
  
  

 



     

 

  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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  م2022جميع الحقوق محفوظة لجامعة جرش   ©

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

  التحرير هيئة مسبقة من رئيس

  

  اآلراء الواردة في هذه المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي

  هيئة التحرير أو سياسة جامعة جرش

   



  الرؤية والرسالة واألهداف

  

  :الرؤية

أن تكـــون مجّلـــة متميـــزة فــــي مجـــال نشـــر البحــــوث المحّكمـــة فـــي مجــــاالت        

  .اإلنسانية واالجتماعية، ومفهرسة في قواعد البيانات الدوليةالعلوم 

  

  :الرسالة

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

  .وفق معايير عالمية متميزة

  

  :األهداف

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

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

 .واالجتماعية

  

   



  أخالقيات النشر

  :مقدمة

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

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

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

 . لنشر البحوث في المجالت المحكمة
 . إساءة في النشر الوسائل لمنع أيُتمارس جميع  -
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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

  :مسؤوليات الباحث

االلتزام   المهتمين بالنشر في مجّلة جرش للبحوث والدراساتعلى الباحثين 

  :باإلرشادات العامة اآلتية

  .ينبغي أن يمثل البحث المقدم عمال أصيال للباحث  -

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

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

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

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

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



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

  .إن وجد ينبغي اإلعالن عن مصدر تمويل البحث ونشره -

  :واجبات المحكمين

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

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

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

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

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

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

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

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

  .وتحسينه

  .على المحكمين إجراء عملية التحكيم في الوقت المحدد -

  

  



  :عمليات التحرير

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :االنتحال

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

  . المجّلة ليست مسؤولة عن االنتحال -



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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :حقوق النشر

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

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

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



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

  :تنظيم البحث

وأن (بغي أن تكون البحوث مكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية ين

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

الباحث المسودات األولى إلجراء التصحيحات الالزمة، ويطلب منه سيتلقى 

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

  . 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

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

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

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

 .يشترط في البحث أال يكون قد قدم للنشر أو نشر في أي مكان آخر -
 .تخضع البحوث المقدمة للنشر للتحكيم وفق األصول العلمية -
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 أسلوب التوكيد في سورة الشعراء، دراسة نحوية داللية
  

  *عمر عيد موسى الجهالين

  

  ملخص

يتناول هذا البحث أسلوب التوكيد في سورة الشعراء، من خالل دراسة الطرائق التي ورد بها أسلوب 
فيه  التوكيد في هذه السورة وعالقة ذلك بالداللة، وقد بني البحث على جانبين، جانب تمهيدي وضحت

مفهوم التوكيد، وعرفت بسورة الشعراء موِضع الدراسة، وجانب تطبيقي بينُت فيه أساليب التوكيد وطرقه 
) إن(التي وردت في السورة، حيث بينت التوكيد اللفظي والمعنوي، والتوكيد بالحروف التي تفيد التوكيد، كـ

كيد بالحروف الزائدة، والتوكيد بأسلوب ، والتوكيد بالقسم، والحروف الدالة على القسم، والتو)قد(و
  .الحصر، والتوكيد بالمفعول المطلق، وغيرها من األساليب

وكشـف البحـث عـن دور هــذا األسـلوب فـي الحــوارات التـي دارت بـين األنبيــاء وأقـوامهم، وأهميتـه فــي          
بحـث أن للتوكيـد   الكشف عـن الـدالالت الخفيـة لآليـات، وبـين أثـر أسـلوب التوكيـد فـي المتلقـي، كمـا أظهـر ال            

  .أساليب وطرًقا متنوعة، ترد حسب حالة المتلقي

  .أسلوب التوكيد، سورة الشعراء، دراسة داللية: الكلمات المفتاحية
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Rhetorical Assertion in Surah Ash-Shu'ara, A grammatical-semantic 
Study  

 

Omar Eid Musa Al-Jahaleen, Ministry of Education, Jordan. 

 

Abstract 
This research deals with the rhetorical assertion in Surah Ash-Shu'ara by studying 

the methods, in which the rhetorical assertion is mentioned in this surah and its 
relationship with the connotation. The research is based on two aspects; an introductory 
aspect in which I explained the concept of assertion and defined Surah Ash-Shu'ara- the 
subject of the study-, and a practical aspect in which I indicated the styles and methods 
of assertion which are contained in this Surah, where I indicated verbal and moral 
assertion, the assertion by particles which signify assertion; such as (‘inna) and (qād), the 
assertion by oath, particles that denote oath, the assertion by additional particles, the 
assertion by the restriction style, the assertion by unrestricted object and other styles. 

The research revealed the role of this style in the dialogue that occurred between 
prophets and their people and its importance in revealing the hidden connotations of 
verses and reflected the impact of the rhetorical assertion on the receiver, the research 
has also shown that the rhetorical assertion has different styles and methods, which are 
provided depending on the status of the receiver. 

  

  المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله 
  .وصحبه، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد

نالت ظاهرة التوكيد نصيبا موفورا من الدراسة لدى النحويين والبالغيين، فخصصوا له 
التوكيد وأحكامه، وتنوعت دالالته، وفي هذا  ت طرقأبوابا في ثنايا تصانيفهم العلمية، وقد تنوع

البحث تناولت هذه الظاهرة في سورة الشعراء، فقد شكلت ركًنا أساسيا في الحوار الوارد في 
قصص األنبياء التي ُذكرت في هذه السورة، وأسهمت في الكشف عن خفايا النفس البشرية، 

  .وبينت مدى تمسكه به وأظهرت ثبات كل طرف من أطراف الحوار على رأيه،

وقد انقسم البحث إلى جانب تمهيدي، وضحت فيه ظاهرة التوكيد، وآراء النحاة فيها، 
وعرفت بسورة الشعراء موضع الدراسة، وجانب تطبيقي، بينت فيه أساليب التوكيد الواردة في 

  .السورة، وعالقة ذلك بالداللة
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  :الدراسات السابقة

سورة الشعراء دراسة : ام محمد بن سعود اإلسالمية، بعنوانرسالة ماجستير في جامعة اإلم -1
هـ، تناولت 1426-هـ1425تحليلية بالغية، للطالبة فوزية بنت مسفر المطيري، للعام الدراسي 

فيها الباحثة الجوانب البالغية في السورة، مثل تنوع أساليب التعبير بالجملة عن المعنى، 
، والتقديم والتأخير، والوصل والفصل، واإليجاز وخروج الكالم على خالف مقتضى الظاهر

  . واإلطناب، والتصوير بطرق البيان، كالتشبيه واالستعارة، والمجاز، والبديع، وغيرها

البناء اللغوي في سورتي البقرة : رسالة ماجستير في جامعة النجاح في فلسطين، بعنوان -2
ابد، جاءت في ثالثة فصول، م، للباحثة منى محمد عارف ع2004والشعراء دراسة موازنة،

الفصل األول المستوى الصوتي، والفصل الثاني المستوى النحوي، تناولت فيه الباحثة بناء 
  .الجملة في السورتين، ودرسْت في الفصل الثالث المستوى الداللي

 دراسة أنموذجا، الشعراء سورة القرآني، الخطاب في اإلقناع آليات: رسالة ماجستير بعنوان -3
م، درس فيها 2012الجزائر، للطالب هشام بلخير، -في جامعة الحاج لخضر، باتنة  ة،حجاجي

الباحث آليات اإلقناع في سورة الشعراء، وهي آليات لغوية كالوصف والروابط الحجاجية، 
 . وآليات بالغية، كالتشبيه واالستعارة، وآليات شبه منطقية، وهي القياس الخطابي

أسلوب التوكيد في سورة الشعراء بصورة موسعة، ولكّنها  فالدراسات السابقة لم تدرس
درست جوانب أخرى في السورة، في حين أن هذه الدراسة ركزت على هذا األسلوب في سورة 

  .الشعراء؛ لما له من دور بارز في تأدية المعنى، وتشكيل الحوار في السورة

ء عدد مرات ورود كل وقد اعتمدت الدراسة المنهج اإلحصائي التحليلي، فقمت بإحصا
  .أسلوب من أساليب التوكيد في السورة، وبينت عالقة ذلك بالداللة

  :مفهوم التوكيد لغة واصطالحا

 في والهمزة أوثقته،: أي واليمين، العقد وّكدت: "التوكيد لغة يعني التشديد، قال الخليل
 لغة، فيه والهمز وثقه،أ: والعهد العقد وكد: "، وفي لسان العرب)الفراهيدي( )1("أجود العقد
 والسرج الرحل ووكد...  شددته، أي أفصح، وبالواو إيكادا، وآكدته وأّكدته أوكدته: يقال

، ويأتي التوكيد بمعنى التوثيق، قال الفيروز )2("بها يشد التي السيور: والوكائد. شده: توكيدا
  .)3("الوثيق: ه، واَألِكيدوكَّد: تأكيدا داسها، وأكَّده: الِحْنَطَة أَكد: "أبادي

نالحظ أن المعنى اللغوي للتوكيد يدور حول الشد واإلحكام وتثبيت الشيء وتوثيقه، وهذا 
ال يبعد كثيرا عن المعنى االصطالحي، فالتوكيد يأتي في الكالم لتأكيده في ذهن السامع، وإزالة 

التوكيد في اللغة كثيرة ومتنوعة، فقد  الشكوك عنه، وجعله يثق في صحة الكالم وصدقه، فأساليب
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يأتي التوكيد باللفظ، أو باألدوات؛ لذلك نجد أن تعريفات التوكيد تعددت، فتعريف التوكيد عند 
تمكين الشيء في : "البالغيين أشمل منه عند النحويين، ومن ذلك ما قاله يحيى بن حمزة العلوي

، في حين نجد )4("إماطة الشبهات عما أنت بصددهالنفس، وتقوية أمره، وفائدته إزالة الشكوك، و
 يتبع لفظ التوكيد"أن معظم النحاة اقتصروا على تعريف التوكيد كتابع من التوابع، فعند ابن جّني 

 في المعنى تمكين التوكيد" العكبري ، وعرفه)5("االتساع وإزالة اللبس لرفع المؤكَّد االسم
 يراد لفظ التوكيد: "فقال منه الغرض للتوكيد تعريفه في بين قد عصفور ابن أن ونجد ،)6("النفس

، وفي كتاب التعريفات )7("عنه المحدث أو الحديث عن اللبس وإزالة النفس في المعنى تثبيت به
 عن عبارة: وقيل الشمول، أو النسبة في المتبوع أمر يقرر تابع: التأكيد: "للشريف الجرجاني قوله

  .)8("قبله الحاصل المعنى إعادة

يّتضح لنا من خالل التعريفات السابقة أن مفهوم التوكيد االصطالحي ال يختلف كثيرا عن 
معناه اللغوي، فهو يدور حول التوثيق وتثبيت المعنى في ذهن المتلقي، كما نالحظ أن المفهوم 

النحاة  عند أهل البالغة أوسع وأشمل، فهو يشمل كل صور وأساليب تأكيد الكالم، في حين أن
 فوا التوكيد كتابع من التوابع، ونحن نعلم أناقتصروا على المعنى النحوي لمصطلح التوكيد، وعر

  .للتوكيد صورا متعددة، والتوكيد اللفظي والمعنوي إحداها

  :الشعراء بسورة التعريف

 قوله إال مكية،: "الزمخشري ذلك ذكر كما آيات، أربع آخر إال مكية سورة الشعراء سورة
وتعالج سورة الشعراء  آية، وعشرون وسبع مئتان آياتها ، وعدد)9("السورة آخر إلى.. .والشعراُء

–موضوع العقيدة والرسالة والبعث من خالل توجيه النظر نحو اآليات الدالة على وحدانية الله 
 هذه توجاء ،-السالم عليهم– األنبياء قصص من مجموعة تضمنت ، وقد)10(وكمال قدرته، -تعالى

  .تعالى الله وحدانية إثبات وهو الشعراء، لسورة العام المقصد خدمة في القصص

وفي سورة الشعراء نجد أن التوكيد ورد على صور متعددة، أغلبها التوكيد بـاألدوات، مثل 
، وسنشرع في بيان أساليب التوكيد حسب ورودها في )أن(أو ) إن(حرفي التوكيد والنصب، 

  .ةالسورة الكريم

  :أوًلا التوكيد اللفظي

، فيكون بتكرار اللفظ نفسه؛ وذلك لتثبيت )11("قبله ما به المكرر هو اللفظ"التوكيد اللفظي 
المعنى في ذهن المخاَطب، ويأتي في األسماء واألفعال والحروف والجمل، ولكن هذا النوع من 

سبع مرات، ومن ذلك قوله  التوكيد لم يأِت منه في سورة الشعراء إال في الضمائر، وقد ورد
، ]76-75: الشعراء[﴾ ٧٦ َألقدمونا وَءاباؤُكم َأنُتم ٧٥َتعبدون  ُكنُتم ما َأَفرَءيُتم َقاَل﴿: تعالى
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، وجاءت اآليتان في )تعبدون(توكيدا لواو الجماعة في الفعل ) أنتم(حيث جاء الضمير المنفصل 
مع قومه، فبعد أن جعلهم يقرون بأن اآللهة التي  - معليه السال–سياق حوار سيدنا إبراهيم 

يعبدونها ال تنفع وال تضر، وأن الدافع لعبادتهم إياها تقليدهم آلبائهم، أخبرهم أن جميع هذه اآللهة 
التي يعبدونها هم وآباؤهم هي عدو له رغم صلة القربى بينه وبين قومه، فجاء التوكيد هنا ليعلم 

أّنه ماض في دعوته، ال تثنيه اإلغراءات، وال تمنعه التهديدات من  - ليه السالمع–إبراهيم  قوم
المضي في طريق الحق، وال ُتؤثر صلة القربى بينه وبين قومه في موقفه من مخالفتهم واتباع 

 وهو اإلنسان أعداء أعدى عبادتها على المغري ألن"الحق، فبين لهم أن هذه اآللهة عدو له؛ 
  .)12("الشيطان

 عليها وبنى نفسه أوًلا، بها نصح نصيحة أّنها بذلك فأراهم) "لكم(ولم يقل ) عدو لي: (وقال
 أراد ما إال لنا أراد وما نفسه، به نصح بما إال إبراهيم نصحنا ما :فيقولوا لينظروا أمره؛ تدبير

 يكن لم لكم عدو فإنه: قال ولو منه، االستماع على وأبعث القبول، إلى لهم أدعى ليكون لروحه؛
عليه -، نالحظ كيف أدى التوكيد دورا مهما في التعبير عن مدى تمسك إبراهيم )13("المثابة بتلك

  .وثباته على الحق ال سيما في حواره مع قومه -السالم

نجد أن  ،]40: الشعراء[﴾ ٤٠ لَغِلبيناإن َكاُنوْا هم  لسحرَةا﴿َلعلََّنا َنتَّبع : وفي قوله تعالى
وهو واو جماعة الغائبين، وننوه ) كانوا(أّكد الضمير المتصل في الفعل ) هم(الضمير المنفصل 

في هذه اآلية ليس ضمير فصل؛ ألّنه وقع بين ضمير واسم ظاهر، ) هم(هنا إلى أن الضمير 
ه ، فهنا جاء توكيدا لواو الجماعة، والخطاب موج)14(وضمير الفصل يقع بين اسمين ظاهرين

عليه –للناس على سبيل الحث واالستنهاض؛ ليحضروا ويؤازروا السحرة في مواجهة موسى 
، وتوجيه الناس التباع السحرة إن غلبوا موسى، فجاء التوكيد هنا ليحذر الناس من اّتباع -السالم

لظن ) لعلنا نتبع السحرة الغالبين(موسى، ويوجههم التباع السحرة لعل الغلبة تكون لهم، ولو قال 
بالسحر كما في  كثير من الحاضرين أن المقصود هو اّتباع الفريق الفائز؛ ألن فرعون نعت موسى

فهو في نظر بعض الناس  ]34: الشعراء[﴾ ٣٤ ﴿َقاَل ِللمَلإ حوَله إن هَذا َلسِحر عِليم: قوله تعالى
وهما موسى  -ساحرين من جهة  في تلك األثناء ساحر، وقد يظن بعض الحاضرين أّنها منازلة بين

ليبين للمخاَطبين أن المراد ) هم(وبين سحرة فرعون من جهة أخرى، فجاء الضمير  -وهارون
  .اتباعهم هم سحرة فرعون، وليس موسى وأخاه هارون

يؤّكد الله لنبيه أّنه يسمع كل  ]220: الشعراء[﴾ ٢٢٠ لعِليم لسميعهو  ﴿إنَّه:وفي قوله تعالى
ء ويعلم كل ما يجري، ويرى كل أفعاله، فما عليه إال التوكل على الله العزيز الحكيم، فهو شي

المنجي، والحافظ من كل سوء، والناصر على األعداء، فهو الذي يكفيك المستهزئين والمتربصين، 
لواقعة في توكيدا لهاء الغائب ا) هو(فما عليك إال القيام بالتبليغ، ثم التوكل عليه، فجاء الضمير 

صلى –، والحكمة من مجيء التوكيد هنا هو إنزال السكينة في قلب النبي )إن(موضع نصب اسم لـ
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وطمأنته، فالله يسمع كل شيء، ويرى جميع الحركات والسكنات، فال يغررك تكبر  -الله عليه وسلم
يجزيك الله الظالمين وتجبرهم، فهو ناصرك عليهم، وإن كانت لهم سطوة في بعض األحيان، وس

  .خير الجزاء، فالله ال يضيع عنده شيء

  :التوكيد المعنوي: ثانيا

النفس : وله لفظان... ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكَّد"أحدهما : التوكيد المعنوي نوعان
 وكلتا وكال كل لذلك والمستعمل الشمول، إرادة عدم توهم يرفع ما وهو: والثاني.. والعين
الشعراء ورد النوع الثاني من هذ الضرب من التوكيد، كما في قوله  ، وفي سورة)15("وجميع
، حيث ]95-94: الشعراء[﴾ ٩٥ إبِليس َأجمعون وجُنود ٩٤ لَغاونا﴿َفُكبِكبوْا ِفيها هم و: تعالى

 قاطبة إبليس أتباع"توكيدا معنويا لجنود إبليس، والمقصود بجنود إبليس ) أجمعون(جاءت كلمة 
، فمصير أتباع إبليس هو النار، فكل من يزيغ عن الحق ويتبع الباطل فهو )16("والجن اإلنس من

تابع إلبليس، وهو يقوم بدور الجندي إلبليس؛ ألّنه يستخدمه في إغواء اآلخرين وتضليلهم، وكل 
ر الناس من يعين على الباطل فهو شريك في اإلثم؛ وجزاؤه العذاب األليم؛ لذلك جاء التوكيد ليحذ

 من أن اّتباع الباطل يؤدي إلى الهالك، وأن هذا التحذير مشمول به جميع أتباع إبليس، سواء
   .أكانوا من األنس أم من الجن

﴿َفَنجيَنه  :في قوله تعالىجاء التوكيد في سياق الحديث عن قصة لوط عليه السالم، وذلك و
ِعينَأجم َأهَلهفي ) الهاء( توكيد للضمير المنصوب) أجمعين(ة ، فكلم]170: الشعراء[﴾ ١٧٠ و

وما عطف عليه، فالنجاة تشمل جميع من يّتبع الحق، واألجر يناله النبي على جهده حتى ) فنجيناه(
ولو لم يّتبعه قومه، فمن أراد النجاة فعليه اّتباع الحق، وترك الباطل مهما كانت التحديات، ومهما 

اة الحقيقية هي النجاة من غضب الله وسخطه، وقد استثنت اآلية التي بلغت اإلغراءات؛ ألن النج
، فصلة ]171: الشعراء[﴾ ١٧١ لَغبرينا﴿إلَّا عجوزا ِفي : تليها امرأة سيدنا لوط، فقال تعالى

القربى مع الصالحين ال تنجي من العذاب، وال ُتغني عن اتباع الحق شيًئا، وال نجاة إال باتباع 
  . ر على خطى األنبياء والصالحينالحق، والسي

  ): إن وأن(التوكيد بـ: ثالًثا

هذا األسلوب هو أكثر أساليب التوكيد ورودا في سورة الشعراء، فقد ورد هذا األسلوب 
المكسورة الهمزة ثماني وأربعين مرة، ) إن(إحدى وخمسين مرة في السورة، جاء التوكيد بـ

المكسورة الهمزة هي األصل، ) إن(ت، ولعّل السبب في ذلك أن المفتوحة الهمزة ثالث مرا) أن(وبـ
والمفتوحة الهمزة فرع عنها، وقد تكررت بعض الجمل في أغلب قصص األنبياء الواردة في 

، وعملهما النصب، ومن األمثلة على ورودها في سورة )17("التوكيد) إن وأن(ومعنى "السورة، 
) إن(، حيث دخلت ]12: الشعراء[﴾ ١٢ إنِّي َأَخاف َأن يَكذِّبون﴿َقاَل رب : الشعراء، قوله تعالى



 أسلوب التوكيد في سورة الشعراء، دراسة نحوية داللية   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2049

يعرف فرعون حق المعرفة، فقد  -عليه السالم–على الجملة االسمية، فأّكدت مضمونها، فموسى 
تربى في قصره، ورأى جبروته وظلمه بأم عينه، فكيف له أن يدعو إلى عبادة إله غيره يعبد في 

ه اإلله المالك لهذه األرض، وهؤالء الناس عبيد له، فبالتأكيد سيكّذب هذه مملكته، وهو يرى نفس
في  -عليه السالم–الدعوة ويرفضها، بل سيقاومها بكل ما يستطيع؛ لذلك جاء التأكيد من موسى 

كالمه مع الله، وهذا الخوف ناجم عن معرفته المسبقة بفرعون وقومه، ال سيما أن موسى قد قتل 
  !.فرعون، فهو بمنزلة العدو فكيف يصدقونه؟نفسا من قوم 

بَايِتَنا إنَّا  ذهبا﴿َقاَل َكلَّا َف: لكن جاء الرد على موسى من جبار السماوات واألرض، فقال
ونعسَتمُكم معفيأتي التوكيد لمضمون اآلية لزيادة الطمأنينة في نفس ]15: الشعراء[﴾ ١٥ م ،

، فيزيل ما عندهما من الخوف، فالله معهم، يسمع ما - المعليهما الس–موسى وأخيه هارون 
 نجيبهم فرعون به، ويرى ما يفعلون، وهو يمنعهم من كيد فرعون وجبروته، وميقولون، وما ي

  . يكن بمعية الله فال خوف عليه، ولو ُألقي في لواهب النيران، أو ظلمات البحار

فيقوال ) إن(ن يحضر التوكيد بـمع فرعو -عليهما السالم–وفي حوار موسى وهارون 
، فحرف ]16: الشعراء[ )َفْأِتَیا ِفْرَعْوَن َفُقوَلا ِإنَّا َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِمیَن(مخاطبين فرعون وحاشيته 

وُأدغم فيه، فهو في موضع نصب اسم لها، ودخلت ) نا(دخل على ضمير المتكلمين ) إن(التوكيد 
)ؤكِّدا لفرعون أّن) إنهما مرسالن من رب العالمين، ومكلفان بتبليغ الرسالة إليه، فهما لم هنا لي

يأتيا طمعا في مال، وال رغبة في جاه، وإّنما لينقذا الناس من عبادة فرعون، وهدايتهم إلى عبادة 
الرسول هنا بمعنى "ووردت كلمة رسول مفردة مع أن الضمير قبلها مثنى؛ ألن . رب الكون

  .)18("الرسالة

من اسمها إلى خبرها، أو إلى ) إن(على جملة مؤكَّدة بالم االبتداء فتنقلها ) إن(خل وقد تد
اسمها إن كان متأخرا، وتسمى حينئٍذ الالم المزحلقة؛ وهذا النقل لئال يجتمع مؤكِّدان على مؤكَّد 

قوله الشعراء، ومن ذلك  سورةواحد، فهذه الالم تفيد التوكيد، وهذا األسلوب كثير الورود في 
، ففرعون ]27: الشعراء[ )َقاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي ُأْرِسَل ِإَلْیُكْم َلَمْجُنوٌن(: تعالى على لسان فرعون

ألّنه يرى أّنه إله، فهو أكبر من أن يرسل إليه رسول، وقد ) رسولنا: (ولم يقل) رسولكم: (قال
ثقة التي يتحدث بها موسى خشي من اجتمع مؤكِّدان في هذه اآلية؛ ألن فرعون عندما رأى ال

تصديق قومه لموسى، فأراد أن يبعد عنهم أي شك في أن كالم موسى صحيح، ورمى فرعون 
  !. موسى بالجنون؛ إْذ كيف يجرؤ على هذا الكالم في حضرته وهو يعد نفسه إلها؟

مه، قال وبعد عندما رأى فرعون إصرار موسى على دعوته، وشاهد المعجزات الماثلة أما
، فجاء التوكيد في هذه اآلية ]34: الشعراء[ )َقاَل ِلْلَمَلِإ َحْوَلُه ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِلیٌم(: لملئه

بمؤكِّدين؛ ألن من رأى هذه المعجزات أدرك أّنها ليست سحرا، حتى فرعون نفسه، لكّنه تكبر، 
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عليه إال أن يرميه بالسحر، بل أكَّد وخشي على ملكه ِمن أن يزول إذا صدق الناس موسى، فما 
  . لقومه أن موسى ساحر عليم بفنون السحر، فهذا السبيل للخروج من هذا المأزق أمام أتباعه

ثم يأتي هذا األسلوب في تصوير حال من آمن مع موسى حين لحق بهم فرعون وجنوده، 
الة خوف شديد، وأدركوا أّنهم وكان النهر أمامهم، وقد تمّكن اليأس من نفوسهم، وأصبحوا في ح

َفَلمَّا َتَراَءى اْلَجْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا (: هالكون ال محالة نظروا إلى موسى فقالوا
على الجملة االسمية، وجاءت الالم المزحلقة في خبرها؛ ) إن(، فدخلت ]61: الشعراء[ )َلُمْدَرُكوَن

عليها في تلك اللحظة، فقد كانوا واثقين من لحاق فرعون وذلك لتصوير حالة اليأس التي كانوا 
َقاَل َكلَّا ِإنَّ (: ، فيقول تعالى على لسان موسى-عليه السالم- وجنوده بهم، فيأتي الرد من موسى 

، وهو رد الواثق بربه، المؤمن بنصره؛ ليزيل عنهم هذا الوهم، ]62: الشعراء[ )َمِعَي َربِّي َسَیْهِدیِن
  .فيقدم لنا أنموذجا في التوكل على الله مهم،ويشد من عزائ

 )َفَلْو َأنَّ َلَنا َكرًَّة َفَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن(: المفتوحة الهمزة في قوله تعالى) أن(وجاء التوكيد بـ
، وهذا الكالم على لسان الكافرين وهم في جهنم، حين أيقنوا أّنهم هلكوا، وقد ]102: الشعراء[

ن كانوا يعبدونهم من دون الله، فكانت أمنيتهم الوحيدة رجعة إلى الدنيا، ولو تخلى عنهم الذي
  .)19("هنا في معنى التمني"لوقت محدود، ليتبرؤوا من معبوديهم، ويؤمنوا بالله، ولو 

َأَلْم (: وذلك في الكالم عن الشعراء وهو قوله تعالى) أن(وفي أواخر السورة يأتي التوكيد ب
، فقد كان الناس في الجاهلية وصدر اإلسالم ]225: الشعراء[ )ُكلِّ َواٍد َیِهیُموَن َتَر َأنَُّهْم ِفي

مولعين بالشعر، وكانوا يعظمون الشعراء، ويفخرون بهم، ويتغنون بأشعارهم، وكثير من الشعراء 
يخوضون في شتى المواضيع وتأخذهم أهواؤهم إلى الخوض في أعراض الناس، أو نشر الرذيلة، 

أن ) صلى الله عليه وسلم(وبث الفرقة بين المسلمين، فجاء التوكيد للنبي  ،لفضيلةومحاربة ا
 أغلب أتباعهم أصحاب هوى وغواية، وأن الشعراء قد يخوضون فيما هو محرم ومهلك، وأن

  .]226: الشعراء[ )َوَأنَُّهْم َیُقوُلوَن َما َلا َیْفَعُلوَن(: أقوالهم تخالف أفعالهم، فقال

  : تأكيد بالقسم أو بالم جواب القسم، أو بالالم الموّطئة للقسمال: رابعا

 الجملتين شأن ومن ...منفية أو موجبة جملة بها تؤكد اسمية أو فعلية جملة هو"والقسم 
جملة القسم: "، وعرفه ابن مالك بقوله)20("والجزاء الشرط كجملتي واحدة جملة منزلة تتنزال أن 

 اسمية وكلتاهما والجزاء، الشرط جملتي ارتباط باألخرى إحداهما طوترتب جملة، لتوكيد بها يجاء
، وفائدة القسم )21("جوابا المسماة وهي. الثانية هي األولى والمؤكَّدة هي وفعلية، والمؤكِّدة

 لزمته يقع لم منفي غير فعل على حلفت فإذا لكالمك، توكيد القسم أن اعلم: "التوكيد، قال سيبويه
الشعراء ورد التأكيد  سورة ، وفي)22("الكلمة آخر في الثقيلة أو الخفيفة النون مالال ولزمت الالم،

، على ]97: الشعراء[ )َتاللَِّه ِإْن ُكنَّا َلِفي َضَلاٍل ُمِبیٍن(: وهو قوله تعالى ،بالقسم الصريح مرة واحدة
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يقنوا أّنهم كانوا في لسان أهل النار من المشركين والكفار، وأتباع إبليس، فحين ُألقوا في النار، وأ
ضالل مبين باّتباعهم آلهة من دون الله، أقسموا بالله إّنهم كانوا ضالين ضالًلا بيًنا؛ وذلك التباعهم 
أسيادهم وعبادة ما ال ينفع وال يضر، بل إن أسيادهم ال يستطيعون إنقاذ أنفسهم، فكيف ينقذون 

ك والندم الشديد يوم القيامة، فبعد أن كانوا ال أتباعهم، فهذا هو الضالل المبين، المؤدي إلى الهال
يؤمنون بالبعث والحساب في الدنيا، أصبحوا اآلن يقسمون على أّنه الحق، وأن ما كانوا عليه هو 

  . الباطل

َقاَل آَمْنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّه (: وجاء التأكيد بالم القسم في آية واحدة، وهو قوله تعالى
ُأَصلَِّبنَُّكْم َكِبیُرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّْحَر َفَلَسْوَف َتْعَلُموَن َلُأَقطَِّعنَّ َأْیِدَیُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخَلاٍف َوَلَل

فلسوف، وألقطعن، (، وهذه الالم تدخل على جواب القسم، فالالم في ]49: الشعراء[ )َأْجَمِعیَن
فقد دخلت على جواب قسم محذوف، وهذا دليل على شدة غضب هي الم القسم، ) وألصلبّنكم

فرعون وتجبره، فعندما هزم أمام المعجزات، وأيقن أن الناس أدركوا أن ما يرونه ليس سحرا، فقد 
أعصابه وأقسم أن يقّطع أيدي السحرة وأرجلهم من خالف، وليعذبّنهم، فهو يشعر أّنهم خذلوه 

قم من هؤالء الخارجين عن طاعته، وهذا التوكيد عبر عن حالة الغضب أمام أتباعه، فأّكد أّنه سينت
ألقّطعن، (التي كان عليها فرعون في تلك اللحظة، كما اتصلت نون التوكيد الثقيلة بالفعلين، 

وهذا تأكيد فوق التأكيد، فكبرياء فرعون تستفزه وتدفعه لالنتقام ممن آمن مع موسى، ) وألصلبّنكم
  .قضاء عليهموهو مصمم على ال

وقد وردت الالمان، الم قسم والالم الموطئة للقسم في ثالثة آيات في سورة الشعراء، والفرق 
بينهما أن الالم الموطئة للقسم هي التي تدخل على أداة شرط ُتؤذن بأن الجواب بعدها هو جواب 

قوله تعالى  لك، ومن األمثلة على ذ)23(تدخل على الجواب لقسم محذوف، في حين أن الم القسم
، فالالم ]29: الشعراء[ )َقاَل َلِئِن اتََّخْذَت ِإَلًها َغْیِري َلَأْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِنیَن(: على لسان فرعون

هي الم القسم، إضافة إلى اّتصال الفعل ) ألجعلنك(الم موطئة للقسم، والالم في ) لئن(في 
ع ثالثة مؤكدات، وهذا يدل على إفالس فرعون وفشله بنون التوكيد الثقيلة، فهنا اجتم) ألجعلّنك(

في مقارعة الحجة بالحجة، فقد انتقل إلى التهديد، وهو مصر على ضالله، ماض في غيه، مصمم 
على االنتقام من كل من يهدد ملكه، فهو لن يعترف بإله غيره في هذه األرض، وقد أفصحت هذه 

ال يحسن إدارة األزمات، فكيف يرضى به قومه إلها التأكيدات عن جهل فرعون، ورعونته، فهو 
  !.لهم؟

َقاُلوا َلِئْن َلْم َتْنَتِه َیا (: في قوله تعالى -عليه السالم–ومن ذلك ما جاء على لسان قوم نوح 
، فعندما رأى قوم نوح إصراره على الدعوة إلى الله ]116: الشعراء[ )ُنوُح َلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمیَن

دوا له أّنهم سيرجمونه إن لم ينتِه عما يدعوهم إليه، وظنوا أن هذا التهديد سيثنيه عن دعوته، أّك
وهذا ديدن أهل الباطل، فعندما يفشلون في مقارعة الحجة بالحجة يلجؤون إلى التهديد، وقد 
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ن فقال تعالى على لسا -عليه السالم–تكرر هذا األسلوب من التوكيد في الحديث عن قصة لوط 
، فمن يخالفهم يكن ]167: الشعراء[ )َقاُلوا َلِئْن َلْم َتْنَتِه َیا ُلوُط َلَتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْخَرِجیَن(: قوم لوط

مصيره العذاب أو القتل أو السجن أو النفي، وإن كان على الحق، ونالحظ اتصال نون التوكيد 
  .ذا أفادهما توكيدا فوق التوكيدفي اآليتين السابقتين، وه) لتكونن(الثقيلة، بالفعل 

  ): قد(التوكيد بـ: خامسا

، )24("المضارع مع التحقيق ومعناه الماضي، على دخل إذا التقريب :وقيل التأكيد، معناه قد"
في سورة الشعراء إال مرة واحدة، وهو قوله ) قد(وتحقيق الشيء يفيد تأكيده، ولم يرد الحرف 

، والحديث في هذه اآلية ]6: الشعراء[ )ْأِتیِهْم َأْنَباُء َما َكاُنوا ِبِه َیْسَتْهِزُئوَنَفَقْد َكذَُّبوا َفَسَی(: تعالى
 اإلعراض في النهاية بلغوا" ، والمعنى أّنهم-صّلى الله عليه وسلم-عن كفار قريش، والخطاب للنبي 

ل الماضي على الفع) قد(، فدخول )25("به واستهزؤوا كذبوا ما عاقبة يأتيهم فسوف والتكذيب،
أفاد التحقيق والتقريب، فقد تحقق تكذيبهم فاستحقوا العقاب، وقرب موعد هالكهم، وقد ) كذبوا(

فهم أمعنوا في التكذيب،  حصل ذلك في بدر وغيرها من الوقائع التي دارت الدائرة عليهم فيها،
أّنهم كانوا  وجاوزوا الحد؛ فلذلك سيحل عليهم العذاب الشديد جزاء لتكذيبهم، وعندها سيدركون

  .في ضالل مبين، وأن ما يدعوهم إليه النبي هو الحق المبين

  :التوكيد بأسلوب القصر: سادسا

بشيء  شيء تخصيص: "، وفي االصطالح)26("الطول في كل شيء خالف" في اللغة القصر
القصر بالنفي واالستثناء، والقصر بإّنما، : ، وطرق القصر كثيرة، أشهرها)27("بطريق مخصوص
، فالقصر أحد أساليب )28(، والقصر بتقديم ما حقه التأخير)لكن(و) بل(و) ال(والقصر بالعطف بـ

  .التوكيد، وغرضه تثبيت المعنى في ذهن المتلقي، وإزالة ما عنده من شكوك

أكثر من طريقة، فقد ورد اثنتي عشرة مرة بطريقة وفي سورة الشعراء ورد أسلوب القصر ب
النافية وإال، ) إن(النفي واالستثناء، وهي أكثر أساليب القصر ورودا في السورة، بواقع سبع مرات بـ

  .وإال) ما(وخمس مرات ب

  : النافية وإال) إن(بـ القصر -1

َأُلُكْم َعَلْیِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإلَّا َوَما َأْس(: النافية وإال قوله تعالى) إن(من األمثلة على القصر بـ
إلى قومه حين  - عليه السالم–هذا الخطاب موجه من نوح  ،]109: الشعراء[ )َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمیَن

 الله من ال يطلب أجره وثوابه إال" دعاهم إلى عبادة الله، فقد أخبرهم أّنه ال يريد منهم أجرا، فهو
، فقد يظنون أّنه جاء بهذه الدعوة طلبا للمال أو الجاه، فجاء القصر هنا )صابونيال( )29("-تعالى-

ليؤكد لهم أّنه ال يبتغي أجرا إال من الله، وقد تكررت هذه اآلية خمس مرات في سورة الشعراء، 
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في قصة نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، عليهم السالم جميعا، والسبب في ذلك هو أن دعوة 
  .ياء جميعهم واحدةاألنب

نجد هذا  ]113: الشعراء[ )ِإْن ِحَساُبُهْم ِإلَّا َعَلى َربِّي َلْو َتْشُعُروَن(: وفي قوله تعالى
األسلوب من القصر، فقد رفض أعيان قوم نوح وأسيادهم أن يؤمنوا به وقد آمن به فقراء الناس 

َقاُلوا َأُنْؤِمُن َلَك َواتََّبَعَك (: وضعفاؤهم، فطلبوا من نوح أن يطردهم، فقال تعالى على لسانهم
أن حساب هؤالء الناس على الله؛ ألّنه  -عليه السالم–، فأّكد لهم نوح ]111: الشعراء[ )اْلَأْرَذُلوَن

 هل أعمالهم، عن ُأنّقب وأن ضمائرهم، خفايا عن أبحث أن علي فليس"هو المّطلع على سرائرهم، 
، وفي هذا توجيه لنا بأن نكتفي بظواهر الناس، وال نخوض في )30("طمعا؟ أو إخالصا اتبعوني

بواطنهم، فالباطن ال يعلمه إال الله، وأّكد لهم أن دوره يقتصر على الدعوة واإلنذار، فقال تعالى 
، فجاء أسلوب القصر بنفس الطريقة، ]115: الشعراء[ )ِإْن َأَنا ِإلَّا َنِذیٌر ُمِبیٌن(: على لسان نوح

  .، وقد أفاد التأكيد في اآليتين)إال(النافية و) إن(بـ وهو النفي

 )ِإْن َهَذا ِإلَّا ُخُلُق اْلَأوَِّلیَن(: كما نجد هذا اللون من القصر في قوله تعالى على لسان قوم عاد
.. .اختالق، البعث من تخبرنا وما كذب الله عن الرسالة من تزعمه ما أن"، أي ]137: الشعراء[

، فهم يؤكدون أّنهم سائرون )31("نموت ثم نحيا األولين، كحياة حياتنا أن المعنى يكون أن ويجوز
  .على طريق آبائهم وأجدادهم األولين؛ لذلك لن نؤمن بما تقول

   :وإال) ما(القصر بـ -2

َوَما َیْأِتیِهْم ِمْن ِذْكٍر (: واالستثناء بعده، كما في قوله تعالى) ما(قد يأتي القصر بحرف النفي 
، في هذه اآلية يصف الله تعالى ]5: الشعراء[ )رَّْحَمِن ُمْحَدٍث ِإلَّا َكاُنوا َعْنُه ُمْعِرِضیَنِمَن ال

المشركين المكذبين حين يأتيهم ذكر من الله، مخالف لما هم وآباؤهم عليه، فهم يعرضون عنه، 
ويحزن لعدم  ؛ حتى ال يتأثر)صلى الله عليه وسلم(ويكذبون به، وهذا التأكيد جاء تسلية للنبي 

، فهم لن ]3: الشعراء[ )َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َألَّا َیُكوُنوا ُمْؤِمِنیَن(: إيمانهم، فقد جاء قبلها قوله تعالى
 المواعظ من فيه بما يتأملوا ولم واستهزؤوا به كذبوا إّال" يؤمنوا؛ بل إّنه ال يأتيهم ذكر من الله

   .نبي فهم لن يؤمنوا، فال ُتهلك نفسك أيها ال)32("والِعبر

نجد القصر بالنفي واالستثناء،  ]99: الشعراء[ )َوَما َأَضلََّنا ِإلَّا اْلُمْجِرُموَن(: وفي قوله تعالى
فأهل النار من المجرمين والمشركين والكفار، وأتباع إبليس يقسمون يوم القيامة أن سبب ضاللهم 

عوا سادتهم وأعرضوا عن الحق، وهؤالء األسياد هو اّتباعهم أسيادهم في الحياة الدنيا، فهم اّتب
تخّلوا عنهم يوم القيامة، فهم ال يستطيعون إنقاذ أنفسهم فضًلا عن غيرهم؛ لذلك جاء وصفهم 
بالمجرمين، فقد ضلوا وأضلوا غيرهم، وفي هذا إشارة إلى أّنهم سيحملون أوزارهم وأوزار من 

  .اّتبعهم
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ورد هذا األسلوب من القصر، فقال تعالى على  -معليه السال–وفي الحديث عن قوم صالح 
 أي"، ]154: الشعراء[ )َما َأْنَت ِإلَّا َبَشٌر ِمْثُلَنا َفْأِت ِبآَیٍة ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقیَن(: لسان قوم صالح

، فهم ينفون عنه صفة الرسالة، )33("الله رسول أّنك تزعم فكيف مثلنا، رجًال إال صالح يا لسَت
أن النبي ال يكون بشرا، فعندما حصروه في جنس البشر فقد نفوا عنه صفة الرسالة، فهو ويظنون 

بشر من جنسهم فمحال أن يكون نبيا عليهم، وهذا يدل على عمى بصائرهم، وتكبرهم على قبول 
  .الحق مع وضوحه

   ):إّنما(القصر بـ -3

عن العمل، ) إن(فة، فهي تكف الزائدة والتي ُتسمى الكا) ما(و) إن(وهذه األداة تتكون من 
وهي تختلف عن القصر بالنفي واالستثناء من حيث االستخدام، فلكل منهما موضع تستخدم فيه، 

 في يكون ما مثل النفي من )إّنما( في يكون أن ينبغي لكان سواء كانا لو ألّنهما: "قال الجرجاني
 ضرب في تصلح ال )إال(و )ما( تجد ككذل ذكرنا، فيما تصلح ال )إّنما( وجدت وكما ،)إال(و )ما(

 هو ما(: قلت لو ،)دينار ال درهم هو إنما( :قولك مثل في وذلك ،)إنما( فيه صلحت قد الكالم من
 )ما( معنى في )إّنما( جعلوا حين أّنهم الجملة بهذه بان قد وإْذ. شيئا يكن لم ،)دينار ال درهم إال
مرتين في ) إّنما(، وقد ورد القصر بـ)34("اإلطالق ىعل واحد فيهما المعنى أن يعنوا لم )إال(و

َقاُلوا ِإنََّما َأْنَت ِمَن (: سورة الشعراء، ففي قصة سيدنا صالح مع ثمود قال الله على لسان ثمود
فقد أّكدوا لنبيهم صالح أّنهم ال يصدقون ما يقول، وال يؤمنون بما  ]153: الشعراء[ )اْلُمَسحَِّریَن

عنه صفة النبوة، فهو في نظرهم مسحور، والسبب فيما يدعو إليه هو نتيجة  يدعوهم إليه، ونفوا
لتعرضه للسحر، وما يقوله هي هلوسات ناتجة عن السحر، وهذا الحصر أفاد التوكيد، فهم 

أّنهم متيقنون أّنه مسحور، وبالتالي فلن يؤمنوا به، وعليه أن  - عليه السالم–يؤكدون لصالح 
  .مل في إيمانهم، حسب ظنهميتوقف عن دعوتهم، فال أ

 وقد تكررت نفس اآلية في قصة شعيب عليه السالم، فقال تعالى على لسان أصحاب األيكة
، ففي نظرهم أن الذي يأتي بشيء مخالف ]185: الشعراء[ )َقاُلوا ِإنََّما َأْنَت ِمَن اْلُمَسحَِّریَن(

يأتي به من اآليات هي نتيجة  لمعتقداتهم، غير مّتفق مع مصالحهم وأهوائهم هو مسحور، وما
للسحر، ومع أّنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أّنه حق، ولكّنه يتعارض مع مصالحهم وأهوائهم، 
فالسبيل لصد الناس عن هذه الدعوة هو التكذيب واالتهام بالسحر، وحصر صاحب هذه الدعوة 

  .في فئة المسحورين؛ وذلك لتنفير الناس منه، ومن دعوته

ا سبق أثر أسلوب الحصر في الحوار وإثبات الحجة، فقد استخدمه األنبياء في يتضح لنا مم
حوارهم مع أقوامهم، كما استخدمه المكذبون في تكذيبهم األنبياء، ورد دعواهم، فهو أسلوب 
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لغوي من أهم أساليب التوكيد في الحوار، ومحاولة إقناع المخاَطبين باألفكار، وإيصال وجهة النظر 
  . إليهم

التوكيد بالحروف الزائدة: اسابع :  

تؤدي الحروف الزائدة في العربية دورا مهما في إثبات الكالم وتأكيده، وعند حذف الحرف 
الزائد يتأثر المعنى ويفقد الكالم معنى التوكيد، فالحروف الزائدة ال يستغنى عنها بسهولة؛ لدورها 

أثير في المتلقي، وقد جاء التوكيد بالحروف المهم في تأدية المعنى، والتعبير عن األفكار، والت
الزائدة، فمن التوكيد بالباء قوله ) من(الزائدة ثالث مرات في سورة الشعراء، مرتين بالباء، ومرة بـ

، حيث ]114: الشعراء[ )َوَما َأَنا ِبَطاِرِد اْلُمْؤِمِنیَن( :تعالى على لسان نوح مخاِطبا المأل من قومه
 عني، الضعفاء المؤمنين هؤالء بمبعد لست"على خبر ما النافية، والمعنى أني دخلت الباء الزائدة 

، وهذا في معرض رده على المأل من قومه، ويبدو أّنهم طلبوا منه )35("مجلسي عن بطاردهم وال
، )36("بذلك فأجابهم ذلك منه طلبوا بأّنهم مشِعر هذا: "أن يطرد هؤالء المؤمنين، قال أبو حيان

هذا الطلب بشدة؛ ألن الحساب عند رب العالمين، وليس عنده، فدخول الباء هنا جاء لكّنه رفض 
  .لن ينفذ ما طلبوه منه -عليه السالم- لتأكيد هذا المعنى، وتقريره في أذهانهم، فنوح 

: الشعراء[ )َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّبیَن(: ووردت الباء الزائدة في قوله تعالى على لسان قوم هود
، ودخلت الباء هنا على خبر ما النافية، )37("عذاب وال حساب وال جزاء وال بعث ال يأ"، ]138

أّنهم لن يؤمنوا به،  -عليه السالم–التي تعمل عمل ليس، فزادت المعنى توكيدا، فهم يؤكدون لهود 
ا ويعتقدون أْنه ال حياة بعد الموت، وبالتالي ال يوجد حساب وال عقاب، فبنفيهم وجود العذاب نفو

َقاُلوا (: ما قبله من بعث بعد الموت، وحشر، فال فائدة من الدعوة والوعظ، فقد قالوا لهود قبلها
  .]136: الشعراء[ )َسَواٌء َعَلْیَنا َأَوَعْظَت َأْم َلْم َتُكْن ِمَن اْلَواِعِظیَن

زائدة في بعض التراكيب، وغالبا ما تفيد الشمول، وقد وردت مرة واحدة في ) من(وتأتي 
، ]208: الشعراء[ )َوَما َأْهَلْكَنا ِمْن َقْرَیٍة ِإلَّا َلَها ُمْنِذُروَن(: ورة الشعراء، وذلك في قوله تعالىس

منصوبة محًلا على المفعولية، وإن ) قرية(، فكلمة )قرية(الزائدة على المفعول به ) من(حيث دخلت 
قرية أهلكها الله إال وقد بعث هنا الشمول، فال يوجد ) من(كانت مجرورة لفًظا، وفائدة دخول 

فيها من يبلغ أهلها دينه الحنيف، وهنا تأكيد على أن الله ال يظلم أحدا، ولكن الناس يظلمون 
  .أنفسهم بكفرهم بالله، وتكذيبهم رسله

  :التوكيد بالمفعول المطلق: ثامًنا

 ضربا، ضربُت: نحوحاًلا،  وال خبرا، وليس عدده، أو نوعه، يبين أو عامله، يؤّكد اسم وهو"
أو ضرب ،ولم يرد التوكيد بالمفعول المطلق في سورة الشعراء إال مرة  ،)38("ضربتين أو األمير
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َفاْفَتْح َبْیِني َوَبْیَنُهْم َفْتًحا َوَنجِِّني َوَمْن (: واحدة، وهو قوله تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السالم
 بحكمك بيننا واقض تشاء، بما وبينهم بيني فاحكم أي"، ]118: الشعراء[ )َمِعَي ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن

، فأّكد الجملة بالمفعول المطلق، وهو )39("وكيدهم مكرهم من معي والمؤمنين وأنقذني العادل،
أّنهم لن  -عليه السالم–عظيما من العناد والتكبر، فأيقن نوح  ؛ ألّنهم بلغوا مبلًغا)فتحا(كلمة 

نكرة ألّنه يثق في حكم الله العادل، فهم يستحقون أي حكم يقضيه ) حافت(يؤمنوا، وجاءت كلمة 
 أعقبه ولذلك االستئصال؛ وهو شديد، حكم إلرادة )فتحا(بـ وتأكيده: "الله عليهم، قال ابن عاشور

  .)40("] 118: الشعراء[ )َوَنجِِّني َوَمْن َمِعَي ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن(: بقوله باالحتراس

  :بضمير الفصلالتوكيد : تاسعا

 اللفظية العوامل دخول قبل وخبره المبتدأ بين يتوسط"ذكر الزمخشري أن ضمير الفصل 
ليفيد ضربا ... عليه التعريف حرف دخول امتناع في له مضارعا أو معرفة الخبر كان إذا وبعدها

صل بين ، واختلف النحاة حول هذا الضمير، فالبصريون يرون أّنه حرف جاء ليف)41("من التوكيد
النعت والخبر، وبالتالي ال محل له من اإلعراب، أما الكوفيون فيرون أّنه اسم ويسمونه عمادا، وهو 

  .)42(عندهم له محل من اإلعراب

وورد التوكيد بضمير الفصل في آية واحدة في سورة الشعراء، تكررت ثماني مرات مع كل 
 )َوِإنَّ َربََّك َلُهَو اْلَعِزیُز الرَِّحیُم(: عالىقصة من قصص األنبياء الواردة في السورة، وهو قوله ت

، )104(، وفي قصة إبراهيم )68(تكررت في قصة موسى مع فرعون  هذه اآليةو، ]9: الشعراء[
، )175(، وفي قصة لوط )159(، وفي قصة صالح )140(، وي قصة هود )122(وفي قصة نوح 

ة لله مهما بلغ طغيان الظالمين، فإن الله ، وفي هذا تأكيد على أن العز)191(وفي قصة شعيب 
مهلكهم وإن طال الزمان، وتكررت هذه اآلية بعد ذْكر الكيفية التي هلك بها كل قوم من المكذبين؛ 
ليطمئن المؤمنين بأن النصر قادم، فال تيأسوا، فالله عزيز ينتقم من أعدائه، وهو رحيم ينصر 

   .وال يهملأولياءه، وال يتركهم، ولكن الله يمهل 

  الخاتمة

تناول هذا البحث أسلوب التوكيد في سورة الشعراء، وحاول أن يبين دور هذا األسلوب في 
-تأدية المعنى، وإيصال األفكار إلى المخاَطبين، ال سيما في الحوارات التي دارت بين األنبياء 

  :وأقوامهم، وقد أظهر البحث النتائج اآلتية -عليهم السالم

لوب التوكيد على نوعين، لفظي ومعنوي، بل جاء التوكيد بطرق عديدة، لم يقتصر أس -1
وأساليب متنوعة، ولقد عرف النحاة القدامى جميع أساليب التوكيد، ولكن دراساتهم له جاءت 

 . مفرقة وموزعة بين ثنايا مؤلفاتهم
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أساليب  يعد أسلوب التوكيد من أكثر األساليب انتشارا في اللغة العربية، فهو يتداخل مع -2
لغوية أخرى، فهو يتداخل مع الخبر واإلنشاء، والنفي وإثبات، وهذه األساليب تتظافر لتأدية 

 .المعنى المراد
وظف النظم القرآني أسلوب التوكيد في خدمة المقصد العام للسورة، وهو توحيد الله، وترك  -3

عليهم -سنة األنبياء عبادة ما سواه من المعبودات، حيث تكرر التوكيد بأكثر من طريقة على أل
في حواراتهم مع أقوامهم، فأدى دورا هاما في تقرير المعنى المراد، وبيان المقصد  -السالم

 .من الخطاب
كما أسهم في إضفاء . أسهم أسلوب التوكيد في الكشف عن بعض الدالالت الخفية في السورة -4

 .جمالية على النص القرآني
سورة، إْذ جاء بألفاظ مختصة للتوكيد، وبألفاظ أخرى تنوعت طرائق التوكيد الواردة في ال -5

 .خرجت عن دالالتها األصيلة إلفادة معنى التوكيد
 .لم يرد التوكيد اللفظي في سورة الشعراء إال في باب الضمائر -6

أكثر أساليب التوكيد في سورة الشعراء هو توكيد الجملة االسمية، وأكثر أدوات التوكيد  -7
 .والالم المزحلقة) أن(و) نإ(ورودا في السورة هي 
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 جربة فيليب كروازون في املسرح والسينمات: اإلعاقة دافعا لإلبداع
  

  *ياسين سليماني

  

  ملخص

انفعالي من عدم قدرة الفرد على تلبية بأنها حالة أو انحراف بدني أو في الغالب اإلعاقة  يتم توصيف
المتطلبات التي يستوجبها دوره الطبيعي في الحياة وذلك نتيجة لإلصابة أو العجز عن أداء الوظائف 

على أنه شخص عموما تماعي للمعاق فإّنه ينظر إليه أو السيكولوجية، وبالنظر إلى الواقع االج الفسيولوجية
   .ض فيها للتنمر واإلساءة واإلقصاءبنظرة دونية يتعر مل معهويتم التعاتستلزم حالته الشفقة، 

ــة وتحــدوا ظــروف إعــاقتهم           ــاقين تجــاوزوا هــذا التعريــف وهــذه الرؤي ــد مــن المع ــاك العدي ــر أن هن غي
ليبـدعوا فـي الكثيـر مـن المجـاالت، بـل تحـول بعضـهم إلـى نمـوذج حقيقـي لـيس للمعـاقين فقـط بـل لألصــحاء                

الـذي تعـرض لحـادث منزلـي      (Philippe croizon) الفرنسـي فيليـب كـروازون   د نجـ أيضـا، ومـن بـين هـؤالء     
جعله يفقد أطرافه األربعة في فترة شبابه لكنه اسـتطاع أن يتجـاوز محنتـه إلـى أن أصـبح يشـارك فـي عـروض         

تحــدث فيهـا عــن تجربتــه   كتـب تــأليف ألفــالم السـينمائية إضــافة إلـى   وا (One man show)الـوان مــان شـو   
هذه الدراسة تبحث في حضور شخصية المعـاق  . ظل ضيفا دائما على البرامج التلفزيونية الفرنسيةالالمعة و

  .في المسرح والسينما وتقبل اإلعاقة وكيفية تجاوزها والرسائل التي يوصي بها هذا المعاق

  .إعاقة، مسرح، سينما، فيليب كروازون، تمثيل: الكلمات المفتاحية
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Disability as a Motif for Creativity: Philippe Croizon’s Experience in 
Theater and Cinema  

 

Yassine slimani, PhD Researcher, Department of Art, University of Oran 1, 
Algeria. 

 

Abstract 
Disability is defined as a case of an emotional or physical deviation that hinders the 

individual from satisfying his natural needs in life due to the inability of performing the 
physiological or psychological tasks. Based on the social status-quo of the disabled, we 
notice that he is generally seen as a person who needs pity and is generally downgraded, 
bullied, and excluded. However, there are many disabled individuals who overcame this 
definition and vision and defied their disability circumstances and became creative in 
many domains. Their creativity became a real model even for non-disabled individuals 
such as Philippe Croizon who underwent a home accident that made him lose his limbs 
during his youth. Nevertheless, Croizon managed to overcome his disability and 
participated in One Man Shows and cinematic movies, in addition to writing books 
where he discussed his brilliant experience. Furthermore, he was hosted by many French 
TV channels. This study sheds light on the presence of the disabled personality in theater 
and cinema, the acceptance of disability, how to overcome it, and the messages 
conveyed by the disabled. 

  

  

  المقدمة

تقييد للنشاط أو تقييد للمشاركة في الحياة يعاني منها أفراد  كّل"ُتعرف اإلعاقة على أنها 
لواحد أو أكثر من األسباب الجسدية أو الحسية أو العقلية أو  ينهائأو  دائم في المجتمع بسبٍب

ته أو نشاطه لواحد وبذلك يكون المعاق هو كل من يعاني من تقييد حرك 1"النفسيةالمعرفية أو 
من األسباب المذكورة وقد خطت المنظمات العالمية خطوات هامة في ضمان حقوق ذوي اإلعاقة 

على أنه أداة تضمن احترام حقوق ا يتعلق بالتعليم الذي ينظر له وإدماجهم في المجتمع خاصة فيم
وإبداعهم وقدراتهم التنمية الكاملة لمواهب األطفال المعاقين من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة 

إذ . يتطلب من الدول توفير أماكن إقامة معقولة ومساعدة كافية لـضمان نظام التعليم العام ولذلك
نحو عالميا في هذا الشأن التقدم المحرز  وإتباعيتعين على جميع الدول الموقعة إجراء تقييم 

الحاجة إلى إيالء " شامل"صطلح مظهر وي، تحقيقا لهذه الغاية اتلالتفاقيوالشامل التنفيذ الكامل 
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اهتمام خاص لألطفال الذين قد يتم استبعادهم وأولئك الذين غالبا ما يتم انتهاك حقوق التعليم 
  .2الخاص بهم

عددا مهم ا وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهها المعاقون في المجتمعات المختلفة فإن
ي فلم يقبلوا أن يعيشوا لوا إعاقاتهم إلى إمكانمنهم استطاعوا أن يحويات هائلة لإلبداع والتحد

في إطار ضيق من الشعور بالمعاناة وقبول الشفقة من اآلخرين، لذلك يساهم الكثير منهم في 
يمّثل واحدا ) Philippe croizon(ولعّل فيليب كروازون . نشاطات متنوعة منها الرياضية والفنية

تحدى إعاقته واستطاع المشاركة في مجموعة من من الشخصيات المؤثرة في هذا المجال إذ 
األعمال الفنية منها المسرح والسينما إضافة إلى المشاركة الدائمة في اللقاءات التلفزيونية 

  . محاضراتوإلقاء  كتبواإلذاعية ونشر 

تأتي أهمية دراسة تجربة هذه الحالة واستقصاء إنجازها في الميدان اإلنساني ومن هنا 
اختار الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يمّكن من إتباع مراحل تطور الحالة  ثوالفني، بحي

  .المتنوعةواستخراج النتائج من خالل الشواهد والقرائن 

وتستند هذه الدراسة على عدد من المصادر والمراجع، وإضافة إلى الكتب التي أنجزها 
يها مسرحا وسينما فإن الدراسات المتعلقة فيليب كروازون نفسه والحوارات واألعمال التي شارك ف

 :ومن أهم الكتب التي تمت العودة إليهاباإلعاقة تظل في غاية األهمية في مثل هذه الدراسات، 
اضطرابات "لمهدي محمـد القصاص وآخرين وكتاب " اإلعاقة الذهنية بين التجنب والرعاية"

دراسات التي تتناول تجربة فنية في ، غير أن المجدي محمـد الدسوقي. لـ د" صورة الجسم
المسرح والسينما لمعاق غير موجودة على األقل في حدود اطالع الباحث وهو ما يسوغ وجود 

  .هذه الدراسة في األساس

وينقسم هذا البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث أولها يتناول شخصية فيليب كروازون والتحول 
احبة لهذا التحول وتجاوز الظروف الصعبة من من شخص سليم إلى شخص معاق والظروف المص

خالل العمل اإلبداعي، ثم في المبحث الثاني تم تناول المشاركة في المسرح من قبل الشخصية 
ولهذا تبلور . من حيث قيمته ومستوى التلقي وشكله ثم المشاركة في السينما وقيمتهاالمعاقة 
هو فيليب كروازون؟ وكيف استطاع أن يخرج من من  :أسئلتها التي حاولت اإلجابة عنهاالدراسة 

كيف شارك ويشارك كمعاق في المسرح والسينما وما حدود و عوبات اإلعاقة إلى رحابة اإلبداعص
  هذه المشاركات؟ 
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  : اإلعاقة وتحوالت الشخصية .1

  : من العادي إلى أزمة اإلعاقة وانفجار اإلبداع: مسيرة الشخصية 1.1

من كتاب والعشرات من المقابالت التلفزيونية واإلذاعية في أكثر يروي فيليب كروازون 
يروي كيف  3"قررت أن أعيش"في كتاب . والمكتوبة الحادثة التي شّكلت له تحوال جذريا في حياته

فولت أثناء عمله على سطح  20000أنه في سن الخامسة والعشرين صدمه خط كهرباء بقوة 
أنقذه منها رجال  لصدمة األولى تسببت بسكتة قلبيةا. منزله إلزالة هوائي التلفزيون الخاص به

ومجموعة حروق شديدة اضطر األطباء إلى بتر أطرافه األربعة وتم إنقاذ حياته الحماية المدنية 
انتهى به األمر في محاولة إعادة بناء  .ساعة من التخدير والعمليات 100بعد أن خضع ألكثر من 

في أحد المراكز المتخصصة، تمكن من معاودة الحركة وبعد إعادة تأهيل لمدة عامين  نفسه،
يقول في موقعه إذ  4والقيادة وحتى العودة إلى ممارسة الغوص الذي يعتبره رياضته المفضلة

، ثم بدأت ؤكد أن حياتي انتهت في ذلك اليومأ! 1994مارس  5توفيت في " :اإللكتروني الرسمي
ما مررت به بعد الحادث لم يكن . قيد الحياةقوة خارقة سمحت لي بإبقاء نفسي على ...أخرى

لكن عندما ...وبتر األطراف، وإعادة التأهيل، واليأس ،سوى مكافأة على الرغم من الغيبوبة
بمجرد . توسلت إلى الموت ليأتي لي ،استيقظت، عندما وجدت نفسي بال ذراعين أو ساقين

  .5"ولدت الحياة من جديد ،انقضاء هذا االنغماس في الجحيم

 8"ال ذراعين، ال شوكوالتة"، 7"حياة أقوى"، 6"قطعُت المانش: "أّلف بعدها أكثر من كتاب
وفي كل هذه األعمال يظهر رحلة صمود . وشارك في عروض فنية سينمائية وعروض وان مان شو

في السنوات األخيرة . ساحقة تأخذنا من الضحك إلى البكاء وتكشف عن تعطش غير عادي للحياة
ون بتركيب ساقين اصطناعيتين، كما ظهر في إحدى البرامج بأطراف اصطناعية لكن قام كرواز

 .9أغلب فيديوهاته يتخلى فيها عن الذراعين البالستيكيتين

  :السخرية من اإلعاقة أعلى مراحل تجاوزها 1.2

يستخدم فيليب كروازون كل الوسائل الميديائية المتاحة للظهور اإلعالمي، من خالل اليوتوب 
في الفايسبوك والتويتر لتوعية المعاقين باإلمكانيات الكبيرة التي يمكن االشتغال عليها وصفحاته 

 Avec ma fille Delphine on tue le temps"فيديو بعنوان لتحسين حياتهم، ومن ذلك 
comme on peut"10  ين تأخذانحيث نجده يلبس ثيابا صوفية بالمقلوب وتبرز يدان من الكم
الن منها كما تأخذ اليد اليسرى الكأس وتقربه إلى الفم فيشرب، ثم يضعها علبة الزبادي وتأك

الفيديو يظهر قدرا من التحكم في األداء والتواطؤ الفني الجيد بين األب . ويحك جبينه ووجهه
بين العفوية والسيطرة "إن جسد كروازون يقع هنا . وابنته لتقديم محتوى هزلي في غاية الجمالية
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جسد طبيعي أو عفوي وجسد دمية مربوطة بكاملها برسن ومحركة باليد من ِقبل  المطلقة، وبين
يتعاون ، وفي حالة هذه الفيديوهات القصيرة فإن كروازون 11"المخرج: صانعها أو مبدعها الروحي

  . بكامل المهمة اإلبداعية في القيام مع ابنته

ضتا في الفيديو الذراعين الحركات المضبوطة والمتناسقة بين ذراعي البنت اللتين عو
الدونية المفقودتين في جسد كروازون تظهران أيضا قدرة كبيرة في تجاوز الشعور بالمظلومية و

التي يشعر بها الكثير من المعاقين بتحويل اإلعاقة من محنة إلى منحة، إنها محاولة جادة تهدف 
صحيحة وبذلك ينمو لديه إحساس  إلى إثبات العالقة الجيدة التي يكونها المعاق مع جسده بطريقة

بالصحة أو اللياقة يؤدي في النهاية إلى خلق إحساس بالتمكن أو السيطرة وتكوين عالقة إيجابية 
بتطوير تدريبات إضافية "إن كروازون عن طريق هذا الفيديو القصير يقوم  12بين الجسم والذات

 .13"يجابيةتتعلق بالتجربة أو الخبرة لتقوية أو زيادة صورة الجسم اإل

كما أن هذا النوع من الفيديوهات يشكل موضوعا فنيا جماليا يمكن أن يظهر من خاللها 
ثانية يكّثف كروازون كّل خطابات  45ففي فيديو من . نصوصا أو حوارات قصيرة مثيرة لإلعجاب

قدان أطرافه إنه معاق يعاني من ف. التوعية والنصائح التي يقدمها األطباء النفسانيون بتجربة حية
إنه . األربعة، ويسير في كرسي متحرك لكنه يستطيع أن يحيا حياة ليس طبيعة وحسب ولكنها جيدة

مثال حي لتجاوز مشكلة حياتية عظمى بإرادة قوية وتحد كبير، فبعدما يتناول الزبادي بيدي ابنته 
سريع ولطيف لألصحاء وهو تنبيه  14المتوارية خلف أبيها يضع العلبة ويمسح فمه ثم يشكر ذراعيه

هذا . أن ينتبهوا إلى اإلمكانيات الكبيرة التي يحوزون عليها ويرونها عادية بينما يفتقدها غيرهم
التنبيه ال يأتي بشكل وعظ ولكنه بابتسامة واسعة وبعض الضحكات السريعة، كما يحاول أن يخبر 

أنفسنا تتحول إلى متعة كبيرة عبر هذا الفيديو أن أنشطة بسيطة كتناول الزبادي وشرب المادي ب
يقوم كروازون هنا بمحاولة إعادة النظر في سلم . وقيمة كبرى إن انتبهنا إليه بمنظور ذوي اإلعاقة

الثروات التي يحوز عليها اإلنسان، فالثروة ليست األموال الضخمة التي قد يكسبها وإنما الثروة 
 .15هي في اإلنسان ذاته

  كيف نغسل أيدينا؟ 1.3

اطع التي يصورها فيليب كروازون ويضعها في حساباته على وسائل التواصل تتخذ المق
وهو في هذا يقدم فالشات سريعة االجتماعي طوال محددا في العادة ال تتجاوز فيه الدقيقة، 

في الفترة التي اشتد فيها انتشار فيروس كورونا، كان كروازون يطّل على متابعيه . والفتة
عندما وقف أمام المغسلة ونظر إلى  2020ماي  11منها فيديو بتاريخ بفيديوهات في هذا الشأن 

يدني ذراعه إلى . الكاميرا فحيا الجميع وقال بأننا سنتعلم سويا كيف نغسل أيدينا بشكل جيدة
حسنا، أتمنى لكم يوما طيبا، إلى : ينظر مجددا إلى الكاميرا ويقول مبتسما. الحنفية ثم يتوقف
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وله في المقطع، لكن الصمت الذي ال يدوم أكثر من ثانيتين يقدم خطابه هذا كل ما يق. اللقاء
وبذلك فإنه مجددا يعي جيدا  16"تاركا تخمين ما لم يذكر"أيضا، إن كروازون هنا أبرز الوقفات 

يستخدم الوجه وإدارُة حركات الجسم والكالم كما رأينا متضافرة بعضها مع بعض "كيف عندنا 
قل بها عددا من المعاني واألفكار والمشاعر ونخفي أخرى، ويحاول كل منا من وفي وقت واحد لنن

دون أن يدري بالضرورة مراقبة مالمح وجهه والتحكم في حركات جسمه خالل التفاعل اليومي مع 
اآلخرين وباإلضافة إلى ذلك فإننا ننظم أنشطتنا في سياقات الحياة االجتماعية من أجل تحقيق 

  .17"األغراض نفسها

 : فيليب كروازون في المسرح .2

يمثل فيليب كروازون شخصية ميديائية بامتياز، ظهوره اإلعالمي الكبير والمؤثر في الكثير من 
البرامج الحوارية ونجاحه في تخطي إعاقته واعتباره شخصية محفزة جعلت من المسرح يحاول 

الجمهور يحبون حضور تبني تجربته ولهذا سنجده كثيرا على الخشبة وسنجد أعدادا كبيرة من 
   .18أعماله، كما تذهب العديد من إيرادات هذه العروض لفائدة جمعيات مهتمة بالمعاقين

  : من الكتاب إلى العرض: ال ذراعين، ال شوكوالتة 1.2

يتناول فيه بالكثير من الدعابة مراحل " ال ذراعين، ال شوكوالتة":نشر فيليب كروازون كتابه
سالح إلعادة البناء "صل عند وبعد اإلعاقة ويصف هذا الكتاب بأنه حياته األساسية والتحول الحا

يعرف هذا النوع من . 20وتم تحويل الكتاب إلى وان مان شو يقدمه فيليب كروازون نفسه 19"الكلي
عرض يؤديه شخص، يمّثل دور شخصية واحدة أو عدة شخصيات، إنه أيضا " العروض على أنه

غير أن هذا العرض الذي يقدمه  21"شخصية واحدة عرض لمدة محددة يتمحور غالبا حول
كروازون يشّكل خصوصية واضحة، إنه ال يمّثل دورا مخالفا لشخصيته إنه يقوم بتقديم شخصيته، 

ينطلق من ذاته ليعانق مشكالت " ال ذراعين، ال شوكوالتة"إنه الممثل والموضوع، فالعنوان 
العنوان يعني غياب االستمتاع باألشياء . يهموطموحات كل المعاقين، كما ينبه األصحاء لما لد

البسيطة في الحياة بسبب اإلعاقة، لكن العرض ذاته يوصل إلى استنتاج مغاير فكروازون يردد 
على الرغم من األحجار التي ! أعتقد أنني دليل حي على أن كل شيء ممكن: "بكثير من الثقة

 ،والبكاء ،الصراخ: لكل شيء هناك وقت. كل شيء ممكن ،يمكن أن تصادفها في طريقك
   .22"والنهوض

كيف تقوم بإيصال رسائلك عندما "يحاول كروازون أن يظهر " ال ذراعين، ال شوكوالتة"في 
يكون عليك أن تحمل الكثير من المشاعر؟ كيف يجب أن يكون تدخلك شديد التنظيم؟ أحياًنا 

أعيدهم . الجمهور أيضا. الذكرياتألنها أحداث قوية في المشاعر و ،أتفرقع على خشبة المسرح
  .23إلى الحياة بقليل من الفكاهة، عندما أرى أنهم يغوصون بعمق شديد
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إذا كنت تريد أن تخلط في "يدرك كروازون من خالل هذا التصريح أسس الوان مان شو فـ
عرضك بين الكوميدي والشعري، إضافة لمسة غنائية إلى روح الدعابة الخاصة بك، سيكون الحل 

  .seul en scène(24(مثل في عروض الشخص الوحيد على الخشبة األ

إن الوان مان شو هنا ليس هدفا في حد ذاته عند فيليب كروازون فهو ليس في األصل 
ممثال، إنه يمارس هذا النوع من العروض ليلتقي عددا كبيرا من الناس يعرف أنهم يحبون أن 

لطالما كانت السخرية من إعاقته هي "إبكائهم، فـيصغوا لحكايته، ويثقون بقدرته على إضحاكهم و
  .25"لقد كان الضحك أداة مهمة جدا من أجل المرونة بالنسبة لي: "يعترف قائًال. القوة الدافعة له

وهذه الثقة بوجود أعداد كبيرة من المتابعين له تجعله يحاول التوعية بصعوبات اإلعاقة 
معاق يحتاج مساعدة، إلى صاحب الخبرة التي  والتشجيع على الحياة، بل يتحول كروازون من

عندما أكون على خشبة المسرح أكون في مكاني :"لذلك فهو يعلن. يقدمها للناس معاقين وأصحاء
  .26"الذي أحبه، أنا الشخصية التي أنا في الحياة الواقعية، أرسل ما لدي في حدسي وقلبي

  ": طةال ذراعين، ال شوكوال"التعبير الحركي في وان مان شو  2.2

ال يمكن لعرض أن يقوم بال ممثل، إذ أن التعبير الحركي يمثل ركيزة المخرج في صياغة 
 عددا من المسرحيين يرون أن عرضه ولذلك يكون الجسد أهم األدوات التعبيرية ولذلك فإن

ويقول جان  27"الدراما يموت فيها مل ما هو ساكن ولحظي، الدراما تبحث عن الحقيقة في الجسد
إذا أتيح لنا أن نوازن العمل الدرامي بالسيمفونية "أننا " التعبير الجسدي للممثل"في كتابه  دوت

تحت إشراف المخرج الذي هو في مقام قائد  –الموسيقية الستطعنا أن نقول إن الممثل 
األوركسترا يعد في الوقت نفسه عازف اآللة واآللة نفسها، عازف اآللة ألنه يترجم بذكائه 

وحسه الفني نصا مكتوبا كما يترجم الموسيقي الفاصل الموسيقي ثم هو آلة ألنه ال  وحساسيته
  .28"يستطيع أن يعبر عن نفسه، في فنه إّال بصوته وإيمائه وأداء جسمه

في حالة فيليب كروازون فإن الجسد الذي يتوجب أن يكون في غاية المرونة يشكل في ذاته 
آلة تحتوي على وتر مقطوع، ال يمكن أن تصدر  - ن دوتإذا استخدمنا مثال جا –عائقا، إنه 

فكيف يمكن أن يعرف إذا لم يكن لديه غيرها؟ الجواب يكون بأن . األصوات التي يريدها العازف
يخترع لنفسه القدرة على أن يعزف المقطوعات التي ال تتوجب العزف على الوتر الغائب، وأن 

" ال ذراعين، ال شوكوالطة"هذا التكيف نجده في . يجعل غياب الوتر أو انقطاعه سببا للنجاح
يهتم كروازون بحركة الرأس وتعبيرات الوجه واإليماءات المختلفة واإلشارات، ويبدو أنه استفاد 

تفرز دالالت درامية معينة، يتجدد خطابها الداللي من مشهد "جيدا من آليات التعبير بالوجه التي 
  .29إلى آخر
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المسرح وهو يسير على ساقين، وألن الجميع يعرف أن  في هذا العرض يدخل كروازون
إعاقته مست ساقيه أيضا فإننا نعلم أن الساقين اللتين يسير عليهما اصطناعيتان، لذلك فهو يسير 
ببطء واضح عن اإلنسان السليم، غير أنه لم يقم بإخفاء ذراعيه وال تركيب ذراعين اصطناعيتين 

رامج الحوارية التي يحضرها، ذلك أن الذراعان الغائبتان في هذا العرض كما يفعل في بعض الب
تحضران كموضوع، يتعامل مع هذا النقص بمحاولة تعويضية بجعلهما مادة للفكاهة ومادة للتحدي 

يكفي، أنا لم أقل : أيضا، فكروازون عندما يدخل إلى المسرح ويقابل بعاصفة من التصفيق يقول
نها تؤخذ على ظاهرها بأن الممثل يرغب من الجمهور أن هذه العبارة ال يبدو أ. 30شيئا بعد

يتوقف حقا بقدر ما يمكن فهمها بأنها تعبير غير مباشر عن االبتهاج الكبير بالنجاح الذي يحققه 
فعمليات الظهور على خشبة المسرح إذن هي بمنزلة االمتداد لتلك الرغبة في . "رغم اإلعاقة

وذلك قبل أن يغطس في " أبي أنظر إلي"طفل يقول ألبيه  االهتمام والتي يمكن أن نشاهدها لدى
  .31"حمام للسباحة، ففي الحالتين يكون االستحسان هو المطلوب

تم قولبة العرض بالكيفية التي تتالءم مع إنسان معاق، لديه قدرة كبيرة على الحركة في 
الميل إلى ما "المسرح واستخدام الجسد لكنها حركة واستخدام محسوبين ومحسومين، إذ يظهر 

يسمى باقتصاد الحركة الجسدية، أي عدم وجود حركات إضافية غير منتجة للمعنى مع االهتمام 
ليس ألن العروض على الخشبة تستوجب االقتصاد في الحركة تبعا لحاجة  32"باإليقاعية في الحركة

فقط بل ضرورة العرض فقط بل في حالة الممثل المعاق فإن االقتصاد في الحركة ليس مطلبا فنيا 
فاالنطالق في الحركة واالنغماس في الدور واالنسياق مع الجمهور ومحاولة جذب . جسدية

انتباههم طيلة العرض دون انتباه وال تركيز مع مشكلة اإلعاقة قد يؤدي إلى حركة غير سليمة 
ه تربك الممثل وتعرضه للضرر كالتزحلق مثال والسقوط على الرغم من قدرة الممثلين في هذ

تحرير أجسادهم، وإخضاع حركتها إلى المفاهيم العلمية عبر التدريب الشاق، "الحاالت على 
إّال أن األمر يبقى عند الممثل المعاق في دائرة النظر الدائم درءا ألي  33"والمران الجيد الطموح

  .مشكلة

  : فيليب كروازون وجمهور المسرح 2.3

قراءة تسبق العرض، ونادرا ما يكون تحوز العروض التي يقدمها المعاقون غالبا على 
المعاقون يشاركون في عروض غير التي تتناول موضوع اإلعاقة سواء للشكوى من الظروف التي 

يتيح هذه القراءة المسبقة " ال ذراعين، ال شوكوالطة"لذلك فعرض . يعانون منها أو لتحديها
نه داللة واحدة، إنه سيحكي بمجرد قراءة اسم المؤدي، زيادة على هذا فالعرض يحمل في عنوا

تبقى الكيفية التي يحكي بها هذه التجربة هي التي تصنع جودة العرض ونجاحه من . تجربته
   .عدمهما
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ساحة اجتماعية وهو الذي يجعل "إن المسرح في واقع األمر يمّثل في إحدى خصائصه 
اء مختلفة عن مشاهدة خبرة األداء المسرحي أو الموسيقي الحي أو ما شابه ذلك من أشكال األد

األفالم في السينما أو مشاهدة التلفزيون هو ذلك الشعور بأننا جزء من مناسبة اجتماعية ما أو 
لذلك فإن الجمهور تتنوع لديه أشكال التلقي وبشكل أكثر  34"من واقعة ما تحدث اآلن أمامنا

مسرح وبالتالي تكون خصوصية عندما يكون أمام العروض التي يقدمها بعض ذوي اإلعاقة على ال
المتعة، التطهير، التعويض، الترفيه، التعليم : للمتلقي أغراض جمعها النقاد في نقاط أساسية

يمكن أن يحوز على هذه األغراض جميعا " ال ذراعين، ال شوكوالطة"فإن عرض  35والتثقيف
التلقين الذي  وبدرجة واضحة لكن التعليم والتثقيف يبدوان رئيسيين في هذه التجربة بعيدا عن

 .يقع فيه الكثير من المتعاملين مع أصحاب اإلعاقة

من الذين تريد أن تصل إليهم : نلمس هذا من وعي كروازون نفسه عندما يجيب عن سؤال
وأنا أحب عندما يكون األطفال . إنها لحظة مشاركة. أتحدث مع الجميع: في المسرح؟ حيث يرد

هذه هي فكرتي المهيمنة على خشبة المسرح أن أشرح  .أظهر لهم صورة أخرى لإلعاقة. حاضرين
هذه الكلمة تزعجني، هذه الكلمة تأتي بنتائج عكسية، إنني أقول إنني شخص . أنني لست معاًقا

وهذه رسالة ! لكن أنا افعل. قادر، أفعل الشيء نفسه مثل أي شخص آخر لكن بشكل مختلف
اإلعاقة أو القادر على فعل األشياء على  الشخص ذو! توقفوا عن الخوف. أساسية للشركات أيضا

  .36الثقة التي يستحقها: نحو آخر يتوقع شيًئا واحدا فقط

  :فيليب كروازون في السينما .3

استعانت السينما بفيليب كروازون بعد نجاحه الكبير في عروض الوان مان شو التي قدمها 
الجمهور كما ظهر اهتمام  والبرامج الكثيرة التي حضرها كضيف ونالت اهتماما كبيرا من قبل

المنتجين به بعدما قطع قناة المانش سباحة في بطولة خارقة بالنسبة لرجل يشكو من إعاقة في 
  .37أطرافه األربعة، وصارت األدوار وعروض األعمال متوفرة لديه

  ": Human"فيلم : من الوان مان شو إلى السينما

يبخل اإلبداع العالمي كتابة وتمثيال وإخراجا  اهتمت األفالم الوثائقية بمشكلة المعاقين، ولم
في أن يحاول إزالة العتمة على حيواتهم ومحاوالتهم في التكيف مع محيطهم، إن هذه األفالم هي 

لوحات للحياة الواقعية تستخدم الواقع كمادة خام لها، ويعدها فنانون وتقنيون يتخذون قرارات "
فيلم "، وبهذا فالفيلم الوثائقي هو 38"وى والهدف منهاال حصر لها بشأن اختيار القصة ولمن ستر

نظرا لقلة تكلفة اإلنتاج "ويجب التنبيه إلى أنه  39"يسعى حثيثا لعرض الحياة الواقعية وال يعالجها
كما (...) الوثائقي بشكل عام مقارنة بالروائي، باتت الوثائقيات نوعا حاضرا في المشهد اإلعالمي 
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حلول القرن الواحد والعشرين، بالرغم من أنه يظل أقل شهرة من أنواع اشتهر هذا النوع كثيرا ب
  .40"سينمائية أخرى مثل أفالم الحركة والمغامرات

محاولة لالنغماس في التجارب اإلنسانية لعدد كبير من رجال  41)بشر( humanفي فيلم 
ونساء من عوالم مختلفة وانتماءات متنوعة من خالل الشهادات المليئة بالحب والسعادة ولكن 
أيضا الكراهية والعنف يواجهنا اإلنسان باآلخر ويحيلنا إلى حياتنا من أصغر قصة يومية إلى 

ط الضوء على ما نحن عليه، على الجزء األكثر ظلمة قصص الحياة المدهشة وهي قصص تسل
  .42وهي قصص عالمية توفر لنا لحظات من التنفس واالستبطان. لدينا ولكن أجمل ما لدينا أيضا

يقدم الفيلم شهادات حية ألناس من كبار السن، من الشباب، من كال الجنسين، يتحدثون 
ية التي أثرت فيهم واالنقالب الكبير الذي بكثير من الحميمية عن حياتهم وعن اللحظات المفصل

يجب التأكيد على أن .حدث لهم في عالقتهم مع أنفسهم وعالقتهم مع شركائهم في الحياة
موضوعية الفيلم الوثائقي بشكل كامل أمر يحتاج للنقاش لذلك فاالختيار من الواقع ال يناقض "

لتأكيد ليس النسخة الوحيدة عن الحقيقة بل الواقعية وال يقلل من حقيقة الوقائع المختارة ولكنه با
كما يمكن التنبيه إلى أن الفيلم ال يخلو من محطات درامية مهمة مثل  43"هو أحد النسخ وحسب

بكاء بعض أبطاله في لحظات الصدق الشفافة، كما ال يخلو من االبتسامات التي يقول أصحابها 
لحزن واليأس إلى الضفة األخرى حيث األمل عبرها أنهم استطاعوا أن يرحلوا بقواربهم من ضفة ا

  . والفرح

ضمن هذه التجارب الكثيرة إطاللة على حالة فيليب كروازون الذي يلّخص في دقائق أمام 
يبدأ . كاميرا مثبتة على وجهه قصته مع اإلعاقة ومحاوالت تجاوزه للمحنة التي أصابته في شبابه

  :ى عالقته بزوجتهكروازون من تجربة الزواج وتأثير الحادث عل

حدث لي . أظن عند الزواج من شخص ما، نتزوج به كما هو، في لحظة معينة تحبه كما هو"
حادث فقدُت ذراعي وساقي، مع أنها لم تتزوج رجال بدون يدين أو ساقين، ولكنها تحملت لعدد 

  .44"من السنوات، لقد انتهى األمر اآلن، حدث بيننا طالق

ربة كنوع من االسترجاع المظّلل بالحيادية، إنه يقدم تاريخا يستذكر كروازون هذه التج
شخصيا لكنه ال يمعن في استرجاع مشاعر الحزن، وهو يحاول أن يشارك في تجربة الحكي كنوع 
من التنفيس أوال وكنوع من تشارك الخبرة مع الغير ثانيا، كما تظهر محاولة للتماسك أمام 

كاسة كبيرة يحاول أن يتجاوزها حتى على المستوى الحكائي، إننا أمام شخص تعرض النت. الكاميرا
فهي "وهذا ما ينبني عليه الفيلم بأكمله، بل كل األفالم الوثائقية لديها تقاليد مشتركة بين معظمها 

قصص ولها بداية ووسط ونهاية وتجعل المشاهدين يستغرقون في شخصياتها وتأخذ المشاهدين 
  .45"في رحالت عاطفية
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 التي أحدثها انفصاُل والتجربة الصعبة ي هذه المشاركة الفيلمية يستعرض آالمهكروازون ف
ويظهر هذا  ال يعطي مساحة كبيرة لتلك الفترةولكنه  بعد تعرضه لإلعاقةعنه زوجته وأم ولديه 

توصيل مفهوم النسيان والمسافة الشعورية بحيث يتم  الخالي من التعبيرات جليا في الوجه الحيادي
  . حظة التي يتذكر فيها الحادثة والحادثة نفسها بما ترتب عنها من صعوباتبين الل

غير أن هذه الحيادية ال تتواصل مع استمرار اشتغال الذاكرة عندما ينتقل من فترة األلم إلى 
فترة األمل، حيث الخطاب البصري يتحول عند كروازون من الحيادية التي يتشابه فيها مع مقدمي 

. رية إلى لحظة حماسية يتشابه فيها مع معلقي مباراة كرة قدم ولو بدرجة أقل حدةالنشرات اإلخبا
األمل واأللم، النجاح : قد يكون هذا واقعا من جهة أن الحياة نفسها هي مباراة طويلة بين فريقين

لعبة الحياة . وإن تغّلب الضعف في شوط فإنه لن يتغلب في كامل اللعبة. والفشل، القوة والضعف
كان علي أن أبدأ حياة جديدة، استغرق مني األمر :"نجده يعترف بكثير من ذلك الحماس لذلك

ثالث سنوات لتخطي االنفصال، بعد ثالث سنوات قلت لنفسي ال يمكنك البقاء لوحدك، لذلك 
  .46"سجلت حسابا على االنترنت في موقع للتعارف

للواقع الذي عاشه دون  أنها مصارحة من قبل كروازون للكاميرا ومن بعدها الجمهور
ثم في الوان مان شو المأخوذ عنه أعاد " ال ذراعين ال شوكوال"رتوشات، ما حكاه في كتابه 

الحديث عنه بإيجاز يتالءم مع فيلم غير مخصص له لوحده ولكن يجمع تجارب كثيرة ومختلفة، 
قيقة غير المزيفة أو اعتماد الفيلم الوثائقي على الح"وهذا ما يتأسس عليه العمل الفني من حيث 

المصطنعة، أي المفعمة بالمادة الحياتية، وتعالج الواقع بطريقة خالقة ومبدعة بحيث يفسح المجال 
  .47"واسعًا أمام النقد لمناقشته والغوص في أعماق المجتمع

إن الخطوة األساسية التي يصورها الفيلم الوثائقي في جزئه الخاص بكروازون هو التحوالت 
لتي ظهرت في حياة الرجل بعد اإلعاقة، التحدي واإلصرار الكبيرين اللذين أظهرهما األساسية ا

الغرض األساسي لتلك األفالم هو تشجيع التغيير االجتماعي "وجاء ليتحدث عنهما أمام الكاميرا فـ
فإنها قلما تفصح عن طرائق محددة لإلصالح بل تركز عادة على إيضاح أبعاد وعلى الرغم من هذا 

وهذا ما يتماشى مع اللقطة التي  48"ا بضرورة اإلصالحنلة وتوكيد أهميتها ومن ثمة إقناعكالمش
يتحدث فيها كروازون عن استخدامه لالنترنت من أجل التعرف على امرأة جديدة بعد انفصاله عن 
زوجته، إذ تصوره هذه المرة وهو يتحول من الوجه الجامد الذي يسرد القصة دون إظهار واضح 

 :اعر وبمسافة شعورية واسعة إلى االبتسام والتوسع في الحماسللمش

في البداية وضعت صورة لرأسي فقط وكانت البقية مفاجأة، لم أظهر بأني ال أملك ذراعين "
يتجنب المعاقون في العادة جعل اإلعاقة كموضوع " وساقين، استمتعت كثيرا على االنترنيت
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في تحقيق "لذلك فإن هذه الوسائل تساعد المعاق  مناقشة إذا لم يكن هناك ما يضطرهم لهذا
  .49"قدر معقول من التواصل مع اآلخرين المحيطين به كما يساعده على التفاعل معهم

إال أن التعامل المجتمعي مع المعاق ال تحظى في العادة بقبوله، وتظهر اإلعاقة كحائل بين 
. ول في عالقات متنوعة خاصة العاطفيةاإلنسان وبين ممارسة الحياة الطبيعية والمشاركة والدخ

لكن عندما أخبرت الناس عن إعاقتي لم يرد علي : "يتحدث كروازن عن تجربته في هذا فيقول
وها نحن ذا، الحب ممكن، نحن معا  50وفي أحد األيام التقيت سوزانا. أحد، لذلك أظهرت إعاقتي

ان، لدينا كلب أعور وأربعة قطط منذ ثماني سنوات، سوزانا لديها ثالث فتيات وأنا لدي ولد
وخنزير غيني، إنها عائلة كبيرة ومتآلفة، كل شيء ممكن، لقد وجدت الحب مرة أخرى ونحن حقا 

  .51"نحب بعضنا البعض

يبدو بوضوح رغبة كروازون في مشاركة الناس سواء المعاقين أو األصحاء لقصته وإمداد 
اة زيادة نسبة المعلومات والفقرات التي تشبع بالمعلومات وتسليته بالترفيه مع مراع"الجمهور 

الحاجة إلى االستقالل ومراعاة التركيز على صيغ القصة وتجنب استخدام األسلوب الخيالي 
والخرافي بما يسهم في زيادة مهارات االعتماد على النفس واألداء المستقل في الحياة اليومية 

  .52"الشخصية ويردي إلى نقص في مظاهر السلوك الشاذ واضطرابات

يمكن التنبيه إلى أن حكاية كروازون التي تشكل قصة واحدة ضمن العديد من قصص 
وتجارب حياتية ذات قيمة تبين بشكل من األشكال أن صعوبات الحياة وتحدياتها ال يختص بها 

الخطاب الفكري لفيلم . شخص دون غيره، وال جنسية ما وال جنس وال عمر يعاني دون غيره
Human القدرة على تجاوز المعاناة يبي هناك توزيعا يكاد يكون عادال لأللم والحزن كما أن ن أن

ممكنة عند الجميع إذا تسلحوا باإلرادة الكافية وهو في العموم ما يذهب إليه صناع األفالم 
بدأ المنتجون أيضا في البحث عن طرق لتقديم أعمال ذات قيمة "الوثائقية إذ منذ سنوات 

  .53"أقل بكثير وبنماذج مختلفة بميزانيات

  
  Humanملصق فيلم بشر  :1الصورة 
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  :خاتمة

يمكن التوصل في الختام إلى أن تجربة فيليب كروازون الحياتية وظهوره على المسرح وفي 
السينما يمكن أن يشير إلى أكثر من مغزى وفائدة، منها أنه دليل على أن اإلعاقة الجسدية ليس 

فقد ظهر لنا أّنه يمارس حياته . إلنسان وممارسة الحياة بأكبر قدر من الطبيعيةأبدا حائال بين ا
  . اليومية ويبدع في هواياته المفضلة فيقوم بالسباحة ويستخدم وسائل التواصل االجتماعي

لكن أهم ما يمكن التأكيد عليه أن الشعوب الحية تقوم بإدماج الفئات الخاصة ضمن كافة 
ومياتها، وتوفر لهم بيئة حاضنة تشجعهم على اإلبداع وتقديم األفكار، وال نشاطاتها وطقوسها وي

تفكر الدول التي تحترم شعوبها بين إنسان سليم وآخر غير سليم، بل تساوي في الحقوق وتفضل 
  . غير السليم على السليم إذا كان مبدعا قادرا على ممارسة نشاطات نوعية ولو بطرق مختلفة

المسرح من خالل تجربة كروازون كان مجاال خصبا لتقديم تجربته  إضافة إلى هذا فإن
الشخصية وإيصاله ألكبر عدد من الناس، وهذا دليل على أن المسرح كان وال يزال مشتلة 

  . وأنه قادر على تكييف أدواته حسب الشخصية التي تقف على خشبته وإمكانياتها للموهبة واإلبداع

ازون طريقة لتنويع تجربته الحياتية من جهة، ومحاولة إلثبات كما أن السينما كانت عند كرو
أنه قادر على أن يكافح مثله مثل كّل إنسان مؤمن بقضايا اإلنسان وأن السينما على غرار المسرح 

  .يمكنها أن تثري تجربته الشخصية كما يمكنها أن تكون جسرا رابطا بينه وبين المتلقي

لى القوة الهائلة التي يملكها المعاق مهما كان يظهر من إن تجربة فيليب كروازون دليل ع
قادرة على االنفتاح على المعاقين ودمجهم ) وغيرها(ضعف جسدي، وأن الفنون مسرحا وسينما 

في أعمالها دون الوقوع في فخ المظلومية والصراخ وتسويق مفاهيم الغبن والشفقة والتي تنتشر 
  .في الكثير من المجتمعات
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 حوادث التاريختوظيفيه لوني لتداخل النصي في أدب ابن أبي الشخباء العسقالا
  

  *صالح أبو حسن محمد علي

  

  ملخص

الشـخباء والعالقـة    أبـي يـات ابـن   أدب معرفة طبيعة التـداخل النصـي الـواردة فـي    إلى تسعى هذه الدراسة 
وف على أوجه التداخل النصي في التي تربط النصوص األدبية بعضها ببعض، فهذه الدراسة هي محاولة للوق

 النصـوص  بجماليـات  يهـتم  الـذي  الجمـالي  التحليلـي  المـنهج  علـى  الدراسـة  حيث تقـوم  الشخباء، أبيابن  أدب
 لوانمن جماليات األي ون التداخل النصکدت هذه الدراسة على کوقد أ األخرى، النصوص مع وتفاعالتها

ــة علــ األ ــة، ودالل ــا فــي      ديــب ومــدى اطالعــه  معرفــة األ ىدبي ــا ظهــر جلي ــه وهــذا م ــوع ثقافت ــب ابــن أدوتن ي أب
وقد سعت هذه الدراسة أيضا إلى معرفة األنواع واألوجه التي تم فيها التداخل النصي حيث تبـين  . الشخباء

أنه ظهر في أدب ابن أبي الشخباء في الجانب الديني والجانب اللغوي والجانب التاريخي التراثـي، ومـا يميـز    
 لتؤكـد  الدراسـة  نتـائج  وجاءت. اإلشارة إلى سعة المعرفة وتنوعها عند ابن أبي الشخباء هذا الداخل النصي

 شخصية مكونات بعض على االستدالل إمكانية لنا النصي أتاحت التداخل معيار عنها التي كشف الدالالت أن
  األدبية تجربته خالل من الشخباء أبي ابن

، الجانـب الـديني، الجانـب اللغـوي، الجانـب      بـن ابـي الشـخباء   دبيـات ا أي، التـداخل النصـ  : الكلمات المفتاحيـة 
  .التاريخي التراثي
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Textual Interference in the Literature of Ibn Abi Al-Shakhba Al-
Asqalani and its Use of Historical Events  

 

Ali M. H. Abu Saleh 

 

Abstract 
This study seeks to know the nature of the intertextuality contained in the literature 

of Ibn Abi Al-Shakhba and the relationship that links literary texts to each other، as this 
study is an attempt to find out the aspects of intertextuality in Ibn Abi Al-Shakhba’s 
literature، where the study is based on the aesthetic analytical approach، which is 
concerned with the aesthetics of texts and their interactions with other texts and this 
study confirmed that the intertextuality is fruitful among the aesthetics of literary colors. 
Also، it indicates to the writer's knowledge، extent of his knowledge، and the diversity of 
his culture. This study also sought to know the types and aspects in which the 
intertextuality occurred، as it was found that the intertextuality in the literature of Ibn 
Abi al-Shakhba appeared in the religious aspect، the linguistic aspect، and the historical 
and heritage aspect. The results of the paper came to confirm that the semantics were 
revealed by the textual overlap criterion، which allowed us to infer some components of 
Ibn Abi Al-Shakhba’s personality through his literary experience. 

  

  

  المقدمة

قد و حديثا،و العرب قديما أهمية كبيرة عند األدباء (intertextuality) كان للتدخل النصي
موضوعًا مهما، وهو في و ردوا لها مجاال كامالأفو النقادو األدباءو تناولها الكثيرون من الشعراء

للمقروئية؛ إذ في غيابه يغدو النص غير قابل  اشرًط دد لمعنى النص، ويعمحدحقيقة األمر 
لإلدراك، ومن هنا فالتداخل النصي يسهم وبشكل كبير للقارئ في الكشف عن مواطن التأثير 
ومظاهر التعالق النصي بين النصوص، فالتداخل النصي هو محور مهم لدراسة كل من اإلنتاج 

النصي وفهمه يمثل جزءا مهما من عملية فهم القارئ للنص، وكما أن والتلقي، أي أن هدا الداخل 
النقاد العرب التفتوا وانتبهوا إلى ظاهرة تداخل النصوص في األدب العربي ورصدوا لهذه الظاهرة 

 أو" االقتباس"أو " التأسيس" أو" االستعانة"أو " اإليداع"أو " التضمين"رصدًا وصفيًا وهو 
 . (1)فلك التضمين وكلها تدور في" الرمز"
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هو أن " (Embedding)" التضمين) "هـ654" (ابن أبي اإلصبع"وفي هذا السياق يقول 
المتكلم كالمه كلمة من بيت، أو من آية، أو من معنى مجردًا من كالمي نمأو مثًال سائرًا، أو  ،ض

ني إلى اقتباس والطريق الثا :)هـ684(ويقول القرطاجني  (2)"جملة مفيدة، أو فقرة من حكمة
ما استند منه الفكر إلى كالم جرى في نظم أو نثرًا : المعاني منه بسبب زائد على الخيال هو

 ،أوتاريخ أو حديث أو مثل، فيبحث الخاطر فيما يستند إليه التضمين، فيحيل إلى ذلك أو يضمنه
إلى مكان أحق به  أو يدمج اإلشارة إليه، أو يورد معناه في عبارة أخرى على جهة القلب، أو نقل

من المكان الذي هو فيه، أو ليزيد فائدة فيتممه، أو يتمم به، أو يحسن العبارة خاصة أو يصير 
فأما ما ال فيه قصد إال االرتفاق بالمعنى خاصة من غير  ،المنثور منظومًا أو المنظوم منثورًا خاصة

وإراحة الخاطر مما " داخل النصيالت"تأثير من هذه التأثيرات فإنه ال حاجة فيه في هذه الصناعة 
   (3)"اليجدى عليه غير المذمة والتعب

لى التجديد اللغوي لهذه الكلمة، وهي تاتي إمفهوم التداخل النصي عند العرب يقودنا  إن
أيضا بمفهوم التناص فكثير من الباحثين استخدموا مفهوم التناص وهو نفسه التداخل النصي، فقد 

وقال  ،رفع الشيء وإظهاره :وتعني ،"نصص"منظور أنه يعود الى مادة جاء في لسان العرب البن 
ونصت الظبية  .أي أرفع له وأسند ،ما رأيت رجال أنص للحديث من الزهري :عمرو بن دينار

جعل  :والمنصة ما تظهر عليه العروس لُترى بين النساء، ونص المتاع نصا. جيدها أي رفعته
  .)4(بعضه على بعض

أي رفع الشيء  (augment)" االرتفاع"لى إنمر موسى الدالالت السابقة  ويرجع إبراهيم
أي السير والى التراكم أي " السرعة " وإلى اإلسناد أي إسناد الحديث الى قائله والى  ،وإظهاره

  .جعل المتاع بعضه فوق بعض

من و. بهم وشعرهم في جماليات التناصأددباء والشعراء الذين تميز وهناك الكثير من األ
التداخل النصي في الشعر العربي فهي كثيره واما تداخل المعاني والنصوص في الشعر  أمثلة

  :الجنوب أبيقول مروان بن مثل العربي فهو موجود منذ القدم 

  .سار سارت خلفه زمرا فأينما     في وقائعه إالال تشبع الطير   

  :وقول عبيد الله بن قيس

  .5فا أنه يسطو فيقربهاعوار   والطير إن سار سارت خلف موكبه

  :وقول ابن نباته

  .بناشر عقبان بها ونسور   ذا حومت فوق الجموع عقابهإ
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  :والبديع كل البديع قول أبي الطيب

  .6حيائهم تقعأحتى تكاد على      يطمع الطير فيهم طول اكلهم

ي أبممدوحه بطريقته مروان بن  كلهم تحدثوا عن الطير ومسيرها ولكن كل شاعر يمدح
  .بن قيس جعلوا الطير تسير حيث يسير الممدوح وب وعبيد اللهالجن

  :مشكلة الدراسة

  :وتتجسد مشكلة البحث في أمرين

 يتمثل في أن أدبيات ابن أبي الشخباء لم تحظ باهتمام يذكر وبقيت دون نقد :األول
من البحث  يأتي هذو ؛جوانب الجماليةالالفنية و ةقيمالدون مناقشة  ،ل لمكوناتها اإلبداعيةیتحلو

 أمام مجالتفتح الل والدراسة التحليلبتسليط الضوء على جانب من أدبياته وتتناولها أجل 
 ،ثراء المغمور تزيد األدب في الوطن العربي إلجراء دراسات نقديةالشعر وب والباحثين المهتمين

  .التجدد تجعله يتسم بصفةو ،وتضمن له االستقرارية ،خاصية التداول تجعله يكسبو

الدراسات النقدية التي الكثير من أن  :فيتمثل في هذا البحث شكلةما األمر الثاني من أم
اهتمامها على دراسة التناص في النص  تكزر قد ظاهرت التناص في الشعر العربي درست وحللت

 لم تركزالدراسات  هذه أغلب الحظ أنلكن يو وبعض الصور الشعرية عند بعض الشعراء القرآني
لذا يأتي هذا البحث لتسليط  ؛التناص في حوادث التاريخ بحسب علم الباحث لىبشكل كبير ع

  .مزيد من الضوء على أهمية التناص األدبي ودالالته

  :أسئلة الدراسة

 .كيف تجلى التناص األدبي في أدب ابن أبي الشخباء -1

  .كيف تجلت أنواع التناص المختلفة في أدبيات ابن أبي الشخباء -2

  :أهمية البحث

أهمية هذا البحث باعتباره عمال نقديا يعمل على رسم صورة جلية إلحدى مراحل تأتي 
كي يستفيد  ،كما يساهم أيضا في عملية انتشار النص الشعري بشكل كبير جدا ،تطور النقد

ويحصل الناقد على المتعة عند تأمل  ،وينهل المبدع من بديع صياغته ،القارئ مما تضمنته رسالته
  .جمالية النص

 ،لنماذج الشعريةلمن نظرية نحو النص وتطبيقاتها النقدية  فائدةأن ال :جدير بالذكرالمن و
نقدية الويسعى إلى التنظير للممارسة  ،إلى النص كله ميللنقد النصوص ي طريقة تبارهاواع
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 لممارسات نقدية يبنيكل ذلك من شأنه أن  ،على منهج واضح بحرفية أكثر يقوم وتقديم فكر نقدي
النقدية عمال  اتوتجعل من الممارس ،اإلبداع األدبي بعيدا عن االنطباعية ةناقشم تعمل على

  .للنص الشعري كمالإبداعا موازيا وم

  :منهج الدراسة

 مع وتفاعالتها النصوص بجماليات يهتم الذي الجمالي التحليلي المنهج على الدراسة تقوم

 والموروث الدينية، النصوص من تبسةمق جمالية من األدبي النص في تجلى وما األخرى، النصوص
  .والتاريخي األدبي

  :اإلطار النظري

يعتبر ف ،أحد المحاور المهمة في دراسة عملية التلقي وعملية االنتاج يعد التداخل النصي
إلى هذه " سلريدر"و "دي بوجراند"ويشير  ،إدراك التناص جزءا مهما من عملية فهم النص

ما يملكه  ، وبينهإنتاج قبول نص بعينه أو ذلك الترابط بين :بأنه ،تعريفهما للتناص عبراألهمية 
أي أن التناص يعتمد على التفاعل بين المنتج  ،)7(عارف عن نصوص أخرىم مشاركو التواصل من

 من القضايا يبين الكثير"لذلك فالتناص  ؛ما يملكه كال الطرفين من معرفة وثقافة وعلى ،والمتلقي
عالم والمؤلف الذي يكتبها من بالمن جهة وعالقتها  عضبلنصوص بعضها بعالقة ا التي تتحدث عن

  .)8("تلقينا ألي نص وفهمنا له أثناءداخلة متيطرح موضوع العناصر الو ،جهة أخرى

ويعطي  ،تتمثل أهمية التناص باعتباره مصدرا يضفي على النص قيما داللية وشكلية متعددة
يؤدي التناص عمليات جمالية ورمزية وفكرية آلية االستدعاء و ،كذلك للمبدع تحررا من ثقافته األم

في نص شاعر  ،بهدف الكشف عن أشكال النصوص األخرى ،والتحويل وآلية التذويب واالمتصاص
  .9وبيان مفهوم التحديث واالبداع في النصوص الجديدة ،ما

عربي دراسات وقدمت للنص ال ،لقد نالت ظاهرة التناص اهتماما كبيرا من الدارسين العرب
والمستوى  ،المستوى المعجمي: وبين الدارسين أن التناص يكون على عدة مستويات ،كثيرة

  .والمستوى التركيبي ،والمستوى البالغي ،الصوتي

  :قوانين التداخل النصي

 ،في وعي سكوني ديب من عصور سابقه ويعامل النص الغائبيستمد األ بهاالجترار و :األول
شكل  عبارة عنالسابق حتى لو كان  قدسبداع السابقة والالحقة وياإل مجاالت بين انفصاال فينتج
  .فارغ
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النص  أهميةقرار بديب من اإلمن سابقه وفيه ينطلق األ ةدرج أعلىاالمتصاص وهو  :الثاني
  .امتصاصه ضمن النص المائل كاستمرار متجدد وضرورةالغائب 

يعتمد على القراءة الواعية المعمقة  حيث المستويات الثالثة أعلىالحوار وهو  :أما الثالث
 ةوالماثل ةفتتفاعل فيه النصوص الغائب ةمعاصره او تراثي ،نصوص سابقةب النص الماثل زودالتي ت

  .)10(في ضوء قوانين الوعي والالوعي

  .جترار او االمتصاصحوار أو االداخل النص الجديد بال ظهرن النص الغائب يأومعنى ذلك 

أما االمتصاص . ضافةإكون حضور النص الغائب حضورا شكليا دون أي فاالجترارعندما ي
  .فهو تمثل النص الغائب وإعاده صياغته وفق متطلبات معينه

لى تغيير النص الغائب إأما الحوار فهو أعلى مرحله من قراءة النص الغائب اذ يعمد المنشئ 
  .)11(ةجديد ةغاء معالمه في قراءه نقديإلومخالفته و

  :اخل النصيأنواع التد

يقصد به  فاألول ،خارجي داخلي وتناص لى تناصإالتناص  )12(ويقسم بعض الباحثين
  .يقصد به تناص المنشئ مع نصوص غيره والثاني .تناصاته مع نصوصه المختلفة

  :نواع وهيألى خمسه إوقد قسم جيرار جينيت التداخل النصي 

  .هادويعني حضور نص في آخر لالستش: التداخل النصي :اوال

  .ويشمل على العناوين الفرعيه والمقدمات: المناص :ثانيا

  .يذكره أنعالقة التعليق التي تربط نصا بآخر يتحدث عنه دون : الميتانص :ثالثا

كنص " ا " كنص الحق بالنص " ب"ويكمن في العالقة التي تجمع النص : النص الالحق :رابعا
  .سابق

خذ بعدا مناصيا أصماء ت ةتجريدا وتضمنا إنه عالقهو النمط االكثر : النص ةمعماري :خامسا
  .13وتتصل بالنوع شعرا ورواية

 ةالتمطيط والشرح واالستعار: ليات التدخل النصي منهاآلقد تحدث محمد مفتاح عن 
ليات التدخل آن يبحث عن أجدى نه من األإ: والتكرار وأيقونة الكتابة والشكل الدرامي حيث يقول

تشترط  إذوال غنى عن ثقافه الكاتب والمتلقي  )14(ماملى األإوده هروبا ن يتجاهل وجأالنصي ال 
اج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم وهذه المعرفة هي ركيزة إنتالمعرفه بشكل أساسي فأساس 

  .)15(تأويل النص من قبل المتلقي ايضا
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  :ليات اخرى للتداخل النصي أهمهاآضاف جميل حمداوي أوقد 

  .على مرتبه في التواصل مع النصوص والتعالق بهاأ يعد الحوار التفاعلي -

بين عالمتي التنصيص  أويورد الشاعر مجموعه من االستشهادات التي يضعها بين قوسين  -
  .لالستدالل وتدعيم قوله

مجموعه من العتابات المحيطه داخليا وخارجيا تسهم في اضافه الى النص او : النص الموازي -
  .)16(بات والحواراتتوضيحه كالعناوين والكتا

  مصادر التداخل النصي

 الذاكرةا في و عمدأيستمد الداخل النصي مواده من مصادر متباينه منها مما يتشكل عفوا 
سماها محمد مفتاح المخزون الشخصي الواعي والالواعي ومنها ما أوقد  ةوالقراء ةبفعل الدراس

 ةعن طريق ما يطلبه الشاعر في صورمعينه ومنها ما يتشكل  ةيتشكل بفعل معايشه ظروف حواري
شخاص من تراثهم القديم ويختزنونه ، إذن تتراوح المصادر بين ما كان يعرفه األ)17(ةواعي ةقصدي

في عقولهم وبين ما يتشكل في عقولهم نتيجه انفتاحهم على ثقافات جديده وسعة اطالعهم 
  .حيانوتعايشهم معها في بعض األ

  :وظائف التداخل النصي

  وهي رباعيةتحدث عنها موسى  ةساسيأالنصي ثالث وظائف  للتداخل

خرى أالموضوعات التي يتناولها النص من خالل تقاطعه مع نصوص  ةالتأكيد على عمومي -
 تعالج المضامين نفسها

عاده صياغتها بما إفي ضوء النص الجديد الراهن وربما  ةالنصوص المقتبس ةقراء ةعادإ -
صوات واأل ةدبي متعدد الداللطار جديد فالنص األإفي بقراءتها  ،يكشف عن جوانب جديده
 .فيه صوت السارد والكاتب

التعبيرعن أيديولوجيا السارد وموقفه من الواقع واألحداث وتعليقه عليها من خالل اختيار  -
ويعلق على  ،نصوص محددة فالسارد في آن واحد يعلق على واقعه باقتباس تللك النصوص

 .)18(في سياقها الجديد تلك النصوص من خالل وضعها

  ابن أبي الشخباء

علي يلقب بالشيخ  أبوالشخباء العسقالني  أبيهو الحسن بن محمد بن عبد الصمد بن 
 اوشاعر اومؤلًف اكاتبد نه يلقب بالمجيد ذو الفضيلتين ويعأخرى تقول بأالمجيد وفي رواية 
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في العصر العباسي إلى أعلى شخاص الذين عملوا على رفع األدب برز األأمن  عربيا اديبأو
  .المراتب

ن يلكن المؤرخ ،ولد الشاعر ابن أبي الشخباء العسقالني في مدينة عسقالن في فلسطين
واألدباء الذين دونوا لحياة الشاعر ابن أبي الشخباء لم يذكروا موعدا محددة وزمنا معروفا 

عر ابن أبي الشخباء حركة وأحدث الشا .وعاش الشاعر في أكناف الدولة الفاطمية .19لوالدته
باإلضافة إلى رفع األدب  ،كحركة تجزؤ الخالفة ؛عريضة في األدب العربي العباسي في العصر آنذاك

  .20العربي أعلى الدرجات

ونجد ذلك بشكل واضح  ،وأتقن الشاعر ابن أبي الشخباء اللغة العربية وكتابة الشعر العربي
 ،كما نراه كثير الميل للشعر العربي القديم ،إلى كتابتهافي العديد من المواطن الشعرية التي عمد 

  .تابته للشعر العربي أسلوب األدب العربي التقليديکحيث اتبع في 

ولم يذكر  .في ديوان الرسائل للمستنصر بالله الخليفة الفاطمي ًاوعمل الشاعر كاتب
  .سقالنيالمدونون تفاصيل كاملة وواضحة عن حياة الشاعر ابن أبي الشخباء الع

كتابة العديد من الرسائل التي تتبع لألدب العربي في العصر بقام الشاعر ابن أبي الشخباء 
 ًاشعري ًاوانیوكتب الشاعر د .حيث كان الغالب على تلك الرسائل الموضوعات اإلخوانية ،آنذاك

شعري إلى لكن ديوانه ال ،يضم كل القصائد التي عمد الشاعر إلى كتابتها ونظم أبياتها الشعرية
  .21اآلن مفقود لم يجد له أثر ولم يعثر إال القليل فقط من تلك القصائد

كالرثاء والغزل وللوصف والحكمة  ؛كافة األغراض الشعرية وكتب الشاعر القصائد الشعرية
في عام أربعمائة وأربعة  ،وتوفي الشاعر ابن أبي الشخباء العسقالني في مدينة القاهرة، والنسيب

في أكناف  ،الموافق لعام ألف مائة وتسعة وثمانين للميالد ألف وتسعون للميالد ،رةوثمانين للهج
  .)22(الدولة الفاطمية في العصر العباسي الثاني

التداخل : التداخل النصي في جوانب متعددة تتضمن مباحثستتناول ال وفي هذا البحث
أبي الشخباء، ويركز  حوادث تاريخية وشخصيات عند، وعلوم اللغة، والنصي مع علوم الدين

تنوع ال من غمعلى الرلقد اعتمد ابن أبي الشخباء . البحث على جانب حوادث التاريخ تاريخية
حتى أن هذه القطع من  ،والكثرة في تداخالت النصوص على جماليات التجانس والتجارب

هذا العمل الفسيفساء الالمعة كل على حدة قد تالحمت وتجمعت أنوارها لتصنع وهجا فنيا مشعأ ل
  .23مجتمعا
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  مجاالت التداخل النصي عند ابن أبي الشخباء

فهو معين ال ينضب أبدا وذلك  ،ن الكريم باختالف مواضعه التي يتطرق اليهاآال شك أن القر
ومن الطبيعي أن يستلهم الشعراء منه ما يخدم رؤاهم  ،بما يحويه من قصص وعبر وأحدات
منت عليه الرؤيا الشعرية والتي هي منبثقة من یبحث ما هالشعرية ومما سنالحظه هنا في هذا ال

 نسانيةإوقد اكسبها هذا النوع من التداخل قيما  ،هذا الموروت الديني في أن ابن أبي الشخباء
وكثر التداخل  ،فإن للدين دورا كبيرا في توجيه الشعر العربي والتأثير عليه ،خالقيةأفضائل و

فكارهم باآليات القرانية أن الشعراء يسعون إلى تدعيم لك إلالنصي القرآني في الشعر خاصة وذ
والنصوص النثرية ولقد شكل القرآن الكريم بفضل فصاحته وبالغته التي  ،والشواهد الشعرية

نصا مقدسا، ومصدرا إعجازيا أحدث ثورة فنية على من  ،فصحاء العرب یتحدى بها الله تعال
فمن الطبيعي إذن أن يأخذ القرآن بألباب الشعراء  ،ونثراًا رشع معظم التعابير التي ابتدعها العربي

فيندفعوا إلى النهل من معينه فصاروا يصوغون  سلوبه وأن يبهرهم بفصاحتهأوأن يسحرهم ب
فالقران  ،مستمدين منه مايقوم ألسنتهم وينمي ذوقهم ويربى ملكات بيانهم ،ثارهم علي هديهآ

  .سلوبية بالعقلية العربيةعد ما علقت روعته البيانية ودقته األالكريم ذروة سنام الفصاحة والبالغة ب

ال واقتبس أو إدبها فال شاعر وال خطيب ألفاظه في أوتسربت معجزاته في وجدانها وجرت 
ضمن قدر استطاعته من معينه الذي ال ينضب فكان الخطاب الشعري يحمل في طياته فضاءات 

  .سلوبية متداخلةأ

تي تداخلت في تكوينها وتمازجت في تركيبها مع التعبير القراني وخطه ومن الصور الشعرية ال
لهام الشعري لدى الشاعر ومن ذلك قول علي بن فكان القران مصدرا ثريا من مصادر اإل ،البياني

ووصف شجاعته وحسن مكيدته وانتصاره على الروم في  ،)24(الجهم في مديح الخليفة المعتصم
  :اللة والرؤية من القرآن الكريم قائالعمورية مستلهما ومقتبسا الد

  سيوفك والمثقفه الدوامي     وليت فلم تدع للدين ثارا

  فأبرأت القلوب من السقام     وقد كادت تزيغ قلوب قوم  

وتبدو روعه التداخل النصي جلية وواضحة في استلهام علي بن الجهم لوحته الشعرية من 
  :آيات قرانية متعددة فقوله

  مفأبرأت القلوب من السقا     وب قوموقد كادت تزيغ قل

نصار الذين اتبعوه في ساعه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين واأل(( تتقاطع مع قوله تعالى
 التوبة آية( ))نه بهم رؤوف الرحيمإالعسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم 
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ن مفرداته اللغوية وتراكيبه الفنية مع تجربة والمتأمل في السياق القرآني يجد تعالق كثير م )117
  .)25(الشاعر اإلبداعية حيث يمثل علي بن الجهم التناص تمثال فنيا

شعارهم وتداخلت أالتي تمازجت في  ةنيآيات القرمن الشعراء من نقل حرفيا للمفردات واآل
التداخل  في نظمهم فكان تعالقها جليا وتداخلها واضحا يفصح عن مناهج متعدده الستدعاء

ني جليا آبي الشخباء كان التدخل النصي القرأ إلى ابني ةما بالنسبأ ،النصي شكال وتنوعا ومضمونا
  .)26(بدع في ذلكأف ،ويمنحها عمقا دالليا ةواضحا في صورته الشعري

ي الشهباء يهنئ بكسر اتسز الغزي وكان ذلك لثمان ساعات مضين من يوم أبومن كالم ابن 
ن إالذين قال لهم الناس : ((ةربعمئأتسع وستين و ةخر سنخير من جماده اآلاألاالثنين في العشر 

الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من 
-173آية  ،آل عمران( ))الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم

174(.  

عالمها أن الله قد خلد سلطانها من خمس سوادها ونصر أث عن الدولة الفاطمية بهنا يتحد
يامها فلعب فيهم غراب أنعامها وتوسموا شرف أعداء الذين رصفوا در ن كان األأوضم نشرها بعد 

ولم تزل  )26آية  ،النحل( ))فأتى الله بنيانهم من القواعد((الشتات والتفريق واستباحتهم الشدائد
  .نجم الفسادأنجم فيها أوق هذه البالد وأاللعين بن  )27(منذ أن طرق اتسز النفوس

  :ولفظا ىالكريم في أدبه شعرا ونثرا ومعن آنيضا القرأدخل ابن أبي الشخباء أو

  )28(هوان لدار من دار اكرام   صبحت تخرجني من غير جريمةأ

اآلخرة هي دار الخلد وفي هذا البيت يقصد به ان هذه الدنيا دار هوان ال دار بقاء وان 
  .)186آية  ،آل عمران سورة( ))وما الحياه الدنيا اال متاع الغرور: ((مستفيدا من قوله تعالى

  :يقول ابن أبي الشخباء

  )29(وفضيالي قد خففت ميزاني     ثقلت موازين العباد بفضلهم

مأخوذ أراد أن يقول أن أعمال اإلنسان وقيمته قد تثقل أو قد تخفف حسب موازينه وهذا 
 ما من خفت موازينهأو) 7( ةفهو في عيشه راضي) 6( ما من ثقلت موازينهأف: ((من قوله تعالى

  .)9-6آية  ،القارعة( )))9( ةمه هاويأف) 8(

هنا يركز ابن )) ال تلق رجلك في فناء مذلة فالعمر فان((ثره نجده يقول في نما أهذا بشعره 
من قوله  مستفيدا "ويهلكنسان فإنه سيفنى إلمهما عاش ا" :أبي الشخباء على العمر ويقول
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-26 ،الرحمن( )))27( كرامويبقى وجه ربك ذو الجالل واإل) 26( كل من عليها فان(( :تعالى
27(.  

  .)30()يطلع من الترائب شرارها( :وقوله

 ))يخرج من بين الصلب والترائب((فهنا يتداخل نثر ابن أبي الشخباء مع قوله تعالى 
  .نما يدل هذا التداخل على ثقافته المتعمقة في كل من الدين واللغةإو ،)7آية  ،الطارق(

  .)31()واختالف باطنه وظاهره ،علم سرائرهأومنها اضطراري إلى كثرة مكاثرة من (:وقوله

وهنا يتداخل نصه مع القران الكريم حيث يستخدم عبارة ظاهره وباطنه والتي تتداخل مع 
سبغ عليكم نعمه ظاهره أرض وسخر لكم مافي السماوات ومافي األالم تروا ان الله (( :قوله تعالى

  .)20آية  ،سورة لقمان( ))وباطنه

وسألُت من يعلم دائَنه ويخبر (الشخباء هذه العبارة في موضوع أخر فقال  أبيواستخدم ابن 
  .)32()ظاهره باطنه

العج حبه، وثمار الجّنِة  أم رأى المالئكَة المقربين تتشفَّع به، والحور العين تشكو(وقوله 
تدلْت إلى يده، ونار جهنم تقتبس من زنده، والكوثر يمد من معينه، والسمواِت مطوياٍت بيمينه، 

  .)33()والبراق قد امُتِطي لحضرته

في أكثر من موضوع فقد " الزلزلة"نه يستخدم عبارة أبي الشخباء أوكما نالحظ على ابن 
) باطيلولم تزلزلها األ(م فمنها ما تم ذكره في كتاب الذخيرة حين قال ذكرها في أكثر من استخدا

وجرى الله على جميل (قوله و )قدامكمأويزلزلون (يضا قوله أو) خاءهإواخي وده وأوزلزل (ومنها 
فأيضا ُذكر في  من موضع كثرأفي " ترائب"كذلك استخدام كلمة  )34()عادته في زلزلة أطواره

ولم يقتصر على ذلك بل استخدم ). يطلع من الترائب شرارها(وأيضا قوله  )مياترائب األ(الذخيرة 
وقوله عن البراق ) والحور العين تشكو العج حبه(ومنه قوله  يضا عبارة الحور العين والبراقأ
  .)35()والبراق قد أوطأه صهوته(يضا أوقوله ) والبراق قد امُتِطي لحضرته(

تأثر بالمصطلحات الدينية في كتابته وفيه تداخل كثير مع  نرى هنا كيف أن ابن أبي الشخباء
  .هذه العلوم الدينية

عن  تفصححيث  ،األهم في بناء النص الشعري عنصراللغة ال تعد، وأما في جانب علوم اللغة
ومكتسب  ،كائن حي ومتطور هي عبارة عن فاللغة ،الفنية وتمكنه من أدواته أعمالهو ،ثقافة الشاعر

ولهذا تتغير اللغة المعجمية بين فترة وأخرى حيث تظهر  ،اللغوية القديمة والحديثةوفق المدارس 
تخذ دالالت لغوية وتدالالتها من  بعض الكلمات غيرمفردات جديدة وتختفي مفردات أخرى كما ت
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وهو لغة الخطاب المستوى العام  فمنها مستويات اللغةتتعدد و .العصرو البيئة أخرى مشتقة من
وثالث هذه  ،وهو لغة الخطاب الخاص الموجه والمحدد ،اك المستوى الرسمي، وهنالعام

في  ةشتركم محددة حصر في فئةين ،وهو بذلك خطاب ثقافي محدد ،المستويات هو خطاب النخبة
  .الطب واألدبو السياسة واالقتصاد فهم ذلك الخطاب المطروح وفق مفاهيمها النخبوية مثل لغة

األدبية  وتتباين اللغةيعنينا هنا لغة األدب  الذيفإن  ؛المنهجيةهذه التقسيمات  وبناء على
لغة عليا تفترض في أبسط  تعدفلغة الخطاب الشعري  ،،السرديو فيما بينها من حيث الشعري

الشاعر يهتم ف ،الكثافة الفنية واأللفاظ االنتقائية بمهارة وصنعةالطاقة التخيلية العالية و مستوياتها
 على الرغم منو ،بحيث ال يحل محلها أي لفظ آخر في التعبير عن المعنى مناسباللفظ ال ختياربا

 من أجلبضرورة تجاوز تجنيس النص والتقسيمات الشكلية له  التي تقول النظريات الحديثة القائلة
شعري عم ما هو غير ال يبقى ثمت خيط يفصل أنه إالتمازج أنواع األدب المختلفة في هذا العصر 

 حديثهااللغوية و األدبية العصور خالليضا كما تتباين اللغة أشعري بشكل غير مقنن وغير حاد 
  .المتلقي غالبا عندفي الفهم  خلالن كان هذا التباين ال يمثل إو قديمهاو

فالعجب أن يمثل ذروتها في  ،والذي يمثل الفصاحة في مستوى اللغة ،ومنذ العصر الجاهلي
من مفردات اللغة الشعرية الجاهلية  لفظة أو مفردةحيث تمثل كل  ،)الشعري(ستوي النخبوي الم

وتأتي هذه المفردة . استبدالها اليمكن ،تشكل موضع خلل للبناء الشعري ،لبنة في البناء الشعري
م ول .ومن البيئة المحيطة بإمكانياتها المتعددة ،الوعي اللغويو الفصاحة مستحضرة دالالتها من

يزاحم اللغة الجاهلية في المستوى البالغي الفوقي إال لغة القرآن التي غيرت دالالت بعض األلفاظ 
  وحولت بعض المعاني لدالالت أخرى ،تغييرا جذريا

وعندما جاء العصر الحديث فقد أصاب البنى اللغوية القديمة خلًل من حيث الناحية الشكلية 
 ،حيث استنبطت اللغة الحديثة بنى واشتقاقات لغوية جديدة ،ةوالبنائية والبنى المعنوية والداللي

في العربية مفردات جديدة أصبح لها  وظهرت ،كما دفنت الكثير من المفردات في بطون المعاجم
مما أدى إلى تسربها إلى الخطابات النخبوية  ،حضور أكبر وسيطرت على الخطاب العام والمعرفي

تقنية والمعلوماتية والترجمة قد رفدت األدب العربي باآلداب وكذلك الثورات ال. بكافة أشكالها
واسهمت في البنى اللغوية للشعر الحديث كي تدخل فيه ألفاظ ومفردات ومعاني وعبارات  ،األخرى

وغير ذلك من أشكال الحياة العصرية  ،وسائل المواصالت واالتصاالت: لم تعهدها لغة العرب مثل
في اللغة الشعرية حتى أصبحت جاذبة لكثير من النصوص الشعرية  التي تلقاها الشعراء فدمجوها

  .الحديثة

أبي الشخباء فقد أبدع في نظم شعره ونثره مستفيدًا من الموروث  إلى ابنوأما بالنسبة 
  الديني واللغوي والشعبي ليدخلها نصوصه



 حوادث التاريختوظيفيه لوني لتداخل النصي في أدب ابن أبي الشخباء العسقالا   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2097

ها في دخلألغوية  بمصطلحاتيظهر في استشهاده ه دبأ ومن أمثلة التداخل النصي اللغوي
وأما لموضوع . مر لغوي يريد من خالله أن يوصل رسالة معينةأثراء معنى معين أو تمكين نصه إل

االستخدام اللغوي في موضوع التداخل النصي فهو موضوع لم يتطرق اليه الباحثون، وذلك ألنه 
ند عموضوع ليس واضح المعالم كالتداخل النصي في علوم الدين او التاريخ والشخصيات، ولكن 

بعض من هذه التداخالت النصية في علوم اللغة والتي تقوم نجد في شعر ابن ابي الشخباء النظر 
على االستدالل في سبب استخدام مصلح ما او كلمة معينة بدل اخرى، وأكثر ما يبرز في هذا 

التداخل النصي اللغوي استخدام ابن أبي الشخباء لمصطلحات غير دارجة في حياة  منالجانب و
  .عرب وإنما هي مستمدة من الدين االسالمي الحنيفال

لونا واحدا من التداخل اللغوي ويكتفي فقط  ئهولم يقتصر ابن أبي الشخباء على انتقا
خرى ليثري نثره وشعره وحتى انه يكاد يجعل من شعره نثرا وذلك أبالقران وانما استخدم الوانا 

من لون ما يعرف بالمفعول  اقريب اواستخدامه لوًن. لتفننه في استخدام اللغة والصور الفنية الجميلة
بيات الشعرية نرى المصدر المشتق من فعله ومن قوله نه وفي كثير من األإحيث  )36(المطلق

وفي هذا ). حارم ،حرام(وأيضا في ) تمم التمائم(ونجد أيضا ) يضا ظالمأو تظلم المظالم(
الشخباء ببراعة وذلك في استخالص االساليب بي أتمتاز كتابة ابن  )37(السياق يقول أبو زيد

العربية الخاصة باللون الذي يكتب فيه، وبالشخص الذي يكتب اليه وأيضا نراه يستخدم المرادف 
  :قوله لى الكلمة الجديدة وفيها غرابة وهي ال تستخدم كثيرا ومنهاإفي المعنى لجذب انتباه القارئ 

  )38(ا له من منازلبها لسال عم     منازُل لو يحُل ابن مزنٍة

في البيئة : [مفرده مزنة]: جمع[هنا يقصد بابن مزنة الهالل وفي هذا القول مزن 
] قرآن[}َءَأْنُتم َأْنزْلُتموه ِمن اْلمزن{سحاب يمطر أو يمكن أن يؤدي إلى سقوط مطر ] والجيولوجيا

وهذا يدل على التوسع المعرفي عند . لبردا: حب المزن - الهالل يخرج من بين السحب: ابن مزنة
  .(Linguistic Aspect) الشخباء في الجانب اللغوي أبيابن 

نالحظ هنا أن ، )39(َلَقد َكان َخْلق اَلمجِد َقبلك َناِقصًاَفُتمم مْذ ِنيَطْت عَليك التَّماِئم :ففي قوله
كثر مع أصل عليه ولكن لتتناسب عروضيا في األوهي " عَليك"ابن أبي الشخباء استخدم كلمة 

ول وذلك إليصال معنى في الشطر األ" َقبلك" النص ويستقيم البيت وتتناسب مع استخدام كلمة 
  . الشاعر

  وفي قوله 

َقاسم في النَّاس اقزلألر َناُنكب   اِرمح هوى وري ِه أنَليع امرح  

   وَلم يبق في أياِمك الُغر َظالم   ماُل وحدهوِمن عجٍب أن يظلم ال
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وِضعم ا ِمنَفم هاِهبوْت ممع     وِضعِه مإلي َناِئُلهإال و  

  )40(يسقاه َظمآن التُّؤاِب َفيْنَقع     ساِئْل بِه ودم الَفواِرس ساِئٌل

ثراء ار المصطلحات اللغوية وذلك إلنالحظ هنا تالعب ابن أبي الشخباء وتفننه في اختب
ليس لها معنى أو داللة وإنما ُتستخدم لغاية  سابقا أنه ال يوجد كلمة الجمالية الشعرية فكما ذكرت

ففي البيت األول استخدام اسم فاعل واشتقاق اسم  .معينة ومعنى يريد الشاعر أن يوصله للقارئ
ورفي نفس البيت في أكثر من مكان فمثال بيات من اسم مذكور أوفعل مذكالفاعل في أغلب األ

وَلم  وِمن عجٍب أن يظلم الماُل وحده"والبيت الثاني  ).يظلم وظالم(و )خارمو حرام(استخدام 
َظالم الُغر اِمكفي أي قبوقبله بيت " وِمن عجب ان تظلم"برواية  73ورد في االفضليات ص " ي

سلوب اللغوي تجد له فهذا األ" وقد جعلْت في راحتيك المظالم م يَغْثتظّلم ما تحويه فيك فل"
  .مشابه في االستخدام

سلوب واللون نراه في كثير من الشعراء وهذا األ ،)41(سلوب الجناسأوكما استخدم الشاعر 
سم ا" موِضع"فكلمة  "ساِئٌل"و "ساِئْل"خر والبيت اآل "موِضع"و "موِضع"وهنا استخدام كلمة 

فتفيد الطلب وكلمة  "ساِئْل"لمة ك إلى تعني المسرع اليه وأما بالنسبة "موِضع" مكان وكلمة
  :)42(ومنه قول الشاعر ابن القيسراني. مأخوذة من الفعل سال وتأتي بمعنى يروي عطشه" ساِئٌل"

  ال البيض فيها يغني وال اليلب   والسيف هام على هام بمعركٍة  

مثل هذا اللون البديعي . تعني نازل واما كلمة هام الثانية فتعني الرأسفكلمة هام االولى 
  اللغوي نراه في ابيات شعرية كثير 

، ما َفضلِت األسماُء حروفًا، وتقدمْت واو )43(خلَّد الله أيام الحضرة األفضّليِة( وأما قوله
  .)44()العطِف معطوفًا، ولزمْت األفعاُل اشتقاقًا وتصريفًا

نراه استخدم مصطلحات لغوية وذلك مدحا لألفضل وكـأنه يعطينا درسا نحويا وشرحا هنا 
  . للعطف والمعطوف وفي هذا االستخدام نرى مدى التداخل النصي اللغوي

  وفي قوله 

  )45(وماِلك رقي مفرد فيك واحد   أتتركني يا دهر في البؤس مفردًا

وهذا النوع من " مفرد واحد"ر في قوله يعطي درسا آخو ونراه أيضا يصف الحال بالوحدة
  . فرادبالجمع واإل امرتبًط الغوي ادخاله مفهومإالتداخل هو تداخل نصي لغوي ب

  :لوب اللغوي المستخدم عند ابن أبي الشخباء قولهسومن جماليات األ
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  )46(وأن َقبحت كانت عاله جماُلها  إذا جمحت أضحى نداه ِعقاُلها

موروث اللغوي بأسلوب جميل وهنا استخدام المعنى المضاد نالحظ كيف استفاد من ال
لفاظ وكأنها طوع يمينه مستفيدا مما ، واستطاع أن يتالعب باأل)جمالها/قبحتو عقالها/جمحت(

  .كتبه السابقون

كما وصف ابن أبي الشخباء السيوف والقنا مستفيدًا من الصور الفنية الشعرية القديمة 
  :يث قالالموجودة في األدب العربي ح

  )47(وعلى مقل الذوابل وهي رزق "وهي بيض"وهل تخفى المقاتل 

ومن مليح ما جاء في ذلك قول أبي تمام يصيف  ،وقد أكثر الناس من الكناية عن السيوف
   :سحابة

  غمادكأنه ضمائر األ    سيقت ببرق ضرم الزناد 

فتكون البرق أصًال  ،وقألن المعتاد أن تشبه السيوف بالبر ،وهذا ما جعل منه الفرع أصًال
  :ألنها مشبه بها

  وتكون السيوف فرعًا ألنها مشبهٌة فاصبح مبالغة

  :وقال أبو الطيب

  .واترك الغيث في غمدي وأنتجع

  التداخل النصي وحوداث التاريخ عند أبي الشخباء

نالحظ أن ابن أبي الخشباء العسقالني استفاد من الموروث التاريخي وأدخلها في نصه، وهذا 
كثر جانب ظهر فيه التداخل النصي جليا واضحا مليئا بكثير من الشخصيات أأنه نرى لجانب ا

بي الشخباء ثقافته الواسعة في هذا الجانب وكيف أمثال المشهورة القديمة، ومما يميز ابن واأل
عر أثرى كتابته بهذه الشواهد وأيضا مما يتم مالحظة قوته اللغوية والتي ترثي الكتابة جماال والش

مور مباشرًة يستخدم قوته حيان نراه ال يذكر األلونا يميزه على غيره من الشعراء ففي كثير من األ
  .هافكار التي يريداللغوية في الطرح وتوصيل األ

  وقوله

وأما ُفالن فيحُل في قوِمِه ويفرح بالضيوِف (الكريمة من قوله  وأما الفضل الذي أودعه الرقعة
  .)50()ة، قدوره عمارية، وعطساُت جواريِه أسدي)49(الوليد بابن )48(فرح حنيفِة
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قوة لغته، وفهم نصه يحتاج الى بعِد نظر ففي و من هنا فإن ما يظهر جماَل نثره هو ثقافته
فنالحظ ، ولى تراه مدحا وهو ذم، وتراه خيرا وهو شر، هنا تتجلى معاني التداخل النصيالوهلة األ

 ،فيقع لي أنه أراد خالد بن الوليد المخزومي ،ح حنيقة با بن الوليدفي قوله يفرح بالضيوف فر
بعد رسول الله صلى الله عليه  - علن نفسه نبياأأي أنه –وذلك أن مسيلمة الحنفي كان قد تنبأ 

بن الوليد المقدم ذكره في جيش ا ًاوحديثه مشهور فبعث إليه أبو بكر رضي الله عنه خالد ،وسلم
  .وقتل مسيلمة وأباد جماعة كثيرة من بني حنيفةففتح اليمامة  ،كثيف

يجب  فإن هذا مبني على الذم وجب أن يتطلب لهذا السبب معنى"وأما قوله قدوره عمارية 
  ".حمله عليه ولم يجد ما ينسب إليه اإل قول الفرزدق

  على الحقوق بكْت قدر ابن عماِر لوأن قدرًا بكْت من طول ما حبسْت

 ها دسممعدنهاما مس من ناِر   مذ ُفض وال رأْت بعد ناِرالقين  

فنالحظ هذا التداخل النصي الجميل والثقافة الواسعة واإللمام بالموروث التاريخي وذلك 
  .مثاال عربيةأبذكره 

     :وأما قوله

  )فيقوى في وهمي أنه أراد قول األول في هجائه ،عطسات جوارية أسدية(

  )51(اسها طرف الوداقفإن عط    إذا أسدية عطست فنكاها 

هما رجالن من  :فهو من أمثال العرب فيما ذكره الكلبي قال )أعطش من ثعالة المجاشعي(
  .بني مجاشع عطشا وماتا عطشا

  :قال جرير يهجو بني دارم

  )52(ثمالة حين لم تجدوا شرابا    رضعتم ثم سال على الحاكم 

العربية الفصيحة ولديه القدرة على  باستخدامه الموروث األدبي واألمثال ،نالحظ هذه الثقافة
  .أنتقاء ما هو مناسب من شواهد قديمة

  .)55())54(أو كليب بن وائل )53(تميم بن مر أوائُل مجٍد لم يزل فاخرُا بها(وقوله 

سماء المشهورة والشخصيات التاريخية وكم كان لهم من المجد نالحظ استحضاره األ
  .امالمعروف والذي يتغنون به حتى هذه األي

  .)57())56(وُننسي يوم الغبراء وداحس( وقوله
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ونالحظ استشهاده هنا بعبارة الغبراء وداحس، وكيف ورث هذا الحدث التاريخي بين كتاباته 
وهنا يصف طبيعة حديث سيده وكيف ينسي من االمور أشدها حتى أنه ينسي يوم غبراء وداحس 

  .التي لم ُتنسى حتى يومنا هذا

  )ِه قد عادْتوجنوب موِدِا(وقوله 

  ذا كانا متصافيين ريحهما جنوبية، وفي هذا السياق يقول الشاعرإوتقول العرب لالثنين 

  .)58(شماًال لقد بدلْت وهي جنوب َلعمري لئن ريح المودِة أصبحت

وكتاباته كتأدبه بقول أبي كما يتأدب بن أبي الشخباء بأقوال الشعراء ويضمها في قصائده 
  : عبادة

  يلين لهم قلبي ويصفو لهم شربي    ن إال تحنيَا أبيت على الخال

  )59(علي وأهنا من خالئقه الحرب  وأني ألستبقي الصديق إذا نبا 

  وأمأ في الغزل عند ابن أبي الشخباء 

  )60(وسرى فخيم في معاقد خصره    ومهفهف عبث السقام بجفنه

  :مرئ القيس بن حجر الكنديااستفاد ابن أبي الشخباء من شعر 

  ترائبها مصقولة كالسجنجل يضاء غير مفاضةمهفهفة ب

   :وقوله
  فلذلك عدك حين يعرض عارض وسطى البنان وعد غيرك خنصرا

  )61(بك لم يدع من أرضها منتصرا    لو رام قسطنطينية ال جلقا

  .نالحظ ذكر بالد قسطنطينية وجلق وهي دمشق دليُل على ثقافته التاريخية ومعرفة بالبالد

تفّتر عن مباسمها الحسان، وتفتخر  –حرس الله أيامها  –الحضرة  فال برحت" :ثم يقول
، كل "بمناقبها قبائل غسان فلو شاهد أهل جفنه جفانها وأهل جبلة بن األيهم ضرابها وطعانها

هذا يدل على التداخل النصي التاريخي عند ابن أبي الشخباء خاصة أنه يذكر شخصيات تاريخية 
  :من ذلك أيضا قوله

  وأن كان باشا نازلوه عنترة    أي شاوروه أحنفًا أن كان ر

وهنا يذكر عنترة بن شداد العبسي واألحنف وهما شخصيتان معروفتان ويضرب باالحنف 
  :حسن الرأي وقت المشورة ويقول أيضًا
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  )62(وسلكت من فيض الدموع مسلكًا قصرت بها يد عامر وسليك

  )63(والسليك بن السلكة في هذا البيت يذكر شخصيات تاريخية وهي عامر ـ

  الخاتمة

سعت هذه الدراسة الى النظر في كيفية تجلي التناص األدبي في أدب ابن أبي الشخباء، وكيف 
ن التداخل النصي إتجلت أنواع التناص المختلفة في أدبيات ابن أبي الشخباء، ومنه يمكننا القول 

اصة في الشعر والنثر، فالحظنا التفاعل كان موجودًا وبشكل رائع على الساحة األدبية والنقدية وخ
لبناء نص مولد ينتحي  ،النصي، والتمازج بين القديم والحديث، وصهرهما معًا في بوتقة واحدة

الكاتب في بنائه ومنهجية استقائه نتاجًا فنيًا سابقًا، يتخذ مهادًا فكريًا ورافدًا فنيًا لعمله األدبي 
الشخباء العسقالني ذلك األديب الالمع في عصرة أبدع في هذا ونتاجه اإلبداعي، وكيف أن بن أبي 

الحظنا من خالل االطالع على و ووظفه توظيفًا مناسبًا في شعره ونثره،" التداخل النصي" الفن 
نصوصه كيف أدخل الموروث الشعبي القديم المتمثل في األمثال السائرة والكالم الذي يجري على 

أبياتَا شعريًة ومعانيها التي تتوافق مع فكرته في شعره، رأينا كيف  رأينا كيف أدخلو ألسنه الناس
استفاد من القرآن الكريم ومعانيه وإدخاله في نصوصه لتقوى حجته ودليله وبرهانه، ورأينا كيف 

إن التداخل : باإلضافة إلى ذلك يمكننا القول .ذكر الشخصيات التاريخية المعروفة في التاريخ
 ،األمل خيبة أو االنكسار أو بالظلم فيه الشاعرو يحس األديب واقع من اهروب يكون النصي قد

 في تكرارها إلى ويعمد إليها يطمح التي الحالة أو الحلم يمثل الذي النص استدعاء إلى فيلجأ
النفسي او الواقع الذي  للضغط نتيجة هو ما قضية أو كما أن التداخل النصي لفكرة ،مختلفة قوالب

 عدة في عرضها تكرار إلى فيلجأ كاهله، على القضية تلك به ترمي والذي الشاعريعيشه األديب و
 يقاسمه عمن بحثا بما والبوح والعاطفية النفسية الشحنات قصائد أو أدبيات معينة للتفريغ من

  .الثقيل الحمل
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 دراسة مقارنة: استقبال أدب إرنيست همنجواي عند الروائي إبراهيم نصر اهللا
  

  *مي خالد محمود بكليزي

  

  ملخص

يمثل هذا البحث الجانب التطبيقي لنظريـة االسـتقبال والتلقـي بـين اآلداب المختلفة،وعليـه تنطلـق هـذه        

عـن األدب األمريكـي،   " اليمنجاروثلوج ك"الموسومة بـ إرنست همنجوايالدراسة في عقد مقارنة بين رواية 

وتتمحـور هـذه الدراسـة     ".أرواح كاليمنجـارو "عن روايته  إبراهيم نصر اللهوبين رواية الكاتب الفلسطيني 
ــة   ــتويات أربعــ ــي مســ ــر      : أوال: فــ ــوز والبحــ ــة العجــ ــات العالم،روايــ ــى لغــ ــه إلــ ــواي وترجماتــ ــف بهمنجــ التعريــ

ترجمة الرواية وعدد الطبعات الصادرة عنهـا، ومـاذا كتـب     ،ثلوج كاليمنجارواستقبال رواية : ثانيا.أنموذجا

: رابعـا .، صدى رواية ثلـوج كاليمنجـارو فـي الروايـة إلرنسـت همنجـواي      أرواح كاليمنجارورواية : ثالثا.عنها
سـيميائية العنـوان شخصـيات الروايــة    :مقارنـة الـروايتين وعـرض نقـاط االلتقـاء واالخـتالف، مــن خـالل دراسـة        

وعليـه   ).المكـان (داللـة كاليمنجـارو، والرسـالة التـي أرادا إيصـالها مـن خاللـه        .رة المرأةصو.نموذجا" هاري"
ــة، ســواء فــي المضــمون أو فــي         ــأثرات المتماثل يكــون الجهــد منصــبا علــى جمــع ردود الفعــل المتشــابهة والت

لتـأثير ال بـد   الصورة، جنبا إلى جنب مهما يكن اختالف اللغات التي ظهر فيها هذا التماثل وهـذا التشـابه، فا  
  أن يسبقه تلق وإال فإن ذلك التأثير لم يتم

  .األدب المقارن، االستقبال والتلقي، ثلوج كاليمنجارو، أرواح كاليمنجارو: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

      .وزارة التربية والتعليم   *
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Reception of Ernest Hemingway's Literature at the Novelist Ibrahim 
Nasrallah: A Comparative Study  

 

Mai Baklezi, MOE, Jordan. 

 

Abstract 
This research represents the applied aspect of the theory of reception and reception 

between different literatures. Therefore, this study begins with a comparison between 
Ernest Hemingway's novel “Snow Kalimnagaru” on American literature, and the 
Palestinian writer Ibrahim Nasrallah’s account of his novel “Kalimnagaru's Spirits”. This 
study focuses on four levels: First: Introducing Hemingway and its translations into the 
languages of the world. The novel The Old Man and the Sea as a model.Second: 
Receiving the novel "Kaliminagaru Snow", translation of the novel and the number of 
editions issued by it, and what was written about it.Third: The novel "Kaliminjaru's 
Spirits" echoed the novel "Kaliminjaru Snow" in the novel by Ernest Hemingway. 
Fourth: Comparing the two versions and presenting the points of convergence and 
difference, by studying:First: Introduction to Hemingway and its translations into the 
languages of the world. The novel The Old Man and the Sea as a model.Second: 
Receiving the novel "Kaliminagaru Snow", translation of the novel and the numbeof 
editions issued by it, and what was written about it.Third: The novel "Kaliminjaru's 
Spirits" echoed the novel "Kaliminjaru Snow" in the novel by Ernest Hemingway. 
Fourth: Comparing the two versions andpresenting the points of convergence and 
difference, by studying: 1- Semiotics of the title. 2- The characters of the novel "Harry" 
as a model. 3- The image of the woman. 4- The indication of Kaliminjaru, and the 
message through which they wanted to deliver it (the place). Hence, the effort is focused 
oncollecting similar reactions and similar influences, whether in the content or in the 
image, side by side, regardless of the different languages in which this similarity and this 
similarity appeared, the effect must be preceded by reception, otherwise that effect did 
not take place. 

Keywords: Comparative literature, Reception and reception, Kalimnagaru snows, 
Kalimnagaru spirits. 

  

  تمهيد

: ا البحث بالدراسة األدب المقارن، وقد عرف بندتو كروتشيه األدب المقارن بأنهيتناول هذ
  1".اسم جديد لنوع من الخبرة هي موضع التبجيل على مر العصور"

 2.ينطلق االهتمام باألدب المقارن من مفهوم التأثر والتأثير،والمبادالت األدبية وسياساتها
ي األدب المقارن وفيما يتعلق بالجانب التاريخي في وهذا ما تنبهت إليه المدرسة الفرنسية ف
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أدت إلى  تلتها تطورات خالل النصف الثاني من القرن العشرين في ألمانيا،. األعمال األدبية
" المتلقي"االنتقال من االشتغال الكامل بالنصوص ومؤلفيها، إلى االهتمام بالقراءة والتلقي، 

فيتجه اهتمام األديب المقارن لدى االتجاه األلماني . نصباعتباره هو المرسل إليه والمستقبل لل
بفردية المتلقي فيتم التركيز على دوره في فهم النصوص األجنبية وكيف اختلف تلقي هذه 

  3.النصوص خارج أدبها القومي باختالف ثقافة المتلقين

ذلك النوع من "ضمن اآلداب اإلنسانية المختلفة " نظرية االستقبال والتلقي"وهو ما يعرف بـ 
ويمكن  .4"الدراسات األدبية التي يتمثل جوهرها في إجراء مقارنات، بين آداب كتبت بلغات متعددة

هذا الوعي بدور الذات الفردية في "النظر إلى نظرية التلقي من خالل األدب المقارن على أنها 
امل بالنصوص ومؤلفيها، إلى صياغة العالم، هو جزء من االنتقال في دراسة األدب من االشتغال الك

  .5"االهتمام بالقراءة والتلقي

ويمثل هذا البحث الجانب التطبيقي لنظرية االستقبال والتلقي بين اآلداب المختلفة،وعليه 

" ثلوج كاليمنجارو"الموسومة بـ إرنست همنجوايتنطلق هذه الدراسة في عقد مقارنة بين رواية 

أرواح "عن روايته  إبراهيم نصر اللهلكاتب الفلسطيني عن األدب األمريكي، وبين رواية ا
  ".كاليمنجارو

تجري المقارنة انطالقا من وحدة األدب العالمي، وتصييره في أدب إنساني واحد، يحمل تلك 
الطاقة الوجدانية الفاعلة في تعميق الفهم الشعوري، وتقاطعاته الجاذبة للتالقي والتكامل بعيدا عن 

تجاه تلك اآلفاق المغلقة والمظلمة، وبالتالي تدور دورة الحياة األدبية دورتها تلقيا االنزياح النفعي 
  . فينتج تالقحا ثقافيا صحيا يسهم في البناء الحضاري: واستقباال تأثيرا وتأثرا

  : وتتمحور هذه الدراسة في مستويات أربعة

  .والبحر أنموذجاالتعريف بهمنجواي وترجماته إلى لغات العالم،رواية العجوز : أوال

، ترجمة الرواية وعدد الطبعات الصادرة عنها، وماذا كتب ثلوج كاليمنجارواستقبال رواية : ثانيا
  .عنها

  .، صدى رواية ثلوج كاليمنجارو في الرواية إلرنست همنجوايأرواح كاليمنجارورواية : ثالثا

  :دراسة مقارنة الروايتين وعرض نقاط االلتقاء واالختالف، من خالل: رابعا

  .نموذجا" هاري " شخصيات الرواية  -2   سيميائية العنوان  -1

  ).المكان(داللة كاليمنجارو، والرسالة التي أرادا إيصالها من خالله  - 4      .صورة المرأة -3
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عليه يكون الجهد منصبا على جمع ردود الفعل المتشابهة والتأثرات المتماثلة، سواء في و
ا يكن اختالف اللغات التي ظهر فيها هذا التماثل المضمون أو في الصورة، جنبا إلى جنب مهم

  .وهذا التشابه، فالتأثير ال بد أن يسبقه تلق وإال فإن ذلك التأثير لم يتم

  :أوال

  Ernest Hemenjway) 1961 -1899(إرنست همنغواي  -  أ

عام  Illinois، ايلينويز Oak Parkولد الكاتب األمريكي إرنست همنغواي في أوك بارك 
بن طبيب مولع بالصيد والتاريخ الطبيعي، وأم متزمتة ذات اهتمام بالموسيقى، لقب بـ ، وهو ا1899

غلبت عليه النظرة السوداوية للحياة في البداية، إال أنه عاد ليجدد أفكاره فعمل على  ".بابا"
تمجيد القوة النفسية لعقل اإلنسان في رواياته، والتي غالبا ما تصور هذه القوة، وهي تتحدى 

  .ى الطبيعية األخرى، في صراع ثنائي وفي جو من العزلة واالنطوائيةالقو

، ثم تطوع للخدمة "كنساس سيتي ستار"عمل في أول عهده بالكتابة مراسال صحفيا لجريدة 
العسكرية بصفة سائق سيارة في وحدة إسعاف متنقلة على الجبهة اإليطالية خالل الحرب العالمية 

ا، عاد بعد انتهاء الحرب إلى مهنة الصحافة، وأخذ يراسل جريدة األولى، حيث جرح جرحا بليغ
، واستقر في باريس بين مجموعة من الكتاب 1929 مالكندية ثم تزوج عا" تورنتو ستار"

  .والفنانين األمريكيين

عمل مراسال صحافيا في جبهات القتال خالل الحرب األهلية اإلسبانية، والحرب العالمية 
رك عدة بالرغم من أنه لم يكن جنديا، أبدى في هذه الفترة من حياته حماسة الثانية، وخاض معا

سافر بعد انتهاء الحرب إلى . شديدة لمصارعة الثيران وصيد الحيوانات البرية واألسماك الكبيرة
أنهى حياته بإطالق النار على نفسه من بندقية صيد .كوبا ليمارس رياضة الصيد في البحار العميقة

  6.بعد أن عانى الكآبة وآالم المرض فترة طويلة، 1961سنة 

  :أعماله األدبية -  ب

يعد معظم النقاد قصص همنجواي القصيرة أروع أعماله، لكن أغلب القراء يفضلون رواياته 
  :ومنها

 The Old Man And The Sea 1952" العجوز والبحر " رواية  -

   1926The Sun Also Rises" الشمس تشرق أيضا " رواية  -

  The Torrents of Spring 1926عام "سيول الربيع "رواية  -

   A Farewell to Arms 1929" وداعا للسالح " رواية  -
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 For Whom the Bell Tolls 1940" لمن تقرع األجراس "  -

   The Old Man And The Sea.1952" الشيخ والبحر "  -

  To Have and Have Not 1937عام " أن تملك أو ال تملك " رواية  -

 1950Across the River and Into The Trees" عبر النهر ونحو األشجار " رواية  -

  Island In The Stream 1970" جزر في التيار " رواية  -

  1985The Dangerous Summer" الصيف الخطر " رواية  -

  1999True At First Light" صحيح مع أول ضوء " رواية  -

ين العالميتين، الحرب العالمية األولى تجاربه الشخصية في الحربهمنجواي عكس أدب 
تميز أسلوبه بالبساطة، والجمل القصيرة،وترك . والحرب العالمية الثانية، والحرب األهلية اإلسبانية

  .واحدا من أهم أعمدتههمنجواي بصمة على األدب األمريكي الذي صار 

زة نوبل في األدب ، كما حصل على جائ1953تلقى جائزة بليتزر األمريكية في الصحافة عام 
عن رواية العجوز والبحر وجائزة بوليتزر األمريكية ألستاذيته في فن الرواية 1954في عام 

كما جاء في تقرير " العجوز والبحر"الحديثة، ولقوة أسلوبه كما يظهر ذلك بوضوح عن قصته 

  8:إرنست همنجواي" العجوز والبحر"ترجمة رواية  - 7.لجنة نوبل

 إرنست همنجوايدرة أعمال  العجوز والبحر ،The Old Man and the Sea تعد رواية - ج
  .1954، وقد نال عنها جائزة نوبل في اآلداب 1952الروائية وواسطة عقدها 

تتابعت الترجمات العربية لهذه الرواية، فكانت الترجمة األولى إلى العربية، لمنير البعلبكي، و
وترجمة النا أبو مصلح الذي  2006.9يدت ترجمتها عام ، وأع1958عن دار العلم للماليين عام 
غبريال وهبة، عن الدار . وترجمة د. 11وترجمة صالح جودت 10.ترجمها بدون تاريخ إصدار

وهي طبعة خاصة تصدرها الدار المصرية اللبنانية 1998اللبنانية المصرية العامة للكتاب، بتاريخ 
  .12لوحيوترجمة عدنان الم. ضمن مشروع مكتبة األسرة

و ترجمة سمير عزت نصار، عن دار األهلية للطباعة والنشر الطبعة .زياد زكريا. ترجمة دو
الشيخ "الذي عنونها بـ  عبد الحميد زاهيد 2007.13، وأعيدت طباعتها عام 2002 األولى
اختار تعبير و 2007طبعتها األولى في " العجوز والبحر"وليس كما هو متعارف عليه " والبحر

يخ لينفي عن بطل الرواية العجز والشيخوخة فهو يريده بطال قويا يحمل من الحكمة والقوة ما الش
علي . وكذلك ترجمة د. يجعله صامدا وثابتا أمام تقلبات الحياة وأوجاعها على حد تعبيره



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  بكليزي

  2114

الشيخ "والتي جاءت أيضا تحت عنوان  2013 القاسمي، الصادرة عن دار رؤية للطباعة والنشر
  2006.15وترجمها مؤخرا وترجمة محمود حسني، عن دار آفاق للطباعة والنشر  14."والبحر

ال بد أن هذا الكم الكبير من الترجمات ألعمال إرنست همنجواي للعربية يكشف عن مدى 
التأثر واتساع مساحة االستقبال لهذا األديب بوصفه كاتبا عالميا، استطاعت أعماله النفاذ إلى 

العرب، فأثر فيهم إيجابا في إفراز أعمال أدبية واقعية تالمس الشحن عقول ونفوس األدباء 
  .األسلوبي العاطفي الذي وظفه همنجواي في رواياته

أطروحة الدكتوراة خاصته " عبد الله محمود عياش"هذا تماما ما سخر له الباحث 
ال بأس به من ليكشف عن تأثر عدد " أثر إرنست همنجواي في الرواية العربية"الموسومة بـ 

لقد تجسدت الواقعية عند . الروائيين العرب بأسلوب ومنهج همنجواي الروائي في الكتابة
هيمنجواي في البحث عن حقيقة الشئ الذي يكتب عنه، إن مبدأ الكتابة عند هيمنجواي كان 

  . بة فيهمتركزا على قاعدة التجربة والخبرة التي تؤهل الكاتب لإلبداع في المجال الذي يريد الكتا

ال سيما أنه كان عالما بالموضوع الذي يكتبه، ونتجت عن هذه الدراية أعمال دقيقة في 
طرحها للقضايا وتوصيفها النفعاالت الشخصيات، فكانت أعماله موطن استقبال وإعجاب من القراء 

  16.على تباين مستوياتهم

  Snows of KilimanjaroThe  )1937:(17 :ثلوج كاليمنجارواستقبال رواية  :ثانيا

تجري أحداث هذه القصة في غابة على مقربة من جبل كاليمنجارو، الذي يقع بين تنزانيا 
  18.وكينيا ويعد أعلى كتلة بركانية في إفريقيا

يستعيد هاري؛ وهو مستلق على سرير نقال في ظل خيمة منصوبة على فسحة من األرض 
اث حياته المحفوظة في ذاكرته، يصاب هاري بالهلوسة بعد أن في تلك الغابة، يستعيد أبرز أحد

ساءت صحته بسبب الغرغرينا التي أصابت ساقه، ويتصور نفسه يحلق فوق ثلوج كاليمنجارو، 
  .ويفارق الحياة بعد أن عانى الكثير من سكرات الموت

  ":دراسة فنية نقدية "ثلوج كاليمنجارو 

  الشخصيات

ج أحداث الرواية بامتياز، واقترب من الشخصية النمطية استطاعت شخصيات همنجواي نس
للمرأة في تجسيد هيلين دور المرأة المستسلمة للسلطة التي مارسها عليها هاري، وأظهر جانب 
الضعف األنثوي في حاجتها للرجل وعدم قدرتها التخلي عن دوره في حياتها، رغم ممارسة القهر 

  .النفسي والعنف اللفظي ضدها
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ف اآلخر مثلت شخصية هاري الشخصية النمطية للرجل المتمرد المتسلط وفي الطر
في مشهد واقعي . االنتهازي الذي أحب المال ومارس دوره التسلقي في تحقيق غاياته الوضيعة

  :ومن أبرز شخوص هذه الرواية. يقترب من السائد في المجتمعات األمريكية في تلك الفترة

  "هاري"

الجبل للتحليق على قمته مرمما قدرته الخانعة بأحالم يرجوها دون اختار ذلك الحزين قاع 
معلنا قرب " ،أنا سوف أموت: أن تتحقق فعال، همس في أذن القدر مرة وفي أذن هيلين مرات

   19."لقد ضجرت من االحتضار ومن كل شئ سواه"، النهاية

فوز الكاذب بالنصر في ال بأس من محاولة أخيرة لتحقيق النصر والفوز، ال بأس من هذا ال
مساحة الوهم واألحالم،علها الفرصة األخيرة وفي الوقت بدل الضائع لتحقيق ما لم يستطع تحقيقه 

تتقاطع أزمنة العمر في فترة وجيزة تحديدا في المحطة األخيرة في حياته، لحظة . طيلة حياته
م النصر من الدرجة األولى الحقيقة ومواجهة الموت ماثال أمامه يخطو خطوته األخيرة ليعلق وسا

  ".مبارك هاري لقد نجحت في تسلق الجبل"  .على صدره

تذكر "لحظات قضاها في استذكار تلك المغامرات مع اللواتي عرفهن في محطات حياته 
 ولحظات أخرى كانت في الشرب 21 20"لقد أحب أكثر مما ينبغي"..األوقات الطيبة معهن كلهن

  .22"اب السوف أتناول كأسا من الشر"

ذلك الجبل الذي تعلو قمته طبيعة الواقع وترتطم عاليا في سقف الحرية والنجاح في قهر 
لتشكل الحلم اإلفريقي في االنعتاق من نير الظلم . المستحيل والثبات طويال أمام مفارقة الطبيعة

  .والتطلع بعيدا نحو الحرية واالندماج الكوني الغائر في السعادة دون قيد أو أسر

ا فعال ما ألهمه الجبل لبطل الرواية، ففي األسفل تراوح األسود والضباع والطيور الجارحة هذ
المكان، وتلف الخضرة واألشجار قاع الجبل، في درجة حرارة عالية تمتاز بها منطقة موقعها على 

لوج خط االستواء، وهناك في األعلى سكون البرد هو السائد فال صوت إال للرياح وال مكان إال للث
مشهد ملهم بكل تأكيد اجترح روح . البيضاء تغطي العتبة الموصولة بالسماء هناك في أعلى القمة

  .التحدي لدى هاري، التي راوحت مكانها حتى اللحظات األخيرة من حياته

  :هيلين

هاري أحب أموالها واعترف لها بذلك واعترف بكرهه لها بعد .... من أحبها أو قل لم يحبها
لم أحبك في يوم من . ال أظن ذلك" .ضبه عليها أثناء فترة مرضه واحتضارهأن صب جام غ

  .23"األيام
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فما كان منها إال أن استسلمت لكلماته، وخضعت لظروفه الصحية الصعبة، التي يعاني منها ال 
تريد منه إال شيئا واحدا فقط، البقاء إلى جانبها وعدم مغادرة هذه الحياة، وبقائها وحيدة كي ال 

  .د تجربة الفقد المريرة التي مرت بها عند وفاة زوجها، وفقدان ابنها من بعدهتعي

  اعتادت على السكر والسهر بين الرجال،لتنسى ذلك األلم الذي مزق قلبها وكسر 
  فما لبثت أن فقدت واحدا منهما؟ أنوثتها وتركها وحيدة في مواجهة الحياة في تربية ولديها،

ابها كل نوازع الخوف،عند التفكير بمغادرة هاري الحياة تستحضر كل هذه المأساة، وتنت
والبقاء هادئا كي ال يستثير جرحه المتعفن  بعيدا دون رجعة، تقف طويال لترجوه تناول الطعام،

  .24"ينبغي أن تتناول بعض المرق لكي تحافظ على قواك"

... حبيبي"بحبيبي وهي إلى جانب هذا كله تطلب منه التوقف عن شرب النبيذ وال تناديه إال 
تحاول نفض الغبار عن اللحظات الطائشة  .25"أنت ال تعلم كم يدهشني أن أراك تشعر بالتحسن

التي يمارسها في تعامله معها، علها تظفر بلقاء يحطم أضالعها على السرير، فهو التحطيم الوحيد 
ويبادلها االعتراف  تحاول أن تسرق لحظة اهتمام ما من شخص ال يأبه بها،.ذو الجدوى في نظرها

  .بكرهها واليأس من مرافقتها مقابل اهتمامها وحبها

هي هادئة إذن تتجنب الشجار والعراك، وتجعل من نفسها طبيبة روحية له تذكره بالكتابة 
أنت أكمل الرجال . "... ليسري عن نفسه وتشعره بأنه على ما يرام وبإمكانه ممارسة هواياته

ومن يريد معرفتها أكثر يطالع ذلك الصراخ الذي مأل الدنيا حين . 26"الذين عرفتهم طوال حياتي
أدركت موت هاري، حين زلت قدمه عن السرير ساعة مغادرته الدنيا، كانت صادقة على عكسه 
تماما، كانت وفية آلخر لحظة عكسه تماما، إذ فرط عقد الوفاء معها قبيل موته، واعتال صهوة 

  .هه لها ال بل حبه لمالها، ولمالها فقطالغدر واعترف لها غير مرة بكر

  :اللغة

تتجلى بساطة اللغة المستخدمة في هذه الرواية،في أنها مباشرة وفي أحيان كثيرة متوترة 
وغير مترابطة، فهي تعبير عن شخصيات هيمنجواي الواقعية التي ينتابها التوتر والهذيان في بعض 

  ".هاري"األحيان، كما عند بطل الرواية 

 ترد في الرواية ألفاظ عامية، إال أنه استعاض عن ذلك بكثافة الكلمات الالذعة والقاذعة،لم 
بالشعر . بالعفن والشعر.أنا فياض بالشعر اآلن". "...إنها تجيد الرماية هذه العاهرة الطيبة"

  . مما أسبغ بساطة على اللغة 28"اسألي أوالد الحرام أولئك"...  27"العفن

يستخدمها همنجواي في الحوار والوصف تكون عادة قصيرة وشائعة إن الكلمات التي 
  ).في أو لكن( :االستعمال وحين يربط جمال يستعمل عادة حروف عطف بسيطة
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  :الزمن

يميل إلى وصف األحداث في تتابع بسيط، تفصلها لحظات االسترجاع للماضي المؤلم حينا، 
لماضي بتذكر مغامراته مع عشيقاته مع كوصف مشاهد القتل، واسترجاع للحظات األمل والفرح ل

  . وجود تعليق من الراوي ال شيء إال ليوضح بعض المشاهد الخفية في النص الروائي

وقد لجأ همنجواي إلى استخدام تكنيك تيار الوعي في تقديم المحتوى النفسي للشخصية 
ي يأتي على شكل ومن المعروف أن مثل هذا الوع من خالل ارتباطه المباشر بالبعد السيكولوجي،

انثياالت تبدو غير مترابطة، وربما تأخذ شكل الهذيان المتدفق من الذهن المضطرب، وغير 
المتوازن، حتى يبدو األمر وكأن الوعي يأتينا عن طريق الالوعي، حيث تغرف الشخصية من هذه 

  .29الحالة األفكار من داخلها وتخرجها إلى السطح بشكل غير مرتب

في سرده ألحداث الرواية، في تركيزه على التفاصيل واألداء المقنع  سينماتقنيات الاستخدم 
للشخصيات الذي نسجه بفنية عالية، كلقطات السرد التي اعتمدت على التصوير حيث تناثرت في 
أرجاء الرواية في وصف الحيوانات صوتها شكلها تعابيرها الجسدية، واإلحاالت النفسية للبطل 

  اث القائم على تصوير مشاهد القتل واللقاءات المتعددة مع عشيقاتهأثناء استرجاعه لألحد

يعد هيمنجواي كاتبا رئيسا لهذا القرن وقد لفت رئيس األكاديمية السويدية االنتباه إلى 
، مادحا إياه لتصويره الشجاعة 1954ثيمات موضوعات عمله حين منح جائزة نوبل في عام 

  .30وإلنتاجه بصدق وجرأة مالمح سحنة العصر القاسيةوالحنان في عالم ملئ بالموت والعنف 

  :الحبكة

يفاجئ همنجواي قارئ الرواية بعقدة القصة منذ صفحاتها األولى بعرض مشهد المرض 
الموشكة على الهالك في كسر مباشر لتوقع القارئ من حيث انسيابية األحداث " هاري"وتعفن قدم 

  ".التأزم"وجريانها إلى نقطة الالعودة 

ويتسلل شيئا فشيئا لإلخبار عن سبب هذه األزمة،بانسيابية مطلقة تأخذ القارئ بتشويق 
يمارس تقنية . هائل إلى بدايات الحدث، وما قبل الحدث بدايات تشكل الشخصية األولى

االسترجاع ليرسم الوالدة األولى لبطل الرواية حيث المغامرات وال شيء غير المغامرات مع هذه 
  .الخمر والتقلب في لذائذ الحياة والمتعةوتلك ومعاقرة 

بعيدا عن إنجاز يحقق التوازن النفسي لديه وبالتالي تحقق الحد األدنى من الرضا عن الذات 
ليستشرف . وهو ما شكل ذلك الفراغ في نفسية البطل في نهايات القصة. في آخر محطات الحياة

  .إنجازا يحاول تحقيق التوازن المفقود أصال في شخصيته
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فيصل في نهاية المطاف إلى االنهيار والالهدف في مقاومة النهاية غير المتوقعة،في مكان 
وزمان غير متوقعين فيتشبث بوهم سرعان ما يتالشى عند أقدام الجبل لتتخلى قمته عنه في 

  .أحوج ما يكون إليه

لقارئ وهزته ال شك أن هذا البناء العكسي لألحداث من الهرم إلى القاع شكل مفاجأة انتابت ا
منذ البدايات وحملته على مالزمة المكان االنفعالي للحدث دون مفارقته وتركه آلخر نفس سردي 

  : أقرب للبناء الدرامي لألحداث.في مجريات الرواية

نشاط إنساني يهدف عن طريق استرجاع الوعي لتجربة حدثت أو التمثيلي االفتراضي "
ملموس يهدف بدوره إلى انتظام تجارب حياتية  لتجربة محتملة، أو اصطناع تشكيل رمزي

  .لتجربة 31"جديدة

  :الخطاب

لم يكن الراوي مشاركا في بطولة القصة، ويمكن اعتبار ضمير الغائب الناطق باسم الرواية 
فالكاتب الذي يروي من الخارج، هو غير حاضر، وال كلي المعرفة ما يرويه من .والمخبر عنها

هو ليس شاهدا على ما يروي، وإنما يروي ما سمعه اآلخرون وال أحداث لم يقع في حضوره، ف
  .يدعي النفاذ إلى دواخل النفوس

  : الحوار

يرتبط عنصرا السرد والحوار ارتباطا عضويا بالبناء العام للرواية، ألنهما بعدان من أهم 
عن مستوى ولعل من أهم وظائف السرد والحوار هي الكشف . العناصر الفنية في العملية الروائية

  32.الشخصية وتحديد طبيعتها

والحوار هو األثر الملموس والمحسوس للشخصيات ساهم في نسج الحدث وتعميق الحبكة 
وكشف عن خبايا الشخوص واهتماماتها ورسم مالمحها الدقيقة بصورة ديناميكية تخترق المألوف 

  .عببساطة تقترب من الواق .لتشكل عالمة فارقة في أسلوب همنجواي السردي

  رواية أرواح كاليمنجارو : ثالثا

  33:أرواح كاليمنجارو

كانت واقعية همنجواي هي الجاذبة لجيل تيسرت له عوامل المثاقفة، وتمثلت هذه الواقعية 
، 34في قدرته على قول الحقيقة التي يشاهدها كما هي للقارئ بأسلوب واقعي ال يخلو من بساطة

رنست همنجواي ونَفسه الروائي، فتمخض عن هذا التأثر وإبراهيم نصر الله من المتأثرين بمنهج إ
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والتي نحن بصدد تحليلها وإيجاد مواطن التشابه واالختالف بينها " أرواح كاليمنجارو"رائعته 
  ".ثلوج كاليمنجارو"وبين رواية إرنست همنجواي 

ن فالبعد الفلسطيني يبدو واضحا في صلب الرواية التي حملت للعالم رسالة واضحة ع
وقمة االنجاز أن الكاتب صعد بالقضية . المعاناة الفلسطينية الناجمة عن وحشية العدو الصهيوني

ينصب نفسه شاهدا ومؤرخا لرصد الحركة االجتماعية "الكونية إلى أعلى قمة كونية، وكأنه 
التاريخية بمجملها، وكذا الشهادة على ذاته المفردة، ولكن من خالل تشابكها بالجماعة أو 

  .35"اشتباكها معهاب

  36:"إبراهيم نصر الله"الراوئي 

شاعر وروائي فلسطيني بارز حصل على العديد من الجوائز األدبية الرفيعة في العالم العربي، 
، 2012، وجائزة القدس للثقافة واإلبداع 1998ومن ضمنها جائزة سلطان العويس للشعر العربي 

إلى الالئحة القصيرة للجائزة العالمية للرواية  2007" زمن الخيول البيضاء"كما وصلت روايته 
أصدر أكثر من خمسة عشر عمال روائيا وما يزيد على خمس .2009عام ) البوكر العربية(العربية 

عشرة مجموعة شعرية، إضافة إلى عدد من الكتب األخرى في السيرة والسينما،من بين رواياته 
، 2010، شرفة العار 1998المدينة الضائعة  ، حارس1996، طيور الحذر 1985براري الحمى 

ترجم عدد من رواياته إلى اإلنجليزية، واإليطالية، والتركية، كما  .2012قناديل ملك الجليل 
نشرت مختارات من قصائده باإلنجليزية، واإليطالية، والفرنسية، واأللمانية، واإلسبانية، 

  .والسويدية

  "دراسة فنية نقدية"

مفارقة تالزم الرواية في إرهاصات تكونها األولى، كيف يمكن أن يكون لعل ال :المفارقة

  ؟؟؟الحدث الواقع فعال أشد عنفا من الحدث الواقع في التخييلي

فالمتطلع إلى الرحلة التي تجري أحداثها في صعود قمة الجبل، تتحقق قبل نسج كلماتها 
قيقيين عانوا من إعاقة جسدية سببها وأحداثها، فالمغامرة قيد اإلنشاء على أرض الواقع بأبطال ح

صعود الجبل لإلنسان السليم جسديا يشكل تحديا وصعوبة،لما يواجهه , االحتالل الصهيوني 
المرء من خطر التسلق وشدته،وانخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي بكثير، وما 

  .ن ونقص األكسيجينيحمله من تبعات صعوبة التنفس والحركة التي تالزم ارتفاع المكا

فكيف إدا كان المتسلق يعاني من فقدان أحد أطرافه المعوض عنه بطرف صناعي، تلزمه 
تلتحم إرادة إبراهيم نصر الله وإرادة  عناية خاصة ليستطيع أداء وظيفته بتعويض الطرف المفقود،
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لم أتخيل أن ": المغامرين الفلسطينيين في النجاح بالصعود إلى الجبل وهذا ما صرح به في قوله
  .37"يصعد هؤالء الفتية الجبل وحدهم، دون أن أكون معهم

ففي داخل كل منهم إرادة تتمثل بحجم الجبل، وقدرته على الصمود وسط إفريقيا، تحديا في 
قهر المحتل ووأد القهر المتولد من االضطهاد والسلب الممنهج للحياة،التي يحاولون رسم 

) جرزيم وعيبال(م، فياسمين التي تعجز عن تسلق جبال نابلس مالمحها على أرضهم وبين أهليه
القريبة من عينها وأهداب روحها بسبب المحتل تسافر آالف الكيلومترات، وتعبر القارات لتصعد 

  .جبال تحُقق تسلقه مستحيل لدى الكثيرين في أرجاء العالم

ضاهي ذلك القهر هذه الرغبة بكسر شوكة المحتل والنفاذ في عمق التحدي، لخلق نصر ي
ليحقق التوازن النفسي المطلوب فيهم فأبطال .المكبوت من ممارسات االحتالل القمعية في الوطن

هذه الرواية حاجتهم لألمل تتجاوز أي حاجة أخرى، وبهذه المغامرة انتقلوا من خانة التعاطف إلى 
  .خانة العمل

إلى أعلى الجبل،توقدها هذه فكانت كلما تخبو جذوة التحدي والنجاح في استكمال الصعود 
اإلرادة لتنبلج عن قوة مكمنها الروح ال الجسد، فالروح هي التي صعدت الجبل وغرست علم 
فلسطين في قلب قمته ليرفرف هناك في فلسطين أمام قسوة وجبروت المحتل ليثبت المرة بعد 

كلما انطفأت " .رهالمرة إرادة الفلسطيني في االنعتاق والتحرر من القيد الذي طال أسره وقه
قوة الصدمة بالمفارقة، كيف يمكن للقدم وهي أسفل ما في اإلنسان من الناحية  38"نشتعل...شمعة

  المادية أم تكون مصدرا لحضور الروح؟؟؟

وهنا تأتي صعوبة مهمة الراوي نصر الله في توثيق الحدث برواية تجاوز الواقع كما هو، 
  . تحديا في مستوى ثان لدى الروائيلتوهم به في وظيفة أدبية فنية، شكلت 

كان علي ... صعدت إلى قمة جبل كاليمنجارو مرتين مرة بصعود الجبل ومرة بكتابة الرواية"
  ."...أن أحمل الفريق وأصعد به الجبل مرة أخرى

  : الشخصيات

يختلط الواقع في هذه الرواية بالخيال، وفي بعد ثالث بخيال الخيال كما عبر عن ذلك نصر 
ال يمكن اعتبار شخصيات هذا العمل ... فيها الواقع وفيها الخيال وفيها خيال الخيال أيضا: "لهال

فاألبطال خليط من الوهم والحقيقة في تركيبة غير متجانسة تضم جنسيات " واقعية بالمطلق
  .فلسطينية وأمريكية وعربية وتنزانية

ن البحر وزرقة السماء،أما اآلن فيوسف صديقه البحر في غزة، ومحيط عالمه هناك حيث سكو
أصبح الجبل رفيقه، الذي ال بد من صحبته ومجاراته، ليظفر بالفوز والصعود على قمته، تراوح 
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يوسف عذابات فراق البحر والحنين إلى الوطن، والتفكير الجاد بالعودة محققا الهدف الذي جاء 
  .من أجله

جوده برحلة الصعود على الجبل، لنكتشف أما غسان من الخليل، فعند قراءة الرواية نشعر بو
في النهاية أنه ليس معهم في الرحلة، أروى تروي عن غسان، حياته آماله أوجاعه ومعاناته مع 

  .المحتل، ومضايقات المستوطنين لعائلته، لم يشأ مفارقتهم خوفا من األخطار المحدقة بهم

ر الله حياة اإلنسان، ويعول على سوول تنزاني يعبر اسمه عن الروح، الروح التي علل بها نص
هذا التغير في الشخصيات شكل فعال ناميا .قدرته الروحية وطاقته الوجدانية في عبور المستحيل

فيتوارى خلف تلك الحكايات رسالة . بسبب ذلك التفاعل بين الذات، والظروف المحيطة بهم
شعب يقاتل من أجل حريته منذ نحن أبناء "...متوارية، تهدف تعرية المحتل وممارساته القمعية 

  .39"أكثر من مئة عام، وإننا لن ننهزم

  :الحبكة

لم تكن هناك حبكة واحدة في الرواية وإنما حبكات إطارية متشظية تتناثر في فضاء الرواية 
 "الفالش باك"فلكل من األبطال المتسلقين حكايته الخاصة تأتي من عملية التذكر واالسترجاع 

لنفسية التي مرت بها منذ مغادرتها أرض الوطن وصوال إلى تحقيق حلم الوصول بكل االنعطافات ا
ذلك التنقل والمراوحة بين ماضي الشخصية وحاضرها كان يغذي الرواية بإمكانات . إلى أعلى القمة

  .عالية على سبر أغوار الشخوص بكل ما فيها من أزمات نفسية

حتى فلسطينية من نابلس كشخصية نامية ال" نورة"فمثال نستحضر الخيوط األولى لنمو 
استقرارها على الجبل، وتروي قصة الرجل الموجودة في أعلى الجبل والوعد الذي قطعته لها 

إن رجلك على قمة الجبل وعندما تكبرين "أمها بإحضار قدمها عن قمة الجبل عندما تكبر 
زيم فقررت أن تذهب إلى لكنها لم تكن تعلم على أي جبل عيبال أم جر 40"...سأحضرها لك

. مرورا بمحاولة إقناع والدتها بفكرة صعودها على الجبل. كاليمنجارو لتحضر رجلها بنفسها
والمصاعب التي انتابتها أثناء الصعود، وبروز روح اإلصرار والتحدي للوصول نكاية بالمحتل 

  .الذي سخر منها وشكك في إمكانية صعودها على الجبل

من خالل المعاناة في الوطن تشكلت اإلرهاصات األولى في رحلة الصعود، وكأن هذا القهر 
المتولد من فقد جزء من الجسم بسبب المحتل شكل اإلكسير الذي ولد حياة من نوع آخر على 

  .الجبل
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  :اللغة

اللغة فيها بساطة متقشفة دقيقة بعيدا عن التكلف والغلو في االنسياق وراء التجميل 
صطنع للغة، بدون أي ترهل بالغي قادرة على ارتياد جوانب مهمة في النفس البشرية، فتصف الم

وبرزت عالئق تجاذب في الضمائر . دواخلها آمالها وأحالمها والتحوالت المصيرية التي تعرضت لها
النحوية بين ضمير الغائب والمخاطب والمتكلم، فشكلت أجزاء متماوجة على لوحة واحدة تقرأ 

  .في رحلة ذهاب وإياب على مستوى الحدث وأنت

أما على صعيد اللغة المحكية بين أطراف الحوار، يظهر توظيفه للغة العامية وببراعة، تزيد 
  41.في اإليهام بالواقع وهي الوظيفة المنشودة للرواية والغاية منها

ال  ... "أثلجتامبارح . "هذا ما قاله يوسف بلهفة ألمه على الهاتف" وين أنا... ألو يمة"
سبر دواخل الشخوص وإعطاءنا تقاطعاتها النفسية والجدلية، " الفصحى"تستطيع اللغة العادية 

ومن هنا جاء ضرورة توظيف نصر الله للهجة العامية في روايته والتي تظهر أيضا خصوصية 
  .اللهجة الفلسطينية التي أصبحت علما على هؤالء الحالمين بالعودة والنصر

يكتفي بتوظيف اللهجة الفلسطينية فقط في الحوار، وإنما يتجه إلى توظيف اللغة العامية وال 
   ."المحتل اإلسرائيلي"للطرف اآلخر من الصراع 

  قالت لها ..اشلخ بنطلون"

  ولماذا اشلخ بنطلون؟ تستطيعين تفتيشي وأنا ألبسه 

  .42"اشلخ بنطلون. ال

لواقع الفلسطيني وتتماهى إليه بشاعة العالقة هذه اللهجة تجعل من القارئ معاينا حيا ل
العدائية التي يمارسها المحتل على أصحاب األرض، فيلتفت بطريقة غير مباشرة للتعاطف مع 

  .وتصوير الجاني هو الضحية. أصحاب القضية التي يحاول اآلخر قلب حقيقتها

اربة الالزمة للشخوص لتحقق المق" اللغة الساحلية"ويأتي توظيفة للغة ثالثة في الحوار 
مقاربة تدهش القارئ وتهزه لتجعله وكأنه . داخل المكان الجديد المعبأ بالمغامرة ورائحة التحدي

على أعتاب الجبل يصارع مع من يصارعون صعوده، ويتكلمون مع أصحابه بلغتهم، فيكون في 
  ة على نحو عفويوتزيد من مصداقية التجرب. مالصقة تامة تتزامن مع المكان والزمان كليهما

  مامبو سهام؟"

  43"أجابت" مامبو بوا، أسانتيه"
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  :الخطاب

شارك نصر الله في صعود الجبل، وكان من المنظمين الرئيسين لهذه الرحلة، إال أن القارئ 
للرواية ال يكاد يلمح وجوده، لقد توارى عن العمل لكنه حضر بروحه الراوي العليم الكلي 

 فقد قدم الرواية في قالب سردي كالسيكي فيما يعرف. لساردةوتخففت من هيمنة الذات ا
يجب أن يكون الراوي في "أول من نادى بذلك فولتير عندما نادى بهذا المبدأ " بالراوي اإلله"

الذي يعرف كل شيء عن الشخوص ويقدمهم وجبة سهلة  "عمله كاإلله في الكون حاضرا غائبا
تهم فهو يعرف ماذا يجول في خواطرهم ونفوسهم آمالهم للقارئ على اختالف أصولهم وانتماءا

  .وتوقعاتهم مخاوفهم وهواجسهم فهو سارد غير إشكالي سارد برئ

  التقنيات الموجودة في الرواية 

أبرز المالمح الفنية في الرواية، ومن مظاهر التكنيك .... السينما االسترجاع الخيال
ذين يتقافزون من صخرة إلى صخرة، بدقة ال"...السينمائي تسجيل اإليماءات والحركات 

، وااللتفات لألصوات واأللوان وهو 44"وخفة،ويتجاوزون الفريق بسرعة، ويختفون في الضباب
عاد وهج الثلج قويا مع بزوغ الشمس، انطفأ مع "يصور لحظات صعود أبطال روايته إلى الجبل 

  . 45مرور غيمة كبيرة 

سرد حدث ... اث الماضية من جهة والتوقع من جهة ثانيةإعادة األحد: "أما االسترجاع، فهو
وقد فصل بينهما  46."في نقطة ما في الرواية بعد أن يتم سرد األحداث الالحقة على ذلك الحدث

  بفضاء طباعي، الغامق السترجاع األحداث الماضية، والخط االعتيادي لرواية الحدث العادي 

عيد علينا ما هو سار في حياتها أو حياة وفيه تتذكر الشخصية أو ت: االسترجاع السار
وأوجد كذلك . ، وهذا ما أوجده نصر الله في خلفيات شخصياته النفسية والفكرية47غيرها

االسترجاع المؤلم وفيه تتذكر الشخصية أو تعيد علينا ما هو مؤلم وحزين في حياتها أو في حياة 
ي تلك التي تصور الذات في محنتها أكثر اللحظات عمقا وأصالة في األدب األدبي ه. 48غيرها

  .الزمنية الحقيقية كما هي

أما الخيال فلم يفارق منسوج الرواية وشكل عالمة عليها، من خالل ابتكار الشخوص وإعادة 
توزيعها على نمط مغاير للواقع، وكتابة الرواية تشكل بحد ذاتها صنعة خيالية بامتياز فقد وارب 

حتى . قع، وبين الحدث الموهم في الواقع على أرض الرواية كتابةبين ما حصل فعال على أرض الوا
  .ظن القارئ بداية أن هذه الرواية خيال في خيال، ليكتشف حقيقة تمخضها عن واقعة حدثت فعال
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  الزمن في الرواية 

أي لم يكن هناك خط زمني  لم يكن هناك الخط الزمني المتعاقب الكرونولوجي في الرواية،
أو  Chronology) العام" (الكرونولوجيا"ويعني مصطلح  ر إلى المستقبل،متسلسل من الحاض

تعيين التواريخ الدقيقة لألحداث وفي الرواية يعني تلك التواريخ التي دارت فيها " الزمن الخارجي"
  .49أحداثها

حكاية الصعود (يمتلك استراتيجيات منظمة في السرد، على المستوى العام ألحداث الرواية 
مجموعة من (على المستوى الفسيفسائي لألحداث المسرودة المتعلق بتفاصيل التفاصيل و) نفسه

من خالل الفصل بينهما ) القصص والحكايات الفرعية تستقل وتعود لتلتئم مع الحكاية األصلية
لوصف الحكايات الفرعية المسترجعة من (باستخدام الفضاء الطباعي االستخدام الواعي بين الغامق 

في مهمة تقتضي تنبيه القارئ ) عند االندغام بالسرد العام للحدث الروائي(واالعتيادي  )الذاكرة
  .للحالة السردية

الزمن الحقيقي للصعود لم يتجاوز األيام التسعة ال إن الرحلة الفعلية في الكتابة استغرقت 
على عمر كامل في  عاما كامال، والزمن الممتد في الرواية تجاوز األيام التسعة بكثير ليحكم قبضته

  ".نورة ويوسف"حياة الشخوص الرئيسة فيها 

رواية عن األمل واإلرادة وعن الماضي والمستقبل وعن جرائم صهيونية ارتكبت ولم تزل "
فإن الزمان والمكان يرتبطان بعرى وثيقة ال تنفصم، كما " وفي الرواية"ترتكب حتى هذه اللحظة 

  .50"الرواية األخرى هي عالقة حميميةأن العالقة بينهما وبين عناصر 

  دراسة مقارنة بين الروايتين : رابعا

استعاد صورة الطيور الجارحة التي كانت "..لعل نصر الله قد اعترف بتأثره بهمنجواي 
وهو  51"فأحس بأنه أكثر أمنا من أي مكان آخر في محمية كليمنجارو.... تترقب لحظة هالكه

ثر بروائي عالمي مثل همنجواي الذي استطاعت رواياته بأسلوبه اعتراف ليس بجريمة وإنما تأ
خروجه من " ".إبراهيم نصر الله"الواقعي األخاذ أن تجذب الكاتب الروائي العربي ومن بينهم 

  .52"نطاق اللغة التي كتب بها إلى أدب لغة أو آداب لغات أخرى

  :سيميائية العنوان

وهو " سيميائية العنوان"ن من العنوان، أو ما يعرف بـ ال بد من االنطالق في مقارنة الروايتي
مقطع لغوي أقل من الجملة يمثل نصا أو عمال فنيا، ويمكن النظر إليه من : "كما يعرفه طقوس
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والعنوان من داخل السياق يكون وحدة مع . داخل السياق، أو خارج السياق: زاويتين، هما
  .53"العمل، ويملك مرادفة للتأويل عامة

ولكن باختالف " كاليمنجارو"ألمر المشترك في الروايتين وجود نفس المكان في العنوان ا
 –يجتمع المادي مع المكان " ثلوج كاليمنجارو"ففي رواية همنجواي .كبير في الداللة واإلحالة

توحي للقارئ بالصورة النمطية للثلوج تعلو قمة الجبال وال تتعدى الوصف  -الثلوج مع الجبل 
اهري للمعنى فهي وظيفة براجماتية يريد الكاتب منها إحداث أكبر ردة فعل لدى المتلقي، وما الظ

بعيدا عن أي إيحاء معنوي كالذي نجده لدى . تحيله من إيحاءات جمالية وطبيعية لدى المتلقي
ح فلفظة أروا. الذي أضاف المعنوي الروحي للمادي" أرواح كاليمنجارو"نصر الله وعنوان روايته 

ذلك العنوان الذي يجمع ضدين ظاهرين ": العنوان المفارق" -بداللتها تبتعد إلى حد المفارقة 
" كاليمنجارو"من اسم الجبل  - 54"أضدادا –أو يوجد من خالل توظيفه ): التناقض الظاهري(

  ".وتحيل القارئ إلى فضاء داللي أبعد يحتمل وجوها عدة في التأويل واالستقبال

ح العالقة الوثيقة للعنوان بالداخل الروائي، وكأن العنوان يقدم حلوال جاهزة من هنا تتض
لإلجابة عن ألغاز الرواية وما أراد الراوي أن يمرر من رسائل عبر صفحات روايته الممتدة ربما 

يدخل العنوان والرواية في عالقة تكاملية وترابطية، األول يعلن والثاني يفسر . (مئات الصفحات
  .55)مبرمجا إلى إعادة إنتاج أحيانا وفي الخاتمة عنوانه لكلمة في النهاية ومفتاح نصهملفوظا 

والعنوان يشكل شيفرة مصغرة تختزل في داخلها كنه النص الكامل للرواية وتستطيع تقديم 
وهو وجه النص مصغرا على صفحة الغالف لذا كان دائما يعد نظاما "الرواية وجبة سهلة للقارئ 

ا أبعاد داللية وأخرى رمزية تغري الباحث بتتبع دالالته ومحاولة فك شيفراته سيميائيا ذ
  .56"الرامزة

لهذا لم يكن اهتمام السيمياء بالعنوان اعتباطيا وال من قبيل الصدفة، جعلت منه مصطلحا 
  .إجرائيا ناجحا في مقاربة النص األدبي فال شيء كالعنوان يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص ودراسته

  :البنية النحوية للعنوان

والداللة " المضاف والمضاف إليه"يتشكل العنوان في كلتي الروايتين من بنية نحوية واحدة 
التي يؤديها المضاف والمضاف إليه داللة ناقصة فهي ليست كما في الجملة الخبرية التي يشكل 

  .فيها المبتدأ والخبر المعنى الكامل

وائي فالقارئ في حاجة إلى قراءة أحداث الرواية للتعرف على وهذا النقص يختزل المعنى الر
أن الجبل هو المسرح ألحداث الرواية لكن بعيدا عن قمته فهاري لم يزل في القاع يمني نفسه 
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الوصول إلى قمته، هذا البتر الذي أصاب المعنى الداللي للرواية عينه البتر الذي أصاب رحلة 
  .الوصول إلى القمة

فكان لها النصيب األوفر من هذا البتر، والقطع الداللي " واح كاليمنجاروأر"أما رواية 
فاألرواح التي أضيفت إلى الجبل تتردد في الصعود هناك في موطنها األصلي حيث الوطن وأريحية 
المكان التي بترت عن أصحابها وحل مكانها الجبل اإلفريقي صاحب اإلرادة المستحيلة في الصمود 

  .االستوائي

كيز نصر الله على األرواح يجلي هذه الحقيقة فالفلسطيني رأس ماله روحه التي يعبئ فيها وتر
وطنه أينما حل فالوطن دائما ساكن في روحه ما دام من الصعب تحقق السكن في الوطن المادي 

  .المجرد

لبست شخصيات نصر الله عباءة التمرد وحملت كل أسلحة الصمود والثورة على الواقع في 
ها بعيدا عن أي صفة مادية تحد من انتشار الروح الفلسطينية في فضاء العالم لتصل في أرواح

والحقيقة التي يحاول الوصول إليها نصر الله أن االنتصار الحقيقي .أبعد مدى إلى القارة السوداء
 فهو يعبر. إلى القمة" جبريل"ولهذا السبب لم يصل .كان لألرواح وأن الوصول الحقيقي كان لها

عن الفئة االنتهازية الوصولية المتسلقة، هذه األنانية التي أثقلت روحه حالت دون نجاحه كما نجح 
" الروح"والتي تعني باالنجليزية " صوول"واستلهم نصر الله اسم .غيره في الوصول إلى الجبل

  .لتجسيد إحدى شخصيات الرواية وتحلم مع اآلخرين وتحقق حلم الصعود إلى الجبل

را استطاع القارئ رؤية الجبل عند نصر الله ولم يستطع ذلك عند همنجواي، فبينما وأخي
تبخرت أحالم هاري في الوصول إلى قمة الجبل رزح تحت قدميه وفارقت روحه على وجه الحقيقة 

الرابح الوحيد هي األرواح والرابح الوحيد أيضا هو " أرواح كاليمنجارو"الجبل،أما في رواية 
  .ي لفحت تلك الرياح الباردة وجهه عندما استطاع وأبطال الرواية الصعود إلى الجبلالقارئ الذ

وبين " أرواح كاليمنجارو"إال أنه ال يخفى على القارئ العالقة التناصية للعنوان بين رواية 
فقد استوحى نصر الله عنوانه من رواية همنجواي فيما يسمى بالعنوان " ثلوج كاليمنجارو"رواية 

  وهو عنوان ينطلق من معرفة مسبقة للشاعر بنص ما، ويوظف الشاعر: تناصيال

ويؤسس إلى فكر أيدولوجي أو إيستمولوجي ستتعرف ... معرفته تلك من خالل نصه الجديد
  .57عليه من خالل العنوان
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  "شخصيات الرواية هاري نموذجا"

را عشوائيا أو عبثيا تتقاطع شخصية هاري في الروايتين، لم يكن حضوره في األرواح حضو
وإنما كان مقصودا فهاري تعرض لمشكلة في ساقه، تماما كهاري في الثلوج، فتظهر تعالقات رمزية 

  .في عالمة من عالمات األدب

كان همنجواي معنيا في تجسيد أشكال الصبر والصمود والتحدي في وجه الطبيعة لعبة القوة 
في الروايتين لكن باختالف مصائر الشخوص  ولعبة فرض اإلرادة في ظروف صعبة هذا ما نجده

  .في عالقة أوديبية بين النص الجديد والنص القديم المأخوذ عنه

الحاضر عند " هاري"وعند المقارنة بين الروايتين يستطيع القارئ بسهولة التعرف على 
همنجواي كشخصية رئيسة تنمو وتضمحل حولها األحداث بموته وعدم تحقق وصوله إلى قمة 

وبين هاري عند نصر الله الذي لم يمارس دور البطولة المطلقة في األحداث، إال أنه .لجبلا
هاري وهيلين . 58"قررت أن أحقق حلمي في الصعود إلى الجبل"استطاع التحليق فوق القمة 

المتصديان الرئيسان لمجريات الحدث وعليهما وبهما تتجسد " ثلوج كاليمنجاروا"أبطال رواية 
  .روايةأحداث ال

فالكل " أرواح كاليمنجارو"في حين يتصدى شخوص الرواية كلهم لدور البطولة في رواية 
إال أن خصوصية الحالة الصحية المتجسدة في نورة من . في حالة تحد واضحة لصعود الجبل

. نابلس ويوسف من غزة والنحدارهما من فلسطين، جعل لدور بطولتهما معنى من نوع آخر
  . روح التحدي واإلصرار على تحقيق النصريكترث كثيرا ب

  الجبل 

أحسسنا ببرودته وعانينا من  لم نر الجبل عند إرنست لكن رأيناه وصعدناه عند نصر الله،
استحضرنا روح التحدي التي ظهرت من خالل . النزول، فرحنا معه لنجاح المتسلقين في الصعود

فقد بقينا نراوح أسفل الجبل " ج كليمنجاروثلو"أما على الطرف اآلخر . صعوبة المهمة الناجزة
  .في محاولة حالمة لالرتقاء على قمته

بينما استطاع نصر الله حمل الهم الجمعي الفلسطيني العربي في رحلة الصعود، واستطاع 
نقل القضية الفلسطينية من حيز األروقة الدبلوماسية والسياسية، إلى أروقة الفن الروائي العالمي 

  .ة اعرض وأعمق في توجهاتهالتخاطب قاعد

أما همنجواي فقد كرس روايته للهم الشخصي الفردي لهاري بطل الرواية، في محاولة 
. التماسه طريق النجاة والوصول إلى نجاح من نوع ما يتمثل في رحلة صعود لم يكتب لها النجاح
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وهذا يدل . واإلرادة إال أن الجبل أوحى لكليهما بذرة عمله الروائي، كونه ملهما إلرادة الصمود
على رحابة إنسانية األدب المقارن في التقارب بين الشعوب والتواصل الحضاري، أو كما قال 

مقارنة أدب معين مع أدب آخر أو آداب أخرى، ومقارنة األدب بمناطق أخرى من التعبير : "ريماك
  . 59"اإلنساني

  صورة المرأة 

وهي تمثل " هيلين"في الشخصية الرئيسة ثمة في أدب همنجواي صورة للمرأة متمثلة 
" هاري"المادية والجسدية،في حين تحمل الشخصية الرئيسة الذكورية " هاري"انعكاسا لحاجة 

فالشخصية النسائية هنا . جرحا عميقا متمثال بحجم اإلصابة التي أصابت قدمه ال يمكنها احتماله
دور يساند شخصية الرجل الرئيسة، تساندهم تالحق أقدار الرجال في رحلة بلوغهم الرشد، في 

  .تقف إلى جانبهم، في محاولة لألم الجراح ومسح الدموع

هي إذن رفيقة البؤس والصعاب، ويتماشى نموذج حواء هذا مع الدور الموكل إليها في 
العرف االجتماعي وخصوصا من حيث تركيزه عليها كشريكة جنسية ومادية تستغل لتحقيق الذكر 

لدرجة تضمحل وتتالشى بها صورة المرأة، ما دامت تحت عباءة الرجل .بواستطهاما يريد 
  .المتسلط المستغل

أما دور المرأة في رواية نصر الله، فصورة المرأة حاضرة وبوضوح من خالل شخصية البطلة 
، فقد اقتسمت اإلنجاز والحلم مع الرجل "يوسف"في الرواية جنبا إلى جنب مع الرجل " نورة"
وقفت بمحاذاته مشاركة ال تابعة وال منافسة لدوره، وهو يعكس تماما صورة المرأة الفلسطينية و

في الداخل المحتل وفي الشتات، فالمرأة الفلسطينية صنو الرجل وعضده في حياة الكفاح ضد 
المحتل، فهي األسيرة والشهيدة وأم الشهيد واألسير والمقاومة، فهي بهذا تشكل شوكة في حلق 

  .حتل أنى له النيل منها، وهي لعنة تطارد كيانه فهي مصنع الرجال ورحم المقاومةالم

تجسد شخصية ياسمين صورة مثالية نموذجية للنصف الثاني من الشعب الفلسطيني، وبدت 
نورة وشخصيات الرواية النسوية ملتزمة صاحبة رؤية وهدف ال تتجه للعبثية وال تحاول أن تكون 

، وإنما مشاركة ومستقلة بشخصيتها، تنم عن فكر وقاد وروح جادة ترتقي رديفا ومنافسا للرجل
  . ألنها تدرك تماما أن سبب رقيها، هو رقي الرجل في المقام األول ورقي المجتمع في المقام الثاني
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  :الخاتمة

جمعت الروايتان مواضيع متشابهة من مثل صراع اإلنسان مع الطبيعة، والبطولة، واالنتصار  -
 .إلنسانالروحي ل

لم يكن سلبيا حيث أفاد من الموضوع على نحو ال " إرنست همنجواي"تأثر نصر الله بـ  -
يخل بخصوصية األدب الذي ينتمي إليه عمله الروائي، بل على العكس تماما،استطاع أن 

على مستوى الحدث الروائي، . يوجه عمله الروائي وجهة فيها من االبتكار الشيء الكثير
 .سالة الجمعية التي حاول تمريرهاوالشخوص، والر

 .يعد نصر الله واحدا من الجيل الروائي المشحون بواقعية وبساطة همنجواي -

استلهم الروائيان جانبا من روح الجبل اإلفريقي األسمر، ليوجه كل منهما أبطاله إلى الغاية  -
واحدة وهذا هو المتشابه بينهما فوجهة االنطالق . التي يسعى كل منهم إلى تحقيقها

 ."الجبل"

اختلفت مصائر األبطال في الروايتين ففي حين أخفق هاري عند همنجواي الصعود إلى  -
 .الجبل، استطاع أبطال نصر الله الصعود إلى قمة الجبل

خص نصر الله الروح وأعلى من مكانتها في روايته وجعل طهرها شرطا لتحقيق األحالم،  -
 .ة المثقلة بالمصالح من الوصول إلى الجبلالشخصية المادي" جبريل"لهذا استثنى 

لم تمنع بساطة اللغة عند نصر الله من نجاحه في توظيف تقنيات سردية متطورة  -
: لتسجل عالمة فارقة في عمله السردي، حيث يقول "االسترجاع، الخيال، تقنيات السينما"
 ". هذه الرواية التي أردت"

حد االفتراق، فالمرأة عند نصر الله ملتزمة محافظة  تتباين صورة المرأة في الروايتين إلى -
مسؤولة جنبا إلى جنب مع الرجل، في حين يتراجع دور األنثى عند همنجواي لتقوم بوظيفة 

 . التابع أو الخادم للرجل

في نجاحها بطرح قضية الفلسطيني رواية سياسية بامتياز " أرواح كاليمنجارو"تعد رواية  -
حتالل، متمثلة باإلعاقة التي سببها المحتل للشريحة الموجودة في المقهور من ظلم اال

 .واية، التي تمثل الشعب الفلسطينيالر
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  الحذف غري القواعدي في ضوء الربنامج املصغر
 "كتاب شرح املفصل للخوارزمي ظواهر مختارة من دراسة في"

  
  **يحيى عطية عبابنةو *محمد أحمد العمري

  

  ملخص

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن ظاهرة الحذف غير القواعدي من خالل البرنامج المصغر، دراسـة  
قـوم هـذه الدراسـة علـى أن ظـاهرة الحـذف غيـر القواعـدي تمثـل مبـدأ مـن            وت. في كتاب التخمير للخوارزمي

مبـادئ البرنــامج المصــغر وهـو مبــدأ االقتصــاد اللغـوي الــذي يهــتم بـاألداء العــام، فــي الوصـول إلــى التــداول        
حيـث كشـفت الدراسـة عـن أن ابـن اللغـة ومـن خـالل ملكتـه اللغويـة المتمثلـة            . اللغوي الـذي يحقـق التواصـل   

أداءات لغويــة ضــمن قواعــد اللغــة وضــوابطها، والتــي تشــكل  م، والحاســوب الــذي يعمــل علــى توليــد  بــالمعج
، فتشكل خضع للغة وليس للقواعدتمن إنتاج أداءات لغوية إنتاجا غير واع  أيضا يتمكنأصوال يقاس عليها، 

تقاق والتمثيـل  ، ويسـعى المـتكلم إلـى إنتـاج أداءات ضـمن الحـد األدنـى مـن االشـ         فروعا على األصـل المطـرد  
  .، ضمن ما يسمى باالقتصاد اللغويمحققا السهولة والتيسير في األداء، ومراعيا المعنى والتواصل اللغوي

  .الحذف، البرنامج المصغر، االقتصاد اللغوي: الكلمات المفتاحية
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Non-Grammatical Deletion in Light of the Mini-Program: A Study in 
Selected Phenomena from the Book of Sharḥ of Al-Mufassal by 

Alkhawarizmi  
 
Mohammad A. Al-Omari, PhD researche, Yarmouk University, Jordan. 

Yahya A. Ababneh, Professor of Language and Grammar, Department of 
Arabic Language, College of Arts, Yarmouk University, Jordan. 

 

Abstract 
This study seeks to uncover the phenomenon of non-grammatical deletion through 

The Minimalist Programme, a study in Al-Khwarizmi’s book “Altakhmeer”. This study 
is based on the fact that the phenomenon of non-grammatical deletion is one of the 
principles of The Minimalist Programme, which is the principle of linguistic economics 
that is concerned with general performance, in reaching linguistic pragmatics that 
achieves communication. The study revealed that the native speaker, through his 
linguistic talent which is represented by the lexicon, and the monitor that works to 
generate linguistic performances within the rules and regulations of the language which 
constitute assets to be measured upon, is able to produce linguistic performances- an 
unconscious production- that is subject to a language not grammar, so they form 
branches on the general origin, as the speaker seeks to produce performances within the 
minimum of derivation and representation, achieving ease and facilitation in 
performance, taking into account the meaning and linguistic communication, within the 
so-called linguistic economy. 

Keywords: Deletion, Minimalist program, Linguistic economics. 
  

  :خطة البحث

من خالل  ،وتحليلها ،يهدف البحث إلى إبراز مواضع الحذف: هدف البحث ومشكلته -
حيث يحاول البحث رد األداءات . قتصاد اللغوي أحد مبادئ البرنامج المصغر عليهاتطبيق مبدأ اال

وإعادة النظر في التدرج اللغوي الذي اكتفى به النحاة  ،اللغوية غير القواعدية إلى دائرة اللغة
فهي أداءات . كالضرورة والشذوذ والقبح ،القدامى في وصف الخروجات على القواعد المطردة

حيث منحت الملكة اللغوية البن اللغة القدرة على  ،ن اللغة في فترة القيد اللغويصادرة عن اب
  .يخرق فيه القواعد المطردة إنتاج أداءات لغوية إنتاجا غير واع
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حيث تمت دراسة بعض األداءات  ،اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي :منهج البحث -
حيث عرض البحث رأي  .لها والتعليق عليهاوتحلي ،اللغوية التي تعرضت للحذف غير القواعدي

النحاة القدامى في مواضع الحذف غير القواعدي وتوجيهاتهم في محاولة رد تلك األداءات إلى 
  .ثم توجيهها حسب رؤية علم اللغة الحديث ،دائرة القواعدية

ثم الجانب النظري والذي يبدأ بتمهيد يعرض فيه للتعريف  ،ويقوم البحث على ملخص
ثم . ثم التعريف بالبرنامج المصغر ،ثم يعرض فيه مفهوم الحذف ،ارزمي وبكتابه التخميربالخو

 ،الجانب التطبيقي يعرض فيه ثالث مسائل من مسائل الحذف في كتاب شرح المفصل للخوارزمي
  .يتبعها مصادر البحث ومراجعه ،ثم خاتمة البحث

  :الجانب النظري* 

  :تمهيد

   :بكتابه التخميرو ،التعريف بالخوارزمي: أوال

هو القاسم بن الحسين بن محمد أبو محمد صدر األفاضل مجد الدين : الخوارزمي
وأما لقبه صدر األفاضل . )3(ومجد الدين ،)2(وُلقِّب بصدر األفاضل ،)1(الطرائفي الخوارزمي النحوي

. ة للهجرةوِلد في الليلة التاسعة من شعبان سنة خمس وخمسين وخمسمائ ،)4(فهو األكثر شهرة
 ،فسقط شهيدا في الثاني عشر من ربيع األول ،وتوفي على يد التتار عند هجومهم على خوارزم

  . )5(سنة سبع عشرة وستمائة للهجرة

  :كتاب شرح المفصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمير

الذي عني به العلماء  )6(يعد كتاب شرح المفصل أحد أهم شروح المفصل لإلمام الزمخشري
هو آخر مؤلفات  )7()التخمير( وكتاب شرح المفصل. عناية تامة) هـ515- 513( نذ تأليفهم

في ضحوة يوم األحد السابع عشر من شعبان سنة : الخوارزمي كما يقول هو في نهاية الكتاب
  .وهذا التاريخ قبل وفاته بست سنين فقط ،إحدى عشرة وستمائة

  :الحذف: ثانيا

حَذف الشيَء يحِذُفه " :وقد جاء في اللسان ،العربيةيعد الحذف ضربا من اإليجاز في 
فهو عملية قطع وإسقاط  .)9("حذف يحذفه أسقطه" :، وفي القاموس)8("َقَطعه ِمن َطرفه: حْذفًا

. )10("حذف زيادات األلفاظ" وقد عرف ابن األثير اإليجاز بأنَّه ،وتقليص لما يتعرض له اللفظ
عند وجود ما يدل عليه المحذوف من قرينة لفظية أو  ،ال يخل بالفهم" :بشرط أن وذلك
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وهو كما يذكر  ،فهو عملية إبداعية ال تقع اعتباطا عند من يمتلك زمام اللغة. )11("معنوية
فإنَّه ترى به ترك  ،باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب األمر" :الجرجاني في دالئل اإلعجاز

 ،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ،أزيد اإلفادة والصمت عن الفائدة ،الذكر أفصح من الذكر
وهو من خصائص العربية البالغية التي تتميز بها عن غيرها . )12("وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن

وقد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف  ،من شجاعة العربية" وهو عند ابن جني ،من اللغات
وإال كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في  ،عليه وليس شيء من ذلك إّلا عن دليل ،والحركة
فيمثل الحذف واحدا من عناصر التحويل التي تتعرض لها األداءات اللغوية في الملكة  ،)13(معرفته

 ،والذي يمكن أن نسميه حذف صرفي ؛حيث يقع الحذف على عناصر المفردة ،اللغوية البن اللغة
أو أن يقع الحذف على عنصر  ،منها أو حركة كحذف حرف ،بأن يحذف عنصر من عناصر الكلمة

  .من عناصر التركيب كحذف كلمة أو جملة منه

في التمثيالت األدائية وعمليات االشتقاق  بعض العناصرفتهدف عملية الحذف إلى التخلي عن 
وهو  ،وهو أحد أهداف البرنامج المصغر الذي جاء به تشومسكي ،تحت ما يسمى بمبدأ االقتصاد

وباإليجاز والقطع  ،اللغويون والبالغيون العرب القدامى بحذف زيادات األلفاظ ما عبر عنه
حيث  ؛درج تحت قانون االقتصاد ما عبر عنه المحدثون بقانون السهولة والتيسيرنوي. والحذف

تميل اللغة في تطورها نحو السهولة والتيسير؛ فتحاول التخلص من األصوات العسيرة وتستبدل "
وهناك استعداد لالستغناء عن أجزاء الكلمات  ،ال تتطلب مجهودا عضليا كبيرا بها أصواتا أخرى

أو  ،أو التخلص من بعض العناصر لكثرة االستعمال. )14("التي ال يضر االستغناء عنها بداللتها
  .ع مرفوض في العربية كما في التقاء الساكنينطللتخلص من مق

  :األدنوية أو البرنامج المصغر: ثالثا

وردها للمنهج  ،ميز الكبير الذي حققته النظرية التوليدية في تفسيرها لألداءات اللغويةبعد الت
واالكتفاء بالوصف المجرد  ،السلوكي الذي كان ينظر إلى اللغة على أنها مجرد مدخالت ومخرجات

وتجاهل الجانب  ،بسبب تركيزها الكبير على الجانب العقالني ؛تعرضت التوليدية كذلك للنقد ،لها
كشف تشومسكي عن برنامجه المصغر أو البرنامج األدنوي والذي يمثل  ،التداولي االستعمالي للغة

وتعود بوادره إلى النصف الثاني من  ،ثيا ومغيرا لما سبقه من أطوار النظرية التوليديةاطورا ور"
عنوان واستوى بمعالمه برنامجا لبحث ظهور المقاالت المجموعة تحت  ،ثمانينيات القرن الماضي

  .)15("وقد مثلت منطلقا لما أصبح يعرف بعد ذلك باألدنوية) البرنامج األدنوي(

؛ حيث حافظت )المرحلة المصفاة(" بمنزلة األدنوية ضمن تاريخ اللسانيات التوليدية وتعد
على أهم المبادئ في اللسانيات التوليدية وهي المبادئ التي أثبتت كفايتها التفسيرية واستغنت في 

فالمرحلة . ل عن بعض األفكار التي تمّثل عبئا نظريا يعيق فهمنا الشتغال النظام اللغويالمقاب
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 ،وإّنما هي عودة قصد وإعادة البناء ،األدنوية بهذا المعنى عودة إلى الوراء ال بالمعنى السلبي
  .)16("وإعادة فحص بعض المبادئ ،وإعادة التفكير

ذهن وطريقة التفكير على اللغة ونظرياتها؛ وينعكس التطور المعرفي والبحث في خصائص ال
فيعد البرنامج المصغر مرحلة إلعادة ترتيب عناصر النظرية التحولية ومبادئها؛ فسميت مرحلة 

لقيامها على توجه عملي ونظري في التوليدية قوامه "وما بعدها باألدنوية؛ ) م1995- م1993(
يكون ذلك في عمليات التمثيل بمستوياتها وفي . االقتصاد عامة واالكتفاء باألدنى الضروري خاصة

العناصر الزائدة  عن ؛ إذ يسعى هذا البرنامج إلى التخلي)17("عمليات االشتقاق بمراحلها وأطوارها
  .في عمليات االشتقاق والتمثيل األدائي للغة

ولعلَّ تشومسكي قد هدف من " :ويكشف يحيى عبابنة عن أهداف هذا البرنامج حيث يقول

وهو تجنب النقد الموجه إلى نظريته بأنها  ؛غير معلن أحدهما: هذه النظرية إلى أمرين ابتداع
فجاءت هذه  ،أو ما نسميه براغماتية اللغة ،وأنَّها ال تلتفت إلى التداولية ،نظرية عقالنية محضة

ة والتركيز عليها في حقل دراس ،النظرية لتعلن عن شيء من التحول القليل في النظرة العقالنية

المعلن الذي هدف إليه تشومسكي من  الثانيوأما األمر . ومنهم تشومسكي ،اللغة عند التحويليين
على أن تكون  ،هذه النظرية أو من خالل برنامجه المصغر فكان البحث عن أفكار عن اللغة اإلنسانية

  .)18("هذه األفكار أو العبارات مبسطة جدا

من خالل مبدأ  ،لحد األدنى من عناصر التمثيل اللغويفالبرنامج األدنوي محاولة لالكتفاء با
وفي تشكيل  ،والذي يلعب دورا أساسيا في صياغة القواعد وعددها ونوعيتها" ،االقتصاد اللغوي

من عمليات  -حد أدنى-مما يعني ضرورة االشتغال بعدد ضئيل . الهيكل العام للنظرية واشتغالها
 والتقليصى يركز البرنامج األدنوي على البساطة االشتقاق والتمثيالت ولبلوغ هذا المسع

  .)19("والتقتير

  :أهم مكونات البرنامج المصغر ومبادئه -

 ،وعناصر التصغير ،االقتصاد: ويتكون البرنامج المصغر من عدد من العناصر األساسية وهي
  . والتفسير الكامل التام

بحيث يكمن في جملة  ،ا البرنامجويعد االقتصاد المكون الرئيسي لهذ" االقتصاد :األولالمبدأ  -
: ويكون ضمن ثالثة فروع ،وقانون الجهد األدنى الذي تحتويه القدرة اللغوية ،من المبادئ

والجانب  ،والجانب التداولي الذي يفسر بواسطة بعض الروابط النحوية ،الجانب الفونولوجي
فر في الدراسة اللغوية وسمة االقتصاد اللغوي من السمات التي يجب أن تتوا" .)20("التركيبي

التي يمكن أن توصف بالعلمية؛ وتعني أن النظرة العلمية التي تعد أفضل من غيرها هي التي 
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تحاول أن تصف أكبر قدر من الحقائق اللغوية وصفا صحيحا بأقل قدر ممكن من 
اشتقاق : وقد عنى بها تشومسكي في برنامجه المصغر ،المصطلحات أو اإلجراءات المنهجية

مبادئ وتتوزع . )21("ميع أشكال التمثيل اللغوي وعملياته بشكل اقتصادي قدر اإلمكانج

 .)22("قاقتصاد االشتقا: والثاني .اقتصاد التمثيل: "األول :إلى نمطين االقتصاد

ويعتمد المعجم على  وهي تشمل معجما ونظاما حاسوبيا؛: عناصر التصغير: والمبدأ الثاني -
واكتمالها قبل تعرضها لعمليات التحويل  ،يل الملكة اللغويةالمفردات االستعمالية لتشك

جوهر الملكة اللغوية باعتباره المكون " والذي يعد ،والتوليد التي شكلها النظام الحاسوبي
وهو نظام يشتغل أساسا على المعجم . التوليدي للغة الذي يجّلي خصيصتها اإلبداعية

  . )23("لالنتظام ضمن أطوار اشتقاق الجملةوتحديدا الوحدات المعجمية المستعدة 

ثم يقدمها  ،فالمعجم المتمركز في الملكة اللغوية هو المسؤول عن اختيار المفردات وانتقائها
فيمّثل المعجم "نتاج التراكيب اللغوية بناء على تلك المفردات؛ إللنظام الحوسبي الذي يعمل على 

انا من الوحدات المعجمية الموجودة بالقوة للوجود بالفعل خزة في الذهن البشري والمستعد
وكل وحدة معجمية " .)24("ضمن وحدات تركيبية وعبارات لغوية عند اشتغال النظام الحوسبي

تحمل أقل ما يكفي من الخصائص اللغوية التي بها تندرج في عالقة بسائر الكلمات في الجملة 
  .)25("عند التركيب

ويذهب البرنامج إلى أن التراكيب الكالمية ال تحتوي " :ل التامالتفسير الكامهو والمبدأ الثالث  -
أو  ،أو النحو ،على أي عناصر إضافية؛ ألن كل عنصر فيه يؤدي دورا من جهة المعنى

 . )26("أو الصوت وفقا لتعبير النظرية ،الصرف

حيث ال ب ؛أو حذفها يعتمد على صحة األداء اللغوي وسالمة التركيب ووجود العناصر اللغوية
أي أن فكرة . يتم حذف أي عنصر لغوي يؤدي حذفه إلى لبس أو خلل في التواصل والفهم

االقتصاد اللغوي واختزال القواعد ال تتم بصورة عشوائية أو اعتباطية وإنما مرتبطة بفكرة 
  .وتأدية المعنى ،التواصل والفهم

غوية الصحيحة تعتمد على فلم يهمل تشومسكي الجانب العقلي إهماال كليا؛ فالعملية الل
ولكن مع التقليل من أثرها في العملية التواصلية التداولية  ،الملكة اللغوية في مرحلة ما قبل النطق

فكانت محاولة تشومسكي في تقليل سلطة العقل وليس إلغائها؛ فالمعجم  ،والتركيز عليها أكثر
  . أساسها البيئة اللغوية للفرداللغوي مرتبط كليا بالملكة اللغوية التي تتشكل من مدخالت 

تؤدى من خاللها  ،فهذا البرنامج يحاول تبسيط قواعد اللغة واختزالها في أبسط صورة ممكنة
وهذا يقتضي اختزال مستويات التمثيل إلى مستويين " ،األداءات اللغوية بصورة صحيحة
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لتصورية التي يرتبط بها وذلك ألن الضرورة ا ،هما الصورة الصوتية والصورة المنطقية ،وجاهيين
  .)27("هذان المستويان تقتضي االختزال

  :البرنامج المصغر واللغة العربية

وهو أحد عناصر  صغر مع الحذف في النحو العربيمويلتقي مبدأ االقتصاد في البرنامج ال
 ،التي يقصد منها اإليجاز واالختصار وتقليل الجهد ومن سماتها ،التحويل في الجملة العربية

وتقدير  ،خاصة إذا كثر استعمال األداء اللغوي؛ مع احتفاظ األداء اللغوي بأصل التركيبوب
  .فيصبح األداء بعد حذف عناصره فرع على األصل ،المحذوف لتحقيق اإلفادة المطلوبة من األداء

فال يكون  ،ويخضع الحذف إلى نظام خاص باللغة والفكر حتى يحقق عملية التواصل اللغوي
وحذف بعض الكلمات في التركيب : "ويقول محمد خير الحلواني ،مخال في التركيباعتباطيا و

في جواب  ،محمد: فحين أقول ،)االقتصاد(يرجع في أساسه إلى قانون من قوانينها األساسية هو
في جواب من شاهدت؟ أكون قد اقتصدت في كالمي  ،محمدا: من شاهدك؟ أو أقول: السؤال

الموقف الذهني؛ ألن ترتيب الكالم يكون على سمت ترتيب األفكار في دون أن أخل بالتعبير عن 
. فتبقى عناصر التركيب ثابتة في الذهن دون اإلخالل فيها حتى تتم عملية التواصل. )28("الذهن

السهولة والتيسير؛ من خالل االستغناء عن أجزاء الكلمات دون اإلخالل في  إلى حيث تميل اللغة
  . سالمة المعنى

فنجدهم يفسرون حذف  ،أسباب الحذف التي ذكرت في كتب النحو كثرة االستعمالومن 
ألن الشيء إذا كثر في كالمهم كان له نحو ليس لغيره مما هو "بعض العناصر بكثرة االستعمال؛ 

فالعرب مما يغيرون األكثر في كالمهم عن حال  ،لم أق: وتقول ،لم أك: أال ترى أنك تقول ،مثله
  .)29("نظائره

وحذف المفعول به كثير وهو على نوعين أحدهما أن يحذف لفظا أو " :ويقول الخوارزمي
. كأن فعله من جنس األفعال غير المتعدية ،أن يجعل بعد الحذف نسيا منسيا: والثاني ،تقديرا

ومن الثاني  ،]83:صصالق[}ويْقِدر ِمن ِعباِدِه يشاُء ِلمن الرزق يبسُط اللَّه{ :فمن األول قوله تعالى
 ،جعله بمنزلة الفعل الالزم من حيث عدي بفي ،]35:األحقاف[}ُذريِتي ِفي ِلي وَأصِلح{: قوله تعالى

  .)30("واجعل اإلصالح في ذريتي: ومعناه

الهالُل : فمن حذف المبتدأ قول المستهل"  ،ويجوز حذف المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل
أي خرجت فإذا السبع . خرجت فإذا السبع: ومن حذف الخبر قولك. لهاللهذا ا: وتقديره. والله
  .)31("فالسبع مبتدأ وقائم خبره ،قائم
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 )توالي األمثال(ومن مواضع الحذف التي تشكل نوعا من االقتصاد اللغوي ما يمسى بـ
 صيغ: ومن أمثلة ذلك فيها ،فتميل العربية إلى التخلص من توالي األمثال عن طريق الحذف"
فالكثير في العربية  ،)تتبختر ،تتفاعل ،تتقدم( :مثل ،مع تاء المضارعة) تفعلل(و) تفاعل(و) تفعل(

 ،بالحذف) تذكَّرون: (قوله تعالى: نحو ،وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة لذلك. االكتفاء بتاء واحدة
  . مومثله اإلدغا ،وهو نوع من اقتصاد االشتقاق .)32("بال حذف) تتذكرون(في مقابل 

والذي يقوم على اقتصاد التمثيل  ،فباالستعانة بمبدأ االقتصاد اللغوي في البرنامج المصغر
يمكن لنا تفسير كثير من األداءات اللغوية التي تعرض  ،واقتصاد االشتقاق ،الذي يخضع للتأويل

 ،وردها إلى دائرة اللغة واالستعمال ،والتي عملت على تفريع القواعد ،أحد عناصرها للحذف
فهي  ،وإنما قبولها كفرع لتلك األصول ،وال يعني ذلك القياس عليها وإخراجها من دائرة الشذوذ؛

الذي يقوم على  ،حيث خضعت لالستعمال اللغوي ،أداءات لغوية صدرت في فترة االحتجاج اللغوي
قتصاد حيث يسعى المتكلم إلى اال ،وفي فترة االحتجاج اللغوي ،معجم ضخم لدى ابن اللغة المثالي

ألن معجمه اللغوي يحتفظ باألصول والفروع لتلك  ؛وتقليل الجهد اللغوي والعضلي أثناء الكالم
  .فنطق بما يحقق التواصل اللغوي بالجهد األدنى ،األداءات

حيث تمثل قانونا يضبطون به األداءات  ،وقد وضع النحاة القدامى شروطا للحذف واإليجاز
ا يكون ما يحذف وألَّ ،وجود دليل عليه" :وهي ،بثمانية شروطوقد حددها ابن هشام  ،اللغوية
وأال يكون عامال ضعيفا؛ وأال  ،وأال يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر ،وأال يكون مؤكدا ،كالجزء

وال إلى إعمال العامل  ،وأال يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه ،يكون عوضا عن شيء
فإن خضع األداء اللغوي لهذه الشروط فقد حقق قواعدية . )33("لقويالضعيف مع إمكان العامل ا

وما خرج على هذه الشروط كان فرعا على األصل يستند  ،ويكون هو األصل ،األداء واستعماليته
 ،وقد صنفوه بين الشذوذ والقليل والنادر والضعيف ،إلى اللغة نفسها دون أن يحتكم إلى القاعدة

ها أداءات لغوية بالرغم من أنَّ. فتحفظ وال يقاس عليها ،اللغويوغيرها من درجات التصنيف 
ألنَّه قد حقق  ،وال يمكن إخراجها من دائرة اللغة. صادرة عن ابن اللغة في فترة القيد اللغوي

وهي حذف  ،وسيدرس البحث ثالث مسائل في الحذف غير القواعدي. عملية التواصل اللغوي
  .الفاء الواقعة في جواب الشرطوحذف  ،ء عملهوحذف المضاف مع إبقا ،حرف النداء

  :الجانب التطبيقي*

 :في حذف حرف النداء -1

يا عمرا،  :المندوب نحو: "وهي ،النداء في ثمانية مواضع حرفمنع النحاة حذف 
المراد فيهن إطالة الصوت، والحذف ينافيه، واسم  يالله، والمنادى البعيد؛ ألن :نحو والمستغاث؛

يا رجال خذ بيدي، والمضمر؛ ونداؤه شاذ، ويأتي على صيغتي  :كقول األعمى ن؛الجنس غير المعي
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واسم الله تعالى إذا لم يعوض في آخره . يا إياك قد كفيتك: كقول بعضهم المنصوب والمرفوع؛
أطرق َكرا، وافتِد  :وقولهم ،واسم اإلشارة، واسم الجنس لمعين وأجازه بعضهم الميم المشددة،

يجوز ويذهب الزمخشري إلى أنَّه  .)34(ليُل، وذلك عند البصريين، ضرورة وشذوذ أصبح ،مخنوق
 ،]29:يوسف[}هَذا عن َأعرض يوسف{ :قال الله تعالى ،حذف حرف النداء عما ال يوصف به أي

يزال وتقول أيها الرجل وأيتها المرأة، ومن ال  ،]143:األعراف[}إَليك َأنُظر َأِرِني رب{ :وقال "
وقد شذ قولهم أصبح . أي فال يقال رجل وال هذا ؛وال يحذف عما يوصف به. محسنًا أحسن إلي

  :وقوله ،فتد مخنوق، وأطرق كرًااليل و

   )35(عِذيري َتسَتْنِكري ال جاِري

  . )36("عنه خلفًا الميم قوع لو اللهم في حذفه التزم وقد والمندوب المستغاث عن وال

أصبح : الوجه قولهم: ويقول ،لك الشذوذ بأنَّه من باب القياس المهجورويفسر الخوارزمي ذ
إال أنَّه لما استمر على آخره حكم واحد حذف منه حرف  ،ليُل أنَّه كان في األصل بحرف النداء

كأنَّه  ،وللشاعر أن يعتمد القياس المهجور في ضرورة الشعر على ما ذكرنا أصبح ليل. النداء
فاألصل فيه . )37("والترخيم ،حذف حرف النداء منه :فيه شذوذان: طرق كراوأ. استطالة الليل

مع مخالفته  ،إلَّا أنَّه رخم تسهيال. وال يجوز ترخيمه؛ وأصله يا كروان ،عند النحاة ألَّا تحذف األداة
 فال يرخم غير المنادى إلَّا لضرورة بشرط صالحيته للنداء بخَلاف ما ال يصلح" ،شروط المطردة
  .)38(وُذو التَّاء والخالي ِمنها والمعوض وغيره والمنتظر وغيره ،له كالمعرف بأل

وقد : "ويذهب سيبويه إلى أن الحذف جائز في بيت العجاج واألمثلة على قلة حيث يقول
افَتِد مخنوق، وأصبح ليُل، : وقال في مَثل). يا جاريُة(يجوز حذف يا من النكرة في الشعر، فيريد 

َكراوأطر فقلة هذه األداءات ال ينفي عنها صفة االستعمال . )39("وليس هذا بكثير وال بقوي. ق
  .وإن خالفت شروط القواعدية عند النحاة ،التداولي

ومختلف في جوازها عند النحاة؛  ،ويذهب ابن مالك إلى أن هذه األداءات قليلة االستعمال
ي ال تجوز إال للشعراء؛ وليس هو من الكثرة ليس هو من الضرورات الت: فمن النحاة من قال"

 ،فال ضرورة عند ابن مالك في هذا الحذف. )40("بحيث يجوز في كل حال؛ والراجح أنه قليل
  .والشعر معا ،لوروده في لغة النثر

وكثر استعمالها فجاز فيها الحذف  ،ويسوغ ابن يعيش الحذف في هذه األداءات ألنها معروفة
قد : "حيث يقول في شرح المفصل ،حذف منها حرف النداء ضرورة وقد ،فجرت مجرى العلم

هذه أمثاٌل  ، وذلك أن)أصبح ليُل: (جاء عنهم حذف حرف النداء من النكرة المقصودة، قالوا
  . )41("معروفٌة، فجرت مجرى العَلم في حذِف حرف النداء منها
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بالرغم  ،نكرة ضرورة عند النحاةفمخالفة القاعدة المطردة بحذف أداة النداء الداخلة على ال
. فلم يجيء إال في الضرورة: "فيقول ابن عصفور ،من كثرة ورودها في الشعر وفي سعة الكالم

  :)42(حذف حرف النداء من النكرة المقبل عليها، نحو قول أبي نخيلة: ومنه

  بالدو َأمثاَل السفين العوم   قوم صاِحب إذا اعوججن قلُت 

  :يا صاحب، وقوله، أنشده األصمعي: يريد

  هراليوم َناِص شهدامرٍئ لم ي حمبَل     وابشري  ضباع يِهروج ليِهُك

  :43يا ضباع، وقول اآلخر: يريد

  بدهن الُخزامي أو بخوصة عرفج     ا َنَتيا أَتّلعطار ه هفقلُت َل

إال أن ما جاء منه شاَذ . ي الكالموقد جاء شيء منه ف. وهو في الشعر كثير. يا عطار: يريد
يا أيها : أصله) يا رجل: (وإنما لم يجز الحذف في سعة الكالم؛ ألن قولك. يحفظ وال يقاس عليه

، ألنها وصلة لما فيه األلف والالم، فانحذفت بحذفهما وصارت )أي(الرجل، فحذفت األلف والالم و
السم لنيابتها مناب أداة التعريف، فلو حذفت ويعرف بها ا. ا من األلف والالم المحذوفةعوض) يا(
  .)44("بعد ذلك لكثر الحذف، وكثرته إجحاف) يا(

ومنه ما جاء في األمثال بالرغم من أنه يذهب إلى عدم  ،فحذف أداة النداء كثير في الشعر
ألن أداة النداء جاءت عوضا عن أل . جواز الحذف في سعة الكالم وما جاء يحفظ وال يقاس عليه

  .ألنَّه ال يحذف العوض والمعوض عنه في التركيب. فال يجوز حذفها ،تعريفال

فذهب البصريون إلى وجوب ذكر "حذف أداة النداء واحدة من مسائل الخالف؛  ومسألة
وذهب . حرف النداء مع اسم الجنس لمعين، واسم اإلشارة؛ وال يجوز حذفه إال في ضرورة الشعر

اء وجواز حذفه، واستدلوا على جواز الحذف بما ورد في الكوفيون إلى جواز ذكر حرف الند
اسم إشارة ) هؤالء(؛ فقدروا أن }ُثم َأْنُتم هؤالِء َتْقُتُلون َأْنُفسُكم{: السماع؛ وقد حملوا قوله تعالى
ثم أنتم يا هؤالء تقتلون أنفسكم؛ وجعلوا من نداء اسم الجنس : منادى بحرف نداء محذوف؛ أي

: ؛ أي)ثوبي حجر: (ذوف قوله عليه الصالة والسالم حكايًة عن موسى عليه السالمبحرف نداء مح
لمخالفته القياس  .)45("أن كل ما احتج به الكوفيون ضرورة: غير أن البصريين، زعموا. يا حجر
  .بالرغم من أن الحديث ال ضرورة فيه ،عندهم

ي سعة الكالم ما جاء في ومن شواهد السماع على الحذف مع اسم الجنس المبني للنداء ف
وقوله صلى الله عليه وسلم مترحما  ،"اشتدي أزمة تنفرجي" :مقول النبي صلى الله عليه وسل
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يا أزمة، ويا حجر، وكالمه أفصح : أراد) ثوبي حجر ثوبي حجر( :على موسى عليه السالم
  .)46("الكالم

لفا للقواعدية التي وتذهب الدراسة إلى أن ورود الحذف في الشعر وفي األمثال جاء مخا
وهذه الفروع جاءت موافقة . وهي تفريع عن القاعدة األصل ،صنفته ضمن الشاذ والقليل والضرورة

وقد أدت المعنى التداولي  ،بدليل األدلة السماعية والقواعدية التي استدل بها النحاة ،لالستعمال
  .أداء لغويوهو المقصود من أي  ،دون لبس

 ،بتوليد األداءات في ملكته اللغوية ،المساحة التي منحتها له اللغةفقد استعان ابن اللغة ب
وهذا الحذف  ،وتسريعا في لفت انتباه المنادى ،حيث حذف تسهيال ،تتناسب مع سياق الموقف

وال دون  ،فالحذف لم يأت اعتباطا. يعد نوعا من االقتصاد اللغوي الذي تؤيده كثرة االستعمال
فالمتكلم يمتلك معجما لغويا يحوي البنية عميقة . اجز أو متكلم المثلوعي من ابن اللغة سواء الر

 ،وبعد عرضه على الحاسوب اللغوي عمل على حذف أداة النداء ،وهي النداء باألداة ،لألداء
  .وتحقيق التواصل اللغوي ،بعد أمن اللبس ،فتولدت صيغة جديدة متفرعة عن األصل القواعدي

 :حذف المضاف مع إبقاء عمله -2

. وأخذ إعرابه ،أقاموا المضاف إليه مقامه من التركيب حذف المضافهب النحاة إلى أنَّه إذا ذ
فإذا كان المضاف ال يجهل معناه بحذف لفظه جاز أن " ؛وهذا هو األصل وهذا هو القياس عندهم
 وإن قدر لفظ المحذوف والتفت إليه رّتب على وفقه ما. يحذف ويجعل المضاف إليه معربا بإعرابه

أو : فإن األصل ،]40:النور[}أو كُظُلماٍت في بحر ُلجي يغشاه موج{ :بعد القائم مقامه كقوله تعالى
 .)47("وأقيمت ظلمات مقامه )ذو( كذي ظلمات، فحذف

مخالفة  ،وهناك أداءات لغوية ثابتة في االستعمال وردت بحذف المضاف مع إبقاء عمله
وقد : "فيقول الزمخشري .يفة أو شاذة أو قليلةوصنفت على أنها فروع ضع ،للقياس المطرد

 بيضاءوال  ،ما كلُّ سوداء تمرة:(حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه في قولهم
 :)48(وقال أبو دؤاد بيضاء كل وال فقلت كل أظهرت كأنك :سيبويه قال ،)شحمة

أكلَّ امئ َترحسبين باللَُّت وناٍر     رًءاام وقَّداراَن يل.  

. )49("وهو في الشذوذ نظير إضمار الجار. ما مثل عبدالله يقول ذلك وال أخيه: ويقولون
  .أو إقامة المضاف إليه مقامه ،مع بيضاء) كل( ،فالقياس إعادة المضاف

إنما كان إضمار الجار شاذا؛ ألن الجار : "ويقول الخوارزمي شارحا لما ذهب إليه الزمخشري
مثل ما روي عن رؤبة بن العجاج أنَّه ) إضمار الجار(ار المضافوإضم ،مع المجرور كشيء واحد
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وهذا دليل استعمالي في سعة الكالم على . )50("أي بخير. كيف أصبحت؟ قال خير: كان إذا قيل له
  . حذف الجار مع إبقاء عمله

فيكون  ،دون حمله على معنى حرف جر ،أن المضاف إليه يجر بالمضافإلى ويذهب النحاة 
والجر إنما يكون " ؛وهو مذهب سيبويه في باب الجر ،ف هو عامل الجر في المضاف إليهالمضا

بشيء ليس باسم وال ظرف،  :واعلم أن المضاف إليه ينجر بثالثة أشياء .في كّل اسم مضاف إليه
ويحمل النحاة المضاف عددا من المعاني إن  .)51("وبشيء يكون ظرفا، وباسم ال يكون ظرفا

إن  )في( ىفالمضاف هو االسم المجعول كجزء لما يليه خافضا له بمعن" ،محله حسن تقديرها
إن حسن تقديرها مع صحة اإلخبار عن األول بالثاني، ) من( حسن تقديرها وحدها، وبمعنى

. ويزال ما في المضاف من تنوين أو نون تشبهه. تحقيقا أو تقديرا فيما سوى ذينك )الالم(وبمعنى
  .)52("تأنيث إن ُأِمن اللبسوقد يزال منه تاء ال

وهي البنية  ،فاألصل عند النحاة أن تركيب اإلضافة يكون فيه المضاف مجرورا بحرف الجر
وعمل عمله في بنيته  ،وهو المضاف ،فلما حذف الحرف ناب عنه االسم قبله ،العميقة لإلضافة

ضعيف في  حذفه نفال يجوز عند النحاة حذفه ألنَّه عوض عن حرف الجر فحكموا أ ،السطحية

المضاف نائب عن  أن :أحدهما :فلوجهين القياس؛ أما ضعفه في. "القياس، قليُل في االستعمال
َثوب :(وإذا قلت .غالم لزيٍد :فأصُله ،)غالم زيٍد( :تفإذا قل حرِف الجر، وَخَلف عنه،

فإذا أخذَت . ا عنه، ودليًلا عليهثوب من خز، فحذفت حرف الجر، وبقي المضاف نائب :فأصله ،)َخز

أن المضاف عامٌل في المضاف  :الثانيتحذفه؛ فقد أجحفَت بحذِف النائب، والمنوب عنه، والوجه 
إلَّا أن . فيمتنع في الوجهين عندهم حذفه .)53("إليه الجر، وال يحسن حذف الجار، وَتبِقيُة عمله

 .المضاف هو عامل الجر وقد ذهب إلى أن ،سيبويه أجاز الحذف

 ،فجواز الحذف عند سيبويه إذا دل عليه دليل في التركيب يكون تخفيفا ومنعا للتكرار
كأنك أظهرت كلَّ فقلَت وال كلُّ بيضاَء؛ فاستغنيَت عن تثنية كل لذكرك إياه في أول الكالم : "ويقول

 .ك بقبوله ألنَّه وجه مقيس عندهوهو ما ذهب إليه ابن مال .)54("ولقّلة التباِسه على المخاَطب

: ابن مالك في شرح التسهيل حذف المضاف وإبقاء عمله إلى مقيس وغير مقيس يصنِّفو
فأما المقيس فما حذف منه مضاف مذكور قبله مثله لفظا ومعنى، بشرط كون المحذوف بعد "

وما مثل أبيك . ما كل سوداء تمرة، وال بيضاء شحمة :كقولهم عاطف منفصل بال، أو غير منفصل،

فما خالف المقيس بخلوه مما قيدته به، كقراءة ابن  غير المقيسوأما . وأخيك يقوالن ذلك
والله يريد : بالجر على تقدير ]67:األنفال[}اْلآِخرَة يريد واللَّه الدْنيا عرض ُتريدون{ :)55(جماز

أحد تيم فالن، حكاه  :لى تقديرع رأيت التيمي تيم فالن، :وكقول بعض العرب .عرض اآلخرة
 :56كقول الشاعرو .الفارسي
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 اِتالطََّلح طلحَة بِسجستان     ا نوهرِحم الله أعظما دَف

وعلى هذا يوجه على األجود ما في حديث الدجال من  ،أعظم طلحة الطلحات :على تقدير
أي  ،)أربعين يوما: الق ما لبثه في األرض؟: يا رسول الله: (قول بعض الصحابة رضي الله عنهم

أي المحجل تحجيل ثالث،  ؛)خير الخيل األدهم األرثم المحجل ثالٍث: (ومثله .لبث أربعين يوما
قبل ثالث،  "في" وقد يكون على حذف. فحذف البدل وأبقى عمله، كما فعل في البيتين المتقدمين

  .)57("واألول أجود لتقدم مثل المحذوف

هبون في حذف المضاف وإبقاء عمله مذاهب؛ فيذهبون إلى أن وخالصة المسألة أن النحاة يذ
واألولى عندهم أن يقوم المضاف إليه مقام المضاف ويعرب  ،حذفه مع إبقاء عمله قليل شاذ

واستدلوا باألدلة الشعرية والنثرية على  ،ومنهم من ذهب إلى جواز الحذف وإبقاء عمله ،إعرابه
  . ذلك ومنهم سيبويه

وهي ألَّا  ،ومنهم ابن مالك ،لى أن الحذف مع إبقاء العمل جائز بشروطومنهم من ذهب إ
وأما إذا فصل بغير . فهو جائز فصيح ،أو إذا فصل بال ،يفصل بين المجرور وحرف العطف فاصل

  .مع استداللهم بكالم العرب شعره ونثره ،يذهبون إلى أنَّه شاذ قليل) ال(

إبقاء عمله نحو ما ورد في الشواهد السابقة وتذهب الدراسة إلى أن حذف المضاف و
 ،؛ أي بعد أن دلَّ عليه دليلاستثمره ابن اللغة بعد أن أمن اللبس ،الشعرية والنثرية اقتصاد لغوي
فهذه األداءات خرقت الشروط . )58(على ما ذهب إليه ابن جني وهربا من العطف على عاملين

ضمن دائرة التوليد اللغوي  ،ا حققت الهدف التداوليإلَّا أنه ،القواعدية التعليمة في منع الحذف
؛ والتي تتضمن األصل وهو عدم حذف المضاف مع إبقاء التي تسمح بها الملكة اللغوية البن اللغة

والفرع اآلخر غير . والفرع الذي يكون بالحذف وإقامة المضاف إليه مقام المضاف ،عمله
وجميع هذه . ن إحالل المضاف إليه مقامهدو ،القواعدي ويكون بحذف المضاف وإبقاء عمله

 ،األداءات القواعدية وغير القواعدية ينتجها الحاسوب اللغوي معتمدا على معجم المتكلم اللغوي
حيث يميل في عملية الحذف إلى  ،حيث يضمن عملية التواصل دون لبس أو إخالل بالفهم

  .االقتصاد في تمثيل األداءات اللغوية

 .لشرطحذف الفاء في جواب ا -3

 ؛في مواضع ثابتة ،إن من األصول المتفق عليها عند النحاة اقتران جواب الشرط بالفاء
وتسمى فاء جواب الشرط أو فاء الربط؛ . 59"فتلزم كل جواب ال يمكن أن تباشره أداة الشرط"

ب وهذه الفاء هي فاء السب :َقال أبو حيان": ويقول السيوطي ،ألنها تربط فعل الشرط بجوابه
وكما يربط بها عند التَّحِقيق يربط بها  ،يقوم زيد فيقوم عمرو: الكائنة في اإليجاب في نحو َقولك
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وسيقت هَنا للربط ال  ،وال يجوز غيرها من حروف العطف؛ َألنَّه بمنزلة الربط السببي ،عند التَّقدير
هي قد تفيدنا أيضا في وليست هذه مهمة الفاء فقط، بل : "ويقول فاضل السامرائي. 60"للتشريك

حذفها قد يؤدى إلى اإللباس، أو على عدم اكتمال المعنى في  تعيين الجزاء، وإيضاح المعنى وإن
أال ترى أنا لو حذفنا ،)من أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها: (وذلك نحو قولنا تعبيرات عديدة،

قي الكالم غير تام، فلما جئنا ، وب)أحسن( متعلقا بـ )لنفسه(كان  من أحسن لنفسه: (الفاء وقلنا
   .61"بالفاء اتضح القصد وتم المعنى

ويجب في " ،ويتفق النحاة على أن األصل أن يكون جواب الشرط صالحا ألن يكون فعل شرط
فعل الشرط أن يكون فعًال خبريا، متصرفًا، غير مقترن بَقد، أو لن، أو ما النافيِة، أو السين أو 

غير أنه قد يقع جوابًا ما هو غير صالح  ،اب الشرط أن يكون كفعل الشرِطواألصل في جو ،سوف
فيجب حينئٍذ اقترانه بالفاِء لتربَطه بالشرط، بسبب فْقِد المناسبِة اللفظية حينئٍذ  ،ألن يكون شرطًا

الفاء فالقياس أن تقترن  .62"وتكون الجملُة برمتها في محلِّ جزم على أنها جواب الشرط. بينهما
 ،أو إذا كان جواب الشرط منفيا بما أو بلن ،بجواب الشرط إذا كان الجواب جملة اسمية أو طلبية

 ،أو إذا كان الجواب فعال جامدا مثل نعم ،أو السين أو سوف أو برب أو كأنما ،أو مسبوقا بقد
 .وعسى

ب ويتم المعنى في المواضع السابقة حتى يستقيم التركي الفاء فقد جاء القياس بوجوب ذكر
بعض األداءات اللغوية الصادرة عن أبناء اللغة وفي فترة القيد  إّلا أن ،وهذا هو األصل عند النحاة
فعمل النحاة على تأويلها وتخريجها وتصنيفها في درجات الضرورة  ،اللغوي حذفت منها الفاء

: َأقوال -ي الَفاءأَ- ففي جواز حذفها " ،والضعف والقلة على أنها فروع على األصل المطرد

 وإن{:َنقله َأبو حيان عن بعض النَّحويين وخرج عليه َقوله تعالى ،يجوز ضرورة واختيارا: َأحدها

موهُتمَأَطع نَُّكمإ ُكونرشا]. 121:اَألنعام[}َلما. المنع في الحالين :َثاِنيهح يجوز  :َثاِلثهوهو اَألص
  .63"سعة وهو مذهب سيبويٍهضرورة ويمَتنع في ال

وقد : "ويقول ،وأن ما جاء محذوفا في الشعر شاذ ،ويذهب الزمخشري إلى منع الحذف
 :تجيء الفاء محذوفة في الشذوذ كقوله

  )64(" ِمثالن الَلِه ِعند بالشر والشر  يشُكرها  الَله الحسناِت يفعل من

 ،)65"(وأن الفاء مضمرة وهي مرادة في البيت ،شكرهافالله ي: فمعناه: "فيقول الخوارزمي
ويقول . )66("فال اختالف بين النَّحويين في َأنه على إرادة الفاء: ا َقول حسانوأم: " ويقول المبرد

ومن . فالله يشكرها، وحذف الفاء تخفيفا: ذلك حذفت أيضا اختصارا وهي مرادة، أراد: "ابن جني
  :)67(ذلك أيضا
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  ِباِكوالم راضِع يا ِفريس لكنو     م ُكيدَل اَلَتال َقال َتا الِقمفَأ

  :)68(ومنه أيضا. فال قتال لديكم: أراد

فأما الصور دال صِل دورجر َفع   وَأ لكنعجازا شديدا ضريراه  

  .)69("فال صدور لجعفر: أراد

وعن  ،الخرق للقاعدة جاء تخفيفا فالقول بأن حذفها اختصارا وهي مرادة يدل على أن هذا
ومدرك بأن الحذف ال يخل  ،وعي من الشاعر وليس فيه خطأ أو جهل بصحة األداءات اللغوية

  .بالمعنى أو بالتواصل اللغوي

: ويقول ،الجواب ال يحسن بال فاء ألن ،ويذهب سيبويه إلى أن حذفها ضرورة شعرية
ال يكون هذا إال أن يضطر شاعر، من قبل أن أنا : فقالإن تأتني أنا كريم، : وسألته عن قوله"

كريم يكون كالما مبتدأ، والفاء وإذا ال يكونان إال معلقتين بما قبلهما فكرهوا أن يكون هذا جوابًا 
كما في قول حسان . ا، يشبهه بما يتكلم به من الفعلوقد قاله الشاعر مضطر. حيث لم يشبه الفاء

  :70وقول األسدي ،بن ثابت

  .)71("ظالمبني ُثعل من ينَكع العْنز    بِني ُثعل ال َتْنَكعوا العْنز ِشربها 

وإنما جاز في " ،لوجود دليل عليها ،هذه الضرورة جائزة ألنَّها في نية تقدير المحذوفف
فدليله هاهنا وقوعه موقع  ،الضرورة على التشبيه بما يحذف في الكالم مما يكون عليه دليل

فهو  :كأنه قال :وقول األسدي .فالله يشكرها :والتقدير ،يشكرها الله :ألنه يفهم منه ،لجوابا
 . 72"ظالم

) ال(والذي حسن الحذف هو أن "حمال على التوهم؛ كان ويذهب العيني إلى أن حذف الفاء 
ن قد موصولة وإن كا )من( :فكأنه توهم أن الموصولة؛) من(من ال الشرطية ها هنا قريبة من

 .وهي مرادة وهذا الوجه على خالف ما ذهب إليه النحاة بأن حذف الفاء تم. 73"استعملها شرطا

ال يجوز حذفها إال في : وقال بعضهم. وجاء حذف الفاء لضرورة الشعر: "ويقول المرادي
ألبي  -صلى الله عليه وسلم - ومثل الندور بما في صحيح البخاري، من قوله  ؛ضرورة، أو ندور

وعن األخفش إجازة حذف الفاء، ). بها استمتعفإن جاء صاحبها، وإال : (-رضي الله عنه -ن كعبب
فالله يشكرها، : أراد ؛وذهب الزجاجي إلى أن هذا الحذف جائز في الشعر. )74("في االختيار

  .)75( فأضمر الفاء كما ترى، فهو جائز
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لكن هذا الحذف جاء أيضا في و ،في الشعر ضرورة وشذوذ عن القاعدة عند النحاة فالحذف
فإن ( :بالرغم من أنَّه جاء في الحديث الشريف ،سعة الكالم وهذا الحذف منعه النحاة وال يجيزونه

فال بد من اقتران الجواب  ،فعملوا على توجيهه على أنَّه نادر ،)بها استمتعجاء صاحبها، وإال 
وأجازه الزجاج في الشعر من غير  ،ألخفشوهو ما ذهب إلى إجازته ا ،بالفاء في التركيب القواعدي

  .ضرورة

ألن حكم الِفعل المعلَّق  ؛الجزاُء يكون بالفعل المجزوم وال يحتاج إلى الفاء: "ويقول العكبري
َفإذا لم تجزم َأو جئت باسم جئت  ،فاسُتْغِني عن حرٍف يدّل على التعقيب ،بفعل الشرط َأن يعقبه

وأكثر ما  ،لتدلَّ على التعقيب الذي هو حكم الجزاء وربما حِذَفْت وهو َقِليل بالَفاِء في الجواب؛

 إنَّكموإن أطعُتموهم {:كَقوله تعالى ،يْأتي حْذُفها إذا كان فعُل الشرط ماِضيا
  ]: البسيط[وقد جاَء مع المستقبل كقول الشاعر من ،]121:األنعام[}َلمشركون

  والشر بالشر ِعْند اللِه ِمْثالن   من يْفعل الحسناِت الله يشكرها 

فيرى العكبري أن فاء التعقيب قد تحذف من جواب الشرط في مواضع . )76("وَلا يَقاس عَليِه
وإنما فيه سعة  ،وهذا الحذف ورد في القرآن الكريم الذي ال ضرورة فيه ،فتحذف على قلة ،وجوب
  .الذي يذهب بعضهم أن الحذف فيه للضرورة ،وفي الشعر ،اختيار

. الفاء محذوفة في الشذوذ لضرورة الشعر، وهو مذهب سيبويه: "ويقول ابن الحاجب
فتوجيه . )77("الله يشكرها من يفعل الحسنات: الكالم فيه تقديم وتأخيره، تقديره ومذهب غيره أن

ويذكر أن  ،ذ األداءات عن القاعدة المطردةابن الحاجب ال يختلف كثيرا عن سابقيه في شذو
  .لبيتلالكالم عند بعض النحاة في تقديم وتأخير في محاولة توجيه 

: يقول السمين الحلبي ،التي جاءت بحذف الفاء في جواب الشرط وفي تحقيق اآليات الكريمة
في القراءِة ) ما(فـ ،بإثباِتها )فبما(والباقون . دون فاٍء) بما(قرأ نافع وابن عامر : }َفبما{: وقوله"

إنَّكم {: وأما اآلية). بما َكسبْت: (األولى الظاهر أنَّها موصولٌة بمعنى الذي، والخبر الجار ِمن قوِله
. فليس جوابًا للشرط، إنما هو جواب لَقسم مقدٍر حِذَفْت المه الموطَِّئُة قبل أداِة الشرِط} َلمشركون

ويجوز َأن تكون الموصولَة، والفاُء داخلٌة في الخبر . الثانيُة فالظاهر أنها فيها شرطيٌةوأما القراءُة 
تشبيهًا للموصول بالشرط، وقد وافق نافع وابن عامر مصاحَفهما؛ فإن الفاَء ساقطٌة من مصاحِف 

وكذلك الباقون فإنها ثابتٌة في مصاحِف مكَة والعراق ،فإثبات الفاء وحذفها . )78("المدينِة والشام
 فتترك ،والحذف يكون للتخفيف وهي مرادة ،فاإلثبات يكون عمال بالقياس ،جاء من اختيار القراء

  .مع عدم وقوع لبس فيها ،السامع لتقدير
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والدفاع عنها تقتضي عدم حذف الفاء  ،وخالصة المسألة أن القاعدة التي حاول النحاة إثباتها
ألنها مخالفة للقياس في عدم صالحية الجواب ألن  ؛اءات السابقةفي جواب الشرط كما في األد

في محاولة إلخضاع تلك األداءات  ،فحاول النحاة كثيرا في تأويلها وتقدير المحذوف ،يكون شرطا
معظم النحاة  إلَّا أن ،فوصفوها بالضرورة والقلة والندرة مع عدم جواز الحذف ،للقاعدة المطردة

ومنهم من ذهب إلى جوازه من غير ضرورة في الشعر وهو  ،الشعر ضرورةذهبوا إلى جوازه في 
نحو ما  ،وبعضهم من ذهب إلى جوازه في اختيار الكالم على قلته مثل األخفش ،مذهب الزجاجي

  . وفي القرآن الكريم ،جاء في الحديث الشريف

كر الفاء في وتذهب الدراسة إلى أن الحذف في األداءات اللغوية السابقة قد خرق شرط ذ
إلَّا أن هذه األداءات لم  ،أي أنها قد انتهكت شرطا من شروط القواعدية المطردة ؛جواب الشرط

ن هذا الحذف إو. فالمعنى قد تم مع حذف الفاء وال لبس فيه ،والتواصل ،تفقد شرط االستعمال
ي فعل الحسنات كما في جاء اختصارا وتسهيال لتسريع الكالم في تأدية معنى بالغي مثل الترغيب ف

: أو في التهديد والوعيد نحو ،)لديكم ال قتالفأما القتال (:أو في والترهيب نحو ،قول حسان

  . }َلمشركون إنَّكموإن أطعُتموهم {

حيث يكون  ،فهذا الحذف يسمح البن اللغة توليد أداءات لغوية تسمح له بها ملكته اللغوية
الذي ال يرد مثل هذه  ،وهو مذهب ابن جني ، ضرورة فيههذا الحذف من باب االختصار وال

برفع  ]78:النساء[}َأيَنما َتُكوُنوا يدِرُكُكم اْلموُت{: بن سليماناقراءة طلحة "ومن ذلك  ،األداءات
هو لعمري ضعيف في العربية،  :قال أبو الفتح .وهذا مردود في العربية :قال ابن مجاهد الكافين،

القرآن لكان  مردود في :ولو قال .لضرورة، إال أنه ليس بمردود؛ ألنه قد جاء عنهموبابه الشعر وا
فسمح البن اللغة بالحذف مع . )79("فيدرُكُكم الموت :كأنه قال أصح؛ وذلك أنه على حذف الفاء،

وتتمتع به  ،فهذا الحذف جاء من باب االقتصاد اللغوي الذي تتمتع به العربية ،ضمان عدم اللبس
وقد سمح له المعجم اللغوي بامتالك صيغتين لغويتين األولى  ،اللغوية للمتكلم العربيالقدرة 

 ،ولذلك حاول النحاة توجيهها ،والثانية تخضع لالستعمال فقط ،تخضع للقواعد ولالستعمال
وفي  ،مع أنها جاءت في الشعر ،ومنعا الختراق القواعد ،حفاظا على القياس المطرد ،وتضعيفها

فولد الحاسوب اللغوي البن اللغة األداءين توليدا غير . كالقراءات والحديث الشريفسعة الكالم 
واع.  

  :خاتمة

 .ذهب الخوارزمي مذهب الزمخشري في رد الحذف غير القواعدي وهو مذهب جمهور البصريين -

 وافق الكوفيون وبعض النحاة جواز الحذف غير القواعدي في الشعر وفي سعة الكالم مستدلين -
 .بالسماع والنقل كعلى ذل
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يمثل البرنامج المصغر مظهرا من مظاهر الحذف في النحو العربي؛ ويلتقيان في جواز الحذف  -
 .فهو عملية إبداعية ال تقع اعتباطا ،حيث جاء الحذف القتصاد التمثيل؛ للتسهيل والتخفيف
ثيل اشتقاق جميع أشكال التمب: عنى بها تشومسكي في برنامجه المصغر ويتمثل ذلك بما

 .اللغوي وعملياته بشكل اقتصادي قدر اإلمكان

والوصول إلى التداول اللغوي الذي يحقق  ،يهتم البرنامج المصغر باألداءات اللغوية العامة -
وال يعني القياس على  .فال يتعامل مع تلك األداءات من حيث قواعديتها أو ال ،التواصل

عتمد على اللغة وتستند عليها دون وإنما وضع تفريعات ت ،الفروع أو ما خالف القواعد
 .تحكيم القاعدة؛ ألن اللغة أوسع بكثير من القواعد

وحافظت على  ،إلَّا أنَّها وافقت االستعمال ،المواضع التي وقع فيها الحذف خالفت القواعد النحوية -
 .وترك لتقدير السامع ،وجاء توجيهها بأن المحذوف مراد ومقدر ،المعنى والتواصل

اللغوي الذي يمتلك أداءات لغوية أوسع  بن اللغة ومن خالل ملكته اللغوية المتمثلة بالمعجمإن ا -
والحاسوب الذي يعمل على تولد األداءات اللغوية يتمكن من إنتاج  ،من القواعد النحوية

أي أن ابن اللغة يستعمل  ؛يخضع للغة وليس للقواعد المطردة ،أداءات لغوية إنتاجا غير واع
  .بديلة واختيارية عند توليد األداء بما يحقق التواصل اللغويصيغا 

  

  : اإلحاالت والهوامش
 
 الغرب دار ،األدباء معجم :الرومي عبدالله بن ياقوت عبدالله أبو الدين شهاب الحموي: ينظر - 1

 :الدين جالل بكر أبي بن الرحمن والسيوطي عبد. 2191ص ،م1993،)5(ج ،1ط ،بيروت ،اإلسالمي
والخوارزمي . 252ص ،)دط(،2ج  ،لبنان ،العصرية المكتبة ،والنحاة اللغويين طبقات يف الوعاة بغية
 ،بالتخمير الموسوم ،اإلعراب صنعة في المفصل شرح: الحسن بن القاسم األفاضل الدين صدر

  .14-13م ص1990 ،بيروت ،اإلسالمي الغرب دار ،)1(ج،1ط

 الظنون كشف :عبدالله بن مصطفى خليفة حاجي: وينظر). 5/2191ج(معجم األدباء ،الحموي: ينظر - 2
. 992ص ،)دت(،2بيروت ج  ،العربي التراث إحياء دار ،)دط( ،والفنون الكتب أسامي عن

العصرية  المكتبة. 1ط ،اللغة أئمة تاريخ في البلغة :يعقوب بن محمد الدين مجد والفيروزآبادي
  .144ص ،م2001 ،بيروت

 وزارة ،إربل تاريخ :المستوفي بابن المعروف موهوب بن المبارك بن أحمد بن مبارك اإلربيلي: ينظر - 3
  .530ص ،م1980 ،2ج  ،العراق ،للنشر الرشيد دار ،واإلعالم الثقافة

 ،للماليين العلم دار )5(ج،15ط. األعالم :فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير الزركلي - 4
 .175ص ،م2002
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 ،المؤلفين معجم :عبدالغني بن راغب محمد بن رضا بن وكحالة عمر ،)5/175ج (،األعالم ،الزركلي -  5

 المؤرخ والذهبي الحافظ. 98ص،)دت)(8(ج ،)دط(بيروت ،العربي التراث إحياء ودار ،المثنى مكتبة
 الكتاب دار ،واألعالم المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ :عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس
  .513ص ،م1990 ،)3(ج ،2ط ،بيروت ،العربي

 في األربعاء يوم ولد. الزمخشري الله، جار القاسم، أبو ،أحمد بن محمد بن عمر بن محمود هو - 6
 من جدا القريبة" زمخشر" ُتدعى قرية في م1074/ هـ 467 سنة رجب من والعشرين السابع

 فصار زمًنا، بمكة جاور ألّنه به نفسه لقَّب فلقب" الله جار" أما .الزمخشري نسبته هنا ومن خوارزم،
 وفيات :اإلربلي محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو خلكان ابن: ينظر .عليه علما اللقب هذا

القفطي : وينظر). 169/ 5(و ،)173/ 5( ،1ط ،بيروت ،صادر دار ،الزمان أبناء وأنباء األعيان
 ،الثقافية الكتب ومؤسسة القاهرة، ،ربيالع الفكر دار ،النحاة أنباه على إنباه الرواة :الدين جمال
 معجم ،والحموي ).279/ 2ج(الوعاة بغية ،والسيوطي .265 ص ،م1994 ،)3(ج ،1ط ،بيروت

 ).126/ 19 ج(األدباء 

  ).66- 1/65ج (،التخمير ،الخوارزمي: ينظر -  7

  .39ص ،هـ1414 ،)19(ج،3ط ،صادر بيروت دار ،العرب لسان. مكرم بن ابن منظور محمد -  8

 للطباعة الرسالة مؤسسة ،المحيط القاموس :يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين آبادي مجد الفيروز -  9
  .130ص ،م2005 ،8ط ،بيروت ،والتوزيع والنشر

 ،العلمية الكتب دار ،بيروت. ،والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل: الدين ضياء ،األثير ابن - 10
 .265ص ،م1991 ،)2(ج،1ط

 .362ص ،م1988 ،1ط ،لبنان ،العلمية الكتب دار ،البالغة أسرار :القاهر عبد الجرجاني -  11

 .106ص ،م1992 ،بيروت ،المعرفة دار ،المعاني علم في اإلعجاز دالئل :القاهر عبد الجرجاني -  12

 ،4ط ،للكتاب العامة المصرية الهيئة ،الخصائص :)هـ392 ت(الموصلي عثمان الفتح أبو جني ابن - 13
  .362ص ،)دت(،)2(ج

 ،م1990 ،2ط ،القاهرة ،الخانجي مكتبة ،وقوانينه وعلله مظاهره: اللغوي التطور رمضان عبدالتواب -  14
 .75ص

 ،للنشر الحامي علي محمد ودار ،ناشرون للعلوم العربية الدار ،عرفنية لسانية نظريات: األزهر الزناد -  15
 .43ص ،م2010 ،1ط .االختالف ومنشورات

 هندسة إلى اللغة هندسة من أو ،األطوار إلى األدنوية من: وهندستها اللغة تصميم :نالحسي ستة بو -  16
  .24ص ،م2015 ،العربية اللغة قسم ،منوبة جامعة ،)منشورة غير ماجستير رسالة( ،الجملة

 .54ص ،نظريات لسانية عرفنية ،الزناد -  17
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 ،إربد ،الثقافي الكتاب دار ،وتطبيقات مقدمات ،المعاصر اللغة علم :آمنة ،الزعبيو ،يحيى ،عبابنة - 18

 .117ص ،م2008

 الدار ،للنشر تيوقال دار ،العربي اللساني البحث في والتخطيط المقارنة :الفاسي الفهري عبدالقادر - 19
 .8- 7ص ،م1998 ،)دط(،البيضاء

 مجلة ،اللغة من القدرة إلى التواصل: المفكر األمريكي نعوم تشومسكي: عبد القادر ديدوح عمر - 20
  .84ص ،م2009. الخامس العدد ،األردن ،الثقافية فيالدلفيا

 .118ص  ،علم اللغة المعاصر ،والزعبي ،عبابنة -  21

 اإلنسانية العلوم مجلة ،والثوابت األسس: األدنوي البرنامج :امحمد والمالخ ،إسماعيل حافظ يعلوي -  22
 .184ص ،م2017 ،31:العدد ،واالجتماعية

  .66ص  ،من األدنوية إلى األطوار: اللغة وهندستهاتصميم  ،بو ستة -  23

  .64ص ،من األدنوية إلى األطوار: تصميم اللغة وهندستها ،بو ستة -  24

 .57ص  ،نظريات لسانية عرفنية ،الزناد -  25

 .118ص  ،علم اللغة المعاصر ،والزعبي ،عبابنة -  26

 ،العربية اللسانيات مجلة ،إدراكية أدنوية مقاربة: للغة اإلبداعي المظهر: فرحان ناصر الحريص -  27
 .42-41ص ،م2018 ،6:العدد

 ،)دت( ،2ط ،أصول النحو العربي ،األطلسي الناشر ،العربي النحو أصول :خير محمد الحلواني: ينظر -  28
 .مقدمة المؤلف. 9ص

 ،م 1988 ،)1(ج ،3ط ،القاهرة ،الخانجي مكتبة ،الكتاب: بشر أبو قنبر بن عثمان بن عمرو سيبويه - 29
 .125ص

 .398-1/396ج  ،التخمير ،الخوارزمي -  30

  .269- 1/267ج ،التخمير ،الخوارزمي -  31

 .74-73ص  ،التطور اللغوي ،عبدالتواب -  32

 ،الفكر دمشق دار ،األعاريب كتب عن اللبيب مغني :الدين جمال يوسف بن الله عبد هشام ابن: ينظر - 33
  .698ص ،1985 ،)2(ج ،6ط

 الفكر دار ،مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح :الدين جمال يوسف بن الله عبد هشام ابن: ينظر - 34
  .وينظر الهامش. 10-7ص ،)4(ج ،)دت)(دط(،والتوزيع والنشر للطباعة

 .227ص ،ديوانه ،العجاج -  35

 اإلعراب صنعة في المفصل :)هـ538:ت( الله جار أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم الزمخشري أبو -36
  .68ص 1993 ،1ط،بيروت -  الهالل مكتبة ،المحقق



 الحذف غير القواعدي في ضوء البرنامج المصغر   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2157

 
 .1/355ج ،المرجع السابق -  37

 ،الجوامع جمع شرح في الهوامع همع :)هـ911 ت(الدين جالل بكر أبي بن الرحمن عبد السيوطي -  38
 .38ص ،)2(ج  ،)دت)(دط(،التوفيقية مصر المكتبة

  .231-2/230الكتاب ج  ،سيبويه -  39

  .4/54ج ،ألفية ابن مالك أوضح المسالك إلى ،ابن هشام -  40

 المفصل شرح :البقاء أبو علي، بن محمد السرايا أبي ابن يعيش بن علي بن يعيش ،ابن يعيش - 41
 .366ص ،م2001 ،)1(ج،1ط ،العلمية بيروت الكتب دار. ،للزمخشري

 . 203ص ،4ج ،الكتاب ،سيبويه: ينظر البيت بال نسبة -  42

 .70ص ،2ج ،محتسبال: ابن جني ،ينظر البيت بال نسبة -  43

 ،1ط ،والتوزيع والنشر للطباعة األندلس دار ،الشعر ضرائر :محمد بن مؤمن بن علي عصفور ابن - 44
 .155- 154ص  ،م1980

  .وينظر الهامش ،)10-4/7ج (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،ابن هشام: ينظر -  45

. ،الفوائد تسهيل شرح :الدين جمال الله، دعب أبو الطائي، مالك ابن الله، عبد بن محمد ،مالك ابن - 46
 ابن ،مسلم: وينظر الحديث. 387ص ،م1990 ،)3(ج ،1واإلعالن ط والتوزيع والنشر للطباعة هجر

 بنقل المختصر الصحيح المسند ،صحيحه) هـ261ت( النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج
 ،4/842ج،بيروت ،العربي التراث إحياء دار ،وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل

  ).399(رقم الحديث

 .3/265 ج ،شرح تسهيل الفوائد ،ابن مالك -  47

دار  ،وأحمد السامرائي ،أنوار الصالحي: جمع وتحقيق ،ديوانه: أبو دؤاد اإليادي: ينظر البيت - 48
 .112ص ،م2010 ،1ط ،دمشق ،العصماء

  .33ص،1ج ،الكتاب: سيبويه: وينظر. 137ص ،المفصل في صنعة اإلعراب: الزمخشري -  49

  .59ص،2ج  ،التخمير ،الخوارزمي -  50

  .419ص ،1ج ،الكتاب ،سيبويه -  51

 .221ص ،3ج  ،شرح التسهيل ،ابن مالك -  52

 .197ص ،2ج ،شرح المفصل ،ابن يعيش -  53

 .66ص ،1ج  ،الكتاب ،سيبويه -  54

واختلفوا في تقدير المضاف  ،المدني بالجر قرَأ الجمهور اآلخرة بالنصب، وقرَأ سليمان بن جماز - 55
وقد حذف  :قال بعضهم وحذف لداللة عرض الدنيا عليه، ،فمنهم من قدره عرض اْلآخرة ،المحذوف

وأما إذا فصل بينهما بغير  .العرض في قراَءة الجمهور وُأقيم المضاف إليه مقامه في اإلعراب فُنصب
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 بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو األندلسي: ينظر. ال كهذه القراءة فهو شاذ قِليل

  .353ص ،هـ1420 ،)5(ج ،)دط(بيروت  ،الفكر دار ،التفسير في المحيط البحر: الدين أثير حيان

 عمر بن القادر ينظر البغدادي عبد ،وهو بال نسبة في خزانة األدب ،والقليل ،البيت من الشاذ - 56
 محمد السالم عبد: وشرح تحقيق ،العرب لسان لباب ولب األدب ةخزان: )هـ1093: ت( البغدادي

 .10ص ،م 1997،)8(ج ،4ط القاهرة الخانجي، مكتبة ،هارون

 .272- 3/270شرح التسهيل ج ،ابن مالك -  57

 واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب :الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو جني ابن -  58
 .281ص ،م1999،)1(ج،)دط(اإلسالمية للشئون األعلى المجلس ،األوقاف وزارة ،عنها

 كنوز ودار ،دمشق – القلم دار ،التسهيل كتاب شرح في والتكميل التذييل: األندلسي أبو حيان - 59
  .400ص )11(ج،1ط ،إشبيليا

 .555ص ،2ج ،همع الهوامع ،السيوطي -  60

 ،)4(ج،1ط ،األردن ،عة والنشر والتوزيعدار الفكر للطبا ،معاني النحو :السامرائي فاضل صالح -  61
 .106ص ،م2000

 ،)2(ج ،28ط ،بيروت العصرية، المكتبة ،العربية الدروس جامع: سليم محمد بن الغالييني مصطفى - 62
 .191ص ،1993

  .555ص ،2ج ،همع الهوامع ،السيوطي -  63

: سيبويه: ت فيلحسان بن ثاب وينظر البيت. 440ص ،المفصل في صنعة اإلعراب: الزمخشري - 64
 . 3ص ،9ج ،شرح المفصل: وبال نسبة في ابن يعيش. 435ص ،1ج ،الكتاب

  .والبيت عنده لكعب بن مالك .147ص ،4ج ،شرح المفصل: الخوارزمي -  65

 عالم ،المقتضب: )هـ285 ت( العباس أبو األزدي الثمالي األكبر عبد بن يزيد بن محمد المبرد -  66
 .73- 72ص ،)دت(،)2(ج ،)دط(،بيروت ،الكتب

 ،1ط ،النجف ،مطبعة النعمان ،يحيى الجبوري: جمع ودراسة ،ديوانه ،المخزومي الحارث بن خالد - 67
  .45ص ،م1972

 .525ص ،7ج ،خزانة األدب: والبغدادي. 276ص،1ج ،البيت بال نسبة في سر صانعة اإلعراب -  68

 -بيروت ،دار الكتب العلمية ،بسر صناعة اإلعرا): هـ392ت (ابن جني أبو الفتح عثمان الموصلي  - 69
  .276- 275ص ،م2000 -هـ 1421 ،)1(ج ،1ط ،لبنان

 .122ص ،1ج ،المحتسب: ابن جني: ينظر ،رجل من بني أسد -  70

 .65-64ص ،3ج ،الكتاب: سيبويه -  71
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من (جزء من الكتاب [ ،شرح كتاب سيبويه: )هـ 384 -  296(الرماني أبو الحسن علي بن عيسى  - 72

سيف بن عبد الرحمن : أطروحة دكتوراة لـ] حقِّق كرسالة دكتوراه) لى نهاية باب األفعالباب الندبة إ
المملكة  -الرياض  -كلية اللغة العربية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  ،بن ناصر العريفي
  .949ص ،م1998العربية السعودية 

 شرح في النحوية المقاصد: )هـ 855 ت( العيني موسى بن أحمد بن العيني بدر الدين محمود - 73
 والتوزيع والنشر للطباعة السالم دار ،»الكبرى الشواهد شرح« بـ المشهور األلفية شروح شواهد

 . 943ص ،م2010 ،)4(،ج1ط ،القاهرة والترجمة،

74  -  الجنى الداني في ): هـ749ت (المرادي أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي
البخاري محمد بن : وينظر .70-69ص ،م1،1992دار الكتب العلمية، بيروت ط ،المعاني حروف

 ،هـ1422 ،3ج،1ط ،دار طوق النجاة ،كتاب اللقطة ،هصحيح :إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي
  ).2437(رقم الحديث  .126ص

 ،مجالس العلماء): هـ337ت (الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي أبو القاسم  - 75
  . 261ص ،م1983 ،)1(ج ،2ط ،القاهرة، دار الرفاعي بالرياض ،مكتبة الخانجي

 في اللباب): هـ616 ت( الدين محب البغدادي العكبري الله عبد بن الحسين بن الله عبد البقاء أبو - 76
 ،م1995 ،)2(ج ،1ط ،دمشق ،الفكر دار ،النبهان اإلله عبد. د: المحقق ،واإلعراب البناء علل
 .59- 58ص

ت (ابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين الكردي المالكي  - 77
 ،م1989) 2(ج ،)دط(،بيروت –األردن، دار الجيل  -أمالي ابن الحاجب دار عمار ): هـ646
  .867-866ص

الدر ): هـ756: ت(د الدائم السمين الحلبي أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عب -  78
 .555-554ص ،)دت(،)9ج(،)دط(،دار القلم، دمشق ،المصون في علوم الكتاب المكنون

  .193ص ،1ج ،المحتسب: ابن جني -  79
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  :المصادر والمراجع

 أحمد: تحقيق ،والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل ،)م1991( الدين ضياء ،األثير ابن
  .العلمية كتبال دار ،بيروت. 1ط ،الحويني

 ت( المالكي الكردي الدين جمال عمرو أبو يونس، بن بكر أبي بن عمر بن عثمان الحاجب ابن

) 2(ج ،)دط( ،بيروت – الجيل دار األردن، - عمار دار ،الحاجب ابن أمالي): هـ646
  .867-866ص ،م1989

 شواذ هوجو تبيين في المحتسب). م1999( الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو ،جني ابن

  . اإلسالمية للشئون األعلى المجلس ،األوقاف وزارة. عنها واإليضاح القراءات

- بيروت. 1ط. اإلعراب صناعة سر). م2000( الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو ،جني ابن
  . العلمية الكتب دار: لبنان

 مصريةال الهيئة. 4ط. الخصائص). هـ392 ت( الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو ،جني ابن
  .للكتاب العامة

 اإلربلي البرمكي بكر أبي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو ،خلكان ابن

 دار: بيروت. 1ط. عباس إحسان: المحقق. الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات). م1994(
  .صادر

. الشعر ضرائر) م1980( الحسن أبو اإلشبيلي، الحضرمي محمد، بن مؤمن بن علي ،عصفور ابن
  . والتوزيع والنشر للطباعة األندلس دار. 1ط. محمد إبراهيم السيد: المحقق

). م1990( الدين جمال الله، عبد أبو الجياني، الطائي مالك ابن الله، عبد بن محمد ،مالك ابن

 هجر.. المختون بدوي محمد. د السيد، الرحمن عبد. د: المحقق. الفوائد تسهيل شرح
  . 1ط ،واإلعالن والتوزيع والنشر اعةللطب

 1414( اإلفريقى الرويفعى األنصاري الدين جمال الفضل أبو على بن مكرم بن محمد ،منظور ابن

  .صادر دار: بيروت. 3ط. العرب لسان). هـ
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 الدين جمال محمد أبو يوسف ابن الله عبد بن أحمد بن يوسف بن الله عبد ،هشام ابن

 حمد علي محمدو المبارك مازن. د: تحقيق. األعاريب كتب عن اللبيب مغني). 1985(
  .الفكر دار: دمشق. 6ط. الله

 الدين جمال محمد، أبو يوسف، ابن الله عبد بن أحمد بن يوسف بن الله عبد ،هشام ابن

. البقاعي محمد الشيخ يوسف: المحقق. مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح. )ت.د(
  . والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر

 الدين موفق البقاء، أبو علي، بن محمد السرايا أبي ابن يعيش بن علي بن يعيش ،يعيش ابن

 المفصل شرح). م2001( الصانع وبابن يعيش بابن المعروف الموصلي، األسدي

 .العلمية الكتب دار: لبنان - بيروت. 1ط. يعقوب بديع إميل الدكتور: له قدم. للزمخشري

 ،العصماء دار ،السامرائي وأحمد ،الصالحي أنوار: وتحقيق جمع ،ديوانه: اإليادي دؤاد أبو
  .م2010 ،1ط ،دمشق

 اللباب: )هـ616 ت( الدين محب البغدادي العكبري الله عبد بن الحسين بن الله عبد البقاء أبو

 ،)2(، ج1ط ،دمشق ،الفكر دار ،النبهان اإلله عبد. د: المحقق ،واإلعراب البناء علل في
  .59-58ص ،م1995

 ،إربل تاريخ). م1980(المستوفي بابن المعروف موهوب بن المبارك بن أحمد بن مبارك ،اإلربيلي
  .للنشر الرشيد دار ،واإلعالم الثقافة وزارة العراق ،الصقار خماس سيد بن سامي: تحقيق

 والتكميل ييلالتذ: الدين أثير حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو األندلسي

  .400ص) 11(ج،1ط ،إشبيليا كنوز دارو ،دمشق – القلم دار ،التسهيل كتاب شرح في

 البحر ،)هـ1420(الدين أثير حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو ،األندلسي

  .الفكر دار: بيروت. جميل محمد صدقي: المحقق. التفسير في المحيط

 هندسة من أو ،األطوار إلى األدنوية من: وهندستها اللغة متصمي ،)م2015( الحسين ،ستة بو

 .العربية اللغة قسم ،منوبة جامعة ،)منشورة غير ماجستير رسالة( ،الجملة هندسة إلى اللغة
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 تحقيق ،العرب لسان لباب ولب األدب خزانة :)هـ1093 ت( عمر بن القادر البغدادي عبد
 - هـ 1418 الرابعة،: الطبعة القاهرة نجي،الخا مكتبة ،هارون محمد السالم عبد: وشرح
 .م 1997

  .العلمية الكتب دار: لبنان. 1ط. البالغة أسرار). م1988( القاهر عبد ،الجرجاني

  . المعرفة دار: بيروت. المعاني علم في اإلعجاز دالئل). م1992( القاهر عبد ،الجرجاني

: تحقيق، والفنون الكتب اميأس عن الظنون كشف). دت( ،عبدالله بن مصطفى ،خليفة حاجي
  .العربي التراث إحياء دار: بيروت). دط.(بيلكه ورفعت ،الدين شرف محمد

 اللسانيات مجلة ،إدراكية أدنوية مقاربة: للغة اإلبداعي المظهر ،)م2018( فرحان ناصر ،الحريص

  .6:العدد. العربية

  . طلسياأل الناشر. 2ط. العربي النحو أصول). دت( خير محمد ،الحلواني

: تحقيق. األدباء معجم). م1993( الرومي عبدالله بن ياقوت عبدالله أبو الدين شهاب ،الحموي
  . اإلسالمي الغرب دار: بيروت. 1ط. عباس إحسان

 صنعة في المفصل شرح). م1990( الحسن بن القاسم األفاضل الدين صدر ،الخوارزمي

 دار: بيروت. 1ط. العثيمين سليمان بن الرحمن عبد: تحقيق. بالتخمير الموسوم ،اإلعراب
  . اإلسالمي الغرب

 اإلسالم تاريخ). م1990( عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس المؤرخ الحافظ ،الذهبي

 الكتاب دار: بيروت. 2ط. تدمري عبدالسالم عمر: تحقيق. واألعالم المشاهير ووفيات
  .العربي

 الكتاب من جزء[ ،سيبويه كتاب شرح ):هـ 384 - 296( عيسى بن علي الحسن أبو الرماني
 بن سيف: لـ دكتوراة أطروحة] دكتوراه كرسالة حقِّق) األفعال باب نهاية إلى الندبة باب من(

 - اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة العربية، اللغة كلية ،العريفي ناصر بن الرحمن عبد
  .949ص ،م1998 السعودية العربية المملكة - الرياض

 ،العلماء مجالس): هـ337 ت( القاسم أبو النهاوندي البغدادي إسحاق بن الرحمن عبد جاجيالز
  261ص ،م1983 ،)1(ج ،2ط ،بالرياض الرفاعي دار القاهرة، ،الخانجي مكتبة
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 ،)م2002( الدمشقي الزركلي فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير ،الزركلي

 .للماليين العلم دار. 15ط. األعالم

 في المفصل: )هـ538: المتوفى( الله جار أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم الزمخشري أبو

   .1993 ،1ط ،بيروت – الهالل مكتبة ،ملحم بو علي. د: المحقق ،اإلعراب صنعة

 ودار ،ناشرون للعلوم العربية الدار. 1ط. عرفنية لسانية نظريات). م2010( األزهر ،الزناد
  .االختالف ومنشورات ،شرللن الحامي علي محمد

 ،)4(،ج1ط ،األردن ،والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،النحو معاني: صالح فاضل السامرائي
  .106ص ،م2000

 الدر): هـ756: ت( الدائم عبد بن يوسف بن أحمد الدين، شهاب العباس، أبو الحلبي السمين

  .555-554ص ،)دت(،)9ج(،)دط(،دمشق القلم، دار ،المكنون الكتاب علوم في المصون

. الكتاب). م 1988( سيبويه الملقب بشر، أبو بالوالء، الحارثي قنبر بن عثمان بن عمرو سيبويه
  .الخانجي مكتبة: القاهرة. 3ط. هارون محمد السالم عبد: المحقق

 اللغويين طبقات في الوعاة بغية). هـ911ت( الدين جالل بكر أبي بن الرحمن عبد ،السيوطي

  . العصرية المكتبة: لبنان. إبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق. والنحاة

 جمع شرح في الهوامع همع). هـ911 ت(الدين جالل بكر أبي بن الرحمن عبد ،السيوطي

  .التوفيقية المكتبة: مصر. هنداوي الحميد عبد: المحقق. الجوامع

: األردن -إربد. وتطبيقات مقدمات ،المعاصر اللغة علم). م2008.(آمنة ،الزعبيو ،يحيى ،عبابنة
  .الثقافي الكتاب دار

 إلى القدرة من اللغة: تشومسكي نعوم األمريكي المفكر). م2009(عمر ديدوح ،القادر عبد

  .84ص. الخامس العدد ،األردن ،الثقافية فيالدلفيا مجلة. التواصل

 مكتبة: اهرةالق. 2ط. وقوانينه وعلله مظاهره: اللغوي التطور ).م1990( رمضان ،عبدالتواب
  .الخانجي
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 شرح في النحوية المقاصد): هـ 855 ت( العيني موسى بن أحمد بن محمود الدين بدر العيني

 والنشر للطباعة السالم دار ،»الكبرى الشواهد شرح« بـ المشهور األلفية شروح شواهد
  .943ص ،م2010 ،)4(،ج1ط ،القاهرة والترجمة، والتوزيع

 ،28ط ،بيروت العصرية، المكتبة ،العربية الدروس جامع: يمسل محمد بن مصطفى الغالييني
  .191ص ،1993 ،)2(ج

 الدار. العربي اللساني البحث في والتخطيط المقارنة). م1998( الفاسي عبدالقادر ،الفهري
  .للنشر تيوقال دار: البيضاء

: حقيقت. المحيط القاموس). م2005( يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد ،آبادي الفيروز
 - بيروت. 8ط. العرقسوسي نعيم محمد: بإشراف الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب
  .والتوزيع والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: لبنان

: تحقيق. اللغة أئمة تاريخ في البلغة). م2001( يعقوب بن محمد الدين مجد ،الفيروزآبادي
  .عصريةال المكتبة: لبنان - بيروت. 1ط. هبود يوسف بركات

. النحاة أنباه على الرواة إنباه )م1982( يوسف بن علي الحسن أبو الدين جمال ،القفطي
 الكتب مؤسسة: وبيروت العربي، الفكر دار: القاهرة. 1ط. إبراهيم الفضل أبو محمد: المحقق
  . الثقافية

 مكتبة :بيروت. المؤلفين معجم ،)هـ1408ت( عبدالغني بن راغب محمد بن رضا بن عمر ،كحالة
  .العربي التراث إحياء ودار ،المثنى

. المقتضب). هـ285 ت( العباس أبو األزدي الثمالي األكبر عبد بن يزيد بن محمد ،المبرد
 .الكتب عالم: بيروت. عظيمة الخالق عبد محمد: المحقق

 ،1ط ،النجف ،النعمان مطبعة ،الجبوري يحيى: ودراسة جمع ،ديوانه ،خالد بن الحارث المخزومي
  .م1972

 ،)م1992( المالكي المصري علي بن الله عبد بن قاسم بن حسن الدين بدر محمد أبو ،المرادي

 نديم محمد األستاذ -  قباوة الدين فخر د: المحقق. المعاني حروف في الداني الجنى
  .العلمية الكتب دار: لبنان - بيروت. 1ط. فاضل
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 المسند ،صحيحه) هـ261: المتوفى( يالنيسابور القشيري الحسن أبو الحجاج ابن ،مسلم
: المحقق. وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح
  .العربي التراث إحياء دار: بيروت: الناشر الباقي عبد فؤاد محمد

 مجلة. والثوابت األسس: األدنوي البرنامج). م2017( امحمد ،والمالخ ،إسماعيل حافظ ،يعلوي

  .31:العدد. واالجتماعية اإلنسانية لعلوما
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  ) املدينة الفاسدة(الديستوبيا في الرواية العربية املعاصرة 
  "في ممر الفئران"قراءة في رواية 

  
  *مجدولين على عبد الرحمن المساعفة

  

  ملخص

لألدب دور رئيسي في طرح ومناقشة قضايا اإلنسان، والمجتمع، والحياة بشكل عام؛ لذلك ظهر من 
والم مضادة فوضوية قاتمة؛ أحدهما قائم على األمل الكامل، الروايات نمط يهتم بخلق عوالم مثالية، وع

واآلخر قائم على اليأس والتشاؤم، لكن دافع الكتابة في كليهما غالبا ما يكون اإلحساس بالمسؤولية 
بدأت الديستوبيا تسود الرواية العربية المعاصرة، وتعتبر   .المجتمعية، وااللتزام اتجاه المجتمع ومشكالته

للكاتب أحمد خالد توفيق أحد هذه الروايات الديستوبية، كما تصنف تحت مسمى " ممر الفئران في"رواية 
أدب الرعب، والفنتازيا، والخيال العلمي، والتي تناول فيها الكاتب فكرة الظلم، والفساد، والفقر، والجهل، 

ًا كقضايا اجتماعية والتجرد من اإلنسانية، وتحول المجتمع الى مجموعة من المسوخ تناحر بعضها بعض
تناقضات، وظروف اجتماعية، وسياسية سيئة، وهي في مخاضها نحو  هامة في مجتمعاتنا العربية التي تعيش 

تتمحور أهمية دراسة الروايات الديستوبية حول نقد الواقع واستشراف . الحرية والقيم اإلنسانية العالمية
العالقة الجدلية بين السلطة بشتى أنواعها والجماهير، المستقبل، إضافة الى محاولة فهم وتفسير الحياة و

  . كما أنها تربط بين عناصر الزمن؛ الماضي والحاضر والمستقبل

يحاول هذا المقال قراءة وتحليل الرؤية السردية في رواية أحمد خالد توفيق كرواية ديسـتوبية تلقـي   
وقـد بينـت هـذه     . ربيـة، وخاصـة الناميـة منهـا    الضوء على القضايا االجتماعية، والظروف السياسية للدول الع

الدراسـة رصـد بنيـة الروايـة السـردية، ومـن جهـة أخـرى اهتمـام الكاتـب، وأيدولوجيتـه التـي تهـتم بــالمجتمع،              
ومسؤوليته اتجاه قضاياه، وتسلط الدراسة الضـوء علـى مالمـح المدينـة الفاسـدة التـي انعكسـت علـى مالمـح          

  .البشر

خالد توفيق، الرواية العربية، في ممر الفئران، أدب الخيـال العلمـي،    أحمدستوبيا، الدي: الكلمات المفتاحية
  .المدينة الفاسدة

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   :en.84@yahoo.comMagdoleEmail       .مدارس المدار الدولية، األردن   *
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The Dystopia in the Contemporary Arabic Novel (The Corrupt City), 
A Reading of the Novel “in the Passage of Mice”  

 

Majdoleen A. Al Masaafa, Arabic Language Teacher (Al-Madar International 
Schools)- Jordan. 

 

Abstract 
The literature has a major role in discussing human issues, society and life in 

general so it appears from novels a style, which concerns in creating special worlds and 
other worlds, which are dark and disordered. One, which is based on complete hope and 
the other, which is based on despair and pessimism but the motivation of writing in both 
of them, is the feeling of social responsibility and problems. Dystopia starts 
predominating the Arab novel and the novel “In mice’s road” for the writer Ahmad 
Khaled Tawfik is considered one of the dystopian novels and it is classified under the 
horror, fantasy and science fiction literature. In this novel, the writer concentrates on 
injustice, poverty, corruption, ignorance, dehumanization, and the society which turned 
into a group of mutants fighting each other as very important social issues in our Arab 
societies, which live in contradictions, and bad social and political issues, which look for 
freedom and human values. The importance of studying dystopian novels revolves 
around criticizing reality and foreseeing the future, in addition to trying to understand 
and explain life and the dialectical relationship between power of all kinds and the 
masses, as it links the elements of time; past, present and future. This article is trying to 
read and analyses narratively vision in Ahmad Khalid Tawfik’s novel as dystopian 
novel, which concentrates on special issues and political conditions for Arab countries 
specially the developing countries. This study shows normativity novel assign and on the 
other hand the writer’s interest and his ideology, which concerns towards the society and 
his responsibility towards its issues. The study highlights the features of the rotten city 
that were reflected on the physiognomy of humans. 

Keywords: Dystopia, Ahmad Khaled Tawfik, Arabic novel, “In the Passage of Mice”, 
Science fiction literature, Rotten city. 

  

  المقدمة  – 1

إن للروايات الديستوبية أثر كبير على العالم؛ حيث تصدر الكثير منها قائمة الكتب األكثر 
ومؤخرًا منذ سنوات قليلة ظهرت الروايات الديستوبية العربية الكاملة في الوطن  قراءة ورواجًا، 

تمت بعرض مشكالت العربية على مدار تاريخ السرد العربي اه رواياتالعربي، كما أن الكثير من ال
اإلنسان والمجتمع في الروايات، وعرضت نتيجة لذلك مظاهر ديستوبية في رواياتها لكنها لم تكن 
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روايات ديستوبية كاملة كما رأينا في الوقت الحالي من اهتمام وإقبال على هذا النمط األدبي تأليفًا 
. طرف عن مثل هذه الكتاباتفمن الضروري أال نغض ال وقراءة، وأخص بالذكر جيل الشباب؛ لذا 

لقد خطى مجموعة من األدباء المعاصرين خطوات واضحة في تحقيق تقدم في السرد الديستوبي، 
وإيجاد هذا النمط الروائي بعد أن كان مهمًال تماما في الروايات العربية، ويعد الكاتب المصري 

العلمي في العصر الحديث، الروايات الديستوبية والخيال  من أشهر كتاب ) أحمد خالد توفيق(
قد أطلق عليه الشباب لقب العراب، ويمكننا القول انه من . ومن أكثر المؤثرين في الشباب العربي

؛ وهي "في ممر الفئران"أوائل من كتبوا رواية ديستوبية كاملة في األدب العربي، ومنها رواية 
العربية، وتستشرف نتائج هذه رواية استشرافية تالمس الواقع االجتماعي، والسياسي للبالد 

  .األوضاع من خالل سرد تخيلي يمتزج فيه الخيال مع الواقع

 أهمية البحث وأهدافه - 1-1

يتجه هذا البحث إلى الحديث عن األسلوب السردي في الرواية الديستوبية وتحديدًا في 
االجتماعية،  ، لما لها من أهمية في نقد الواقع، وإبراز مظاهر الحياة"في ممر الفئران"رواية 

  . ومالمسة الواقع السياسي الذي تحياه الشعوب العربية حاليا

. تشكل تربة صالحة ومالئمة الستخدامها" في ممر الفئران"وقد أشار الكاتب إلى أن رواية 
لرواية ) السردية الرؤية (سيتم من خالل هذا البحث الحديث عن التجربة العربية للسرد الديستوبي 

، وسنتناول عناصر السرد الروائي، وتحديدًا اللغة؛ لتمظهر الديستوبية في اللغة "نفي ممر الفئرا"
تكمن أهميتها في أنها وسيلة للتأثير على الجمهور، . أكثر من غيرها في العناصر السردية األخرى

  . وليس فقط وسيلة للتعبير عن المعاني والمفاهيم

 أسئلة البحث ومنهجه - 1-2

في ضوء عناصر الرؤى " في ممر الفئران"لقراءة رواية  تسعى الباحثة في هذا البحث
  : السردية للسرد الديستوبي، من أجل اإلجابة عن األسئلة التالية

 ما هي العوامل اإلنسانية، واالجتماعية التي تعزز ظاهرة الديستوبيا في المجتمع؟ -1

 ؟"في ممر الفئران"كيف ظهرت الرؤية السردية لدى رواية   -2

ع المنهج الوصفي التحليلي، ويتضح ذلك من خالل دراسة الظواهر يصنف البحث باتبا
، ووصفها بدقة "في ممر الفئران"الديستوبية، كما هي على أرض الواقع، وانعكاسها في رواية 

  .بدون مبالغة، كما تم ذكر خصائص هذه الظواهر وارتباطها بالظواهر األخرى
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 خلفية البحث - 1-3

الديستوبي؛ حيث نجد مقاالت ودراسات تتعلق  اهتم بعض النقاد والدارسين باألدب
بالديستوبيا في األدب الغربي والعربي، ومن هذه المقاالت مقالة للكاتبة سوسن إبراهيم صالح 

يمثل األنظمة القمعية  يستوبيأشارت إلى أن األدب الد؛ حيث "مدونة الجزيرة"في  ،)م 2020(
، وأوضحت أن الشعب أفراده يتعرض ل يذال  االستغالل، ويعكس الشمولية، ويجسد الحرمان

ووالياٍت خيالية تعيش في  تكون دوال يستوبيفي األدب الد يقع عليها االختياراألماكن التي 
كما في رواية  تمامًا أحداث الروايةو المستقبل البعيد يختلقها الكاتب، ويكونها لتخدم شخوص

  ". في ممر الفئران"

مقال عن الرواية في أدب المدينة  ، بنشر)م 2017(المصرية حنان عقيل  ةقامت الكاتب
/ 2/2(، العدد "جريدة العرب" في  )العربيةأدب المدن الفاسدة يجتاح الرواية (الفاسدة بعنوان 

نفت كأدب صوالغربية التي  واألعمال األدبية العربية أشارت إلى عدد من الروايات ؛ حيث)10531
أما فيما يتعلق بالدراسات التي تناولت   .كل رواية وبية فيستيأشارت إلى المالمح الدو ،ديستوبي

أشارت فيها إلى البنى  ،)م2011( فهناك رسالة ماجستير للباحثة منال العرقان ؛الرؤية السردية
ه، حيث تناولت الشخصية الروائية وأنماطها في روايات؛ الروائية" هاشم غرايبة" السردية في أعمال

بنية الزمن الروائي، وبنية المكان الروائي، ( ؛ائي في روايات الكاتبتناولت الفضاء الرووكما 
    ).والتقنيات السردية

للباحثة  "البنى السردية في روايات أحمد رفيق عوض"كذلك ُنشرت رسالة ماجستير بعنوان 
والعنوان،  الغالف سيميائية، حيث أشارت الدراسة إلى )م2017(معالي سعدو العبد شاهين 

 عكا"و" القرموطي"موضوع الرواية، كما تحدثت عن معالم الشخصيات في روايتي وصلتهما ب
  .، ثم تناولت أنماط السرد في الروايتين وأنواعه"والملوك

 توظيف السرد وتقنياته في روايتي"كذلك ُنشر بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة بعنوان 
للباحث محمد يوسف علي " إسحاقم مهرجان المدرسة القديمة إلبراهي"و" أعمال الليل والبلدة"

ومكوناته، وتقنيات السرد الروائي، وكيفية  ، حيث تناول الباحث ماهية السرد،)م2019(محمد 
  .توظيف األنماط السردية في الروايتين

نية النص السردي في روايات ب"وهناك أيضا أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة بعنوان 
السردية،  نشأة الدراسات، حيث أشار إلى )م2016(لقادر رحيم للباحث عبد ا" إبراهيم سعدي

  .وتقنيات السردومكونات الخطاب السردي، 
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 الباحث محمدبقلم " لرؤية السردية في قصص الشعالنا"كما ُنشرت دراسة تطبيقية بعنوان 
  .في قصص سناء الشعالن سمات الرؤية السردية ، تناول فيها الراوي)م2017(صالح المشاعلة 

 هيكل البحث -2

 )تاريخه وتطوره(األدب الديستوبي  - 1-2

أدب المدينة الفاسدة، أو أدب النهايات أحد األنواع األدبية المدرجة  الديستوبيا، أويعد أدب  
وأدب . )1(كلمة مأخوذة من اليونانية بمعنى المكان الخبيث" ستوبيايالد. "تحت أدب الخيال العلمي

أو غير مرغوب فيه يقع في المستقبل  مخيف،الي، أو واقعي فاسد المدينة الفاسدة هو مجتمع خي
يعاني والمجتمع الذي وسيطرة الحكومات الشمولية،  اإلنسان من اإلنسانية، يتميز بتجرد التأملي، و

  . )2(السياسي، والتلوث، واالنهيار المجتمعي، والقمع رمن الفق

أن القرن التاسع  أود أن أنوه الىلكن  الديستوبي،يمثل القرن العشرون العصر الذهبي لألدب 
عام " لة الزمنآ"روايته " هيربرت جورج ويلز" حيث قدم رائد الخيال العلمي ؛عشر هو البداية

القرن  إن، ويمكننا القول الديستوبية البشريةحيث قدمت صورة متقنة لمستقبل المظاهر  ؛م1895
ستوبيا يد ؛قية المتجسدة على أرض الواقعستوبيا الحقييالحادي والعشرين هو العصر الذهبي للد

  .الحرب والدمارستوبيا يدو الدول الفاسدة،

  :الديستوبيةالعوامل التي عززت الظاهرة  -1- 2-1 

 اقتصادية، أوستوبيا أيا كان نوع المعاناة يالمعاناة هي كلمة السر في خلق عالم الد
عبر  ولعل الواقع الذي نعيشه .جميعها ، أوثقافيةأو دينية، أو  أخالقية،بيئية، أو  اجتماعية، أو

المتمثل بمعاناة اإلنسان العربي ر هذه الظاهرة، والواقع المريبزوغ التاريخ اإلنساني هو ما عزز 
وانتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان ، والحريات ، وغياب الحقوققمع واستبدادما يعانيه من وخاصة، 

  . )3(حاكمةالمع تركيز السلطة في يد نخب، أو األسر 

هذه الحالة من االختناق السياسي الذي شهدته المنطقة العربية مع تصاعد في نفوذ قوة 
في العالم العربي، هذه العوامل ساعدت بشكل أو بآخر في  بدأ يؤثر في مجريات األمور  إقليمية

كما هو ، ربيستوبيا األدبي في الواقع المعيشي في العديد من المناطق في الوطن العيبناء عالم الد
ستوبيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يحيث تحولت إلى د؛ الحال المؤسف في فلسطين، وسوريا

واقع األزمات التي يعيشها  التعبير عنستوبيا أنها شديدة يكتابة الدودفعهم لولعل ما أغرى األدباء 
ومثل هذه األعمال على  ،روألنها أيضا مثلت طريقًا للحالمين بالتغيي، في القرن العشرين البشر 

  .ستوبيا هي بمثابة إنذار شديد اإللحاح للبشرية بضرورة السير في طريق مختلفيطريقة الد
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  )مظاهر المجتمع الديستوبي(الديستوبيا  عناصر -2- 2-1

ة، يستوبيا من القضايا السياسية إلى القضايا االقتصادية أو حتى البيئيتتنوع عناصر الد
صص والروايات لتسليط الضوء على القضايا الموجودة في العالم الواقعي، وعادة تستخدم هذه الق

ستوبيا شكل يكما اتخذت الد... البيئة والسياسة، والدين، والقيم الروحية، ووالمتعلقة بالمجتمع
 .واالنهيار المجتمعي، والقمع السياسي، أو الشمولية ر،والفق التلوث،: مثل؛ العديد من التكهنات

، والقمع، والقتل، والفوضى، الخراب ؛ستوبييالتي تسود المجتمع في األدب الد ومن المظاهر
بل  ؛ستوبية ال تكتفي بالحديث عن الماضي أو رصد الواقع فقطيوالرواية الد. والمرض والفقر
والتكهن حوله، والغالب في هذا التكهن هو الميل إلى خلق  إلى استشراف المستقبل، ذلك تتجاوز

  .السوداوية لنظرةالتراجيديا، وا

  أهم مظاهر الرواية الديستوبية العربية -2- 3-1

التاريخ،  الطبقية، وطمستكريس  :فيأهم مظاهر الرواية الديستوبية العربية تظهر  إن
والعبثية، والخلقي،  الديني،والتحلل  القيمي، والدموية،والتحول  الوعي،األفكار وتزييف  ومراقبة

  . )4(والالمباالة

  للغة في الرواية الديستوبيةا -2- 4-1

خدمت كوسيلة للتعبير عن العوالم حيث اسُت؛ للغة في الروية الديستوبية دوران رئيسان
كشخصية رئيسة فاعلة في الخطاب  خدمتكما اسُت، الديستوبية المختلفة بمظاهرها المتعددة

لغة، كوسيلة وهو الصورة المنعكسة للواقع من حيث توظيف السلطات ل ؛السياسي داخل السرد
لذا فقد اتكأت على ؛ وإدماج الناس في األنظمة الشمولية المختلفة، والتنميط للسيطرة، والتحكم،

حيث لم يكن الخطاب ؛ المنطق غير الصوري الذي يعتمد في األساس على المغالطات بأنواعها
إنما ، غوية الطبيعيةعلى قواعد األفعال اللًا السياسي الشمولي الوارد في الروايات الديستوبية قائم

وكذلك  غالبية هذه المغالطات على الكذب وغير المباشرة، القواعد، وترتكزعلى االنحراف عن هذه 
 . )5(والعاطفي بديال عن الخطاب العقلي، والمنطقي على الخطاب االنفعالي

  "في ممر الفئران"ملخص رواية  – 2-2

رواية الديستوبية، البد أن نتعرف إلى هذه الفي ستوبي يقبل الدخول إلى موضوع السرد الد
  . ملخص بسيط ألحداث الرواية

تدور أحداث . صفحة )380(تقع في  الديستوبية وهيُنشرت هذه الرواية كأحد األنماط 
ة الذي يدخل في غيبوبة طويل )الشرقاوي(الرواية الرواية في عالم الظالم من خالل قصة بطل 
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يرقد جسد الشرقاوي في  .وينتظر الجميع إفاقته ،هويعجز األطباء عن إيجاد عالج لحالت
تكون بعد سقوط نيزك  حيث يوجد عالم الظالم،المستشفى إال أنه ينتقل بشكل غريب إلى عالم 

أشعة الشمس عن األرض مما سبب  بل حجبأنه لم يدمر الكوكب  األرض، إالكوكب  ىكبير عل
  .الحالكم اختفاء كل مصادر الطاقة حتى أغرق العالم في الظال

فكان مذهبا جديدا ؛ عقيدة الظالم الذي يفرض لدكتاتورية " القومندان" ثم تظهر شخصية
، وعليه فكل من يضبط متلبسا بإنتاج النور حتى لو كانا مجرد إشعال نار فإنه يعدم دون رللبش

انضم ... والخرافاتوالجهل،  يدخل الشرقاوي إلى هذا العالم المليء بالضعف،. محاكمة
جماعة  أنفسهموالذين أطلقوا على  الظالم،شرقاوي لبعض الشباب المتمردين في عالم ال
 الشرطة،فيصبح الشرقاوي مطاردا من  للجميع،حيث طالبوا بالضوء كحق مكتسب  ،)النورانيين(

ويذهب الشرقاوي والنورانيون في مغامرة غير محسوبة العواقب نحو جبال الهماليا على أمل 
  .أو على األقل االنتقال من عالم الظالم إلى عالم النور، األرض إعادة الشمس إلى

طول معاناة وبحث من قبل  السعيدة، فبعدالنهايات  متوقعة، وبعكستأتي النهاية غير "
وينضم إلى أصحاب عقيدة  النورانيين،على أصدقائه  الشرقاوي كليًا وزمالئه، ينقلبالشرقاوي 

النهاية يخبرنا الكاتب  وبهذه ،وتناقضاته كس مرارة الواقعالظالم ويصبح أحد زعمائهم بشكل يع
وبأنّ الشر معنا، وحولنا، وفي ، ال تمّت للواقع بصلة، وباتت بأن النهايات السعيدة تم استهالكها

  .)6("داخلنا، وقد ينتصر على الخير أحيانا

  "في ممر الفئران"المالمح الديستوبية في رواية  - 3-2

وحاول فيها الكاتب أن يأتي بلون "؛ ستوبية مليئة بالغرائبيةيرواية د "رانفي ممر الفئ" رواية 
واتكأ الكاتب على حسه الروائي مبتكرا فكرة ، جديد في معالجة القمع الذي تعيشه الشعوب

  . )7("الظالم

 والمظلوم، الظالم،( ؛ومن الجدير بالذكر أن هناك ثالثة عناصر ثابتة في كل رواية ديستوبية
الظالم هو  على النحو التالي؛" نفي ممر الفئرا"في رواية  هذه العناصر برزتو، )موالمقاو

الهماليا يحيط به  جبال أعلى قمة ر فيالقومندان الذي اختار لنفسه عالما آخر يحظى بالنو
وأما  ،المقاومون فهم النورانيون، والمسيطرين على البالدومجموعة كبيرة من المنتفعين 

وهذه هي البنية العامة التي تدور فيها أحداث الرواية التي تشتمل . مة الشعباالمظلومون فهم ع
فالواقع المرير الذي يعيشه العالم العربي هو أعلم بالصواب بالدرجة الديستوبيا؛ على كل مظاهر 

فالمدينة الفاسدة التي يتخيلها الكاتب موجودة في الواقع بكل عناصرها المقيتة، ولكن بدال  ى؛األول
حتى حكاية أخرى أو  أن يعبر عنها الكاتب صراحة يستعين بها عالما متخيال تماما في زمن آخ من

  . )8(بسمات مختلفة عن العالم الذي نعيش فيه
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الطريقة الدبلوماسية التي يستطيع بها الكاتب  انها أو لنقل ن؛بالغة المقموعي انهافلنقل 
 نفسه في أزمنة كبرى أخرى تحرمه القولالتعبير عن واقعه وزمانه، وسماته بدون أن يوقع 

  . رمز الكاتب للقمع الذي تعيشه الشعوب العربية . والتعبير

  )المدينة الفاسدة) (فوضى المدينة( -2- 1-3

الفاسدة هي نفس العالم الواقعي الذي  آخر؛ فالمدينةاستعار الكاتب عالما متخيال في زمان 
  .قمعوال سوده الفوضى، والظلم،تالذي ونعيش فيه 

من العالم الواقعي  ديستوبية، فبدأتومدينة متخيلة  واقعية،مدينة  خطين؛تسير الرواية في 
والتعاسة في واقعه، كما ظهر من خالل المقاطع باالغتراب مع البطل الشرقاوي الذي يشعر 

 استفحلت، واستطالتأزمة وجود قد  ؛لكنه ال ينتمي ألي من هذه الموجودات ،كل هذا" ةالسردي
انتقل . ، حيث الواقع السوداوي"الفئرانفي ممر " الفاسدة، فهيأما المدينة المتخيلة . )9("يابهاأن

هذه المدينة، على الظالم  يهيمنحيث غيبوبة؛ الشرقاوي بوعيه إلى هذه المدينة بعد أن دخل في 
لناس أن كل حدث تغير في البيئة للتأقلم مع الظالم في الحياة وإيهام ا بعد أن ويصف هذه المدينة
وكل شيء يتم  فالفن مازال موجودا مثل معرض الفنون التشكيلية، والمتاحف، ؛شيء على ما يرام

  :فيها باللمس، فيقول

صوت من  " ،)10("؟وهم يمدون أيديهم أمامهم لماذا هم مرهفو السمع الناس،لماذا يمشي  "
  .)11("ورانييناألخبار آخر تصريحات القومندان إعدام خمسة من الن اقرأ: ينادي

 وتحولوبالتالي عدم وجود نباتات الضوء؛ فكان من اللحوم فقط نتيجة اختفاء  الطعام،أما 
  .صحراءاألراضي الزراعية إلى 

 آخر،متهشمة ممر  والعرق درجات األنفاس،هناك رائحة  : "يصف الشرقاوي المكان فيقول
 الملفات، الخربة، وأكواموالبنايات  ،القديم، والعرقالرائحة الحكومية التي هي مزيج من األثاث 

ستوبية ييظهر في هذه المدينة الد، )12("نورائحة دورة مياه لم يتم إصالحها منذ قرو والفئران،
تشجيع العامة على قتل النورانيين واستمتاعهم باآلهات  من خاللالقتل، والدموية، والوحشية 

  . لنماط جديدة من القتوتلهفهم لالستماع إلى أ ، بل الصادرة من المعذبين

هناك لهاث يشي بالحماس  ،هناك صرخات قريبة من صرخات النشوة: "بقوله يشير إلى ذلك
ثم سمع صوت الصرخة صرخة طويلة عميقة أليمة متحشرجة قاسية عالية مهزومة متوسلة مذهولة 

: يقول منللخائن، وسمع من يقول الموت  !! ال! الرحمة! متوجعة الصرخة تتردد وثمة من يصرخ
 تحشرج،الرجل  واضحا أن بعد لحظات بدا الصراخ،ثم يتكرر  عندي،الطريقة هي المفضلة  هذه

  . )13("!ثم مات على األرجح هل هي جريمة قتل
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ويعيشون  ر،تكريس للطبقية حيث هناك من يتمتعون بالنو"ستوبية الفاسدة يفي المدينة الد
ستوبي يفي هذا العالم الد .الظالم في ممر الفئرانعلى جبال الهماليا غير مكترثين بمن يعيش في 

 وذكر الكاتب ذلك في روايته ،الشمولي على أفراده أن يراقبوا أفكارهم حيث األفكار يعاقب عليها
لعبة  ،ماهر يريد الموت ويشتهيه بقوة التعامل مع مشروع شهيد يشتهي الموت " :من خالل قوله

  .)14("أو يؤدي الفتضاح أمرك بسهولة جد خطيرة يمكنه أن يدمرك في أي لحظة
في هذا العالم يمكن لرائحة أفكارك أن تفضحك كما تفعل غازات البطن بالضبط فلتتماسك على " 

ستوبية الفاسدة يكذلك صور الكاتب المجتمع في هذه المدينة الد  .)15("الدرب يا صاحبي ال تتراجع
لذلك يتم  األهم هو أن نحيا، نا وال من الظالم،بالعبثية، والالمباالة حيث ال يهم ماذا يحدث حول

ستوبية بأن لقي يوانتهت األحداث في هذه المدينة الد  .التضحية بالقلة والمتمثلة بالنورانيين
 .إبادة من ال يرحم م، وإبادتهمالنورانيون حتفهم بسلخ جلوده

  : المعاناة اليومية للسكان -2- 2-3

ان في ممر الفئران أمراضه الخاصة المنتشرة مثل اكتئاب السك شهأصبح لعالم الظالم الذي يعي
  .بالكساح العظامالظالم، وكان أغلب الناس يموتون بأمراض نقص الشمس، أو تشوه 

. اللون األسود الكريه في كل مكان. كان السكان يعتمدون على الصوت، والرائحة، والملمس
  .)16("رات في عالم ال يرىوطائ سيارات،توجد  كيف" :ال يوجد سيارات يقول الكاتب

  : ذلك ًايقول الكاتب موضح؛ مخيف الديستوبي بهلعيعيش األفراد في هذا المجتمع  

لقد أرغموا أنفسهم على الحياة في ذلك العالم المغلق المظلم حياة كاملة مزيفة تعيش فيها "
 والعبودية، بالقمع،كما يظهر معاناة الناس، وشعورهم ، )17("منعزال عن العالم الخارجي الحقيقي

   :فيقول

خاضع لنظام قمعي قادر على سحقك، وأنت في حالة  وأنكلست حرا  أنكأن تكتشف فجأة "
  . )18("وهن وهشاشة شديدة بعد قليل تخضع

  عدم مراعاة القوانين-2- 3-3

في ممر "ففي رواية  ؛من أبرز ميزات المدينة الديستوبية الفوضى وعدم مراعاة القوانين 
وتفرض قوانين غير عادلة عليهم، وهناك ه، تحكم المجتمع شخصية دكتاتورية تتحكم في ؛"الفئران

واعلموا ": الذي ال يجوز ألحد أن يقاومه، فيقول الكاتب) القومندان(تأليه وتقديس لرمز السلطة 
د وليس بوسع اح، ويعنى بكم لكنه في اآلن ذاته يحكم العالم، أن القومندان هو القلب الذي يرعاكم

فقد يطلب القومندان أن تقدموا له نسبة من منتوج بالدكم مقابل حمايتكم وأن تقبلوا ، أن يقاومه
   .)19("بسلطته
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وإن لم يفعلوا ذلك فستكون العواقب ، يظهر الكاتب هنا الخضوع التام ألوامره ونواهيه 
تكم كما أنه يقدر حماي ىيقدر عل القومندان يرى لهذا"؛ وذلك وارد في رسالته التهديدية، وخيمة

اختيار ولعل أبرز مظاهر القمع وسيادة السلطات القمعية المتمثلة في القومندان   .)20("على إيذائكم
الموت، ى سيلق "قداحة"الظالم للشعب، ومن يجرؤ على إشعال النور حتى لو كان ضوء  ةعقيد
  :فيقول

لهذا يجب أن تعيشوا  مقدس الظالمعقيدتكم هي الظالم،  لكن القومندان اختار لكم الظالم،"
أحد يشعل نارا ال أحد يبحث  عنه، الفيه أبدا، النور دنس يلوث الظالم لهذا يحرم عليكم البحث 

   .)21("وليس من حق سواه، عنها، إن النار حق أصيل للقومندان

، أو البحث عنها يرتكب إثما، إن جزاء استعمال رإنه من يجرؤ على استعمال النا": ويقول 
  . )22("العذاب ثم الموت...ار بأي شكل هو الموتالن

وقصص اإلعدام اليومية قد ، غارات الشرطةر، وكان تلقين القومندان المستم": ويقول
  . )23("علمت الناس أن النور خطيئة كبرى

  ثقافة الخرافة -2- 4-3

إلى بعض  بأشار الكات ، وقدأحداث الرواية جرت في جو مشحون بالجهل والخرافات
ولعل أبرزها ؛ وثقافة الخرافة لديهم همعتقدات الخرافية التي تسود بين الناس، والتي تعكس جهلالم

كما هم العامة الجهلة في : "الكاتبيقول . أن الظالم عقيدة والنور خطيئة مرتكبها سيلقى الموت
ه ويقنعون أنفسهم أنهم يكرهون ما يكره ويهوون الخضوع،، كل مكان وزمان يعشقون العبودية

فإذا حاول أحد أن  .الحاكم، بل تطيع نفسك أوال عال تطيأي أنك  .الحاكم ويحبون ما يحبه
  .)24("يوقظهم من غيبوبتهم مزقوه تمزيًقا

عن نجم هوى على األرض  تحدثعندما " طه حسين" مشيرا إلى قولآخر ويقول في موضع  
ة، لكن النجم لم يمس األرض وقالوا في طفولته فراح الناس يصلون ليال ونهارا متوقعين أنها النهاي

  . ومحروسة "أم الدنيا"السبب هو أنه مصر  إن

يشير إلى العرافين في شوارع الغرب وظهورهم عندما شاع خبر في آخر وفي موضع 
شوارع الغرب  يوف: "العالم، فيقولالمحطات اإلخبارية يتنبأ بوجود نيزك يقترب من األرض ليدمر 

وتتوهج ، تهتز لحاهم ل الذين يظهرون دوما في هذه المناسبات التِعسة ظهر العرافون، والمخابي
  .)25("يلوحون بالفتات كتب عليها إن النهاية قريبة عيونهم، وهمالنيران في 
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  الحياة الجنسية  - 2- 5-3

الجامعة مصطفى بطالبته فاتن التي  تحرش دكتورحيث ؛ أشار الكاتب إلى ظاهرة التحرش 
كان يطوق فتاة "؛ وأصبح هو والدكتور صديقين، بل مي رغم معرفته بذلكتزوجها الحقا را

  :ويقول ،)26("بذراعيه ومن الواضح أنه يلثم شفتيها في نهم، كانت تقاوم

والتقطت كراسات  في اللحظة التالية نظرت فاتن لألرض، أغلقت زرين في قميصها،" 
  . )27("أو اغتصاب من فضيحة،ر نية تفلوحة كهذه تمثل غا، محاضرتها وانطلقت هاربة من الغرفة

حيث كانت علياء أخت رامي  الفئران،كما أشار الكاتب إلى عالقات غير شرعية في ظالم ممر 
مرة تذوب بين  تلقاه، وككلفي ممر الفئران المظلم "تذوب بين ذراعي فتى تلقاه في الممر؛ 

   .)28("ذراعيه

: نجوان بالممرضة التي عرفها في الظالم فقال من كذلك أشار الكاتب إلى عالقة ماهر المتزوج
والتحمت الغريزتان، وسالت الهرمونات أنهارا ، وال يدري كيف وجد أنها تقوده من يده نحو بيتها"

لتغرق كل شيء، كان يقضي معها وقتا ال بأس به لقد عرض عليها الزواج مرارا، ما دامت مصرة 
انه متزوج من اثنتين من دون زواج حقيقي واحدة لنقل " ،"على االستقالل فلتقبل نتائجه إذن

كانت الصدمة قوية ": ومن اإلشارات الجنسية في الرواية قول الكاتب، )29("لعقله وواحدة لجسده
كاد يصرخ من فرط النشوة تذكر لحظة البلوغ األولى في مراهقته عندما اكتشف شيئا اسمه 

  .)30("النشوة

  )وايةبطل الر(اللجوء الى اآلخر  -2- 6-3

ويحاول إيجاد  ستوبي ال يشعر باالنتماء إلى مجتمعه،يإن اإلنسان الساكن داخل المجتمع الد
طرق للهروب منه، ومن أبرز عالمات هذا األمر في الرواية هروب البطل الشرقاوي من مجتمع 

  :فيحدث نفسه قائًال الظالم،وانضمامه إلى أصحاب عقيدة ، النورانيين

على اإلطالق لكن هناك جدوى أكيدة في االنضمام لهذا العالم  هو مؤمن أنه ال جدوى"
  .)31("فلتنضم لهم قهرهم،السحري إن لم تستطع 

  الرؤية السردية  - 4-2

  مفهوم السرد -2- 1-4

مقالة السرد من القضايا النقدية التي كثر تناولها حديثا الرتباطها بفنون األدب المعاصر من 
  . )32(ي على حدث أو أكثر في تسلسل زمنيوالسرد نص يحتو .وغيرها ورواية
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المبحث الذي يدرس طبيعة النصوص  القصصي، وهيوالسرديات علم يتناول قوانين األدب 
  . )33(االسردية وشكلها ووظيفته

أن السرد هو الطريقة التي ُتعرض بها القصة،  والحوار حيثويجب معرفة الفرق بين السرد 
والسرد . حين أن الحوار هو الحديث الذي يدور بين الشخصياتوُتسرد بها مجريات األمو، في 

يأخذ الشكل األكبر من القصة، فهو اإلطار العام، والطريقة التي يتبناها الكاتب في كتابته بينما 
  . )34(لهو التفاصير الحوا

الراوي من توظيف  يتمكنومن أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في الرؤية السردية أن 
بحيث يتبع النص ويخدم الفكرة، ويخرج بالعبرة المناسبة ؛ يفيد النصبشكل السردية فنيا  الرؤية

  .في السياق

  مكونات السرد -2- 2-4

  .والمروي له والمروي، الراوي، :مكونات ثالثيتألف السرد من 

 حدث،وبكل عناصره من  المروي،وهو الطرف الذي يملك المعلومات الكافية عن : لراويا
من  للقارئوتقديمها  ونسجها،وهو القادر على إحداث التناسق بينها  ومكان، وزمان، وشخصيات،

فالراوي ؛ الذي هو شخصية واقعية) الكاتب(والراوي هو غير الروائي . خالل بناء سردي يختاره
الراوي في الحقيقة هو "؛ يستتر خلف قناع الراوي معبرا من خالله عن مواقفه الفنية المختلفة

غة أو بنية من بنيات القص، شأنه شأن الشخصية والزمان والمكان، وهو أسلوب أسلوب صيا
  . )35("تقديم المادة القصصية

، في تفسير األحداث، والوقائعتنعكس من خالل تدخله  وأيدولوجيةللراوي وظيفة سردية 
مد منه وهي قيام الراوي بمحاوالت إثبات مصدره الذي است؛ والتعليق عليها، ووظيفة استشهادية

  .ويسعى فيها الراوي إلى إقامة جسر تواصلي مع المروي له؛ ، ووظيفة التواصلهمعلومات

يقترن  األحداث،لتشكيل مجموعة من  الراوي، وينتظمعن  رما يصدهو كل : المروي
؛ حيث السرد والحكاية وُتعد الحكاية جوهر المروي. والمكان الزمان،فضاء من  بأشخاص ويؤطره

  .)36("مروي التالزمان اللذان ال يمكن القول بوجود أحدهما دون اآلخرهما وجها ال"

ويتأثر المتلقي بالمروي من حيث  ،)المتلقي(هو من يتوجه الراوي إليه بالسرد : المروي له
؛ فهو السامع أو القارئ ويظهر ذلك في مشاعره مما يمكنه من تقييم العمل األدبي ونقده جماله،

ة، وهو ليس مجرد فرد تقص عليه القصة إذ ينبغي أن يتضمن النص ما الذي توجه اليه القص
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قد يكون المحكي له شخصية داخل .. .يشير الى أن القصة موجهة فعًال الى جمهور أو قارئ معين
  . )37((intra-fictional narrate)العمل ومشاركة في األحداث وُتسمى 

  أنواع الرؤية السردية -2- 3-4

حيث يكون الراوي  والدقة،يتميز هذا النوع من األنواع السردية بالشمولية : الرؤية من الخلف -
فيكون وجود  ر،أدق األمو شرحفتجده يالقصة؛ على علم كبير بالشخصيات المتواجدة في 

  . )38("فمعرفة الراوي أكثر من معرفة الشخصيات الروائية"؛ الراوي في كافة التفاصيل

حيث يبدو الكاتب أقل معرفة بمجريات األمور،  السطحية؛ة الرؤي وهي: الخارجالرؤية من  -
فيصبح الولوج إلى األعماق ؛ وتكون أذهان األبطال أو الشخصيات غير واضحة للكاتب

  .أنه لم يتناول وجبة دسمة من المعلومات القارئمما يشعر ًا، عسير

ويصبح  فيلتصقان،الراوي مع هذا النمط كأنه الشخصية ذاتها  يتعامل: المصاحبةالرؤية  -
وكأنه صاحب  المتكلم،أي يتحدث بضمير  الشخصية،المتكلم هنا هو الضمير العائد على 

  . )39(يالنوع من السرد يتوافر في السرد الذات القصة، وهذا

  أنماط السرد -2- 4-4

فيستخدم فكرة  األحداث،وهو ذلك النمط الذي يهتم بشكل أساسي بترتيب  :المتسلسلالسرد  -
النمط من السرد هو  مرتب، هذافتسير األحداث بشكل  حدث،بع الزمني والتاريخي لكل التتا

  .األمثل في سرد الموضوعات التاريخية

وعمل مقارنات بين  والشخصيات،وفيه يسمح للراوي أن يعدد القصص : السرد المتناوب -
صة القصص والشخصيات، فيكون لدى الراوي مساحة كبيرة في سرد موقف ما من الق

كما هو الحال في المشاهد الخاصة باألعمال . ثم سرد موقف آخر من قصة مغايرة األولى،
الخيوط؛ في نهاية العمل الربط بين جميع  القصص، ويجبالدرامية التي تضم عددا كبيرا من 

، بالوحدة أو القارئ جب أن يشعر المشاهدويالسردي في النهاية كتلة واحدة  فالعمل
  .ويروى ما يسردبط بين كل والتناسق، والترا

لألحداث؛ هو ذلك النمط المعتمد على التسلسل العشوائي أو غير المنظم  :المتقطعالسرد  -
ثم يعود ، الزاوية في القصة يعتبر حجرأو من الموقف الذي  النهاية،البداية من  فتكون

ثم العودة والسرد من جديد، أو البداية من المنتصف، وسرد ما مضى ، الكاتب للبداية
  .)40(دمةمجددا للمروي له والسير معا مع األحداث القا
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  خصائص النمط السردي  2- 5-4

 والمتخصصين لذامن أصحاب المصطلحات  ليس دائمًا حيث أنّ  المروي له: بساطة النص -1
  .يجب استخدام األسلوب البسيط الذي يتناسب مع كافة الفئات

يزيد من  له؛ حيثيعمل الراوي على تحفيز خيال المروي من المهم جدا أن : تحفيز الخيال -2
، والتفاصيل في الرواية رشغفه وتعلقه بالرواية، ويعمل على تنشيط ذهن القراء وتخيل األمو

  .كأنها الواقع

على الراوي أن يحرص على اختيار النص الجميل،  :الجماليةاستخدام األساليب األدبية  -3
فالنصوص الجامدة ال تغري القراء، الجملة؛ على تركيب  والحرص المنسقة،والكلمات 

  .والعبارات الجافة ال ُتحفر في العقول وال ُتحرك القلوب

  )في ضوء الرؤية السردية(البناء الفني للرواية  - 5-2

بالترجمة، وازداد ولعه  العربية،الكاتب أحمد خالد توفيق روايات عالمية إلى اللغة  ترجم  
المشاعر ترجمة تركت أثر أدبيا إنسانيا كبيرا في الكاتب ليس على مستوى أن هذه ال ويبدو
  .فحسب، وإنما على مستوى الصياغة، واألسلوب بل على كل عناصر بالغة الرواية رواألفكا

  :البناء السردي في الرواية -2- 1-5

 في هذا الخط؛ فالرواية بتمهيد طويل دون حاجة حقيقية إلى هذا التطويلالكاتب بدأ 
السردي الطويل حياة الشرقاوي من بداية الرواية إلى نهايتها كانت هناك قصص أخرى صغيرة 

 ،في الظالم ويتزوجهارامي الذي يحب زميلته في الجامعة، (؛ عابرة كلها عن أفراد أسرة واحدة
ثم تربطها عالقة بعامل في  ،وأخته عزة المعلمة التي فاتها قطار الزواج، وأخوه المراهق

احتالوا على الهروب منه، وسعى كل منهم إلى أن و، وفي الواقع كلهم تعايشوا مع الظالم )سةالمدر
فيه وكان البناء السردي للرواية متماسكا ". قداحة"ولو على ضوء ر يسرق لحظة من متعة النو

العديد من  اعتمد الكاتب على السارد العليم إذ جّلى. وإن كانت الحوارات قصيرة؛ لغة حوارية
قد أغرق  .وأدبية توغلت الرواية في أجناس علمية، وفلسفية، التي الثقافات الفلسفية، والشعرية

" األرض الخراب"كقصيدة  ؛الكاتب في الوصف العلمي، وحضرت قصائد عدة لشعراء عظماء
  ).ألبي القاسم الشابي( وقصائد إلليوت،

موضوعيا أو السرد  الوقت يكون أغلب سرد، فيكما استخدم الكاتب أكثر من أسلوب 
. القارئكان لديه قدرة على التنوع بين أساليب السرد دون تشتيت ، خارجيا، وحينا تجده داخليا

  .ركاكةسلس ال تكلف فيه وال  أسلوبه
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أولهما الوصف في أكثر األحوال، ثم الحوار الذي ؛ على عاملينة سرديال تهبنى المؤلف رواي
تنقل المؤلف في أثناء ذلك . وقلته في صفحات الرواية، ن قصره في جملبالرغم م كان فعاال قويا

وحياتها " راميأسرة "وفصول أخرى تحكي عن  ،"الشرقاوي"بين فصول قصيرة لتحكي مرة عن 
 الروايةيفعل ذلك بمهارة شديدة حتى تكاد ال تعرف من بطل  الظالم؛ حيثمن عالم النور إلى عالم 

ثم يجعل المؤلف ، وجه التحديد إال عند اقترابه من منتصف الروايةومن شركاؤه ومعاونوه على 
الذي يرى النور ويعرف انه " الشرقاوي"ة إحداها لحظ ؛خواتيم من الرواية لحظات تنوير متعددة

فكانت  "أسرة رامي"أما لحظات التنوير ألعضاء  .موجود في الكون حقيقة واقعية لكنها بعيدة عنه
تنوير الفكانت لحظات  ؛او تقييم بعضهم ألفكاره في نهاية الرواية م ببعض،في أكثرها التقاء بعضه

 القارئدالة على نهاية مستقلة لكل فرد، لكنها تنسجم معا لتصنع مشهدا تنويريًا كبيرًا يشّكل وعي 
  . )41(بنهاية القصة نهاية تنفك معها رموز الرواية

  :سيميائية غالف الرواية -2- 2-5

ليست صورة عابرة بعيدة عن مضمون الرواية إنما هي آلة استخدمت  وهي" قداحة"صورة  
بل كانت عامال مؤثرا في مجرى األحداث في كثير من ، بعض شخصيات الرواية لكثيرا من قب

فكانت رمزا فاعال في  ؛فكثيرا ما خّلف استخدامها فرحة وأحيانا خّلف استخدامها حسرة ؛األحوال
في مجتمع الرواية، وفي مره من المرات اسُتخدمت في المتحف  األحداث كما لو كانت شخصية

وهو ، غالف الرواية باللون األسود. رالمصري وفي ذلك رمزية البحث عن النور، والنهوض بالحاض
سطور الرواية حيث الفزع  يوحي بالسوداوية المتعلقة باألحداث المطروحة التي أفصحت عنها 

الكاتب شخصيات الرواية تعيش واقعا مريرا وسط الظالم  وجعل، والخوف من المستقبل المظلم
  .الحالك

  "ممر الفئران"الرواية سيميائية عنوان  – 2- 3-5

عتاد اضيقة رتيبة  اةحي ؛ويوحي بالضيق ،الممر يعبر عن الطريق الشاق لمن أراد االستنارة 
هذا الممر الضيق، الدنيا عندهم نهايتها حدود . على نمط معين من التفكير والسلوك كانهاس

ورد ذكرها مرات قليلة جدا إلى أننا تأكدنا من  "في ممر الفئران" العنوانجملة وبالرغم من أن 
الفئران هي تلك ؛ فأنه يقصد بممر الفئران حياة شخصيات روايته الذين يعيشون على الخوف

  .ل من كل شيءالشخصيات أو الكائنات التي تعاني في المجتمع وليس لها إال أن ترضى بالقلي

  :الشخصيات --2- 4-5

لم يعتن المؤلف برسم ، فيما يخص كيمياء الشخصيات أو سمات الشخصيات جعلها مبهمة 
لكنه تركنا نعرفها من  تميز تلك الشخصيات ةال عالقحيث  ر؛صورة الشخصيات من حيث المظه
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كان الكاتب بارعا األفكار والمواقف، واستخراج صورة لكل شخصية من خالل الحوار واألحداث، 
لذلك صور الشخصيات واجتماعي؛ في اتخاذه الواقعية منهجا يصل من خالله إلى نقد سياسي 

واستطاع أن يجعل القارئ يرى تلك الشخصيات بطريقة أخرى وذلك من  بتلك الطريقة المبهمة،
يزها من والتي يستطيع القارئ تمي، خالل األفكار والمبادئ التي تسكن في نفوس تلك الشخصيات

  .خالل سلوكياتها في تلك البيئة المظلمة

واآلراء لتلك الشخصيات، واستطاع أن ، والمواقفر، والمشاع ر،بوصف األفكا اعتنى الكاتب 
تشعر معه أن شيئا متكلفا تمت صياغته من أجل  الرواية، فالينسج ببراعة لقاء الشخصيات في 

  .الحبكة الروائية

  :المكان -2- 5-5

نستثني من ذلك بداية الرواية التي حددت  دقيق،ية يبدو غير محدد على نحو مكان الروا 
فالحدث يقبل مصر؛ إن المكان هو مصر دون تحديد مكان معين في  كثيرة،صراحة في أماكن 

اسم مصر يقّل ذكره مع منتصف الرواية إلى أن اختفى أخذ ثم  ،الوقوع في كل مكان في مصر
وانفعلت ر، حتى كأنك أدركت أنها احداث معهودة تقع في مص ،لروايةتماما في الربع الرابع من ا

لقد ": هبمصر بقولالمؤلف  رناومن وقت آلخر يذك .وأصبحت تشارك الشخصيات أحداثها وأفعالها
وعندما ينتقل المؤلف إلى األجزاء االخيرة . ..)42("أصبح متحف محمد محمود خليل بال لوحات

ز السياسية واالجتماعية جلية أمامك حينها ال تقرأ كلمة مصر حيث يحتدم الظلم وتتضح الرمو
مكتوبة امامك ولكنك تستحضرها في ذهنك ووجدانك، ولعل ذلك هروب لجأ إليه المؤلف ليبتعد عن 
االنتقاد الصريح للمجتمع المصري، أو ليجعل من الصورة الروائية في النهاية نموذجًا ينطبق على 

ن ناحية أخرى يتخذ الكاتب مكانا افتراضيا، وجعل األحداث تدور في وم. أماكن كثيرة في العالم
هذا المكان . ذلك السرداب الذي عاشت فيه تلك الشخصياتالمغلقة؛ ذلك المكان وهو من األماكن 

من الكاتب حيث جعله الكاتب مظلما ديستوبيا يعج بالصراع بين تلك ة في الرواية فيه رمزية حرفي
  .الشخصيات

  :لزمانا -2- 6-5

، ولكنك تدرك على الفور بعد قراءة الفصول األولى أنه ةلم يذكره الكاتب على وجه الدق 
يتحدث عن المجتمع المصري في الفترة السابقة مباشرة من تاريخ نشر الرواية في التسعينات وما 

لدنيا بعدها في المجتمع المصري، وقد صنع المؤلف زمانا منتهيا هو الزمان الحقيقي حيث كانت ا
والسنوات إلى أن دخل الكون في مرحلة ر األسابيع والشهوو تسير بشكل طبيعي، محسوب باأليام

دخلوا زمن الظالم ته، ُقضي األمر وحساس بالوقت وقيمالظالم التام الذي فقد الناس معه اإل
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 والثاني الزمن الذكريات،أحدهما الزمن الماضي الذي يمثل ؛ صنع الكاتب زمنين. الالمحدود
  .العصرين االزمنين تشتد معاناة بعض الشخصيات ممن شهدو المعاناة، وبينالحاضر الذي يمثل 

  :المشكلة والحبكة -2- 7-5

بعض المشكالت بدوره  صنعالذي  )الظالم(تتمحور حول المشكلة الكبرى في الرواية 
وكان اختيار  ،الحبكة كانت غامضة. وأمال مرجوا حال ممكناالنور  ةالصغيرة حتى أصبحت لحظ

تحسس األشياء على طريقة ؛ كدافعا لكثرة الوصف العلميالمظلم هذه الحبكة في العالم الكاتب ل
بناء  توبذلك نجد الحبكة صور، وما يهمنا أن الحبكة كانت أكثر ارتباطا في بنائها، )برايل(

ر اإلنسان ولكن الواقع هو المراد في هذه الحبكة الموحية بتصوي، المجتمع تصويرًا محكما
  .من تلك االيديولوجيا القمعية مسلوبوال، المهدور في المجتمع

  :لغة السرد -2- 8-5

نستخدم الكلمات  القصيرة، وأحيانابالرغم من كبر حجم الرواية إلى أنها قامت على الجمل  
ها وهو في ذلك يعتمد على بالغة اإليجاز في استخدام بعض العبارات ليصنع من واألرقام،األجنبية 
سياسة إذا متَّ ظمآنا فال نزل  إن": مثالفيقول  يريده،لتعبر عن كثير مما  جمال مأثورةِحَكما أو 

عبر بها عن أسلوب الذين ال يرجون الخير لغيرهم إذا لم ينزل بهم ، )43("القطر تلخص كل شيء
ومن حدث الجمل القصيرة في الرواية تأخذ القارئ من فكرة ألخرى ومن شخصية ألخرى . خير
ومواد ُتفرز ومستقبالت  ،القرص يعبث في كيمياء المخ موصالت تتوقف": ، ومن ذلك قولهآلخر
  .)44("إنه ينام يثقالن،جفناه ...تلو اآلخر تنغلق واحدااألبواب ، ُتغلق

فتشعر كأنك أمام نص أجنبي مترجم وال شك في أن ذلك يعود إلى كثرة ما ترجمه الكاتب من 
من مظاهر هذه اللغة الروائية أيضا أنها تقتبس من   .ة على تأليفه لهذه الروايةالروايات السابق

يعرج عليها  شعرية أبيات الرواية مطلع فصول فيعرض المؤلف في؛ نصوص التراث كل تليد مفيد
 "األرض الخراب" ثم يوثق ذلك توثيقا فيبدأ أحد فصول الرواية بقصيدة، في حكاية الفصل

، وأحيانا يتمثل داخل النصوص بأبيات )46(انا يبدأ بأبيات ألبي القاسم الشابي، وأحي)45(تألليو
المجد " )48(، وأحيانا يبدأ بأبيات أمل دنقل الشهيرة)47(ركما في تمثله أبيات لزهي الشعراء

شاعرة  -وهي نجوان -أو يصنع أحيانا من إحدى شخصيات الرواية  ،"للشيطان معبود الرياح
يبدأ به بعض فصول الرواية فتكون اللغة الروائية ذات تناص داخلي و الشعرية هايقتبس بعض أبيات

وقد ، نجوان شخصية حقيقية يقتبس المؤلف من أشعارها انلتتسّنى معه  ؛يزيد من اإليهام الروائي
كما أن هذه اللغة الروائية لغة   )49(..."من أغنية نجوان إنني سوف"؛ يضع المؤلف لذلك عنوانا

التي قد تكون جديدة عليه كما  بالمعرفة، والمعلوماتة للقارئ تحرص دائما على تزويده تثقيفي
 م يكن متحمسا للعلم بحال،ل" :يتحدث المؤلف عن رامي فيقول بذلك،سمحت محطات السرد 
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وإنما هو حماس من يمشي في درب ال يعرف من وضعه فيه وال متى ينتهي وال لماذا ال يمشي 
 الكلية، وهكذا هو الطريق السردي يعرفك ب ة إيليا أبو ماضي للحياة هي نظرتهذات نظر، )50("فيه
  .ويستشهد أحيانا ببعض أبياته "عريضة بنسي“المهجر ويعرفك بشاعر  ،"فارايج"

بحيث تصبح  ؛كما أن الكاتب بأسلوبه األدبي يعتمد على النص الجميل والكلمات المنسقة
 :االقتباساتمن هذه ؛ وسيما على مواقع التواصل االجتماعيال  ُتردد وُتكتب،اقتباسات للقراء 

، "الفقرالبشر ال يقدرون على توزيع الثروات منذ فجر التاريخ لذا اكتفوا بأن يوزعوا "
 مماممن يتوقعون منا األفضل ثم نكتشف أنهم كانوا على حق وأننا أفضل حيانا نسخر أ"

  .)51("تصورنا

  :الراوي 2- 9-5

الرواية يقص ويسرد  في مطلعلذي يقص عليك بهذه اللغة فيظهر بوضوح أما الراوي ا
نك اآلن في بأوقد اطمأن  يتركك في أعماق روايته ذلك؛ حيث به بعدويعّلق ثم يختفي وال تشعر 

  .البحر الروائي العميق

تفسير الغيبوبة؟ ال أعرف، أعرف فقط أن الشرقاوي انتقل لبعد " :الرواية مطلعيقول في 
ربما لن تنتهي ...وأعرف أن رحلته عبر ممر الفئران قد بدأت وقد تنتهي عما قريب، كما قلت آخر

  .)52("أبدا صدقني

  :جده يعلن صراحة في قائالفت ؛القراءةوهكذا يستمر وجود الراوي أثناء 

لكن دعنا  النيزك،هذه كانت األيام السابقة لسقوط  حدثت، وأنبالطبع أنت تعرف أن معجزة "
  .)53("ستبق األحداث، سأحكي لك كل شيء في وقتهال ن

  .بصراحة مطلقة هله، ويخاطب ويفسر ويقتبس ،يعّلق له القارئالراوي دائما قريبا من  يظل

  :الحوار -2- 10-5

استخدم الكاتب الحوار في كتابة الرواية استخداما ناجحا يدل على فهمه لدور الحوار في  
في طريق  كان يسير ومفرداتهوفي جمله، ، قصيرًا في حجمهفالحوار الذي جاء السردي؛ العمل 

كما  .السرد الذي انتهجه الراوي فال تشعر أنك توقفت عن قراءة سردية لتنتقل إلى قراءة حوارية
أولهما الحوار بين الشخصيات وقد كان بدوره كافيًا لفهم أبعاد ؛ أن الحوار جاء في صورتين

وكها، ثم النوع الثاني الذي كان حوارا ذاتيا بين الشخصية وسل  صورة الشخصيات وحدود أفكارها
وهو حوار داخلي أسهم بدوره في فهم ؛ العتابأو أو التردد أو اللوم،  وذاتها من خالل التساؤل

  .أعمق للشخصيات
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  :المضمون السياسي واالجتماعي -2- 11-5

كتاب الذي استلهم أو سياسيا حتى اسلوب ال، كل شيء في الرواية يحمل مضمونا اجتماعيا 
كل قديم ووظف كل عناصر التراث من شعر إلى ِحَكم ثم حكايات أساطير وأحداث تاريخية قديمة 

مهما اختلفت حياتهم سيفكرون ؛ فكل هذا ربطه المؤلف بالحياة المعاصرة لشخصيات الرواية
ظالم على حتى بعد أن سيطر ال ،عناصر التراث ستظل حاكمة الموقف .بالطريقة القديمة نفسها

لذلك تظهر الحقيقة جلية في بعض اللمحات ؛ الكون ظلت شخصيات الرواية تفكر بالطريقة نفسها
ال يوجد  اعندم: "مثلعبارات تقولها الشخصيات في لحظات تنوير خاطفة في الفكر ؛ كالسريعة

  ".مستقبل فال جدوى من الماضي

السياسي، وكان منهجه في ذلك و االجتماعي،اتخذ الكاتب من الواقعية سبيال إلى النقد 
تصوير الشخصيات من خالل ما يؤمنون به من القيم ومن خالل ما تحتويه عقولهم من أفكار وما 

نهم يتخذون في عالم الظالم السلوك نفسه الذي كانوا يتخذونه في عالم اينتهجونه من سلوك، 
بشدة وإن كان هذا  النورالسعادة ويتجهون يبحثون عن  الظالم أصبحوافي عالم  لكنهم ر؛النو
  ."قداحة"نور متمثال في ضوء ال

في المتحف  "قداحة"فهذا الشرقاوي عندما يشعل  ؛الرمزية طريق سلكه الكاتب في روايته
كذلك يرمز الكاتب بمرض ، المصري فإنه يرمز إلى البحث عن النور ولو في حضارة مصر القديمة

  .فالنور يقوي العقول؛ مل عن التفكير والتصرفالناس إلى العجز الكا أصاب بعضالكساح الذي 

حيث يظهر شخص  ؛ثم يصل المؤلف إلى قمة النقد السياسي بالوصول إلى خواتيم الرواية
للبشر، فرض عقيدة الظالم باعتبارها مذهب ت التي دكتاتوريةالشخصية ال ذو ؛"القومندان"اسمه 
لمؤلف صورة واضحة للحاكم لم يعطينا ا .الشرطة في كل مكان يأتمرون بأمره ورجال

حتى الظالم، ، ومن الطبيعي أال تظهر صورة هذا الرجل واضحة لمن يعيشون في "القومندان"
أنهم ال يعرفون مكانه، وكل ما هو متاح من هذا الحاكم أن سيطرته على العالم سيطرة كونية ال 

 في الرواية لها، فوردراد:  

  .)54("رهو كالنسون ال، نعيش كالخفافيش ويعيش إنه يرى ونحن ال نرى ينعم بالنور ونح"

وفي شيء من الفلسفة يعرفون أن الضوء ليس جريمة أو حراما فيما عدا انه يضعف من  
 .)56("البصاصون في كل مكان" ،)55("لذلك يشعر الناس بالرقابة الدائمة" ؛سيطرة ذلك الطاغية

ن هذه الرقابة قديمة منذ أزمان بعيدة أ رناتشع) البصاصين/ ونالبصاص(استخدام الكاتب لفظ 
  . معصر الظالحتى قبل 
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محاوالت كثيرة أيضا  ، وبعد"قداحة"وبعد محاوالت كثيرة من رامي والشرقاوي إلشعال 
؛ أعلى الجبال "القومندان"وهو العمل في قصور  ؛من الشرطة يصالن إلى حل "لقداحةا"ـللتخفي ب

وصولهم إلى قمة الجبال مشهد رؤية النور  ، وعندللنوريقتربون من الشمس ويعودون  بحيث
الذين ، "القومندان"الناس الذين يعملون عند  شاهدواهنالك  مشهدا أثيرا لدى كل نفس،

وهناك يشاهد رامي والشرقاوي في . الشمس والنور؛ الذين يقتربون من الحقيقة، يقتربون منه
  .ضوء الشمس ما كان يفتقدان رؤيته في العالم المظلم

أو القوة يمكنها القدوم هنا لتعيش في قصور  الثروةالفئة المحظوظة التي تملك " :يقولو
وهكذا  فوق عقائده، فوق أسراره، فوق مخاوفه،، القومندان، يمكنها أن تكون فوق آالم العالم

  .)57("إلى هنا تأتيأن  استطاعت

  :العيوب الفنية في الرواية 6-2

وقد وضح المعنى  ،تكرير بعض الجمل بشكل واضح ال حاجة له من العيوب الفنية في الرواية 
عامال في زيادة  الرواية أو المراد في الصيغة األولى، وال يمكن القول أن هذا كان سببا في تطويل

في مطلع ر كثرة االقتباس األدبي من القصص والشعو فطول الرواية جاء من طول الوصف؛ حجمها
أمام عمل أدبي شامل يبدأ بقطعة شعرية، ثم ينتقل بعدها إلى كل فصل قصصي، حتى شعرنا أننا 

كأن القطع الشعرية ؛ النص القصصي الذي ال يخرج مضمونه غالبا عن مضمون القطعة الشعرية
أما الجمل القصيرة التي اعتمد عليها ، نص خالد حتمي البد أن تدور األحداث القصصية طبقا له

على قوتها  إال أن الكاتب ساعد ،الروائية الشخصيات  المؤلف قد ال نراها صالحة لكشف ذات
  . ذاتهاو وصالحيتها باستخدام الحوار الذاتي المتمثل في حديث النفس بين الشخصية

أما من حيث المضمون فيؤخذ على الكاتب كونه بعد كل هذا السرد الطويل لسلبيات حياة 
ة الظالم لم يقدم لنا حال لكل هذه الناس في المجتمع المصري سواء في فترة النور أو في فتر

، لقد تحدث عن الظلم ولم يذكر كيف يتم التخلص منه؛ السلبيات، وال كيف يتم التخلص منها
 ؛وتحدث عن العدل ولم يذكر كيف يتحقق، الحل الذي استعد له بعض الشخصيات وسعت إليه هو

  . ررؤية النو

النهايات السعيدة تم استهالكها وال تمت حيث يخبرنا الكاتب أن  متوقعة،نهاية الرواية غير 
وبعد طول  أحيانا،الشر معنا وحولنا وفي داخلنا وقد ينتصر على الخير  وبأن بصلة،لواقعنا 

 نالنورانييالشرقاوي على أصدقائه  وزمالئه، ينقلب )الروايةبطل (من الشرقاوي  معاناة وبحث
الواقع  وسوداويةكل يعكس مرارة وينضم إلى اصحاب عقيدة الظالم ويصبح أحد زعمائهم بش

  .وتناقضاته
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  :النتيجة

وُتعد  ،وسيلة لنقد الواقعكاتجه عدد من الكّتاب المصريين لكتابة الروايات الديستوبية  -
والقيمية األخالقية هي أهم ما ارتكزت عليه الرواية ، واالجتماعية الموضوعات السياسية،

 .في تجربتها الديستوبية العربية من محاور

واية في ممر الفئران رواية ديستوبية مشوقة في عالم ال يعود فيه النور حقا من الحقوق ر -
مجتمع غارق في الظالم ملتحم  نعيشه؛ وهوالرواية تعبر عن واقعنا الذي  لإلنسان،الطبيعية 

بالجهل والفقر والتخلف، تحدثت الرواية عن عالم متخيل مليء بالسوداوية، عالج فيها الكاتب 
حيث يرصد الكاتب في الرواية المالمح ؛ والقمع، والظلم االستبداد وسلب الحريات، مواضيع

 .الفئرانفي ممر  التي كان يعيش سكانها ستوبية للمدينةيالد

ويخرج بالعبرة المناسبة كما  الفكرة،الرؤية السردية فيما يفيد النص ويخدم  الكاتبوظف  -
الرؤية  إنأن نقول  ونستطيع. النصلزمني في ا والتسلسلراعى الكاتب التطور في األحداث 
السردي كما توفرت في الرواية خصائص النمط  .والدقةالسردية لديه اتسمت بالشمولية 

حيث يزيد من شغف ) األسلوب األدبي الجميل الخيال، واستخدام النص، وتحفيز بساطة(
 .كأنها واقعوالمروي له وتعلقه بالرواية وتخيل األحداث 
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  ِحجاج الصورِة في خطاِب اإلعالم األردني في جائحة كورونا
 "رسم الكاريكاتري أنموذجًا"

  
  **أحمد محمد أبودلوو *مأمون علي حسن عنانزة

  

  ملخص

عناصر الحجاج وآلية عمله في الرسم الكاريكاتيري فـي الخطـاب اإلعالمـي     يسعى البحث إلى استكشاِف
،األردني ال استراتيجية وبيانالحجاجي في اإلنتاج المفارقـة   .خطاب الكاريكاتيري ل إلى أنـخرية (وتوصالس( 

 التــي تلــون الّطــابع العــام للخطــاِب الكاريكــاتيري وســيلٌة إقناعيــٌة محملــة بالــدّالالت تختــزل أوضــاعًا اجتماعيــةً    
قد بعض اإلجـراءات الحكوميـة،   واقتصاديًة للمواطن األردني في جائحة كورونا، وتهدف إلى تعرية الواقع، ون

ــًا مــن خــالل مجموعــٍة مــن الحجــج واآلليــاِت التــي تصــنعها        وكشــف جملــِة الممارســات غيــر المقبولــة اجتماعي
المفارقُة، على نحو أساسي.  

  .الِحجاج، الحجج، الِخطاب الكاريكاتيري، المفارقة، السخرية: الكلمات المفتاحية
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The Image-Argument in the Jordanian Media's Discourse on the 
Corona Pandemic: "Caricature Art Images as a Model"  

 

Mamoon A. H. Ananzeeh, PhD student, Department of Arabic Language and 
Literature, Yarmouk University, Jordan. 

Ahmad M. Abu Dalu, Associate professor, Arabic Linguistics, Department of 
Arabic Language and Literature, Yarmouk University, Jordan. 

 

Abstract 
This research aims to explore the elements of argument in caricature images in the 

Jordanian media discourse, and shows how the argument production of the caricature 
discourse is carried out. It concluded that the irony, that colors the caricature discourse, 
is a persuasive method full of connotations that summarize the social and economic 
situations of the Jordanian citizen in the Corona pandemic aiming to expose reality and 
criticize the government’s procedures, and reveal a set of socially unacceptable practices 
through a set of arguments and mechanisms that are mainly made by the irony. 

Keywords: Pilgrims, Arguments, Caricature rhetoric irony. 
  

  

  المقدمة

يحتلُّ الخطاب اإلعالمي مكانًة بارزًة في عصرنا الحاضر، وذلك ِمن خالل تأثيره في الحياِة 
راء واألذواق آلالمعاصرِة، ومساهمته في كشف حقائق وطمس ُأخرى، وُقدرته البالغة على توجيه ا

لوك؛ فغدا بذلك محورًا َأساسيًا في منظومِة المجتمعوالس. 

محورًا أساسيًا في الخطاب اإلعالمي ألّنها تكّثف من الّتبليغ وتتسلَُّط على وتشكِّل الصورة 
الحساسية المتأّثرة لدى المتلقي، وتساعده على الفهم من خالل الّنسق األيقوني الخاص الذي 

 .تتكون منه، ما يجعلها تصل إلى المعنى من أقرب مرمى

ا صورًة ثابتًة أو خطابًا بصريًا مثل الصور وتتّنوع الصورة في الخطاب اإلعالمي بين كونه
الفوتوغرافية، والصور الكاريكاتيرية، والصور المتحركة مثل المسرح والرسوم المتحركة، وصور 

 .الفيديو، وتتجسد بشكل جلي في الصورة السمعية البصرية الّتلفزية
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الصورُة الكاريكاتيرية التي أصبحت وسنتناول في هذه الدراسة أحد َأنواع هذِه الصور وهي 
تالزم الخطاب اإلعالمي من خالل متابعتها اليوميَة لألحداث المحلية والدوليِة، وفيها يجري تسليُط 
الضوء على القضايا المتنوعة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وتكمن أهميتها في أّنها تؤدي 

 .واإلقناع اإلمتاع: وظيفتين أساسيتين، هما

 ويظهر اإلمتاع من خالل أثر الصورة الساخرة التي تمّثل لغًة جميلًة مكّثفة تختزل وقت
في إدراك الفكرة؛ أما اإلقناع فهو يتعّلق بكلِّ العناصر التي توّظفها البنية الماديَة للصورة  المتلّقي

ب الكاريكاتيري كما ذكرنا يسعى وألن الخطا. الكاريكاتيرية من تخطيطاٍت تشكيليٍة وحجج بالغيٍة
ِحجاج الصورة في خطاب اإلعالم "إلى تصور الواقع المعيشي فقد جاءت دراستنا الموسومة بـ

لتكشف عن الّتقنيات الحجاجية في  –الكاريكاتير أنموذجًا رسم  - " األردني في جائحة كورونا
ا جائحُة كورونا على ُفلك الحياِة الخطاب الكاريكاتيري األردني في ظلِّ ظروٍف جديدٍة فرضته

 .للمواطن األردني، وبيان وظيفتها الحجاجية

 :أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في محاولة الكشف عن كيفية بناء الحجاج في الصورة الكاريكاتيرية، 
يير والتقنيات واآلليات الحجاجية الموظفة في الخطاب الكاريكاتيري، والدور الذي لعبته في تغ

 .األفكار والقناعات في المجتمع األردني في جائحة كورونا

 :منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الّتحليلي، باختيار نماذج من الرسومات الكاريكاتيرية، 
وتحليلها بغية استخراج الحجج الموظفة فيها، وتنزيلها في السياق المراد به وهو جائحة كورونا 

 .هاوما نتج عن

 :أسئلة الدراسة

 :الّتساؤالت اآلتية تحاول هذه الدراسة اإلجابَة عن

 هل يوجد حجاج في الخطاب الكاريكاتوري مثل الخطاب الّلفظي؟. 1

 كيف تتشّكل بنية الحجاج في الخطاب الكاريكاتوري؟. 2
 ما هي القواعد البنائيُة المساهمُة في هذا الّتشكيل؟. 3

ليات التي يستثمرها الخطاب الكاريكاتيري من أجل الّتأثير في المتّلقي ما هي الحجج واآل. 4
 واستمالتِه إلى المقاصد في جائحة كورونا؟
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 :أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسُة إلى تحقيق جملة من األهداف ومنها

1 .نية الحجاج في الخطاب الكاريكاتيريعن ب الكشف. 

 .ي ُتشكل بنية الحجاج في الخطاب الكاريكاتيرياستخراج القواعد البنائية الّت. 2
بيان الحجج واآلليات التي وّظفها الخطاب الكاريكاتيري األردني من أجل الّتأثير في المتلقي . 3

 .واستمالته إلى المقاصِد في جائحة كورونا

 :عينة الدراسة

أردنيين معاصرين، تمثل  تتمّثل عينة الدراسة في عدٍد من الرسومات الكاريكاتيرية لرسامين
 .محطات مهمة في جائحة كورونا

 :الدراسات السابقة

 :ظهرت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الحجاج في الصورة ومنها

سيميائية الِحجاج في الخطاب الكاريكاتيري من السخرية الصريحة إلى االستدالل المضمر،  -
وقد بدأت الباحثُة الدراسة بالتعريف بالمصطلحات التي ، )1()م2013(للباحثة لضميره زروطه 

تّتصل بالدراسة كالحجاج الصورة الكاريكاتيرية، وبيّنت في المبحث التالي كيفية تشّكل أبنية 
الحجاج في الخطاب الكاريكاتيري، وفي نهاية الدراسة قامت الباحثة بتحليل صورة كاريكاتيرية 

ت الباحثة إلى نتيجة مفادها أن الصورة الكاريكاتيرية لها تأثير واستخالص الحجج منها، وخلص
مباشر على المتّلقي وخاصة اذا ما كان الموضوع سياسيًا، وتختلف دراستنا عن هذه الدراسة في 
أّنها عملت على تحليل العديد من الصور الكاريكاتيرية وبينت أنواع الحجج التي لجأ اليها 

باتهم، وكذلك فدراستنا لم تقتصر على الموضوعات السياسية بل كانت الرسامون لتمرير خطا
 ).سياسية، اقتصادية، اجتماعية(متنوعة 

، )2(ِحجاج السخرية بين اللغة والصورة في شبكات الّتواصل االجتماعي الفيسبوك انموذجًا -
هذه الدراسة التحليلية ، وبينت الباحثة في المقدمة أن الهدف من )2015(للباحثة، بسمة بوخشبة 

الميدانية هو بيان خصوصية الحجاج كظاهرة لغوية، ُثم محاولة البحث عن السخرية كقضيٍة من 
بظاهرٍة تواصليٍة السياسية منها، وتوصلت الباحثة  -كما تقول–قضايا الحياِة؛ لذلك ربطتها الباحثة 

ابات الساخرة تحمل بعدًا حجاجيًا، وأن الحجج إلى عدٍد من النّتائج العامة والخاصة ومنها أن الخط
الموجودة في الخطابات الساخرة حجج مباشرة وغير مباشرٌة، وأن الخطاب الساخر يتسم بالمعنى 

 .أن الحجاج مقلوب أيضًا -كما ترى –المطلوب مما يعني 



 "رسم الكاريكاتير أنموذجًا: "ِحجاج الصورِة في خطاِب اإلعالم األردني في جائحة كورونا   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2203

قد بينت الباحثة ، و)3()2020(ِحجاج الصورة الساخرة في الخطاب السياسي، ريم الشريف  -
إلى أّنها تهدف من هذه الدراسة إلى الّتعرف على مفهوم الحجاج كظاهرٍة لغويٍة تفاعليٍة أفرزها 
المجتمع أثر ثورٍة اتصاليٍة، وفكريٍة، وتّطرقت إلى أن استعمال مفهوم الحجاج والسخرية قد تزايد 

جميع المستويات دون استثناء بغية اإلقناع  على"ثورة الربيع"بشكل كبير بعد اندالع ما يسمى بـ 
والتاثير وكشف المستور للعامة، وبالتحديد الِحجاج السياسي اّلذي يعتمد في األصل على اإلقناع 

 .الممنهج والمدروس

 ابداعي خرية هو فنِحجاج الس وقد توصلت الدراسة إلى جملٍة من النتائج من أبرزها أن
الكّلي الممثَّل في الّلغة والفكر، والفن، والفلسفِة، ومن النتائج المهمة كذلك التي امتزج فيه المرّكب 

توصلت إليها الدراسة أن الصورة الساخرة هي سالح الكثير في مقاومِة الفساد فهي تعد مظهرًا من 
 .مظاهر المقاومِة الشعبيِة، والتمرد على الّظلم

 :جتعريف الحجا: المبحث األول

 :الحجاج لغة: أوًال

الِحجاج من الحجِة والبرهان، وقيل الحجة ما دافع به : يعرف ابن منظور الِحجاج بقوله
يقال : "، وأما ابن فارس في كتابه مقاييس الّلغة فيعرف الِحجاج على النَّحو اآلتي)4(الخصم

كون عند الخصومِة والجمع حجج، حاججت فالنًا فحججُته أي غَلبته بالحجِة، وذلك الَظفر ي
5(والمصدر الِحجاج(. 

وبالّنظر إلى الجذر االشتقاقي في لفظِة الِحجاج ومنه الحجة وحجاج، حججيج، وحاججُته 
محاجًا أي غلبُته بالحجِة والبرهان والدليل، فالِحجاج يستعمل إلقناع الخصوم، وهو مفهوم غير 

 .القدامى للِحجاج بعيٍد عن تصور العرب

، وجاء في قاموس )6("حاج خصمه فحجه، وفالن َخصمه تحوج"وقد ورد في أساس البالغة 
أن الِحجاج هو الحجة التي ُتعلّل أو تبرر مساندَتك أو معارضتك لفكرٍة  Cambridgeكامبردج 

 .)7(ما

الت اللُّغوية للجذر الّلغوي ومما سبق يتضح لنا من خالل هذه التحديدات المعجمية أن الدال
تتمثل في داللة الَقصد، وداللة التخاصم والّتنازع، وداللُة الّغلبة والّظفر وهي دالالٌت ) ح ج ج(

 .ٌة من طبيعِة سياقِه أو شرطه الّتخاطبيدمستم
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 :الِحجاج اصطالحًا: ثانيًا

ي تواصلي يقوم على المحاجة تنحو معظم التعاريف االصطالحيُة إلى أن الِحجاج ِخطاب حوار
االستداللية، وتوظيف الحجج واألدّلة والبراهين من أجل الّتأثير في المخاطب وإقناعه، وجعله يْقتنع 
بما يقدم إليِه من حجج سليمة، أو شبه منطقية، أو افتراضية، ونجد ذلك واضحًا في تصور 

جاج يستلزم اإلقناع والحوار واالختالف، والتسامح بيرلمان والبريخت تيتكا حيث جعال الِح
والتَّفاهم والتَّعايش، وحرية الرأي المعتَقد، ونراهما يحصران موضوع الِحجاج في تقنيات الِخطاب 
الّتي من شأنها أن تؤدي باألذهان إلى الّتسليم بما يعرض عليها من أطاريح، أو أن تزيد من درجِة 

 .)8(ذلك الّتسليم

فعاليٌة تداوليٌة خطابيٌة جدليٌة، وهو تقديم مجموعٍة من "ويرى أبو بكر الغزاوي أن الِحجاج 
 .)9("الحجج الّتي تخدم نتيجًة معينًة، وهو أيضًا منطق الّلغة واالستدالل المرتبط بالّلغات الّطبيعية

 الِحجاج عان إلى أنٌة مركبٌة ت"ويذهب علي الشبنيٌة لغوينفعل بالمقاسات وتتأّثر باألسيقة، ب
كما ُتصورنا الحجة كيانا مجردًا، وهيكًال فارغًا، يشعله الحجاج المؤول بالتصورات والمواقِف الّتي 
تتوافق ومبادئ اعتقاده، وَتَتوازى مع مراجع المذهب اّلذي ينتمي إليه فكره، يوجه َنسق 

 .)10(واألشياءاستدالالته، وبين تصوراته للعالم 

والِحجاج بذلك يعد ممارسًة تواصليًة أو تداوليًة تقتضي مشاركة أطراف متفاعلة عبر 
الرسائل المتبادلة، الّلغوية وغير اللغوية، وهذا ما يستدعي البعد االجتماعي المقامي للِحجاج، 

خاطئ، وبعضها اآلخر فاإلهتمام بالِحجاج يرتبُط بعدٍد من العوامل بعضها نظري بشكل 
 ِة، وفي سياقرت دائمًا اعتمادًا على عدٍد من االعتبارات العقلية الِحجاج تطوسوسيولوجي، فنظري

متميز 11(اجتماعي(. 

 :تعريف الكاريكاتير: المبحث الثاني

 الكاريكاتير َلفٌظ مرّكب من عنصري الشكل والكوميديا له جذوره الضاربة في أعماق التاريخ،
لدرجة تدفع بعضهم للقول إن الكاريكاتير وِلد مع والدة اإلنسان حيث يمكن العثور على الرسوم 
الكوميدية في آثاٍر تعود حّتى لحضارات وفنون ما قبل الّتاريخ، حيث كان اإلنسان يصور على 

 .)12(جدران مغاراته، وعلى الصخور حياة الحيوانات المحيطة به وحياته الشخصية

لفت المصادر والمراجع في تحديد ُأصول مصطلح الكاريكاتير، حيث أن هناك من يرى واخت
والتي تعني رسم يغالي في العيوِب، ويذهب ) كاري كير( caricareأّنها مشّتّقة من أصول التينية 

 .)13(إلى أّنها َتعود إلى أصول إيطاليٍة وهي مشتّقة من كلمة كاريكاتور –وهم األغلب  –آخرون 
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وإن الكاريكاتير كفن مستقل تبلور بشكل تقريبي في أواخر القرن الّثامن عشر، وأوائل الّتاسع 
 .)14(عشر، وبشكل أساسي في بلدان أوروبا، على القاعدة الفنية لعصر النهضة األوروبية

ما ذهبت إليه وظهرت العديد من الّتعريفات العامِة لمصطلح الخطاب الكاريكاتيري ومن بينها 
بحٌث على حدود السخرية المشوهة تجعل منه استعارة في معناها العام : "أرنست كمبردج من أّنه

ساخر فني 15("في طابع(. 

التشويه  وتّتفق مجمل التعريفات العامة لفن الرسم الكاريكاتوري على أّنه احتراف صنعة
ع عبر المبالغة في استظهار التميز به لألجسام حتى تلتقي الخّطي ألشكال الرسوم وصورها في الواق

كلية الّتشويه الشسم مع جاذبيكم التعبيري في الر16(نزعة الته(. 

وعرف الكاريكاتير انتشاره األول من خالل الصحافة الساخرة، وتجلى ذلك في الصحافة 
 .)17(ول أوروباالبريطانية والفرنسية، وتالها بعد ذلك في العديد من د

وأما في الصحافة العربية فقد كانت البداية الحقيقية لفن الكاريكاتير في مصر من خالل الفنان 
في القاهرة، وتاله بعد ذلك الفنان صاروخان، . م1878يعقوب صّنوع في مجّلة أبو نظارة سنة 

لى أن قامت صحيفة األهرام وكان الكاريكاتير في هذه الفترة يعرض في المجّلات األسبوعية فقط، إ
المصرية في َأوائل الستينات بعرض رسوم كاريكاتيريٍة للفنان صالح جاهين، وتبعتها بعد ذلك 

 .)18(الصحافة اللبنانية، ثم العراقية إلى أن انتشر في كاّفة الصحف العربية

ستينات من القرن الماضي ونجد بدايُة انتشار الكاريكاتير في الصحافة األردنية في أواخر ال
على يد الفنان رباح الصغير اّلذي كان يعمل في صحيفة الدفاع، والّتي انتقل بعد توّقفها للرسم في 

م، ثم تاله بعد ذلك الفّنان جالل الرفاعي في صحيفة الدستور 1971صحيفة الرأي التي صدرت عام 
ي أواخر السبعينات إلى أن أخذت لها مكانًا التي بدأت تنشر رسوماته على الصفحات الداخلية، ف
 .)19(ثابتًا يوميًا في الصفحة األخيرِة منذ بدايِة التسعينات

وظهر في العصر الحديد عدد من الرسامين الكاريكاتيريين الذين احتلوا مكانًة بارزًة في 
والفنان  ،ان عماد حجاجالساحة االعالمية األردنية نذكر منهم على سبيل الّذكر ال الحصر الّفن

 .والفنان حمزه حجاج ،أسامه حجاج، والفنان عمر العبدالالت

 :االنتاج الحجاجي للخطاب الكاريكاتيري: المبحث الثالث

كان التصور الشائع قبل فترٍة من الزمن يشير إلى أن الِحجاج َنشاٌط خطابي لغوي أي أّنه ال 
أما في العصر الحديِث فقد بينت الدراسات واألبحاُث أن الحجاج  ،بةيتم إال في داخل اللغة المكتو

، وهنا يذهب أبو بكر العزاوي )الكالمي، واأليقوني، والسلوكي(مرتبٌط بأشكال الّتواصل كاّفة 
فهو في دراساته ينطلق من مسلَّمة "ال تواصل من غير حجاج، وال حجاج بغير تواصل: "بقوله
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لَّ الّنصوص والخطابات التي ُتنجر بواسطة الّلغة الّطبيعية حجاجية، ولكن مظاهر مفادها أن ك
 .)20(الِحجاج وطبيعته ودرجته تختلف من نص لنص، ومن خطاٍب لخطاٍب

وهذا يقودنا إلى دراسة مظاهر وتقنيات الحجاج في الصورة األيقونية بشكل عام 
من المحاوالت الّتي بذلها أغلب السيميائين أو المحلّلين  فعلى الرغم ،والكاريكاتيرية بشكل خاص
ٍة،  مثل مولر لتطبيق األنموذجورة، يبدو واضحًا أّنها َتْنطوي على مكوّنات خاصالّلساني على الص

 ور َتضاريس مفتوحة وسمة فضائية ال تسمحللص فإن ،وخّطي ملزالّلغة على تركيٍب م فبينما تقوم
راء إّال بعض العمليات الّنوعيِة كالّتجاور والّتضمين، وبينما يكون لّلغة صرف يقوم على أبدًا بإج

وهندسيٌة ) األلوان(التمفصل، أو التّقطيع المزدوج فإن للصورة َتشكيًال له مكوّناٌت لونيٌة 
زٍة، فإن الصورَة ، وبينما تتمّتع الّلغة بوحداٍت معجميٍة يمكن وضعها في قوائم ومرم)األشكال(

 .)21(تتأّلف من وحداٍت تصويريٍة متعددَة األشكال يصعب َتصنيفها

يحكم الِحجاج األيقوني على ) الّلغوية والصورية(وهذا االختالف الّتكويني للمنظومتين 
 حرمها من أيورة واّلذي يللص ل في الُقصور المعجميداللٍة مستويين، يتمثَّل المستوى األو

بحسب ) أو بسماٍت ناقلٍة(داخليٍة، لكّنها في ُكلِّ مرٍة تظهر فيِه تراها تمتلئ كلُّها بمعان سياقيٍة 
متلقيها، وأما المستوى الّثاني فيتمّثل في / مشيئة أجهزتها الّتركيبية واالستثمارات الدالليِة لمنتجها
الرواة، أو المجموعاَت الجملية أو اإلسناد  القراءة الّتركيبية للصورة حيث ُتغيب الواصالت، أو

بالمعنى الحرفي، وهذا بدوره يحد من انتشار الِحجاج المنطّقي القائم على تسلسل الوصالِت 
 .)22(االستنتاجية في كنفها

. الحروف والخطوط: المكونات الكاريكاتيرية على لغتين أساسيتين هما سيميولوجية وتعتمد
على عالمات تكشف عن نفسها حسب طبيعتها ووظيفتها وتتشكل من عنصرين  وتقوم لغة الحروف

 بطاقة التعريف واألخبار، والجمل الحوارية، وأما لغة الخطوط في الصورة الكاريكاتيرية: هما
) أحادية، نموذج، جماعية(الشخصيات بأنواعها : فتعتمد على نوعين من العناصر الشكلية وهما

ي يستوحيها الرسام من الواقع المحيط به مما يعني وجود تصور سابق لدى واألشكال الرمزية الت
 .)23(المتلقي لداللة هذه األشكال مما يجعله يتطّلع إلى مكاشفة وظيفتها الكاريكاتيرية

ففي مستوى أول : ويقوم الِحجاج في الكاريكاتير على المعطيات المادية للصورة بنوعيها
أولية بعضها ذو طبيعٍة هندسيٍة يتكون من رسم للخطوط ) صريفمات(ت تتكون الصورة من شكيال

/ دقيق(، القوام )منحدر/ منتصب(، والهيئة )قصير/ طويل(البعد : والسطوح تبعًا بصيغ متعددة
، وبعضها األخرى ذات جوهر لوني، أي تتعّلق باللون وخصائصه، )منفصل/ متصل(، المظهر)غليظ

، التضاد )قاتمة/ مضيئة(، القيمة )باردة/ حارة(، صبغية )المكمّلة/ الثانوية/ وليةاأللوان األ(البنية 
 .)24( )معتمة/ واضحة(
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وعلى مستوى ثان، ينشأ عن التركيبة الطوبوغرافية لهذه الّتشكيالت وحداٌت تصويريٌة ُتحيُل 
دياٍت تقوم على تقنياٍت معروفٍة أو ال ُتحيل إلى مرجعياٍت اجتماعيٍة، وتتراتب فيما بينها تبعًا لمشه

، زاوية الرؤية، فإذا توقفنا عن هذه )لقطة قرينه، لقطة عامة(تأطيرًا، موضعًة، لقطًة : جيدًا
المعطيات الخام تبدو الصورة كظهور أو توارٍد تكاثري، أو أقل تنظيمًا قد تصدر عنه عدة 

 .)25(انطباعات داللية

قونية هي التي توّظف باعتبارها حججًا ولغاياٍت حجاجية والقيم اإليجابية للمكونات األي
 ياق المعرفيالس ججًا ثابتًة مستّقرًة، وليست بذاتها وطبيعتها، ولكنجج ليست حاستدالليٍة فالح

 .)26(أوًال والحجاج االستداللي ثانيًا هو اّلذي يكسبها طابعها الحجاجي

المكونات اللغوي ًا في الخطاب ويجب أن نذكر هنا أنة يوظفان معًا حجاجية واأليقوني
الكاريكاتيري، ويؤدي المكون اللغوي وظيفًة أساسية تتمّثل في تحديِد الوجهة الحجاجية للخطاب، 
وتتمّثل كذلك في تقييد وحصر اإلمكاناِت الّتأويلية الداللية والحجاجية، ويتم هذا الّتفاعُل والّتكامل 

، وغالبًا ما )27(وفي مستوياٍت مختلفٍة، وتؤدي ُكّلها إلى نتيجٍة واحدٍة ووحيدٍةبأشكال عديدٍة، 
 .طاب الكاريكاتيري مرتبط باإلختالف القائم بين الّلغة األيقونية والّلغة الكالميِةيكون الّتكامل في الخ

المرسل، : يوال بد من استحضار أطراٍف ثالثٍة تتعّلق بالحجاج في الخطاب الكاريكاتيري، وه
في أّنه يقوم بتأسيس مجموعة من ) الرسام(، ويكون دور المرسل )28(والمرسل إليه، والمقصدية

من ) المرسل إليه(اإلسنادات االفتراضية واإلرغامات ذات الوظيفة الحجاجية وإرسالها نحو المتلقي 
ذات طابع مباشر يفهمها  أجل فعل شيء أو االمتناع عنه، وبالتالي فقد تكون المقصدية الحجاجية

 .المتّلقي بسهولٍة، وقد تكون ضمنية تستلزم نوعًا من الّتأويل، والّتفكيك والّتفسير

ونجد من ذلك كّله أن الرسام في الِخطاب الكاريكاتيري يلجأ إلى ثالث وسائل أساسيٍة 
ما البنية المرفولوجية، وثانيه ،لتأسيس حجاجه األيقوني أولها المكوّنات المادية الداخلية للصورة

وذلك من خالل التالعب بالخطوط واألشكال واأللوان، وأما الوسيلة الثالثة فهي استعمال 
حسابات مرجعية، حساباٌت قيمية، حسابات قياسية (األيديولوجية من خالل عدد من الحسابات 
مع بين ما هو أيقوني ولسانية، والجاسنادي.( 

 :الحجاج في الخطاب الكاريكاتيري تقنيات: المبحث الرابع

يسعى الكاريكاتير كما ذكرنا سابقًا إلى تصوير الواقع المعيشي ويعتبر من أهم أدوات اإلعالم 
الحديثِة في ايصال رسالِة اإلصالح والّتغيير خصوصًا في مجالي الصحافِة المكتوبة واإللكترونيِة 

ل األفكار والقيم واألخباِر، ومن أجل تحقيق هذه الغاية التي دخلت بقوة مؤّثرة ورئيسية في ايصا
 عد الّتواصليالب ة الّتي ترتقي في الّنهايِة إلى تحقيقة والبالغييوظِّف بعض األشكال الحجاجي فإّنه
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وسنحاول فيما يلي من هذه الدراسة أن ُنحلّل بعض الرسوم الكاريكاتيرية لرسامين أردنيين في 
كورونا من أجل الكشف عن الدور الحجاجي للخطاب الكاريكاتيري في ظلِّ التغييرات ظلِّ جائحة 

للمواطن األردني، واإلجراءات الحكومية من أجل  التي فرضتها الجائحة على فلك الحياِة اليوميِة
 .السيطرة على الوباء والحد من انتشاره، ومعالجة تبعاته االقتصادية واالجتماعية والسياسية

وقد تعددت تصنيفات وتقسيمات الباحثين للحجج، ونشير هنا إلى أّننا سوف نعتمد على 
رؤية بيرلمان وتيتكاه في كتابهما مصّنف في الِحجاج والخطابة الجديدة، على اعتبار أن هذه الرؤية 

كل واضح في التّقسيم أقرب إلى المنطق والشمولية في تصنيف الحجج، وقد حدد الباحثان بش
ج أثناء بناء الِحجاججة لهذه الحخريُة ،المنطلقات التأسيسيعندهما وسيلٌة اقناعيٌة  وُتعتبر الس

ويرى الباحثان أنه إذا استخدمنا السخرية فهذا  ،مهمة وهي ممكنه في ُكلِّ الحاالت الِحجاجيِة 
 .)29(ما هو إّال دافع لقمة الِحجاج "المفارقة"يعني ضرورة لوجود الِحجاج ذلك أن ُظهور الّتعارض 

ومن خالل هذا الّتحديِد تنطلق الدراسة محاولة استجالء الحجج في الصورة الكاريكاتيرية 
والتي جعلتها تتجاوز الوظيفَة البيانية والجمالية واإلقناعية نحو التأثير واإلقناع والحوار 

واإلستدالل الّذهني. 

ِالرئيسيِة في تقسيم بيرلمان وتيتكاه الحجج المؤسسُة لبنية الواقع، وهي  ومن أنواع الحجج
 ،)30(الحجج التي تقوم على الوصل بين عناصر متباينٍة انطالقًا من عالقة قائمٍة في الواقع أو متخيلة

شياِئه، أو وعلى حجج تؤسس الواقع وتبنيه، أو على األقّل تكمله وتظهر ما خفي من عالقاٍت بين أ
تجّلي ما لم يتوقع من هذه العالقات، وتتأسس هذه الحجج المؤسسة لبنيِة الواقع على صنيفين من 

الحجج المؤسسة بواسطة الحاالت الخاصة كالشاهد والمثال والقدرة، والحجج : أنواع الحجج هما
وقد أواله بيرلمان عنايًة خاصًة؛ نظرًا لما ، )31(المؤسسة بواسطة التَّمثيل القائم على تشابه العالقة

 نى متشابهة وإنالّتمثيُل في الحجاج على مواجهٍة بين ب ٍة، ويعتمدوابتكاري ز به من إبداعيتمي
ما ) ب(يمّثل بالنسبة إلى العنصر ) أ(إن العنصر : وصيغُة هذا التماثل العامة هي ،اختلفت مجاالتها
، أي أن العالقة ليست عالقة مشابهة وإّنما هي )32()د(إلى العنصر  بالنسبة) ج(يمثله العنصر 

 .تشابه عالقة بين البنيتين

وألن الكاريكاتير كما ذكرنا سابقًا يسعى إلى تمثيل الواقع المعيشي المحيط بالفنان، فإّنه 
الّذي  )1رقمصورة (يوّظف هذا الّنوع من الحجج ويمكن أن نمّثل لذلك من خالل الرسم اآلتي 

 .)33("دورة الحياة اليومية"حمل عنوان 
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 )1صورة رقم(

 قام الفنان برسم صورة شخص ة(وفي هذا الرسم الكاريكاتيريللفنان  الشّخصية الرمزي
تمثل أبعادها المجاالت الجديدة لحياة اإلنسان في جائحِة ) عجلٍة إسطوانيٍة(داخل دائرٍة ) عطوه

هنا قد حاجج على عدٍد من المستويات، وفي مقدمّتها المعطياُت الماديُة  كورونا، ونجد بالرسام
للخطاِب والّتي ظهرت من خالل البعد الجيومتري بالدرجة األولى حيُث تفّنن الرسام في تحويل 
شكل الحياة الجديدة للمواطن األردني في جائحة كورونا إلى شكل عجلٍة دائريٍة تشّكل محيطها من 

متساويٍة األحجام لمتطلبات جديدٍة فرضتها جائحُة كورونا على فلك حياة المواطن األردني صوٍر 
، ويظهر دوران هذه العجلة )الكمامات، القلفزات، المعّقم، مقياس درجة الحرارة، وتطبيق أمان(

كرار بمكوناتها من خالل االهتزازات الّتي رسمها الّفنان على جوانب العجلِة والّذي يوحي بالت
ونجد كذلك أن تكرار رسم الكمامة على مسارات هذه الدائرة ليس مجانيًا، وإّنما عمد . المستمر

 .إليه الرسام ليدلَّ على أن هذا العنصر هو األهم في هذه المرحلة واألكثر استخدامًا

ووسط هذه االحتياجات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا يقوم الرسام باستحضار صورة 
يعبر عن حال المواطن األردني الذي أنهكته هذه المتطلباُت الجديدُة، ويتضح ذلك ) رمز(شخص 

خالل الرمزية حيث بدت على مالمح وجهها الّتعب واألرق، ومن  من خالل تعابير هذه الشّخصية
 .إخراج جيوبه في كنايٍة عن حالِة الفقر التي يعاني منها
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وفي هذا كّله نجد أن الرسام قدم لنا حجتين تدوران بين طرفين، طرف يتعّلق بشكل الحياة 
 الفقير آخر يتعّلق بالمواطن األردني ر الذي فرضته جائحة كورونا، وطرفة الجديد المتكراليومي

 .هذه الحياِة الجديدِة تحمّل متطّلبات الّذي ال يقوى على

ونجد هذا الّنوع من الحجج المؤسسة لبنية الواقع القائم على عنصر الّتمثيل حاضرًا في 
صورة . ()34(تصوير واقع جديٍد فرضته الجائحة على المؤسسات التعليمية وهو التعليم عن بعد

 )2رقم

 
 )2صورة رقم(

، فقد اختار الّلون اَألزرق في كتابته )األلوان(سنن الكروماتية وقد حاجج الرسام من خالل ال
في أعلى مفتاح الّتشغيل الموجود في الرسمة، في حين اختار الّلون  "الّتعليم عن بعد"لعبارة 

في أسفل مفتاح الّتشغيل، ولهذين اللونين داللتهما "العودة إلى المدارس"األحمر في كتابة عبارة 
ذهن المتّلقي، فقد ُقرن الّلون األزرق في البالد العربية بفكرة سلبية هي شدة الخوف، المرتبطُة في 

ويدل على ذلك أنه استعمل لتصوير أهوال يوم القيامة وجعله الله تعالى لون المجرمين يوم 
 .)35("يوم ينفُخ في الصور ونحشر المجرمين يومئٍذ زرقا: "يقول تعالى ،يحشرهم

الرئيسية للون األحمر الّتخدير، والسبب في ذلك أّنه ملفٌت للّنظر لذلك فهو  ومن الدالالت
يستخدم في اشارة المرور لتنبيه السائق إلى وجوب الّتوقُِّف لتفادي أخطار الحوادِث، والّلون 

وفي ذلك كله داللة على أن العودة  ،األحمر يوحي للشخص بأّنه في موقف يتطّلب الحذر واليقظة



 "رسم الكاريكاتير أنموذجًا: "ِحجاج الصورِة في خطاِب اإلعالم األردني في جائحة كورونا   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2211

السلبية في ظّل القرارات  المدارس أو التعليم عن بعد يترتب عليهما الكثير من األخطار واألثآر إلى
 .الحكومية غير المدروسة

األشكال، (ويظهر الحجاج في هذه الصورة في بنيتها المادية من خالل السنن الجيومترية 
ستحضر الرسام شخصيًة ومن خالل توزيعها على مساحِة الصورة فقد ا) والخطوط والمسافة

أحاديًة لطالٍب دلت مالمحه على حالة الحيرة والّتعب والقلق من الوضع الراهن للتعليم وهذا واضح 
من خالل تعابير عيونه الحزينة وشحوب وجهه، وقد حاجج الرسام في البنية المادية للصورة من 

ائحة كورونا وهذان الشكالن هما خالل شكلين يمثالن وظيفًة متناقضًة في وضع التعليم في ج
فالحاسوب بما يحتويه من تكنولوجيا اتصال يوّظف في الحياة . الحاسوب والحقيبة المدرسية

اليومية الجديدة للتعليم عن بعد، في حين أن صورة الحقيبة ُتشير إلى العودة إلى المدارس 
"الّتعلم الوجاهي." 

ه الصورة شكل اليد وعبارة القرارات الحكومية التي ومن المكونات المادية المهمة في هذ
وهذا يتناص . رسمت عليها، وهذه اليد هي الّتي تتحّكم بمفتاح الّتشغيل وتّنفُذ القرارات الحكومية

والتي تدل على السرعة في التحول من  "بكبسة زر"مع المتالزمة اللفظية التي نستخدمها كثيرا 
ذلك داللة واضحة لسرعة القرارات الحكومية في ما يتعّلق  وضع إلى وضع آخر مختلف، وفي

بالتعليم في األردن، ولقد أبدع الرسام في تمثيل سرعة القرارات الحكومية وعدم قياسها على 
دراساٍت وأبحاث فهي تتغير بشكل سريع بصورة كبسة الزر وسرعتها في اشعال أو إطفاء 

 .المصباح

ئيسية حسب رج الرسة على بنية الواقع"ؤية بيرلمان ومن الحججج المؤسوقد جعلها  "الح
من ضمن الحجج المنتميُة إلى طرائق الوصل الحجاجيِة، وهي َتعتمد على الِحجج شبه المنطقيِة من 

بط بين األحكامإلى جعلها مقبولًة  أجل مساعدتها في الر سعى الِخطابالمسّلم بها، واألحكام الّتي ي
، ويجب أن ُنشير هنا إلى أن هذه الحجج ال تصف الواقع وصفًا موضوعيًا، ولكّنها )36(مسّلمًا بها

 .طريقٌة في عرض اآلراء المتعّلقة به، ويمكن أن تكون وقائع، أو حقائق، أو افتراضاٍت

رٍة إلى ويندرج تحت هذا الّنوع من الحجج حجُة السلطًة، وهي حجٌة تتعّلق بسلطٍة مستِت
وتكتسب هذه  ،)37(رفٍة ووظيفٍة علميٍة، وهذا ما يمنحها نوعًا من حق الّتدخُّل في بناِء الواقعمع

الحجة قيمتها الحجاجيُة من خالل استحضار سلطة الشخص ومكانتِه، وقيمتِه، وهذا ما يكسبها 
ثقافي في طابع قوًة سلطويًة، ويظهر ذلك في الخطاب الكاريكاتيري من خالل الّترميز السوسيو

 : )38(سخري حجاجي، ويمكن أن نمّثل لهذا النوع الحجج من خالل الصورة الكاريكاتيرية اآلتية
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 )3صورة رقم(

نجد أن الرسام قد استحضر  "سعد جابر"ففي هذا الرسم الكاريكاتيري الّذي حمل عنوان 
وهي شخصي الذي شغل منصب  "سعد جابر. د"ة صورًة لشخصيٍة معروفٍة في المجتمع األردني

 12-2019مايو  9(وزير الصحة في الحكومة األردنية في عهد حكومة الرزاز في الفترة ما بين 
، وكان قبلها مديرًا عامًا لصرح طبي ضخم في األردن وهو الخدمات الطبية الملكية )2020اكتوبر 

ذه الشخصية ذات المكانة العلمية وهو بذلك يدعم ويقوي حجاجه من خالل ه ،برتبة لواء
 .والوظيفية الرفيعة

وقد حاجج الخطاب الكاريكاتوري بواسطة بنيته المادية من خالل سننه الجيومترية عن طريق 
الّلعب باألحجام، فقد قام الرسام بتكبر حجم اإلبرة في يد سعد جابر، وفي ذلك كناية واضحة عن 

جهِة فيروس كورونا والّذي تالعب الرسام كذلك بحجمه فجعله حجم الجهد الكبير المبذول في موا
 .ضخمًا في داللة إلى ِعظم خطورته

ونجد أن الرسم كذلك يحاجج بواسطة ترتيب العناصر التبوغرافية من خالل طريقة الّتموضع 
سعد جابر يقف شامخًا فوق صورة فايروس كورونا، . في مساحة الخطاب، حيث نجد صورة د

جله عليه في إشارة إلى القضاِء على هذا الفيروس والسيطرِة عليه، وقد اعتمد الرسام هنا ويضع ر
على قوالب حجاجية جاهزة تأسست على معرفٍة مشتركة بين الناس من خالل شخصيٍة ذات سلطٍة 

م هذه حملت رمزيةً  ومكانًة عند المجتمع األردني خاصًة إذا عرفنا أن الفترة التي نشر فيها الرسا
الصورة كانت فترَة سيطرٍة على الفايروس في األردن حيث كانت الحاالت المصابة ال تتعدا أصابع 

 .اليِد الواحدة
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ومن اآلليات المهمة التي يقوم عليها الحجاج في الخطاب الكاريكاتيري المفارقُة، وهي 
اموس اكسفورد أّنه يشير إلى مصطلح غربي دَخل إلى الّلغة العربية عبر الّترجمة، ونجد في ق

وله مجموعة من المعاني، ومن ) IRONIA(المشتق من الكلمة الالتينية ) IRONY(مصطلح 
نتاج متناقض ألحداٍث كما في حالة السخرية من منطقية ) كما يشير القاموس(معانيه أّنه 

 .)39(األمور

صري الّلغة والصورة، ويمكن أن على عن - غالبًا –وتعتمد المفارقة في الخطاب الكاريكاتيري 
 40(ُنبين وظيفتها الحجاجية من خالل الرسم الّتالي

 
 )4صورة رقم(

ومن خالل البنية المادية للخطاب نجد أن الفنان قام برسم صورتين لشخصية واحدة 
جد وفيها ن "بدون غراماٍت"، وعْنون الصورة األولى على يمين الرسمة بـ )شخصية الرمز عطوه(

صورة للشخصية يجري اتصاًال واضعًا الكمامة على جبينه في داللٍة إلى عدم اكتراثه بخطورِة 
جاءت الشخصية الرمزية  "مع الغرامات"الفيروس، بينما على يسار الصورة والتي حملت عنوان 

 .مرتديًة عددًا كبيرًا من الكمامات الّتي ُتغّطي معظم أنحاء الجسم

في هذه الصورة قد أسس ِحجاجه على المفارقِة، وما تؤديه من سخريٍة لتمثيل  ونجد الرسام
واقع اجتماعي للمواطن األردني مفاده أن هذا المواطن ال يستشعر خطر فايروس كورونا وال 
يلتزم باإلجراءات التي تحد من هذا الخطر وفي مقدمتها إرتداء الكمامة إّال عن طريق اإلجراءات 

وفي هذا ُكّله يسخر الفنان من منطقية األمور بطريقِة تعامل . لحكومية المتمثّلة بالغرامة الماليةا
 .المواطن األردني مع وباٍء قاتل فهذا المواطن غير مبال بصحته وكل ما يردعه هو الغرامُة
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ن معركة البحث العلمي في زم"والتي حملت عنوان ) 5صورة رقم(وفي الصورة التالية 
نجد الفنان قد حاجج من خالل توظيِف المفارقة التي قامت بشكل رئيسي على  )41("الكورونا

 .االختالف القائم بين الّلغة األيقونية والّلغة الكالمية

 
 )5صورة رقم(

ففي حين يحمل العنوان كناية واضحًة إلى احتدام الصراع بين دول العالم المتقدم من أجل 
فايروس كورونا والذي يعزره صورة العلماء التي تتضح من خالل لباسهم الوصول إلى لقاح ل

واستخدامهم كافة الوسائل الوقائية واستخدامهم لألدوات المخبرية ورفع أعالم بالدهم على ساريٍة 
تمثل إبرة لمطعوم كورونا، فإننا نجد في المقابل صورة لشخص يبدو من مظهره ومالمحه أّنه 

خرته ويدخن الشيشة من ثقب جعله في الكمامة بانتظار تلقي مطعوم فايروس عربي وقد أدار مؤ
 .كورونا

وقد حاجج الرسوم بواسطة السنن الجيومترية من خالل الّلعب باألحجاج فصورة المواطن 
العربي الظاهر في الصورة صغيرة بالنسبة لصورة العلماء وفي ذلك إشارة واضحة إلى التقليل من 

 .على مواجهة هذه الجائحة شأنه ومن قدرته

ونجد هنا أن الرسام وّفق في توظيف المفارقة بما حملتها من سخرية من منطقية األمور 
 ،ليرسل رسالة مفادها أن البحث العلمي في البلدان العربية ومن ضمنها األردن في درجة متخّلفة

  .وأن العرب ينتظرون دائمًا اختراعات واكتشافات الغرب
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 :الخاتمة

وبعد هذا العرض والتحليل للحجاج في الخطاب الكاريكاتيري األردني في جائحة 

 :كورونا توصلت الدراسة إلى عدٍد من النتائج ومنها

الخطاب الكاريكاتيري خطاب يبني محتواه بطريقة هزلية ساخرة عمادها حجاجي مثقل  )1
 .وهٍةبالدّلاالت االيحائية تختصر أوضاعًا اجتماعية في بضعة خطوٍط مش

يتشكل الحجاج في الخطاب الكاريكاتيري بواسطة المعطيات المادية للصورة من خالل سننه  )2
وينشأ عن التركيبة  ،)األلوان(ومكوناته اللونية  ،)واألشكال ،والمساحة ،الخطوط(الجيومترية

تتراتب فيما بينها من خالل عدد من التقنيات  الطوبوغرافية لهذه المعطيات وحدات تصويرية
 .كالتأطير وطريقة التموضع خالل الخطاب

3(  بنقد بعض الممارسات غير المقبولة في المجتمع األردني األردني قام الخطاب الكاريكاتيري
 .في جائحِة كورونا، وكشف قصور بعض اإلجراءات الحكومية في مواجهة هذه الجائحة

صال رسالتهم، بين حجج تنوعت الحجج التي اعتمد عليها رسامو الكاريكاتير من أجل اي )4
مؤسسة لبنية الواقع كالحجاج بواسطة التمثيل القائم على تشابه العالقة والحجج المؤسسة 
على بنية الواقع كحجة السلطة، وكذلك فقد اعتمد الخطاب الكاريكاتيري على بعض اآلليات 

صرفات في الحجاجية مثل المفارقة التي تقوم على السخرية من منطقية بعض األمور والت
 .تعامل الحكومة والناس مع جائحة كورونا

  

  : الهوامش

زروطه، نصيره، سيميائية الحجاج في الخطاب الكاريكاتيري من السخرية الصريحة إلى االستدالل ) 1(
 .م2013، 1، ج24المضمر، حوليات جامعة الجزائر، العدد 

ات التواصل االجتماعي والفيسبوك بوخشبه، بسمة، حجاج السخرية بين اللغة والصورة في شبك) 2(
 .م2015إنموذجًا، جامعة قصدي رباح، الجزائر، 

الشريف، ريم، حجاج الصورة الساخرة في الخطاب السياسي، مجلة العربية للعلوم واألبحاث، المجلد ) 3(
 .م2020، 1، العدد6

 .228هـ، ص1414، 3ط ، دار صادر، بيروت،15ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، مج) 4(

عبدالسالم : أجزاء، تحقيق6ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، مقاييس اللغة ) 5(
 .30م، ص1991، 1محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط
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محمد باسل : الزمخشري، أبو القاسم جاز الله محمود بن عمر الزمخشري، أساس البالغة، تحقيق) 6(
 .38م، ص1998دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عيون السود، 

 .56، ص1995قاموس كامبردج، مطبعة جامعة كامبردج، ) 7(

)8 (CHAIM PERELMAN OF LUCIE OLBERCHTS TOYTECA: TRAITE DE 
LARGUMENTATION LONOURELLA RHETORIGUE، PRESSES 

UNIVERSTAIRES DE FRANCE، 1958، P18. 

 .9، ص2010، 1حوار حول الحجاج، األحمدية للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط العزاوي، أبو بكر،) 9(

، 1الشبعان، علي، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط) 10(
 .26ص. م2010

، 1، جدة، طمحمد الغامدي، مركز النشر العلمي: برطون، فيليب، تاريخ نظريات الحجاج، ترجمة) 11(
 .3م، ص2011

حمادي، ممدوح، فن الكاريكاتير من جدران الكهوف إلى اعمدة الصحافة، دار عشرون للنشر، ) 12(
 .9م، ص1999دمشق، سوريا، 

م، 2014، عمان، األردن، 1السالم، حمدان خضر، الكاريكاتير في الصحافة، دار أسامة للنشر، ط) 13(
 .27ص

 .9ن الكهوف إلى أعمدة الصحافة، صفن الكاريكاتير من جدرا) 14(

الشيباني عبدالقادر فهيم، الصورة والصورة الكاريكاتيرية، بحث في سيميائيات النحو األيقوني، جامعة ) 15(
 .73، ص2014مصطفى، اسطنبولي، معسكر، الجزائر 

م، 1999 حمادة، ممدوح، فن الكاريكاتير في الصحافة الدورية، عشرون للطباعة والنشر، دمشق) 16(
 .197-196ص

 .130، ص1999، 136انعيم، غازي الكاريكاتير عبر التاريخ، مجلة أفكار، العدد ) 17(

، مجلة الفكر العربي، مجلة 1997-1909هالل ناتوت، الصحافة الهزلية الكاريكاتيرية، النموذج اللبناني )18(
 .205ص.89الفكر العربي، العدد 

 م19/9/2005صحيفة الدستور األردني ) 18(

 .11م، ص2010الغزاوي أبو بكر، الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، لبنان، ) 20(

قاسم المقداد، دار بنيون : مارك بونوم وميشيل آدم، الحجاج الدعائي بالغة التقريظ واالقناع، ترجمة) 21(
 .319، ص2019، 1للنشر، دمشق، ط

 .320السابق، ص) 21(

 .324السابق ) 22(
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 :httpsالكاريكاتير أنموذجًا، موقع كتابات االلكتروني : لضبع مصطفى، خطاب الصورةاينظر ) 23(
//kitabat.com، 5 م2019نوفمبر. 

 .324الحجاج الدعائي، ) 24(

 .325السابق، ص) 25(

 .110_109الخطاب والحجاج، ص) 26(

 .111السابق، )27(

غة الجديدة، دار الريف للطبع والنشر االلكتروني، حمداوي، جميل، الصورة الحجاجية في ضوء البال) 28(
 .22م، ص2019، 1الناطور، المملكة المغربية، ط

صوله عبدالله، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل مصنف في الحجاج الخطابة الجديدة ) 29(
ي صمود، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية، اشراف حماد: لبيرلمان وتيتكا، ضمن كتاب

 .278جامعة منوبة تونس، ص

 .575السابق ) 30(

الدريدي ساميه، الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني عشر للهجرة، عالم ) 31(
 .242م، ص2008الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد، األردن، 

 .500مصنف في الحجاج،ص) 32(

 .http://roya.tv 17/10/2020لكتروني أسامه حجاج، موقع رؤيا اال) 33(

 .19/12/2020السابق، ) 34(

 .102: القرآن الكريم، سورة طه) 35(

 .501مصنف في الحجاج، ) 36(

محمد مشيال وعبدالواحد الّتهالي العلمي، المركز : برطون، فيليب، الحجاج في التواصل، ترجمة) 37(
 .82م، ص2013، 1جمة، القاهرة، طالقومي للتر

 .م2020ابريل http://alghad.com، 2حمزه حجاج، موقع جريدة الغد االلكتروني ) 38(

)39 (The shortor oxford English dictionary on historical principles، prepardi by William 
little، H.W: Fowler.j. Coulson، Revised and Edited by C.T onios oxford، At the 

clariendon press، (1956)، p. 1045. 

 .م25/2/2021. أسامه حجاج، موقع رؤيا االلكتروني) 40(

 http:/www.alaraby.co.uk 23-11-2020.عماد حجاج، موقع العربي الجديد) 41(
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 :والمراجعالمصادر 

 .القرآن الكريم

محمد مشيال وعبدالواحد الّتهالي العلمي، المركز : ، ترجمةالحجاج في التواصلبرطون، فيليب، 
 .م2013، 1القومي للترجمة، القاهرة، ط

، عشرون للطباعة والنشر، دمشق الكاريكاتير في الصحافة الدوريةحمادة، ممدوح، فن 
 .م1999

، دار عشرون للنشر، اتير من جدران الكهوف إلى اعمدة الصحافةفن الكاريكحمادي، ممدوح، 
 .م1999دمشق، سوريا، 

، دار الريف للطبع والنشر الصورة الحجاجية في ضوء البالغة الجديدةحمداوي، جميل، 
 .م2019، 1االلكتروني، الناطور، المملكة المغربية، ط

جاهلية إلى القرن الثاني عشر الحجاج في الشعر العربي القديم من الالدريدي ساميه، 

 .م2008، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد، األردن، للهجرة

محمد : ، تحقيقأساس البالغةالزمخشري، أبو القاسم جاز الله محمود بن عمر الزمخشري، 
 .م1998باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 .م2014، عمان، األردن، 1، دار أسامة للنشر، طير في الصحافةالكاريكاتالسالم، حمدان خضر، 

، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويلالشبعان، علي، 
 .م2010، 1ط

، بحث في سيميائيات النحو األيقوني، الصورة والصورة الكاريكاتيريةالشيباني عبدالقادر فهيم، 
 .2014سطنبولي، معسكر، الجزائر جامعة مصطفى، ا

الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل مصنف في الحجاج الخطابة عبدالله،  ،صوله

أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية، اشراف : ، ضمن كتابالجديدة لبيرلمان وتيتكا
 .حمادي صمود، جامعة منوبة تونس

 .2010، 1دية للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط، األحمحوار حول الحجاجالعزاوي، أبو بكر، 

 .م،2010، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، لبنان، الخطاب والحجاجالغزاوي أبو بكر، 
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 مسحية وصفيةدراسة : األردنيدور دراما رمضان في التأثري على الجمهور 
  

  **تنسيم سامي محاسنه و **فرحان علميات، *أشرف فالح الزعبي

  

  ملخص

ومعرفة  يةرمضانالدراما لل األردني هدفت الدراسة الى التعرف على عادات وانماط مشاهدة الجمهور
تم استخدم في الدراسة المنهج الوصفي لوصف الظاهرة و ،يهمعل التأثير المعرفي والسلوكي والوجداني

غالبية افراد وخرجت الدراسة بنتائج من أهمها أن االستبانة لمعرفة اراء الجمهور بدراما رمضان عمل 
  . العينة يشاهدون دراما رمضان أكثر من أربعة أيام في األسبوع لمدة ساعتين يوميا مساءا بعد اإلفطار

غالبية العظمى من عينة الدراسة يتابعون قناة رؤيا ويفضلون األعمال الدرامية السورية كما تبين أن ال
أن الغالبية وذات الطابع االجتماعي، كما أنهم يفضلون األعمال التي تستخدم اللهجة العامية في الحوار، 

  . العظمى تفضل متابعة دراما رمضان مع افراد األسرة

واتفقـت عينـة الدراسـة علـى      ،م التـأثير المعرفـي والسـلوكي علـيهم    مع وجود تأثيرات متوسطة على حج
  .المجتمعوسطية مميزات دراما رمضان بطريقة العرض وتناسب المواضيع المطروحة وتالئمها مع عادات 

  .دور، الدراما، التأثير: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

        .كلية اإلعالم -  جامعة الزرقاء   *

      .كلية اإلعالم - جامعة اليرموك   **
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The Role of Ramadan Drama in Influencing the Jordanian Audience: 
Descriptive Survey Study  

 

Ashraf F. Alzoubi, Zarqa University - Faculty of Mass Communication. 

Farhan Olimat and Tanseem Mahasnieh, Yarmouk University - Faculty of 
Mass Communication. 

 

Abstract 
The study aimed to identify the habits and patterns of the Jordanian public’s 

viewing of the Ramadan drama and to know the cognitive, behavioral and emotional 
impact on them. The descriptive approach was used in the study to describe the 
phenomenon. The questionnaire was made to find out the public’s views on the 
Ramadan drama. A week for two hours a day in the evening after breakfast. 

It was also found that the vast majority of the study sample follow the Ruya channel 
and prefer Syrian dramas of a social character. They also prefer works that use the 
colloquial dialect in dialogue, and that the vast majority prefer to follow Ramadan drama 
with family members. 

With moderate effects on the size of the cognitive and behavioral influence on 
them, the study sample agreed on the moderation of the characteristics of Ramadan 
drama in the manner of presentation and the suitability of the topics presented and their 
compatibility with the customs of society. 

Keywords: Role, Drama, Influence, Audience. 
  

  

  خلفية الدراسة واهميتها : الفصل االول

  مقدمة الدراسة 

، عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء االصطناعي بات جزء ال يتجزأ الدراما في عصرنا الحالي
وظهور من حياتنا، وقد تطورت الدراما بشكل متسارع ضمن منظومة وسائل االتصال المتعددة، 

القوية المتعلقة بمجتمعاتنا وتصوير هذه االعمال الدرامية بعبق الماضي واظهار التراث آثارها 
 ).2017الجهاني( المجتمعبين افراد ت المتبادلة االجتماعي من خالل العالقا

المعلومات ويقدم وظائفه ويحقق وسيلة من وسائل االتصال المعاصرة  وبما أن اإلعالم
السليمة والحقائق الثابتة التي تساعد على تكوين رأي صحيح في مشكلة من المشكالت ويعبر عن 
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لفزيونية استطاعت أن تساهم وبشكل كبير فإن الدراما الت عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم
  .)175، ص2008مبارك،(بتحقيق هذه الوظائف 

تحتل مكانة خاصة بين و التلفزيوناهم االنشطة االتصالية في  هي أحدالدراما التلفزيونية 
تؤدي ومشوقة  المعالجة وطريقة عرضهاان المواد الدرامية تخطت الحدود وباتت  إذا الجماهير،

األخرى، وبما أن شهر رمضان الفضيل له خصوصيته من البرامج التلفزيونية  عمقأدورها بشكل 
تنبهت شركات اإلنتاج وبداءة العمل على انتاج اعمال ذات رسالة ومن ناحية أخرى أصبح المتلقي 

وتصاعد االحداث بشكل  الصراع والحبكةلوجود خاصية  يشاهد هذه األعمال لترفيه عن نفسه
   .كوميديمشوق وأحيانا بشكل 

عن واقع نادرا ما يمت لحقيقة بصلة من شخصيات تقوم في ادوراها صورة ذهنية وترك 
  .)2014، الحياني وخلف( بمهنية عالية تحاكي عواطف واحاسيس المتلقي

العرض التلفزيوني  مع كثافةفي اعداد المشاهدات  زيادةحظيت دراما شهر رمضان مؤخرا 
جزء  األردنيالموجودة وألن المجتمع  العربيةالفضائيات  الدرامي وتفضيل غير مسبوق في زخم

لما تعرضه القنوات المتلفزة من  األردنيمن المجتمع العربي الكبير فقد لوحظ تفضيل الجمهور 
  . دراما رمضانية رغم اختالف محتواها االجتماعي والسياسي والترفيهي

اليمانية اال اننا نرى كثيرا وبالرغم من خصوصية الشهر الفضيل شهر العبادات والطقوس ا
 يمن الفضائيات وشركات االنتاج الدرامي تتنافس على كثافة وانفرادية في العرض واالنتاج لدرام

شهر رمضان المبارك ما جعل كثيرا من الجماهير تنجذب بشكل ملفت الى مشاهدة بعرض الذي ي
 .)2017عبد الغاني ( دراما رمضان مع العائلة واالسرة او بشكل منفرد

  مشكلة الدراسة 

تأثير دور دراما رمضان في اتجاهات الجمهور ومعارفهم بتحليل و تمحورت مشكلة الدراسة
االجتماعية والثقافية ومدى اعتماد الجمهور االردني على دراما رمضان في اكتساب المعارف 

ت العربية التي والتأثير والتغيير في السلوك والمعتقدات واسباب التفضيل والجماهيرية للفضائيا
 .تعرض مسلسالت رمضان

  اهداف الدراسة 

  لدراما لرمضان والمحتوى االفضل لديهم  األردنيالتعرف على عادات وانماط متابعة الجمهور _ 1

   األردنيالتعرف على مميزات دراما رمضان من وجهة نظر الجمهور _ 2

  األردنيما رمضان على الجمهور التعرف على مدى التأثير المعرفي والسلوكي والوجداني لدرا_ 3
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  األردني التعرف على مدى مالئمة وتناسب دراما رمضان لقيم وعادات المجتمع_ 4

 أهمية الدراسة
ـ تكتسب هذه الدراسة اهميتها في كونها ستعالج علميا موضوع تأثير الدراما على الجمهور 1

  .ردني في شهر رمضان المباركاأل

ردني على دراما شهر رمضان واكتساب األ ماد بالنسبة للجمهوراالعتـ تختبر الدراسة نظرية 2
  التأثير المعرفي والسلوكي والوجداني 

ـ امكانية الوصول الى نتائج تفيد بالتعرف على سبب تفضيل دراما رمضان والتعرف على اوجه 3
القصور في طريقة طرح الدراما وتوجيه الدراما نحو القضايا التي تهم وتناسب شرائح 

جتمع والتي تساعد على اثراء المشاهد فكريا وثقافيا وتناسبها مع عادات وقيم المشاهد الم
  األردني

عالم المحلي والفضائيات المحلية بالعمل على االهتمام بالدراما المحلية التي تساعد اإلـ توجيه 4
  .على تحقيق رغبات المشاهد والتأثير عليه بشكل ايجابي

  تساؤالت الدراسة

  : جابة على التساؤالت االتيةراسة في اإلستساعد الد

في دراما رمضان وما هو المحتوى الدرامي  األردنيما عادات وانماط مشاهدة الجمهور  _1
  االفضل لديهم 

   األردنيما مميزات دراما رمضان من وجهة نظر الجمهور _ 2

  ردنياألما التأثير المعرفي والسلوكي والوجداني لدراما رمضان على الجمهور _ 3

  األردنيما مدى تناسب دراما شهر رمضان لعادات وتقاليد وقيم الجمهور _ 4

  حدود الدراسة 

  :اشتملت حدود الدراسة على ما يلي

اقتصرت الدراسة على اراء واستبيان على عينة عشوائية من محافظات الشمال : حدود مكانية_ 1
  .البيوت من الطلبة والموظفين وربات) ، الزرقاءعجلون اربد، جرش،(

الى كانون ثاني  2020كانت الدراسة خالل الفترة الواقعة من كانون اول : ـ حدود زمانية2
2021.  
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  محددات الدراسة 

في محافظات الشمال لتعذر اخذ عينة  األردنياشتملت الدراسة على عينة بسيطة من الجمهور _ 1
  . أكبر من المحافظات االخرى بسبب البعد الزماني والمكاني

  .األردني قلة الدراسات المختصة بتأثير دراما رمضان على وجه الخصوص على الجمهور _2

) االستبيان(داة الدراسة االهاشمية التي جعلت من  األردنيطبيعة الظروف الصحية في المملكة _ 3
الكتروني ووجود كم هائل من الدراسات التي اعتمدت هذه النمط ما ترتب عليه عدم اقبال 

  .سة على تعبئة االستبيانعينة الدرا

  مصطلحات الدراسة

مجموعة مهمات وفعاليات تتكون في حقوق وواجبات تحدد بداياتها وابعادها  :الدور اصطالحا
 سلفا، تقوم به جهة معينة لغرض االسهام في احداث تغير مطلوب عند الجهة المستهدفة

 .)2015منتصر (

دراما شهر رمضان على الجمهور  تؤديهلتأثير التي يقصد به في هذه الدراسة الوظيفة وا :اجرائيا
من خالل عرضها على الفضائيات العربية المتنوعة مع اختالف وتنوع مضامين الدراما  األردني

  .المعروضة

هي فن مسرحي يؤدى على المسرح، أو التلفزيون، أو الراديو، وهي تعريف الدراما  -

عرف ارسطو  :اصطالحاالدراما  ،مصطلح يطلق على المسرحيات والتمثيل بشكل عام
، تحاكي احداث تتحرك وليست اشياء ساكنة الدراما المحاكاة للفعل والحدث اي انها

والتاريخية الدراما والمسلسالت العربية المتنوعة االجتماعية والدينية والترفيهية  :اجرائيا

 الحدث والفعل :اللغةالدراما في و ،تعرض على الفضائيات خالل شهر رمضان المبارك التي
 .)2012الجيالني (

التغيير الذي يطرأ على مستقبل الرسالة فقد تلفت الرسالة االنتباه ويدركها وتضيف اليه  :التأثير
معلومات جديدة وقد تجعله يكون اتجاهات جديدة او يعدل من اتجاهات قديمة او يعدل 

  ).114، ص 2004، حجاب(سلوك سابق 

الناس تتلقى عمال موجها وغالبا ما يكون فني او رياضي  مجموعة من :اصطالحاالجمهور  -
او كتابي ويتراوح عدد الجمهور من بضع عشرات او مئات االلوف ويقال للعنصر من 

 .)2016العريس (المتفرج الجمهور المتلقي او 
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وهو من أهم اهداف الجمهور االردني في المملكة االردنية الهاشمية نقصد  :اجرائياالجمهور 
   .سةالدرا

  اإلطار النظري

للدراما نكهة وطابع خاص لدى المتلقي الذي يشاهد اعماًال تحكي قصة أو موضوعًا ما 
بهدف العمل تصف والتي تالفكرة الرئيسية بطريق تحتوي على عناصر الدراما االتصالية من خالل 

اع في العمل تتكون الحبكة من الصرفيها حيث ويكون ذلك من خالل الحبكة الموجودة أو الرسالة 
األبطال الموجودين في  متزامنة مع الدرامي، والعرض، وتصاعد األحداث، وذروة الحبكة، والحل

لتتحدث بها الشخصيات في  ،اللغة عبارة عن الكلمات التي يختارها الكاتبوتكون  العمل الدرامي
ي األعمال الدرامية؛ تلعب دورًا مهمًا فالتي الموسيقا  الدرامي متزامنة ومرافقة لهذا كلهالعمل 

والتراجيديا والميلودراما  الكوميديا، ومن أنواع الدراما المحببة حيث تزيد اإلثارة والتشويق
 .)2018الصحن،(وأفالم الخيال العلمي  والدراما الموسيقية

يعتبر التواصل بين األفراد في الّنسيج حيث لألفراد ومجتمع هذه االعمال تعتبر مهمة لل
أهم العوامل المؤّثرة على الصحة الّنفسية، فمن دون مجتمع وعالقات اجتماعية  االجتماعي من

ينهار اإلنسان جسديًا ومعنويًا، حيث يبدأ اإلنسان منذ صغره عادًة بتكوين عالقات اجتماعية أولها 
االجتماعي مع أمه، ثم أسرته والمجتمع، ويرتبط بقاء اإلنسان على قيد الحياة بقدرته على التعايش 

 حيث أهمية المجتمع عند الفالسفة والعلماء أرسطو وأفالطونوقد جاءت  كما ُتثبت األبحاث
يعتقد أرسطو أن اإلنسان بطبعه اجتماعي، وبحاجة دائمًا للعيش مع غيره، ورّكزت نظريته في 

هما من يتحّكم  المجتمع على الفرد أكثر من الجماعة، أما أفالطون فيرى أن المجتمع أو الدولة
بالفرد، ويؤّكد على أهمية المسؤولية االجتماعية في النطاق االجتماعي، ورّكزت نظريته على 

  .)2012محمد، األحمد ( الجماعة أكثر من الفرد

أول من عرف مفهوم تطور عقل اإلنسان االجتماعي فهو كان هيجل : جورج هيجلأما 
  .ور مفهوم العقل الجماعي فيما بعدوارتباطه بالمجتمع، مما أدى إلى تط

عن مفهوم العقل الجماعي، والذي ركز على فكرة تطور : الزاروس وستينثالوقد ابدى 
  .)الصحن مصدر سابق( المحيطالشخصية بناًء على تأثرها بالّثقافة والمجتمع 

احة هو وحدة درامية تغطى مسوScene  المشهدوفي العمل الفني الدرامي هناك ما يعرف ب
ويقسم ُكتاب  ،ويمكن أن يتكون من لقطة واحدة أو عدة لقطات ،زمنية معينة، ومكانا معينا

فالمشاهد هي  ،السيناريو نص السيناريو إلى مشاهد، كما يقسم الروائيون أعمالهم إلى فصول
وال تستغرق معظم المشاهد أكثر من دقيقتين إلى ثالث، وإال أصبحت  ،الوحدات البنائية للنص
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صفحة، مما يعنى أنها  120وعمومًا تصل نصوص السيناريو إلى  ،ورة مكررة، ومملة للمتفرجالص

  .)2016بدر الدين( مشهدا 60إلى  40من  تحتوي

من سمات االنسان البارزة اي كان شكل االتصال متعمد او غير متعمد  االتصاليعتبر وبذلك 
ولها معاني مختلفة فهي تعني تبادل االفكار عشوائي او منظم وتستخدم كلمة االتصال في جوانب عديدة 

  .)2012مزيد، ( والرسائل والمعلومات وتعني ايضا الوسائل التي تحمل مضمون االتصال

االتصال خالل القرن العشرين الصحف والمجالت والسينما باالنتشار بعدها  وسائلبدأت 
من  أكبرجتمع يتميز بقدر بدأت النظم االجتماعية تتحول شيئا فشيئا من مجتمع تقليدي الى م

التعقيد والعزلة االجتماعية الى ان ظهر مجتمع جماهيري الذي يزداد فيه اعتماد االفراد على 
 .)2013إنغليز (التقليدية وسائل االتصال الجماهيرية بدال من االعتماد على الروابط االجتماعية 

ل االتصال على االفراد توصل علماء االتصال من خالل تجارب عديدة عن تأثير وسائوقد 
  .وكان نموذج االعتماد من أحد النماذج االتصالية

يعتمد الجمهور على وسائل االعالم في المعلومات والترفيه ويتوقع ان تلبي وسائل االعالم و
حاجاته ورغباته وتأتي نظرية االعتماد من نظريات نموذج التأثير المعتدل لوسائل االعالم ويقترح 

اندماجية بين الجمهور ووسائل االتصال والنظام االجتماعي، وتتمحور النظرية  نموذج االعتماد
. معينةعلى ان الجمهور يعتمد على معلومات وسائل االعالم لتحقيق حاجاته وحصوله على اهداف 

 .)2016، قاسم حسن(

احل ان اعتماد الجمهور على نظام وسائل االعالم يظهر بتأثير دوافع النمو والبقاء في المرو
العمرية المختلفة التي تجعل الفرد يسعى الى تحقيق ثالثة اهداف رئيسية تتمثل في فهم الذات 
والعالم المحيط به ثم توجيه الفرد الى االنماط السلوكية والقرارات االجتماعية وكذلك هدف 

   .)235، ص 2004عبد الحميد، (التسلية 

ات االتصالية المعتمدة على وسائل االتصال وقد جاءت الدراما لتعزز هذه المفاهيم من العملي
  .الجماهيرية

على نظرية االعتماد كخلفية لموضوع البحث وبسبب التغيير الذي احدثه وسائل  تم االعتماد
االعالم في تغيير اتجاهات وسلوك المجتمع واهمية البعد االجتماعي والثقافي والقيمي لمحتوى 

فراد نحو مشاهدة الدراما بخصائصها القادرة على احداث مضمون الدراما التلفزيونية واندفاع اال
تغيير جذري في قيم وعادات االفراد في المجتمع االمر الذي تتبعه نظرية االعتماد في التأثيرات 

، يسري(الرمضانية المعرفية والسلوكية والوجدانية الناجمة عن اعتماد المشاهد على الدراما 
2010(. 
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  الدراسات السابقة

دار جدل كبير حول مضمون  "2018/2019"من السنوات السابقة رمضان عام  في شهر
مسلسالت شهر رمضان اتهمت هذه المسلسالت بتفكيك اواصر العالقة بين افراد االسرة بعرض 
نماذج لمواد درامية تحمل البغضاء والعداوة بين ابنائها، كان رد مؤلفين هذا االنتاج الدرامي ان 

 .)61اسماعيل، ص ( نقل لصور وحقائق الواقع المعاش هذه المواد ما هي اال

المسؤولية االجتماعية للدراما التلفزيونية  بعنوان): 2015(دراسة ابو السعود، مي احمد  -1

  المصرية، دراسة تحليله لعينة من المسلسالت الرمضانية

المصرية في ركزت الدراسة على حدود وابعاد المسؤولية االجتماعية للدراما التلفزيونية 
على بعض المسلسالت التي حصلت على اكبر نسب مشاهدة وهدفت  2014شهر رمضان لعام 

الدراسة للتعرف على القضايا التي تتناولها دراما رمضان ورصد القيم االيجابية والسلبية لها 
تحكم واعتمدت الدراسة نظريا على نظرية المسؤولية االجتماعية للتعرف على القيم التي ينبغي ان 

وسائل االعالم وااللتزام بعادات المجتمع واخالقه واستخدمت الدراسة المنهج المسحي لعينة من 
 40وقامت الباحثة باستطالع على  2014مسلسالت رمضان المعروضة في شهر رمضان لعام 

مبحوث من الجمهور لمعرفة المسلسالت االكثر مشاهدة وتبين في نتائج الدراسة تنوع السلوكيات 
يجابية المدعمة ألبعاد المسؤولية االجتماعية التي تطرقت لها المسلسالت التلفزيونية كالصبر اال

والتحمل والرضا ووجود سلوكيات سلبية معوقة ألبعاد المسؤولية االجتماعية في المسلسالت 
  .كالتدخين واستخدام العنف المفرط

  ا العربية للقضية الفلسطينيةمعالجة الدرام :بعنوان 2012قطيفان، نجوى سعدي  دراسة -2

حللت هذه الدراسة معالجة الدراما العربية السينمائية والتلفزيونية للقضايا الفلسطينية منذ 
والتعرف على مضامين االعمال الدرامية التي تتناول القضية الفلسطينية  1948نشوئها عام 

تمام الدول العربية بالعمل والتي ركزت على اه 2012الى 2000وحددت هذه الدراسة الفترة من 
الدرامي بقضية فلسطين وتعتبر الدراسة من الدراسات الوصفية التي توصف الواقع وصف دقيق 

عمل درامي عربي بين السينما والتلفزيون  16واستخدمت منهج المسح لعينة وكانت عينة الدراسة 
الكمي والكيفي توصلت افالم روائية عربية واستخدمت الباحثة التحليل  9مسلسالت و 7شملت 

وجود تفاوت في االهتمام بين جهة واخرى حيث اتضح ان كل عمل سياسي يتبع  الدراسة الى
ن االعمال المهتمة أو خاص واكدت أاهداف سياسية تابعة للدولة المنتجة سواء كان حكومي 

امية من انتاج بالقضية الفلسطينية منخفضة مقارنة مع االعمال الدرامية االخرى مع وجود اعمال در
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ن الجهات االجنبية تحاول بث بعض ألى إاجنبي نتيجة لعدم وجود تمويل لمثل هذا االنتاج الفتة 
 .المفاهيم التي تروق لها وللكيان الصهيوني واستخدمت الدراسة اداة تحليل المضمون

الجنبية العالقة بين التعرض للدراما العربية وا: بعنوان) 2004( دراسة ذو الفقار، شيماء -3

  في القنوات الفضائية والهوية الثقافية لدى الشباب االماراتي

ن معدل التمسك بالهوية أمفردة من الشباب االماراتي وبينت  450قامت الدراسة على عينة 
تزداد مقارنة بنظرائهم وتوجد عالقة التي كل من الذكور واالكبر سنا وسكان البدو  لجئالثقافية 

ن حجم التعرض للدراما العربية ومعدالت شدة التمسك المبحوثين بالهوية غير دالة احصائيا بي
 .الثقافية

درجة تأثير الدراما االجتماعية التركية  :بعنوان 2015رزان بسام  قطوس،دراسة  -4

 .األردنيةالمدبلجة على المرأة 

اللغة العربية لى إلى معرفة درجة تأثير الدراما االجتماعية التركية المدبلجة إهدفت الدراسة 
ردنية والتي حددت الدراسة في محافظة اربد واستخدمت الدراسة على المرأة األ )باللهجة العامية(

المنهج الوصفي التحليلي على عينة عشوائية واستخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات 
ن الدراما أبنتائج  واستخدمت الباحثة في اطارها النظري نظرية الغرس الثقافي وخرجت الدراسة

بغض النظر من %92االجتماعية التركية المدبلجة تؤثر على المرأة االردنية بدرجة مرتفعة بنسبة 
ن هناك عوامل تؤثر على المرأة وهي عنصر الجمال ويندرج تحت أاالنعكاسات السلبية وااليجابية و

المناظر الطبيعية واللغة وسامة وجمال الممثلين االتراك والطبيعة الرومانسية للقصص وجمال 
والعامل االجتماعي التي فيها تلبي الحاجات العاطفية وقرب  )اللهجة السورية(المستخدمة فيها 

  .القصص الدرامية من الواقع العربي

عالقة تعرض المراهقين لمسلسالت رمضان : دراسة المصري، سعاد محمد بعنوان -5

  دانية باالنفالت االخالقي والقيمي لديهم دراسة مي

 1435لى التعرف على عالقة تعرض المراهقين لمسلسالت رمضان عام إهدفت الدراسة 
هجري باالنفالت االخالقي والقيمي لديهم واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي مستخدمة منهج 

 300بمقدار  )21_  18(المسح وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من فئة المراهقين من عام 
دمت الباحثة االستمارة للتعرف على مدى مشاهدة المراهقين لمسلسالت رمضان مفردة، واستخ

لى نتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في اكثر المسلسالت لعام إوتوصلت الباحثة  1435 عام
التي يوجد فيها انفالت اخالقي ووجود فروق ذات داللة احصائية في مدى تأثير لغة هذه  1435

  .ر واخالقيات واتجاهات المراهقينالمسلسالت على افكا
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بعنوان الدراما المصرية الرمضانية في نشر ): 2019(دراسة حميد، ايمان عبد الرحمن  -6

  القيم والسلوك بين الطالبات الجامعيات في العاصمة بغداد 

لى معرفة أثر المسلسالت المصرية المعروضة في شهر رمضان على سلوك إهدفت الدراسة 
معيات في بغداد واعتمدت الباحثة المنهج المسحي لدراسة هذه الظاهرة واستخدمت الطالبات الجا

استبانة على طلبة الجامعات وظهرت النتائج بأن الكذب هو  120داة للدراسة ووزعت إاالستبانة 
تغيرت نظرة الفتيات للمساواة % 51وبنسبة %  16.6أكثر سلوك أثر على الطالبات بنسبة 

  .وبنسبة خصوصا في عادات الملبس والسهر والعالقات المحرمة العربيةوالعدالة بالبلدان 

  التلفزيون على التنشئة االجتماعية للطفل  أثربعنوان ) 2019(عبد إله، خالد سالم  -7

لى معرفة االثار التي قام بها التلفزيون على عملية تنشئة الطفل واعتمد إهدفت الدراسة 
لى وجود اثار كبيرة على إالمادة العلمية واشارت النتائج  الباحث على المنهج الوصفي لتوصيف

عملية التنشئة للطفل بهدف التسلية وتعليم القيم االجتماعية والسلوك الحسن مع وجود احتمالية 
غابت الرقابة ووجوب مراقبة الوالدين للطفل  إذالحدوث تأثيرات سلبية على سلوكيات الطفل 

عية الوالدين بدورهم في حماية ابنائهم من خطر التعرض خالل المشاهدة واوصى الباحث بتو
  . لمحتويات شاشة التلفزيون دون رقابة

 األجنبيةالدراسات 

 Russell`c.a.and other 2009دراسة سي ايه روسيل واخرون  -

ركزت الدراسة  :مشاهدة الكحول في المسلسالت التلفزيونية وتأثيراتها على الشباب
ن تكرار هذه أشاب وبينت النتائج  100يونية دراسة ميدانية على مسلسال تلفز 5على تحليل 

  المشاهد في مضمون درامي جاذب ينقل رسالة سلبية بأن الكحول امر محبب ونافع وجيد

 the role of source confusions in t.v cultivation of social reality judgment دراسة -
(louse,mare,2005)   

لتعرف على وجود عالقة بين مشاهدة القصص التلفزيونية ومدى ادراك هدفت الدراسة الى ا
الجمهور لواقعية محتوى القصص وافترضت الدراسة ان تكرار العرض للمضمون مطابقا لواقع 

  . كثرة مشاهدة الدراما والقصص وادراك واقعية المضمونباالفراد ونتج عن الدراسة وجود عالقة 
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  قة خالصة العرض للدراسات الساب

اتضح من الدراسات السابقة ان جميع الدراسات استخدمت المنهج الوصفي والمسحي 
  .واالستبيان لمعرفة تأثير التلفزيون والدراما على شرائح المجتمع وسلوكيات االفراد

وتبين من الدراسات االتفاق على وجود تأثيرات ايجابية وسلبية لمشاهدة التلفزيون والدراما 
  .، وهي تتوافق مع هذه الدراسةهق وعلى االفراد بشكل عامعلى الطفل والمرا

  منهج الدراسة 

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية المسحية ويعتبر المنهج الوصفي الذي يقوم بوصف 
أحد النماذج الخاصة بجمع المعلومات عن حالة االفراد وسلوكهم و الظاهرة موضوع الدراسة

   المنهج الرئيس لدراسة جمهور وسائل االعالموهو يانات البواظهار وارادتهم ومشاعرهم 

المنهج الوصفي المسحي النسجامه مع طبيعة هذه الدراسة كونها من الدراسات  تم استخدام
التي تسعى لتحقيق الهدف المرجو من خالل استبيان لعينة عشوائية من المجتمع االردني من ربات 

البيانات المناسبة واالجابة على تساؤالت االستبيان البيوت والطلبة والموظفين والحصول على 
  الذي يدور حول تأثير مسلسالت دراما رمضان على المجتمع االردني 

مجموعة عناصر لها خاصية او عدة : انه "قرافيت مادلين"حسب ويعرف مجتمع البحث 
  تقصيخصائص مشتركة تميزها عن غيرها من العناصر األخرى والتي يجري عليها البحث وال

تمثل مجتمع الدراسة في عينة عشوائية من الجمهور االردني في محافظات  :مجتمع الدراسة
لقياس مدى تأثير دراما رمضان على عاداتهم ) اربد، جرش، عجلون، الزرقاء(التالية الشمال 

  . وقيمهم وسلوكياتهم

اللكترونية وتم مفردة وزعت عليهم االستبانة ا 250تمثلت عينة الدراسة في : عينة الدراسة
   اختيارهم بطريقة عشوائية

  اساليب جمع البيانات 

البيانات التي جمعت من قبل الدراسة الميدانية في االستبانة التي وزعت على : ـ البيانات االولية1
  .الدراسةعينة 

النظري من المكتبات والدوريات والكتب  اإلطارالبيانات التي جمعت ضمن : ـ البيانات الثانوية2
  .االنترنتالجامعية ومواقع  والدراما والرسائللمختصة في مجال وسائل االعالم ا
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  متغيرات الدراسة 

  في الفضائيات العربية المتنوعة ) مسلسالت رمضان(دراما رمضان  :المتغير المستقل

   األردنيالتأثير الحاصل من دراما رمضان على سلوكيات وعادات وقيم المشاهد  :المتغير التابع

  وتحليل البيانات عرض

  :التحليل اإلحصائي

بعد أن تم االنتهاء من عملية جمع البيانات والمعلومات الالزمة حول متغيرات هذه الدراسة، 
، )SPSS(تمت االستعانة باألساليب اإلحصائية المناسبة ضمن البرامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

  :تاليةوبالتحديد فقد تم استخدام االساليب اإلحصائية ال
  اختبار كرونباخ ألفا الختبار مدى االعتمادية على أداة جمع البيانات المستخدمة في قياس

 .المتغيرات التي اشتملت عليها الدراسة
  1(سمرنوف  –اختبار التوزيع الطبيعي اختبار كولمجروف-Sample K-S.( 
 الوصفي  اإلحصاء مقياس)Descriptive statistic measure (وإظهار  لبحثا مجتمع لوصف

الفقرات  عن العينة أفراد إجابات لتحليل كذلك واستخدم المئوية النسب على باالعتماد خصائصه
المعيارية  واالنحرافات المتوسطات الحسابية من خالل احتساب البحث استبانة في الواردة

 .)مقاييس النزعة المركزية(

 :الدراسة أداة

تطوير األداة  وتم ،تصميمها للدراسة الحاليةتم  انةاستب باستخدام الدراسة هذه بيانات جمعت
، لتغطي الفرضيات التي استندت عليها، باستخدام عبارات تقييمية لتحديد إجابات عينة الدراسة

 :أربعة محاور من االستبانة تكونت وقد
بعادات متابعة دراما رمضان عند الجمهور  األسئلة تتعلق من مجموعة يتضمن: المحور األول

 .ردني والدراما االفضل لديهماال
يتضمن مجموعة من األسئلة تتعلق بمميزات دراما رمضان من وجهة نظر الجمهور : المحور الثاني
 .األردني

يتضمن مجموعة من األسئلة تتعلق بالتأثير المعرفي والسلوكي لدراما رمضان على : المحور الثالث
 .الجمهور االردني

ن األسئلة تتعلق بمدى مالئمة الدراما لقيم وعادات المجتمع في يتضمن مجموعة م: المحور الرابع
 .رمضان
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االستبانة، باعتماد مقياس ليكرت  فقرات من فقرة كل عن لإلجابة مستويات ثالثة هناك كانت وقد
 :وهذه المستويات هي الثالثي
 .درجة واحدة وأعطيت: نادرا

 .درجتان وأعطيت :احيانا
 .درجات ثالث وأعطيت: دائما

  :صدق األداة

وهو اختبار قدرة الباحث على قياس ما هو مطلوب قياسه بحيث يضمن عدم تسرب التحيز 
أو الخطأ، في أي مرحلة من المراحل التي قد تؤثر على صالحية األدوات المنهجية المستخدمة 

  . للدراسة، وبالتالي ارتفاع مستوى الثقة فيها

تبطة ببعضها، وذلك للتأكد من مدى اتساق ولتحقيق ذلك تم االعتماد على األسئلة المر
  . إجاباتها حتى تعكس أهداف الدراسة وتساؤالتها

وللتأكد من مدى صالحية االستمارة كأداة لجمع البيانات، فقد تم عرضها على اساتذة 
متخصصين للحكم على مدى صدقها الظاهري والمنطقي وعلى مدى صالحيتها كأداة لجمع 

  .تعديالت المقترحة من المختصين قبل توزيعها على عينة الدراسةوتم إجراء ال ،البيانات

  :ثبات األداة

ويعني إمكانية تطبيق االستمارة عدة مرات بحيث تعطي في كل مرة نفس اإلجابات تقريبا 
وتم اختبار مدى االعتمادية على أداة جمع البيانات باستخدام معامل كرونباخ . رغم مرور الوقت

وقد بلغت درجة اعتمادية االستبانة حسب معيار كرونباخ ألفا  ،)Cronphach’s Alpha(ألفا 
معامالت الثبات ) 1(يبين الجدول و .وهي نسبة جيدة جدا العتماد هذه الدراسة%) 77.2(

  .لمتغيرات الدراسة

  معامالت الثبات لمتغيرات الدراسة ):1(جدول ال

  كرونباخ ألفا  األسئلة  المحاور
  0.622  9 - 1 .والدراما االفضل لديهم األردنيضان عند الجمهور عادات متابعة دراما رم

  0.785  14 – 10 .مميزات دراما رمضان من وجهة نظر الجمهور األردني
  0.778  27 - 15  .األردنيالتأثير المعرفي والسلوكي لدراما رمضان على الجمهور 
  0.786  35 - 28  .بمدى مالئمة الدراما لقيم وعادات المجتمع في رمضان

  0.772    .المعدل العام للثبات
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  :تحليل االستبانة

بعد أن انتهت عملية جمع المعلومات الالزمة للدراسة بواسطة أداتها، تم تحليلها باستخدام 
ويتضمن هذا الجزء من الدراسة عرضا ). SPSS(برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 

تساؤالتها والتحقق من صحة فرضياتها للتأكد أوال من كامال ومفصال للدراسة وذلك لإلجابة عن 
اعتدالية التوزيع لبيانات العينة من أجل تحديد الطرق االحصائية التي سيتم استخدامها الختبار 

 Sample-1(سمرنوف  –فرضيات الدراسة تم استخدام اختبار التوزيع الطبيعي اختبار كولمجروف 

K-S.(  

سمرنوف لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتوزع  –كولمجروف نتائج اختبار ) 2(ويوضح جدول 
توزيعا طبيعيا أم ال، وهو اختبار ضروري الختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط 
أن يكون توزيع البيانات طبيعيا، حيث يتبين أن قيمة مستوى المعنوية لكل من مقاييس الدراسة 

يكون توزيع البيانات طبيعيا ويمكننا من استخدام االختبارات  حتى )sig.< 0.05( 0.05أقل من 
  .المعلمية واال يجب استخدام االختبارات الالمعلمية

  )Sample K-S-1(اختبار التوزيع الطبيعي  ):2(جدول ال

  المحاور  الرقم
قيمة 

 االختبار
مستوى 

  المعنوية

1  
 والدراما األردنيعادات متابعة دراما رمضان عند الجمهور 

  0.000  0.112 .االفضل لديهم

  0.000  0.160 .مميزات دراما رمضان من وجهة نظر الجمهور األردني  2

3  
التأثير المعرفي والسلوكي لدراما رمضان على الجمهور 

  0.000  0.081 .األردني

  0.000  0.136 .بمدى مالئمة الدراما لقيم وعادات المجتمع في رمضان  4

أي أن البيانات تتبع  0.05ح أن مستوى المعنوية أقل من ومن خالل الجدول السابق يتض
  .التوزيع الطبيعي ويمكننا استخدام االختبارات المعلمية

  :تحليل عينة الدراسة

لتحليل عينة الدراسة تم حساب التكرارات والنسب المئوية للبيانات الديموغرافية لعينة 
  :الدراسة كما هو موضح في الجدول التالي
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 ماعيالنوع االجت: 

  التكرارات والنسب المئوية المتعلقة بالبيانات األولية ):3(جدول ال

  (%)النسبة المئوية   التكرارات  الفئة  المتغير

  النوع االجتماعي
  ذكر
  أنثى

49 
201  

19.6% 
80.4% 

  %100 250  المجموع

عدد اإلناث المجيبين على أسئلة االستبانة أكثر من عدد  أن )3( رقم الجدول من يالحظ
أما فيما يتعلق بالنسب . فقط 49بينما بلغ عدد الذكور  201حيث بلغ عدد اإلناث . الذكور

ويبين الشكل أدناه التكرارات والنسب . للذكور% 19.6لإلناث و% 80.4المئوية فقد كانت 
  . المئوية للنوع االجتماعي في عينة البحث

0.00%

50.00%

100.00%

0

200

400

ذكر انثى
سبة

الن

ار
كر

الت

فئات النوع اإلجتماعي

النوع اإلجتماعي

Series1 Series2  
  للنوع االجتماعي سب المئويةوالنالتكرارات  ):1(الشكل 

  ))2019(دراسة حميد، ايمان عبد الرحمن تتفق مع ( 

 الفئة العمرية 
  التكرارات والنسب المئوية المتعلقة بالفئة العمرية ):4(جدول ال

  (%)النسبة المئوية   التكرارات  الفئة  المتغير

  الفئة العمرية

18-25  
26-33  
34-41  

  41أكثر من 

55  
101  
47 
47  

22.0% 
40.4%  
18.8%  
18.8% 

  %100 250  المجموع
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 33- 26أن الفئة العمرية األكثر تكرارا في عينة الدراسة هي الفئة ) 4(نالحظ من الجدول 
 – 18أما الفئة التي تليها فقد كانت الفئة %. 40.4فيما بلغت نسبتها  101حيث بلغت تكراراتها 

وأكثر من  40- 34نسبة للفئات العمرية أما بال%. 22وبلغت نسبتها  55حيث بلغت تكراراتها  25
، أما النسب فقد بلغت 47سنة فقد تساوت تكراراتهم ونسبتهم، حيث بلغت التكرارات  41

  .ويوضح الشكل أدناه التكرارات والنسب المئوية للفئات العمرية لمتغيرات البحث%. 18.8

  
  ية للنوع االجتماعيالتكرارات والنسب المئو ):2(الشكل 

  ))2015(ابو السعود، مي احمد  تتوافق مع دراسة(

  مكان السكن 

  التكرارات والنسب المئوية المتعلقة بمكان السكن ):5(جدول ال

  (%)النسبة المئوية   التكرارات  الفئة  المتغير

 مكان السكن
  

  مدينة
  قرية
  مخيم

148  
97  
5 

59.2%  
38.8%  
2.00%  

  %100 250  المجموع

الجدول أعاله أن معظم األفراد المجيبين على استبانة البحث كانوا من سكان المدينة  يوضح
أما  97تليها القرية حيث بلغت تكراراتها%. 59.2فيما بلغت نسبتهم  148حيث بلغ عددهم 
 5فيما بلغ عدد األفراد المجيبين على االستبانة من سكان المخيم %. 38.8نسبتها فقد بلغت 

  .ح الرسم البياني أدناه التكرارات والنسب المئوية لمكان السكنيوض%. 2بنسبة 
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  التكرارات والنسب المئوية لمكان السكن ):3(الشكل 

  )2012قطيفان، نجوى سعدي  تتوافق مع دراسة(

 الحالة االجتماعية 

  اعيةالتكرارات والنسب المئوية المتعلقة بالحالة االجتم ):5(جدول ال

  (%)النسبة المئوية   التكرارات  الفئة  المتغير

  الحالة االجتماعية
  أعزب
  متزوج

103 
147 

41.2%  
58.8%  

  %100 250  المجموع

نالحظ من الجدول أعاله أن التكرارات والنسب المئوية للمجيبين عن استبانة الدراسة من 
وية للمجيبين عن استبانة فيما بلغت التكرارات والنسب المئ%. 58.8و 147المتزوجين بلغت 

يوضح الجدول أدناه التكرارات والنسب المئوية %. 41.2و 103الدراسة من غير المتزوجين 
  .للحالة االجتماعية لعينة الدراسة
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Series1 Series2

  للحالة االجتماعية والنسب المئويةالتكرارات  ):4(الشكل  
  )louse,mare,2005ودراسة  )2004(ذو الفقار، شيماء تتوافق مع دراسة(

 المستوى التعليمي 

  التكرارات والنسب المئوية المتعلقة بالمستوى التعليمي ):6(جدول ال

  (%)النسبة المئوية   التكرارات  الفئة  المتغير

  المستوى التعليمي

  ثانوية عامة
  بكالوريوس
  دراسات عليا

  غير ذلك

22  
147  
77 
4 

8.80%  
58.8%  
30.8%  
1.60%  

  %100 250  عالمجمو

نالحظ من الجدول أعاله أن معظم األفراد المجيبين على أداة الدراسة كانوا يحملون شهادة 
ممن يحملون شهادة  77يليها %. 58.8وبلغت نسبتهم  147البكالوريوس حيث بلغ عددهم 
بلغ  ، ثم األفراد الذين يحملون شهادة الثانوية العامة وقد%30.8الدراسات العليا وبلغت نسبتهم 

أفراد من عينة الدراسة ممن ال  4وقد كان هناك %. 8.8اما نسبتهم فقد بلغت  22عددهم 
يوضح الشكل أدناه التكرارات والنسب %. 1.6ينتمون لهذه الفئات التعليمية حيث كانت نسبتهم 

  .المئوية ألفراد عينة البحث المتعلقة بالمستوى التعليمي
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   للمستوى التعليمي والنسب المئويةالتكرارات ): 5(ل الشك

  )2015رزان بسام  قطوس، تتفق مع دراسة(

 طبيعة العمل 

  التكرارات والنسب المئوية المتعلقة بطبيعة العمل ):7(جدول ال

  (%)النسبة المئوية   التكرارات  الفئة  المتغير

  طبيعة العمل
  ة/موظف
  ة/طالب

  ة أسرة/رب

127  
57  
66 

50.8%  
22.8%  
26.4%  

  %100  250  المجموع

فرد من األفراد المجيبين على اداة البحث كانوا من  127نالحظ من الجدول أعاله أن 
وقد كانت نسبتهم  66وقد بلغ عدد أرباب األسر %. 50.8الموظفين وقد بلغت نسبتهم 

يوضح الشكل أدناه %. 22.8وكانت نسبتهم  57أما الطالب فقد كان عددهم %. 26.4
  . تكرارات والنسب ألفراد عينة الدراسة حسب طبيعة العملال
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  لطبيعة العمل والنسب المئويةالتكرارات  ):6(الشكل 

  ))2009( سي ايه روسيل ةودراس )2017(المصري، سعاد محمد  تتفق مع دراسة(

 :تحليل فقرات االستبانة
 الحسابية واالنحرافات المتوسطات تم احتساب ياتفرض واختبار البيانات تحليل ألغراض

أما فيما . فقرات االستبانة من فقرة لكل وذلك االستبانة، أسئلة عن المجيبين األفراد إلجابات المعيارية
يتعلق بالمحور األول فقد تم احتساب التكرارات والنسب المئوية وذلك بسبب طبيعة األسئلة 

  :للمحور األول التكرارات والنسب المئوية )8( رقم الجدول يوضح .المعبرة عنه

  التكرارات والنسب المئوية المتعلقة بالمحور األول): 8(جدول ال

  التكرارات  الفئة  السؤال  
  النسبة

  (%)المئوية 

  هل تشاهد دراما  1
  نادرا
  احيانا
  دائما

45  
132  
73  

18.0%  
52.2%  
29.2% 

2  
كم عدد الساعات التي 

تقضيها في مشاهدة دراما 
  رمضان

  ساعتين
  ثالث ساعات

  اربعة ساعات فأكثر

153  
61  
36 

61.2%  
24.4%  
14.4%  

3  
ما اوقات مشاهدتك 
  لمسلسالت رمضان

  )12- 8(صباحا 
  )5- 12(اوقات الظهيرة 

  )11- 5(مساءا بعد االفطار 

3  
56  
191 

1.20%  
22.4%  
76.4%  

  63  اقل من يومينكم يوم في االسبوع تشاهد   4
54  

25.2%  
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  التكرارات  الفئة  السؤال  
  النسبة

  (%)المئوية 
  ثالثة ايام  فيها مسلسالت تلفزيونية

  اربعه ايام وأكثر
133 21.6%  

53.2%  

5  
القنوات التلفزيونية االكثر 
 متابعة لديك في رمضان

  ام بي سي دراما
  1ام بي سي
  رؤيا

  التلفزيون االردني
  ابو ظبي دراما
  روتانا دراما

  الجديد

77  
62  
81  
23  
2  
4  
1 

30.8%  
24.8%  
32.8%  
9.20%  
0.80%  
1.60%  
0.40%  

6  
طبيعة االعمال الدرامية ما 

 المفضلة لديك في رمضان

  اجتماعية
  سياسية
  ترفيهية
  دينية

  تاريخية

130  
3  

72  
24  
21 

52.0%  
1.20%  
28.8%  
9.60%  
8.40%  

7  
ما جنسية الدراما الرمضانية 

 االكثر متابعة لديك

  دراما اردنية
  دراما سورية
  دراما خليجية
  دراما مصرية
  انتاج مشترك

15  
108  
23  
27  
77  

6.00%  
43.2%  
9.20%  
10.8%  
30.8%  

8  
مع من تفضل مشاهدة دراما 

 رمضان

  مع االسرة
  مع االصدقاء
  مع الجيران
  بمفردي

209  
2  
1  

35  

84.6%  
0.80%  
0.40%  
14.2%  

9  
اي من الحوار في الدراما 

 الرمضانية تفضل
  اللغة العربية الفصحى

  اللغة العامية
31  
217  

12.5%  
87.5%  

من أفراد عينة الدراسة نادرا ما يشاهدون دراما رمضان، % 18ن يتضح من الجدول أعاله أ
من عينة الدراسة يشاهدون أحيانا دراما رمضان فيما بلغت نسبة األفراد الذين % 52.2وأن 

  %.14.4يشاهدون دراما رمضان بشكل دائم بلغت 
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مدة من عينة الدراسة يشاهدون دراما رمضان ل% 61.2أعاله أن  8كما نالحظ من الجدول 
ساعات يوميا، فيما بلغت نسبة األفراد  3يشاهدون دراما رمضان لمدة % 24.4ساعتين يوميا، و

  %. 14.4ساعات يوميا  4الذين يشاهدون دراما رمضان ألكثر من 

من % 76.4أن  8أما فيما يتعلق بأوقات مشاهدة دراما رمضان فإننا نالحظ من الجدول 
يشاهدون دراما رمضان % 22.4ساء بعد اإلفطار، وأن عينة الدراسة يشاهدون دراما رمضان م

  .يشاهدونها في اوقات الصباح% 1.2في اوقات الظهيرة، و

 أكثرأيام أو  4من عينة البحث يشاهدون دراما رمضان ل % 53.2أن  8كما يبين الجدول 
يشاهدون دراما رمضان لثالثة % 21.6يشاهدونها ألقل من يومين و% 25.2خالل األسبوع، و

  .يام خالل األسبوعأ

أما فيما يتعلق بترتيب القنوات التلفزيونية األكثر متابعة تنازليا لدى الجمهور األردني 
، التلفزيون األردني %24.8 1، ام بي سي %30.8، ام بي سي دراما %32.8رؤيا : كالتالي

  %.0.4والجديد % 0.8، أبو ظبي دراما %1.6، روتانا دراما 9.2%

يتابعون % 28.8من عينة الدراسة يتابعون الدراما االجتماعية، و% 52كما نالحظ أن 
% 1.2يتابعون الدراما التاريخية و% 8.4يتابعون الدراما الدينية، و% 9.6الدراما الترفيهية، و

  .يتابعون الدراما السياسية

 8أما فيما يتعلق بجنسية الدراما التي يتابعها الجمهور األردني فإننا نالحظ من الجدول 
يتابعون الدراما ذات اإلنتاج المشترك، % 30.8يتابعون الدراما السورية، و% 43.2اعاله أن 

يتابعون الدراما % 6يتابعون الدراما الخليجية، و% 9.2يتابعون الدراما المصرية، و% 10.8و
  . األردنية

يفضلون متابعة دراما رمضان مع األسرة، % 84.6أعاله أن  8كما نالحظ من الجدول 
يتابعون دراما رمضان مع األصدقاء، % 0.8يفضلون متابعة دراما رمضان بمفردهم، و% 14.2و
  .يتابعون دراما رمضان مع الجيران% 0.4و

يفضلون األعمال الدرامية التي تطبق اللهجة العامية في % 87.5أن  8كما يبين الجدول 
  .الفصحى في الحوار يفضلون األعمال الدرامية التي تطبق اللغة العربية% 12.5الحوار و
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 للفقرات المتعلقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: المحور الثاني ):9(جدول ال
  بمميزات دراما رمضان من وجهة نظر الجمهور األردني

  الفقرة  الرقم
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.611  2.01  تخاطب الجمهور بطريفة جذابة  1
  0.562  2.20  لتسلية والترفيهتضفي نوع من ا  2
  0.555  1.97  تعرض الدراما بشكل مالئم للذوق  3

4  
تطرح الدراما القضايا التي تهم افراد المجتمع وال تبتعد عن 

  0.587  1.98  الواقع

  0.603  2.04  تالمس دراما رمضان الواقع الذي نعيشه  5

للفقرات المتعلقة  المعيارية اتواالنحراف الحسابية المتوسطات: المحور الثالث ):10(جدول ال
  بالتأثير المعرفي والسلوكي لدراما رمضان على الجمهور االردني

  الفقرة  الرقم
الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.612  1.62  تقدم لي دراما رمضان معلومات تقيدني في حياتي اليومية  1
  0.567  1.86  اريخيةتساهم دراما رمضان في تقديم معلومات عن شخصيات واحداث ت  2
  0.624  2.00  تثير االهتمام حول قضايا الشباب واالسرة والطفل  3
  0.606  1.67  تعرفني بكيفية التصرف إذا واجهت مشكلة او موقف في حياتي االجتماعية  4
  0.548  1.42  اعتبرها مصدر موثوق الكتساب العالقات االجتماعية  5
  0.543  1.33  والمظهرتقليد ابطال ونجوم المسلسالت بالشكل   6
  0.613  1.90  تشجع الدراما تعزيز العنف من خالل بعض المشاهد  7

8  
المقارنة بين طبيعة العالقات االجتماعية في الواقع وطبيعتها في الدراما 

  0.686  1.89  كالعالقة بين االزواج واالسرة

9  
التأثر ببعض عادات وتقاليد المجتمعات كعادات المجتمع التركي 

 0.684 1.89  الخ..ريوالسو

 0.679 1.68  تقليد اللهجات التي تعرضها المسلسالت الرمضانية  10
 0.620 2.22  تساعد على قضاء وقت ممتع مع االسرة  11
 0.640 1.76  تساعد مسلسالت رمضان في التخلص من احباطات الواقع  12
 0.637 1.96  تساعد على الشعور باالسترخاء والتخلص من الروتين اليومي  13
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للفقرات المتعلقة بمدى  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: المحور الرابع ):11(جدول ال
  مالئمة الدراما لقيم وعادات المجتمع في رمضان

  الفقرة  الرقم
  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

1  
يالئم المحتوى الدرامي المعروض في شهر رمضان قيم وعادات 

  0.609  1.63  نيالمجتمع االرد

2  
رمضان القيم الدينية عند  المعروضة لدراماتراعي المادة 

  0.642  1.65  ردناأل الجمهور

  0.622  1.95  تجمل المسلسالت المشهد الحياتي للمجتمعات  3
  0.632  2.04  تحوي الدراما على مشاهد وايحاءات غير مناسبة  4
  0.635  1.82  زواجالعمل على التفكيك االسري وزيادة المشاكل بين اال  5

6  
تحتوي بعض المشاهد على تجاوزات دينية واجتماعية كالسرقة 

  0.634  2.20  والمخدرات

  0.608  1.94  هل تتعارض أوقات عرض دراما رمضان مع أوقات العبادات  7
  0.584  1.97  تعمل على التوعية ببعض القضايا التي تواجه المجتمع  8

  ))2019( عبد إله، خالد سالمتتفق مع دراسة (

  :مناقشة نتائج االختبارات

  .الحسابية لكل فقرة المتوسطات على للحكم التالي المعيار تم استخدام

  يكون ضعيف التأثير 1.66 – 1إذا كان الوسط الحسابي للفقرة.  

  يكون متوسط التأثير 2.33 – 1.67إذا كان الوسط الحسابي للفقرة.  

  كون قوي التأثيري 3 – 2.34إذا كان الوسط الحسابي للفقرة.  

 اإلجابة على اسئلة الدراسة 

  ـ ما عادات متابعة الجمهور االردني للدراما الرمضانية والمحتوى الدرامي االفضل لديهم 1

نالحظ من نتائج االختبارات أن الغالبية العظمى لعينة الدراسة يشاهدون دراما رمضان أكثر 
كما تبين أن الغالبية العظمى . ساءا بعد اإلفطارمن أربعة أيام في األسبوع لمدة ساعتين يوميا م

من عينة الدراسة يتابعون قناة رؤيا ويفضلون األعمال الدرامية السورية ذات الطابع االجتماعي، 
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كما تبين أن الغالبية العظمى . كما أنهم يفضلون األعمال التي تستخدم اللهجة العامية في الحوار
  . د األسرةتفضل متابعة دراما رمضان مع افرا

  مميزات دراما رمضان من وجهة نظر الجمهور األردني  -2

نالحظ من نتائج الوسط الحسابي عدم وجود فقرات ذات تأثير قوي، وأن الفقرات االتية 
  كانت ذات تأثير متوسط

 تخاطب دراما رمضان الجمهور بطريفة جذابة. 
 تضفي دراما رمضان نوع من التسلية والترفيه. 

  بشكل مالئم للذوقتعرض الدراما. 

 تطرح الدراما القضايا التي تهم افراد المجتمع وال تبتعد عن الواقع. 
 تالمس دراما رمضان الواقع الذي نعيشه. 

  ـ ما التأثير المعرفي والسلوكي الذي تؤديه دراما رمضان على الجمهور االردني 3

ن الفقرات االتية نالحظ من نتائج الوسط الحسابي عدم وجود فقرات ذات تأثير قوي، وأ
  التأثير المعرفي لدراما رمضان كانت ذات تأثير متوسط

 تساهم دراما رمضان في تقديم معلومات عن شخصيات واحداث تاريخية.  

 تثير االهتمام حول قضايا الشباب واالسرة والطفل.  

 تساهم بكيفية التصرف عند مواجهة مشكلة او موقف في الحياة االجتماعية  

  لدراما رمضان التأثير السلوكي

 تشجع الدراما على تعزيز العنف من خالل بعض المشاهد.  

  تشجع الدراما على المقارنة بين طبيعة العالقات االجتماعية في الواقع وطبيعتها في الدراما
 .كالعالقة بين االزواج وافراد االسرة

 مع التركي تساهم الدراما بالتأثر ببعض عادات وتقاليد المجتمعات األخرى كعادات المجت
 .الخ..والسوري

 تساهم الدراما بتقليد اللهجات التي تعرضها المسلسالت الرمضانية. 

  التأثير الوجداني لدراما رمضان 

 تساعد الدراما على قضاء وقت ممتع مع االسرة.  

 تساعد مسلسالت رمضان في التخلص من احباطات الواقع. 
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  اليوميتساعد على الشعور باالسترخاء والتخلص من الروتين. 

  ـ مدى مالئمة الدراما لقيم وعادات المجتمع في رمضان4

نالحظ من نتائج الوسط الحسابي عدم وجود فقرات ذات تأثير قوي، وأن الفقرات االتية 
  كانت ذات تأثير متوسط

 تجمل المسلسالت المشهد الحياتي للمجتمعات. 
 تحوي الدراما على مشاهد وايحاءات غير مناسبة. 

 بالتفكيك االسري وزيادة المشاكل بين االزواج تساهم الدراما. 
 تعمل على التوعية ببعض القضايا التي تواجه المجتمع. 

  .ـ ما مدى تناسب دراما رمضان للقيم الدينية في شهر رمضان 5

نالحظ من نتائج الوسط الحسابي عدم وجود فقرات ذات تأثير قوي، وأن الفقرات االتية 
 كانت ذات تأثير متوسط

 بعض مشاهد دراما رمضان على تجاوزات دينية واجتماعية كالسرقة والمخدرات تحتوي.  

  تتعارض أوقات عرض دراما رمضان مع أوقات العبادات  

  التوصيات 

  . معرفي ايجابي أثرضرورة التركيز على محتوى دراما شهر رمضان وجعل محتوى الدراما ذ _ 1

اقش امور المجتمع واالفراد بما يتناسب مع التركيز على وجود دراما تاريخية اجتماعية تن_ 2
  .وتقاليدهمعاداتهم 

العمل على تطوير الدراما االردنية من خالل المختصين وتعمل دراسات موسعة عن اثار دراما _ 3
  .رمضان مفصلة لمعرفة االثر الناتج
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 شعرية اإليقاع في النثر الفني في عصري ملوك الطوائف واملرابطني
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Abstract 
This research investigates the poetic rhythm of the artistic prose in the ages of the 

sects and the Almoravids, by analyzing and interpreting all forms of prose prevalent at 
the time; including letters, debates, translations, and speeches. 

The importance of this research lies in tackling the poetic rhythm in this period in 
two main forms; namely assonance, and alliteration, as researchers have not deeply 
investigated this aspect and its impact on the artistic prose. 

It is hoped that this research will constitute a valuable addition to the collection of 
literary studies concerned with prose at this time. 

This research has been divided into two sections: assonance poetics, and alliteration 
poetics and a conclusion. 

Keywords: Poetry, Assonance, Alliteration, Sects, The Almoravids 
  

  

  المقدمة

الطوائف والمرابطين، تلك التي ارتقت بالنثر بصفة ملوك كثرت الظواهر الفنية في عصري 
في خاصة؛ واإليقاع من أهم تلك الظواهر التي شاعت بين أدباء ذلك الزمن؛ فأضحت ظاهرة الفتة 

تبطت به ارِلما أن أتناول هذا الجانب بالدراسة والتحليل،  منجزهم األدبي، مما ولد عندي الرغبة
. شعرية السجع، وشعرية الجناس: أن تكون الدراسة حول شعرية اإليقاع؛ بشقيه علىمن شعرية؛ 

، مع اإلفادة من المناهج واتخذت من المنهج التحليلي التأويلي وسيلة لتحقيق الهدف المرجو
  .األخرى كلما كان ذلك مفيدًا للبحث

في هذه الفترة المدروسة، ليس من بينها  لقد تناول الباحثون كثيرًا من جوانب النثر الفني
" شعرية النثر في رسالة طوق الحمامة"هذه الدراسة، بيد أنني وقفت على رسالة ماجستير بعنوان 

للطالبة دانا عبداللطيف حمودة، وقد اقتصرت دراستها على هذه الرسالة دون غيرها، وتناولت 
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، مما ترك جوانب كثيرة من شعرية األدب في دراسة الشعرية فيها من خالل االنزياح والرمز فحسب
  .هذه الفترة

  الشعرية لغة، واصطالحًا : تمهيد

، وبذلك فهي تضيف للمعنى 1؛ بمعنى علم وفطن)شعر(هي مصدر صناعي من : الشعرية لغة
  . األصلي التوكيد والمبالغة، والداللة على ما في النص األدبي من خصائص جمالية

فلم يتفق الباحثون على اصطالح محدد للشعرية، بيد أنهم اتفقوا أما الشعرية اصطالحًا، 
على أنها مجموعة القواعد والخصائص اإلبداعية التي تميز نصًا أدبيًا ما من غيره من النصوص 
األدبية، وتجعل منه نصًا إبداعيًا متفردًا في أسلوب بنياته الداخلية، وانسجامها فيما بينها؛ بمعنى 

نصًا أدبيًا،  –أي نص  –ات الفنية، والخصائص األسلوبية التي تجعل من النص أنها مجموعة السم
 .2وفق مقتضيات اإلبداع، ومن بينها اإليقاع

  شعرية اإليقاع 

اإليقاع أساس في شعرية النص األدبي، وأهم عناصرها؛ لما له من قيمة داللية وبالغية 
الحم بين عناصره؛ لما في هذه القيمة وجمالية، وقيمة أسلوبية مؤداها الترابط في النص والت

األسلوبية من مثيرات متعددة من أهمها المثيرات النفسية، واألحاسيس الشعورية التي يسعى من 
خاللها األديب إلى بيان مقاصده ومراميه، وإلى تحفيز المتلقي للتفاعل اإليجابي مع النص، وبناء 

  . جسور بيانية لهذا التفاعل

قوة وسهولة، وفق الحالة النفسية لألديب، في الرضى والغضب، واألمل وقد تباين اإليقاع 
واليأس، ففي حال الرضى يكون اإليقاع سهًال سلسًا هادئًا، وفي حال الغضب يكون اإليقاع قويًا 

وقد أحس القدماء والمحدثون بالقدرة على تذكر الكالم ...وفي حال اليأس يكون اإليقاع حزينًا
  3.ن أرهاق للذاكرةالموزون وترديده دو

ومن خالل استقراء هذه الظاهرة في النثر الفني في عصري الطوائف والمرابطين، نجد أن 
مع العناصر األخرى؛ إلثراء  –جنباً  إلى جنب  -األدباء قد استخدموا اإليقاع مقصدًا أسلوبياً  

  . يشعرية نصوصهم النثرية زيادة في قوة أثرها في المعنى، وتأثيرها في المتلق

أي  –إن اإليقاع والتناغم الموسيقي المنتظم في النثر الفني كالوزن في الشعر، وكالهما 
 4.له أثره الواضح وارتباطه العميق بالمستوى الفني للكالم المنثور أوالمنظوم –اإليقاع والوزن 

للحن والغناء، من إيقاع ا" :ومن المهم بمكان توضيح مفهوم اإليقاع؛ لغًة واصطالحًا، فاإليقاع لغةً 
  5".وهو أن يوِقعَ األلحان ويبيَنها
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هو وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكالم أو البيت؛ أي توالي الحركات : "واإليقاع
بالنسبة . 6"والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكالم أو في أبيات القصيدة

ن خصائص النصوص النثرية، فهما يحدثان في الكالم للوزن فهو من خصائص الشعر واإليقاع م
ضربًا من التنغيم، تلذ له األذن، وتطرب له النفس، وهو ظاهرة في الوزن والقافية بالشعر، أما في 
النصوص النثرية فتكمن في اإليقاع الداخلي، فالنثر الفني ال يخلو من نوع من الوزن واإليقاع 

  .7ين األلفاظ في الجمل والعبارات أو بين الجمل والعبارات نفسهاالمنبعثة من المناسبة والموازنة ب

ينخرط مفهوم اإليقاع بالظاهرة الصوتية، وله تأثيرات تصيب المعنى للوصول إلى جمال 
البديع (صوتي، ومعنوي؛ فالصوتي يمثل العبارة الموسيقية الموحية : "التغيير األدبي وهو نوعان

  8.")المعنوي(ي يمثل روح المعنى ، بينما اإليقاع المعنو)اللفظي

وينشأ اإليقاع في النثر من التناسب اللفظي والمعنوي بين األلفاظ والعبارات، وقد تتعاون 
هذه الفنون البديعية فيما بينها على خلق هذه الظاهرة الصوتية، وقد يقتصر حدوثها على 

  .السجع والجناس :أهمها نواعهواستخدم أدباء هذه الفترة اإليقاع بكافة أ. 9بعضها

  شعرية السجع  –أ 

والسجع في أبسط تعريفاته هو الكالم المقفى، الذي تنتهي حروفه بروي واحد كما الشعر، إال 
  .10أنها ساكنة النهايات، موقوف عليها

ً في النثراألدبي، وقيمة مضافة في أسلوب األدباء لتأدية مقاصدهم،  ً فنية يعد السجع حلية
ي بصورة مؤثرة، تجتمع فيها شعرية اإليقاع وشعرية المعنى جنبًا، شريطة وتوصيل معانيهم للمتلق

، وأن يكون 11أن يكون في موضعه، وعند سماح القريحة، وأن يكون في بعض الكالم ال في جميعه
ال تجد تجنيسًا مقبوًال وال سجعًا حسنًا حتى يكون : "اللفظ فيه تابعًا للمعنى عبد القاهر الجرجاني

وساق نحوه، وحتى تجده ال تبتغي به بدًال، وال تجد عنه  ،ذي طلبه واستدعاهالمعنى هو ال
   12".حوًال

وألهمية السجع في شعرية النص وتمكين المعنى في النفوس فقد أواله األدباء والنقاد عناية 
خاصة؛ كي ال يكون عامل ضعف للنص، ولعل قول ضياء الدين بن األثير يلخص هذه العناية، إذ 

 يكون السجع سجعًا إال إذا كانت األلفاظ المسجوعة حلوةً  حارةً  طنانةً رنانةً ال غثةً  وال: "يقول
وال باردة، بحيث يصرف الكاتب نظره إلى السجع نفسه من غير أن ينظر إلى مفردات األلفاظ 

كما ينبغي أن تكون األلفاظ المسجوعة تابعة للمعنى، وال  ،المسجوعة، وما يشترط لها من الحسن
يكون المعنى فيه تابعًا لأللفاظ؛ ألنها تجئ عند ذلك كظاهر مموه، على باطنٍ مشوه، كما ينبغي أن 

   .13"تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى غير المعنى الذي دلت عليه أختها
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باء لقد طغى السجع على النثر الفني في هذا العصر، وأصبح سمة غالبة عليه، اتخذه األد
مرتكزًا فنيًا فيما يكتبون من رسائل بجميع أشكالها أو تراجم، أو تأليف مصنفات توافق ذلك مع 

والحق أن السجع األندلسي هو . إلخ.. .الخصائص األخرى من ازدواج، وقصر عبارة، وجودة سبك
غدا عنوانًا ابن القرن الخامس الهجري، فيه نشأ نشأته الفنية الواسعة، وفيه استكمل مقوماته، فيه 

   14.على البراعة، قلما يضحي الكتاب به، أو يفرطون به

الطوائف والمرابطين ويتأمله يجد مدى اهتمام األدباء في ملوك ومن يقف على نثر عصري 
في ترجمة الرئيس األجل أبو ) هـ 539: ت(تحلية نصوصهم به، ومن ذلك قول ابن خاقان 

 ،به بِدئ البيان وُختم: "حب المظالم، يقول منهصا ؛)هـ 508: ت(عبدالرحمن محمد بن طاهر 
وعنهُ افتر الزمان وابتسم، واستقر الملك لديه استقرار الطرسِ في  ،ولديِه ثبتَ اإلحسان وارتسم

، إن جد رأيَت الّطود وقارًا، وإن هزَل ِخلَته ...يديه، واختال التاج بمفرقهِ اختيال اليراع في مهرقه
عاطيك ع15.".قاًالي.   

لقد أغنى السجع شعرية النص، من خالل زيادة الدفقات اإليقاعية المتمثلة في نهايات الجمل، 
واالنتقال بهذه السجعات من سجعةٍ ألخرى، مع االنتقال من معنى جزئي آلخر، بما تستوفيه العبارة 

تعسفٍ أو تكلف في من المعنى، دون أن يكون هناك أي اضطراب في المبنى وفي المعنى، أو وجود 
  . السجعات

فحين عرض ابن خاقان لمنزلة هذا األديب في عصره، جاء بثالث سجعات متتالية على حرف 
الميم، استكمل فيها جوانب هذه المنزلة المعنوية، وبما يشكل أكثر ميزة تميز بها في عصره، من 

ٍ جامع ة لمعاني المديح جمال بيان، وكمال إحسان، وحسن خلق، وطيب معشر، وهي معان
المرغوبة في عصره، ثم انتقل بسجعة أخرى إلى صفات أخرى من أوصاف صاحب الترجمة وهي 

معبرًا عن معنى استقرار الدولة على يديه في وقتٍ طغت  ،المتعلقة بمنزلته السياسية واالجتماعية
ين اجتمعتا في الفتن والقالقل فيه، وازدهر في وقته األدب وقد جمع بين السياسة واألدب اللت

  .شخصه، وهكذا في المعاني األخرى من لبس التاج، واختيال اليراع، وفي جده وهزله ووقاره

ويبدو في هذه الترجمة التالزم بين المعنى والسجعة، إذ إن اختالف الفكرة مع اختالف 
ة السجعة يعطي النص شعرية مؤثرة، ويعطي كل فكرة إيقاعًا خاصًا بها، تشكل بمجموعها لوح

فنية ذات أبعاد جمالية خاصة، وإيقاعات متباينة ومتناغمة فيما بينها، ذات تأثير فني ومعنوي في 
   .المتلقي

ومن ذلك ما ورد في رقعةٍ للوزير الكاتب أبي جعفر أحمد بن عباس خاطب بها أبا المغيرة بن 
عينيهِ ليانة، وعلى أسناِنه ُطرامة، أْنهى إلي كتابك رجٌل طويُل القامة، وصِقلَ الهامة، ب: "حزم، يقول

  .16..."وفي شاِشيِتِه وضارة، وفي مْنِطقِه ُلْكنٌة صعبة، وعلى أنفِه عْقدٌة كالُكبة، وفي أطواقه سعة
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لقد شكل السجع المتتابع سر شعرية النص، حيث أضفى عليه إيقاعًا عذبًا، وأخرجه من دائرة 
إذن فالسجع سر .ثر الجمالي، ومن حالة اإلخبار إلى حالة التأثير الفنيالتندر والتهّكم، إلى دائرة األ

ً في المعنى، كما في القطعة النثرية البن بسام؛ حيث  من أسرار الجمال في النثر، ورونقًا وقوة
 ،الكبة ،صعبة ،وضارة ،طرامة ،ليانة ،الهامة ،القامة(تتابعت األلفاظ المسجوعة في القطعة النثرية 

ن المعاني الموجودة في هذا النص هي معانٍ غير محمودة في بعدها االجتماعي، وتثير إ. )تتعة
الخنق واالشمئزاز على المستوى التداولي، بما فيها من صور االستهزاء التي تؤدي إلى اإلضحاك 

، في عينيه رخاوة، )الصلع(من الشخصية المستهدفة؛ إذ صوره بأنه فارع الطول، مصقول الرأس 
لسان ال يفصح، فضًال عن شكل أنفه، وهذا األمر انعكاس طبيعي عن طبيعة األندلسيين  صاحب

  .التي تميل إلى هذا النوع من التهكم واإلضحاك

وعلى الرغم مما تحمله األلفاظ من دالالت الّتهكم والّتندر، إّال أن الكاتب قد وضعها في قالب 
   .، ويثير في ثنايا النص عوامل اإلعجاب واإلبداعفني رفيع، يثير الدهشة واالنبهار لدى المتلقي

الكثير من النصوص النثرية التي التزم فيها بعدد من  )هـ 542: ت( ويظهر في نثر ابن بسام
السجعات متشابهة، ثم انتقل لسجعات جديدة متشابهة للحرف ذاته، وهذا شائع في النثر 

ة اطالع، بحيث تأتي كل لفظة في مكانها الصحيح، األندلسي، ولكنه يتطلب َنَفسًا أدبيًا وجلدًا وسع
  . محققة جرسًا موسيقيًا رقيقًا متجانسًا والمعنى المناسب

رحمه الله  -)هـ478: ت( 17وفي القالئد رسالة في ذي الوزارتين القائد أبي عيسى ابن لبونٍ 
ى بن لبون؛ واصفًا متحدثًا عن أبي عيسن وهذه الرسالة أخبر بها أبو عامر بن الطويل ابن خاقا –

 18وأخبرني الوزير أبو عامر ابن الطويل، أنه كان بقصر مربيطر: "إياه وهو في قصر بمربيطر منها
بالمجلس المشرف منها، والبطحاء قد لبست زخرفها، ودبج الغمام ِمطرفها، وفيها حدائق ترنو عن 

   .19"لدماء، وراع أفئدة الندماءمقلِ نرجسها، وتبثُّ طيب تنفُّسها، والجّلنار قد لبس أردية ا

عمد الكاتب في هذا النص إلى تجنيس الفواصل بين أجزاء الكالم؛ لما في الجناس من إيحاء 
سمعي، يجمع بين الجناس ورنين السجعة، لزيادة شعرية النص، مستغًال الثراء الصوتي لكال 

جمالية المكان، ليحقق جرسًا زيادًا في التدفق اإليقاعي المتناغم مع  )السجع والجناس(السمتين 
   .موسيقيًا تطرب له النفس

وقد شكلت األسجاع المتتابعة تعدًال في المستوى الصوتي انعكست عليها أحاسيسه المرهفة 
تجاه جمالية المكان المتمثلة بحسن اتساقها، وتعدد ألوانها، وزكي عطرها، فكانت كل سجعة ُتعنى 

دًا جماليًا يثيرالمشاعر والعاطفة، ففي السجعة األولى ضمنها بداللة خاصة، لتشكل فيما بينها مشه
، ثم انتقل إلى السجعة الثانية، "زخرفها، مطرفها"المشهد العام للمكان من تعدد ألوان أزهارها 
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ليخص بها أكثر األزهار جمال لون، وطيب رائحة وهو النرجس، وانتقل إلى السجعة الثالثة التي 
  ."..الجلنار، الندماء"لذي يشكل لونًا جميًال في مجلس الشراب تضمنت لون الجّلنار، ا

إن المد مقرونًا بالهاء فضًال عن جرس الحروف تضيف إلى إيقاع النص دفقًا شعوريًا، وهما 
يعبران عن مدى انبهار الكاتب واندهاشه من هذا المشهد، من خالل التأوه الذي يفضي إلى شدة 

تحاكي معطيات العناصر المشّكلة " لسين، والفاء والميما"اإلعجاب، فضًال عن أن حروف 
  .للمشهد

، معزيًا بمصابه في )هـ511: ت( ومن ذلك السجع نص ُكِتب إلى األمير عبدالله بن مزدلي
ومضى وقد وقع على الله أجره، : "يقول منه. أخيه، األمير محمد المستشهد على نبرة، رحمه الله

ّلد في ديوان الشهادة فخره، والله عز وجلّ  يحسن فيه عزاء األمير ورِفع في عليين ذكره، وُخ
  . 20.."األجلّ 

استطاع الكاتب في هذا النص أن يحول المعاني التي يستشعرها إلى نبضات إيقاعية تحاكي 
فقد شكلت السجعات الثالث المتتابعة توقيعات تنعكس عليها معاني الحزن على  ،حالته النفسية

، إذ )أجره، ذكره، فخره(ل التالزم بين حرفي الراء وهاء الضمير في نهايات الجمل الفقيد، من خال
كل بنية إيقاعية تتشكل "يعد حرف الراء من الحروف التي تدّل على االضطراب والقلق؛ إذ إنّ 

  .21"ضمن عالقة داللية خاصة

المعاني التي  ولمنزلة الفقيد عند الكاتب فقد اختار لكل سجعة من هذه السجعات معنى من
، "وقع على الله أجره"تدل على سيرته وأثرها، فكانت األولى تدل على حسن بالئه في سبيل الله 

ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد "وقد أفاد من اآلية الكريمة 
ي عليين، إشارة إلى وما يجازى الشهيد عند الله بأن يكون مع األبرار ف 22،"وقع أجره على الله

أما الثالثة فهي استكمال لما في . ، وهي مدار السجعة الثانية23"إن األبرار لفي عليين: "قوله تعالى
السجعتين السابقتين من معاني، وهو صوره في سجل الشهداء، في الدنيا واآلخرة، كل ذلك 

  .ليجعل لهذه المعاني عزاًء ألخيه في مصابه الجلل

، كما 25في معرض حديثه عن ميورقة 24اقان، من رسالة إلى ناصر الدولةومن ذلك قول ابن خ
َ علي ُأْنفُ ِعزِتِه، فرماني بضروب محنتِه، وفي كّل ذلك أتجرعه على مضِضِه، .. .: "في ثم تورم

وأتغافُل لغرضه، وأطويه على بللِه، وما انتصر لشىٍء سوى عملِه، إلى أن رام اليومَ بسوِء رأيه، أن 
  .26..."يد في تعسفهِ وبْغيه، فاستقبلُت من األمرغريبًا ما كنت أحِسبه، وال بان لي سببهيز

يبدو من النص تفنن واضح تجلى في تكرار الفواصل لمراتٍ عدة؛ ولعّل هذا يعكس طول 
والمتأمل . َنَفِسِه، التي يعكس مضمون الحديث المتمثل بالسخط، وعدم الرضى عنه وعن أخالقه
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لسجعات الماثلة يظهر له اعتماد الكاتب على جرسٍ واحد؛ حيث التزم الفاصلة ذاتها وكررها في ا
إن تكرار السجعات على هذا النسق المتوازن يحقق شعريًة عالية . حيث ختمت جميعها بالهاء

  .للنص النثري

 الموجهة إلى) هـ540: ت(ومن أمثلة السجع ما في ورد في إحدى رسائل ابن أبي الخصال 
وأما واألرض ُأجاج، والجو زجاج، والسحاب نافرة، والنجوم .. ." :قاضي الجماعة في قرطبة

  .27.".ُساخرة، واألسعار في كل يومٍ مسافرة

نوع الكاتب في هذه القطعة بين السجعات، فلم تلتزم جميعها الفاصلة ذاتها، حيث تتابعت 
، وفي هذا التنوع جمالية تجذب )افرةمس –ساخرة  –زجاج، نافرة  –أجاج (على نحو متباين 

وقد . القارئ لتتبع السجعات حتى آخرها، فضًال عن جمالية اإليقاع القائم على السجعات المختلفة
يتماهى اإليقاع الصوتي مع الداللة السياقية حتى تتحقق فنية النص؛ كما حمل النص في طياته 

لسجعات وتباين حركتها يشّكل صورة متسقة وصفًا لألوضاع السائدة في المجتمع، إذن فاختالف ا
  . ال نشازفيها وال مآخذ

من فصول من نثره في  )هـ460: ت( ألبي عبدالله محمد بن شرف في رسالةومن ذلك 
ِ يابس : "أوصاٍف شتى، حيث ذم البخل، يقول فيها يجود الجلمود وال يجود، ويعودُ إلى إثماره

يد، كيسه مغلق، وبنانهُ مطبق، وداره سملق، وجيشه مملق، وميزانه العوِد، وهو ال يبدي وال يع
  .28..."حبيسٌ ال يطلق، ِكّفتاهُ ككّفيِه ال ُتذيبهما النار، وال يعرفان الدرهم وال الدينار

سملق  –مطبق  –مغلق  ،العود –يجود (في الرسالة السابقة ورد تتابع الفواصل على النحو 
من المالحظ أن السجعات تراوحت بين الطول والقصر؛  )الدينار – والنار ،يطلق –مملق  –

فالفاصلة المنتهية بحرف القاف امتدت وكانت أطول من فاصلة الدال، والراء، وهذا جاء متوافقًا 
والمعنى المهيمن على النص وهو موضوع الذم، فالناظر في العبارات المسجوعة يهيأ له وكأنها 

افية متساوية، وهذا يعكس صدق الكاتب في التعبير عن صفات مقاطع شعرية منتظمة على ق
دون تكلف أو  -المتمثلة بالبخل ومع يتبعه من صفات أخالقية ذميمة  –الشخصية المقصودة 

تصنع، ومن شأن ذلك جذب القارئ وإثارة ذهنه وإقناعه بهذه الصفات المذمومة، والنفور منها، 
  . وهنا تتولد شعرية النص النثري

زفت من الخدر إلى : "رسالة إلى صديق مهنئًا بالزواج )هـ 540: ت( ابن أبي الخصالوكتب 
البدر، ونقلت إلى القلب عن الصدر، وبرزت عن حضانة أكرم اآلباء إلى حصانة أكرم األكفاء، إلى 

  .29"إلى أبي زرع في حسن العشرة والثراء ،البيت بالعلياء، إلى سيد األحياء
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يض حبًا ورّقة في حالة من االنسجام مع الدفقات الموسيقية، تظهر في النص سجعات، تف
وقد شكل . متجانسة مع الداللة التي تغلب عليها أحاسيس الحب واالحتواء، ممزوجة بالسعادة

السجع المتتابع شعريًة واضحة أفضت إلى حالة من التأثير الفني، مبعثه المعاني المفعمة بالحب 
ي صور بها الكاتب الزواج والحياة األسرية الجديدة، ناسبًا أسبابها والمشاعر الدافئة والسعادة الت

إلى صاحب الشأن ومحور التهنئة؛ وهو أبو زرع، الذي وصفه بأفضل الصفات والفضائل، واألخالق 
   .الرفيعة كالكرم، والشجاعة وغيرها من صفات تجعل منه زوجًا صالحًا جديرًا ألي امرأة

ِ  المحاسن وناهج : "يقول ابن خاقان) هـ533: ت(وفي ترجمة ابن خفاجة  ُ  أعّنة مالك
طريقها، العارف بترصيعها وتنميقها، الناظم لعقودها، الراقم لبرودها، المجيد إلرهافها، العالم 

  .30..."بجالئها وزفافها

طريقها، تنميقها، عقودها، برودها، (تمثل في مفردات  ُا سلسُانلمح في هذه القطعة سجع
ٍ داخلي يكشف عن )فهاإرهافها، زفا ً بهاء وألف، وهي تعبر عن تأوه ، وقد جاءت كلها مختومة

مشاعر اإلعجاب بالشخصية المعنية المقرونة بمديحها وذكر صفاتها المحمودة المتمثلة باإلحسان، 
وحسن القيادة، العالم باألمور، وهذه السجعات المتتابعة والمتشابهة من شأنها ترسيخ الفكرة، 

عنى المراد بقوة، وبث جرسٍ موسيقي تميل له األذن، بل تجعله محفوظًا في الذاكرة وإبراز الم
  .والوجدان، وهذا ما يفسر سرعة تقبل النص المسجوع أكثر من ذلك غير المسجوع

ولم يكن أبو يحيى هذا : "في ترجمة أحدهم ويدعى بأبي يحيى) هـ542: ت(قال ابن بسام 
ٍ يبنيه، من فحولة ملوك الفتنة، أخلد إلى  الدعة، واكتفى بالضيق من السعة، واقتصر على قصر

وعلقٍ يقتنيه، وميدانٍ من اللذة يستولي عليه ويبرز فيه؛ غير أنه كان رحب الفناء، جزَل العطاء، 
   .31..."حليمًا عن الدماء والدهماء

ل التي يظهر في النص تراوح بين السجعات؛ في الطول والقصر من جهة، وتنوع في الفواص
 –العطاء  –فيه، الفناء  –يقتنيه  –السعة، يبنيه  –الدعة  –الفتنة (تمثلت في المفردات 

وقد أضفت هذه المفردات المسجوعة إيقاعًا عذبًا، من خالل التقارب في مخارج . )الدهماء
ك الحروف لنهاياتها، وجاء هذا متناسبًا مع صفات الشخصية المعنية وهي محمودة؛ ألنه غير مشار

التي اتسمت بالفتن والقالقل، وتقسيم  ةبالفتنة، أوالقتل والدمار، وهي سمة حسنة في تلك الفتر
كما نأى بنفسه عن المشاركة بالقتل والتدمير، فضًال عن أنه اتسم  ،البالد إلى دويالت متفرقة

عات بالكرم وكثرة العطاء، ورحابة المنزل لمن يأتيه، وفي محصلة األمر تشكلت من تلك السج
  . والمعاني ترابطًا فنيًا ودالليًا أثرت شعرية النص

رسالة في خطاب إحدى سيدات البيت اللمتوني، وكن ) هـ540: ت(وكتب ابن أبي الخصال 
أطال الله بقاء الحرة : "يسعين في حاجة الناس، وكان الخطاب إليهن بلقب الحرة، يقول فيها
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دارين المحّل األسمى، وال زالت ُتسدي، إحسانًا وُتولي ِالعليا، والسيدة العظمى، وحاز لها في ال
  .32"نعمى

اعتمد ابن أبي الخصال في هذا النص على التنميق وزخرفة األلفاظ، واستدعى السجع 
أهمية بالغة في إضفاء الشعرية  - الناشئ عن السجعات  –لتحقيق هذا المقصد؛ فللجانب الصوتي 

التزام صاحبها بالفاصلة ذاتها فختمت باأللف الممدودة، حيث على النثر؛ ونلحظ في القطعة النثرية 
واعتماد الكاتب هذه السجعات جاء . )نعمى –األسمى  –العظمى  -العليا(: جاءت على الترتيب

متوافقًا والداللة المهيمنة على السياق؛ المتمثلة بمخاطبة الشخصيات النسائية المقصودة، فكان 
فمخاطبة المرأة تختلف عن مخاطبة الرجل، لذا نجده يخاطبهن ويرفع الخطاب مناسبًا لهذا المقام؛ 

من مكانتهن، وينتقي ألفاظه بناء على ذلك، ومن شأن هذا األسلوب التأثير في المتلقي، وتعاطفه، 
  . وإثارة مشاعره

بعد أن غادره إلى قرطبة ) هـ407: ت(إلى المعتضد بن عباد ) هـ493: ت(وكتب ابن زيدون 
أطال الله بقاء موالي للنعم يطوقها، واآلمال يصدقها، والمنن يقلدها، " :ل فيهارسالة يقو

واألحرار يستعبدها، يعلم الذي أسأله إعزاز موالي وإعالء أمره، وصلة تأييده، وتمكين نصره، أني 
لم أزل منذ فارقتُ حضرته الجليلة، حضرة المجد والسيادة، ومحل اإلقبال والسعادة، لهج اللسان 

  .33..."بما أجناني من ثمار الحكمة والنعمة

شكل ابن زيدون من السجع سلسلة متتابعة من النبضات ولدت إيقاعًا موسيقيًا الفتًا، وكأنما 
فعند االنتقال من سجعة إلى أخرى، تتكون إيقاعات متناغمة فيما بينها،  ؛مهمته جذب انتباه القارئ

جانب المعنى الذي اتكأ على عنصر المديح الموجه أساسه قصر الجمل وتتابعها، والجناس، هذا ب
للمعتضد بن عباد؛ المتضمن دعاًء متبوعًا بتعداد شيم األمير وفضائله حتى بعد رحيله، وبذلك 

  .فقد تشكلت لوحة فنية تكاملت فيها عناصر اإليقاع والداللة التي هي من أساسيات شعرية النص

يقول  ،)هـ399: ت( دالله محمد بن أبي عيسىفي ترجمة في الفقيه األجل القاضي أبي عب
َ فيها من الروايات والسماع كل مفترق، وجال في آفاق ذلك "..  :)هـ529: ت(ابن خاقان وجمع

األفق، ال يستقر في بلد، وال يستوطن في جلد، ثم كر إلى األندلس فسمْت رتبته، وتحّلت باألماني 
ته، وتصرف في والياتٍ أحمد فيها مناب34"ه، واتصلت بسببها بالخليفة أسبابهُلب.  

: يتجلى توظيف السجع في هذا النص بتتابع السجعات المتشابهة التي جاءت بشكل ثنائي
والمالحظ أن لثنائية السجعات إيقاع  )أسبابه –منابه  ،لبته –رتبته  ،جلد –بلد  ،أفق –مفترق (

فضًال عن . رًا للسجعة الجديدةمختلف من شأنه استرعاء االنتباه لدى المتلقي، فيغدو منتظ
متنوعًا مع تنوع في  )صوتيًا(خاصية السرد التي هيمنت على النص، وجعلت من النص مزيجًا 

المعاني، التي تمحورت حول سرد صفات القاضي الفقيه؛ المتمثلة بالعلم ووحب الترحال، وحب 
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جرس موسيقي، وقد أفضى االطالع وغيرها، وهذا جاء متوافقًا مع السجعات وما تولد عنها من 
  .ذلك إلى شعرية عالية، أضفت رونقًا وإثارة للمتلقي

ٍ يقول فيها) هـ540: ت(وعند ابن أبي الخصال   :نلمس مواضع من السجع، كما في رسالة
أحمده وأمجده كما يرضى، وأسألهُ من خير ما حتمَ وقضى، وأشهدُ أن ال إله إال الله وحده ال "

ِ بغيرها ال يقتضى، وأجعُلها شريك له شهادًة كال ُ الرحمة َ إخالصٍ موعد حسام المنَتضى، وكلمة
  .35"عائذًا من السخط وسيلًة إلى الرضى

هنا توحدت السجعات باأللف المقصورة على نسقٍ فني واحد، كشفت عن روح قانتة، تفيض 
بهة والروح الدينية وفي هذا التوافقٌ بين السجعات المتشا –عز وجل  - إيمانًا وتقى وتسليماً لله 

براعة وتفوق، فقد خرجت من أعماق الروح، وليس من اللسان فحسب، لذلك نجد فيها صدقًا في 
التعبيرعن اإليمان بالله عز وجل، وحمده والثناء عليه، بل والدعوة إلى ذلك كله، وهذا التوافق 

يه، وتشكل ترابطًا بين بين اإليقاع الموسيقي والداللة يفضي إلى شعرية عالية تسمو بالنص وتثر
   .مكونات النص

كان أبو حفص بن برد " :)هـ544: ت( ويقول ابن بسام في ذكر أبي حفص بن برد األصغر
ِ  فلكَ البالغة الدائر، ومثلها السائر، نفثَ فيها بسحره، وأقام من أودها بناصع  األصغر، في وقته

  . 36..".عروق نظمه وبارع نثره، وله إليها طروق، وفي عروقها الصالحة

بين أواخر الفواصل يبعث إيقاعًا شفيفًا بين ثنايا األلفاظ  -الماثل في النص  - إن التناسب 
حيث تتابعت  )عروق/ طروق  ،نثره/ بسحره  ،والسائر/ الدائر (المتتابعة في السجع، كما في 

ح الموجه ألبي األلفاظ المسجوعة بصورة عكست المعنى الكامن في نفس األديب، المتمثل في المدي
حفص بن برد األصغر، حيث ذكر محاسنه، وبراعته في األدب والبالغة والنظم وما يتصل بها من 
علوم؛ وتشكلت من هذه السجعات صورة موسيقية متكاملة، مما رصع النص بشعرية سمت به، 

  .ورسخته في نفس المتلقي

ين العبارات المسجوعة في إن المتأمل في توظيف السجع عند األندلسيين يطالعه مراوحة ب
الطول والقصر؛ فأغلب الكّتاب لم يلتزموا بطول سجعة معينة، وال بالسجعة ذاتها؛ حيث تنوعت 
السجعات في أواخر الفواصل، وتكمن مهارة الكاتب في القدرة على التنقل من سجعة إلى أخرى بما 

   .يتناسب والفكرة المنشودة

  شعرية الجناس  -ب 

واستخدموها في مواطن كثيرة من نثرهم، وطوعوها  لس بألوان البديع كافة،اهتم أدباء األند
ومن ألوان البديع التي حرصوا على . لخدمة رؤاهم، ليخرج بصورة راقية مفعمة بالشعرية العالية
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استدعائها الجناس بنوعيه التام والناقص؛ والناظر في النثر األندلسي لهذه الحقبة يجد أنه احتل 
، حيث كان له دورفاعل في جذب انتباه المتلقي، عن طريق ما يحدثه من انسجام مساحة واسعة

بين المعنى وإيقاع األلفاظ، حيث ينتج تكرار الجناس موسيقى ووزنًا يحفز حاسة السمع عند 
  . المتلقي، فيفضي ذلك إلى التأثير في نفسه

إلمعان في كلمات النص، في ما وراء ومن شأن الجناس منحُ المتلقي شغفًا عارمًا يدفعه إلى ا
ساعيًا إلى استكشاف المعنى المختبئ وراء كل منها، وفي الوقت عينه ينعش الجناس أذنه،  ،األلفاظ

  . فيغدو المتلقي متفاعًال مع أدق تفاصيلها

الغاية التي ينشدها األدباء من استعمال الجناس هي البحث الحثيث عن المستوى الصوتي 
حقة؛ إلحداث أثر جمالي في النص، ينعكس على المتلقي من خالل اإليقاعات النغمية لأللفاظ المتال

  .37ويكاد يكون الجانب الصوتي هو الركيزة التي يعتمد عليها فن الجناس،المتولدة من ذلك

رحمه  38)هـ511: ت( ومن ترجمة الفتح بن خاقان لألديب الفقيه أبي بكر بن أبي الدوس
لتحول، عظيم التجول، ال يستقر في بلد، وال يستظهر على حرمانه بجلد، وكان كثير ا: "... الله

ع فقذفته الّنوى، وطردته عن كل ثوا، ثم استقر آخر عمره بأغمات، وبها مات، وكان له شعر بدي
  . 39"يصونه أبدًا، وال يمد به يدًا

للجناس؛  شكل الجناس في هذا النص حضورًا واضحًا؛ حيث يحمل في طياته مواضع عديدة
، فقد )يدًا –أبدًا  ،مات –أغمات  ،ثوا –نوى  ،جلد –بلد  ،التجول –التحول (على النحو اآلتي 

ذو  -أبو بكر بن أبي الدوس  –اّتكأ الكاتب على الجناس الناقص؛ فالشخص محور الحديث 
 شخصية يحمل صفات متعددة مختلفة، ويظهر التوافق في توظيف الجناس بما ينسجم والمعنى

وهنا يكون الجناس مظهرًا من مظاهر الشعرية،  ،المقصود دون أي خلل أو التباس في السياق
وقد أثرى الجناس المستوى الصوتي اإليقاعي في النص، وكثف من شعريته، كما أن ارتباطه مع 
السجعات المعقودة فيه شكَل ارتباطًا آخر وهو االرتباط مع المعنى، مما جعله ينسجم والصفات 

ي اتسم بها صاحب الترجمة؛ وتجعل من هذه الصفات أكثر ظهورًا، وأكثر حضورًا في المتلقي، الت
   .ليشكل مع عناصر التشكيل األخرى للنص شعرية تفضي إلى جمالية تترك أثرها في نفس المتلقي

يا سيدي األعلى، ووليي : "ومما ورد في رسائل ابن أبي الخصال، رسالة مدح فيها األمير
رَ بما أولى، والوفيّ الذي منذ أقبَل ما نكص وال وّلى؛ ال زلتَ بالمآثر تتحلى، ومن عليات المشكو

في ملمة، وال  –أدام الله عزك  –المفاخر تتجّلى، ودمتَ في عزة قعساء راهنة ُتتمّلى، ما اعتمدكَ  
في العروق الصالحات كذي حسبٍ يروق، ونسبٍ يعلو األنسابَ ويفوق، وكريمٍ له  ؛خبط إليكَ بذمة

   .40"ِعروق
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، )ولى –أولى  –أعلى (استعان ابن أبي الخصال بالجناس في هذا النص، حيث جانس بين 
، وما يالحظ أن الجناس )عروق –يفوق  –يروق (، )بذمة –ملمة (، )تتمّلى –تتجّلى  –تتحّلى (

كز على ذكر مناقب الممدوح أدى دورًا فاعًال على المستوى الصوتي والمستوى الداللي؛ الذي ارت
بشكل متتابع مترافقًا مع الدعاء له، والرفع من شأنه، فأحدث ذلك إيقاعًا الفتًا لسمع المتلقي، 
وتنوعًا في المعنى المقصود من الناحية الداللية، فللجناس أهمية في شعرية النص، التي تؤدي 

  .دورًا فاعًال في تعميق معانيه في نفس المتلقي

نسبٌ ما : "41)هـ540: ت(البن خاقان للفقيه القاضي أبو الحسن بن أضحى ومن ترجمة 
ُ بالنجوم ذواِئبه، وَتِخد في مفرقِ النسرركائبه،  ُ حسب، شرفٌ باذخٌ  ُتعقد ُ منتسب، وال مثله وراه

بحور اسُتفِتحْت األندلس وقومه أصحابُ راياٍت، وأرباب آمادٍ في السبقِ وغاياٍت، استوطنوها فغدوا 
   .42..".وأحيا الرفاة، وأغنى العفاة...مواِهبها، وبدورغياِهبها،

 –منتسب (: عمد الكاتب في القطعة النثرية إلى تضمينها ألفاظًا من الجناس الناقص كما في
ومما يالحظ في  )العفاة –غياهبها، الرفاة  –غايات، مواهبها  –ركائبه، رايات  –حسب، ذوائبه 

تتابعها بسالسة، انبثقت منها إيقاع موسيقي لطيف جنبًا إلى جنب مع تنوع المعاني هذه األلفاظ هو 
في كل منها ووقوعها في السياق المناسب لها دون تكلف، والتي تمحورت حول ذكر صفات 

والمكانة، قائد يستحق منصبه  ومناقب الوزير الفقيه؛ فهو ذو حسب ونسب عريق، رفيع القدر
رت المعاني مع الجناس الذي خلق إيقاعًا صوتيًا، ارتقى بشعرية هذا النص الذي تواله، وقد تظاف

  . وأغناه

، حيث ورد الجناس الناقص متتابعًا –بأضربه كافة  –تفنن أدباء األندلس في توظيف الجناس 
في مقطعه السابق؛ فكان االختالف في حرف، وحرفين، وحتى ثالث، وغاية ابن خاقان هو جعل 

تفاعل مع النص، فتسترعي انتباهه، وذلك في سعيه إلى تحقيق غاية صوتية من  المتلقي في حالة
  . جهة، وغاية داللية من جهة أخرى، وبالتالي إحداث أثر جمالي يرسخ في ذهن القارئ

خلق الخلق : "في سياق ديني )هـ540: ت( ومن أمثلة الجناس قول ابن أبي الخصال
ٍ وعاد، وساجع وشاد،  ا، فكلوأوطار أطوارا، وجعل لهم آماًال على رزقه غاد، من بين متحرج

، وتضرب لكم أمثاَلكم، أمم أمثاُلكم، لها من ....فماش على رجلين، وباطش بيدين، وطائر بجناحين
   .43"الحمام نصيبها، واألقدار كما تصيبكم تصيبها

 –اد ع –أوطارا، غاد  –أطوارا (استخدم ابن أبي الخصال الجناس في نصه النثري؛ حيث 
والمالحظ أن األلفاظ مفعمة بصوت المد الخارج من األعماق، وهي ما  )تصيبها –شد، نصيبها 

توقف عندها الكاتب آخر الفاصلة، وقد استغّل اإليقاع المتولد عن تتابع الجناس في إيصال 
كر المعاني المختبئة في نفسه، المعبرة عن عظمة خلق الله عزوجل، وإيمانه به والدعوة إلى التف
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فيما خلق، وأن األمر كله بيد الله، وهذا كفيل بإثارة الذهن، وإيقاظ العاطفة وفي هذا كله إغناء 
للنص النثري، فيفضي ذلك إلى شعرية النص؛ شعرية تسمو به وترتقي وتكون عامل تأثير قوي في 

  .المتلقي

، )هـ542: ت( يومن أمثلة الجناس ما ورد في رقعة الفقيه القاضي الحافظ أبي بكر بن العرب
علمُ العلمِ الظاهر على األتراب، الباهرِ لأللباب، الذي أنسى ذكاء إياس، وترك : "حيث يقول منها

َ الفرع من األصل، وغدا في يد اإلسالم أمضى من النصل، سقى الله به  َالتقليد للقياس، وأنتج
اها رونقُ نبلِه، وسقاها األندلس بعد ما أجدبت من المعارف، ومد عليها منه الظل الوارف، فكس

  .44..".ريقُ وبلِه، وكان أبوه بإشبيلية بدرًا في فلكها، وصدرًا في مجلس ملكها

: يظهر في النص اتكاء الكاتب على الجناس بصورة تجلت ببراعة؛ حيث تتابع على نحو
 –لكها وبله، ف –الوارف، نبله  –النصل، المعارف  –قياس، األصل  –األلباب، إياس  –األتراب (

، وقد وظفت األلفاظ بسالسة واضحة؛ بعيدة عن التكلف، لم يشبها ابتذال وال مشقة في )ملكها
التوفيق بين المستوى الصوتي والمستوى المعنوي، الذي انصب حول صفات وشمائل الفقيه 

د ، إذن فق..أبي بكر؛ فهو عالم فاق أترابه علمًا، ذكي، حمل راية اإلسالم فوق األندلس الحافظ
عية فكل بنية إيقا"تحقق التناسب بين اإليقاع الصوتي الناتج عن الجناس والداللة المقصودة؛ 

وهذا التناسب هو سر جمالية النص التي تشكل بدورها  45،"تتشكل ضمن عالقة داللية خاصة
  .شعرية عالية ترتقي بالنثر ويكون لها أعمق األثر في نفس متلقيها

حيث يقول  ،)هـ507: ت( ديب أبي بكر بن اللبانة الدانيومن ذلك ترجمة البن خاقان لأل
َ بلبتِه ذلك  –رحمه الله  –وكان المرتضى " :فيها هو الذي أورث ناصر الدولة المْلك، ونظم

السلك، فلم يكفر يده، ولم ينم من مجازاة ما قّلده، ولم يزْل يتعهد ساقته ويفتقدها، ويبرمن كان 
ها، إلى أن ماتت أخته فاحتفل في جنازتها احتفاًال شكر فيه فعله، وما مشى إلى يوالي دولَته ويعتقد

   .46.".ملحدها إّال نعُله، وندبَ الشعراءَ إلى رثائها وتأبينها، وإيضاح فضائلها وتبيينها

 –السلك، يده  –الملك (: إذا تأملنا في هذه القطعة النثرية وجدنا تتابعًا في الجناس كما في
، وجاء مترافقًا مع إيقاعات نغمية، مثلت )تبيينها –تأبينها  ،نعله –يعتقدها، فعله  –قدها قلده، يفت

انعكاسًا متينًا للتوافق بين عذوبة الجرس الموسيقي وبين المعنى المراد، فقد ارتكز الكاتب هنا 
في  على سرد صفات األديب أبي بكر؛ وما يؤديه استخدام لفظتين متساويين في النطق، مختلفين

الداللة هو ترسيخ الفكرة وجعل القطعة أكثر قوة وتأثيرًا، فضًال عن تحقيق إثراء فني يسمو بقيمة 
  .النص؛ وفي المحصلة يشكل االنسجام بين الجانبين الصوتي والداللي شعرية النص

: ، حيث يقول فيهاحد الوزراءومن الجناس ما ورد من رسالة ابن أبي الخصال إلى الوزير أ
حجبته كل شابكة الغصون، ودرأت الشمس عن ظله المصون؛ فلم أتمالك أن ألصقتُ   قد.. ."
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والنسيمُ في توالي هبوبه، ونظام سردِه، فكأنما أوحى هناك  ،أحشائي ببرده، والتحفتُ مليًا ببرده
  .47"إلى المعدة، وقال للشهوة كوني قائمةً على عدة 

 –الُغصون (ناس في عدد من األلفاظ وتمثلت في نلحظ من خالل القطعة النثرية استدعاء للج
، ويتمثل دور الجناس في خلق رنين خاص للنغمة الناشئة )عدة –ببرده، معدة  –المصون، ببرده 

عن تكرار أواخر األلفاظ مع اختالف المعنى، حيث خلق انسجام بين المعنى ورنين اللفظ، وقد 
وزير أبي محمد بن مالك، وقد تتابعت هذه تمحور المعنى في هذا النص حول ذكر صفات ال

الصفات في صورة تضمنت جناسًا خلق جرسًا موسيقيًا الفتًا، وهنا يبرز جمال النص النثري الذي 
يترك أثرًا في نفس القارئ ويكون له عامل جذب وتفاعل، وهذا الجمال يشكل شعرية النص 

  .النثري

: ت(بأبي زكريا؛ رفيع الدولة بن صمادح  ورد عن ابن بسام رقعة في مدح أبي يحيى المكّنى
من بيت إمارة، والى عليها السعد طوافه واعتماره، انتجعوا انتجاع األنواء، " :ورد 48)هـ500

 ذلك الصباح، وضوء ذلك المصباح، التحف ُ واستطعموا في المحّل والأللواء، وأبو يحيى فجر
إال سالكًا جددًا، وال تلقاه إال البسًا  بالصون وارتدى، وراح على االنقباض واغتدى، فما تراه

  . 49..".سؤددًا

عمد الكاتب في هذه القطعة النثرية إلى تضمينها الجناس، حيث توالت األلفاظ المتجانسة 
اغتدى،  –المصباح، ارتدى  –الأللواء، الصباح  –األنواء (: نهاية كل جملة، فكانت على النحو

يهيأ له في كل مرة والدة معنى مختلف، وكأنه حصل على  ، والناظر في األلفاظ)سؤددًا –جددًا 
كسب جديد، وهنا تتجلى مقدرة الكاتب في االرتقاء بشعرية نثره ما أمكنه ذلك، وتلك الشعرية هي 

  .ما تبرز براعة الناثر األدبية

ومن ذلك ما ورد عند ابن أبي الخصال في إحدى رسائله؛ في سياق رد القاسم على من 
وإن  –أعزكَ الله  –وإني : "مان الهمذاني على أبي اسحق الصابي، حيث يقول منهافضل بديع الز

أومأُت إلى ِخالِفك، لمن أصفيائك وأحالفك، لكن يستدعى الرفق فيسمح بما فوق الَقدر، ويستوعى 
ي هنا لجأ ابن أبي الخصال إلى استحضار ألفاظ جانس بينها وه .50"الحق فيرد الماء إلى الجدر

وما الجناس إال ثمرة تمازج بين الصوت والمعنى، شريطة  )الجدر -القدر ،أحالفك –خالفك (
البعد عن التكلف وإال فإن العبارة سفقد رونقها وهنا تكمن مهارة األديب؛ المتمثلة في عفوية 
التوظيف للجناس، بحيث ُتخلق العبارات منسجمة موسيقيًا، ومعبرة عن المعنى المقصود بصدق، 

تناسب مع السياق الوارد فيه، والذي تمحور حول المقارنة بين الشخصيتين المذكورتين؛ و
الهمذاني والصابي، فأضحت العبارات المتجانسة الفتة لالنتباه، حيث تجذب المتلقي للتفاعل مع 

  .صفات كل منهما، وهذا ما شكل شعرية النص
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.. .: "51 )هـ477: ت(بن عمار وقد ورد البن خاقان ترجمة لذي الوزارتين أبي بكر محمد
فأخذه الله بغدرهِ ، وأعان  ،وجلس مجِلس األمير، ثم رأى أن ينتزي على موّليه، ويجتزي بتوّليه

على وضعه رافع قدره، فحصل في قبضة المعتمد َقنيصًا، وعاد معنى خالِصهِ مبهمًا عويصًا، إلى 
ذوقًا، وطو سام فما استالنهالح ُ ٍ اشتهرْت مع أن طوقه ُ ذوقًا، في قصة قه الحمام فما استعذبه

  . 52..".خفائها، وظهرت بعد عفائها، فإّنه قَتله بيده، وأْنزله ليًال في ملحدهِ 

عمد الكاتب في هذه القطعة إلى هندسة الجناس بحيث تتابع بشكل فني، مشكًال إيقاعًا سلسًا 
عنها في نصه، منتقًال من معنى إلى آخرليسردها وقد توافق هذا اإليقاع مع المعاني التي عبر 

وكأنما يسرد قصة، ونجم عن هذا التوافق لوحة فنية ذات أبعاد جمالية، لها تأثير قوي في 
  .المتلقي؛ لما تحمله في طياتها من شعرية النص

وقال أبو بحر بن صفوان بن إدريس؛ أديب األندلس، مخاطبًا األمير عبدالرحمن بن السلطان 
يا موالي، أمتع الله ببقائك الزمان وأبناءه، كما ضم على حبك " :بن عبد المؤمن بن علي يوسف

أحناءهم وأحناءه، ووصل لك ما شئت من اليمن واألمان، كما نظم قالئد فخرك على لبه الدهر 
  .53..."نظم الجمان، فإنك الملك الهمام، والقمر التمام

ن إلى استدعاء الجناس؛ حيث جانس بين مجموعة عمد ابن إدريس في مناظرته بين البلدا
وأول ما يطالع المتلقي هو ) التمام –الجمان، الهمام  –أحناءه، األمان  –أبناءه : (من األلفاظ

مع توافق المعاني التي حملتها األلفاظ؛ فكل معنى وقع في  االتسلسل العذب في اإليقاع، وجاء هذ
لفاظ تحمل في طياتها جماًال وعذوبة بما يتناسب والمقام مكانه المناسب الذي قصده الكاتب، واأل

وهذا هو سر شعرية النص، الذي من شأنه جذب المتلقي وجعله يتفاعل مع . الذي قيلت فيه
  . النص بكل تفاصيله

فاشكروا الله كما هداكم " :ومن رسالة البن أبي الخصال يقول في سياق الوعظ الديني
  .54"نها أنتم تزجرون سنيحها، وتفقهون تسبيحهاللخير، وعلمكم منطق الطير، م

عمد الكاتب في النص إلى تضمين عباراته ألفاظًا تشكل الجناس؛ وذلك في معرض الوعظ 
، من )تسبيحها –الطير، سفيحها  - للخير: (الديني الذي قام عليه، والجناس تمثل على التوالي في
عوامل التأثير في المتلقي، وجاءت في سياق هذه االلفاظ تشكلت الموسيقى التي تعد عامًال من 

ديني حرص فيه الكاتب على أن يكون لها وقع قوي في نفس المتلقي، ومن ثم يتمكن من إقناع 
  .األخير بفحوى كالمه، وهنا تكمن شعرية النص التي يشكل فيها الجناس ركنًا اسخًا من أركانها

ثم سالم السالم على من نسخ .. ." :ومن زرزوريات ابن أبي الخصال رسالة يقول فيها
وبين، وأوضح الفرائض والسنن، ودّلنا على  –بمن الله تعالى  –الرهبانية في اإلسالم، وفسر 
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الغاية والسمت، وأقامنا بعد األود واألمت، وحرم أنكحة الفحشاء والمقت، وحض على العصمة 
  .55"واإلحصان، ورغَّب في ذات الدين الحصان

ي رسالته مجموعة من األلفاظ القائمة على الجناس، وقد تتابعت وظف الكاتب ف
؛ كلها ألفاظ جانس بينها الكاتب )الحصان –األمت، اإلحصان  –اإلسالم، السمت  –السالم (كالتالي

محاوًال خلق عالقة معنوية فيما بينها، جنبًا إلى جنب مع اإليقاع الموسيقي الذي تولد عنها تباعًا، 
دالالت التي حملتها األلفاظ المتجانسة تقاربًا قويًا؛ فالمضمون الذي تحمله كل ويظهر أن بين ال

واحدة منها وثيق الصلة، وهكذا فعندما يجتمع اإليقاع الموسيقي المتناغم والسلس بجانب المعنى 
المناسب للسياق، فهذا يوقع أكبر األثر في نفس المتلقي، ويغدو حينها عامل جذب قوي له، 

  .ويجعله في تفاعل مع النص، وفي هذا كله إثراء لشعريته وارتقاء بجماليته يستفز وعيه،

  خاتمة

إن لإليقاع قدرة عالية على إيقاظ ذهن المتلقي، وهذا ما أدركه األديب األندلسي في هذه 
المرحلة، وهو ما شاع بين طائفة واسعة منهم، فسعوا جاهدين إلى التقريب بين مدلول اللفظ وبين 

األدباء بين التفاعل الداللي بين النصوص وبين التوافق اإليقاعي،إلحكام الترابط  وجمع. وزنه
  .56النصي والتماسك بين الصور الجزئية المشكلة للصورة الكلية

وما تمّ عرضه ما هو إال جزء يسير من بعض الشواهد النثرية األندلسية في عصري الطوائف 
وما تركوه خلفهم من . وبرعوا في النثر الفني آنذاك والمرابطين لطائفة من أهم أدبائه ممن برزوا

  .أثر أدبي استحق االهتمام والدراسة؛ وذلك لما يحمله من قيمة أدبية عالية

الجانب  –في سبيل هذا  –وقد نحا أهم األدباء في هذه المرحلة منحى صوتيًا فخاضوا 
بي الخصال، وابن خاقان، وبن الموسيقي، محاولين تضمين نثرهم اإليقاع بأضربه كافة؛ مثل ابن أ

  .بسام، وابن برد وغيرهم

واإليقاع بأضربه من سجع، وجناس هو أحد أهم ما انماز به النثر األندلسي؛ فاهتموا 
بتوظيفه على أفضل صورة تحقق لهم ما يبتغوه من زينة تضفي على نثرهم شعرية عالية، تجعله 

ع أن يستفز المتلقي، فتمنحه القدرة على إن من شأن اإليقا. يعلو على ما سواه من نثر عادي
  .استشعار جماليات النص النثري فيشكل عنده طاقة شعورية هائلة

والقارئ يتطلع دومًا إلى مالمسة الشعرية؛ وهذا ما حققه أدباء األندلس في عصري الطوائف 
م منسجمًا من خالل ما جنحوا إليه من استحضار فنون تحقق وقعًا موسيقياً في نثره ؛والمرابطين

عامل جذب واستقطاب للمتلقي مما يجبره على التفاعل مع النثر  –ذلك  –مع رؤاهم، ويكون 
  .الفني
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إن اهتمام األدباء في هذه المرحلة بالجناس وحرصهم على توظيفه جعلهم يتفنون في 
استخدامه، وذلك يعكس ما يتمتعون به من ثروة لغوية، تسعفهم في استدعاء ما يحلو لهم من 

  .شكال الجناسأ

بالفنون اإليقاعية كافة، إنما هو محاولة لمالمسة  –وِحرص أدباء األندلس على إثراء نثرهم 
فال نكاد نقلب النظر في ثنايا . شغاف قلوب المتلقين، محاولين التأثير فيهم، وتلك غايتهم األولى
  .النثر في هذه الحقبة إال وقد طالعنا توظيف لإليقاع بأشكال متنوعة

ٍ إلى استحضار  عصري ملوك الطوائف والمرابطينن أدباء فإ :فوة القولوص مالوا بشغف
شعرية الفنون؛ من سجع، وجناس، حيث طرقوا باب اإليقاع ونوعوا في أساليبه، في سبيل تحقيق 

   .موسيقى عذبة تخترق وجدان المتلقي فتقلب مزاجهالنص وإثراء خطابهم األدبي بما يؤدي إلى 
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 قراءة في سرية شاعر ،عبدالرحمن بن الحكم
  

  *نضال سالم النوافعة

  

  ملخص

سيرة عبدالرحمن بن الحكـم فـي المصـادر األندلسـية، والموسـوعات األدبيـة فـي العصـر         " تناول البحث
، وتكمــن أهميــة الدراســة فــي إثبــات أن الموســوعات األدبيــة فــي العصــر المملــوكي تعــد مصــدرا     "المملــوكي

صادر األدب األندلسي، وال تقـل أهميتهـا عـن أهميـة المصـادر األندلسـية الرئيسـة، فـي التركيـز          أساسيا من م
على أهم األحداث السياسية، واالدبية التي كان لها دورا محوريـا فـي نهضـة وتطـور الحيـاة فـي األنـدلس فـي         

ــم اختيــار األميــر عبــد      الرحمن بــن الحكــم  ظــل الحكــم اإلســالمي الــذي اســتمر طيلــة ثمانيــة قــرون ونيــف، وت
موضوعا للدراسة، ألهمية دوره السياسي، والحربـي فـي توسـع دائـرة الدولـة اإلسـالمية أبـان حكمـه، وفـرض          
سيطرتها الكاملة على أجزاء شبه الجزيرة األندلسـية بمـا تمتـع بـه مـن حنكـة وقـوة، ودوره فـي تطـور الحيـاة           

درة، كونـه شـاعرا ومحبـا للعلـم، فضـًلا عـن إسـهامه فــي        األدبيـة، بـإثراء المكتبـة االندلسـية بنفـائس الكتـب النـا       
وقـد أقتضـت طبيعـة البحـث األسـتفادة مـن المـنهج        . تطور الموسيقى األندلسـية، وانجازاتـه فـي إعمـار الـبالد     

وقــد ســبق ذلــك تمهيــد عــن أهميــة البحــث، وأهدافــه،    .التــاريخي فــي دراســة األحــداث السياســية، والتاريخيــة  
  .سابقةونتائجه، والدراسات ال

الحروب، األعمال اإلدارية والعمرانية، الحيـاة   عبدالرحمن بن الحكم، الثورات الداخلية،: الكلمات المفتاحية
  .األدبية
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Abdulrahman Bin Al-Hakam, a Biographical Study  
 
Nedal Salm Nawafah, Jordan. 

 

Abstract 
This study investigates the biography of Abdulrahman Bin Al-Hakam in the 

andalusian sources and the encyclopedias of the mamluk era, The importance of the 
study lies in proving that literary encyclopedias in theMamluk era are a essential source 
of Andalusian literature, and their importance is no less important than the main 
Andalusian sources, in focusing on the most important political and literary events that 
had a pivotal role in the renaissance and development of life in Andalusia under the 
shadow of The Islamic rule that lasted for more than eight centuries, Prince Abdul 
Rahman bin Al-Hakam was chosen as a subject for study, due to the importance of his 
political and war role in expanding the circle of the Islamic State during his rule, and 
imposing its full control over parts of the Andalusian Peninsula with its sophistication 
and strength, and his role in the development of life Literary, by enriching the 
Andalusian Library with the precious prizes of rare books, as a poet and lover of science, 
In addition to his contribution to the development of Andalusian music, and his 
achievements in the reconstruction of the country.  

The nature of the research necessitated making use of the historical method in 
studying political and historical events. This was preceded by an introduction to the 
importance of the research, its objectives, results, and previous studies. 

Keywords: Abd al-Rahman bin al-Hakam, Internal revolutions, Wars, Administrative 
and urban works, Literary life. 

 
  

 التمهيد
) هـ892غرناطة سنة(إن العصر األندلسي منذ الفتح اإلسالمي إلى سقوط آخر مدينة أندلسية 

حافل بالعديد من السير العظيمة لقادة عظام استطاعوا بما تمتعوا به من قوة وشجاعة، 
عظيمة عبر مراحل العصر  ًاوممالك وشخصية قوية، وحنكة سياسية وحربية أن يؤسسوا دوًال

 أسهمي، وهؤالء القادة العظام ال تقل أهميتهم عن القادة في المشرق العربي، فقد األندلس
عبدالرحمن بن الحكم في نشر الدين اإلسالمي وتعزيزه، والدفاع عن حدود الدولة اإلسالمية في 

على األندلس حيث دارت " غارات النورمنديين"األندلس من المتربصين بها، وخير مثال على ذلك 
لكن الدراسات الحديثة لم تعطه حقه من الدراسة؛ لتتعرف األجيال على . أرض األندلس رحاها على

  . رموز األمة في حقبة ال قبول فيها لّذل والمهانة
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يعد عبدالرحمن بن الحكم شاعرا مفوها، من بيت أدب وعلم، نبغ فيه حبه للشعر منذ نعومة 
  .هو التي عاشها عندما كان أميرا وملًكاأظفاره؛ كون شعره يعد ممثًلا لحياة الترف والل

ولهذه الصفات التي اجتمعت في عبدالرحمن بن الحكم، تم اختياره ليكون موضوعا لهذا 
البحث، الذي يركز على إبرازأهم مراحل سيرته، والصورة األدبية الفنية في شعره، ودوره في الحياة 

األدبية في العصر المملوكي، التي سجلت  األدبية كما جاءت في المصادر األندلسية والموسوعات
مراحل التاريخ األندلسي الحافل بالفتوحات اإلسالمية من جهة، وحياة الترف واللهو والمجالس 

  .األدبية من جهة أخرى، وما رافقها من شعر سجل كل هذه األحداث

كم في عبدالرحمن بن الح"كما أنه في حدود اطالعي لم أعثر على دراسات سابقة بحثت عن 
، إذ جاء مختصرا في الحديث "الموسوعات األدبية في العصر المملوكي، والمصادر األندلسية معا

، بينما )هـ733ت (، للنويري )نهاية األرب(عن عبدالرحمن بن الحكم، فقد تمت دراسته في كتاب
، هذه الدراسة تبحث عن عبدالرحمن بن الحكم في الموسوعات األدبية في العصر المملوكي

  .والمصادر األندلسية معًا دون اختصار

التاريخي في الحديث عن الحياة السياسية، : إن طبيعة البحث تقتضي أن أستفيد من المنهج
للتمهيد، وتحدثت فيه عن : وقسمت البحث إلى ثالثة أقسام، خصصت القسم األول. والتاريخية

يمكن أن يصل إليها، وعن الدراسات مقدمة تاريخية، وعن أهمية البحث، وأهدافه، والنتائج التي 
 .السابقة ذات العالقة بالموضوع، وعن منهجه

نبذة عن اسمه ولقبه، وأهم الصفات التي تمتع بها كما جاءت في : و قدمت في القسم الثاني
الموسوعات األدبية في العصر المملوكي، والمصادر األندلسية، وعن الثورات الداخلية، والحروب 

حدثت في عهده، وأهم اعماله اإلدارية والعمرانية التي ساهمت في رقي وتطور والغزوات التي 
  . األندلس

الناحية األدبية عند عبدالرحمن بن الحكم كما جاءت في : وعرضت في القسم الثالث
الموسوعات األدبية في العصر المملوكي، والمصادر األندلسية محلًلا لها، مبيًنا جمال التصوير 

  .الفني

 :لقبهاسمه و

هوأبـو الـمطرف، وقـيـل أبـوالـمظفر،عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
وهو عبد الـرحمن األوسط، والرابع من خلفاء  ،)2()م792 هــ176( ولد بطليطلة سنة ،)1(الداخل

أمـه واسم  ،)4(ولد لسبعة أشهر عندما كان أبوه الحكم يتوالها ألبيه هشام ،)3(بني أمية باألندلس
؛ )هـ206(، بويعى له بعد وفاة أبيه في يوم الخميس ألربع بقين من ذي الحجة سنة )5()حالوة(
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وهو ابن ) سبع وثالثين ومائتين(توفي سنة . )6(وذلك فـي خالفة المأمون بن الرشيد العباسي
ان أحب ، كــ)8(وكانت خالفته إحدى وثالثين سنة وثالثة أشهر وستة أيام .)7()اثنتين وستين سنة(

أبنـــاء الحكم إليه، فقد عني بتعليمه، وتخريجه فـي الـعلوم القديمة والحديثة، وتدريبــه على أعمال 
أخذ له البيعة . )9(الحكم المختلفة، كان عبد الرحمن ينوب عــن والده أثنـاء غيابـه، أومـرضـه

، )10(الحادية والثالثين من عمره ، كــان حينما ولـــي العــــرش فـــي"الـحاجب عبـد الكريم" بالقصر
: وكــان يعرف بعبد الرحمن األوسط؛ ألنه ثــانـي ثــالثـــــة سموا بهذا االسم وقاموا بأمراألندلس

، )11("أول خليفة أموي باألندلس"األول عبد الرحمن الـداخل، والـثالث عبد الــرحمن الناصر 
ـــل أجـواء هـادئة ال تعكرهـا الـمنافسات العائليـة، وال استلم عبد الرحمن بـن الـحكم اإلمــارة فـي ظـ

  .)12(الـحركات الـثورية الخطيرة الـتي واجهت الحكم، وكادت أن تطيح به

    : صفاته

اتصف عبد الرحمن بن الحكم بصفات حميدة كثيرة، انعكست إيجابيا علـــى اإلمارة والبالد، 
دًال بالرعية بخـــالف أبيه، جوادا فاضًلا، له نظر في كان عا: فمن صفاته كما جاء في كتب التاريخ

العلوم العقلية، وهو أول من أدخل كتب األوائل إلـى األندلس، وعرف أهلها بها، كان حسن الصورة 
، حليما )13(- صلى الله عليه وسلم - ذا هيئة، كـان يكثـــر مـــن تـــالوة القرآن، ويحفظ حديث النبي 

التدبير في تحصيل األموال، وعمارة البالد بالعدل حتى انتهى ارتفاع تحصيل  ، حـــسن)14(جوادا
، محبا للعلماء مقربا لهم، يقيم الـــصلوات بنفـــسه، ويصلي )15()ألف ألف دينار(بالده في كل سنة 

 ،)17(دارة، كان أميرا رفيع الخـــالل، وافـــــرالخبرة بشؤون الحرب واإل)16(إماما بهم في أكثر األوقات
يحسن اختيار الرجال للمناصب، يحشد حوله خيرة رجال الدولة من الوزراء والقادة والوالة، رفع 

في شرف نفسه وعالء همته، " بالوليد بن عبد الملك"، كان يشبه )18(من شأن الوظائف العامة
  .)19(وفخامة سلطانه، ودعة أيامه

مائـــة وخمسون من الذكور (ا ذكر المقري،كانت أيامه أيام هدوء وسكون، بلغ عدد ولده، كم
  :، وفي ذلك قيل)عابد الرحمن بقـــضاء الله راض(، ونقش خاتمه )وخمسون من اإلناث

  حْكمه في الناس ماض   خاَتم لُلملِك أضحى

  بَقضـــــاء الله راض    عابد الرحمن فيــه

كان فصيحا، مفوهـًا، . )20(هو أول من أحدث هذا النقش، وبقى وراثة لمن بعده من ولده
والسعايــات، هـــو أول من فخم الملك باألندلس  شاعرا، مع سمة العلم، والحلم، وقّلة القبول للبغي،

في شدة " المنصور العباسي"وشــــبه بالخليفة  .)21(من خلفاء بني مروان، وكساهم أبهة لألعمال
مه طوال حياته أربعة نالوا عنده الحظــوة بأسه وحزمه، وقـــوة عزيمته، وحسن تدبيره، وملك زما
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يحيي "، كان أشد هؤالء تسلًطا عليه الفقيه "مـغــن، ومغنية، وامرأة، وعبد أسود: "الكامــلة، وهـــم
، وكان لألميرة طروب وعبده نصر سلطة نافذة في شؤون الملك، وأما زريــاب "بن يحيي الليثي

وتميزعهده الطويل بأحداث متباينة  )22(الفنون والثقافة فقد استغل حظوته عند األمير في إنهاض
  .على جانب كبير من األهمية، منـهاالسياســــي، والحضاري، والحربي، واإلداري

  :الثورات الداخلية

بثورة عم (حدثت في األندلس عدة ثورات داخلية في بعض المدن األندلسية، وقد بدأت 
، )هـ207(ظه مع كل أمير لألندلس، وفتنة البيرة سنةوالده عبدالله البلنسي الذي كان يجرب ح

، وفتنة )هـ214( ، وثورة طليطلة سنة)هـ213( ، وثورة ماردة سنة)هـ213( وثورة تدمير سنة
وقد  .)23(التي تغلب عليهـــن األميــر عبــــد الرحــمن األوسط) المستعربين المتطرفين في قرطبة

، وقوة شكيمته، التغلب على جميع الثورات التي قامت في استطاع األمير بحنكته الحربية والسياسية
ألهميتها، وخطرها  عهده، وسنتطرق للحديث عن فتنة المستعربين المتطرفين في قرطبة بالتفصيل؛

  . الكبيرعلى استقرار الدولة في تلك الفترة

  :فتنة المستعربين المتطرفين في قرطبة

الرحمن األوسط مـن المصاعـب في الداخل  كانت هذه الفتنة من أخطر ما واجه األمير عبد
وشغلت الكثير من وقته وتفكيره، واسـتنزفـت الكـثير مـن جهــده، إذ كـادت أن توقـع البالد في أزمة 

، وهـبت هـذه الـفتنة علـى الـرغـم مـن عدم وجـود شذوذ مـن قبـل حكومـة )24(وانقسام خطيـرين
لمأثور، ولم تتدخل فـي شؤون النصارى الـدينية، أو قـرطبـة عـن سياسة التسامح اإلسالمي ا

بـل تبـوأت جماعـة مـنهــم مناصب رفيعة في الدولة، فكان فريق  )25(تتعرض لعقائدهم، أو شـعائرهم
  .)26(من النصارى الـمتعصبـيـن يـرون فـي حكامهـم المسلمين أجانب

ب، وآدابهـــم، وأشعارهم؛ نتيجة أقبل الكثير من المسيحيين على التعمق في دراسة علوم العر
إعجابهم بالعرب واختالطهم بهم، إلى تعلم اللغة العربية إلـى جانـب لغتهم الدارجة المعروفة باسم 

ونتيجـة اعتماد اللغة العربيـة فـي معاهد المستعربين آثار الذعر بين  ،)27(اللغة الرومانسية
م في األصل مبعث التعصب ودعامته، يبذرون الذين كانوا مـن رجال الـدين، وهـ ،)28(المتعصبين

تزعم هذا التيار  .)29(بـذور الـشقاق ويضرمـون نـار الفتنــة، ويوغرون قلوب المتطرفين باسم الدين
، وهو )إيلوخيو(المتطرف في أواخر إمـارة عبد الــرحمن األوســط راهــب قرطبي شاب يدعى 

وقد حاول بشتى الوسائل أن يجعل الشباب  )30(منحدر من عائلة مستعربة على جانب من الثراء
المسيحيين يقبلون على اللغة الالتينية، فوضع شعرًا التينيًا له وزن وقافية على غرار الشعر العربي، 
لكن هذا األمر لم يمنـع مـن استئصال الثقافة العربية، مـم تحـول مـن ثقـافـة إلى مهاجمة اإلسالم 
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 - صلى الله عليه وسلم –والـمجاهرة بسب النبي  .)31(سالم ونبيهنفسه، فأخذوا يتقولون على اإل
وهي جريمة عقوبتها الموت، وكانت المجاهرة علنية في طرقات العاصـمة، وعندما كانوا يساقوا 

وإعالن  )32(إلى القضاة يكـررون جريمتهـم، فلـم يستطـع القضـاء بإقناعهـم بالعدول عـن هـذه األقوال
) برفتكو(وكان أول ضحايا هـذه الفتنة راهـب يـدعى  ،)33(يحكم عليهم باإلعدامتوبتهم، فيرفضون ف

وقد  ،)34(بعد مجاهرته بسب النبي في عيد الفطـر فأصابت الكلمات مجرحًا لم يسكن إال بإعدامه
أمر بإعدامـه واستمرت حركة ) أحاق(، فنجد شخصًا آخر اسمه )برفتكو(توال اإلعدام بعد 
، وكانت من )فلورا(يسمونها فقـد تبـع ذلك حـادث آخـر لالتينيـة صـغيرة تدعى االستشهاد هذه كما 

فتركت اإلسالم، وقد ) إيلوخيو(أب مسلم وأم مسيحية، وكانت مسلمة، ولكن وقعت تحت تأثير 
  .)35(انتهى األمر بإعدامها

ــشدة، فـــأمر ب عقد مجلس أدرك عبد الرحمن خطورة الموقف فعمل على معالجة الوضــع بالـ
بن  نجومث بن انطو نيا(أسقف إشبيلية، ومثــل األميــر فـــيه ) ريكافرد(لألساقفة في قرطبة يرأسـه 

فأصدر المجلس قرارا باستهجان مسلـك أولئـك الـمتطرفين، وتحذيـر  ،)36(عامل أهل الذمة) خوليان
ن فـورة الـتعصب وتمادي الـنصارى الـمخلصين مـن حـذو مسلكهـم ولكـن هــذا الـقرار لـم يسكـ

وزعماء حركتهم وأودعتهم السجن، ولكن ) إيلوخيو(فقبضت الحكومة على )37(المتطرفين في غيهم
صلى  –الفتنة لم تنته، فقد اجتمعت جماعة من المسيحيين بمسجد قرطبة وأخذوا يسبوا الرسول 

من السجن ) إيلوخيو(أخرج فحكـم عليهم بالـموت، وبعـد أن توفي عبـد الــرحمـن  -الله عليه وسلم
وعين أسقفًا لطليطلة لـكنه عـاد إلى قـرطبـة ليواصل كفاحه، فقتله األمير الجديد محمد بن عبد 

  .)38(الرحمن، فأخذت الفتنة تضعف حّتى زالت من تلقاء نفسها

  :الحروب والغزوات

إال إّنـه سـار  رغم انشغال األمير عبد الرحمن األوسط في أكثر مـن ميدان فـي وقت واحـد،
على نفـس الـسياسة الـتي وضـع أساسها آباؤه وأجـداده، وهـــي سيـاسـة الجهــاد، وإرسال الحمالت 

ففــي ســـنة  )40(بدأ عبــد الـرحمــن األوسـط برنامجه فـي الـغزو والـجهاد مبكـــرا ،)39(الصيفية
عمل عليهم عبــد الكريـم بـن عبد جهز عبد الرحمن جيشًا إلى بالد المشركين، واست) هــ208(

قد أغار على مدينة سالم وحذت ) ليون(وكان الفونسو الثاني ملك جلقيقية  ،)41(الواحد بن مغيث
فسـار  )42(حذوه بعض القبائل الجبلية من أهل بسكونية، فأغارت علـى أطراف الـثغروعاثـت فيها

ولـم ينسحـب إال  )43(وأحرقـوا، وفتحوا حصـونًا الــجيـش إلـى بـالد ألبه والـقالع؛ فنهبـوا، وخربـوا،
بعـد أن اشتـرط عليهـم دفـع الجزية، وإطالق أسرى المسلمين، وتسليم بعض الزعماء كفالة 

  .)44(بسكينتهم
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سيـر عبـد الـرحمن سرية كبيرة إلى بالد الـفرنج واســتعمل عليهـم عبـد ) هــ210(وفي سنة 
فخــاض مـعركــة عنيـفــة ضـــد قـــوات الـملــك االستـسـورقي الذي هزم  )45(الله بن عبد الله البلنسي
فدخل بالدهم، وتردد فيها بالغارات، والسبي، والقتل واألسر، فكان  )46(وتراجع بفلوله إلى جليقية

  .)47(فتحًا عظيما

نافار  أمـا فيما يختص بالباسك فتـذكر الـمصادر الـعربية أن عبـد الرحمن سار إلى بالد
وتوغـل فيهـا حّتى وصـل مدينـة بنبلونـة فعـاث فيها نسفـًا وتخريبًا وسـبي مـن أهلها جموعًا 

ومـا لـبـثـت هـذه الـمدينة أن عقـدت صلحًا مـع األمير األموي، ملتزمة بالهدوء وعدم  ،)48(كبيرة
ل كانت تقصد إيقاع ولم يكن لهذه الغزوات نتائج مستقرة،ب )49()هـ228(اإلعتداء على حدوده سنة 

أما  .)50(الـرعب في قلوب نصارى الشمال، وتخريب بالدهـم، وإنهاك قواهم، حتى يلزموا السكينة
مملكة اشتوريش، فقد بعث لها األمير عبـد الـرحمن ثالثـة جـيـوش إســالمية أحدهما بقيادة عمه 

حمن األوسط، والثالث بقيادة الوليد بن هشام، والثاني بقيادة األمير سعيد الخير أخو عبـد الـر
وقـد عـادت هـذه الـجيوش إلـى قرطبة بالنصر على األعداء، من  ،)51(األخ الثاني لألمير وهو أميـة

  .تخريب البالد والنهب والسلب والـسبي، وبهـذا تكــون قد حققت مهمتها بالنجاح

يها األميـرعبد الرحمن وتكررت الحمالت العسكرية على بالد العـدو، فـي األعـوام التي حكم ف
في ) هــ225( بن الحكـم، حّتـى كان يخـرج بنفسه فـي بعـض هذه الحمالت، عندما خرج في سنة

جيش كثيف فدخل بالد جليقية وافتتح عـدة حصـون منهـا وغـنـم وسـبى وقتل، ثم عاد إلى 
  .)52(قرطبة

دأ إعداد حمـلة سيرها بقيادة وبعـد تلـك الـغـزوات وجـه عبـد الـرحمن نظره إلى الفرنجة، وب
عبد الكريم الحاجب إلى برشلونة حيث الثغر الـقوطي، الـذي أقامه الـفرنـج مع حدود الدولة 

وينهبون، ثــم أرسل عبدالرحمن إلى تلك النواحي  )54(، فأقام الجيش شهرين يحرقون)53(اإلسالمية
، تجمعت الروم عليهم وأحاطوا حملة بقيادة موسى بن موسى، فلما كانوا بين أوشنة وشرطانية

، وقــد )55(بهم وقاتلوهم الليل كله، فلما أصبحوا أنزل الله نصره على الـمسلميـن وهــزم عـدوهـم
وجرت بينه وبين جرير  )56(حـقـق مــــوسـى انتـصــارات فـي كــل الـمعــارك التي صادفته مع الفرنجة

، وتحالف مع الشيكنس )58(موسى عن طاعتهوهو من أكابر الدولة أيضًا فخرج  )57(بن موفق
، )59(فقضى على تمرده) تطيلة(، فقام األمير عبد الـرحمـن بحملة تأديبيــة ضـد حاكـم )الباسك(

وسار عبد الرحمن إلى بنبلونة فأثخن فيهـا وخربها، واضطر الشيكنس إلى طلب األمان 
فوذه لدى جيرانه، فلـم يجرؤ أحــد وبهذا استطاع عبد الرحمن األوسط أن يوطـد ن .)60(والصلح

وفـي بعـض غزواتـه التـي أثخـن فيهـا أهــل الخالف،  ،)61(مــنهم أن يتعدى على مناطـق حـدوده
  )62(:وأمعن في زيادة االختالف؛ قال مؤمن بن سعيد



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  النوافعة

  2284

  اسنى بني غالب وأمـجد هــــاش    دع اللهــــى يفنهــــا محمـــدها

  أعناقها فالسيوف تحصد هـــاش    شعتأشـــياع لــب ســنابل خــ

  حياض حتف يعاف مورد هاش    دانـــوا لـــه وهـــو وارد بهـــم

  :غارات النورمان على األندلس

أو ) جالفايكن(كـانت سيـادة البحار الشمالية مـنـذ بداية العصور الوسطى في يـد 
وب الـبحر، ومقارعـة وهم أمة بحرية عريقة تمرست منذ غابر العصور في رك ،)63(النورمانيين

) اسكندينافية(وموطنهم األصلـي  .)64(أهـواله، وكان الدافـع الـرئيس جدب بالدهم وطبيعتها القاسية
وكان شغـف الـعيش، وروح المخاطرة، تدفع بهم دائمًا إلى عرض  .)65(وشواطئ ألمانيا الـشمالـية

وقد أطلق عليهم العرب رسم  ،)66(البحار، وتجعلهم خطرًا دائمًا على الشواطئ والثغور المجاورة
، ألنـهم كانـوا يشعلـون النـار فـي كـل مكـان يحـلون به، بل كانوا يحرقـون )عباد النار(المجوس أي 

وتوغلوا في قلب . )67(جثث الموتى مـن زعمائهم بسفنهم فظن العرب أنهم يعبدون النار كالمجوس
ة ينـزلون بها، وقد هاجموا شواطئ انجلترا أوروبا يعملون النهب والسلب والحريق في كل مدين

وايرلندا وفرنسا، وال تزال توجد بفرنسا والية تحتفظ باسمهم في الشمال وهي والية 
  .)68()نورمانديا(

بدأ تطلع النورمانيين إلى اسبانيا واألندلس بنــوع خــاص، وكانــت نعمــاء األندلس وما 
وقد هاجموا ألول مرة الدولة . )69(لئك الغزاةاشتهرت به من الخصب والغنى، تثير جشع أو

، فقـــد رسا أسطول مجوسي قوامه زهاء ثمانين مركبًا )70()هـــــ230(اإلسالمية في األندلس سنة 
، كتب عاملها وهب الله بن حزم إلى عبد الرحمن )هـــ229(في مياه أشبونة، وفــي أواخـــر ســـنة 

ر األميـر عمـال الـثغور لإلستعداد، وبقـى الـنورمان ثـالثة عشـر فاستنفـ )71(األوسط ينبــه بالخطـر
ولألسـف أنه لـم يكـن لألندلس يومئذ أسطول قوي تدفع  .)72(يومًا يخضـون معارك مع الـمسلميـن

به شرتلك الغزوات البحرية، وعلى الرغم من ذلك هب المسلمون إلى الجهاد ودارت المعارك بين 
ثـم سـاروا جنـوبًا . )73(بة في البداية كانت للنورمان، ولكنهم انهزموا في النهايةالفريقين إلى أن الغل

وأمعنوا فـي أهلهـا  ،)74(إلـى قادس ومنهـا إلى شذونة، وقـد سـاروا عبـر النهر الكبير إلى إشبيلية
ـم، ودارت سفكًا، ونهبًا، وسبيًا، وعاثـوا فيها مدى سبعة أيام، فأرسـل عبـد الـرحـمـن قــوات لـصده

، فقـد سقط لهم فـي المعركة )75(بيـن الـفريقين معـركـة حـامـيـة هـــــزم الـنورمانيين بعـد قتال عنيف
واضطـروا إلى طلب الصلح ومغادرة  )76(ألف قتيل وأكثر من أربعمائة أسيـر، وإحـراق ثالثيـن سفينة
واعتنقـوا اإلسالم مقابل تركهم أحياء البالد، أما األسـرى النورمانيين فقـد قامـوا بـاألنـدلس، 

وأخذوا يعملـون بتربية الماشيـة، وصناعـة المنتوجات األلبانية، ومـع مــرور الـزمن اختلطـوا 
 ةهذه هي الغارة النورمندي. )77(باألهـالـي، وتكونت منهم جالية من المولدين من أصل النورماندي
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ثـار بعيدة المدى ظل صداها مسموعًا في األدب على األندلس، وقد تركت أحداثهـا الـمؤلمـة آ
  .)78(األندلسي إلى وقت متأخر

كان مـن آثار هـذه الغزوة أن لفت نظـراألميـر إلى أهمية إقامة عالقة بينه وبيـن العالم 
الخارجي، لذا قام بإرسال سفارة إلــى ملك الدنمارك وزعيـم هـــؤالء النورمــان، يرأسها الشاعر 

  )79(:د وصف ما تعرض له في الطريق بقولهالغزال، فق

  بيــن مـــوج كالجبـــال   قال لي صحبي وصرنا

  مــن دبــور وشمـــــال    وتــولتنـــــا ريـــــــاح

  ست عرى تلك الجبـال    شقت القلعيـن وانبـــ

  ت إليــنــا عــن حيــال   وتمطى ملــك المـــــــو

  بعــــد حـــال ـن حـاال   فرأينا الموت رأي العيـ

 وقـد عـاد الـغزال من سفـارته من تلـك البالد، بعـد أن استغرقت حوالي الــعشريـن شهرًا،
  .السفارة بداية اتصال األندلس بالعالم الخارجيوكانت هذه 

  :أعماله اإلدارية والعمرانية

ــة والعمرانية، حّتى كان عصر عبـد الـرحمـن األوسـط عـصــرًا حـــافًال بجليل األعمــال اإلداري
  .)80(قيـل أن البالد في عهده خرجـت مـن طـور البــداوة إلى عهـد الحضارة

قام عبـد الـرحمن بأعمـال كثيـرة إنشائيـة وإداريـة، فمـن الناحيـة اإلداريـة، أعــاد ترتيـب وظائف 
، )81(ولة العباسيةالدولـة ورفع من شأنها، وحدد مـن اختصاصاتها، وقلـد فـي ذلـك رسـوم الد

وأجـرى تعديـالت ومـن أهمهـا خطــة الـوزارة وهــو أول مــن ألـــزم الوزراء على االختالف إلى القصر 
، وبـلــغ عـددهـم تسعـة، )82(كل يوم، والتكلـم معهم فـي الـرأي، وأفـــردهــم بيتــًا رفيعًا داخل قصره

  .)83(ينـاروأن رزق كـل واحـٍد منهــم كان ثالثمـائة د

أما . )84(وقد ذكر ابن خلدون أهم الوزراء في االندلس أيام دولة بني أمية في االندلس
صاحب السوق، وصاحب الشرطة الـعليا،وصاحب الـشرطة السفـلى، : أصحاب المناصب اإلدارية فهم

  .)85(يشرف على المرافق العامة للمدينةوصاحـــب المدينة و

التجارة في أيام عبـد الـرحمن األوسطـ، وورد إلى األندلس كثير وازدهرت الزراعة والصناعة و
  .)86(من األمتعة والسلع الفاخرة، وزخرت األسواق بالبضائع
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وعنـي عبـد الـرحمن األوسط بالمنشآت العامـة أعظـم عنايـة، فـزاد فــي مــسجد قرطبـة الجامـع 
  .)87(القبلة، وأقام على عمارتـه الفتى نصربهوين جديدين من جانب 

   )88(:وفــي هذا يقول ابن المثنى

  يخرس عــن وصْفــِه األنـــام    بَنيـْــــَت لله َخـيــــر بـــيــٍت

  كأّنــــــه المســجد الحــــــرام    حــــج إليـــه بكــــــل أوٍب

  حف بــــِه الرَكـــن والمقــــام    اكــــأن ِمحـــرابــــه إذا مـ

  )89(:وقال عبد الله بن الشمر فيه

  وال مثله لله في األرض مسجد    بنــى مـســــجدًا لله لــم يــــــك مثلــــه

  بناه نبــي المسـلمين محـمـــــد    سوى ما ابتنى الرحمن والمسجد الذي

  تلوح يواقيت بها وزبــــرجـــد    ـأنمـــالــه عمــد حمـــر وُخضــــر كـ

  وال زلت في كلِّ األمـوِر تسدد    أال يـــا أميـــن الله، ال زلـــَت ســالمـا 

  وأّنــــك للدنيا وللديـــن تخُلــــد    فيا َلـيْتَنــا نفديــك ِمـــن كـــّل حـــادث

صغيرة  نت هذه المدينة قبل ذلكوكا) م831 -هــ 216(وقام ببناء مدينة مرسية في عام 
  .)90(خاملة الذكر في والية تدمير

كما أحاط إشبيلية بسور حجري كبير بعد غارة النورمانديين عليها، كما أقـام فـي قرطبة 
كما  ،)91()هــ212(على الضفة اليمنى لنهر الـوادي الكبير فــــي ســــنة ) كورنيشًا(طريقًا ساحليًا أو 
ووضع نظامـًا جديـدًا للسكـة وجعلهـا  .)92(إلشبيلية وآخر في مدينة جيان بنى مسجدًا جامعًا

أندلـسية مستقلـة، وأقـام فها ضرب الدراهم، ولم يكن فها دار ضرب منذ فـتحهـا الــعـرب، وإنمـــا 
شارف وأنشأ أجنحة وم ،)93(كانـــوا يتعــاملــون بمـا يحمــل إليهـــم مــن دراهـــم أهـــــــل المشرق

  .)94(جديـدة للقصر، وجلب إليـه المياه مـن قـنـن الجبال

  :الناحية األدبية عند عبد الرحمن األوسط

رغم اهتمام عبد الرحمن األوسط بأمور دولته، والقضاء على الفتن الداخلية التي نشبت 
ـوفًا بالفـلك بالبالد، لم يغفل النواحي األخرى، خصوصًا شغفه بالعلم، واألدب، والفن، فقد كان شـغ

كـان عبد الرحمن أديبًا حسن التثقيف مجيدًا للنظـم، نصيـرًا للعلـوم واآلداب، . )95(والـتنجيـم أيضـًا
، ويحيـى )96(يحشـد حـوله جمهرة من أكابرالعلماء واألدباء والشعراء، مثل عبـاس بـن فرناس
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ح شاعر أبيه، وعبيد الله بن وشاعـره الخاص عبد الله بن الـشمر، وعباس ابن ناص ،)97(الـغزال
  .)98(قرطان بن بدر

كان عبد الرحمن يعشق الغناء والموسيقى، ويجمـع حـوله عــددًا كبيرًا مـن الفنانين، وعلى  
، باإلضافة )99()زرياب(رأس من اشتهروا بهذا الـفن فـي عهـده، أبو الـحسن علي بــن نافـع الـملقب بــ

 ،)100(يبـًا كان محبـًا للـجمــال كثير الميل للنساء، جمـع منهن العدد الكبيرإلى كونـه فـنانًا شاعـرًا وأد
وولع بجاريته طروب، وكلف بهـا كلفــًا شديدًا، وهي التي بنى عليها الباب بالـمال حين امتنعت عنه، 

نة الملــك، إن مثل هـذا ال ينبغي أن يخرج مـن خزا: وأعطاهـا حليــًا قيمـــة مائة ألف دينار، فقيـل له
  إن البسه أنفس، وأرفع قدرًا، وأكرم جوهرًا، وأشرف :فقـــال

   )101(:عنصرًا؛ وفيها يقول

  طالعًة ذّكـرتني َطـروبـــــــًا    إذا ما بدت لي شمس الّنهاِر

  أشب حـروبًا واطفي حروبًا    أنا ابن الميامين مـن غالـٍب

  )102(:ذه األبيات حيث يقول فيهاومن رقيق قوله في الغزل نستشهد به

  ومــا أحب سواكـــــا      قتلتنـــــي بــهـــواكـــــا

  تــديــره عيــناكــــــا    مـن لي بسحـر جـفــون

  تكسي به وجنتاكــــا      وحـمــرة فـي بيــــاض

  وأحيني بـرضاكـــا      اعطـــف علـي قليـــًال

  أّني أرى من رآكـــا    فقــد قنعت وحسبــــــي

من رقيق شعره في الغزل الذي كان ينم عـن موهبة عظيمة، وعاطفـة جياشة اتجــاه مـن و
  )103(:يـحب، نستشهد هنا بهذه األبيات؛ يقول

  أقـر لعينـي مـن منعمة بْكــــــر  وهل برَأ الرحمــن ِمن كلِّ بــــــــرا 

  ور بالزهــركما فِّوق الورد المن  ترى الـورد فــوق الـياسميـن بخدها 

  نظمتهما منها على الجيِد والنحر   فلو أنني ملكت قلـــــــبي وناظري

فالشاعر يشبه محبوبته بهذه األبيات بأنها أفضل ما خلق الله عز وجل، فـــالورد والياسمين 
  .تراهما بخدها، وهذه الفتاة الجميلة قد ملكت قلب وناظر الشاعر

  )104(:ضًا بهذه األبيات؛ يقولومن شعره في الغزل نستشهد أي
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 مـــا تـــراه فــــي اصـــــطباح    ُتـْنـَثــــــر الُقّطـــر ــُقـــــودوع  

      ل علــــى مسٍك وعـْنـبـــــــــر     ونــــسيم الـــــروض يختـــــــا

  ـــــرفهـــــو بالريحـــــان يعُثــ     كلمــــــا حـــــاوَل ســـــــــــبقًا

ــْبهًا لـــــه واســـ   ــبق فما فــي البطِء ُتعــــــــَذر     ال تكــــن شـــ

يشبه الشاعر محبوبته بنسيم الروض الـذي يختـال بمشية علـى الـمسك والـعنبر، كما أنها 
ات أنواع الورود ذو تعثر بالريحان كلما حاولت السبق، فالشاعر يصــبغ علـــى محبوبتــه بأجمــل

  .الروائح الزكية

  )105(:)ابن الشمر(ومن شعره أيضًا ما قاله ردًا على شاعره 

  وأشرق باإليضاح في الوهم والفكر    قريضك يا ابن الشمر عفى على الشعر

  إلى القلب إبداعًا يجلُّ عــن الــسحر    إذا جال فـــي سمـــع يــؤدى بســـحرِه

أحد خواصه  رًا على من حضـره، وعبيد الله بـن قـرلمــانوحكي أّنه فرق في يوم فصٍد له بد
  )106(:غائب في باديته، فابتدر فوجد أمرًا قد نفذ، فكتب إليه بأبيات، منها

  وعـــم باإلنعــــام والرِفـــِد    يا مِلكًا حلَّ ُذرى المجـــِد

  في يوِمك المأنوس بالَفصِد    بى لمن أسمعَته دعـوًة  ُطو

  مستوِطنًا في جنــة الُخْلـــِد    ذاك اليوم ِمن َقِصْفِهفظلَّ 

قرلمان بأبيات فجاوب ابن !" من أثر التضجع فليرض بحظه من النوم: "فوقع في أسفل كتابه
  :أولها

  ال نمت إن كنُت يا موالي محرومًا 

  )107(:فأمر بالصلة ورد في جوابه

  َت ِعنًا وكان العرف مقسومًاإذ غب   ال َغرو أن كنًت ممنوعًا ومحرومًا

  حتى يشد على اإلجهــاد حيزومــُا  فلن ينال امرؤ مـــن حظــه أمــــًال

  إذ حمَت فوق رجاِء الوِرِد تحويمُا   فهناك ِمن سبينا مــــا كنَت تـأملـــه

  )108(:ومن نظمه رحمه الله أيضا قوله

  وبافيقودها بعد دروب در    ولقد تعارض أوجه األوامر
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وخرج غازيًا إلى جليقية فطالت غيبته، فبعث إلى طروب باألبيات التالية وفيها يصف شجاعته 
  )109(:وجهاده في سبيل الله، قال

  وقودي إليــهم سهامًا مصيبـا    عداني عنـــك فـــزار الـعــدا

  وال قيت بعد دروب دروبــــا     وكــم قـــد تعسفُت مـن سـبب 

  من بعد نضرة وجهي شحوبـا    ـبســـتوأدرع النقع حّتــى ل

  وقد كاد منه الحصى أن يذوبا    أالقي بوجهي سموم الـهجير

  فأحيـيـتــه وأمـــت الـصليبـــا    بي أدرك الله ديــن الــــهدى

  مألت الحزون بــه والسهوبا    وسرت إلى الشرك في جحفل

  )110(:ومن شعره في وصف حال المعزول نستشهد بهذه األبيات

  وقد كان في سلطانِه ليس يعـقُل    المرَء بعد العزل يرجع عقلهأرى 

  ويسهُل منـه ذاك ساعـة يعــزُل    فتلقيه جهم الوجه ما كــــان والـيـًا

  الخاتمة

لقد جمعت المصادر األندلسية، والموسوعات األدبية في العصر المملوكي بين طياتها العديد 
شعري والنثري، وأثبتت هذه الدراسة أن الموسوعات األدبية من مظاهر األدب األندلسي بشقيه ال

في العصر المملوكي تعد مصدرا أساسيا من مصادر األدب األندلسي، كما ألقى البحث الضوء على 
حياة عبدالرحمن بن الحكم، وما طغى عليها من معاناة وأوقات صعبة؛ نتيجة الفتن والثورات 

ركان الدولة التي استمرت أغلب فترة حكمه، كما ألقى البحث الداخلية، والهجات الخارجية على أ
الضوء على الناحية األدبية عند عبدالرحمن بن الحكم؛ التي مثلت أهم مراحل حياته من سعادة 
وفرح، وقد جاءت أشعاره في قالب من الصور الشعرية الجملية التي وضع فيها عبدالرحمن كل 

. فجاء شعره منوعا،متعدد األغراض من غزل وعشق، ووصف .سليقته الشعرية المعبرة عن نفسيته
وقد طغت صورة العشق على شعر الغزل عند عبدالرحمن بن  .بينما جاءت األغراض األخرى قليلة

فجاءت معبرة عن أهم . الحكم في المصادر األندلسية، والموسوعات األدبية في العصر المملوكي
  .مراحل حياته

ى صورة عبدالرحمن بن الحكم في الموسوعات األدبية في العصر كما ألقى البحث الضوء عل
عبدالرحمن بن الحكم كما صورته "المملوكي، إذ أكثر الدارسين لألدب لم يعتمدوا على دراسة 

  ".الموسوعات األدبية في العصر المملوكي
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 النحوي مصطلحات الحكم
  

  *حمزة محمد عطية العالونة

  

  ملخص

 ،سالمي من حيث األلفاظالنحوي المتأثر بمصطلحات الفقه اإلاتجه البحث إلى فكرة مصطلح الحكم 
في  لنحو والفقه بهدف واحد هو خدمة الدين اإلسالميوارتباط علمي ا, األساليب المستعملة في النحوو

 :حتى أن معظم مصطلحات النحو وأصوله مأخوذة من مصطلحات الفقه وأصوله مثل شتى المجاالت،
وقد ناقش المفسرون األحكام النحوية ،والرخصة ،والقبيح ،والمكروه ،والممنوع ،والجائز ،والحسن ،الواجب

في تعامل النحوي مع  وما يؤكد عالقة النحو بالفقه ،العامل اللفظي والعامل المعنوي في تفاسيرهم من حيث
  .بين قابل ورافض حويةوبيان رأي العلماء من هذه األحكام الن ،النص المقدس كونه نصا دينيا ولغويا

ة يـرجح  ولذا سنحاول من خالل هذا البحث تقديم الصلة الكبيرة ما بـين النحـو والفقـه مـن خـالل أمثلـ      
حتــوى البحــث علــى  قــد اrو ،اطــالق الحكــم النحــوي عليهــا خشــية تفشــي اللحــن والضــعف     فيهــا القــراءة مــع 

  .الدراسة التطبيقية على مصطلحات األحكام النحوية

  .العامل بين الحكم النحوي والحكم الشرعي ،مصطلح الحكم النحوي ،الحكم النحوي: الكلمات المفتاحية
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Grammar Terms  
 
Hamzah M. Alawneh, MOE, Jordan. 

 

Abstract 
The research turned to the idea of the term grammatical judgment affected by the 

terms of Islamic jurisprudence in terms of words, the methods used in grammar, and the 
scientific link between grammar and jurisprudence with one goal, which is to serve the 
Islamic religion in various fields. The good, the permissible, the forbidden, the 
reprehensible, the ugly, and the license. The exegetes discussed the grammatical rulings 
in their interpretations in terms of the verbal factor and the moral factor, and what 
confirms the relationship of grammar to jurisprudence in the grammarian’s dealing with 
the sacred text as it is a religious and linguistic text. Acceptable and rejectable. 

Therefore, we will try, through this research, to present the great link between 
grammar and jurisprudence through examples in which reading is preferred, with the 
grammatical judgment being released for fear of the spread of melody and weakness, and 
the research contained an applied study on the terms of grammatical provisions. 

Keywords: Grammatical judgment, The term grammatical judgment, The factor 
between grammatical judgment and legal judgment. 

  

  

  المقدمة

  . األمين وبعد الحمد الله رب العالمين والصالة والسالم على النبي العربي الهاشمي

تعد األحكام النحوية من أبرز مالمح التفكير النحوي، إذ يقوم الدرس النحوي على الكثير من 
سالمي هذه األحكام، وقد ألقى البحث من ضوء على األحكام النحوية الستة المتأثرة بعلم الفقه اإل

  ). الواجب، الحسن، القبيح، الممنوع، الجائز، المكروه(وهي 

  : أهداف البحث

   :نتوخى من بحثنا هذا الوصول الى األهداف التالية

  تها لما لها من خصوصية بأنماطها وأدا ؛الوقوف على األحكام النحوية

  . يسعى البحث الستكشاف معالم هذه األحكام ومسمياتها
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   :منهجية البحث

  .طبيعة الموضوع سيتم االعتماد المنهج الوصفي التحليليمن خالل 

 ،وعالقته بعلم الفقه ،األول تمهيد تناول مفهوم الحكم النحوي :قام البحث على مبحثين
   ةيتطبيق فقام على تتبع األحكام النحوية بدراسة ،المبحث الثاني أما. وأقسامه عند النحاة

   م أصول الفقهالنحو وعل عالقة بينال

، الدين اإلسالمي دمةواحد هو خ بالفقه؛ ألن العلمين جمعهما هدف كبيرة للنحو العربي صلة
ما لغة القرآن لغير الناطقين بها، ك للحفاظ على النص القرآني من شيوع اللحن، وتعليم فالنحو نشأ

خدمة علم  رآنية، فهنا تبرزفسر معاني اآليات القوتشرح وت ،تعلم أفكار الدين كانت علوم التشريع
بدأ  ي خدمة القرآن، حيثأسبق من علم النحو ف أصول النحو لعلم أصول الفقه، إال أن علم الفقه

الفقهي بين  فيه مجال لالختالف لم يكنالنبوة علما بأن عصره صلى الله عليه وسلم  منذ عصر
 ،ه وسلم مشافهة دون حاجة إلى نقلبينهما صلى الله عليو صحابة؛ ألن األحكام تتنزل بالوحيال

   .)1(الفقه بعد حتى وضع الشافعي أصول افيم واجتهد التابعون،وال إلى نظر وقياس

ويلحظ أن النحو كان مرتبطا ارتباطًا شديدا بأصول الفقه، ومما يؤكد عالقة ارتباط النحو 
  . )2("كتاب سيبويهأنا منذ ثالثين أفتي الناس في الفقه من "مقولة الجرمي بالفقه

شديد بالنحو لكيفية التعامل مع النص المقدس كونه نصا  نالحظ ان عالم الفقه له ارتباط
آخر إيجابيا أو  وهو اسناد امر إلى،هو أثر الشيء المترتب عليه: دينيا ولغويا الحكم في االصطالح

  .)3(سلبيا

خطاب الله تعالى المتعلق : لفقهاءالحكم في أصول النحو يختلف عنه في أصول الفقه، فعند ا
  . )4(أو التخيير، أو الوضع ،بأفعال العباد المكلفين باالقتضاء

هو ما تثبته العلة، وإن كان هناك من يرى أن الحكم يثبت بالنص، : أما عند النحويين فالحكم
  .)5(وفي كتب النحو من يرى أن الحكم يمثل أحد أركان القياس األربعة

  النحوي أقسام الحكم 

 . رفع الفاعل وتأخره على الفعل الواجب -

  الممنوع عكس ما سبق -

 الحسن رفع المضارع الواقع بعد جزاء او بعد شرط  -

 . وهو ضعيف أو ضرورة شرط المضارع بعد رفع المضارع. القبيح -
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ضرب زيدا (بدًال من ) ضرب غالمه زيدا( خالف األولى تقديم الفاعل على المفعول به -
 ). عالمه

وال مقتضي المبتدأ أو الخبر، أو اثباته حيث ال مانع من الحذف  جائز على السواء حذف -
 .)6(له

الدالة على األحكام في  معظم مصطلحات النحو وأصوله مأخوذة عن مصطلحات الفقه وأصوله
 .)7(تقرير القواعد

 . ما كان فعله أرجح من تركه: األولى -

 . ر من تركه نحو الحسنما كان فعله أقرب وأكث: الحسن -

 . الواجب ما كان فعله محتما -

  ما كان تركه محتما: الممنوع -

النحوي أيضا إلى رخصة، والرخصة ما جاز استعماله لضرورة الشعر، ويتفاوت  الحكم ينقسم
  . حسًنا، وقبيحا، وقد يلحق بالضرورة ما في معناها

نفس كصرف ما ال ينصرف وقصر كالضرورة الحسنة ما ال يستهجن، وال تستوحش منه ال
  . الجمع المدود ومد الجمع المقصور

وما أدى إلى التباس جمع  كاألسحار المعدولة ما تستوحش منه النفس، المستقبحة والضرورة
  . )8()رد مطاعم إلى مطاعيم(يجمع 

  : نشأة الحكم النحوي

جية وكانت الملكة الحاصلة كان للعرب ملكة لسانية رفيعة، جعلتهم ينطقون بلغتهم سليقة وس
لداللة غير الكلمات فيها على كثير من  للعرب من أحسن الملكات، واوضحها إبانة عن المقاصد،

المعاني مثل الحركات التي تعين الفاعل من المفعول من المجرور أعني المضاف، ومثل الحروف 
جد ذلك إال في لغة العرب فلما باألفعال إلى الذوات من غير تكلف ألفاظ أخرى، وال يو التي تقضي

من المخالفات التي للمتعربين من العجم،  تغيرت تلك الملكة بما القى إليه السمع خالطوا العجم
  .)9(والسمع أبو الملكات اللسانية، ففسدت بما القي إليها مما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد السمع

 استفحال الخطب بتسرب الضعف وتفشي على لغتهم أصحاب العقول الغيورين"ولذلك خشي 

الكليات والقواعد، يقيسون  كالمهم قوانين لتلك الملكة مطرده شبه اللحن فاستنبطوا من مجاري
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المبتدأ و عليها سائر أنواع الكالم ويلحقون األشباه منها مثل أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب
  .)10("مرفوع

وضع النحو علما وقواعد ونظرية هو أبو األسود  وتكاد الروايات تجمع على أن أول من
الدؤلي، فقد استنبط من كالم العرب ضوابط ثابتة كانت أساس عمل في توزيع الرفع والنصب 

   .)11(والجر

  : موقف العلماء من األحكام

   .موقف العلماء والباحثين من هذه األحكام متفاوتة فيه بين قابل لها ورافض

إلى ركائز عملية تقوم في الدرجة األولى على  عربي تستند في جملتهاال إن معيارية النحو"
ويعد يونس من أوائل النحاة  وعي المستويات اللغوية، والمعايير التي تميز جيد الكالم من الرديء

واللغويين العرب الذي جددوا هذه المعايير غير أنه يختلف عنهم فهو ال يتشدد في تطبيق 
األصمعي، وال يتساهل بها كي صار بعض النحاة من بصريين  أحكامها كما كان يفعل

  .)12("وكوفيين

سبب هذه األحكام إلى عدم التمييز بين اللغة المنطوقة، واللغة المكتوبة إذ تقول لم  وجاء
يميز النحو التقليدي بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة، ولم يالحظ أن لكل منهما نطاًقا خاصا 

 اللغة المكتوبة بل إن هذا النحو قد أولى أنواعا معينة من ،الًفا كبيرا عند صاحبهقد يختلف اخت

). عال(فترتب على ذلك أنه قدم قواعد اللغة على أساس معياري أو جمالي تقويمي هذا استعمال 
  . )13()قبيح او شاذ(وذاك استعمال ) متوسط(وذاك االستعمال 

   لتعبير المستعملة في كتب النحاةمصطلحات الحكم النحوي وأساليب ا

  .)14(لفظ أو رمز متفق عليه في العلم والفنون للداللة على أداء معين: االصطالح

  : ظاهرة الوجوب في النحو العربي

وجب الشيء وجوبا أي لزم وأوجبه، أو استوجبه استحقه ووجب الشيء يجب : الوجوب لغة
  . )15(وجوبا إذا ثبت ولزم

بالعربية مما يبعده عن الخطأ أو القلة،  ما ألزمه النحوي على المتكلمالوجوب النحوي 
والشواذ بدليل ال يعارضه ما يقتضي إطراد غيره وكثرته، فالواجب النحوي ليس مطابًقا لمعناه 

  .يشير الباحث إلى أن الواجب عنده كالفرض تماما )16(الفقهي
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فهو يحمل ) الوجوب(التصريح بحكم يمكن تقسيم ما ورد من مادة حكم الوجوب على األول 
في طياته كل تعبير بمعنى الوجوب، ومنها الواجب، وجب، يجب، والزم، يلزم، ألزم وعن أمثلة 

نجد أن مصطلحات الواجب أو الوجوب، عند النحويين مرة  )17(قولهم وهو واجب، وهذا أوجب
  . ومصطلح اللزوم ومشتقاته تكون تصريحية أو ضمنية أو اإليماء

  .)18(والحسن تحت لما حسن ضد القبيح، ونقيضه: حسنال

؛ هو الذي تم فيه مراعاة قواعد الجملة العربية من حيث األصوات والتراكيب االصطالح النحوي
  .)19(والداللة

  . أساليب التعبير في حكم الحسن

 ورد حكم الحسن بصيغة االسم منفردا مرة ومقترنا بحكم آخر مرة أخرى فنجدهم يقولون
حسن، أحسن، أحسن وأجود، عربي حسن، أقوى الحسن، أحسن وأكثر، أحسن وأقوى، عربي 

  . )20(جيد حسن، أحسن الكالم، وصوابا حسنًا

  : يقول ابن مالك الحسن رفع الفعل المضارع الواقع جوابًا لشرط ماض(ومن قبله لكم 

  . ورفعه بعد مضارع وحسن  وبعد ماض وفعل الجزا حسن 

  : الواجب

وجب الشيء وجوبا أي لزم وأوجبه أو استجوبه استحقه ووجب الشيء يجب وجوبا  :لواجب لغةا
  .)21(إذا ثبت ولزم والوجوب بالفروض السقوط واللزوم والثبوت

  : الواجب اصطالحا

في مصنفاتهم  استعمل علماء األصول حكم الواجب وأخذه منهم علماء النحو وأدخلوه
هو ما طلب الشارع فيه على وجه اللزوم بحيث يمدح تاركه، "صطالح فالواجب في الشرع أو اال

  .)22("ومع المدح الثواب، ويذم تاركه ومع الذم العقاب

صياغة  والوجوب هو أحد األحكام التي تتصف بها التعبيرات في طرق تركيبها وإعرابها أو
اقتضاء االنتحاء بما  الفاظها، وهو في مقابله الجواز، والشذوذ، واالمتناع، والوجوب ضرورة

يترتب على القاعدة انتحاء واجبا ال يسوغ معه وجه آخر، وقد يتعلق الواجب بأمور طبيعة كرفع 
الفاعل، ونصب المفعول، وتقديم المبتدأ، وتأخير الخبر، ونيابة الظرف عن الفاعل وما شاكل 

  .)23(ذلك
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  . د الظاهرة عند العربيشير الباحث أن الواجب يبعد المتكلم عن الخطأ وإتباع إطرا

الوجوب النحوي حكم يحكم به المجتهد في النحو بحسب ما تأتى له من أدله بين يديه، "
فإذا ثبت ما يخالفه بالحجة، والدليل خرج  ،تجعل األمر عنده كالفرض وهو عند غيره قابل للبحث

جوح؛ وإما إذا كان من حيز الوجوب إلى حيز المختلف فيه، ليدخل بعد ذلك في باب الراجح والمر
  .)24("ما يخالفه قليًال أو شاًذا فال يخرج الحكم من حيز الوجوب

نالحظ أن الواجب يكون ضمن ما استقرت عليه العرب وال يوجد عليه ما يخالفه أي دليل 
  . نقلي أو عقلي

  : ضمن األساليب يكون الواجب

 : لة على الوجوبأسلوب االستثناء المنفي وهو أشهرها وأكثرها وضوحا في الدال -

 . أسلوب النفي -

 . أسلوب التقرير -

 .)25(ما تقيم من المعنى -

رفعا، وليس إال هذا، وال  لم يكن إال: من األساليب التي جاء على االستثناء المنفي قولهم
  . ومن تعبيراتهم بأسلوب النفي ال بد من هذا، وال يجوز البتة، وليس غير يكون إال رفعا،

  الجائز

ام التي تعتري وجوه الكالم وطرق االنتحاء بها، وهو قسيم الوجوب، والشذوذ أحد األحك
واالضطرار، أو هو إباحة الوجه النحوي أو الصرفي أو اللغوي بعامة دون وجوب أو ،واالمتناع

  .)26(امتناع

من األحكام من حيث اإلجماع عليه، أو مخالفته فجاء  نالحظ أن حكم الجائز يعد حكم
جائز : "ما جاء مقترًنا بأحد أحكام القبول األخرى :ج، و، ز بصيغتين هما ة مادةاستعمال النحا

قوي، جائز حيد، جائز حسن، جائز عربي، وجاء على الصيغة الفعلية مثل جائز، استجازوا 
  . )27("واستجيز، وقد يجوز

  : حكم القبيح

  . )28(ام في كل شيءضد الحسن يكون في الصورة والفعل وهو نقيض الحسن ع: القبيح لغة
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 )29(هو ما تزجر عنه الحكمة وليس فيه معنى المقدار، أو هو ما كان منافرا للطبع: اصطالحا
وحكم القبيح لم يكن ذا حدود دافعة في نظر النحويين القدماء، ولكنهم استعملوه وأطلقوه 

  .)30(على التراكيب التي ال ترقى لمستوى الحسن في نظرهم

  : الممنوع

  . حول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده وهو خالف اإلعطاء ويقال هو تحجير الشيءأن ت: لغة

هو حكم لعدم جواز وجه قد أوجه األعراب أو وجه من أوجه التعبير أو حكم  :الممنوع اصطالحا
نحوي يراد به رفض كل ما يخل بمقتضيات الصحة وقواعدها لعله مانعة من ذلك، حالت بينه 

  .)31(وبين الصواب

  ). م، ن، ع(استعمل النحاة حكم الممنوع مصرحا به بمادة 

أو مكنى عنه بأحد األلفاظ التي تعارفوا عليها فمن ألفاظ التصريح قولهم وهذا باب ما يمنع، 
  .)32(وإنما منعت وامتنعت، وممتنع، والمنع لضعف العامل

  : الكناية عن حكم الممنوع

، وهناك تعبيرات بأسلوب النفي )أبى، تعذر(مثل ورد بعض األلفاظ كناية عن حكم الممنوع 
لم  ،ليس يجوز، غير صحيح، ليس مستقيم، غير مستقيم، ال تقول) ال يجوز، لم يجز، غير جائز(

  . تدل على المنع أو األنكار نالحظ أن كل هذه األساليب السابقة. )33()يستقيم

  : حكم المكروه

والعنت، وقد يستعمله النحاة  ،ه على وجه المشقةيعني األخذ ب أخذ من المعنى اللغوي وهو
  .)34(لبيان ضعف الكالم واجتنابه، وهو متأثر بما استعملوا الفقهاء والمحدثون

  : أساليب التعبير عن حكم المكروه

  : استعمل النحاة األلفاظ اآلتية

رهه، كراهية، وكراهة، مكروه، مستكره، كراهيتهم، فكرهوا واستكرهه، وهو ما أكرهه، ويك
  .)35(واستكرهوا، ويستكره 
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   حكم الضرورة

   :إلى قسمين هما انقسمت الضرورة

  . هي ما ال يستحسن وال تستوحش منه النفس كصرف ما ال ينصرف: الضرورة الحسنة

وهي ما تستوحش منه النفس كاألسماء المعدولة ومما أدى إلى القياس جمع  :الضرورة المستقبحة
  .)36(يجمع

   :عن حكم الضرورة أساليب التعبير

  .)37(اضطرارًا، مضطرين ،يضطرون، اضطر :ورد بعده صيغ منها

  : حكم األولى

ومماته أي أحق به من غيره  األولى لغة يراد باألولى األحق يقال هو أولى الناس بمحياه
  .)38(أي أحق به فالن أولى بهذا األمر من فالن: ويقال

وتؤدي إلى حكم إعرابي أو صرفي وحينئٍذ  يشبهها، هو ظاهرة ما تكون في الفروع أو فيما
  .)39(يكون من األولى أن يصدق هذا الحكم في األصل؛ ألن الفرع دونه؛ وألن الظاهرة أقوى فيه

وحقيقية هذا الحكم أنه طريقة من طرائق االستدالل ويحتكم فيه إلى األقوى واألكثر واألعلى 
  .)40(درجة في القبول

يكثر في مسائل التعارض والترجيح فإذا تعارض فرع واصل يلجأ إلى  يالحظ أن حكم األولى
  . األقوى

  : األحكام النحوية عند المفسرين

انطلق المفسرون لفهم كتاب الله، وشرح بيانه عن ضوابط النحو العربي، وأحكامه التي جعلوا 
كتاب الله ما لم  منها أداة مساعدة على الوقوف على معانيه الخفية، فال يمكن ألي أحد أن يفهم

يتوافر له ناحية اللغة، ويحيط بأسرارها، وهذا أبو حيان االندلسي يؤكد على العالقة بين اللغة 
يمتطي صهوته، إال من كان متبحرا  أعلم أنه ال يرتقي على التفسير ذروته، وال: "يقول. والتفسير
غير هذا من العلوم أو قصر في  اللسان، مترقيا إلى رتبة اإلحسان، وأما من اقتصر على في علم

  .)41(" الكتاب عن فهم غوامض إنشاء المنثور والمنظوم فإنه بمعزل

أو ضمنوها تفاسيرهم يجب ،وألجل معرفة طبيعة األحكام النحوية التي ناقشها المفسرون
الوقوف على أهم المسائل النحوية، ورصد خصائصها في كتب التفاسير، وسيكون التركيز على أهم 

  .العامل :األحكام النحوية ذات الصلة بالمعنى منها
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  : العامل بين الحكم النحوي والحكم الشرعي

عوامل لفظية  إلى ترتبط طبيعة العمل ألنواع العوامل والتي تنقسم :طبيعة العمل  . أ
لقوله  )42(، فقد عرض لهذا النوع من العوامل في معرفة تفسيره)أي بالمعنى(وعوامل تضمينه 

ِمن وإْذ َقاَل ِعيسى ابن مريم يا بِني إسراِئيَل إنِّي رسوُل اللَِّه إَليُكم مصدًقا لِّما بين يدي {: تعالى
العامل في نصب مصدًقا ومبشرا هو المعنى }برسول يْأِتي ِمن بعِدي اسمه َأحمد التَّوراِة ومبشرا
إلرسال، وال تكون بإليكم؛ ألن إليكم صلة للرسول فال يجوز أن تعمل شيًئا؛ ألن المتضمن في ا

حروف الجر ال تعمل بنفسها، ولكن بما فيها من معنى الفعل، حيث اطرح حروف الجر من العوامل 
فال مجال للقول  فهي ال تعمل إال بتوفر شرط التضمن والتقوية من الفعل وإذا سقط هذا الشرط

  .)43(عامل يكون رسوال، وأما مصدًقا، ومشيرا ومنصوبا على الحاليةبعملها، وال

  الدراسة التطبيقية على األحكام النحوية 

  )الجائز: (هذا باب الفاعل

وال يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون  ،الذي يتعداه فعله إلى ثالثة مفاعيل
  :في المعنى وذلك قولك تي قبلهالمفعول هنا كالفاعل في الباب األول ال الثالثة؛ ألن

  .)44(أرى الله بشرا زيدا أباك، ونبأت زيدا عمرا أبا فالن

ما أحسن : في قولكهذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه 
عبد الله، زعم الخليل أنه بمنزلة قولك شيء أحسن عبد الله ودخلته التعجب، وال يجوز أن تقدم 

وال تزيل شيًئا عن موضعه وال تقول فيه ما يحسن وال شيًئا مما يكون ) ما(الله وتؤخر  عبد
  .)45(سوى هذا

والوجه أن تقول ضربوني، وضربت قومك فتحمل على األمر ،ضربني قومك ومثل الجواز أيضا
  .)46(فإن قلت ضربني وضربت قومك، وجائز وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد

  الواجب

ولكن ،وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة )بالفتح( "والسارق والسارقة"س قرأ أنا
 ألن حد الكالم تقديم الفعل؛أبت العامة إال القراءة بالرفع، وإنما كان الوجه في األمر، والنهي النصب

 .)47(وهو فيه أوجب إذ كان ذلك يكون في الف االستفهام ألنها ال يكون إال بفعل

  ن اآلية السابقة قرئت بالنصب وبالرفع ولكن قراءة النصب تكون بفعل مقدرالمالحظ أ
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  الحسن 

األحسن في جمع المؤنت غير العاقل، إن كان للكثرة أن يؤتى بالتاء وحدها في الرفع وأن  -
في جمع المؤنث العاقل النون مطلًقا سواء كان جمع  بالنون، واألحسن كان للقلة أن يؤتى
ا، فالضداد خرجت وضربتهن أولى من خرجتكثرة أو قلة تكسير48(ا أو تصحيح(. 

  .والوالدان يرضعن" المالحظ أنه اعتمد على القرآن الكريم في إطالق الحكم في قوله تعالى  -

  الممنوع

 باب ال تجوز فيه التثنية والجمع بالواو والياء والنون 

ا باربعين ولو قلت ذا لقلت امتنعوا أن يثنوا عشرين حين لم يجيزوا عشرونان وامتنعوا عنه -
 .)49(مائتانان والفانان وهذا ال يكون وهو خطأ ال تقوله العرب

  مواضع المنع في االسماء 

  : من مواطن المنع التي أوردها النحاة فيها

ال يبدأ بما يكون فيه اللبس وهو النكرة؛ ألن المبتدأ ال يكون إال  :يمتنع االبتداء بالنكرة
لم تفد ) رجل ظريف(أو ) رجل قائم(لمعرفة من النكرات إال ترى أنك لو قلت معرفة، أو ما قارب ا

نالحظ أن المنع في العبارة السابقة جاء نتيجة اإللباس على السامع ومما يؤدي  )50(السامع شيًئا
  . إلى عدم الفائدة

  الفاعل 

عل وال فاعل وال بد لكل فعل من فاعل؛ ألنه ال يكون ف: ومنع النحاة حذف الفاعل قال المبرد
فقد صار الفعل والفاعل بمنزلة شيء واحد إذ كان ال يستغني كل واحد منهما عن صاحبه 

  .)51(كاالبتداء والخبر

  في باب الترخيم  )الرخصة(الضرورة 

  حذف أخر االسم في النداء لسهولة االستعمال 

أال يا : الشاعر وقد لفت الترخيم انتباه أبي زيد عندما لحظ لحاقة اسم غير منادى في قوله
  أم فارع ال تلومي على شيء رفعت به سماعي 

يريد أم قارعة وحذف الهاء استخفاًفا، وذلك شاذ أينما تحذف من (فأشار إلى ذلك قائًال 
يصف هذا الترخيم بالشاذ؛ ألنه لم يلحق المنادى،  هي المنادى ال قارعة، فهو اذن المنادى، واألم



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  العالونة

  2308

إال فمن فعل هذا لم : المنادى على هذه اللغة إال في الضرورة فيقولوال يجيز أبو زيد ترخيم غير 
يجز مثل هذا في غير النداء إال في الضرورة ويقوى حكمه هذا الشاهد الشعري أال أضحت 

ترخم أمامه بحذف التاء، وقد وصف أبو زيد هذا ،حياتكم رقاما واضحت فيك شاسعة أماما
ذف في الترخيم خاص بالنداء، وال يتجاوزه إلى باب نحوي ألن الح؛الترخيم بأن أقبح الضرورات

  . )52(آخر

  الخاتمة

  : التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها استطاع الباحثمن خالل ما تقدم 

إن مفهوم الحكم النحوي متأثر بمصطلحات الفقه اإلسالمي من حيث األلفاظ واألساليب : أوًال
  . المستعملة في كتب النحو

  . إن الحكم النحوي هو أوسع دائرة من الحكم بوصفه ركًنا من أركان القياس: ثانيا

  : تنقسم أحكام النحاة إلى قسمين وهما: ثالثًا

  ). الواجب، الحسن، الجائز(القبول ويشمل 

  ). المنوع، القبيح، المكروه(الرفض ويشمل 

  . نحوي إلى آخرفهم النحوي له، إذ يتميز الحكم من  يختلف الحكم النحوي حسب :رابعا

ومنهم من  ،من قسمها إلى ستة أقسام اة في تقسيم األحكام النحوية منهااختلف النح: خامسا
  . قسمها إلى سبعة أقسام كالسيوطي

  

  : الهوامش
 
حمد خيضر جامعة م ابو حامد الغزالي نموذجا،،ليناألصو دالمصطلح النحوي عن،مريم ،صادقي )1(

  .11،ص 2016،رسالة ماجستير،بسكرة
   .)11(المصدر نفسه، ص )2(
دراسة . ألحكام المعيارية في التقعيد النحوي بين أبن جني وأبن هشاما ،الراجحي، حنان بنت أحمد )3(

لملك عبد جامعة ا ،فرع البنات،، كلية االداب والعلوم االنسانية)حكم الراجح نموذجا(نظرية تطبيقية 
  192ص ،المملكة العربية السعودية،جده،الله

   .192األحكام المعيارية في التقعيد النحوي بين أبن جني وأبن هشام، ص  ،حنان ،الراجحي )4(
   193المصدر نفسه، ص  )5(
  193المصدر نفسه، ص  )6(
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  193المصدر نفسه، ص  )7(
في أصول النحو، جالل الدين السيوطي، وعلق عليه عبد الحكيم القتراح ا ،جالل الدين ،السيوطي )8(

  ). 33 – 32(عطية، دار البيروني، ص 
   6،ص 2006إبرام الحكم النحوي عند أبن جني، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، شذى  ،جرار )9(
  . 7ص  ،أبرام الحكم النحوي عند ابن جني ،شذى ،جرار )10(
   .8المصدر نفسه، ص )11(
، دار الكتب )دراسة تحليلية(الحكام التقويمية في النحو العربي نزار بنيان شمكلي ضمد ا ،الحميداوي )12(

  .16،ص 1ط،لبنان،بيروت –العلمية 
   .16، ص )دراسة تحليلية(الحكام التقويمية في النحو العربي ا ،نزار ،لحميداويا )13(
جامعة  ،رسالة ماجستير ،اهرة الوجوب النحوي بين سيبويه والفراءظ ،صباح عالوي ،السامرائي )14(

  22،ص 2003 ،كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية،بغداد
   .22ص  ،المصدر نفسه )15(
   .المصدر نفسه )16(
ة محمد جامع،2014رسالة ماجستير  ،قولة الوجوب بين التقعيد واالستعمالم ،صالح الدين ،يحيى )17(

   .16ص  ،خيضر بسكره
  95ص  ،في النحو العربي الحكام التقويميةنزار ا ،الحميداوي )18(
  95ص ،المصدر نفسه )19(
  96ص  ،المصدر نفسه )20(
دار صادر، ،سان العربل ،محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري جمال الدين ،أبو الفضل )21(

   جبو بيروت، مادة
األردن، مدرسة الرسالة  –عجم مصطلحات أصول الفقه، عمان عالء الدين نجم يوسف  ،أبو حسان )22(

  . 78ناشرون،ص 
   .43ص  ،ألحكام التقويمية في النحو العربيا نزار، ،الحميداوي )23(
  . 44المصدر نفسه، ص  )24(
   .46 ص ،ألحكام التقويمية في النحو العربيا ،نزار ،الحميداوي )25(
  . 117المصدر نفسه، ص  )26(
  . 119 – 118 المصدر نفسه، )27(
  . 133ص  ،مصدر نفسهال )28(
   .138ص  ،األحكام التقويمية ،نزار ،الحميداوي )29(
   .138المصدر نفسه،  )30(

الجامعة  ،رسالة ماجستير ،ظاهرة المنع في النحو العربي ،مازن عبد الرسول سلمان ،الزيدي (31)
  .30ص  ،2001المستنصرية، 

  .31المصدر نفسه، ص )32(
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  31ص ،،اهرة المنع في النحو العربيظ ،مازن عبد الرسول ،الزيدي )33(
   .162ص  ،الحكام التقويمية في النحو العربي ،نزار ،الحميداوي )34(
   .163المصدر نفسه، ص  )35(
   .166ص  ،مصدر نفسهال )36(
   .166ص  ،األحكام التقويمية ،نزار ،لحميداويا )37(
   .81ص  ،مصدر نفسهال )38(
   .81المصدر نفسه، ص  )39(
  82المصدر نفسه ص  )40(
فسير البحر المحيط، محمد بن الشيخ عادل األحمد  ،عبد الموجود ،الشيخ علي محمد ،معوض )41(

   110،ص109ص ،1ج ،دار الكتب ،يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي
عالم الكتب  ،اربد ،دراسة تحليلية نقدية ألحكام النحوية بين النحاة وعلماء الداللة،مزوز دليلة، ا )42(

  166ص 2010 ،الحديث
  167ص  ،مصدر نفسهال )43(

الناشر مكتبة الخانجي ،تحقيق عبد السالم هارون ،الكتاب سيبويه، أبي بشر عثمان بن قنبر، (44)
  .3،ط35ص،لقاهرةبا

  .73المصدر نفسه، ص  (45)
  .205، ص 2ج الكتاب سيبويه، (46)
تحقيق احمد  ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،جمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي (47)

  .24بيروت، لبنان، ص  ،دار الكتب العلمية،شمس الدين
  . 206ص  ،المصدر نفسه (48)
  .3،ج393ص ،الكتاب ،بويهسي (49)

  . 99ص  ،يظاهره المنع في النحو العرب ،مازن ،الزيدي )50(
  . 106المصدر نفسه، ص  )51(
جامعة  ،االنصاري النحوي في كتاب النوادر في اللغة، ألبي زيد البحث ،، غادة غازيعبد المجيد )52(

   2009 ،كلية التربية ،بغداد
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 19-في مواجهة جائحة كوفيد يةحكومجراءات الإلالتقدير الشرعي ل
  

  *أنوار زين الدين أبو دلو

  

  ملخص

جائحة اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات في سبيل مواجهة ستعراض أهم يهدف هذا البحث ال
وقد تضمن البحث تقديرًا تأصيلها شرعًا، وبيان أحكامها، في ضوء المقاصد الشرعية، من ثم و ،19-كوفيد

الحجر الصحي، وعزل المصابين، وحظر التجول، واإلغالق العام والجزئي، : شرعيًا لإلجراءات التالية
والتباعد االجتماعي، ومنع السفر، وتقديم اإلعانات واإلعفاءات للفئات المتضررة، كما تضمن البحث بيان 

   .ات الوبائية والتخفيف من أضرارهاة األزمدور نظام التكافل االجتماعي في اإلسالم في مواجه

وقد توصل البحث إلى أن اإلجراءات السـابقة معتبـرة شـرعًا، ولهـا أصـول فـي التشـريع اإلسـالمي، وأن         
لنظام التكافل االجتماعي اإلسالمي دور بالغ في عـالج آثـار الجائحـة والتخفيـف مـن حـدتها، وذلـك مـن خـالل          

وتوصـي الباحثـة بتفعيـل    . هذا النظام مؤسساتكأهم من الزكاة والوقف  مؤسساته المختلفة وعلى رأسها كل
دور مؤسسات التكافل االجتماعي اإلسالمي في مواجهة تبعات الجائحة، من خالل توجيه موارد الزكاة إلغاثة 
الفئات األكثر تضررًا من الفقراء والمساكين، وكذلك تفعيل دور الوقف الصحي كوقف المستشفيات واألسـرة  

  .األجهزة والمعدات الطبية واألدوية واللقاحات وغير ذلكو

، الحجر الصـحي، حظـر التجـوال، منـع السـفر، التباعـد       19-اإلجراءات الحكومية، كوفيد: الكلمات المفتاحية
  .االجتماعي، التكافل االجتماعي، الزكاة، الوقف
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An Islamic Estimate of the Government Procedures in Countering 
COVID-19 Pandemic  

 

Anwaar Z. Abodalo, PhD student in the Department of Economics and Islamic 
Banks, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 
The research aims to review the most important procedures taken by governments 

in order to counter the Covid-19 pandemic, and estimate those procedures depending on 
sharia principles and provisions, within sharia objectives “Al-Maqased”. The research 
contains the following topics: Quarantine, Isolate infected people, curfew, social 
distancing, travel bans, and providing subsidies and exemptions to affected people. The 
research also included an explanation of the role of the social solidarity system in Islam 
in countering the epidemic, and reducing its damages.  

The research concluded that the previous procedures are accepted in Islamic Sharia, 
and have origins in Islamic legislation, And that the Islamic social solidarity system has 
a great role in fixing the consequences of the pandemic, and reducing its severity, 
through its various institutions, on top of which are Zakat and Waqf as the most 
important institutions of this system. 

Keywords: Government procedures, COVID-19, Quarantine, Curfew, Travel bans, 
Social distancing, Social solidarity, Al-zakat, Al-waqf. 

  

  

  المقدمة

تتحمل الدولة في الظروف االعتيادية مسؤوليات متعددة تجاه رعاياها، وذلك في الجوانب 
يجب أن يعرف أن والية أمر : "السيادية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، يقول ابن تيمية

هم الناس من أعظم واجبات الدين، بل ال قيام للدين وال للدنيا إال بها، فإن بني آدم ال تتم مصلحت
إال باالجتماع، لحاجة بعضهم إلى بعض، وال بد لهم عند االجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى 

بالسياسة وقد اعتنى الفقهاء  1".إذا خرج ثالثة فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود: الله عليه وسلم

عن الفساد، وإن ما كان فعًال يكون معه الناس أقرب إلى الصالح، وأبعد : "، وعرفت بأنهاالشرعية
أي أنها تشمل تصرفات اإلمام وإن . 2"لم يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وال نزل به وحي

الناس، شرط أن ال  لم ترد عن رسول الله، أو الصحابة من بعده، والتي تهدف لرعاية مصالح
  .ُتخالف الشرع
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سبب تغير الظروف ونجد في التاريخ اإلسالمي شواهد كثيرة على تغيير رأي اإلمام ب
ونذكر من تلك . واألحوال، حيث من خصائص التشريع اإلسالمي أنه صالح لكل زمان ومكان وظرف

مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة في موقع غزوة  3:الشواهد على سبيل التمثيل
لحديبية، أحد، بأن تكون في المدينة، أو خارجها، وكذلك مشاورته لهم في التصرف في صلح ا

ومشاورة أبو بكر للصحابة في حروب الردة، ومشاورة عمر بن الخطاب للصحابة في تعديل حد 
قد أورد و .الخمر، وفي قتال الفرس، وفي دخول الشام بعد أن وقع فيها الطاعون، وغير ذلك

، واستعانوا بمجموعة من القواعد الفقهية تقييد المباحالفقهاء هذا المضمون تحت باب 
ولية التي تضبط عملية استنباط األحكام التي من شأنها رعاية مقاصد الدين، ومن أهم هذه واألص

قواعد المآل والذرائع، وقواعد رفع الضرر، وقواعد العرف، وقواعد المقاصد : 4القواعد
   .والمصالح، وغيرها مما ال مجال للتوسع به في هذا البحث

؛ فإنه يتعين على الدولة أن تعيد 19-كوفيد جائحةوفي الظروف االستثنائية الطارئة مثل 
ترتيب أولوياتها بما يحقق المصلحة العامة في هذا الظرف، فتقوم بفرض قرارات جديدة، أو 

وفي  .التعديل على القرارات والقوانين الموجودة، بما يضمن توفير الحماية والكفاية لمواطنيها
اإلجراءات التي فرضتها الحكومات على  هذا البحث سيتم التعريف بالجائحة، واستعراض أهم

  :شعوبها من أجل مواجهة الجائحة، وتأصيلها شرعًا، وذلك من خالل المطالب التالية

  .19-التعريف بجائحة كوفيد: المطلب األول

على المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، الذي تم ) 19-كوفيد(ُأطلق مصطلح 
في مدينة ووهان بجمهورية الصين الشعبية، وهو اختصار  31/12/2019اكتشافه ألول مرة في 

، أي مرض كورونا المستجد، والعام يشير إلى تاريخ )Corona Virus Disease 2019(لعبارة 
وفيروسات كورونا ُتعد من أوسع الفصائل الفيروسية انتشارًا، وتتسبب . ظهور المرض ألول مرة

لشائعة الموسمية، إلى أمراض أشد وطأة وفتكًا، مثل في أمراض تتراوح حدتها من نزالت البرد ا
، )SARS(، ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )MERS(متالزمة الشرق األوسط التنفسية 

   COVID-19.(5(باإلضافة إلى مرض كورونا المستجد 

ما أما عن أعراض المرض، فتتمثل األعراض األكثر شيوعًا بالحمى، والسعال، واإلجهاد، أ
األعراض األقل شيوعًا فتتمثل بضيق النفس، وانعدام الشهية، وفقدان الذوق والشم، واحمرار 
العينين، وألم الحلق والعضالت والمفاصل، والصداع، والغثيان أو القيء، واإلسهال، والرعشة أو 

لى وقد يقود في حاالت متقدمة إ. الدوخة، والتخليط أو التشوش، ومختلف أنواع الطفح الجلدي
. مضاعفات عصبية أشد وخامة، كالسكتات الدماغية، والتهاب الدماغ، والهذيان، وتلف األعصاب

، الذين تظهر عليهم األعراض، %)80نحو (وأما بالنسبة لتأثير المرض؛ فإن غالبية األشخاص 
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منهم بمضاعفات خطيرة % 15يتعافون دون الحاجة إلى العالج في المستشفى، ويصاب نحو
أما . منهم في حالة حرجة، ويحتاجون إلى العناية المركزة% 5إلى األكسجين، ويصبح ويحتاجون 

عامًا، واألشخاص  60الفئات األكثر تعرضًا للمضاعفات الشديدة للمرض؛ فهم األشخاص فوق سن 
الذين يعانون من مشكالت طبية كامنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، أو مشكالت القلب والرئتين، أو داء 

يعد من األمراض  19-وأما بالنسبة للعدوى، فإن كوفيد. أو السمنة، أو السرطان السكري
  6.المعدية، حيث يمكن أن تنتقل بعض سالالت الفيروس من شخص آلخر، باالتصال عن قرب

  .وتقديرها شرعًا 19- اإلجراءات الحكومية في مواجهة جائحة كوفيد: الثانيالمطلب 

ير لمواجهة دول العالم باتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابقامت الحكومات في مختلف 
سيتناول هذا المطلب أهم هذه اإلجراءات وتقديرها الشرعي على النحو ، وهذه األزمة وتبعاتها

  :التالي

  .الحجر الصحي وعزل المصابين: أوًال

ن تقييد أنشطة األشخاص المشتبه في إصابتهم وفصلهم ع"بأنه الحجر الصحي يعرف 

 العزل، أما 7"اآلخرين من غير المرضى، بطريقة تحول دون االنتشار المحتمل للعدوى أو التلويث
فهو أن يلتزم الشخص المصاب بمرض الكورونا بيته، إذا كانت أعراضه خفيفة، أو المستشفى أو 
المركز الطبي، في حالة األعراض الشديدة، ويمتنع عن الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو األماكن 

   8.العامة، وهذا العزل يمكن أن يحدث بشكل طوعي، أو يستند إلى توصية طبية

جر الصحي لألشخاص المحتمل إصابتهم بالمرض، إما لمخاطتهم مصابين، أو إذن يكون الح
قدومهم من سفر، أو غير ذلك، ويكون الحجر في مراكز خاصة تحددها الحكومة، بحيث تقوم 
بفحص المحجورين، والعناية بهم، إلى أن يتم التحقق من عدم حملهم للمرض، وقد تفرض 

أما العزل فيكون . ي دون الحاجة إلى التوجه لمراكز الحجرالحكومة على بعض الفئات الحجر المنزل
للمصابين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس الكورونا المستجد، ويكون العزل إما في منازلهم، إذا كانت 

  .أعراضهم خفيفة، أو في المراكز الطبية المعتمدة في حاالت األعراض الشديدة والحرجة

لحال هو منع انتشار العدوى، والسيطرة على المرض، والهدف من هذه اإلجراءات بطبيعة ا
وقد اتبعت غالبية دول العالم هذه اإلجراءات بناء على توصيات من منظمة الصحة العالمية، ولكن 
من الجهة األخرى قد يرى البعض أن هذه اإلجراءات ُتعد من قبيل التضييق على األفراد وتقييد 

هية أن تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة، والمصلحة لكن كما تقول القاعدة الفق. حرياتهم
  .العامة تقتضي القيام بعزل المصابين وحجر المشتبه بإصابتهم درءًا النتشار العدوى
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  هنا، ما التأصيل الشرعي للحجر الصحي وعزل المصابين؟ والسؤال األهم

من أهم المقاصد المرعية أن حفظ النفس التأكيد على لإلجابة على هذا السؤال، ال بد من 
، لما يؤول اإلخالل بحفظ النفس من إخالل بالمقاصد الشرعية األخرى، 9في التشريع اإلسالمي

وتعد مقاومة األوبئة، ومنع انتشار العدوى من وسائل حفظ النفس في ظل األوبئة، ودفع المفاسد 
جراءات المعتبرة أولى من جلب المصالح في الشرع، لذا فإن الحجر الصحي والعزل من اإل

والضرورية لتحقيق مقصد حفظ النفس، وهناك عدة نصوص شرعية تؤكد على ذلك المقصد، منها 

وقد أورد ، 10"وفر من المجذوم فرارك من األسد"... : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
الخوف  القرافي هذا الحديث في حديثه عن الفرق بين الخوف المحرم والخوف غير المحرم؛ فعد

وقد يجب الخوف من غير الله تعالى كما : "... من األمراض واألوبئة من باب الخوف غير المحرم
فصون النفس ... أمرنا بالفرار من أرض الوباء والخوف منها على أجسامنا من األمراض واألسقام

  11".واألجسام والمنافع واألعضاء واألموال واألعراض عن األسباب المفسدة واجب

والممرض ، 12"ال يوردن ممرض على مِصح": ى في األنعام قال عليه الصالة والسالموحت
صاحب اإلبل المريضة، والمصح صاحب اإلبل الصحيحة، فالنهي في هذا الحديث يفيد إبعاد اإلبل 
المصابة عن السليمة احترازًا من انتقال المرض إليها، وهذا الحديث وإن قيل في معرض الحديث 

إال أنه ينطبق أيضًا على اإلنسان، فاإلنسان المريض بمرض معٍد عليه أن يتجنب  عن البعير،
  .االتصال مع الناس غير المرضى

ويجدر بالذكر أن البعض قد يرى تعارضًا بين هذه األحاديث وغيرها التي تدعو إلى 

وأن  ،13"ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر": االحتياط واالحتراز من العدوى، وبين حديث
أجل اإلنسان ومصائبه هي من قدر الله، وقد اختلفت اجتهادات الفقهاء في المسألة فيما ال يتسع 

وهي من جنس –المقام لذكره هنا، لكن الحديث ورد بسبب أن العرب كانت تزعم أن هناك غيالنًا 
ن الطريق تتواجد في الفلوات والطرق، تظهر للناس أحيانًا وتتغول تغوًال فُتضلهم ع -الشياطين

أي أنه أبطل اعتقاداتهم وخرافاتهم الباطلة،  14.فتهلكهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
  . ولم يبطل حقيقة العدوى

ويمكن الجمع بين أحاديث االحتراز من العدوى، واألحاديث التي تنفي العدوى بما أورده 
ال عدوى المراد به نفي ما وطريق الجمع أن حديث "...  15:النووي في شرحه لصحيح مسلم

كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها ال بفعل الله تعالى، وأما حديث ال 
يورد ممرض على مصح؛ فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده بفعل الله تعالى وقدره، 

ذلك بقدر الله تعالى وِفعله،  فنفى في الحديث األول العدوى بطبعها، ولم ينِف حصول الضرر عند
  ".وأرشد في الثاني إلى االحتراز مما يحصل عنده بفعل الله وإرادته وقدره
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وبذلك نرى أن اإلسالم قد أمر باالحتياط من كل ما يؤذي النفس البشرية، ومن ذلك 
ه األمراض المعدية، حيث أمر بالتحرز منها باالبتعاد عن المصابين، كما أمر من يجد في نفس

مرضًا معديًا بأن ينأى بنفسه عن اآلخرين مخافة إيذائهم، ومن القرارات ذات العالقة بمنع العدوى 
إيقاف صالة الجمعة والجماعات في المساجد، حيث إن التجمعات تعد مظنة النتقال المرض بين 

مصلين؛ الناس، وإذا كان الشرع نهى من أكل ثومًا أو بصًال من الدخول للمسجد مخافة إيذاء ال
يجوز منع المجذوم ال : "فمن باب أولى منع إيذاؤهم بنقل العدوى لهم، حيث قال الفقهاء في ذلك

لعلة الرائحة بل ألن داءه يعدي فيضر المصلي وهو مأمور باالبتعاد عنه بقوله عليه الصالة 
اد ولما كان تطبيق هذا األمر يستلزم ابتع 16،"فر من المجذوم فرارك من األسد: "والسالم

المصلين جميعًا أو بعضهم عن المسجد وتعطيل صالة الجماعة أو تقليلها وال يخفى ما في ذلك 
  .من المخالفة ولذلك يقتضي أن يمنع المجذوم من هذه الوجهة ويلحق به كل من به داء معد

وبعد هذا الطرح فإنه يمكن القول بأن إجراءات الحكومات بفرض الحجر الصحي للمحتمل 
والعزل المصابين، ُتعد من المتطلبات التي أقرها الدين، واهتم بها، كما أن طاعة ولي إصابتهم، 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي : "األمر واجبة على الرعية، فقد قال تعالى
 ).59:النساء(، "األمر منكم

  .تماعيحظر التجول، واإلغالق العام والجزئي، والتباعد االج: ثانيًا

فرضت الحكومات المختلفة على رعاياها حظرًا للتجول، لعدة أيام، أو لساعات محددة في 
كما . اليوم، حيث يلتزم الناس مساكنهم، وال يخرجوا لعمل أو دراسة أو زيارة أو أي سبب آخر

ق فرضت الحكومات إغالقًا لألسواق، والمراكز التعليمية، والخيرية، وقاعات األفراح، والحدائ
، وتقليل سرعة 19-، كل ذلك في سبيل االحتياط من عدوى كوفيد...العامة، والدوائر الحكومية

وقد يكون اإلغالق كليًا، وذلك باألخص في الفترة األولى لدخول المرض إلى . انتشار المرض
البالد، حيث فرضت أغلب الحكومات حظرًا كليًا الستيعاب وتحليل الجائحة، واتخاذ التدابير 

جراءات الالزمة الحتوائها، طبعًا مع السماح بالحد األدنى من الوظائف الضرورية، كالخدمات واإل
الطبية واإلسعافات للحاالت الطارئة، واألمن لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة، وسالسل الغذاء 

  . والدواء للمواطنين وتوصيلها إليهم

في النشاط االقتصادي، فأغلقت الحدائق وبعض الدول آثرت اإلغالق الجزئي، لمنع التدهور 
العامة والمراكز الترفيهية وقاعات األفراح بشكل تام، وأما المدارس والجامعات فقد تحولت 
للتدريس عن بعد، وأما الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة، فتحولت للدوام الجزئي، حيث يتناوب 

تباعد االجتماعي، والتي تقضي بمنع الموظفين فيها لتقليل أعدادهم، كما فرضت سياسات ال
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االقتراب مع اآلخرين لمسافة تقل عن متر واحد، وذلك لتقليل العدوى والسيطرة على انتشار 
  .المرض

وبالرجوع إلى مذهبنا اإلسالمي، نجد أن هذه اإلجراءات تتفق مع ما ذكرناه سابقًا من اهتمام 
ا، وكذلك القواعد الفقهية التي تقضي بعدم الشريعة بمقصد حفظ النفس البشرية من كل ما يضره

مضارة اآلخرين مثل ال ضرر وال ضرار، ودفع الضرر أولى من جلب المصلحة، وكذلك قاعدة 
تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة، والمصلحة هنا تقضي بالتباعد االجتماعي منعًا النتشار 

لتباعد االجتماعي في حاالت المرض تدل صراحًة على ا 17كما أنه يوجد نصوص شرعية. المرض

ال ُتديموا النظر إلى المجذومين، وإذا واكلتموهم فليكن : "المعدي، قوله عليه الصالة والسالم

وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد : "...، وفي لفظ آخر"بينكم وبينهم قيد رمح

تباعد الجسدي عن ، وفي هذين الحديثين داللة واضحة على ضرورة االحتياط بال18"رمح
  .األشخاص المصابين بمرض معٍد خشية انتقال العدوى لهم

: وقد أورد الفقهاء أن العلة في المنع من الدخول إلى األرض الوبئة تتمثل في عدة وجوه
األخذ بالعافية التي هي مادة مصالح المعاش : تجنُّب األسباب المؤذية والبعد منها، الثاني: األول

أن ال : أن ال يستنشقوا الهواء الذي قد عَفن وَفسد فيكون سببًا للتلف، الرابع: لثوالمعاد، الثا
ويمكن . 19يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل له بمجاورتهم من جنس أمراضهم

  .تلخيصها بحفظ النفس وحمايتها من العدوى

  .إغالق الحدود ومنع السفر: ثالثًا

العالم بإغالق الحدود البرية والبحرية والجوية، ومنع السفر  قامت غالبية الحكومات في دول
منها وإليها، وكان هذا المنع جزئيًا في البداية، ويقتصر على البلدان الموبوءة، وبعد انتشار 
الجائحة في كل أنحاء العالم، انتقلت الحكومات إلى المنع الكلي، وذلك للسيطرة على المرض، ومنع 

  .الحاالت بما يفوق اإلمكانيات الصحية لديها انتشار العدوى وزيادة

وهذا اإلجراء له أصول صريحة في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث قال 

َأَلم َتر إَلى الَِّذين َخرجوا ِمن ِدياِرِهم وهم ُأُلوف حَذر : "في تفسير قوله تعالى 20القرطبي

م اللَّه مِت َفقاَل َلهوَلا اْلم النَّاس َأْكَثر لِكنو َلى النَّاسع لَلُذو َفض اللَّه نإ مياهَأح وُتوا ُثم

ونُكرشأنها نزلت في قوم من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء، فخرجوا من )243:البقرة(، "ي ،
فدعا الله تعالى قريتهم هاربين من الموت، فنزلوا واديًا فأماتهم الله تعالى، ثم مر بهم نبي 

  .فأحياهم، أي أن الله عاقبهم لفرارهم من الوباء
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ألن الكائن بالموضع الذي الوباء فيه لعله قد "...وقيل في سبب هذا النهي عن الفرار منه 
أخذ بحظ منه، الشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام، فال فائدة لفراره، بل يضيف 

وباء مشقات السفر، فتتضاعف اآلالم ويكثر الضرر فيهلكون بكل طريق إلى ما أصابه من مبادئ ال
  21".ويطرحون في كل فجوة ومضيق

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فال : "أما في السنة النبوية، فقد قال صلى الله عليه وسلم

، وفي هذا الحديث داللة على أهمية 22"تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا منها
انتشار المرض بالتنقل بين البلدان، فالواجب االحتراز من المرض بعدم دخول أرضه، ومن منع 

أصيب فيه فال يفر، بل يصبر على االبتالء، ويمكث في بلده وال يتنقل خشية نقل المرض لآلخرين، 

أنه كان : "ويؤجر على ذلك، فقد روي عن الرسول عليه الصالة والسالم أنه قال عن الطاعون

يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبٍد يقع الطاعون  عذابًا

فيمكث في بلده صابرًا يعلم أنه لن يصيبه إال ما كتب الله له، إال كان له مثل أجر 

ُغدة كغدة البعير، المقيم : "، وفي حديث آخر عندما سئل رسول الله عن الطاعون23"الشهيد

  . 24"والفار منها كالفار من الزحفبها كالشهيد، 

ومنع السفر يعد  ،ويحق لولي األمر تقييد بعض المباحات من أجل تحقيق المصلحة العامة
تقييدًا لحرية األفراد في التنقل والسفر، ومتابعة مصالحهم وشؤون حياتهم، لكن في حالة عدم منع 

تفشي المرض بطريقة تمنع السيطرة السفر في ظروف الجائحة الحالية، فإن ذلك سوف يؤدي إلى 
عليه، وُتثقل كاهل الدولة بتكاليف العالج وغير ذلك، لذا فإنه يجوز للدولة منع السفر تحقيقًا 

  .للمصلحة العامة، ودرءًا للمفاسد المترتبة على تنقل الناس

  .تقديم اإلعانات واإلعفاءات للفئات المتضررة: رابعًا

الحكومات لمواجهة الجائحة، تقديم اإلعانات للفئات التي ومن اإلجراءات التي قامت بها 
تضررت من الجائحة وما رافقها من إجراءات وتدابير، حيث تسببت اإلغالقات، وحظر التجول، في 
فقدان كثير من األفراد معاشاتهم، ووسائل رزقهم، مثل عمال المياومة، وأصحاب المهن الحرة 

إلى تسريح عدد كبير من العمال، وتخفيض مرتبات عدد  وغيرهم، كما تسببت الجائحة بشكل عام
. منهم، مما تسبب في عجز تلك الفئات عن الوفاء بالحد األدنى من االحتياجات األساسية اليومية

لذا توجهت الحكومات إلى اتخاذ قرارات تتضمن تقديم اإلعانات والدعم لتلك الفئات، وتوفير 
قساط البنكية المترتبة في ذمتهم، وتأجيل دفع رسوم تأجيل األ: كفايتهم، ومن هذه القرارات

الخدمات العامة من كهرباء وماء، وتقديم إعانات نقدية أو عينية لهم، وإنشاء صناديق لجمع 
  .التبرعات من المقتدرين، وغير ذلك
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وفي هذا المقام يظهر تميز الشريعة اإلسالمية في سعة أحكامها التي تضمن تكافل الناس 
وفي أموالهم حق للسائل : "في مواجهة ظروف الشدة والحرج، قال الله تعالى وتعاونهم
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب : "، وفي موضع آخر)19:الذاريات" (والمحروم

وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ... ولكن البر من آمن بالله

مثل : "، وفي السنة النبوية، قال عليه الصالة والسالم)177:البقرة" (رقابوالسائلين وفي ال

المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر 

ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه : "، وقوله أيضًا25"الجسد بالسهر والحمى

النصوص الكثيرة التي تدعو إلى تكافل الناس وتعاونهم، وإذا كان ، وغير ذلك من 26"وهو يعلم به
هذا الحال في الظروف االعتيادية؛ فإن الدعوة إلى التكافل أشد وآكد في الظروف االستثنائية 

أنه أصاب الناس  27الشاّقة، فنرى عثمان يتبرع بقافلة كاملة من تجارته لفقراء المسلمين، حيث ورد
د الخليفة أبو بكر الصديق، فذهبوا إلى الخليفة وشكوا له قلة المطر جفاف وجوع شديد في عه

والغذاء، فأمرهم بالصبر والدعاء، وفي آخر النهار جاء الخبر بأن قافلة لعثمان بن عفان قد أتت 
كم : من الشام إلى المدينة، تحمل التمر والزيت والزبيب، فهرع إليه التجار ليشتروها منه، فقال

الدرهم درهمين، فقال أعطاني غيركم زيادة، فما زالوا يزيدونه حتى وصلوا : اتربحونني؟ قالو
ليس في المدينة تجار غيرنا فمن الذي : أعطاني غيركم زيادة، فقالوا: لخمسة دراهم، فرفض وقال
إن الله قد أعطاني بكل درهم عشرة، الحسنة بعشرة أمثالها، فهل : أعطاك زيادة؟ قال عثمان

فإني أشهد الله أني جعلت ما جاءت به هذه الجمال صدقة : ال، قال: لواعندكم زيادة؟ قا
للمساكين وفقراء المسلمين، ثم أخذ يوزع بضاعته، فما بقي من فقراء المدينة واحد إال أخذ ما 

  .يكفيه ويكفي أهله

ولسعة الموضوع سيتم إلقاء الضوء على نظام التكافل االجتماعي اإلسالمي، وشبكاته، ودوره 
ومما يجدر ذكره في ختام هذا المبحث؛  .من خالل المطلب التالي 19-مواجهة جائحة كوفيد في

يجوز للدول " 28:، حيث ورد ما نصهع الفقه اإلسالمي في هذا الصددمجمما صدر عن 
والحكومات فرض التقييدات على الحرية الفردية بما يحقق المصلحة سواء من حيث منع الدخول 
إلى المدن والخروج منها، وحظر التجول أو الحجر على أحياء محددة، أو المنع من السفر، أو 

ا، وتعليق األعمال المنع من التعامل بالنقود الورقية والمعدنية وفرض اإلجراءات الالزمة للتعامل به
والدراسة، وإغالق األسواق، كما أنه يجب االلتزام بقرارات الحكومات بما يسمى بالتباعد 
االجتماعي ونحو ذلك مما شأنه المساعدة على تطويق الفيروس ومنع انتشاره، وذلك عمًال 

  ."تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة": بالقاعدة الشرعية التي تنص على أن
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  .19- نظام التكافل االجتماعي اإلسالمي في مواجهة جائحة كوفيد: الثالثالمطلب 

يعد تحقيق كفاية المسلمين، وتوفير الحاجات األساسية لهم، من أهم واجبات الدولة 
وقد كفل التشريع اإلسالمي ذلك من خالل مجموعة من األحكام والتوجيهات  29االقتصادية،

الشرعية التي تضمن تحقيق ذلك في الظروف االعتيادية، ومن باب أولى وآكد في الظروف 
  .االستثنائية كاألزمات واألوبئة

وإن قدرت آفة وأزم وقحط وجدب، عارضه تقدير : "...وقد جاء في غياث األمم ما نصه
في األسعار تزيد معه أقدار الزكوات على مبالغ الحاجات، فالوجه استحثاث الخلق بالموعظة  رخاء

الحسنة، على أداء ما افترض الله عليهم في السنة، فإن اتفق مع بذل المجهود في ذلك فقراء 
محتاجون لم تف الزكوات بحاجاتهم، فحق على اإلمام أن يجعل االعتناء بهم من أهم أمر في باله، 

، وفي هذا النص إشارة 30"فالدنيا بحذافيرها ال تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضر
واضحة إلى أهمية تحقيق الكفاية لفقراء المسلمين في حاالت الشدة، فإذا لم تكِف حصيلة الزكاة، 
يتعين على ولي األمر أن يستحث الناس بالصدقات التطوعية، وأن يركز كل اهتمامه على تحقيق 

  . فايتهمك

ويتميز المذهب اإلسالمي بمنظومة متكاملة من شبكات الضمان االجتماعي، التي تؤمن للناس 
كفايتهم، وتوفر لهم مستلزمات العيش الكريم، كما تعتبر مالذًا لهم في أوقات الشدة واألزمات، من 

ل جائحة خالل قنوات شاملة ومتنوعة المصادر، وسيتم بيانها، مع التركيز على دورها في ظ
 .في الفروع التالية 19-كوفيد

  .19-شبكات الضمان االجتماعي وجائحة كوفيد: الفرع األول

   31:يمكن تقسيم شبكات الضمان االجتماعي في اإلسالم كما يلي

على وجوب اإلنفاق  32؛ ومنها النفقات األسرية، فقد أجمع العلماءالنفقات الواجبة شرعًا :أوًال
لد، والقريب المعسر، فالرجل مكلف شرعًا في اإلنفاق على زوجته شرعًا على الزوجة، والو

وكذلك اإلرث، حيث توزع . وأوالده، وتاليًا يكلف األوالد باإلنفاق على والديهم عند الكبر
ومنها أيضًا الكفارات، حيث يوجب الشرع . أموال المتوفى على أقاربه بحسب درجة القرابة

وكذلك نظام العاقلة، . ية معينة أن يقوم بإطعام المساكينعلى من يقوم بارتكاب مخالفات شرع
والذي يقضي بالتزام البالغين من أقارب الجاني بدفع دية القتل الخطأ أو شبه العمد إلى 

  .ومنها أيضًا الزكاة التي سيتم بيانها في الفرع التالي. أولياء المقتول

على الفقراء والمحتاجين، وكفالة  ؛ حيث ندب الشارع إلى الصدقةالنفقات التطوعية :ثانيًا
اليتامى، وإعانة الجار، والعمل الخيري بكافة أنواعه وقنواته، والنصوص الشرعية الدالة على 
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ومن أهم النفقات التطوعية نظام الوقف الذي . الحث على اإلنفاق كثيرة ال مجال لذكرها هنا
الدولة وظائف عديدة، نبينها في كان له دورًا باهرًا في التاريخ اإلسالمي، وحمل عن عاتق 

  .الفرع الثالث

حيث للدولة وفي الظروف االستثنائية من مجاعات وأزمات؛ أن تلجأ  النفقات االستثنائية؛: ثالثًا
إلى مصادر استثنائية مثل فرض الضرائب واالقتطاعات على األغنياء، أو االقتراض منهم، أو 

  .بقة تحقيق الكفاية لجميع رعايا الدولةمن الخارج، وذلك إذا لم تضمن الموارد السا

ونجد في النصوص الشرعية، وكذلك في التاريخ اإلسالمي شواهد عديدة على تكافل 
بينما نحن : المسلمين وتعاضدهم في ظل األزمات، ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري حيث قال

فجعل يصرف بصره  :في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال
من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من : "يمينا وشماال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكر من أصناف المال : ، قال"ال ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، فليعد به على من ال زاد له
اضحة على أن اإلنفاق ، وفي هذا الحديث داللة و33ما ذكر حتى رأينا أنه ال حق ألحد منا في فضل

في وقت الشدة والحاجة يكون آكد وأشد، بل وقد يصبح واجبًا، حيث أورد الفقهاء أنه إذا لم تِف 
الزكاة بكفاية الفقراء في البلد، يجبر األغنياء بتحقيق كفايتهم من القوت الذي ال بد منه، واللباس، 

  34.والمسكن الذي يحميهم من المطر والشمس وعيون المارة

وكذلك في غزوة تبوك التي سماها القرآن غزوة العسرة، حيث اجتمع الحر والعطش وقلة 
من جهز جيش العسرة : "المؤونة على الجيش، فنادى رسول الله مستحثًا المسلمين على اإلنفاق

، فتهافت الصحابة وعلى رأسهم عثمان بن عفان حيث جهز الجيش حتى لم ينقص عليهم "فله الجنة
  35".ما على عثمان من عمل بعد اليوم: "ل عليه السالمعقاًال، فقا

استعانة البلدان اإلسالمية ببعضها البعض، ومثال : ومن التطبيقات على التكافل االجتماعي

هـ، حيث أصاب الناس قحط شديد، أتى على مدخراتهم، وأرهقهم ما 18سنة  عام الرمادةذلك في 
نه إلى أهل األمصار التابعة لإلسالم طالبًا منهم أن ال يطيقون، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله ع

يغيثوا إخوانهم، فبعث إليه عمرو بن العاص بألف بعير محملة بالدقيق عن طريق البر، وبعث له 
وغير ذلك من صور  36.عن طريق البحر عشرين سفينة تحمل الدقيق والدهن، وخمسة آالف كساء

  .سالمي، مما ال مجال للتوسع به هناالتكافل االجتماعي التي سطرها التاريخ اإل

يتبدى دور نظام التكافل االجتماعي، ليقوم بإعانة الدولة على  19-وفي ظل جائحة كوفيد
تحقيق الكفاية للناس، بتوفير حاجاتهم األساسية، إما على سبيل التطوع كالتبرعات واألوقاف، أو 

ثنائية كاالقتطاعات من لدولة للمصادر االستمن خالل النفقات الواجبة كالزكاة وغيرها، وقد تلجأ ا
  .، أو االقتراض من الخارجاألغنياء
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  .19-الزكاة وجائحة كوفيد: الفرع الثاني

تؤدي مؤسسة الزكاة دورًا فعاًال في الدولة اإلسالمية، في الظروف االعتيادية، وقد دلت 
الدور الفعال، حيث إن مؤسسة سيرة النبي عليه الصالة والسالم، والخلفاء من بعده، على هذا 

 الزكاة قد حملت عن كاهل الدولة جزء كبير من وظائفها، خصوصًا في مجال تحقيق الكفاية، وسد
ُخلة الفقراء والمساكين والغارمين، حتى إنها نجحت في القضاء على الفقر تمامًا في بعض 

ذلك ما ورد عن معاذ بن جبل  ونذكر من. األوقات، حيث لم يجد عمال الزكاة فقيرًا ليعطوه منها
عندما كان واليًا للخليفة عمر بن الخطاب على اليمن، حيث بعث لعمر ثلث صدقة أهل اليمن، 

لم أبعثك جابيًا وال آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس، : "فأنكر عمر ذلك وقال
، فلما كان "أحدًا يأخذه مني ما بعثُت إليك بشيء وأنا أجد: "، فقال معاذ"فتردها على فقرائهم

وفي هذا داللة على  37.العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها
  .خلو اليمن من أي فقير، فتكون الزكاة بذلك قد قضت على الفقر تمامًا

ز على دورها ولسنا هنا بصدد استعراض ما أنجزته مؤسسة الزكاة عبر التاريخ، وإنما نرك
، حيث تسببت هذه الجائحة في زيادة الفقر 19-في األحوال االستثنائية الطارئة مثل جائحة كوفيد

والحاجة، وتعطيل وسائل الكسب والعيش، فكيف يمكن توظيف أحكام الزكاة واالستفادة منها 
  للتقليل من أضرار هذه األزمة؟

توجيه حصيلة الزكاة كلها نحو الفئات  :األولىاإلجابة عن هذا السؤال تتضمن مسألتين؛ 

  .مسألة تعجيل وتأجيل الزكاة :والثانيةالمتضررة، 

، فقد أجاز الفقهاء توجيه حصيلة الزكاة للمصارف األكثر حاجة، للمسألة األولىأما بالنسبة 
وبالتالي فإن األدعى في ظروف  38وال يشترط توزيعها بالسوية على مصارفها الثمانية المعروفة،

ألزمة توجيه حصيلة الزكاة نحو المصارف األكثر تضررًا من تبعات األزمة، وهم في الغالب الفقراء ا
والمساكين والغارمين، حيث إن كفايتهم وإغنائهم هو الهدف األول للزكاة، وهناك نصوص كثيرة 

تؤتوها إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها و: "تؤكد على هذا التوجه، من ذلك قوله تعالى
، وقد )271:البقرة" (الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير

في تفسير هذه اآلية أن ِذكر الفقراء دون غيرهم فيه دليل على صحة صرف الصدقات إلى  39ورد
ا هو صنف واحد من الثمانية، وهذا يدّل على أن مراد الله تعالى في ذكر األصناف الثمانية إنم

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما . بيان أسباب الفقر، ال قسمتها على ثمانية
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فُترد على : "...بعثه إلى اليمن

  .، وفي هذا داللة على جواز توجيه حصيلة الزكاة كلها إلى الفقراء والمساكين40"فقرائهم
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وآثارها، فإنه ال بد من تفعيل دور الزكاة وذلك من خالل استحثاث  19-وفي أزمة كوفيد
األغنياء على دفع الزكاة، وتوجيه حصيلة صناديق الزكاة التابعة للحكومة، أو لمؤسساتها المالية 
اإلسالمية نحو سد ُخلة الفقراء والمساكين، مما يخفف عن ميزانية الدولة مصاريف الدعم 
واإلعانات للمتضررين، ويعزز التكافل االجتماعي بين المسلمين، ويرفع الشدة والضرر عن الفقراء 

  .والمتضررين

  :ويمكن توجيه حصيلة الزكاة في ظل الجائحة إلى المصارف التالية

تأمين الحاجات األساسية من مأكل ومشرب ومأوى، للفقراء والمساكين، والعمال وصغار  .1
 .وا مصادر دخلهم، وعجزوا عن إعالة أسرهمالتجار الذين فقد

، وكذلك دفع تكاليف الحجر والرعاية 19-توفير العالج للفقراء المصابين بمرض كوفيد .2
حيث يعد العالج مما . الصحية للمشتبه بإصابتهم المحجورين في أماكن الحجر الصحي

الزكاة لعالج الفقراء يدخل في مفهوم الكفاية التي تهدف الزكاة لضمانها للفقراء، ولكن صرف 
أن ال يتوفر العالج المجاني للفقير، كما لو أمكن عالجه في المستشفيات  41:له ضوابط أهمها

الحكومية، وأن يكون العالج لما تمس الحاجة لمعالجته من األمراض، وليس من األمراض 
لية، وأخيرًا اليسيرة الشائعة التي ال يلحق الشخص بتركها ضرر، أو األمور التجميلية والكما

 .أن يراعى في مقدار تكاليف العالج عدم اإلسراف واإلقتار
توفير الحاجات األساسية للطالب وغيرهم من غير المقيمين في البلد، والذين منعوا من  .3

السفر بسبب القرارات الحكومية، وليس لديهم ما يحقق كفايتهم، باعتبارهم بحكم ابن 
م والعمال الذين يريدون العودة إلى ديارهم، وليس حيث يجوز إعطاء طالب العل. السبيل

أما إذا كانوا  42.لديهم مال ينفقون منه، وال يمكنهم تحصيل شيء من أموالهم في ديارهم
مقيمين ومستقرين في البلد؛ فإنهم يعطون كفايتهم من الزكاة من مصرف الفقراء والمساكين، 

  .وليس ابن السبيل

وهي ما يتعلق بموعد أداء الزكاة، فإنه يجوز تأجيل أداء للمسألة الثانية، وأما بالنسبة 
الزكاة للفئات المترتبة في ذمتهم من األفراد أو الجهات االعتبارية، وذلك بسبب ظروف األزمة التي 
تسببت في عدم توفر السيولة لديهم، أو فرض قيود على سحب األموال وتناقلها من قبل الدولة، 

كما يجوز من جهة أخرى مطالبة . لهم تأجيل أداء الزكاة لحين توفر مبلغها معهمحيث يجوز 
المقتدرين بتعجيل أداء زكاة أموالهم قبل موعد استحقاقها وذلك إلغاثة الفئات المتضررة من 
الفقراء والمساكين، والذين يعملون بمهن ليس لها دخل دوري، كعمال المياومة، وأصحاب الحرف 

  .رهمالمختلفة، وغي
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ومن النصوص الدالة على جواز تأخير دفع الزكاة لظروف الضرورة ومخافة الضرر، ما ذكره 
، "الزكاة فريضة، وفوريتها واجبة، فيلزم بتأخيره من غير ضرورة اإلثم" 43:ابن عابدين في حاشيته

وكذلك إن خشي في إخراجها ضررًا في نفسه أو مال له سواها، فله "... 44:وقال ابن قدامة
ال ضرر وال ضرار، وألنه إذا جاز تأخير قضاء دين اآلدمي : أخيرها، لقول النبي عليه السالمت

وذكر الفقهاء صورًا عدة للضرورة واألعذار التي ترخص للمضطر ". لذلك، فتأخير الزكاة أولى
أن يكون المال غائبًا، فيمهل المكلف إلى مضي زمن يتمكن فيه من  45:تأخير أداء الزكاة، منها

إحضاره، أو أن يكون المكلف مسافرًا، دعته ضرورة أو حاجة لصرف ما معه في نفقتهن فله تأخير 
  .إخراج الزكاة

أن "أما النصوص الدالة على جواز تعجيل الزكاة نذكر منها ما ورد عن علي بن أبي طالب 
، 46"ذلكالعباس سأل النبي صلى الله عليه وسلك في تعجيل صدقته قبل أن تحّل، فرخص له في 

إّنا قد أخذنا زكاة العباس عام : "وأيضًا ورد عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه السالم قال لعمر
  .47"األول للعام

 19-وقد قررت ندوة البركة األربعون في موضوع تعجيل وتأخير الزكاة بسبب جائحة كوفيد
  48:ما يلي

ل، ولكن يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل األصل أنه ال زكاة في المال حتى يحول عليه الحو :أوًال
حلول الحول إذا بلغ المال النصاب، لتسهم الزكاة بذلك في التخفيف من آثار الجائحة بإنفاق 
المال الزكوي في المصارف الملحة، وبخاصة على األحياء الفقيرة التي اضطرتها إجراءات 

واتب، وهذا الرأي يسنده الحجر إلى المكوث في بيتها والتوقف عن العمل وانقطاع الر
جمهور أهل العلم، وقد أفتت به العديد من دوائر اإلفتاء في العالم اإلسالمي بسبب هذه 
الجائحة، واألخذ بالتعجيل في هذا الظرف يحقق المقصد الشرعي من الزكاة، وهو سد ُخلة 

  .الفقير، وتحقيق المصلحة الضرورية والحاجية له

زكاة عن وقت الحول إذا لم يكن لدى المكلف مبلغ فائض عن حاجاته يجوز تأخير إخراج ال :ثانيًا
األساسية، حيث يتعين عليه أن يخرج ما يتوفر لديه من مبالغ تفوق حاجاته، ويؤخر الباقي 
المترتب في ذمته إلى حين توافر السيولة لديه، حيث أجاز الفقهاء أداء الزكاة على التراخي 

أخيرها في الظروف الطارئة االستثنائية، لحاجة أو مصلحة وليس على الفور، كما أجازوا ت
وآثارها، خصوصٌا ما فرضه ولي األمر من قيود على حركة  19- معتبرة، مثل جائحة كوفيد

  .األموال والتصرف فيها

وبذلك نرى مرونة التشريع اإلسالمي من خالل إمكانية صرف كامل حصيلة الزكاة للفقراء 
ل األزمات، وكذلك تعجيل دفع الزكاة عن موعدها بالنسبة للمقتدرين، والمحتاجين، خصوصًا في ظ
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مما يمكن الدولة من إغاثة عدد أكبر من المتضررين بالجائحة، وإلى جانب ذلك تأخير دفع الزكاة 
بالنسبة للمتضررين من الجائحة، والتي اختلت موازين إيراداتهم من التجار وغيرهم، مما يمكنهم 

  . وترتيب أوضاعهم، حتى يتمكنوا من دفع الزكاة الحقًامن كفاية أنفسهم، 

  .19- الوقف وجائحة كوفيد: الفرع الثالث

كان للوقف دور كبير في التاريخ اإلسالمي، حيث حمل عن كاهل الدولة كثير من مسؤولياتها 
تجاه الرعية، بدءًا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى وقتنا هذا، فقد حّث الرسول 

لى الله عليه وسلم صحابته على الوقف في مصالح وحاجات المسلمين، وبين لهم عظم ثواب ص
ذلك، فصاروا يتسارعون إلى االستزادة من هذا الخير طمعًا في األجر والثواب، مثل وْقف عمر بن 
الخطاب أرضه بخيبر، والتي كانت من أعز ماله إليه، ووقف عثمان بن عفان لبئر رومة على 

وقد اتسعت األوقاف في الخالفة األموية . 49، ووقف علي بن أبي طالب أرضه في ينبعالمسلمين
والعباسية وما بعدها، نظرًا التساع الدولة اإلسالمية، والرخاء الذي حل بها، حتى شملت مجاالت 

  .عدة كالتعليم، والعبادة، والطب، والجهاد، وحتى الترفيه

مع المسلم، وإنما سيتم التركيز على دور ولسنا بصدد استقراء ما قدمه الوقف للمجت
-األوقاف في المجاالت الصحية، وكيف يمكن أن تسد حاجات الفئات المتضررة من جائحة كوفيد

  .، وتساهم في الوقاية من المرض وعالجه، والتخفيف من حدة األزمة19

، قام ومن الشواهد التاريخية على األوقاف الصحية؛ نذكر أنه في عصر الخالفة األموية
ووقفها للمرضى في دمشق، ) المستشفيات(الخليفة الوليد بن عبد الملك بإنشاء البيمارستانات 

ومنع المجذومين من سؤال الناس، بل وأوقف لهم ما يدر عليهم أرزاقًا، وأمر لكل مقعد خادمًا، 
  50.ولكل ضرير قائدًا

وقام الخلفاء باستقدام كبار  وفي الخالفة العباسية انتشرت أوقاف البيمارستانات بشكل كبير،
األطباء للعمل فيها، وتعليم الطب، كما قاموا بشراء كتب كبار الطب ووقفها في البيمارستانات 
ليستفيد منها األطباء في عملهم، وكان العالج فيها مجانًا لجميع المواطنين، وكان المريض يلقى 

واألدوية الالزمة، وبعد شفائه كان  عناية فائقة، حيث يحصل على ثياب جديدة، وأغذية متنوعة،
  51.يعطى نفقة تكفيه ليستطيع العودة إلى بلده

أما بالنسبة ألحقية العالج في تلك البيمارستانات فذكرت الكتابات أنها للبعيد والقريب، 
واألهلي والغريب، والقوي والضعيف، والدني والشريف، والعلي والحقير، والغني والفقير، والمأمور 

أي أنها شاملة لكل فئات  52.واألمير، واألعمى والبصير، والمترف والصعلوك، والمليك والمملوك
  .المجتمع بمختلف مراتبها وطبقاتها
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وقد روى ابن بطوطة عن هذه األوقاف في رحلته حيث قال في مدحه ألعمال أبي عنان 
األوقاف الكثيرة لمؤن ومنها بناء المارستانات في كل بلد من بالده، وتعيين : "...الخيرية

المرضى، وتعيين األطباء لمعالجتهم والتصرف في طبهم، إلى غير ذلك مما أبدع من أنواع المكارم 
  .53"وضروب المآثر

  54:ويمكن تلخيص دور الوقف في الرعاية الصحية في التاريخ اإلسالمي في جانبين

خاصة، وإذا ُأدخل تقديم الخدمات العالجية للمرضى، حيث يفحص المريض في حجرة  .1
المستشفى يعطى ثيابًا جديدة، ويشرف على عالجه أطباء اشتهروا بالمهارة، ويقدم له 
الدواء والغذاء المناسبين لحالته، وبعد شفائه وعند خروجه من المستشفى يقدم له لباس 

نت جديد، ويمنح ماًال يكفي لنفقته فترة نقاهته حتى ال يضطر للعمل فتنتكس حالته، وكا
 .المستشفى تقوم بالنفقة على أسرة المريض طوال مدة عالجه وبقائه في المستشفى

تنمية العلوم الطبية وازدهارها، فقد ُكتبت مؤلفات كثيرة، وُترجمت مصنفات كثيرة في العلوم  .2
الطبية بتمويل من األموال الموقوفة، كما كانت بعض المستشفيات الوقفية تتضمن مدارس 

اعة إلعطاء المحاضرات، وكذلك مكتبة تحوي المصنفات الطبية، حتى إن لتعليم الطب، وق
  .العلوم الطبية التي طورها الوقف كانت أساس البحث والتطور الطبي في الدول الغربية

وبالرغم مما حققه نظام الوقف اإلسالمي على مر العصور المختلفة؛ إال أن دوره قد تراجع 
لكثير من المسلمين في إيقاف أموالهم ألعمال الخير، أو لعدم في عصرنا الحالي، إما لفتور همة ا

لذا ال بد . ثقتهم بالحكومات التي صارت تتدخل في شؤون األوقاف، وتقلص حريتهم في إدارتها
من تفعيل االجتهاد في باب الوقف، سعيًا إليجاد قنوات وأوعية وقفية جديدة، تواكب التطور في 

  .االقتصادية واالجتماعية المنشودة العالم، لتحقيق أهداف التنمية

، يمكن للدولة أن تستحث الناس على القيام باألوقاف التي تمس 19- وفي ظل جائحة كوفيد
الحاجة إليها، وتقدم لهم من التسهيالت ما يشجعهم على ذلك، مثل السماح لهم بجزء من إدارة 

: األوقاف الصحية: ن ذلكهذه األوقاف، أو إعفائهم من ضرائب معينة على سبيل المثال، وم
كالمستشفيات الثابتة والمتنقلة، والمراكز الطبية، واألجهزة الطبية، مثل أجهزة األكسجين، 
والمستلزمات الطبية والوقائية كالكمامات، والمعقمات، وكذلك اللقاحات، وغير ذلك مما يحتاجه 

  . المرضى في هذه الجائحة

ألساسية للفقراء والمحتاجين والمتضررين من كما يمكن إنشاء أوقاف لتوفير الحاجات ا
  . الجائحة، من مأكل ومشرب ومأوى وغير ذلك
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مستشفى المقاصد الخيرية في : ومن التطبيقات المعاصرة التي يمكن ذكرها في هذا المجال
، حيث وضع حجر األساس "وقف صحي"عمان، الذي يعتبر الصرح الطبي الوحيد في األردن كونه 

من قبل وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، ثم توالى دعم  2/7/2002له بتاريخ 
، ويقوم هذا المستشفى على دعم 2014المحسنين حتى اكتمل بناؤه وافتتح رسميًا في بداية عام 

الفقراء والمحتاجين في حال عدم قدرتهم على دفع نفقات العالج فيه، وذلك من خالل صندوق 
تمد المستشفى في تشغيله على دخله من القادرين، والمؤمنين صحيًا، المريض الفقير، كما يع

   55.والمحولين من الجهات الصحية المختلفة

وهو أول صندوق وقفي صحي مستقل في  56وهناك أيضًا صندوق الوقف الصحي السعودي،
في بقرار من مجلس الوزراء، ولكن تفعيله بشكله الحالي كان  2008السعودية تم تأسيسه في عام 

ويعد هذا الصندوق شخصية اعتبارية أهلية مستقلة، ويرأس مجلس إدارته وزير . 2019سنة 
الصحة، ويتخذ من مدينة الرياض مقرًا له، ويجوز له إنشاء فروع وشركات بحسب الحاجة، 
ويهدف إلى المساهمة في التنمية الصحية في المملكة العربية السعودية وذلك من خالل محاور 

نشر يهدف ل محور توعوي، ويتمثل في تقديم المساعدات واللوازم الطبية طبي محور: ثالثة
مساهمة في تمويل الدراسات يهدف لل محور بحثي، ووقفي والتبرعي لدى أفراد المجتمعالوعي ال

  .والبحوث في العلوم الطبية، وعلوم األوبئة

وقف آزر "مبادرة أما بالنسبة لدور الصندوق في مواجهة جائحة كورونا، فإنه يتمثل بإطالق 
وذلك لمؤازرة الممارسين في قطاع الصحة بصفة خاصة، والبلد بصفة عامة في  57،"الصحي

مواجهة جائحة كورونا، وهو وقف نقدي يستثمر مبالغ المساهمين في مجاالت استثمارية متفقة مع 
سالمية ومنخفضة المخاطرة بإشراف اللجنة الشرعية في الصندوق، على أن يصرف الشريعة اإل

عائد االستثمار في المشاريع والبرامج الصحية التي تحقق أهداف الوقف، وقد لقيت هذه المبادرة 
ال سعودي، وقد بلغ عدد یتفاعًال كبيرًا، حيث استطاع الصندوق أن يقوم بحشد أكثر مليار ر

جهة، تنوعت ما بين شركات لمنظومة الطاقة والقطاع المالي  300ة في المبادرة الجهات المساهم
والبنوك والتأمين والتمويل والمؤسسات الوقفية والمانحة وشركات القطاع الصحي وعدد من 

 .رجال األعمال

  58:إسهامات صندوق الوقف الصحي في مواجهة جائحة كورونا، فتتمثل باآلتي أهم أما عن

 ث والدراسات الطبية المتخصصة في معالجة فيروس كورونا، حيث تم تخصيص تمويل األبحا
  .لهذا الغرض ال سعوديیمليون ر 17حوالي 

  توصيل األدوية للمرضى غير القادرين على الحصول عليها من المستشفيات إلى المرضى
 .ويتوفير طرق ووسائل بديلة لمرضى الغسيل الكل وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية، وكذلك
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  5 ، وكذلكال لدعم حمالت تشجيع التبرع بالدمیألف ر 100خصص الصندوق حوالي 
. ال لتوفير األجهزة الالزمة للتواصل بين األطباء ومرضى الرعاية الصحية المنزليةیماليين ر

 .مستفيد 35000وقد استفاد من هذه المبادرة أكثر من 

  ل الدواء للمرضى في منازلهم ال في مرحلة ثانية إليصایمليون ر 2تخصيص أكثر من
 .رحلة توصيلية 25000وقد قامت بأكثر من . بالتنسيق مع المستشفيات الحكومية

  جلسة  1200ال لتمكين الجمعيات األهلية من تأمين أكثر من یماليين ر 4تخصيص قرابة
 .مريض، وذلك في أماكن آمنة من العدوى 290غسيل كلوي ألكثر من 

حيث أسس هذا  59الصندوق الوقفي للتنمية الصحية بالكويت،وفي تطبيق معاصر آخر؛ نجد 
الصندوق ضمن سلسلة الصناديق الوقفية التي اقترحتها األمانة العامة لألوقاف في الكويت عام 

يعمل هذا ، و2001في عام ) 6(بقرار وزاري رقم ، ثم تم إعادة تشكيل الصندوق 1997
ندة أنشطة المؤسسات التي تهتم بالمجال الصحي، وذلك من خالل ثالثة الصندوق من أجل مسا

وكذلك دعم المعاقين وذوي . دعم المشاريع واألنشطة والخدمات الصحية: مجاالت رئيسية
حيث يدعم الصندوق العديد من . االحتياجات الخاصة، وأخيرًا دعم المشاريع واألنشطة البيئية

ذلك لتحسين مستوى الخدمات الصحية في الدولة وتبني المشاريع والبرامج منذ إنشاءه و
المشاريع التي يستفيد منها أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع بالتعاون مع مؤسسات الحكومية 

  .وجمعيات النفع العام

وفي سلطنة عمان؛ فقد أصدر وزير األوقاف والشؤون الدينية قرارًا وزاريًا يقضي بإنشاء 
 ، لدعم الجهاز2020الخدمات الصحية، وذلك في شهر آذار من عام  الصندوق الوقفي لدعم

   .19-الصحي في مواجهة جائحة كوفيد

  :النتائج

  :توصل البحث إلى النتائج التالية

ة جائحة كورونا من الحجر الصحي، وعزل هن اإلجراءات الحكومية المتبعة في مواجأ .1
كلها تعد إجراءات معتبرة شرعًا، ... السفروحظر التجول، واإلغالقات، ومنع المصابين، 

كونها تهدف إلى حفظ النفس ومنع انتقال العدوى، كما أن لها أصوًال في التشريع اإلسالمي 
 .تم بيانها في ثنايا البحث

يجوز للحكومة فرض القرارات التي تقيد حريات األفراد وذلك في سبيل تحقيق المصلحة  .2
: قاعدة: اصد الشرعية والقواعد الفقهية ذات العالقة، وأهمهاالعامة، وذلك استنادًا إلى المق

 .لإلمام تقييد المباح للمصلحة العامة: تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلة، وقاعدة
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أن نظام التكافل االجتماعي في اإلسالم يلعب دورًا فعاًال في مجال مواجهة الجائحة والتخفيف  .3
النفقات الواجبة شرعًا كالنفقات : المتنوعة التي تتضمن من أضرارها، وذلك من خالل مصادره

األسرية والزكاة، والنفقات التطوعية كالوقف والصدقات، والنفقات االستثنائية كالضرائب على 
 .األغنياء، واالقتراض من الداخل والخارج

اة توجيه كامل حصيلة الزك: من خالل جانبين؛ األول 19-يظهر دور الزكاة في جائحة كوفيد .4
جواز : إلسعاف الفئات المتضررة من الفقراء والمحتاجين جراء الجائحة وتبعاتها، والثاني

تعجيل جمع الزكاة من أموال األغنياء المقتدرين قبل موعدها من أجل استخدام حصيلتها في 
 .مواجهة الجائحة

 لقياميمكن للدولة أن تستحث الناس على اف، 19-ظل جائحة كوفيد أما بالنسبة للوقف في .5
كالمستشفيات الثابتة والمتنقلة، : األوقاف الصحيةحاًال من  باألوقاف التي تمس الحاجة إليها

والمراكز الطبية، واألجهزة الطبية، مثل أجهزة األكسجين، والمستلزمات الطبية والوقائية 
   .كالكمامات، والمعقمات، وكذلك اللقاحات، وغير ذلك مما يحتاجه المرضى في هذه الجائحة

  

  : الهوامش
 
  .1291الشرعية، صابن تيمية، السياسة ) 1

  . 29ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص) 2

  . 102القرضاوي، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، ص) 3

  .وما بعدها 75، تقييد المباح دراسة أصولية وتطبيقات فقهية، صالموس) 4

: ، تاريخ النشر)19- كوفيد(وس كورونا منظمة الصحة العالمية، الموقع الرسمي، مرض فير) 5
  :2/2/2021: ، تاريخ االستفادة12/10/2020

https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 
  .المرجع السابق نفسه )6

االعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي لمخالطي : تقرير بعنوان الموقع الرسمي، منظمة الصحة العالمية،) 7
  .1، ص2/12/2020: ، تاريخ االستفادة19/8/2020:، تاريخ التقرير19-حاالت كوفيد

: تاريخ االستفادةسؤال وجواب، ): 19-كوفيد(مرض فيروس كورونا "منظمة الصحة العالمية، ) 8
2/12/2020:  

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses 

  .19مقاصد الشارع، ص: ، باب2الموافقات، جبي، الشاط) 9
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  .126الجذام، ص: ، باب7البخاري، صحيح البخاري، ج) 10

  .237الفرق بين قاعدة الزهد وقاعدة الورع، ص: ، باب4القرافي، الفروق، ج) 11

  .138ال هامة، ص: ، باب7ج، البخاري، صحيح البخاري) 12

هي اسم لطائر كانوا : التشاؤم، الهامة: الطيرة. 126صالجذام، : ، باب7البخاري، صحيح البخاري، ج) 13
  .شهر صفر المعروف كانوا أيضًا يتشاءمون بدخوله: يتشاءمون به في الجاهلية، صفر

، كتاب الطب، 17محمد البنا الساعاتي، الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ج) 14
  .194ص

  .214، ص...ال عدوى وال طيرة: ، باب14حجاج، ج، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الالنووي) 15

  .663المناهي، ص: ، باب2األلباني، الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ج) 16

حديث فروة بن : وقد وردت بعض األحاديث الضعيفة ذات العالقة بقضية التباعد االجتماعي منها) 17
ها أرض َأبين، هي أرض ريفنا وميرِتنا، وإنها قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال ل: "مسيك حيث قال

دعها عنك، فإن من القرف : "وباؤها شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبئة، أو قال

العسقالني، . والقرف يعني االقتراب من الوباء ومخالطة المرضى، والتلف يعني الهالك، "التلف
، 2477: النقلة من البلد الوبية، حديث رقم: ، باب11ية، جالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمان

  .حديث ضعيف: ، قال عنه139ص

، كتاب الطب، 17محمد البنا الساعاتي، الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ج) 18
  .196ص

   .219ما جاء في حد الساحر، ص: ، باب7الشوكاني، نيل األوطار، ج) 19

  .230، ص246سورة البقرة آية : ، باب3ج، حكام القرآنالقرطبي، الجامع أل) 20

  .233المرجع السابق نفسه، ص) 21

  .182، ص5728: ما يذكر في الطاعون، حديث: ، باب10:العسقالني، فتح الباري، ج) 22

  .192، ص5734: أجر الصابر على الطاعون، حديث: ، باب10:العسقالني، فتح الباري، ج) 23

  .53، ص25118: مسند الصديقة عائشة، حديث: ، باب42اإلمام أحمد، جأحمد بن حنبل، مسند ) 24

، 2586:، حديث4تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ج: ، صحيح مسلم، باباإلمام مسلم) 25
  .1999ص

  .إسناده حسن: ، قال عنه324، ص7752: ، حديث رقم9الجامع الصغير، ج، التنوير شرح الصنعاني) 26

  .31التجار من الصحابة، ص: المسلم، باب عفانة، فقه التاجر) 27

، صدرت "فيروس كورونا المستجد وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية: "توصيات ندوة) 28
 .16/4/2020عاون اإلسالمي، بتاريخ مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة الت: عن
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  .بعدهاوما  290العبادي، الملكية في الشريعة اإلسالمية، ص: انظر) 29

  .233الجويني، غياث األمم في التياث الظلم، ص) 30

الروبي، التكافل االجتماعي في القرآن : وانظر. 108، اإلسالم والضمان االجتماعي، صالفنجري: انظر) 31
السبهاني، شبكات األمان والضمان االجتماعي في اإلسالم، دراسة : وانظر. وما بعدها 54ص، الكريم

  .اوما بعده 7تقديرية، ص

  .387، ص4الجزيري، الفقه على المذاهب األربعة، ج) 32

، 1728: استحباب المؤاساة بفضول المال، حديث رقم: ، باب3، صحيح مسلم، جمسلماإلمام ) 33
  .1354ص

على األغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، : ، مسألة4ابن حزم الظاهري، المحلى باآلثار، ج) 34
  .281ص

  .408، ص2778: ، حديث رقم5الباري شرح صحيح البخاري، جالعسقالني، فتح ) 35

  .183، نظرات في فقه الفاروق عمر بن الخطاب، صالمدني) 36

ــــوال) 37 ـــــ   .710، ص1912: قسم الصدقة في بلدها، حديث: ، باب1:ج، أبو عبيد، األمـــ

 163، ص2القرآن والسنة، ج، فقه الزكاة دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القرضاوي: انظر) 38
  .وما بعدها

  .179دفع الصدقات إلى صنف واحد، ص: ، باب3الجصاص، أحكام القرآن، ج) 39

أخذ الصدقة من األغنياء وترد في الفقراء حيث : الزكاة، باب: ، كتاب2البخاري، صحيح البخاري، ج) 40
  .128كانوا، ص

  .366جدات الزكاة، صالغفيلي، نوازل الزكاة، دراسة فقهية تأصيلية لمست) 41

  .164األشقر، مصرف ابن السبيل ومشموالته في العصر الحديث، ص) 42

 .272الزكاة، ص: ، كتاب2ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج) 43

ـــغني، ج) 44   .510الزكاة، ص: ، كتاب2ابن قدامة، المـــ

  . 17الدردور، تعجيل وتأخير الزكاة عن الحول، ص) 45

  . 115، ص1624: في تعجيل الزكاة، حديث: ، باب2، سنن أبي داود، جود السجستانيأبو دا) 46

  . 54، ص679: ما جاء في تعجيل الزكاة، حديث: الزكاة، باب: ، كتاب3الترمذي، سنن الترمذي، ج) 47

  .9ندوة البركة األربعون لالقتصاد اإلسالمي، البيان الختامي، ص) 48

  .86ف في الحضارة اإلسالمية، صالسرجاني، روائع األوقا: انظر) 49

  .90، صالمرجع السابق نفسه) 50
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  .97عبد الرحمن، أوقاف الرعاية الصحية في المجتمع اإلسالمي، ص) 52

، 2رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب األسفار، جابن بطوطة، ) 53
  .513ص

  .175أوقاف الرعاية الصحية في المجتمع اإلسالمي، صعبد الرحمن، ) 54

  :2/12/2020: المقاصد الخيرية، تاريخ االستفادة الموقع الرسمي لمستشفى) 55

http://www.almaqasidhospital.com/#1 
، تجربة صندوق الوقف 19-دیمواجهة وباء كوفالعمري، مساهمة الصناديق الوقفية في  عالم) 56

  .58الصحي السعودي، ص

  .60ص المرجع السابق نفسه،) 57

  .62، صالمرجع السابق نفسه) 58

  :20/12/2020: الموقع الرسمي لألمانة العامة لألوقاف، الكويت، تاريخ االستفادة) 59
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 :المصادر والمراجع العربية
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 .2001 بيروت، لبنان، ،ناشرون

مجلة الشريعة األشقر، عمر سليمان، مصرف ابن السبيل ومشموالته في العصر الحديث، 
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)123 – 167(.  
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 في فكر ابن تيمية تحليلية دراسة :في الفكر السياسي االسالمي السلطة والخالفة
  

  *محمد حرب هليل الزريقات

  

  ملخص

الفكريــة والسياســية للمفكــر االســالمي أبــن تيميــة تجــاه قضــايا الســلطة    اآلراءهــدفت الدراســة لتحليــل 
الدراسـة علـى المـنهج التحليلـي التـاريخي فـي        اعتمـدت لـذا   والخالفة والوالية في الفكـر السياسـي االسـالمي،   

أن أبن تيمية قد قدم العديد من االسـهامات فـي موضـوع الخالفـة     تحقيق أهدافها، وتبين من خالل الدراسة 
 تحليلـه السياسي أنه ارتكز على القـران والسـنة فـي     الفكر السياسي االسالمي، ومن أهم ما يميز به الفكر في

 لموضوع الخالفة والحكم في االسالم، ويرى أبن تيمية أن األصل والواجب في الواليـة هـو الخالفـة الراشـدة    
ويركـز ابـن    ،يـة كالملـك هـو اسـتثناء    من صور الوال أخرىوأن اللجوء إلى صورة  ،المعتمدة على منهج النبوة

تيميـة علـى اقامـة الشـريعة االسـالمية وأحكامهـا وتحقيـق مصـالح األمـة والـدفاع عنهـا أكثـر مـن شـكل النظـام                
لالمـة ويؤكـد    ويشدد أبن تيمية على ضرورة وجود الحاكم أو السلطان وأن وجوده أكثـر صـالحاً   ،السياسي

ية وضرورة تنفيذها على أرض الواقـع مـن خـالل األمـر بـالمعروف      ضرورة أن تكون السيادة للشرعية االسالم
  .والنهي عن المنكر وجلب المصالح ودفع المقاصد

  .البيعة، الفكر السياسي االسالمي ،السلطة، الخالفة، االمامة: الكلمات المفتاحية
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Power and the Caliphate in the Islamic Political Thought:  
Analytical Study in the Thought of Ibn Taymiyyah  

 

Mohamed Harb al- Ezreqat,  Jordan. 

 

Abstract 
The study aimed to analyze the intellectual and political views of the Islamic 

thinker Ibn Taymiyyah towards the issues of power, wilayah and Caliphate in Islamic 
political thought, so the study relied on the historical analytical method in achieving its 
goals, and it was found through the study that Ibn Taymiyyah had made many 
contributions to the subject of succession in political thought. Islamic thought, and one 
of the most important features of political thought is that it relied on the Qur’an and 
Sunnah in its analysis of the issue of caliphate and governance in Islam, and Ibn 
Taymiyyah believes that the origin and duty of wilayah is the rightly-guided caliphate 
based on the method of prophecy, and that resorting to another form of wilayah, such as 
the king, is an exception. Ibn Taymiyyah focuses on establishing Islamic Sharia and its 
provisions and achieving and defending the interests of the nation more than the form of 
the political system, and Ibn Taymiyyah stresses the necessity of the existence of the 
ruler or the sultan and that his presence is more suitable for the nation and stresses the 
necessity that the sovereignty of Islamic legitimacy and the need to implement it on the 
ground through enjoining good and forbidding For evil and bring interests and pay 
purposes. 

Keywords: Authority, Caliphate, Imameh, Abbey; A-of allegiance, Islamic political 
thought. 

  

  

  المقدمة

واجه صراعات داخلية تالعالم اإلسالمي دول فيه  تظهر اإلمام ابن تيمية في وقت كان
في مطلع القرن ف، في الدول االسالمية وطغيان األفكار المادية، وجمود الحركة العلميةوخارجية 

لذا سعى ، نتيجة للحروب المغولية والصليبية ت الدولة االسالمية على االنهيارشكالثالث عشر أو
كتاب الله (: الشرعية اإلسالم التمسك بأصولواالسالمي،  يالسياستجديد الفكر لابن تيمية 

عقيدة التوحيد، ومحاربة البدع لذا دعا الى االلتزام ب ،)واالجماع، والسنة النبوية، )القرآن(
  .االجتهاد وفق أصول مذهب السلف الصالح ودعا الىوالخرافات 
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تيمية العديد من المؤلفات في مختلف الموضوعات مما يترتب عنه تسميته بشيخ  والبن
، وأهميـة الدولة اإلسالمي أبرز بصورة قاطعة أهميـة الـسلطة السياسية بالنسبة للدينوقد االسالم، 

تي ينظر من خالل الوظائف االساسية التي يجب أن تقوم بها على أساس الشريعة اإلسالمية، لذا ال
يعد أبن تيمية من أشهر المفكرين في الفكر السياسي اإلسالمي في مجال إقامة نظام سياسي 
إسالمي يقوم على أساس العدل والمساواة، ووفق قواعد الشريعة اإلسالمية، وله شروحات 

مجال الحكم والحاكم وبناء الدولة اإلسالمية، وألهمية األفكار التي طرحها ابن تيمية واضحة في 
تسعى الدراسة إلى إبراز أهم الطروحات السياسية المتعلقة بالخالفة والسلطة في فكر الشيخ ابن 

  .تيمية

تبرز أهمية البحث من أهمية الطروحات الفكرية والسياسية التي قدمها أبن تيمية  :أهمية الدراسة
تهدف إلى إصالح  تهكانت دعو .السياسة على أساس دينياألمور فدعوة أبن تيمية إلقامة 

المجتمع االسالمي من الفساد واالنحالل في الدولة االسالمية، بينما كانت دعوة فالسفة 
بي تدعوا إلى الفصل بين الدين والسياسة وهي دعوة إلبعاد الفساد السياسة في الفكر الغر

عن السياسة ذاتها، وبمعنى آخر فبينما كان االتجاه في أوروبا المسيحية برى أن الدين 
يفسد السياسة كان أبن تيمية يرى أن الدين يصلح الحياة السياسية بالنسبة للراعي وللرعية، 

  .ناقش موضوع الخالفة والسلطة في فكر أبن تيميةمما يبرز أهمية الدراسة كونها ت

تهدف الدراسة الى تحليل الطروحات السياسية التي قدمها أبن تميمية تجاه : أهداف الدراسة
  .السلطة والخالفة وشروط الحاكم والوالية في الفكر السياسي االسالمي

، إال أنه ن الدولة في عصرهمبالرغم مما تعرض له المفكر االسالمي أبن تيمية  :مشكلة الدراسة
 السلطةوهذا نابع من دوره كفقيه سعى إلى ترسيخ  ،لم يدع إلى الخروج عليها، ومحاربتها

الدينية داخل المجتمع، دون أن تناهض هذه السلطة سلطة الدولة بل على العكس من ذلك، 
 ،لة استبدادإلى طاعتها، وعدم الخروج عليها، وإن كانت دو ودعيسعى إلى تبرير وجودها، 

وإن كان ابن تيمية يفصل بين السلطتين الدينية والسياسية؛ إلى أنه يعود ويضعها كلها تحت 
أمر الحاكم بالشرعية الدينية، ويحرم الخروج عليه، وقد ثار حول االمام ابن تيمية جدل كبير 

لطروحات ما أهم ا :، من هنا تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤل التاليالفقهيةراءه آحول 

السياسية لمفهوم السلطة والخالفة ألبن تيمية من منظور تجديدي في الفكر السياسي 

  االسالمي؟

والذي يقوم على أساس أن التاريخ  تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي التاريخي: منهج الدراسة
 هو محور فهم أي ظاهرة أو نظرية سياسية، فالتاريخ يساعد في تحليل ودراسة تطور
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ابن "األفكار السياسية والتنظيمات والجماعات، وأشار بعض الباحثين والمفكرين ومنهم 
إلى أهمية التاريخ للعلوم السياسية ومعرفة ارتباط الظاهرة السياسية بتطور " خلدون

باإلضافة . األحداث التاريخية بما يساعد على فهمها وتحليلها وصوُال إلى فهم كافة أبعادها
  .وصفي التحليلي في عرض الطروحات السياسية عن الخالفة والحكم والحاكمالى المنهج ال

   :الدراسات السابقة

  :من الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة ما يلي

  تناولت الدراسة الفكر " الفكر السياسي عند ابن تيمية: "بعنوان .)1()2002فرج، (دراسة
السياسي اإلسالمي عند اإلمام ابن تيمية، منطلقة من نفس النظرية التي أقام عليها ابن تيمية 
فكره، وهي النظرية المعيارية، وتتكون هذه الرسالة من تمهيد وخمسة أبواب، وقد أثبت 

وفق منهجه االنتقائي الباحث أن ابن تيمية رغم تأثره بهم فقد كان له موافقات ومخالفات لهم، 
   .والذي تمليه عليه منزلته كمجتهد

  بينت الدراسة أن  "االمامة عند ابن تيمية: "بعنوان )2()2015النجار، غميض (دراسة
فكر ابن تيمية فتح باب االجتهاد على مصرعيه عند األئمة، وعدم الجمود والتقليد والتصلب 

ة، وحدد البحث خطورة الرافضة على االسالم بالرجوع الى أفاضل األمة علمًا وفقهًا وفتو
  .والمسلمين من خالل افكارهم المدمرة لإلسالم

  هدفت الدراسة الى  ،"الفكر السياسي عند ابن تيمية: "بعنوان )3()2017, عربية(دراسة
بيان إن السياسة الشرعية عند ابن تيمية وأن فكر ابن تيمية السياسي أنه فكر يتالءم مع 
العصر الذي كان يعيش فيه ابن تيمية، وفكر ابن تيمية السياسي ينطلق وينشأ من قواعد 

  .ثابتة فإذ كانت الديمقراطية هي حكم القانون الذي يقره الشعب

 موقف أهل الحل والعقد في  :بعنوان )4()2010(ودزنجكي دراسة محمد سلمان ف

هذا البحث من نوع الدراسة  ،)الدراسة الوصفية(اختيار الخليفة عند ابن تيمية 
المكتبية، وخلصت الدراسة إلى أن موقف أهل الحل والعقد عند غير ابن تيمية في اختيار 

ة انعقاد المشاورة واالجتماع من الخليفة هو نيابة عن األمة كمصدر سلطة الخالفة لصعوب
جميع األمة، وحق للمشاورة واالجتهاد واختيار الخليفة لألمة، والتزام كل أفراد من األمة 

قد رفض ابن تيمية نظرية جمهور العلماء و ،البيعة والطاعة على من بايعه أهل الحل والعقد
 .يهم قدرة وال شوكةعن أهل الحل والعقد يتكون من طائفة العلماء واألمراء وليس لد
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  لقد عالج ابن تيمية نظام الخالفة عند ابن تيمية :)5(بعنوان) 2020(دراسة هايل داود ،
وشكل نظام  ،في كتبه ورسائله المشاكل الواقعة في عصره خصوصًا المسائل السياسية

وقد بين البحث أن األصل في نظام الحكم عنده هو الخالفة وأنه  ،وكيفية تولية الحاكم ،الحكم
يجوز اللجوء إلى غيره استثناء، بشرط أن يكون الملك صالحًا قائمًا على الرعية بالعدل 

  .مطبقًا لألحكام الشرعية

  :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

الطروحات الفكرية والسياسية على  ركزتتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها 
من منظور تحليلي مواضيع السلطة والخالفة والجهاد واالمامة،  حولالتي طرحها االمام ابن تيمية 
  .في الفكر السياسي االسالمي

  ):في المفهوم اإلسالمي(والخالفة  السلطة :المبحث األول

  التعريف بالسلطة والخالفة في االسالم  :المطلب االول

   :لغتًا واصطالحًا بدايتًا البد من تقديم تعرف لغوي واصطالحي لمفهوم السلطة

أسم مشتق من السالطة وهي القهر، والسليط الطويل اللسان واشتقاق  :السلطةتعريف 
، وقد )6(السلطان من السليط وهو ما يضاء به، ومن هنا قيل للزيت سليط، والسلطان الحجة

ولقد أرسلنا موسى ( :في العديد من آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى" سلطان"وردت كلمة 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من (قوله تعالى ، و)7()بآياتنا وسلطان مبين

، وتشير كلمة سلطان في القرآن الكريم إلى معنى القهر والغلبة أحيانًا، والحجة )8()الغاوين
  .)9(والبرهان أحيانًا أخرى

وفي االجتماع البشري عمومًا والسياسي خصوصًا، تعتبر السلطة ظاهر طبيعية وحتمية، فما 
تم االجتماع حتى تنبثق منه قوة أو طاقة تنطوي على أكثر من صورة من صور التأثير أن ي

إن تأسيس السلطة عملية ووالنفوذ، مثل السيادة، والحكم، والسيطرة، والقيادة، والضغط، 
اجتماعية قانونية، وال يمكن أن تتم دفعة واحدة، وإنما من خالل مسار تاريخي تتكيف فيه األصول 

  . )10(مع ضرورات الحياة االجتماعية المتطورةالتشريعية 

أن الخليفة في االستعمال اللغوي، هو من يقوم مقام األصل الذي ذهب كما يقوم الخلف و
موضوعة لخالفة النبوة في حراسة : اإلمامة: ")12(ويقول أبو الحسن الماوردي )11("بعد السلف

  .)13("الدين وسياسة الدنيا
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النيابة عن الغير، إما لغيبة المنوب : "يرى اإلمام األصفهاني أن الخالفة هي :الخالفةتعريف 
وعلى هذا الوجه األخير استخلف الله . عنه، وإما لموته، وإما لعجزه، وإما لتشريف المستخلف

ويسَتْخِلف : ، وقال)15(هو الَِّذي جعَلُكم َخالِئف ِفي اْلَأرض: ، بقوله تعالى)14(أولياءه في األرض
ُكمرمًا َغيي َقوبر)16( .  

الرئيس األعلى للدولة الذي يلتزم بإقامة الدين : "يعرف صالح الدين دبوسي الخليفة بأنهو
فالخالفة هي التي يناط بها إقامة شرع الله عز  ،)17("وتدبير مصالح الناس اقتداًء برسول الله

  . وجل، وتحكيم كتابه، والقيام على شؤون المسلمين، وإصالح أمرهم، وجهاد عدوهم

اإلسالمي تعني القيادة اإلسالمية أو اإلمامة، ومن  االصطالحمما سبق يتبين أن الخالفة في 
هنا يعلم أن مصطلح اإلمامة يرادف مصطلح الخالفة، وأن الخالفة أو اإلمامة أو اإلمارة، هي رئاسة 
الدولة اإلسالمية التي بحكمها يمارس الخليفة السلطة السياسية؛ ليحافظ على الدين، وليدير 

. فة أمانة في عنق الخليفة عليه القيام بها على أتم وجهمصالح المسلمين ويرعاهم، والخال
  .والخالفة في اإلسالم أمر شرعي، أجمع على وجوبها جمهور فقهاء المسلمين

  :طبيعة سلطة الخالفة في الفكر السياسي االسالمي: المطلب الثاني

ا الخليفة، لقد اختلفت آراء الفقهاء والمفكرين اإلسالميين في حقيقة السلطة التي يتمتع به
فمنهم من رأى أن الخليفة يستمد سلطانه من الله، ومنهم من يرى أن الخليفة يستمد سلطانه من 
األمة، ومجمل الرأي األول أن الله كما اختار النبي عليه السالم لدعوة الحق وابالغ الشريعة الى 

يقول أن الخليفة يستمد الخلق، فهو كذلك يختار الخليفة ويسوق إليه الخالفة، أما الرأي الثاني ف
سلطانه من األمة فهي مصدر قوته وهي التي تختاره وتراقبه وتحاسبه، ويستندون في هذا الى 

أن االسالم فرز مسؤولية أصحاب السلطة أمام األمة، وهذا واضح من النصوص التي : حجج منها
الذي يذهب إليه الرأي ولو كان الخليفة ذا حق إلهي، على النحو تطلب من األمة نصح أولى األمر، 

األول، لما كان للرعية سلطان عليه، ومن حججهم أيضًا أقوال الخلفاء الراشدين الذين أقروا 
  .)18(بمسئوليتهم امام األمة

  :ويتم اختيار الخليفة وفقًا لما يلي

إن الطريقة التي يتم بها اختيار الخليفة تسمى البيعة،  ):البيعة(طريقة اختيار الخليفة  -
فالبيعة هي عقد رضائي يبرم بين األمة وبين الخليفة، حيث توكل السلطة بواسطته إلى 

األولى تسمى بيعة : وتتم البيعة على مرحلتين. الخليفة؛ ليمارس إدارة شؤون المسلمين
) من أهل الحل والعقد(ماعة من المسلمين والتي بواسطتها تقوم ج) البيعة الخاصة(االنعقاد 
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بترشيح الخليفة إلى منصب رئاسة الدولة، وهؤالء يجب أن تتوفر فيهم شروط القدرة على 
  .)19(صنع االختيار من حكمة وعدل وسداد رأي ودراية وحزم

والتي بواسطتها تعبر األمة كاملة عن إرادتها بالموافقة أو  :)االستفتاء(البيعة العامة  -
والبيعة كطريقة الختيار رئيس الدولة اإلسالمية، تبين وتؤكد  ،بالرفض للمرشح لرئاسة الدولة

احترام رأي األمة وحقها في اختيار الحاكم المناسب، وتفويض السلطة له وطاعته، ويتم أخذ 
ادها، وذلك إما مباشرة بمصافحة الخليفة، أو بالمشافهة، أو البيعة بأي وسيلة تؤدي إلى انعق

أما عند أهل الشورى، فقد أختلف . بواسطة وسائل اإلعالم والصحافة وغيرها من وسائل
العلماء عليهم؛ فمنهم من ذهب ألن يكون لكل بلد أهل شورى، وهؤالء يتفقون مع أهل 

والية الحاكم فإنها ) فترة(وأما مدة . الشورى للبلدان األخرى، ومن ثم يتم انتخاب الحاكم
تبقى ما دام هو حاكمًا صالحًا قادرًا على القيام بواجبه الذي أوكل من أجله، يأمر بالمعروف، 
وينهى عن المنكر، محافظًا على أمته، مدافعًا عنها، حتى يفقد أحد الشروط التي تخل بما 

  .)20(عنه االستغناءتقدم، عندها يصار إلى عزله أو 

  : الفكر السياسي لدى ابن تيمية: مبحث الثانيال

  )هـ728-661(نبذة عن اإلمام ابن تيمية : المطلب األول

وقد  ،هو شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية من المجددين البارزين في اإلسالم
وكان ابن تيمية ثري العطاء فقد ترك أكثر  ،هـ 728هـ وتوفي عام  661عام  –رحمه الله  –ولد 
مؤلف في مجاالت التفسير وعلم الكالم والفقه والرد على الفلسفة والمتصوفة والفرق ) 300(من 

: االسالمية المختلفة وغيرها من العلوم ولكن أهم مؤلفاته التي تتناول جوانب سياسية هي
، وإن نشأة ابن تيمية )21("سبة في االسالموالح"، "السياسة الشرعية في اصالح الراعي والرعية"

العلمية كونت عنده مقدرة علمية كبيرة، جعلته متقدمًا على جميع أقرانه، بل وصفه قاضي الحنفية 
، )22(أنه منذ ثالثمائة سنة ما رأى الناس مثله :)هـ728: ت(في دمشق شمس الدين ابن الحريري 

  :ميةوأن أهم ما يميز المقدرة العلمية لدى أبن تي

  :غزارة العلم والمعرفة -

فقد ذكر ابن  ،لقراءة، وحبه لها مع سرعته الكبيرة فيهالالشديد  لحبه كان يتميز ابن تيمية
ب الحديث، وكتب كتمن كتب العلم، ثم  كثير أنه قبل أن يشتغل بالعلوم قام بمطالعة وقراءة كثيرًا

  .)23(الطباق، واالثبات
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  :القدرة على طرح األفكار -

ابن تيمية بقدرة كبيرة على عرض أفكاره بموضوعية وأسلوب علمي وتدليل قوي فريد، كان 
كان : " رأي الحافظ النقادة الذهبي عصري ابن تيمية): هـ852ت (وقد لخص اإلمام ابن حجر 

وما رأيت أسرع انتزاعًا . يقضي منه العجب، إذ ذكر مسألة من مسائل الخالف، واستدل ورجح
المسألة التي يوردها منه، وال أشد استحضارًا للمتون وعزوها منه كأن السنة  لآليات الدالة على

جاهد االمام أبن لقد . )25(، وهذه الصفة رافقته منذ الصغر)24("نصب عينيه وعلى طرف لسانه
وطلب من الحكام متابعة الجهاد  ،العملو تيمية بالسيف وحرض المسلمين على القتال بالقول

وتصدى للمالحدة .)26(ألذى والسجن والنفي والتعذيبللذا فقد تعرض  ،ةأعداء األم لمحاربة
لى كتاب إوالمعتزلة واألشاعرة وال تزال ردود الشيخ سالحًا فعاًال ضد أعداء الدين ألنها تستند 

الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، مع قوة االستنباط، وقوة االستدالل 
  .)27(والعقلي، وسعة العلم التي وهبها الله له واالحتجاج الشرعي

  :وظائف الدولة في فكر أبن تيمية: المطلب الثاني

تحقيق لتناول ابن تيمية وظائف الدولة ورأى أن الدولة في اإلسالم تقوم بعدة وظائف 
  :ويوضح هذه الوظائف في, الصالح العام ورفع المضار إلقامة العدل في حقوق الله وحقوق العباد

في حقه، وال يمنعه من  أن يأخذ المال من حله، ويضعه: "يقول ابن تيمية :لوظيفة الماليةا -
وحدد أوجه مصارف الدولة ومنها المصالح العامة كعمارة الطرقات والجسور ". مستحقه

  .)28(وإقامة القناطر وغيرها باإلضافة إلى رواتب الموظفين

  .وهي أوسع من الوظيفة القضائية وتشملها :وظيفة إقامة العدل -

يؤكد على أهمية الجهاد في اإلسالم ومقصودة أن يكون الدين كله لله وأن  :وظيفة الجهاد -
تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين ولكن يؤكد على عدم قتل 

غيرهم، وذلك عند جمهور النساء والصبيان والشيوخ والعميان والرهبان وأصحاب العلل و
وتناول دور . العلماء إال إذا كانوا هم أنفسهم مقاتلين على أساس أنهم ليسوا أهل ممانعة

  .األفراد وفقًا لما دعا له اإلسالم

على الدولة مهمة إعداد  هأي أن: وظيفة إعداد المواطنين وتوزيعهم على األعمال -
رض على الكافة والتي ال تتم مصلحة الناس إال المواطنين الصالحين لتأدية األعمال التي هي ف

ويؤكد ابن تيمية على أهمية هذه الوظيفة حيث ترتبط بها صالحية سير األمور في . بها
  .الدولة



 في فكر ابن تيمية تحليلية دراسة :في الفكر السياسي االسالمي السلطة والخالفة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2349

أوضح ابن تيمية فتح المجال أمام عقيدة  :وظيفة الدولة في الناحية الدينية والخلقية -
و أمام معاني الحق والخير التي جاءت التوحيد المحررة للبشر من الوثنية حتى تنتشر وتعل

وهذه الوظيفة أعطاها ابن تيمية مكانة خاصة تمشيًا مع ما جاءت به . بها رسالة اإلسالم
  .)29(رسالة اإلسالم بإزالة المنكرات التي تفسد األخالف التي حرمتها الشريعة

  نظرية الخالفة في فكر أبن تيمية: المبحث الثالث

  اراء أبن تيمية في موضوع الخالفة : المطلب االول

تعرض ابن تيمية لقضية السلطة ووجوبها ضمن بحثة لموضوع الوالية وما يتعلق بها من 
مسائل فالوالية عنده تشمل جميع مراتب الحكم من االمامة العظمى أو الخالفة حتى أصغر الواليات 
أو الوظائف، وقد اعتقد أنها باعتبارها سلطة عليا واجبة على الناس شرعًا وعقًال، وأنها أعظم 

جبات الدين بل ال قيام للدين اال بها، ويربط ابن تيمية بين الحاجه الى السلطة وضرورة وا
لحاجه بعضهم الى بعض،  باإلجماعاالجماع االنساني حين يبين أن بني آدم ال تتم مصلحتهم اال 

  .)30(وال بد لهم عند االجتماع من رأس

إلثبات صحة خالفة أبي  اعتمدها يتحدد موقف ابن تيمية من الخالفة واإلمامة بالحجج التيو
بالكتاب، والسنة؛ واإلجماع، وإن كانت إنما  طاعتهثبتت صحة خالفته، ووجوب : "بكر، إذ يقول

انعقدت باإلجماع، واالختيار، كما أن الله إذ أمر بتوليته شخص، والنصوص الدينية دلت على أمر 
فال يحصل إال باالمتثال،  ،رون باختيارهالله بذلك العقد، ومحبته له، فالنصوص دلت على أنهم مأمو

  .)31("فلما امتثلوا ما أِمروا به عقدوا له باختيارهم، وكان هذا افضل في حقهم، وأعظم درجتهم

ويضيف إليهما مبدأ اإلجماع، إال أنه " النص"لذا جعل مصدر الخالفة في السنة والكتاب أي 
موقف الغزالي بجعله مبدأ االختيار لإلمام مناطًا يرد كل ذلك المبدأ االختيار اإللهي، فال يخرج عن 

، وبهذا حصر مبدأ "مأمورين باختياره"بإرادة الله، وهو المبدأ األساسي عنده، فقد كان الناس 
بل يساق إليها باإلرادة  ،االختيار بمنطق الجبر، فاإلنسان ليس حر االختيار في مسألة اإلمامة

طان مختارًا من قبل الله، وليس من قبل الناس، وبذلك تكون االلهية، بذلك يكون الخليفة أو السل
تكون الخالفة ثالثين عامًا، ثم : "ويأخذ ابن تيمية بالحديث القائل. شرعية اإلمام شرعية إلهية

  .)32(يكون الملك

، كما أجاز تسمية الملوك خلفاء، إذ "خالفة النبوة"وأجاز هذا النوع من الحكم الخارج عن 
وإن كانوا ملوكًا؛ ولم يكونوا خلفاء " خلفاء"مية من بعد الخلفاء الراشدين يجوز تس: "يقول

ويجوز برأيه كذلك ترك اإلمام للشريعة ويجوز ترك واجبات الشريعة، وارتكاب محظوراتها . األنبياء
  .)33("للضرورة
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 ابن تيمية من حيث مشروعيتها للنبوة أي أن سلطة الخالفة أو االمامة تتوقف دفالخالفة عن
على السير على هدى النبوة باإلتباع لالستمرارية لها، وهذا يعني أن نظام اإلمامة عند ابن تيمية 
والماوردي نظام الهي، وليس نظام بشري، ويؤكد ابن تيمية على الربط بين مضامين الشريعة 
ووجوب السلطة حين يضيف بأن الله تعالى أوجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 

  .والعدل واقامة الحدود وغير ذلك من الواجبات

خلفاء نبوة وملوك لهم الغلب بالسيف أو غيره على : ويبين ابن تيمية أن الحكام على نوعين
أكثر المسلمين، فأما خلفاء النبوة الذين التي تشير اليهم كثير من مباحث االمامة عادة باسم 

شية واختيار بالمشورة الصحيحة والمبايعة وقيام األئمة فهم الذين استوفوا شروط الخالفة من قر
العدل والحق فإذا افتقروا الى أي من هذه الشروط فان حكمهم ال يكون خالفة نبوة بل يكون 
ملكًا، وخالفة النبوة في الواقع التاريخي لم تكن اال ثالثين سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، 

لنواجذ، ويضيف ابن تيمية موضحا أن الخلفاء األمويين وبعدها صارت ملكًا عضوضًا يعض عليه با
  .والعباسيين كانوا ملوكًا تسموا بأسماء الخلفاء

إن المقصود من االمامة انما يحصل بالقدرة والسلطان فإذا بويع " يرى ابن تيمية
ة من صار له قدر"ويبين ابن تيمية أن  ،"بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار امامًا) الشخص(

فهو من أولي األمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا  ،وسلطان يفعل بها مقصود الوالية
االمامة ملك وسلطان، والملك ال يصير ملكًا بموافقة واحد وبأثنين "ويضيف بأن  ،"بمعصية الله

ء على وبنا ،"وال أربعة، إال أن تكون موافقة هؤالء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكًا بذلك
إن كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه ال يحصل اال بحصول من يمكنهم " يوضح ابن تيمية ،ذلك

كون الرجل أميرًا وقاضيًا وواليًا " ومما بينه ابن تيمية في هذا الصدد أيضًا أن ، "التعاون عليه
متى ما يحصل به من القدرة والسلطان  ،وغير ذلك من األمور التي مبناها على القدرة والسلطان

متى سلمت إليه بحيث يقدر أن  ،ويشبه ذلك بمثل كون الرجل راعيًا للماشية". حصلت وإال فال
فمن لم يحصل له  ،ال عمل إال بقدرة عليه"ويعقب ابن تيمية بأنه . كان راعيًا لها واال فال ،يرعاها

القدرة على سياسة الناس "تيمية إلى القول بأن ويخلص ابن  ،"القدرة على العمل لم يكن عامًال
أو بقهره،  فمتى صار قادرًا على سياستهم بطاعتهم ،واما بقهره لهم) أي االمام(أما بطاعتهم له 

  .)34("إذا أمر بطاعة الله ،فهو ذو سلطان مطاع

  :الشورى لدى ابن تيمية :المطلب الثاني

تكلم  لسياسة الشرعية في اصالح الراعي والرعيةفي الفصل السابع من كتاب ابن تيمية عن ا

فاعف عنهم : "لح المشاورة وقال أن الله تعالى أمر بها نبيه وفقالطعن الشورى تحت مص

ومما الشك فيه أن نظام الشورى هو أكبر دليل على  )35("واستغفر لهم وشاورهم في األمر
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وليس ثمة حكم فرد واجد، يفعل ما يراه حسب ما / الديمقراطية في اإلسالم، فال استبداد برأي
يشاء ويهوى، وانما الحكم ان كان فرديًا فإنه البد أن يستنير ويخضع آلراء العلماء والفقهاء 

جاالت الحياة، أما بالنسبة ألهمية الوالية وهو والمثقفين وذوي الخبرة في أي مجال من م
فإن هذه األهمية ترجع الى " السياسة الشرعية"الموضوع الثاني الذي وضعه ابن تيمية في خانة 

والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل ال قيام للدين إال بها، فان بني آدم ال تتم "أن 
والبد لهم عند االجتماع من الحاجة الى رأس حتى  لحاجة بعضهم بعضًا باإلجماعمصالحهم اال 

وهكذا أوجب " إذا خرج ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في االجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر 

ام الشورى هو أكبر دليل على الديمقراطية في اإلسالم، ومما الشك فيه أن نظ. )36(أنواع االجتماع
فال استبداد برأي، وليس ثمة حكم فرد واحد، يفعل ما يراه، حسب ما يشاء ويهوى، وانما الحكم 
إن كان فرديًا، فإنه البد وأن يستنير ويخضع آلراء العلماء والمثقفين وذوي الخبرة في أي مجال 

   من مجاالت الحياة

  :الوالية وأركانها لدى أبن تيمية :ثالمطلب الثال

أن الوالية هي الكلمة التي أطلقها المسلمون على سلطة الحكم وتشمل جميع مراتب الحكم 
من االمامة العظمى حتى أصغر الوظائف، وفي مجال التأكيد على أهمية والية أمر الناس باعتبارها 

طان ظل لالس"كد ابن تيمية على نظرية يؤو ،من أعظم واجبات الدين بل ال قيام للدين إال بها
، ويوضح "ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بال سلطان"، ويذكر مقولة "الله في األرض

بنفسه فالبد له ممن يعاونه في  جميع قضايا األمةابن تيمية أن رئيس الدولة ال يستطيع أن يباشر 
إدارة شؤون األمة، وهؤالء يقومون بما يوكل إليهم من أعمال وعليه فعلى الحاكم أن يحسن 
اختيار هؤالء حيث أنه بمقدار حسن اخيارهم تكون اإلدارة صالحة ألنه يكون قد وضع كل أمر ف 

كان المناسب تحقيقًا للصالح يد من يحسنه، أي أن ابن تيمية نادى بوضع الرجل المناسب في الم
العام وضمانًا لحسن سير األمور في الدولة، ويوضح ابن تيمة أن الوالة وكالء عن األمة وأجراء 

  .)37()القوة، األمانة(لها وأن الوالية لها ركنان هما 

السياسة الشرعية في "تعتمد أفكار ابن تيمية السياسية على الدين كما برز في كتابه و
ولقد أراد ابن تيمية في هذا الكتاب محاولة إصالح حال مجتمعه والقضاء " عي والرعيةإصالح الرا

على الفساد واالنحالل على أثر ما أصاب األمة االسالمية في حروبها مع الصليبيين والتتار، وفي 
إطار االنقسامات المذهبية الحادة الحظ أبن تيمية أن فساد األمة راجع إلى فساد الوالة وسوء 

يارهم لعمالهم، وبالتالي حاول أن يقدم نموذجًا للحكم في االسالم على أساس إصالح أمر الناس اخ
اليتم إال إذا كان الحكم سليمًا، ويوضح أبن تيمية أهمية ربط السياسة بالدين أي التأكيد على 
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في  السياسة المرتكزة على الدين من وصف السياسة التي تناولها بأنها شرعية، كما أنه يستند

َأهِلها وإَذا  ٰإن اللَّه يْأمرُكم َأن ُتؤدوا اْلَأماَناِت إَلى: "تحليله على ما جاء في القرآن الكريم

 لداْلعوا بُكمَأن َتح النَّاس نيُتم بَكمِه حِعُظُكم با يِنِعم اللَّه نا إِصيرا بيعمس َكان اللَّه نا  *إي

 ِمنُكم رُأوِلي اْلَأموَل وسوا الرَأِطيعو وا اللَّهُنوا َأِطيعآم ا الَِّذينهٍء  �َأييِفي ش ُتمعن َتَنازَفإ

 اْلآِخر مواْلياللَِّه وب ِمُنونُتؤ ن ُكنُتمإ ولسالرَلى اللَِّه وإ وهدَتَٰذَفر نسَأحو رَخي 38("ْأِويًلِلك( .
  .فاآلية األولى خاصة بوالة األمور، والثانية خاصة بالرعية

ويرى أن حكم اإلمام وارادته ليست مطلقة وأن االمام ليس مشرعًا يشرع للناس كما يشاء 
  .)39(بل أنه منفذ لما تضمنه الكتاب والسنة من أحكام ومبادئ

" السياسة الشرعية"يقول في كتابه ، فهو )رعاية ومسؤولية(والوالية في اعتقاد ابن تيمية 

كلكم راع : "أن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

كما . )40("وكلكم مسؤول عن رعيته، باإلمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته
عباد على نفوسهم بمنزلة أحد هم وكالء ال"، حيث أن الوالة "وكالة"يرى ابن تيمية أن الوالية 

، ويتضح ذلك في كالمه عن حدود سلطة الوالة "الشريكين مع اآلخر، ففيهم معنى الوالية والوكالة
وليس لوالة األموال أن يقسموها بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه، : "على المال حين قال

الوالية في معتقد ابن تيمية نوعًا من ، كذلك تعتبر "فإنما هم أمناء ونواب ووكالء، ليسوا مالكَا
االجارة على عمل واستشهد في ذلك بمخاطبته أبي مسلم الخوالني لمعاوية بن أبي سفيان 

أما مقاصد الوالية فهي إصالح الدين . المتضمنة اعتباره أجيرًا محتمًال مهمات ومسؤوليات األجير
الء كلمة الله وهي تعاليم كتابه واألمر والدنيا وقيام الناس بالقسط في حقوق الله والعباد وإع

  .)41(بالمعروف والنهي عن المنكر

صار "فأبي بكر الصديق  ،ويعتقد ابن تيمية ان مصدر سلطة االمام هو مبايعة الجمهور له
ولو حصل أن عمر بن  ،)42("امامًا بمبايعة جمهور الصحابة، الذين هم أهل القدرة والشوكة

بكرًا وامتنع سائر الصحابة من بيعته لم يصبح بذلك  الخطاب وطائفة من الصحابة معه بايعوا ابو
ولو قدر  ،وأطاعوه) أي الناس(نما صار امامًا لما بايعوه إ"وكذلك عمر بن الخطاب . )43(امامًا

باإلضافة إلى ذلك  ،"ر امامًاولم يبايعوه لم يص) في استخالف عمر(أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر 
ولو أن عبدالرحمن بن عوف بايعه  ،فان عثمان لم يصر امامًا باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له

وانطالقًا من اعتبار بيعة  )44(الشوكة فانه لم يكن ليصير امامًادون أن يبايعه بقية الصحابة أهل 
أكد ابن تيمية على أن األمة هي الحافظة للشرع وليس  ،الناس أو األمة مصدرًا لسلطة االمام

  . )45(االمام
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  طاعة الحاكم عند أبن تيمية

بيئته يرى ابن تيمية أن االنسان مدني بطبعه، ميال لالجتماع والتعاون وتبادل المنافع مع 
وبالتالي، فإن الناس ال بد لهم من آمر وناه فيأمرهم بما يحقق المصلحة واألهداف،  ،ومجتمعه

ونهى ابن تيمية ، )46(تعد أمرًا ضروريًا لخير الناس الخالفةاقامة  وينهاهم عن المفاسد، وبذا فإن
إذ عتبر أن طاعتهم واجبة بأمر من الرسول، وإن أخذوا الحكم بالغلبة، أعن الخروج على االمام، و

وإن  ،هو واجب على المسلم: ومناصحتهم فذلك ما أمر به رسول الله من طاعة والة األمور: يقول
: ويجعل النهي عن الخروج على االئمة مبدأ لدى أهل العلم من السنة، إذ يقول" استأثروا عليه

مور، وأما أهل العلم والدين والفضل فال يرخصون ألحد فيما نهى الله عنه من معصية والة األ"
وغشهم، والخروج بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديمًا وحديثًا 

فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد؛ وطاعة والة األمور : "إذ يقول". ومن سيرة غيرهم
ن كان واجبة ألمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة والة األمر لله فأجره على الله، وم

لما يأخذه من الوالية والمال فإن أعطوه أطاعهم؛ وإن منعوه عصاهم فما له في  ال يطيعهم إال
  .)47("اآلخرة من َخالق

، وإن ارتكبوا معصية، "ما أقاموا الصالة"كما يحرم ابن تيمية الخروج على األئمة ومقاتلتهم 

يأتي شيئا من معصية فليكره ما من وّلي عليه وال فرآه : "وحجته في ذلك قول النبي محمد

  .)48("يأتي من معصية الله، وال ينزعن يدا من طاعة

يرى ابن تيمية أنه ال لزوم للخروج على النظام السياسي ما دامت أمور الدولة من دينية و
ويوضح أن نتائج الثورة والخروج على الحكام أشد مفسدة حتى ولو كان الخارج  ،ودنيوية مستقرة

وفي هذا المجال يالحظ أن آراء ابن تيمية هذه قد تأثرت بموقفه من الشيعة الذين ، عليهم مؤمنًا
كما تأثرت أيضًا بظروف عصره التي اقتضت عدم الخروج على الحكومة التي  ،ال يؤمنون بمشروعة

التتار والصليبيين حماية للدولة اإلسالمية حتى لو اختلت كثير من الشروط تقف في وجه 
  .)49(والمواصفات التي يجب أن تتوافر للحاكم

وهو يرى نفس الرأي  ،ويرى ابن تيمية وجوب طاعة والة األمر حتى وان كانوا من الملوك
تجب طاعته حتى  إن كل متغلب"الذي ارتاه كل من أحمد بن حنبل والشافعي ومالك بن أنس من 

مهما يكن من أمرهم يعدون ملوك "ويشير ابن تيمية إلى أن والة األمر  ،"يغير من غير فتنة
 ،وال ينازعهم عدل أمين قد استوفى شروط الخالفة النبوية ،المسلمين ما داموا هم الحاكمين

ن أعداء ويغزو ،وينظمون الواليات ،ويقيمون الحدود ،والجماعات وألنهم يقيمون الجمع
حتى  ،كونهم فجارًا ال يمنع تقديم الطاعة لهم"ويضيف بأن  ،"ويدافعون عن البالد ،المسلمين

  .)50("أو ليست في ذات المعصية والفجور ،يغيروا ما دامت اطاعة ال معصية فيها
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أي أن طاعة الرعية للحكام . )51(وهكذا يتضح أن ابن تيمية يقيد طاعة أولي األمر بطاعة الله
وبالتالي فال طاعة لألوامر المخالفة لتعاليم  ،يجب أن تكون منسجمة مع متطلبات وأوامر الشريعة

وعدم الخروج ، )52(وإذا كان ابن تيمية قد أباح االمتناع عن الطاعة في حالة األمر بالمعصية ،الله
الحكم على أي صورة "وأن  ،)54(وفوضى وهدم انتقاضنما هو إألنه رأى أن الخروج  )53(بالسيف

  .)55("من صوره خير من الفوضى على أحسن صورة من صورها

وكان البن تيمية آراٌء تتعلق ببعض الممارسات الدينية ذات الطابع األخالقي داخل المجتمع، 
، إلى أن ذلك أوقعه في صدام مع الدولة والفقهاء الذين إصالحهوالتي رأى فيها اعوجاجًا أراد 

ابن تيمية يعتبر سباقًا على و، )56(وقعًا لدى السلطة، مما ّأدى إل سجنه أكثر من مرةيحتلون م
الكثيرين من المفكرين في العصر الحديث، من أمثال بيكون وديكارت وغيرهم الذين قاموا من بعده 
بذلك، وأن كان ابن تيمية أكثر شموًال وقوة في تحليله للمنطق األرسطي ونقده له، كما هاجم 

نهج الفلسفي الحكمي العقلي، معتبرًا أنه قد طغى على عقل العلماء المسلمين وطمس تفكيرهم الم
وفي الواقع فإن ابن تيمية كان ضد البدع  ،، وما اتبعوه من بدعالمتصوفةهاجم انحراف و

وما أدخل على الدين وممارساته من شوائب ولكنه في نفس الوقت كان مع التجديد  والمغاالة
القائم على استخدام العقل، حيث أكد على ضرورة أن يستخدم العالم عقله في تفهم االسالم وأن 

لم يبعث الله : "هذا ال يتنافى مع ما أمر به االسالم ونهى عنه، ويؤكد ابن تيمية موقفه بقوله
  . )57("إلى ذوي العقل، ولم يقع التكليف إال مع وجوده الرسل إال

  :وتدور جهود ابن تيمية في مجال التجديد واالصالح في اآلتي

 وابطال العقائد والتقاليد المشركة دتجديد عقيدة التوحي.  

  نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكالم وترجيح منهج الكتاب والسنة وأسلوبهما على كل منهج
  .وأسلوب

 لى الفرق والملل غير االسالمية ومقاومة عقائدها وتقاليدها وتأثيرهاالرد ع.  

 تجديد العلوم الرعية وبعث الفكر االسالمي.  

  :الخاتمة

لم وبن تيمية العديد من االسهامات في الفكر السياسي وتعتبر افكاره سباقة على عصره أ قدم
، وكثير )القران والسنة( ممثًال األصوليةالمصادر يرتكز فيها على مصادر خارجية بل ارتكز على 

من هذه اآلراء لم يؤخذ بها في الدول الحديثة، وكان االنتخاب من أهم اراءه السياسة التي سبق 
جاز اجتماعي وتدخل الدولة في األمور إنبها عصره بالنسبة للحاكم ال تعينه، والنظر للدولة ك

قتصادية خاصة، ما يتعلق بالتركيز على الحرية عن تحليه للجوانب اال الدينية والخلقية، فضًال
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االقتصادية للفرد كأساس لقوانين العرض والطلب، وقد أوضح ضرورة وأهمية تحديد األسعار في 
عن التأكيد على القيمة االجتماعية للعمل،  وضرورة حذف الوسطاء وغيرها، فضًالحالة الضورة 

تيمية مبدأ العدل الذي سيطر على كل أفكاره،  ولكن من المساهمات الفعالة الي ركز عليها ابن
تضح في كافة النواحي التطبيقية، ومن أمثلة ذلك عدل الحاكم مع الرعية، والعدل ميزان إوالذي 

  .للتدخل الحكومي في الجانب االقتصادي وغيرها

لدولة ضرورة قيام الدولة على لبن تيمية ما يتعلق بالوظيفة الدينية أهم مساهمات أمن و
، وإذا كان ابن تيمية قد حديثًاأسس خلقية ودينية األمر الذي بدأت تتجه له الدول والمجتمعات 

جهاد التتار وغيرهم، وجهاد الصليبيين وتخليص األمو االسالمية من الغزو : كرس حياته للجهاد
والبدع المختلفة اال أنه لم يكرس  األجنبي والجهاد الديني في محاربة الصوفية خاصة، ورجالها

جهده للجهاد ضد الحكم القائم على الرغم من فساده فسجنه في المرات الثالث التي توفي أثناء 
آخرها، لم يكن ألسباب سياسية بل ألسباب دينية متعلقة بآرائه وفتواه في أمر الدين، ولكن قد 

ة االستقرار واالستمرار خاصة مع وجود يفسر هذا برؤيته عن الثورة وسلبياتها ومخاطرها وضرور
  .التهديدات الخارجية لألمة االسالمية

  :نتائجال

  :النتائج التاليةخلصت الدراسة الى 

  إن فكر ابن تيمية يقوم على العقد االجتماعي والسلطة هي عقد حكومي بين الخليفة واألمة
لمعظم اآلثار السلبية  وعالجًا دة الشرعية حيث يعد فكره حًالايستند إلى السي يقدم فكرًاو

التي سادت النظام الديمقراطي نتيجة سيطرة الشعب، وعليه فإن السيادة تكون للشريعة 
 .اإلسالمية وضرورة تنفيذها على أرض الواقع

  أكثر صالحًا حتى ولو  دضرورة وجود الحاكم أو السلطان وأن وجوعلى ابن تيمية يشدد
حاكم حتى لو كان عاجزًا في بعض النواحي فإن وجوده كان ظالمًا من عدم وجوده وأن ال

 .الدولة الستتبابضروري 
 يسعى إلى تحقيق الديمقراطية  حيثبن تيمية يتالءم مع هذا العصر أن الفكر السياسي عند إ

وفكر ابن تيمية السياسي ينطلق من قواعد ثابتة وعليه فإن فكر ابن تيمية السياسي يؤكد 
لشرعية االسالمية وضرورة تنفيذها على أرض الواقع من خالل لضرورة أن تكون السيادة 

 .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجلب المصالح ودفع المقاصد
 وأن  ،يرى ابن تيمية أن األصل والواجب في الوالية هو الخالفة الراشدة على منهاج النبوة

اللجوء إلى صورة أخرى من صور الوالية كالملك هو استثناء، ويركز ابن تيمية على اقامة 
  .الشريعة وأحكامها وتحقيق مصالح األمة والدفاع عنها أكثر من شكل النظام السياسي
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 في ضوء االقتصاد اإلسالمي املالي الشمول
  

  **عبدالناصر موسى عبدالرحمن أبو البصلو *نجوى محمود عبدالرحمن السويس

  

  ملخص

في تحقيق أهمية لما له من  ؛صاد اإلسالميالشمول المالي في االقتدور الدراسة إلى بيان هذه  هدفت
قدرته  برز دور الشمول المالي في .بين أفراد المجتمع واإلحسانالتعاون والتكافل  من خالل جتماعيةاالالعدالة 
 لهمالالزم  التمويل توفيرعن طريق  ،النساءن من الشباب ويلفقراء والمهمشاكفاية وتحقيق  ،لفقراعالج على 
  . جتماعياالاإلنفاق واآلخر  ،تقاسم المخاطرالمشاركة وعقود أحدهما  :اتجاهين خالل

، الخاصة همإلقامة مشاريع للفقراء اصغرم اتمويًلأن توفر عقود المشاركة وتقاسم المخاطر اعت استط
لغيره من  يستطيع أن يقدم المساعدة )نقدي/عيني( فمن يمتلك رأس مال .أو توفير العمل للقادرين عليه

  .اماليأبناء المجتمع ويشملهم 

تقـديم   ، مـن خـالل  اماليـ لـه دور آخـر فـي شـمول فقـراء المجتمـع والمهمشـين        ف جتمـاعي االاإلنفـاق  أما 
لـى تنـازل اإلنسـان    ما يقوم عمنه  :إلى قسمين جتماعياالينقسم اإلنفاق و .لهم )ةالنقدي/ةالعيني(المساعدات 

مـن األهـل    ، ويحقق مصالح المحتـاجين والمعـوزين  واآلخرةق الفالح لنفسه في الدنيا ليحقعن جزء من ماله 
مـال  مـن  المجتمـع   على سد حاجة فقراء واآلخر يقوم .عليهم يسد احتياجاتهم باإلنفاقو، الفقراءوواألقارب 
  .الزكاةو ،والقرض الحسن ،كالوقف :متعددةبوسائل ، األغنياء

  .جتماعياال تكافلال، سالمياإلقتصاد االالشمول المالي، : الكلمات المفتاحية
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Financial Inclusion in the Light of Islamic Economics  
 
Najwa Al Suwais and Abdel naser Abu Elbasal, Faculty of Sharia and Islamic 

Studies, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 
This study aims to clarify the role of financial inclusion in the Islamic economy, 

that is given its importance in achieving social justice through cooperation, solidarity 
and charity among society members. The role of financial inclusion has emerged in its 
ability to treat poverty and achieve adequacy of the poor and marginalized youth and 
women, that is through providing the necessary financing for them, through two 
directions, one of which is participation and risk-sharing contracts, and the other is social 
spending. 

In addition, participation and risk-sharing contracts were able to provide 
microfinance for the poor to set up their own projects, or to provide work for those who 
are able to do it. So, whoever owns in-kind capital can provide assistance to other 
members of society and include them financially. 

So, the social spending, it has another role in including the poor and financially 
marginalized people, by providing in-kind / cash assistance to them. Social spending is 
divided into two parts, some of it is based on a person giving up part of his money in 
order to achieve prosperity for himself in this world and the hereafter, and to achieve the 
interests of the needy including poor families and relatives, and meet their needs by 
spending on them. The other is based on meeting the need of the poor in society from the 
money of the rich by various means, such as Endowment, Good Loan and Zakat. 

Keywords: Financial inclusion, Islamic economy, Social solidarity. 
  

  المقدمة

مما  ،غالبية دول العالم اختالل األوضاع االقتصادية في في أسهمت الحروب والبطالة واألوبئة
فارتفاع نسبة الفقر لفتت أنظار المؤسسات الدولية بضرورة  .زيادة معاناة الفقراءفي ساهم 

. مع التركيز على النساء والشباب وتخليصهم من فقرهم ،لوصول إلى الفقراءلمناسبة  توفيرآلية
في النظام المالي الرسمي، دمج الفقراء  لتعمل على ةتكاتفت الجهود الدولية بتوجيه الدول الناميف
ع إنتاجية تحسن من مستوى معيشتهم، الالزم إلقامة مشاري ول إلى التمويلفي الوص تهممساعدو

من خالل إتاحة الخدمات المالية المناسبة لهم بأسعار مقبولة، وحمايتهم من استغالل المقرضين 
  .الموجودين خارج النظام المالي الرسمي



 في ضوء االقتصاد اإلسالمي المالي الشمول   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2369

 ،جاء به اإلسالم من قبل كان قد الفقرعالج حلول لمن  سات الدوليةالمؤس قدمتهما إن 
ورزْقَناهم ....وَلَقد َكرمَنا بِني آدم" نظرإليه نظرة شمولية، قال تعالىو ،كرمهوباإلنسان  اعتنى حيث

شأنها وفرض رفع من ف ،المرأة بالتكريم حيث خص، ]70سورة اإلسراء، اآلية [" ِمن الطَّيباِت
لرجاُل  ا: "قال تعالى لها عن نفقتها وتوفير العيش الكريم مسؤوًلا ليكون ؛قوامة الرجل عليها

  ونامَلى  َقواِء عاعتنى بالشباب لما لهم األطفال الصغار، و كفلف، ]34سورة النساء، اآلية [" النِّس
   .لعجلة االقتصاد فيه ةمحركالو، فهم األيادي العاملة لبنائه، من دور في بناء المجتمع

 المجتمع كافة، فئات اشامًل للمعامالت المالية انظام على هذا التكريم بناًء اإلسالم أسسلقد 
لتحقيق الرفاهية ؛ ويرسي مبادئ العدالة والمساواة مقومات الحياة الكريمة،لهم ر يوف حيث

خيرا من أن  ما َأَكَل َأحد طعاما قطُّ: "الكريمقال النبي ف العمل علىالقائمة  والعدالة في المجتمع

إلى قول النبي  في ذلك امستند جتماعياالالتكافل أسس على  والقائمة. )1("يأكَل من عمل يِده

المؤمن ِلْلمؤمن " وحديث )2("من كان معه فضُل ظهر، فليعد به على من ال ظهر له" :الكريم

  . )3("بعضا كالبْنيان يشد بعضه

  تعريف الشمول المالي: المطلب األول

يعد الشمول المالي من المصطلحات المعاصرة التي لم تكن معروفة من قبل، ولم تتطرق لها 
بكسر  )ش م َل(معاجم اللغة وال مصنفات الفقهاء، إال أنه يمكن اشتقاق لفظ الشمول من الجذر 

 .)4(أي عمهم اشموًلالميم، فشمَلهم األمر 

إمكانية وصول األفراد والشركات إلى " :بأنه للشمول المالي اخاص اتعريًفوقدم البنك الدولي 
المالية بأسعار ميسرة، وبطريقة مسؤولة ومستدامة تلبي احتياجاتهم من والخدمات  المنتجات

  .)5("المدفوعات والمدخرات وخدمات االئتمان والتأمين

   .الشمول المالي عناصر: اأوًل

   :المالينستنتج عناصر الشمول  على تعريف البنك الدولي للشمول المالي بناًء

إناث، رجال، (لجميع شرائح المجتمع  وتوفيرها ،لمتساوي للخدمات المالية الرسميةالوصول ا .1
 .)الصغر متناهيةالو ،والمنزلية ،جاريةالمشاريع الت(و ،)شباب

) تمويل، ادخار، قروض، تحويالت( وخدمات مالية متنوعة متعددةفية منافذ جغراتأمين  .2
 .تمكينهم من استخدامهاو ،ائح المجتمع كافة وبأسعار مناسبةتالئم شر
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موقف االقتصاد اإلسالمي من الشمول المالي: اثاني.  

حيث أن التشريع  موقف االقتصاد اإلسالمي من الشمول المالي هو موقف القبول والتأييد؛ إن
من قبل المؤسسات الدولية في تسهيل إجراءات وصول  ةال يعارض اآللية المتبع اإلسالمي

يؤيد الوسائل المتبعة من قبل الجهات الحكومية في ، والمالية إلى الفقراء والمهمشينالخدمات 
  .حماية الفقراء والمهمشين من استغالل المؤسسات المالية غير الرسمية

ودفعهم للتعامل مع ، امالي الفئات الفقيرة والمهمشة شموللاالقتصاد اإلسالمي يسعى ف
 االقتصاد اإلسالمي أن اإّل .وحثهم على استخدام الخدمات الماليةالمالية الرسمية، المؤسسات 
المالي  النظامف .التي تعتمد على اإلقراض الربويالتطبيق آلية في  المؤسسات الماليةيختلف مع 
 :منها عديدةوجود بدائل يتميز بو .للقرض الحسن وإقرارهالقاطع للربا،  يتميز بتحريمهاإلسالمي 

يسعى و ،كل منهما يكمل اآلخرف .وأدوات إعادة توزيع الثروة ،عقود المشاركة وتقاسم المخاطر
نسان بكرامة ويقوم بواجباته ليحيا اإل ؛م نهج شامل للقضاء على الفقرقديو ،امالي اءرالفق لشمول
  .له الشارع الكريمرادها أالتي 

  أدوات الشمول المالي االقتصادية :المطلب الثاني

إلى  الدولة تسعىف .للدولةجانب اإلنتاجي صادية للشمول المالي بالتاألدوات االق تهتم
 )العيني /النقدي(التمويل  توفيرمن خالل ، مالمجتمع وحفظ كرامته المحتاجين من أفرادمساعدة 

معدالت ، وتقليل تأمين حياة كريمة لهمالتي تؤدي إلى  المختلفة اإلنتاجية مشاريعاللتمويل  ؛لهم
  .البطالة

  .عقود المشاركة: الفرع األول

في  فيها المتعاقدونشترك ي التي  عامالت المالية اإلسالمية،مفي ال األساسيةمن العقود 

والخسارة مشتركة والربح ملكية النشاط التجاري تكون  حيثالمال والجهد أو في أحدهما، 

البدائل  منوهي في تمويل المشاريع االقتصادية المختلفة،  عقود المشاركة ستخدموت .بينهم
  .للربوياإلسالمية للتمويل 

تحقق المنفعة المتبادلة التي  اإلسالمية، من الصيغ التمويليةالمزارعة تعتبر : المزارعة

 ،غير قادر على زراعتهازراعية  اأرضفمن ملك  .)6(فهي عقد على الزرع ببعض الخارج لمتعاقدين،ل
قادر  هرما عاملإلى تقديمها  عن طريق ،ريعهاناتجها و من ستفادةاالمكنته الشريعة اإلسالمية من 

: قال النبي الكريم ،)7(بين الجميع امشاعأن يكون  شرط تفاقاالحسب  ،معلومأجر مقابل  على العمل

في  ونشرككم  المؤنة  تكفوننا  : "لألنصار أيضاقال ، و)8("أخاه هاليمنحأو  هافليزرعأرض  له  كانت  من  "
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عنده فله الشطر، وإن  من  بالبذر  عمر  جاء  إن  على "عمر رضي الله عنه الناس امل ع، و)9("الثمرة 

أهل خيبر على شطر  - صلى الله عليه وسلم-  وقد عامل رسولنا الكريم، )10("بالبذر فلهم كذا واجاؤ

، ووزع النصف اآلخر على الفقراء واليتامى )11(ما يخرج منها، لكفالة مؤنتهم وتوفير نفقتهم
  . والمساكين

لمالك األرض والعامل األجر والثواب اآلخروي  أعد الله تعالىبالرغم من األرباح المادية و
وال  ، لم يأكل منه آدمياغرس غرس  من  : "، قال النبي الكريمعند التعامل النية والقصد اأحسّنمتى 

  .)12("خلق من خلق الله إال كان له صدقة

فقدمت  ؛اماليفي شمول العاطلين عن العمل المزارعة  صيغة دورلقد بينت األحاديث السابقة 
أعداد  لقّل وبالتالي ؛الذي قدم لهم العمل المناسب العيني تمويلالالعمل  عن العاطلة للفئات

إيجاد فرص عمل ب ،من خالل التعاون على البراألخوة والمحبة مبادئ  وجذر ،العاطلين عن العمل
  .لألفراد الذين ال يملكون رأس مال

 التي صيغمن الو ،تسخير المال لكل قادر على العملعلى نظام تمويلي يقوم : المضاربة
فإذا كان  .وتحريك النشاط االقتصادي ،فرص عمل للراغبين يجادوإتعمل على تنمية مال اإلنسان، 

صاحب المال ال يعرف طريقة تنمية ماله بشكل مربح، والعامل ال يملك المال الذي يحقق له الربح؛ 
تستأجرالرجال  السيدة خديجة رضي الله عنها كانتف، لمتعاقدينلمصلحة الفعقد المضاربة يحقق 

أن يخرج في مال لها،  نا الكريمرسولعرضت على  فقد .تجعله لهمفي مالها وتضاربهم إياه بشيء 

  .)13(وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار

 والتكافل التعاون حققوي ،عقد المضاربة بين القدرات واإلمكانيات والكفاياتيجمع و
 تمويلل بتقديم الدعم النقدي لهم ،امالي شمولهميتمكن من و ،بين أفراد المجمتع جتماعياال

لية اآلعلى  بناًء في النشاط االقتصادي دمجهم بشكل مباشر وغير مباشراإلنتاجية، و هممشاريع
. عن العمل كبيرة من المتعطلين عدادأل عمل فرص وفرتسهم بتف ،توظف فيها صيغة المضاربةالتي 

يتعداه إلى ، بل تحقيق الشمول المالي ألفراد المجتمعال يتوقف أثرها على صيغة المضاربة  إن
  .والعمل اإلنتاج زيادةللدولة بسبب االقتصادي لنمو تحقيق الوسيلة  فهو ،المستوى الكلي

  .عقود البيع:الفرع الثاني

من الوسائل التي تحث على و ،يقوم عليها بنيان المجتمعمن العقود المالية التي  هي
إلعانة  ؛عقود البيعأباحت الشريعة اإلسالمية  فقد. العمل، وتجلب الرزق للمتعاملين
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قال  ،المعيشة وتحسين أحوالهم السيئة فهمولتغلب على ظرعلى ا المحتاجين ومساعدتهم
بيع وحرم الربا" :تعالى   ].275سورة البقرة، اآلية " [وَأحلَّ اللَّه اْل

مشروعيته وثبتت ، بين أفراد المجتمع لتحقيق التعاون ادخًلمالبيع اآلجل  عدي :البيع اآلجل
يشتري  اجيش زاجهيالعاص رضي الله عنهما أن  بناوعبد الله بن عمرو  النبي الكريمأمر "عندما 

تخفيف المشاكل االقتصادية التي تواجه  للبيع اآلجل قدرة علىف .)14("البعير بالبعيرين إلى أجل
على نتاج تساعدهم يكهم أدوات إملبت لهم، مالييحقق الشمول الو عن العمل، ينالشباب العاطل

عن طريق البيع  نتاجإالحصول على أداوت  إن .قائمة أو توسعة مشاريع ،ةمشاريع جديد تأسيس
فالمشتري  ،لجميع األطراف المشاركة في العقد لفائدةيحقق ا يالحالبثمن أعلى من الثمن اآلجل 

البائع يحقق ، وهاتسديد ثمنقبل  واالستفادة منها استعمالهايستطيع  يحصل على أداوت إنتاج
  .البيع باآلجل تمامإالحاصلة بالثمن عند لزيادة لنتيجة  ه،أرباحزيادة في و مبيعاتهبمقدار  زيادة

 قدف، على المحتاجين اوتيسيربالناس،  ارفًق أباحه اإلسالمعقد تمويلي زراعي  :بيع السلم

وهوعقد  ،)15("إلى أجل معلومء ففي كيل معلوم ووزن معلوم أسلف في شي من" :النبي الكريمقال 

وبالتالي يشمل  ،امعجًلفيه ثمن القبض  يتم أنهبيع السلم  ما يميزو ،)16(لمبيع موصوف بالذمة
 يساعده على شراء البذور واألسمدة والمعدات مما فيوفر النقود للبائع، امالي المتعاقدةاألطراف 

المحاصيل الزراعية بثمن وبالمقابل يحصل المشتري على ، وأرباحه نتاجهإ زيادةالتي تساعده على 

  .)17(أرباحهمن مقدار ويزيد بيعها في األسواق بثمن أعلى وي ،أقل

في تساهم إنما  ،اماليعلى شمول أفراد المجتمع الزراعية التمويلة لعقود اال تتوقف فائدة ف
للشباب والعائالت الريفية،  عملتوفير فرص و ،نماء األرض، وتحسين أوضاع العاملين فيهازيادة 
  .األراضي إنتاجيةادة يزك األسواق بسبب يوتحر

  جتماعيةاالأدوات الشمول المالي : الثالث المطلب

المحسنون  يقدمها ،مساعدات عينية ونقدية الماليلشمول ل جتماعيةاالاألدوات  وفرت
النشاط في  دمجهمو ،بكرامةالعيش  من واتمكنلي ؛والمهمشين من أبناء المجتمع لمعوزينل

  .االقتصادي

  .اإلنفاق اإللزامي: الفرع األول

يفالتكافل في إنفاق ،تعالىإلى الله قربة إنفاق المال في سبيل الله من أفضل األعمال  عد 
تأمين يساعدهم في شمولهم بالمال ، ومن األهل واألقارب والمعوزين المال وتوزيعه على الفقراء

  .في النشاط االقتصادي يساعدهم على المشاركة، وضمن حاجاتهم األساسيةيوحياة كريمة لهم، 
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  .الحق في الميراث: أوال

 ، وراعىامالي، كفل حق األسرة المسلمة وشمل النساء والضعفاء رباني الميراث نظام مالي
آيات ذ ما يستحق بال زيادة وال نقصان، فيأخ وارث، فكل الميراث عند توزيعحق القرابات 

الميراث أرست حقوق المرأة والضعفاء، وأولت األرحام أهمية بالغة وخصتهم بنصيب من الميراث، 

 :تظهر مؤيدات الشمول المالي في األدلة التاليةو، )18("القرابة"وشملتهم بملكية المال لعلة 

  النساءشملت آيات الميراث حقوق توأكد ،اماليوهي حصة عند تقسيم الميراث هن ،

ِللرجال َنِصيب ِمما َترك اْلواِلدان واْلَأْقربون وِللنِّساِء : "، وقال تعالى)19(واجبة معلومةمفروضة 
 َكُثر َأو ا َقلَّ ِمْنهِمم ونباْلَأْقرو اناِلداْلو كا َترِمم ا َنِصيباَنِصيبوضْفر7سورة النساء، اآلية " [م[ ،

سورة "[َفإن ُكن ِنساًء َفوق اْثَنَتين َفَلهن ُثُلَثا ما َترك" :قال تعالى نصيب البنات من الصلب توحدد
إن امرؤ هَلك َليس َله وَلد وَله ُأْخٌت :"قال تعالى األخواتنصيب  كما حددت ،]11النساء، اآلية 

كا َترم فا ِنصوقوله تعالى" َفَله":ا الثُُّلَثانمَفَله نَكاَنَتا اْثَنَتي ن176سورة النساء، اآلية " [َفإ[. 
فإنها ترُث منه، في ميراث زوجها؛ فإن مات قبل انقضاء عدتها،  ارجعيوثبت حق الزوجة المطلقة 

سورة الطالق، " [َأسِكُنوهن ِمن حيُث سَكنُتم من وجِدُكم" :ألنها في حكم الزوجة لعموم قوله تعالى
  .]6اآلية 

 شملت آيات الميراث الكبيير والصغير الطفل في رحم ف، وأكدت أن الميراث حق لهم، )20(امالي

؛ )21()اصارًخال يرث الصبي حتى يستهل : (الكريم سولالرفقال  أمه ثبت حقه في الميراث،

  .)22(إذا عطس أو بكى وقت خروجه من رحم أمه ثبت حقه في الميراثف

 نوحدد لهم  اعتنى اإلسالم باألقاربفأيما مؤمن ترك ( :نبينا الكريممن الميراث، قال  اصيب

 واْليَتامى ُأوُلو اْلُقربىوإَذا حضر اْلِقسمَة :"وقال تعالى ،)23()فلترثه عصبته من كانوا اماًل
ِمْنه مُقوهزَفار اِكينساْلمحتواءاحثت اآلية الكريمة على ف، ]8سورة النساء، اآلية " [و 

يشمل األصناف المذكورة أن  وإكرامهم باعطائهم المال، ودعت المعطي واأليتام المحتاجين
الوارثين فإعطاء األقارب غير  ،وقت التوزيع الميراثبالتنازل لهم عن شيء من  اماليفي اآلية 

 .على أنفسهم عتمادلالهم، ويؤهلهم حيات دامةستامن الميراث يساعدهم في 

، يشـمل العديد من صـور اإلغاثة والضمان الـذي يحتاجـه للوارثين دعم مالي بمثابة الميراثف
  .اكبيرأو  اصغير ،أنثى أو اذكرفي المجتمع سواء أكان  الفـرد
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اإلنفاق الواجب: اثاني.  

 اللهم أعِط" :النبي الكريمعليه، وبين الفضل الكبير للمنفق قال  وحّث اإلنفاق أوجب اإلسالم

فبعد اإلنفاق على النفس،  اإلنسان في إنفاقه، ألولويات اسلمسالم وقد وضع اإل .)24("اخلًف امنفًق

 ،)25("بيتهفليبدأ بنفسه وأهل  اخيرإذا أعطى الله أحدكم " :النبي الكريم قال هلاألينفق على 

، وتظهر أدلة الشمول المالي في )26("أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله" :وقال
  :اآلتي

 ورعايتها، ألنه أقدر منها على  سالمية الرجل مسؤولية اإلنفاق على المرأةكّلفت الشريعة اإل
بعض  �الرجاُل َقوامون عَلى النِّساِء بما َفضَل اللَّه بعضهم عَلى" :قال تعالىالعمل والكسب، 

ماِلهوَأم ا َأْنَفُقوا ِمنمب34سورة النساء، اآلية " [و[ ،ملزم باإلنفاق عليها، واألخ  المرأة فولي
رة، والزوج ملزم باإلنفاق عليها ملزم باإلنفاق على أخته إن لم يكن لها عائل أو كانت فقي

 :قال تعالىف، )27(في نفقته عليها الكفاية يعتبرألنها تدخل ضمن واليته وال  ؛اكامًلانفاق 
َلا يَكلِّف اللَّه َنْفسا إلَّا ما  �ِمما آَتاه اللَّه ومن ُقِدر عَليِه ِرزُقه َفْليْنِفق ِليْنِفق ُذو سعٍة ِمن سعِتِه "

يشير القـرآن الكريـم إلـى أن و .]7سورة الطالق، اآلية " [سيجعُل اللَّه بعد عسر يسراآَتاها 
على المرأة وتأمين مطالب باإلنفاق فهو المسـؤولية الماليـة فـي األسـرة علـى الرجـل، 

  .أو زوجًة اأو بنًت اأو أخًت اأمسواء أكانت  ياجاتهااحت

  والمسكن لهم ملبسالمأكل وال بتوفيرالزوج باإلنفاق على أوالده كلفت الشريعة اإلسالمية ،
، فاألب ]233البقرة،  سورة" [وعَلى اْلموُلوِد َله ِرزُقهن وِكسوُتهن باْلمعروِف" :قال تعالى

طالما كانوا غير قادرين على كفاية  وشمولهم بالمال واألعطيات، أوالده على اإلنفاقبمجبور 
 .أنفسهم

  في  ذلك يدخلوعلى والديه حتى لو كانا موسرين، اإلنفاق ب بناالكلفت الشريعة اإلسالمية
سورة " [وباْلواِلدين إحساًناربك َألَّا َتعبدوا إلَّا إياه  وَقضى" :باب اإلحسان إليهما قال تعالى

ل أوالدكم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموا: "الكريم، وقال النبي ]23اإلسراء، اآلية 

 –ىأنًثكان أم  ذكرا– امعسرأو  اموسرواجب الولد إن كان ف، )28("هنيًئامن كسبكم، فكلوا 
 .عن الكسب، سواء أكانا مسلمين أو كافرين نيالعاجز والديهاإلنفاق على 

  جاء رجل قد السعة، ف في حالةبالمال وشمولهم  اإلنفاق على األقاربحثت الشريعة اإلسالمية
 أمك، :ثم من؟ قال: أمك، قال :؟ قالبرَأمن  ،يا رسول الله: "قال النبي الكريمفي مسألة إلى 

ويتبين من الحديث ، )29("ثم األقرب فاألقرب أباك :؟ قالنمثم : قال ،أمك :ثم من؟ قال:قال
وجوب نفقته على القريب عن الكسب، أجمع الفقهاء على  اعاجز افقيركان القريب  أنه إذا

  .غير الزكاةالموسر من 
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  ته تحت والي شمول من همالرجل كفلت الشريعة اإلسالميةامالي كالعامل والخادم: اوعيني، 
: النبي الكريممن الكسوة والنفقة، قال  مومؤنته نفقتهم وتجب عليهفهو مسؤول عنهم، 

مما يأكل،  إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه"

 .)30("كلفتموهم فأعينوهم فإنوليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، 

  الزكاة: ثالثا

 الب ،استحقاق للفقراء من مال األغنياء يفهبأمر من الله تعالى،  من العبادات المالية الواجبة
القرآن وحدد  .]43سورة البقرة، اآلية " [وَأِقيموا الصَلاَة وآُتوا الزَكاَة" :قال تعالى منة أو فضل

 واْلعاِمِلين واْلمساِكين اِءللفقرإنَّما الصدَقاُت " :قال تعالىلزكاة، المصارف التي تدفع لها ا الكريم
سورة التوبة، اآلية " [السبيل وابن اللَِّه سبيل وِفي واْلَغاِرِمين الرَقاِب وِفي ُقُلوبهم واْلمؤلََّفِة عَليها

60.[  

 ُخْذ" :قال تعالىلتحقيق كفايتهم  اماليأداة فعالة في سد حاجة المعوزين وشمولهم  فالزكاة
بالشكل  الزكاة فتوزيع .]103سورة التوبة، اآلية " [ِمن َأمواِلهم صدَقًة ُتَطهرهم وُتزكِّيهم بها

 مدادهبإفغنيهم يساعد فقيرهم  ،ما بينهمالصحيح يكفل تقليل التفاوت المادي وتحقيق التعاون في
 .ويسد حاجته وحاجة أهلهحتى يعمل  ؛عن الكسب، أو يمده بأدوات لإلنتاج اعاجزإن كان  بالمال

قال رسول  زكاة الفطر بالزكاة من حيث الوجوب، ومصرفها الفقراء والمساكين والمحاويج قلحوُت

  .)31("أغنوهم عن سؤال هذا اليوم" :الله صلى الله عليه وسلم

الكفارات والنذور: ارابع  

البشر  عنيمحو حرصت على توفير كل ما ريعة اإلسالمية بكل ما فيه خير، فجاءت الش
سورة النور، اآلية " [وُتوبوا إَلى اللَِّه جميعا َأيه اْلمؤِمُنون َلعلَُّكم ُتْفِلحون: "ذنوبهم، قال تعالى

إلى المحتاجين والمعوزين من  )الناذر( رالمكفيدفعه  بمثابة التزام مالي الكفارات والنذورف .]31
ويتحقق الشمول من احتياجات الفقراء،  اجانبالموارد التي تغطي  يعد منوأبناء المجتمع، 

  . عنهم ال ينقطع )اعيني/انقدي(اقتصاديا  اموردالكفارة والنذر باعتبارللمحتاجين 

  ِه" :قال تعالىكفارة الحلقب ا َأويضرم ِمْنُكم َكان نِص َفم ٌة ِمنيْأِسِه َفِفدر َأًذى ِمن َأو امي
 ]. 196سورة البقرة، اآلية [ "صدَقٍة َأو ُنسٍك

 َلى" :قال تعالى كفارة القتل الخطأٌة إلَّمسٌة مِديِمَنٍة وؤٍة مَقبر يررِمًنا َخَطًأ َفَتحؤَقَتَل م نمو 
 ].92سورة النساء، اآلية [" َأهِلِه إلَّا َأن يصدُقوا
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 قال تعالى: كفارة اليمين: "اِخُذُكمؤَل َلايو اِنُكممِفي َأي اللَّْغوب اللَّه� ُتمقَّدا عمب اِخُذُكمؤي ِكن
انماْلَأي  َأو ِليُكمَأه ونا ُتْطِعمِط مسَأو ِمن اِكينسِة مرشع امْطعإ ُتهَفَكفَّار يررَتح َأو مُتهوِكس

 ].89سورة المائدة، اآلية " [رَقبة

 قال تعالى: النذور: "مهوُفوا ُنُذورْليكفارة : "النبي الكريم، وقال ]29سورة الحج، اآلية " [و

  .)32("النذر كفارة اليمين

  .التطوعيإلنفاق ا: الفرع الثاني

إذا عجز اإلنسان عن كفالة نفسه، هيأت له الشريعة اإلسالمية مداخل متعددة لكفايتها، فقد 
 تقديمأن يقوموا ب عن حاجتهم، ازائد اماًليمتلكون المسلمين الذين حثت الشريعة اإلسالمية 

  .ألبناء المجتمع من الفقراء والمعوزينالنقدية أو العينية  اتالتبرع

  الوصية: اأوًل

 ،خرينطريق لمساعدة اآلفهي  حوائجهم،ل ضاًءقو ،بالناس رحمًةشرع الله تعالى الوصية 
ُكِتب عَليُكم إَذا حضر َأحدُكم اْلموُت إن َترك " :قال تعالى ،مع بعضهم البعضوتكافلهم  ،وتضامنهم

لغاية وا، ]180سورة البقرة، اآلية [ "حقا عَلى اْلمتَِّقين واْلَأْقربين باْلمعروِفاْلوِصيُة ِلْلواِلدين َخيرا 
 نظرا" :قال النبي الكريموسد خلة المحتاجين  ،امالي شمول األقارب غير الوارثين من الوصية

: ، وقال النبي الكريم)33("قرابتك الذين يحتاجون وال يرثون، فأوص لهم من مالك بالمعروف

  .)34("اجعلها لفقراء أقاربك"

، )35("الله تصدق عليكم بثلث أموالكم إن: "النبي الكريمل وقل ،للموصي أن يوصي بثلث مالهف

، وهذا بمثابة توجيه نبوي يحقق )36("الثلث كثير" نإ تجاوز الثلث، فقال النبي الكريمله وال يحق 
بقاء فإذين لوال الميراث لكانوا فقراء، لا ،األبناء والبنات واألقارب: مبدأ الشمول المالي لكل من

المال للورثة يتنعمون بها أفضل من اإليصاء بها لألجانب، فمن الظلم ترك الورثه فقراء يعيشون 
اليد العليا خير من السفلى وابدأ بمن " :ريمقال النبي الك فقدمما يتصدق به اآلخرون عليهم، 

  . )37("تعول

لهم من غيرهم، ومن هذه الحاالت ما  يوصىحاالت األقارب تكون أولى بأن غير أن بعض 

إذا توفي شخص وله أوالد " )38()279(عليها قانون األحوال الشخصية األردني في المادة  نص
ث أوجب حي" ابن وقد مات ذلك االبن قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالء في ثلث تركته وصية

، بمثل اناًثا أو إذكورالذي مات حال حياة أبيه، سواء كان األوالد  بناالالقانون الوصية ألوالد 
  .يزيد على ثلث التركة أّلامقدار ميراث أبيهم على 
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ا بأن األصل المطبق علمالذين توفي أبوهم في (أن يقوم الجد بإعطاء األحفاد  اتاريخي
وتقوم األسرة كلها برعايتهم  .احيما يعادل أو أكثر من ميراث أبيهم على فرض أنه كان ) حياته

وكفالتهم، ولما أصبحت الوصية االختيارية أو الكفالة ضعيفة وقليلة الحدوث، سارع المشرع 
  .إلى إدراج الوصية الواجبة في القانون المعاصر

نظام التبرعات: اثاني.  

ونظام  ،اسع ال يتوقف على الزكاةحق المسلم الفقير من مال المسلم الغني حق ويعتبر 
المتبرع من بذل  تمكنيف ،اإلحسان على قاعدة ستسُأالتي  العديدةات فيه من المداخل التبرع
من أبناء  والفقراء المعوزينذوي الحاجة الماسة كأوالده، وأقاربه، وجيرانه، على  ماله فضل

  .]219سورة البقرة، اآلية " [ويسَأُلوَنك ماَذا يْنِفُقون ُقل اْلعْفو":قال تعالى ،المجتمع

سلمينوالصالح للم تحقق الخير )عينية( ما يقدمه المسلم ألخيه المسلم من مساعدة نقدية إن ،
سورة " [ٰوَتعاوُنوا عَلى اْلبر والتَّْقوى" :قال تعالى أي عجز طارئ يمكن أن يلحق بالمحتاج، سدتو

  .]2المائدة، اآلية 

من المساعدات التي متنوعة  أصناف يتميز بوجود ،نظام واسعفي اإلسالم نظام التبرعات إن 
  .تشمل كافة أفراد المجتمع

  الصدقة: اأوًل

وكفالة احتياجاتهم عن طريق الصدقة،  الشريعة اإلسالمية على قضاء حوائج المسلمينحثت 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا " :قال تعالى قوة في تأصيل الروابط التكافلية في المجتمع،لها لصدقة فا

دورها في مساعدة و أهميتهاعلى  وأصدق دليل ،]267سورة البقرة، اآلية " [من طيبات ما كسبتم
فعندما قاربت الناس  عام الرمادة من تعاون بين الصحابة،حدث  ما ،المحتاجين وكفالة معيشتهم

من  ابعضبسبب القحط والجوع، كاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه  الهالك موال علىواأل
تقديم المعونات  إلىتسابق الصحابة إلى المسلمين، ف منهم إرسال الطعام والكساء اطالبالصحابة 

   .األجر والثوابفي  اطمعوالمساعدات إلنقاذ أرواح العديد من الناس 

  :منها ومجاالت الصدقة عديدة

من  مختلفًة فئاٍتتشمل و، يقصد بها المتصدق األجر والثوابالتي  صدقة التطوع: اأوًل

  :المجتمع

بالمساعدات يستطيع المتصدق أن يشملهم  :على الكسب غير القادرينالفقراء والمساكين  .1
ضرورات الحياة، ب يتعلقما فيالنقدية أو العينية التي تحقق كفايتهم وتقضي حوائجهم، خاصة 
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على جوع  امؤمًنأيما مؤمن أطعم : "النبي الكريمقال كالمأكل أو المشرب أو المسكن، 
على ظمأ سقاه الله يوم  امؤمًنأطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى 

على عري كساه الله من خضر  امؤمًنالقيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسا 

 .)39("الجنة

 يهمباإلنفاق عل ،اماليوشمولهم حث اإلسالم على االعتناء بهم  فقد :األيتام واألرامل .2
سورة البقرة، " [واْليَتامى اْلُقربىحبِه َذِوي  وآَتى اْلماَل عَلى" :، قال تعالىوتحقيق كفايتهم

ُقْل ما َأْنَفْقُتم ِمن َخير َفِلْلواِلدين واْلَأْقربين  يسَأُلوَنك ماَذا يْنِفُقون" :، وقوله تعالى]177اآلية 
  .]215سورة البقرة، اآلية [ "بن السبيلواْلمساِكين وا واْليَتامى

وحث على رعايتهم واإلنفاق عليهم وعلى ، اماليفقد شملهم اإلسالم  :طلبة العلم والعلماء .3
فطلبة العلم أحوج الناس إلى الدعم المالي، فمن خالله يمكن  ،مراكز التعليم الخاصة بهم

 .توفير المسكن والمأكل والملبس ولوازم التعليم
التبرع لهم بقيمة من خالل  ،شمولهم بالمالومداواتهم واإلسالم رعايتهم  أوجب :المرضى .4

ومن َأحياها َفَكَأنَّما " :إلخ قال تعالى... األجهزة الطبية، أو تكاليف العمليات باهظة الثمن
 ].32سورة المائدة، اآلية [ "َأحيا النَّاس جميعا

وشموله بالمساعدات النقدية أو العينية والتصدق عليه،  ايتهأمر الشارع الحكيم رع :الجار .5
ذا كانوا في ضرورة ملحة، وعلى إذا كان في حاجة، فسد حاجة الجار والقريب واجبة إ

 واْلجاِر ِذي اْلُقربى" :، قال تعالى)40(منه، ثم األقرب فاألقرب ابابالمتصدق أن يبدأ بأقربهم 
إلى تفقد األقارب  ، ودعا كذلك]26سورة النساء، اآلية " [والصاِحِب باْلجْنِبواْلجاِر اْلجُنِب 

الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم " :النبي الكريمواإلنفاق عليهم، قال 

 .وكانوا محتاجينمن ال تلزمه نفقتهم مساعدة  األقارب خص وقد، )41("اثنتان صدقة وصلة

سخر ففمن رحمة اإلسالم وعنايته بالمضطر أنه لم يتركه عند اضطراره،  :اإلنسان المضطر .6
التي يتوجب فيها التكافل  الحاالتمن  ضطراراالحالة ف ويفك كربته، له من يساعده في حاجته

 سكن له، فأجاز اإلسالم المضطر أو من ال المضطر، أو المريض  كالجائع  ،والبذل والمواساه
َأمن يجيب اْلمضَطر إَذا " :قال تعالى ،اجهاتيحمن المساعدة التي وتقديم أي نوع  ،مساعدته

  ].62سورة النمل، اآلية "[ دعاه ويْكِشف السّوَء

اإلنسان انقطع  مات  إذا  ": النبي الكريم ، قال)42(الباقي ثوابها إلى اليوم اآلخر الصدقة الجارية :اثاني

، وأجمع )43("جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهصدقة : عنه عمله إال من ثالثة
فالوقف نظام خيري يمثل قاعدة للنظام المالي اإلسالمي، وبمثابة منهج  .الوقف هاالفقهاء أن
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جيال المتالحقة، اقتصادي واجتماعي متكامل، ومورد دائم للفقراء والمحتاجين، ومتعاقب لأل
قدرة على تحقيق التوازن بين  فله والرخاء االقتصادي،، جتماعياالبه يتحقق الضمان و

  . طبقات المجتمع

 )إلخ...الزراعي، االقتصادي، والنقدي، والصحي، والتعليمي( مسالك الوقف متعددةو
إن أول األوقاف . وجميعها هدفها مساعدة الفقراء والمساكين واألرامل واأليتام وكبار السن

يوم  الكريمفي العهد النبوي كانت بساتين مخيريق اليهودي التي تصدق بها على النبي  ستثماريةاال
تهدف إلى  في سبيل الله، اوقًفجعلها تصدق بها على فقراء المسلمين، بأحد، والذي بدوره 

التي استفاد  الوقفيةوهنالك العديد من األصول  .)44(لكل مسلم وفقيروالمساعدة تقديم المعونة 
رضي الله - وقف عمر ك ،اا وعينينقدي، فشملتهم نوالمحتاجوالفقراء والمساكين : منها المسلمون

بيل الله، وابن تصدق بها على الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سو بخيبر، اأرضفقد أصاب  - عنه

وبئر رومة الذي اشتراه عثمان  .)45(، وال يورثوهبيأصلها، وال  باعي اًلأ شرطالسبيل، والضيف، 

كرم الله - علي بن أبى طالب وأرض  .)46(وتصدق به على المسلمين -رضي الله عنه-بن عفان 

على المساكين  فقد أوقفها، )47(هايف عيون الماءبغزارة  كانت تتميزوع ببين التي - وجهه
حاجاتهم، وقدمت لهم المنافع للمسلمين وسدت وغيرها من األوقاف التي حققت  .والمحتاجين

 ،وقف البذور لمساعدة الفالحينالمساعدات المختلفة، وشملتهم بالنقد أو باألدوات العينية، ك
  .وغيرها الكثيرووقف المستشفيات لرعاية المرضى  ،ووقف الحلي لمساعدة المقبلين على الزواج

 ، فالوقفاا وعينينقديبشمولهم  لقد استطاعت مؤسسة الوقف سد احتياجات المسلمين
وإتاحة الفرص لتشغيل في تأسيس البنية التحتية للدولة،  ساعدو، ساهم غير منقطعمورد دائم 

  .العمالة، والمساهمة في زيادة النشاط التجاري للمجتمع

القرض الحسن: اثاني.  

 انشاًطويعد القرض الحسن  ،همتحتياجاالوتلبية رحمة بالناس  قتراضاالشرع الله تعالى 
ن َذا " :قال تعالى ، تتطلبه ضرورات الحياةاماليقاملَِّذي ي ضَقرار نللَّهسا حضضا َفيِعَفه َله" 

الذي حرمه الله تعالى،  للقرض الربوي ايرئيس ابديًل عتبري فالقرض الحسن، ]11الحديد، اآلية [
سورة البقرة، اآلية " [َأجل مسمى َفاْكُتبوه َتدايْنُتم بدين إَلىيا َأيها الَِّذين آمُنوا إَذا " :قال تعالى

  .)48("مرتين إال كان كصدقتها مرة اا قرضمسلم قرض ي مسلم  من  ما " :النبي الكريم، وقال ]282

أجاز اإلسالم قد فالحاجات الطارئة كثيرة، و كان حاله اأي ،قتراضلالفقد يحتاج اإلنسان 
، فمن أراد دخول هم بالمساعدات النقديةإمدادشمول الناس وفي  دورلما له من  ؛القرض الحسن
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القرض  واستخدام ،قتراضاالله اإلسالم  جازس مال، أان بحاجة الى رأميدان االستثمار وك
  .ويكفل قوته وقوت من يعول ،ادخًلعليه  يدرمشروع  لتأسيس

  الهبة: اثالًث

النبي من مكارم األخالق التي حث عليها هي لألقرباء والمحتاجين، و مستحبًة احقوًق تمثل الهبة
المنيحة، أن يمنح : قال .الله ورسوله أعلم: ، قالوا"فضل؟ أتدرون أي الصدقة أ" :فقالالكريم 

في حالة  اواجبتعد  المنيحة، ف)49("أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة أحدكم

توطيد العالقات االجتماعية، ودور اقتصادي بتوفير في كبير  لها دور اجتماعي، ف)50(الحاجة والضرورة
  .الكفاية للمحتاجين

لشمول أفرادها المحتاجين والقادرين تقدمه الدولة  لتيانوع من الهبة رض الموات وإحياء األ
فمن استطاع تحويل األرض الموات إلى أرض  .وزراعة األرض بالمساعدات العينية ،على الكسب

النبي قال ، حق في استغاللها واالنتفاع بريعهاالشريعة اإلسالمية ال ت، أعطصالحة لإلنتاج والعطاء

  .)51("ليست ألحد، فهو أحق بها اأرض رعممن : "الكريم

ثبت إعساره، وورد في  من الدين إن هإبرائو ،إلى التيسير على المدين المعسر اأيضندب اإلسالم و
" ميسرٍة وَأن َتصدُقوا َخير َلُكم إن ُكْنُتم َتعَلمون إَلى  َفَنِظرٌة   وإن َكان ُذو عسرٍة: "تعالى فضل إنظاره قوله

التصدق  من خالل امالي لمدين المعسرشمول االكريمة على  اآلية، وحثت ]280سورة البقرة، اآلية [

كان رجل : "النبي الكريم، وقال اموسرالدائن  إذا كان )52(نظارهإ، وحط مبلغ الدين عنه أفضل من عليه
فلقي الله : لعل الله أن يتجاوز عنا، قال ؛فتجاوز عنه امعسرإذا أتيت : يداين الناس فكان يقول لفتاه

  .)53("فتجاوز عنه

من قبل المتصدقوالشمول العام  زاميلحسان اإلنوع من اإل "المنفعةهبة " العارية كما أن 
وتضم منافع  فتبدأ من أبسط األشياء كاإلبرة في المجتمع،فلها دور اجتماعي  ألفراد المجتمع،

 وقد األرض،إلى أعقد األشياء كالدار أو  عارتهبإوما جرت العاده  ،كالقدر والدلو: البيت كاملة
ستطيع يال ، ألنه ]7سورة الماعون، اآلية [ "ويمَنعون اْلماعون" :الىقال تع حذر اإلسالم من منعها

  .بين أفراد المجتمعللتعاون فهي سبيل  ،االستغناء عنها في حياتهمشرأحد من الب

أفراد من األموال التي يملكها  ستفادةاالحسن فائدة كبيرة تتمثل في  ويتحقق من خاللها
، ويشمله بالمساعدة إلى أخيه تهايمكن أن يقوم بإعار ،العملفمالك العين العاطلة عن ، المجتمع
 ،بتكافل اجتماعي بطريقة غير مباشرة العارية وتنتهي ،امستمر ادخًل يولد منهاسوبالتالي العينية، 

 .منها ستفادةواال يمكن لمالكها إعارتهاعن العمل فأدوات اإلنتاج العاطلة 
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  الخاتمة

الفقراء  وصولعن طريق  ،وجهودها لحل مشكلة الفقرالدولية ا من دور المؤسسات انطالًق
حتى  ،خاصة بهمالاجية تنإلا هملتأسيس مشاريع ؛التمويلإلى  واإلناث الشبابمن والمهمشين 

 ما تزالنسبة الفقراء في العالم  إال أن ،من الفقر والبطالةوا صيتخلوحسن أوضاعهم المعيشية، تت
  .اجدمرتفعة 

يجاد الحلول العملية في إ اسباًقكان سالمي اإل االقتصاد المالي في النظامنجد أن المقابل في 
يهدف ، متجذر في االقتصاد اإلسالمي شاملمنهج عام  فالشمول المالي .مشكلة الفقر والبطالةل

في النشاط مجهم لد اا وعينينقديويشملهم  ،الفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل ايةرعإلى 
 جتماعيةواالاألدوات االقتصادية  عن طريق المساعدات المقدمة نأ إلى إضافة. االقتصادي

وتحريك إلنعاش  ؛المنتج لعمل النافعا على اإلسالمية األمةأبناء فيز قادرة على تح ،للشمول المالي
  .جتماعياالنمية الشاملة والرخاء وتحقيق الت ،الحياة االقتصادية الراكدةعجلة 

  النتائج

  :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها

 وعدم اقتصاره على تقديم الدعم النقدي ،م االقتصادي اإلسالمي بشموليتهالنظا يتميز .1
ي اإلسالمي قادر على تقديم فالنظام االقتصاد ؛هو أوسع وأشمل من ذلك ، بلللمحتاجين

 ،ألفراد المجتمع العيش الكريمالتي تكفل  جتماعيةواالتعددة من األدوات االقتصادية م أصناف
 .ووصولهم إلى حد الكفاية

المساعدات النقدية والعينية التي تمكن الفقراء والعاطلين النظام االقتصادي اإلسالمي يقدم  .2
 . النشاط االقتصاديودمجهم في  ،المشاريع اإلنتاجيةعن العمل من المشاركة في 

وأدوات إعادة التوزيع لهما القدرة على تمكين الفقراء ، المخاطرأدوات المشاركة في  نإ .3
 .والعاطلين عن العمل القادرين على الكسب من توفير مصدر رزق دائم لهم

  التوصيات

 .والبطالة مكافحة الفقرل استثمار األمة اإلسالمية مخزونها التشريعي الغنيضرورة  .1

الدعم إلى  يصالإالمنفقين جاد وسائل تسهل على حديثة بإياالستفادة من التكنولوجيا ال .2
 .مستحقيه

  .عن القروض الربوية والتوجه إلى البدائل اإلسالمية بتعاداال .3
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 ))أموال التأمينات أنموذجًا((أثر تمام امللك في الزكاة وتطبيقاتها املعاصرة 
  

  *خالد سالمة محمد البطوش

  

  ملخص

ــأمين التــي     تنــاول هــذا البحــث أثــر تمــام الملــك فــي زكــاة      ــالغ الت أمــوال شــركات التــأمين اإلســالمية ومب
الت الحصـرية؛ إذ عمـد الباحـث    تشترطها الشركات الصانعة على الشـخص الـذي يتقـدم للحصـول علـى الوكـا      

إلى تعريف الزكاة واأللفاظ ذات الصـلة بموضـوع البحـث، وبـين مشـروعية تمـام الملـك وأنواعـه، ثـم بـين أثـر            
  .تمام الملك في إخراج الزكاة وتحديدًا في أموال التأمينات

  .الزكاة، تمام الملك، أموال التأمين: الكلمات المفتاحية

 

 
The Effect of Full Ownership in Zakat and its Contemporary  

((Insurance Money as a Model))  
 
Khalid S. Al-Btoush, PhD student, University of Jordan - Faculty of Sharia. 

 

Abstract 
This research dealt with the effect of the completion of the king in the zakat on the 

funds of Islamic insurance companies and the amounts of insurance required by the 
manufacturing companies on the person who applies for exclusive agencies, where the 
researcher proceeded to define the zakat and the words related to the subject of the 
research, and between the legality of the completion of the king and its types, and then 
the effect of the completion of the king Paying zakat, specifically on insurance funds 

Keywords: Zakat, full ownership, insurance money. 
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  المقدمة

على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين،  الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم
فإن الزكاة من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة، والمتأمل لروح الشريعة ... وبعد

اإلسالمية يجد أنها حرصت كل الحرص على مصلحة الفقراء والمساكين من جهة، وحرصت على 
م بالمسلمين أغنياء وفقراء، وما مصلحة صاحب المال من جهة أخرى، وهذا من باب عناية اإلسال

يهمنا في هذا البحث هو ما يتعلق بتمام الملك للمزكي وتحديدًا أموال التأمينات، وهو ما سيتم 
  .بحثه وبيان أثره في إخراج الزكاة

  . مشكلة الدراسة

بيان حقيقة تمام الملك وأثره في الزكاة من حيث وجوب الزكاة  تكمن مشكلة الدراسة في
  .كيف تزكى، وتحديدًا في أموال التأمينات؟وعدمها، و

  . أسئلة الدراسة

  :تجيب الدراسة على االسئلة التالية

  .ما مفهوم تمام الملك؟_ 1

ما أثر تمام الملك في التأمينات النقدية للحصول على خدمات وأموال شركات التأمين _ 2
 .اإلسالمية؟

ا الشركات الصانعة على الشخص الذي ما أثر تمام الملك في أموال التأمين التي تشترطه_ 3
  .؟للحصول على الوكاالت الحصرية لشراء السيارات مثاليتقدم 

  . أهمية الدراسة

بيان مكانة الزكاة ومنزلتها في اإلسالم؛ فهي الركن الثالث بعد الشهادتين والصالة، وحظيت  -1
 .باهتمام كبير من الشارع الحكيم

مي ومواكبته لكل ما يستجد في الواقع فيعطي كل واقعة حكمها التعرف إلى مرونة الفقه اإلسال -2
  .الشرعي في فقه الزكاة وغيرها

بيان دور الفقهاء السابقين والمعاصرين في خدمة الشريعة اإلسالمية وإبراز دورها الحضاري  -3
  .في واقع الحياة

الل اشتراط تمام بيان عدل الشريعة اإلسالمية في تطبيق مبدأ الزكاة على المكلفين من خ_ 4
   .الملك في األموال التي يملكها المزكي
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 . أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى بيان األمور اآلتية

  .بيان مفهوم تمام الملك_ 1

  .بيان أثر تمام الملك في أموال التأمينات المحتجزة لدى شركات التأمين كأموال تستحق الزكاة -2

ركات التأمين اإلسالمية، وأموال التأمين التي تشترطها بيان أثر تمام الملك في أموال ش -3
  .الشركات الصانعة

  . الدراسات السابقة

   .م 1973، عام 2يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، ط. كتاب فقه الزكاة، د_ 1

هذا الكتاب من أفضل المؤلفات في باب الزكاة؛ إذ تميز بالشمول لكل جزئيات الزكاة مع  -
 .مسألة وبيان حكمها الشرعي التأصيل الشرعي لكل

 .تحدث عن شروط وجوب الزكاة بإسهاب، وخصوصًا شرط الملك التام وأثره عليها -

 .بين حكم زكاة الدين والمال الحرام بالتفصيل -
بين حكم زكاة المكافآت والمدخرات للموظفين في نهاية الخدمة بشكل مختصر وموجزا  -

 .لم يتجاوز نصف صفحة
 .التطبيقات المعاصرة في الزكاة التي يتحقق فيها الملك أم اللم يتعرض إلى بقية  -

وهو  .باسل الشاعر. دو قذافي غنايم. المنع من التصرف بالمال وأثره في وجوب الزكاة، د_ 2
  .م 2017، 1، ع13بحث مقدم إلى المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية، مجلد

 ه في وجوب الزكاة من خالل بيانل وأثرمسألة المنع من التصرف بالما تناول الباحث -
 .تصرف في المالاألسباب الموجبة للمنع من ال

من التصرف  حث ألثر ذلك على زكاة المال في حال وجوب السبب الموجب للمنعاعرض البت -
في التوثيق للرهن، أو الحجر لفقدان أهلية األداء، أو الحبس واألسر، أو الردة، أو 

 .اإلفالس
راسة إلى أن سبب المنع من التصرف بسبب الحجر والرهن واالفالس ال تمنع توصلت الد -

  .من الزكاة بخالف الردة فتعد مانعًا من الزكاة

جاءت الدراسة محصورة في أربعة أشياء تمنع من التصرف، ولم تتعرض إلى بقية الصور  -
  .األخرى
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، وإنما كان البحث يتعلق لم يتعرض الباحث إلى شرط تمام الملك وأثره في وجوب الزكاة -
  .في المنع من التصرف

شرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرة، وهو بحث مقدم لندوة البركة  -3
أستاذ الفقه المقارن /يوسف بن عبدالله الشبيلي. د: لالقتصاد اإلسالمي الثالثة والثالثون

  .بالمعهد العالي للقضاء

  .ث عن معنى الملك وأنواعه وأثره في الزكاةتحدث الباح: أوًال

  .تحدث الباحث عن زكاة المال العام المستثمر وغير المستثمر والعام والخاص: ثانيًا

  :تناول الباحث مال الضمار وبعض تطبيقاته المعاصرة، ومنها: ثالثًا

  .األرصدة المحتجزة لقيود قانونية -1

 .الديون المشكوك فيها -2

 .الديون المعدومة -3

 .ون المؤجلةالدي -4

 .جاءت الدراسة مختصرة ولم يتوسع الباحث في نقل األقوال واألدلة: رابعًا
جاءت الدراسة محددة ومحصورة في بعض التطبيقات المعاصرة وذكر الباحث بعض : خامسًا

   .التطبيقات القديمة

بكلية  أستاذ مشارك/ صالح الفوزان. شرط تمام الملك وأثره في قضايا الزكاة المعاصرة، د -4
وأصل البحث ورقة مقدمة إلى ندوة البركة الثانية والثالثين  .جامعة الملك سعود –المعلمين 

  .هـ1432لالقتصاد اإلسالمي عام 

  .تناول الباحث شروط وجوب الزكاة، ومنها شرط الملك وآثاره على بعض أموال الزكاة -

لمال المملوك في بين الباحث مال الضمار وبعض صوره المعاصرة كالدين المؤجل وا -
جهات ذات شخصية اعتبارية، والمال الممنوع من التصرف به لقيود قانونية واألموال 

 .المحتجزة والمرهونة
كانت الدراسة مختصرة وموجزة ولم تتوسع في ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم، وهذا  -

 .باعتراف الباحث نفسه
والتي تحتاج إلى بحث وبيان لم يتعرض الباحث إلى كثير من الصور المعاصرة والمهمة  -

 .حكمها الشرعي
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  .منهج الدراسة

سيتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي االستقرائي االستنباطي؛ إذ سيقوم بتتبع : أوًال
  .المسائل والجزئيات الفقهية وبيان حقيقتها

ف فإنه سيحرر بيان الحكم الشرعي لكل مسألة محل االتفاق، وإذا كانت المسألة محل خال: ثانيًا
  .موضع النزاع، وسيذكر األقوال الفقهية واألدلة لكل قول ووجه الداللة

  .سيقوم الباحث بمناقشة األدلة وبيان القول الراجح مع إيراد أسباب الترجيح: ثالثًا

 .مفهوم الزكاة، مشروعيتها، وشروطها: المبحث األول

يف الزكاة؛ كون الموضوع يتعلق قبل الحديث عن الملك وتمام الملك سيبدأ الباحث بتعر
  .بتمام الملك في الزكاة وأثر ذلك عليه

 .مفهوم الزكاة لغة واصطالحًا: المطلب األول

  . مفهوم الزكاة لغة: الفرع األول

زكا الزرع : يقال .هي اسم من الفعل زكا يزكو والمصدر منه زكاء وزكوا؛ أي نما: الزكاة لغة
من لَّدنَّا  وحَنانا{: ومنه قوله تعالى .ي أي من قوم أتقياء أزكياءإذا نما، والزكاة الصالح ورجل زك

  .)13:مريم(} ة وَكان َتِقياٰوزَكو

منها النماء والبركة والطهارة والتطهير : مما تقدم يتبين أن الزكاة تطلق على معان عدة
  .والصالح والمدح وصفوة الشيء

  . الزكاة اصطالحًا: الفرع الثاني

  :الفقهاء الزكاة بتعريفات متعددة تبين حقيقتها والمراد منها، وهي على النحو اآلتيعرف 

تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي وال مواله مع قطع : الزكاة هي
   .)1(المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى

  .)2(صهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصو: أو هي

يالحظ المتأمل لهذه التعاريف أنها اشتملت على شروط المزكي وشروط المال المزكى 
: ، في قوله تعالى)3(والنصاب ومصارف الزكاة وهم األوصاف الثمانية التي وردت في القرآن الكريم

وِفي  ِرِميناَغۡلاو لرَقاِباوِفي  ُۡقُلوبهم َفِةلمؤلَّاعَليها و ِمِلينالعاو ِكينالمساِء وِٓللُفَقرا ُتالصدَقاإنَّما {
 يلبللَِّهاس اوا بنيلبۖلس  نة ميضۗللَِّهاَفر اوِكيم للَّهح ِليم60التوبة (} ع(.  
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  . التعريف المختار

رغم أن التعريفات متقاربة إال إن استعمال الشافعية جعله التعريف األعم واألشمل من 
اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب : ريفات األخرى، وبناء عليه تعرف الزكاة بأنهاالتع

  :ويتضح رجحان تعريف الشافعية لألسباب اآلتية .صرفه ألصناف مخصوصة بشروط

تميز التعريف بالعموم والشمول، والدقة في وصف الزكاة؛ من خالل قولهم في التعريف لفظ _ 1
خصوصية ال يشاركها فيها غيرها من األنظمة االقتصادية من  مخصوص؛ وذلك لما للزكاة من

  .حيث الشروط، واألشخاص المستفيدين، والقدر المأخوذ من المال

حصر التعريف األوصاف المخصوصة والشروط المخصوصة والمال المزّكى ومصارف الزكاة _ 2
  .فكان جامعًا مانعًا

  .مشروعية الزكاة: المطلب الثاني

  :لزكاة بالكتاب والسنة وإجماع األمة، وذلك على النحو اآلتيثبتت مشروعية ا

  . مشروعية الزكاة في القرآن الكريم: أوًال

   .)43: البقرة(} ِكِعينٰلرامع  َكعوْاۡراو َةٰلزَكواوَءاُتوْا  َةٰلصَلوا وَأِقيموْا{: قال تعالى

  . مشروعية الزكاة في السنة النبوية الشريفة: ثانيًا

بني اإلسالم على : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
خمس شهادة أن ال إله إال الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة والحج وصوم 

  .)4()رمضان

 .مشروعية الزكاة في اإلجماع: ثالثًا

 -زكاة إذا اكتملت الشروط واتفق الصحابة أجمع المسلمون في جميع األعصار على وجوب ال
  .)5(على قتال مانعيها -رضي الله عنهم 

  .شروط الزكاة: المطلب الثالث

شروط وجوب تتعلق بالمزكي، وشروط صحة : تقسم شروط الزكاة إلى قسمين من الشروط
   .تتعلق بالمال المزكى، وسيتعرض الباحث لها بشيء من اإليجاز
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  .شروط الوجوب: اوًال

 .)6(وهي شروط تتعلق بالمزكي) اإلسالم، البلوغ، العقل، الحرية: (ويقصد بها

  .الصحة المتعلقة بالمال المزكى شروط: ثانيًا

كون المال مما تجب فيه الزكاة  ،)9(والنماء ،)8(، ومرور الحول)7()النصاب(ويقصد بها 
  .)10(كالذهب والفضة

  . ات الداللة، مشروعيته، وأنواعهمفهومه، األلفاظ ذ: تمام الملك: المبحث الثاني

قبل أن يبدأ الباحث بتعريف تمام الملك يحسن تعريف الملك لغة واصطالحًا حتى تتضح 
  .)تمام الملك في الزكاة(حقيقة هذا الشرط 

  .مفهوم الملك لغة واصطالحًا: المطلب األول

  .معنى الملك لغة: اوًال

لكاف أصل صحيح يدّل على قوة في الشيء ، والميم والالم وا)ملك(مأخوذ من : الملك لغة
: والملك ماملكت اليد من مال؛ ألن يده فيه قوية صحيحة، وأملكه الشيء ومّلكه إياه تمليكًا واالسم

  .)11(الملك

  . الملك اصطالحًا: ثانيًا

حكم شرعي مقدر في العين، أو المنفعة ويقتضي تمكن من يضاف إليه : هو الملك اصطالحًا
 .)12(مملوك، والعوض عنه من حيث هو كذلكمن انتفاعه بال

ينبغي أن يعرف بالتصرف المطلق حتى تدخل المنافع ويخرج التصرف غير المطلق : إذن
  .كتصرف المستأجر بالعين المؤجرة

  .تمام الملك مفهومه، حقيقته، ومشروعيته: المطلب الثاني

الباحث الحديث بالقسم الملك التام والملك الناقص، وسيبدأ : يقسم الملك إلى قسمين هما
  .وهو الملك التام األول

  .مفهوم تمام الملك: الفرع األول

أم ملك التصرف أم أصل الملك؟ ) الحيازة(اختلف الفقهاء في المراد بالملك، أهو ملك اليد 
  :وجاءت تعريفاتهم متعددة متفاوتة على النحو اآلتي
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  . تعريف الحنفية

  .)13()يد بأن يكون مملوكًاأصل الملك وملك ال: (قال ابن عابدين

كالعبد اآلبق والضال، والمال المفقود، والمال  )14(فال تجب الزكاة عندهم في مال الضمار
الساقط في البحر، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة، والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة 

في الصحراء إذا خفي على وحال الحول ثم صار له بينة بأن أقر عند الناس، والمال المدفون 
فال تجب الزكاة في هذه  )15(المالك مكانه فإن كان مدفونا في البيت تجب فيه الزكاة باإلجماع

  .األموال التي ذكروها؛ لعدم تحقق الملك التام عندهم تخريجًا على تعريفهم للملك التام

فاع به ال يتحقق به وبناًء على قول الحنفية فإن المال الذي ال يمكن التصرف فيه أو االنت
  .)16(وصف النماء والغنى اللذان هما مناط وجوب الزكاة

  . تعريف المالكية

  .)17(هو أصل الملك والقدرة على التصرف فيما ملك

فال تجب الزكاة على المرتهن لعدم الملك، وال زكاة في مال مباح كالزرع النابت وحده في 
، بخالف صداق المرأة )18(صب ووديع وملتقطأرض غير مملوكة؛ لعدم الملك، وال زكاة على غا

  .)19(فيتحقق فيه الملك التام إال إنها ال تزكيه إال بعد القبض وحوالن الحول

  . تعريف الشافعية

  .)20(هو توفر أصل الملك التام والقدرة على التصرف

يملك وال تجب فيما ال يملكه ملكًا تامًا كالماشية التي في يد مكاتبه ألنه ال : (قال النووي
وإذا ضاع ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه أو أودعه  )21()التصرف فيه فهو كمال األجنبي

  .)22(فجحد أو سقط في البحر ال تجب فيه الزكاة لعدم استقرار الملك

  . تعريف الحنابلة

  .)23(هو توفر أصل الملك والقدرة على التصرف حسب اختياره

يتعلق به حق غيره بحيث يكون له التصرف فيه على  ومعنى تمام الملك أن ال: (قال البهوتي
  .)24()حسب اختياره
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أن الحنفية أكثر تمسكًا بشرط تمام الملك : يالحظ الباحث ومن خالل سرد تعاريف الفقهاء
في معظم الحاالت، وأما الشافعية فقد تساهلوا في هذا الشرط ولم يطبقوه في صور كثيرة، أما 

  .)25(طوا في هذا الشرط فطبقوه في بعض الصور دون أخرىالمالكية والحنابلة فقد توس

  .)26(حقيقة تمام الملك: الفرع الثاني

يستنتج الباحث من خالل التعريفات السابقة للملك التام أن حقيقة الملك التام تتضح من 
  :خالل األمور اآلتية

ين والمنفعة كالبيع أن صاحب الملك التام يملك حق التصرف المطلق المقبول شرعًا في الع: أوًال
  .واإلجارة والهبة والعارية والوقف والوصية وغيرها من التصرفات الشرعية

  .من لوازم ومقتضيات الملك التام أن صاحبه ال يضمن العين عند الهالك: ثانيًا

أن صاحب الملك التام ال يتقيد تصرفه وانتفاعه بالعين والمنفعة بزمان أو مكان أو بشرط إال : ثالثًا
 .ا انتقلت ملكيته إلى غيره بسبب شرعي كالميراثإذ

  .خصائص تمام الملك

للمالك مطلق التصرف في العين ومنافعها بكافة التصرفات المشروعة من بيع للعين وإعارة _ 1
وغيرها، وهذا االطالق ال يتقيد بشيء سوى عدم الضرر بالغير سواء كان هذا الغير مفردًا 

  .ذلك يجوز نزع الملك جبرًا للمنفعة العامةأم جماعة أم الدولة نفسها ول

للمالك حق االنتفاع بالشيء المملوك بأي وجه من وجوه االنتفاع غير متقيد بزمان محدد وال _ 2
 .مكان معين وال بشكل خاص ما لم يكن ذلك محرمًا شرعًا كأن يجعل داره ناديًا للقمار

ده، فال ينتهي الملك إال بهالك العين أو الملكية التامة ليس لها زمن محدد ينتهي الملك عن_ 3
 .انتقاله لغير مالكه بتصرف شرعي ناقل له أو بالميراث إذا مات المالك

أن للمالك إذا أتلف الشيء المملوك له ملكًا ال يجب عليه ضمانه؛ ألنه ال فائدة من هذا _ 4
  .رالضمان وال يعني ذلك أن يتلف ماله بال سبب فإذا فعل ذلك عوقب بالتعزي

أن ملكية األعيان ال تقبل اإلسقاط، فلو أسقط شخص ملكيته لعين ال تسقط وتبقى مملوكة له؛ _ 5
 .)27(ألن هذا هو السائبة، وال سائبة في اإلسالم

  .)28(أسباب تمام الملك

  :تقسم أسباب تمام الملك على النحو اآلتي



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  البطوش

  2400

إحراز (لمباحات ووضع اليد عليها السبب الذي ينشئ ملكًا على األعيان وهو االستيالء على ا: أوًال
كإحياء الموات وإحراز المعادن والكنوز والغنائم وحيازة الصيد والنار والماء ) المباحات

  .والكأل

السبب الناقل للملك من شخص إلى آخر، مثل العقود االختيارية التي تتضمن الرضا كالبيع : ثانيًا
  .لتي تنزع الملكية لمصلحة عامةواإلجارة والهبة والشركة أو العقود اإلجبارية ا

  .كالميراث والوصية ما يخلفه الشخص لغيره: ثالثًا

  .السبب الذي يتضمن التوليد والكسب من المملوك يعد ملكًا للمالك: رابعًا

  .الملك الناقص: القسم الثاني

   .)ملك الرقبة دون ملك اليد(يقصد به ملك العين بال منفعة : معنى الملك الناقص

ملك العين بدون منفعة، وقد أثبته األصحاب في الوصية بالمنافع لواحد : ن رجبقال اب
  .)يملك اليد دون الرقبة(أو يملك المنفعة دون العين  )29(وبالرقبة آلخر أو تركها للورثة

هي ما يثبت لإلنسان من تملك العين وحدها دون المنفعة أو تملك المنفعة : وقال بعضهم
  .)30(منفعة شخصية أم عينيةدون العين سواء كانت ال

  .يستنتج الباحث من هذا التعريف أن الملك الناقص ال يجتمع فيه ملك العين ومنفعتها

  .أنواع الملك الناقص

أجازت الشريعة اإلسالمية في بعض الحاالت أن تمتلك العين : ملك العين دون المنفعة: أوًال
و ويوصي منفعتها عشر سنوات لزيد دون منفعتها ومن ذلك أن يوصي شخص برقبة عين إلى عمر

، ومنها أن يوصي )31(فإذا توفي الموصي انتقلت رقبة العين الموصى بها دون منفعتها إلى عمرو
شخص بمنفعة داره لمدة عشر سنوات لخليل، فإذا توفي الموصي انتقلت العين دون منفعتها إلى 

  .)32(الورثة أما المنفعة فتنتقل إلى الموصى له

أمل لهاتين الصورتين يتبين لنا أن مالك العين ال يستطيع أن ينتفع بها بأي وجه ومن خالل الت
من الوجوه؛ ألنه ال يملك المنفعة، كما ال يجوز للمالك أن يتصرف في العين تصرفًا يضر بمالك 

  .)33(المنفعة

عقود أجازت الشريعة اإلسالمية ملك المنفعة دون العين مثل ال: ملك المنفعة بال عين: ثانيًا
الناقلة للمنفعة دون العين كالوصية بالمنفعة واإلعارة واإلجارة، ففي هذه العقود تنتقل المنفعة إلى 

  .)34(المستأجر والمستعير والموصى له، وكذا المنفعة تنتقل إلى الموقوف عليهم
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  : ثم نجد أن جمهور الفقهاء قد فرقوا بين المنفعة واالنتفاع على النحو اآلتي

صح لمن يملكها أن يستوفيها بنفسه وله أن يملكها لغيره، وأما حق االنتفاع فهو فالمنفعة ي
رخصة االنتفاع الشخصي، أما باإلذن العام كاالنتفاع بالمدارس واألسواق والطرق العامة أو 
االنتفاع باإلذن الخاص من قبل شخص بسيارته مثًال ويقتصر االنتفاع على نفسه وال يصح أن 

، أما األحناف فلم يفرقوا بين المنفعة )35(سواء كان ذلك بعوض أو دون عوضيملكه إلى غيره 
  .)36(واالنتفاع

وحتى يزداد األمر وضوحًا في حقيقة الملك الناقص يود الباحث أن يذكر مسائل تعرض إليها 
  :الفقهاء قديمًا وحديثًا، منها

تعلق به حق الغرماء، وهذا يتصور ما يمنع من التصرف بالمال إذا تعلق به حق الغير، كأن ي: أوًال
والرهن هو وسيلة من وسائل  .)37(في منع الراهن من التصرف بالعين المرهونة لحق المرتهن

توثيق الدين بالعين عند تعذر االستيفاء من صاحب الرهن فكان من مشروعيته منع التصرف 
   .به من قبل صاحب المال

   .األسر والسجن منع المالك من التصرف بالمال بسبب: ثانيًا

وهذا المنع من التصرف بالمال في حالتي الحبس واألسر ال يتعلق بأهلية؛ ألن األسر والحبس 
، فالتصرفات المالية )38(مالالال يوجبان بطالن األهلية؛ فكل منهما له أهلية كاملة في التصرف ب
المبطلة لها، وكما أن األسر نافذة في أموالهما؛ ألنهما ال يعدان من العوارض المنقصة لألهلية، أو 

  .)39(ال يثبت على األسير المسلم يد بحال؛ ألن االستيالء على الحر ال يفيد ملك

 فالسبب في الحالتين يتعلق في منع الشخص من التصرف بالمال مع أنه يملك المال وهما

  .)40(الحبس واألسر

  .مشروعية تمام الملك: ثانيًا

  :الزكاة بالكتاب والسنة والمعقول ثبتت مشروعية تمام الملك التام في

  :أما الكتاب

 ۡۗلَّهم َتك سَكنٰإن صَلو ۡۖهموُتزكِّيهم بها وصلِّ عَلي ُۡتَطهرهم صدَقة ِۡلهمٰوَۡأم ِۡمن ُۡخذ{: قال تعالى
اوللَّه ِليمع يعم103: التوبة(} س(.  

  .)24:المعارج( }ُلوممع حق ِۡلهمٰوَأم ِٓفي لَِّذيناو{: قال تعالىو
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واإلضافة } أموالهم{أن الله أضاف األموال إليهم في قوله : وجه الداللة في اآليات السابقة
تقتضي الملك المطلق؛ أي التام فدلت اآليات بمنطوقها على وجوب أخذ الزكاة على المال 

، )41(لك إذا كان ناقصًا فال زكاة في المالالمملوك ملكًا تامًا للمكلف، ودلت بمفهومها على أن الم
  .)42(واضافة األموال إلى أصحابها إنما تكون لهم إذا ملكوها وامتازوا على غيرهم باالنتفاع بها

  :أما السنة النبوية

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى : فعن ابن عباس رضي الله عنهما
شهادة أن ال إله إال الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، ادعهم إلى : (اليمن، فقال

فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، 
  .)43()فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

على الملك التام؛ ألن وصف الغنى ال يتحقق مع كون الملك دال ) أغنيائهم(قوله : وجه الداللة
  .ناقصًا

  : أما المعقول

فإن الزكاة فيها تمليك المال للمستحقين وهم األصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في قوله 
 لرَقاِباوِفي  ُۡقُلوبهم َفِةمؤلَّلاها وعَلي ِمِليناعۡلاو ِكينامسلاِء وُٓفَقراِلل ُتالصدَقاإنَّما {: تعالى

اَغۡلاوِرِمين  يلبِفي سللَِّهاو باوا نيلبة ۖلسيضَفر  نۗللَِّهام اوِكيم للَّهح ِليموالتمليك  .)60التوبة (} ع
  .)44(فرع عن الملك إذ كيف يملك اإلنسان غيره شيئًا وهو ال يملكه؟

  .أثر تمام الملك في الزكاة

ن شروط صحة الزكاة أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًا للمزكي، وهذا الشرط متفق عليه م
وقد ظهر هذا األثر  )45(عند الفقهاء مع اختالفهم في تحقيق المناط في أنواع متعددة من األموال

  .جليًا في مسائل متعددة مبسوطة في كتب الفقه سنشير إلى بعضها

  .ك في أموال التأميناتأثر تمام المل: المبحث الثالث

فيدفع ، ظهر في الوقت الحاضر شركات التأمين اإلسالمية كبديل عن شركات التأمين التجاري
  .المشتركون أقساطًا سنوية تبلغ النصاب أحيانًا ويحول عليها الحول فهل تجب فيها الزكاة؟

  : أموال شركات التأمين اإلسالمية: المطلب األول

ل شركات التأمين، البد من بيان حقيقة التأمين؛ لتكون الصورة قبل بيان حكم زكاة أموا
  .واضحة في ذهن القارئ، فنبدأ بتعريف التأمين لغة واصطالحًا
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  .تعريف التأمين لغة واصطالحًا: الفرع األول

األمان واألمانة بمعنى واحد، وقد أمنت فأنا أمن وآمنت غيري من األمن ) أمن: (التأمين لغة
  .)46(ضد الخوف، واألمن نقيض الخوف واألمان واألمن

رجل أمان، إذا كان : والعرب تقول. يقال أمنت الرجل أمنا وأمنة وأمانا، وآمنني يؤمنني إيمانا
  .)47(أمينا

  .أمان مورودا شرابه  ***   ولقد شهدت التاجر الـ   : )48(قال األعشى

، وهذا المعنى طمأنينة النفوس وذهاب الخوف: يستخلص الباحث أن تعريف التأمين هو :إذن
   .يتحقق في عقد التأمين

هو نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم : التأمين اصطالحًا
أضرار المخاطرة الطارئة، بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أساس 

  .)49(وقواعد إحصائية

بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي عقد يلتزم المؤمن : وعرفه القانون بأنه
اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع 
الحادث أو توقع الخطر المبين في العقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها 

  .)50(المؤمن له للمؤمن

  :السابقة يتبين مايأتيمن خالل التعاريف 

   .)المؤمن له وشركات التأمين(أن التأمين عقد بين طرفين : أوًال

أن الغاية من التأمين الربح بعد دفع التعويضات والمصاريف اإلدارية ودفع الضرر عن : ثانيًا
  .المؤمن له

  . التعريف المختار

يلتزم بمقتضاه ) لتأمينالمؤمن له والمؤمن وهو شركات ا(اتفاق بين طرفين : التأمين هو
المؤمن له بدفع مالي محدد للمؤمن مقابل التزام بدفع تعويض متفق عليه عند وقوع الخطر ضمن 

  .أسس

  .خصائص عقد التأمين: الفرع الثاني

  :)51(يمكن إجمال خصائص عقد التأمين باألمور اآلتية

  .عقد من عقود التراضي -1
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 .عقد ملزم للطرفين -2
 .اء وليس من عقود التبرعاتعقد معاوضة كالبيع والشر -3

عقد احتمالي؛ لجهالة ما يدفعه المؤمن له بدل التأمين وجهالة ما يدفعه المؤمن من  -4
 .التعويض

 .عقد مستمر مدة من الزمن ليتم فيه تنفيذ التزامات الطرفين -5

 .فيخضع المؤمن له لشروط وقيود مكتوبة مسبقًا عقد من عقود اإلذعان -6

ركات التأمين اإلسالمي سيترك الباحث الحديث عن أنواع ولما كان الحديث عن زكاة ش
 .التأمين األخرى وأحكامها، وسيكون الحديث عن نوع واحد محل البحث

 . حقيقة عمل شركات التأمين اإلسالمية: الفرع الثالث

وتقوم , تأخذ شركة التأمين اإلسالمية األقساط المالية التي يدفعها المشتركون في التأمين
ا بالطرق المشروعة بإشراف متخصصين في الشريعة اإلسالمية ومتخصصين في مجال باستثماره

االستثمارات، وتعد هذه األموال أمانة في يد شركات التأمين اإلسالمي فال تملكها ثم تأخذ 
نسبة معلومة من األرباح في مقابل عملها على أنها مضارب وتضم األرباح إلى رأس المال , الشركة

وتدفع الشركة من هذا المال مبالغ التأمين لمن يصيبهم , للمشتركين في شركة التأمينفيكون ملكًا 
وما يبقى بعد ذلك ال يكون ملكًا , ضرر أو يلحق بهم خطر وفقًا للعقد وهذا هو عنصر التكافل

وهكذا يكون كل , بل يرد إلي المشتركين في التأمين بعد حجز االحتياطيات المطلوبة, للشركة
  .)52(في شركة التأمين اإلسالمية مؤمن ومؤمن عليه في وقت واحدمشترك 

  .تعريف عقد التأمين التعاوني المعمول به في شركات التأمين اإلسالمي

تعاون مجموعة من األشخاص ممن يتعرضون لنوع من : عرفه مصطفى الزرقاء بأنه: أوًال
ق اكتتابهم بمبالغ نقدية ليؤدي المخاطر على تعويض الخسارة التي قد تصيب أحدهم عن طري

  .)53(منها التعويض ألي مكتتب منهم عندما يقع الخطر المؤمن منه

اكتتاب مجموعة من األشخاص ممن يتهددهم خطر واحد : عرفه سعدي أبو جيب بأنه: ثانيًا
  .)54(بمبالغ نقدية على سبيل االشتراك يؤدي منها تعويض لكل من يتعرض لضرر منهم

  .رالتعريف المختا

عقد تأمين تقوم به جماعة يلتزم أفرادها بدفع مبلغ من المال : عقد التأمين التعاوني هو
  .تبرعًا من أجل لدفع الضرر الواقع عليهم
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  .مشروعية عقد التأمين التعاوني في شركات التأمين وحكم زكاة أموالهم: الفرع الرابع

   .مشروعية عقد التأمين التعاوني في شركات التأمين: اوًال

لم يختلف الفقهاء المعاصرون في مشروعية هذا العقد وحله، فقد صدرت فتواهم في عدة 
  : ، ومن األدلة على مشروعيته ما يأتي)55(مؤتمرات

يعد عقد التأمين التعاوني من عقود التبرعات التي تهدف إلى التعاون والتكافل بين المؤمنين _ 1
 ٰۖوىلتَّقاو برلاوَتعاوُنوْا عَلى  {: ، قال تعالى)56(عند وقوع الضرر والخطر وال يقصد منه الربح

ۡ َلعلَُّكم رَخيلا عُلوْافاو {: وقال تعالى، )2 :المائدة( ۚ}نٰوۡعدلاو مثإلاوَلا َتعاوُنوْا عَلى 
هم، مثل المؤمنين في توادهم، وتراحم: (، وقال صلى الله عليه وسلم)77: الحج( }ِلحونُۡتف

  .)57()وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

فاآليات والحديث السابق يحثان المسلم على التعاون وفعل الخير تجاه إخوانه للتخفيف من 
  .همومهم وآالمهم وهذا المعنى متحقق في هذا العقد

يئة، ويخلو من الغرر والجهالة والقمار وال عقد التأمين التعاوني يخلو من ربا الفضل والنس_ 2
 .)58(تستثمر أموال المشتركين بالربا

الذي ثبت بالسنة النبوية  )59(استدل الفقهاء على مشروعية التأمين التعاوني بنظام العاقلة_ 3
اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما األخرى : (قال أبو هريرة رضي الله عنه. المطهرة

وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية  بحجر فقتلتها
 .)60()جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها

فالعاقلة يتناصرون فيما بينهم بدفع الدية إلى أولياء المقتول، وهذا تعاون في ترميم آثار 
زيع االلتزام المالي عند حصول الكوارث عن طريق القتل الخطأ بأقساط متساوية وفكرة التأمين تو

 .)61(التبرع الملزم
جاءت الشريعة اإلسالمية لتحقيق مصالح العباد، والتأمين التعاوني فيه منفعة واضحة؛ : قالوا_ 4

  .)62(ففيه دفع الضرر عن المشتركين عند وقوع الكوارث

 . حكم زكاة أموال شركات التأمين اإلسالمي: ثانيًا

ن الحكم الشرعي ألموال شركات التأمين البد من بيان أنواع هذه األموال وتكييفها قبل بيا
  .الفقهي ثم بيان حكمها الشرعي من حيث زكاتها أو عدم زكاتها
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أموال تعود ملكيتها لشركة التأمين فيملكها المؤسسون للشركة، وهذه األموال تزكى مع ما : أوًال
نة المالية للشركة؛ ألنها أموال تحققت فيها شروط الزكاة يضاف إليها من األرباح في نهاية الس

  .وليست مقصودة ببحثنا في هذا المطلب )63(كما تؤدى زكاة أموال الشركات المساهمة

األموال التي يدفعها المشتركون على شكل أقساط سنوية من أجل دفع الضرر الواقع على : ثانيًا
يضًا عن الضرر وقبل حوالن الحول ال تجب فيها أحدهم، فهذه المبالغ المالية التي تدفع تعو

، أما بعد حوالن الحول فالحكم )64(الزكاة لعدم توفر شرط من شروط الزكاة وهو الحول
الشرعي ألقساط التأمين التعاوني ال تجب فيها الزكاة على المؤمن والمؤمن له؛ فأما المؤمن 

لهم، وأما المؤمن لهم فإن المال  فإنه لم يتحقق الملك له وإنما هو وكيل بأجر عن المؤمن
قد خرج من ملكهم، فليس لهم حق التصرف به أو المطالبة به بناء على االتفاق الذي تم في 

  .)65(العقد بين الطرفين، فشروط الزكاة لم تتحقق في هذا النوع من المال

مول به التكييف الفقهي لحسابات المشتركين في عقد التأمين التعاوني المع: الفرع الخامس

  .في شركات التأمين اإلسالمي

وهذا ما عليه  )66(يقوم حساب المشتركين على مبدأ التعاون بين المشتركين وهو عقد جديد
وهذا ما أخذ  )69(والقرة داغي )68(ومحمد الزحيلي )67(جمهور المعاصرين مثل عبد الستار أبو غدة

اوني عقد جديد أساسه مبدأ التأمين التع: (ونصه) 200( به مجمع الفقه اإلسالمي في قراره
من ألزم نفسه معروفًا : (وبناًء على أصل السادة المالكية )70()التعاون المنضبط بضوابط شرعية

  .)71()لزمه

  .األدلة

هذه األقساط إنما خصصت للمصلحة العامة فتعود ملكيتها لجميع المساهمين ومن شروط _ 1
  .)72(كاةالزكاة أن يكون ملكًا معينًا اذن ال تجب فيها الز

ملكية المشتركين تنقطع عند دفع األقساط إلى الشركة وهذا الصندوق جهة خيرية وال زكاة _ 2
 .)73(على األموال الموصودة على جهة خيرية

ملكية المشتركين ملكية ناقصة، لفقدان الحيازة والتصرف والنماء فيها فال تجب فيها الزكاة _ 3
 .)74(لعدم تحقق الملك التام

موال التي بقيت بعد دفع التعويضات عند نهاية السنة المالية وتعرف هذه األموال بـ األ: ثالثًا
وقبل بيان حكم زكاة هذا النوع من أموال التأمين البد من بيان معناه ) الفائض التأميني(

  .وأنواعه
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مصدر من فاض يفيض فيضًا، وفاض الماء يفيض فيضًا وفيوضة : معنى الفائض التأميني لغة
  .)75(؛ أي كثر حتى سال على ضفة الوادي، والحوض فائض أي ممتلئوفيضانًا

هو ما تبقى من أقساط المشتركين واالحتياطات وعوائدهما : معنى الفائض التأميني اصطالحًا
بعد خصم جميع المصروفات والتعويضات المدفوعة أو التي ستدفع خالل السنة فهذا الناتج ليس 

  .)76(ربحًا وإنما يسمى ربحًا

  . اع الفائض التأمينيأنو

  : ينقسم إلى قسمين هما

وهو ما يبقى من أقساط التأمين بعد حسم النفقات والتعويضات : الفائض التأميني اإلجمالي_ 1
  .)77(والمصاريف التسويقية والتشغيلية واإلدارية، وهذا ليس جهدًا قامت به الشركة

أمين بعد حسم التعويضات والنفقات ثم وهو ما يتبقى من أقساط الت: الفائض التأميني الصافي_ 2
زيادة عوائد استثمار أقساط التأمين بعد حسم حصة المساهمين في الشركة من هذه 

  .)78(األرباح؛ أي فائض اإلجمالي باإلضافة إلى ربح أقساط المشتركين

 . التكييف الفقهي للفائض التأميني

ه للمستأمنين كل على حسب ما لما كان عقد التأمين يقوم على أساس التبرع وتعود ملكيت
دفع وليس للمساهمين في الشركة؛ إذ إن هذه األموال ال تنسب إلى الشخصية االعتبارية لصندوق 

  .)79(المستأمنين تأسيسًا على أن عقد التأمين يقوم على التبرع فيبقى المال ملكًا للمستأمنين

 . حكم زكاة الفائض التأميني: الفرع السادس

ة الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمي ومن خالل الوقوف على بالنظر إلى حقيق
فقد تحققت هذه الشروط في ) اإلسالم وبلوغ النصاب وحوالن الحول والملك التام: (شروط الزكاة

، وعند تطبيق هذه المعايير على )80(هذا المال المملوك للمستأمنين الموجود في صندوقهم
على المستأمنين يالحظ أن شرط تمام الملك لم يتحقق فيه؛ ألن  الفائض التأميني قبل توزيعه

المستأمنين وإن كانوا يملكون رقبته لكنهم ال يملكون التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات، 
، أما بعد توزيعه على المستأمنين فإنه تتحقق فيه )81(فملكيتهم له ناقصة فال تجب فيه الزكاة

  .)82(فتجب فيه الزكاة بعد ضمه إلى أمواله) القبض والتصرف(التام شروط الزكاة ومنها الملك 
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مبالغ التأمين التي تشترطها الشركات الصانعة على الشخص الذي يتقدم : المطلب الثاني

  .للحصول على الوكاالت الحصرية

من المعامالت المستجدة التي تتعامل بها بعض الشركات أخذ مبالغ نقدية من الشخص طالب 
لتكون وسيلة من وسائل التوثيق وحفظ الحقوق حتى ينتهي العقد المتفق عليه بين  الخدمة؛

الطرفين، وعندما يماطل الشخص في دفع األموال التي تفرضها الشركة على الشخص تلجأ الشركة 
  .إلى استيفاء حقها من هذه المبالغ النقدية

  .صورة المسألة: الفرع األول

خدمة؛ لضمان جديته وحسن تصرفه، فإن التزم بما اتفقا هي مبالغ يدفعها المستفيد من ال
عليه في العقد ُأعيدت له المبالغ النقدية التي دفعها للشركة، وإن لم يلتزم بتسديد ما فرضته 
الشركة مقابل الخدمة استوفت الشركة حقها من تلك المبالغ، ومن هذه الشركات شركة الكهرباء، 

بعض المستفيدين ال يدفع القيمة المطلوبة مقابل الخدمة، أو  والمياه، واالتصاالت وغيرها، وألن
يموت دون تسديد هذه المبالغ، فمن أين تستوفي حقها؟ واستيفاء الحقوق أمر ضروري؛ لتستمر 
هذه الشركات في تقديم الخدمات، فكان من الضروري فرض الشركات مبالغ التأمين لحفظ حقها، 

نقدية إلى المستفيدين، وإذا عادت هذه األموال وكانت بالغة فإذا استوفت حقها أعادت المبالغ ال
النصاب وحال عليها حول أو أكثر هل تجب فيها الزكاة؟ وكيف تزكى؟ هذا ما ستجيب عليه هذه 

  .الدراسة

  .التكييف الفقهي لمبالغ تأمينات الشركات: الفرع الثاني

قدية هي بمثابة وسيلة لحفظ بالنظر إلى طبيعة عمل هذه الشركات وما تتقاضاه من مبالغ ن
الحقوق وضمان جدية المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الشركات عند عدم التزام المستفيد 
بدفع ما عليه من مستحقات للشركة إما بالمماطلة أو السفر أو الموت ولم يدفع الورثة تلك 

نقدية التي فرضتها في العقد المستحقات المالية، فتقوم الشركة باستيفاء حقها من تلك المبالغ ال
 .جعل العين وثيقة بالدين عند تعذر وفائه .)84()83(بين الطرفين وهذه المعاملة هي حقيقة الرهن

ال يغلق الرهن، له : (ومن مقتضيات الرهن أن يد الراهن لم تزل عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم
فإنه ال يستطيع االستفادة من الرهن  ، وإذا قضى الراهن ما عليه من حقوق)85()غنمه، وعليه غرمه

إال بإذن المرتهن؛ ألن هذه العين محبوسة بحق الغير يستوفى منها الحق عند تعذر الوفاء 
بالحقوق لموت أو فلس وكان المرتهن مقدمًا على سائر الغرماء، وكل هذا إنما يتحقق في هذه 

  .ه التأميناتالتأمينات على الخدمات فإن وّفى صاحبها ما عليه عادت إلي
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ويظهر كذلك أن أموال التأمينات ال تدخل في معنى الضمار؛ ألن مال الضمار يصعب 
الحصول عليه إال مصادفة في الغالب، وأموال التأمينات يتم الحصول عليها عند االنتهاء من 

 وال تعامل أيضًا .الخدمة فيكون مضمونًا لصاحبه عندما يوفي باالستحقاق الذي تم عليه العقد
؛ ألن الوديعة ليس للمودع أن يتصرف فيها بل يحفظها إما مروءة أو بأجر أما )86(معاملة الوديعة

وال تعامل معاملة الدين؛ فالدين إما أن يكون حاًال، أو  .أموال التأمينات ُفيستوفى منها الحق
تجب فيه ف .مؤجًال إما أن يكون مرجو األداء، أو غير مرجو األداء كالدين على معسر، أو مفلس

، لكنهم اختلفوا في وجوب زكاة الدين كل عام أم لعام واحد؟ )87(الزكاة على جميع تلك األحوال
وذهب المالكية إلى وجوب الزكاة لعام  )88(فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تزكى في كل عام

؛ ألن التجارة ، وأما النماء فإنه حاصل في النقدين ومعنى النماء هنا االستماء بالتجارة)89(واحد
سبب لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب ويتعلق به الحكم كالسفر مع المشقة فإن الرخصة 

، ولما كان التكييف الفقهي ألموال تأمينات الشركات هو الرهن البد من )90(منوطة به ولو لم توجد
  .بيان واضح يجلي حقيقة هذه المسألة؛ البد من بيان حكم زكاة مال الرهن

  .اة المال المرهونزك

لو رهن شخص ماًال تجب فيه الزكاة، وكان بالغ النصاب، وحال عليه الحول عند : صورة ذلك
 .المرتهن، فهل يجب على الراهن أن يزكيه؟

في المقابل لألصح إلى أن الرهن  )93(والحنابلة )92(، والشافعية في قول)91(ذهب الحنفية: القول األول
ا حال عليه الحول في يد المرتهن، ونص الحنفية على عدم زكاة يمنع زكاة المال المرهون إذ

إن المال المرهون مضمون بالدين، وإذا : فقالوا )94(المال المرهون بعد قبضه من قبل الراهن
  .)95(كان المال المرهون مشغول بالدين فهذا مانع من وجوب الزكاة فيه

 .)96(اقياسًا على المغصوب بجامع امتناع التصرف فيهم: ثانيا

هذا قياس مع الفارق فالمال المرهون يمكن أن يسترده عندما يسدد ما عليه من : اعتراض
  .التزامات للمرتهن بخالف المغصوب فال يملك رجوعه إليه

إن الراهن يملك الرهن ولكنه ال يملك التصرف فيه، وحتى تجب فيه الزكاة البد من : قالوا: ثالثا
والرقبة، فشرط وجوب الزكاة لم يتحقق في المال تمام الملك الذي يشمل ملك اليد 

  .)97(المرهون

ال نسلم بأن الراهن ال يملك التصرف بالمال المرهون، بل يستطيع التصرف من خالل : اعتراض
  .بيعه واستبدال غيره مكانه

إلى وجوب  )100(، والحنابلة في األصح)99(، والشافعية في المذهب)98(ذهب المالكية: القول الثاني
  : المال المرهون، فالرهن عندهم ال يمنع الزكاة، واستدلوا على قولهم باألدلة اآلتيةزكاة 
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وجوب الزكاة إنما يتعلق بالعين المرهونة وحق المرتهن يتعلق بالذمة فال يؤثر ذلك : قالوا: أوًال
  .)101(على الزكاة

نما هو لحق المرتهن وهذا الراهن يملك العين المرهونة ملكًا تامًا وعدم تصرفه بها إ: قالوا: ثانيًا
ال يمنع الزكاة كما هو الحال في مال الصبي والمجنون فنقصان تصرفهما في المال لم يمنع 

  .)102(الزكاة

إن امتناع الراهن من التصرف في العين المرهونة هو باختيار من الراهن؛ فقد تعلق : قالوا: ثالثًا
بخالف المال المغصوب فالمنع من  به حق المرتهن فكان سبب المنع من التصرف هو الراهن

  .)103(التصرف ليس باختياره

  .)104(إن الدين ال يمنع وجوب الزكاة في المعتمد من مذهب اإلمام الشافعي: قالوا: رابعًا

ال يغلق : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خامسًا
له غنمه : (الداللة هو قوله صلى الله عليه وسلم ، ووجه)106()له غنمه وعليه غرمه )105(الرهن

  .إنما يدل على الملك التام من حيث ملك الرقبة واليد، ولذا تجب فيه الزكاة) وعليه غرمه

  . الترجيح

بعد النظر في أدلة الفقهاء وأدلتهم لم يتردد الباحث في ترجيح رأي القائلين بوجوب الزكاة 
  :في المال المرهون لألسباب اآلتية

  .قوة استداللهم على وجوب الزكاة في المرهون وضعف أدلة القائلين بعدم الوجوب: أوًال

تحقق الملك التام في المال المرهون، فالراهن يملك المال المرهون ويملك التصرف فيه من : ثانيًا
  .خالل بيعه واستبداله وبهذا تتحقق شروط وجوب الزكاة

  .نات التي تشترطها بعض الشركاتحكم زكاة أموال التأمي: الفرع الثالث

سبق القول أن بعض الشركات تشترط على المستفيدين من خدماتها مبالغ نقدية؛ حتى 
تضمن جديتهم في التعامل معها وتسديد ما عليهم من التزامات مالية، فتبقى هذه األموال في 

البد من  يف؟حيازة تللك الشركات فتكون بالغة النصاب ويحول عليها الحول فهل تزكى؟ وك
  : التفصيل اآلتي

األموال المرهونة بالغة النصاب إذا حال عليها الحول عند المرتهن وقبل قبضها ال تزكى؛ : أوًال
  .وذلك لعدم تحقق الملك التام فيها فهو وإن كان يملكها فإنه ال يملك التصرف فيها

قبضها تزكى لتحقق شروط  األموال المرهونة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وبعد: ثانيًا
  .الزكاة فيها، ولكن كيف تزكى لعام واحد أم لعدة أعوام؟
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أن إيداع مبلغ من التأمين لدى الجهة التي : )107(جاء في فتوى دائرة اإلفتاء العام األردني
  .تطلبه ال يقطع الزكاة لبقاء الملك التام

: لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وحال عليه الحول فطريقان: ()108(قال النووي
وعليه فالواجب إخراج زكاة هذا المبلغ عن  .)المذهب وبه قطع الجمهور وجوب الزكاة لتمام الملك

  .السنوات الماضية

مبالغ التأمينات النقدية للمناقصات والتأمينات : ()109(وجاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي
ية التي تؤخذ من األفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة مثل الهاتف، النقد

   .والكهرباء، وتأمينات استئجار األماكن، والمعدات يزكيها من يقدمها لسنة واحدة إذا قبضها

وبعد التأمل لهاتين الفتوتين يتبين أنهما يتفقان على وجوب الزكاة في هذه األموال لتحقق 
زكاة وهو تمام الملك، ولكنهما في الوقت نفسه اختلفا في كيفية الزكاة هل يزكيها شرط وجوب ال

  .لعام واحد أم لعدة أعوام إذا حال عليها أكثر من حول

  . الرأي الراجح

الراجح أنها تزكى لمرة واحدة مهما حال عليها من األعوام؛ وذلك ألن حقيقة الملك التام في 
  .)110(تصرف وهذه األموال لم يتحقق فيها النماءالزكاة هو النماء وليس مطلق ال

  النتائج والتوصيات

  .النتائج: أوال

  :بعد االنتهاء من البحث توصل الباحث إلى النتائج اآلتية

شمول الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لكل زمان ومكان؛ إذ يجد الباحث ومن خالل القواعد  -1
القواعد واألصول، وقد ظهر ذلك جليا  الكلية تخريج كل ما يستجد من فروع فقهية على تلك

  .من خالل أحكام الزكاة المستجدة
يظهر أثر شرط تمام الملك في كثير من تطبيقات الزكاة المعاصرة؛ وذلك نظرا الختالف  -2

الفقهاء في معنى هذا الشرط، وقد ظهر بوضوح في مسائل التأمينات التي طرحت في هذا 
  ..البحث

 .لمنفعةيفرق الفقهاء بين الملك وا -3

التكييف الفقهي لمبالغ تأمينات الشركات أنها أموال مرهونة لدى الشركات من أجل ضمان  -4
الجدية في التعامل، ووسيلة لحفظ الحقوق وضمانها عند عدم التزام األشخاص بتأدية 

  .الحقوق المترتبة عليهم
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  .التوصيات: ثانيا

تجدة في باب الزكاة، وإيجاد األحكام أدعو الباحثين إلى المزيد من النظر في التطبيقات المس -1
  .الشرعية لها تحقيقا لمصلحة الفقراء واألغنياء معا

كثير من التطبيقات المعاصرة في باب الزكاة تحتاج إلى إعادة نظر واجتهاد من قبل الباحثين  -2
  .في مجال العلم الشرعي، والحكم عليها بدقة، هل تزكى أم ال؟

اة حصل فيها خالف كبير بين الباحثين، فتحتاج إلى أن بعض التطبيقات المعاصرة في الزك -3
تطرح في المجامع الفقهية؛ ليقولوا كلمتهم الفصل فيها، فرأي الجماعة غالبا أقرب إلى 

  .الصواب

  

  : الهوامش
 
، رد المحتار )هـ1252: ت(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ) 1(

النسفي، أبو البركات عبد الله  - 256، ص 2م، ج1992بيروت، -، دار الفكر2على الدر المختار، ط 
لبشائر ، دار ا1سائد بكداش، كنز الدقائق، ط. د. أ) هـ710: ت(بن أحمد بن محمود حافظ الدين 

  .203، ص 1م، ج2011 - هـ  1432،اإلسالمية، دار السراج
المقدسي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي، ثم الصالحي، شرف  )2(

عبد اللطيف محمد موسى السبكي اإلقناع في فقه اإلمام : ، تحقيق)هـ968: ت(الدين، أبو النجا 
منصور بن يونس  البهوتى،. 242، ص 1لبنان، ج - بيروت  ،عرفة، دار الم)د ـ ط(أحمد بن حنبل، 

، دقائق أولي النهى لشرح )هـ1051: ت(بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 
 م،1993 -هـ 1414لبنان،  -  بيروت ،، عالم الكتب1المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات، ط 

ن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الرحيبانى، مصطفى بن سعد ب .387ص ،1ج
هـ 1415، المكتب اإلسالمي، 2، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط)هـ1243: ت(الحنبلي 

  .4، ص2م، ج 1994 -
 41م، ص 2008الرياض،  -، دار الميمان 1عبدالله بن منصور، نوازل الزكاة، ط. الغفيلي، د: انظر )3( 

  .وما بعدها
مصطفى . د: ، تحقيق3ط )ـه256 :ت(البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي  )4( 

، كتاب اإليمان، باب 12ص ،1، ج1987 – 1407بيروت،  -  دار ابن كثير، اليمامة ،ديب البغا
اج مسلم بن الحج ،مسلم .8رقم ) بني اإلسالم على خمس(اإليمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم 

، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى )هـ261: ت(أبو الحسن القشيري النيسابوري 
 –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي : رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق
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مس، ، كتاب االيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني اإلسالم على خ45، ص1بيروت، ج 

  .16رقم 
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم  ،ابن قدامة )5(

 ،2، المغني، مكتبة القاهرة ـ القاهرة، ج)هـ620: ت(الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي 
  .427ص

 .201، ص 5حلى، دار الفكر، ج، الم)هـ456 :ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ) 6(
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) هـ587: ت(الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد 

الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  .م1986 -هـ 1406الرياض،  -، دار الكتب العلمية2ط
الكاساني،  .455، ص1ار الفكر، ج، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، د)هـ1230: ت(المالكي 

، األم، )هـ204: ت(الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس  .15، ص2بدائع الصنائع، ج 
: ت(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى  .28، ص2م، ج1990-هـ1410بيروت، –دار المعرفة 

ابن  .326، ص5ار الفكر، ج، د)مع تكملة السبكي والمطيعي(، المجموع شرح المهذب )هـ676
، المغني، مكتبة القاهرة، )هـ620: ت( قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد

  .464، ص2ج
مجمع : إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط، تحقيق) 7(

  .244، ص 23سوعة الفقهية الكويتية، ج ، المو925، ص 2اللغة العربية، دار الدعوة، ج 
، ص 1ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج .51، ص 2الكاساني، بدائع الصنائع، ج  )8(

  .625، ص 2ابن قدامة، المغني، ج  .328، ص 5النووي، المجموع، ج  .261
هـ، 587شهورين، توفي بحلب سنة هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني أحد فقهاء الحنفية الم) 9(

: ونسبته إلى كاسان بلدة بتركستان، وأهلها يقولون كاسان وهي في األصل قاسان، وله مصنفات منها
الفوائد البهية : ينظر( .السلطان المبين في أصول الدين، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في الفقه

  .)76، 75، ص3لعمر كحالة، ج ، ومعجم المؤلفين53في تراجم الحنفية للكنوي ص 
  .127، ص 1القرضاوي، فقه الزكاة، ج  )10(
عبد : ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق)هـ395: ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ) 11(

الفيروزآبادي،  .352 - 351، ص 5م، ج1979 -هـ 1399ط، دار الفكر، . السالم محمد هارون، د
  .954ص ،1القاموس المحيط، ج

 - ، دار الكتاب العربي1ط  إبراهيم األبياري،: الجرجاني، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق )12(
حماد، الدكتور نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية . 295، ص 1ه، ج 1405بيروت، 

 .441م، ص 2008دمشق،  -  ، دار القلم1واالقتصادية في لغة الفقهاء، ط 
، رد )هـ1252: ت(محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ابن عابدين، ) 13(

  .259، ص 2م، ج 1992 -هـ 1412 بيروت،-، دار الفكر1المحتار على الدر المختار، ط 
 .9، ص2ج  بدائع الصنائع، .مال الضمار هو كل مال غير مقدور االنتفاع به مع قيام أصل الملك )14(
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الشرنباللي، حسن بن عمار بن علي الشرنباللي المصري  .9، ص 2الصنائع، ج الكاساني، بدائع  )15(

 -هـ  142 ، المكتبة العصرية،1مراقي الفالح شرح متن نور اإليضاح، ط  ،)هـ1069: ت(الحنفي 
  .109، ص 1الموصلي، االختيار، ج . 271، ص1م، ج  2005

ملك في الزكاة وتطبيقاته المعاصرة، فندق الشبيلي، يوسف بن عبدالله، بحث ندوة البركة شرط ال) 16(
  .114م، ص 2011هليتون جدة، 

، حاشية الدسوقي على الشرح )هـ1230: ت(ابن عرفة، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  )17(
الحاجة كوكب عبيد، فقه العبادات على  .431، ص 1ج ،ت.دبيروت،  -دون طبعة، دار الفكر،الكبير

 .270، ص1ج ،م 1986 – ـه1406سوريا،  -  دمشق ،، مطبعة النشاء1ط المذهب المالكي،
، شرح مختصر خليل )هـ1101: ت(الخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله 

 .148، ص2، جت.دبيروت،  –، دار الفكرط.للخرشي، د
عبيد، فقه العبادات الحاجة كوكب  .431، ص 1الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج  )18(

، )هـ1189: ت(العدوي، علي بن أحمد الصعيدي العدوي  .270، ص 1ج،على المذهب المالكي
  .473، ص3ج  ،ت.ط، دحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، دون 

  .270، ص 1ج الحاجة كوكب عبيد، فقه العبادات على المذهب المالكي، )19(
لي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي الماوردي، أبو الحسن ع) 20(

  .130، ص3، ج1994 - هـ 1414، الحاوي الكبير، ط األولى، دار الكتب العلمية بيروت)هـ450:ت(
ط، .، المجموع شرح المهذب، د)هـ676: ت(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) 21(

  .339، ص 5ت، ج.د
  .341، ص 5مصدر السابق، جال) 22(
، المقنع في فقه اإلمام )هـ 620: ت(ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ) 23(

المملكة العربية  -، مكتبة السوادي، جدة 1أحمد، محمود األرناؤوط، ياسين محمود الخطيب، ط
ين أبو الفرج عبد الرحمن بن ابن قدامة، شمس الد .83، ص1م، ج 2000 -هـ 1421السعودية،

عبد الله بن : ، الشرح الكبير على المقنع، تحقيق)هـ 682: ت(محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
جمهورية مصر العربية،  - القاهرة  - ، دار هجر 1عبد الفتاح محمد الحلو، ط  -عبد المحسن التركي 

الدين عبد الله بن أحمد بن  ابن قدامة، أبو محمد موفق .314، ص 6م، ج 1995 -هـ  1415
  .466، ص2م، ج1968 -هـ1388، مكتبة القاهرة، )ط .د(، المغني، )هـ620: ت(محمد 

، منتهى اإلرادات، )هـ1051: ت(البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس ) 24(
  .392، ص1م،ج1993 -هـ 1414، )م.د(، عالم الكتب، 1ط

مصطفى الزحيلي، الزكاة في مال الصبي والمجنون، بحث مقدم إلى كلية الشريعة، محمد . الزحيلي، د) 25(
  .27 – 26جامعة الشارقة، ص 

، الملكية ونظرية العقد في الشريعة )م1974 – ـه1394: ت(بو زهرة، محمد أحمد مصطفى أ )26(
  .67م، ص 1996القاهرة،  –، دار الفكر العربي )ط.د(اإلسالمية، 
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، دار 1د مصطفى، المدخل في التعريف بالفقه اإلسالمي وقواعد الملكية والعقود فيه، طالشلبي، محم) 27(

، دار 2شبير، محمد عثمان، فقه المعامالت المالية، ط .328ـ  327م، ص 1962مصر،  -التأليف 

  .123ـ  122م، ص  2010ردن، أال -النفائس 
 .114 – 108المصدر السابق، ص  )28(
 -دار الكتب العلمية  ،)ط -د ( القواعد، ،)هـ795: ت(ين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب، زين الد )29(

) م 1974 – 1394 :ت( أبو زهرة، محمد أحمد مصطفى .196، ص 1، ج)ت .د( لبنان، –بيروت 
 .72 – 68م، ص 1996، دار الفكر العربي القاهرة، )ط –د (الملكية ونظرية العقد، 

شبير، فقه  .341بالفقه اإلسالمي وقواعد الملكية والعقود، ص الشلبي، المدخل في التعريف )30(
 .123المعامالت، ص

  .4551، ص6الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج )31(
 .123شبير، المدخل إلى المعامالت المالية، ص  )32(
  .123شبير، المدخل إلى المعامالت المالية، ص ) 33(
: ت(لشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ا .221، ص 6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )34(

المرداوي، عالء . 326، ص 2ج ،)د ـ ت( دار الكتب العلمية بيروت، ،)د ـ ط(، المهذب، )هـ476
، دار 2، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ط)هـ885: ت(الدين أبو الحسن علي بن سليمان 

  .38 ، ص7، ج )ت.د(مصر،  - احياء التراث العربي
، )د ـ ط(، الفروق، )هـ684: ت(أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن  القرافي، )35(

  .193، ص 1، ج )د ـ ت(السعودية،  - عالم الكتب 
  .123شبير، المدخل إلى المعامالت المالية، ص )36(
لتهذيب في فقه اإلمام ا ،)هـ 516: ت(البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  )37(

ابن مفلح،  .129، ص4ج م، 1997 -هـ 1418 لبنان، –بيروت  -، دار الكتب العلمية 1ط الشافعي،
، دار الكتب 1ط ، المبدع في شرح المقنع،)هـ884: ت(إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 

  .286، ص 4م، ج 1997 -هـ 1418 لبنان، –بيروت  ،العلمية
  .174، ص 6بدائع الصنائع، ج الكاساني،) 38(
محمد بن بشير بن حسن، أحكام السجن ومعاملة السجناء في اإلسالم، الكويت، مكتبة  أبو غدة، )39(

  .443 م، ص1987 الكويت، - ، مكتبة المنار)1ط(المنار
، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من )ـه844 :ت(الطرابلسي، عالء الدين علي بن خليل  )40(

  .197ص  ،)د ـ ت() د ـ ط( بيروت، -دار الفكر  حكام،األ
 .109بحوث ندوة الركة الثانية والثالثون لالقتصاد اإلسالمي، ص  )41(
  .131، ص1القرضاوي، فقه الزكاة، ج )42(
 مسلم .1395، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم 104، ص 2البخاري، صحيح البخاري، ج ) 43(

  .19كتاب اإليمان، باب الدعاء إلى اإليمان وشرائع اإلسالم، رقم ، 50، ص 1صحيح مسلم، ج 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  البطوش

  2416

 
  .131، ص 1فقه الزكاة، ج القرضاوي، )44(
، دار )د ـ ط(، فتح القدير)هـ861: ت(ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي  )45(

، حاشية )هـ1230 :ت(الدسوقي، محمد بن أحمد  .153، ص 2ج ، )د ـ ت( لبنان - بيروت ،الفكر
النووي، المجموع شرح  .212، ص4، ج)د ـ ش( )د ـ ت( )د ـ ط(الدسوقي على الشرح الكبير، 

د (، الفروع، )هـ763: ت(المقدسي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج،  .326، ص 5المهذب، ج 
  .370، ص 3، ج)د ـ ش) (ت. د( )ـ ط

، 13، دار صادر بيروت، ج1عرب، ط، لسان ال)م1311هـ ـ 711: ت(ابن منظور، محمد بن مكرم ) 46(

  . ، مادة أمن21ص
 ، معجم مقاييس اللغة،)م941ـ  ـه329: ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )47(

، ص 1م، ج1979 -هـ 1399بيروت،  -  ، دار الفكر)د ـ ط(عبد السالم محمد هارون، : تحقيق
134.   

 .2، ص)د ـ ت( )د ـ ش( )د ـ ط(ديوان األعشى، ،)م 629: ت( ندلاألعشى، ميمون بن قيس بن ج )48(
بيروت،  -  ، مؤسسة الرسالة1، نظام التأمين اإلسالمي، ط)م1999: ت(الزرقاء، مصطفى أحمد  )49(

 .19م، ص 1984ـ  ـه1404
  .747: القانون المصري، مادة رقم) 50(
م، 1983هـ ـ 1403، دار الفكر بيروت، 1، طأبو جيب، سعدي أبو جيب، التأمين بين الحظر واإلباحة) 51(

  .17- 16ص
 71م، ص 2002، دار الثقافة قطر، 7ط ،السالوس، علي أحمد، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة) 52(

م، ص 2008هـ ـ 1429، دار الثقافة قطر، 7السالوس، علي أحمد، فقه البع واالستيثاق، ط. 72-
1410.  

  .42،43الزرقاء، نظام التأمين، ص )53(
  .18أبو جيب، التأمين بين الحظر واإلباحة، ص ) 54(
م، ومؤتمر علماء 1965أفتى بجوازه مؤتمر علماء المسلمين الثاني المنعقد في القاهرة عام ) 55(

م، وأفتى بجوازه المجمع الفقهي اإلسالمي في دورته األولى المنعقد في 1972المسلمين السابع عام 
  .هـ1398شعبان عام  مكة المكرمة في العاشر من

  .55الزرقا، نظام التأمين، ص  )56(
مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ) 57(

  .1999، ص 4، ج 2586رقم
 .278ثنيان، التأمين وأحكامه، ص )58(
خطأ وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها العاقلة هي العصبة واألقارب من األب الذين يعطون دية قتل ال )59(

انظر ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن  .اسم فاعله من الفعل وهي من الصفات الغالبة
، )د ـ ط(، النهاية في غريب الحديث واألثر )هـ606: ت(محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 
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 -هـ 1399بيروت،  -المكتبة العلمية  محمود محمد الطناحي، - طاهر أحمد الزاوى : تحقيق
  .278، ص 3م، ج1979

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الديات، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد ال  )60(
  .11ص ،9، ج 6910على الولد، رقم 

  .61أبو جيب، التأمين بين الحظر واإلباحة، ص  )61(
  .76م، ص1999، المكتبة الوطنية عمان، 1ن التعاوني اإلسالمي، طملحم، أحمد سالم ملحم، التأمي )62(
  .444قرة داغي، التأمين اإلسالمي، ص) 63(
  .49، ص1ج ،)16(مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي العدد  الزحيلي، زكاة األموال المجمدة، )64(
المملكة العربية السعودية،  -الرياض  ، دار الميمان،1الغفيلي، عبد الله بن منصور، نوازل الزكاة، ط )65(

  .268 – 267م، ص  2009 -هـ 1430
  .632، ص 1م، ج 2004هـ ـ 1425دمشق،  - ، دار القلم 2الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط) 66(
بو غدة، عبد الستار، التأمين الصحي، مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة السادسة عشر، دبي أ )67(

 .11ص  مارات العربية المتحدة،اإل
الزحيلي، محمد مصطفى، التأمين اإلسالمي على الديون المشكوك فيها، بحث مقدم إلى جامعة  )68(

م،  2004الشارقة االمارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون العدد الحادي والعشرون عام 
  .6ص 

مجتمعية، بحث مقدم إلى قرة داغي، علي محي الدين، التأمين التكافلي ودورة في المسئولية ال) 69(
  .12م، ص  2018والمسئولية المجتمعية اإلسالمية، الدوحة، عام  المؤتمر العالمي للشراكة

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي المنعقد في دورته الحادية ) 70(
هـ، الموافق 1435محرم  19إلى  15: من) المملكة العربية السعودية(والعشرين بمدينة الرياض 

  .6، ص 21م، ج2013) نوفمبر(تشرين الثاني  18-22
 المدونة، دار الكتب العلمية بيروت،) هـ179: ت(مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي  )71(

بو عبدالله محمد بن محمد، تحرير الكالم في مسائل االحطاب،  .70ص  ،4م، ج1994 -هـ 1415
 1984ـ  ـه1404بيروت،  - ، دار الغرب اإلسالمي1عبدالسالم محمد الشريف، ط: قااللتزام، تحقي

  .74م، ص 
، )هـ1101: ت(أبو عبد الله  الخرشي، محمد بن عبد الله .156، ص2ابن الهمام، فتح القدير، ج )72(

  .179، ص2، ج )د ـ ت( دار الفكر بيروت، )د ـ ط(شرح مختصر خليل، 
، 97، ص 3م، ج 2015الكويت،  -وقاف الكويتية ، وزارة اال1تاوى الكويتية، ط الدرر البهية من الف )73(

 .699: رقم الفتوى
  .20عساف، الفائض التأميني، ص  )74(
 .210، ص 7ابن منظور، لسان العرب، ج ) 75(
 ـه1435المنامة البحرين،  ،1هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية، المعايير الشرعية، ط )76(

  .454م، ص 2014 –
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محمد سعد والجرف، تقويم أنظمة وثائق التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، جامعة أم  )77(

 .42م، ص 2011القرى المملكة العربية السعودية، 
  .42ص  محمد سعد والجرف، تقويم أنظمة وثائق التأمين التعاوني، )78(
 .268القرة داغي، التأمين اإلسالمي، ص  .13ـ  12عساف، الفائض التأميني، ص  )79(
 .19المصدر نفسه، ص  )80(
، دار الفكر 1الزحيلي، وهبة الزحيلي، قضايا الفقه والفكر المعاصر، ط .20المصدر السابق، ص ) 81(

  .128، ص 1م، ج2006دمشق، 
ين حيدر، هيثم محمد، الفائض التأميني في شركات التأم. 20عساف، الفائض التأميني، ص  )82(

  .20اإلسالمي، ص 
  .حبس الشيء بحق يمكن أخذه من الدين: مطلق الحبس، وشرعًا: الرهن لغة) 83(
د (محمد صديق المنشاوي، : ، التعريفات، تحقيق)هـ816: ت(الجرجاني، علي محمد السيد الشريف )84(

  .98، ص )د ـ ت(، دار الفضيلة القاهرة، )ـ ط
، 2شعيب األرنؤوط، ط: ، صحيح ابن حبان، تحقيق)هـ354: ت(ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد ) 85(

م، كتاب الرهن، ذكر ما يحكم للراهن والمرتهن في 1993 –هـ 1414بيروت،  -مؤسسة الرسالة 
قال شعيب األرناؤط رجاله رجال الصحيح غير . 258، ص 13، ج5934الرهن إذا كان حيوانًا، رقم 

 -وهو ابن عيسى بن نجيح البغدادي، ابن الطباع  - حاق رجاله ثقات رجال الشيخين غير إس .إسحاق
فمن رجال مسلمين ورواه جماعة من الحفاظ باإلرسال، وأما ابن عبد البر فقد صحح اتصاله، وكذلك 

  .عبد الحق، وهو الصحيح عند أبي داود، والبزار، والدارقطني، وابن القطان
، المستدرك )هـ405: ت(بن محمد بن حمدويه الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله  )86(

 م، 1990ه ـ 1411،، دار الكتب العلمية بيروت1ط،مصطفى عبدالقادر عطا: على الصحيحين، تحقيق
هذا حديث صحيح على : قال الحاكم .52، ص2، ج 2315كتاب البيوع، حديث أبي هريرة، رقم 

تابعه مالك وابن أبي ذئب وسليمان  شرط الشيخين ولم يخرجاه لخالف فيه على أصحاب الزهري وقد
  .ةبن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على هذه الرواي

 - مكتبة مصطفى البابي الحلبي )د ـ ط(الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك ألقرب المسالك،  )86( 
  .623، ص1م، ج1952ـ  ـه1372سوريا، 

، مختصر )هـ776: ت(خليل، خليل بن إسحاق بن موسى  .9، ص2ائع، ج الكاساني، بدائع الصن )87(
 .56، ص 1م، ج 2005هـ ـ  1426، دار الحديث القاهرة، 1أحمد جاد، ط: العالمة خليل، تحقيق

، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في )هـ676: ت(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
 .72، ص1م، ج 2005هـ ـ 1425، دار الفكر بيروت، 1عوض، طعوض قاسم أحمد : الفقه، تحقيق

، )د ـ ط(، كشاف القناع عن متن اإلقناع، )هـ1051:ت( البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين/ 
  . 173، ص2، ج)د ـ ت(دار الكتب العلمية بيروت، 

  .172، ص2البهوتي، كشاف القناع، ج  .72، ص1النووي، منهاج الطالبين، ج )88(
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، دار المعارف )د ـ ط(الدردير، أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك،  )89(

  .632، ص 1، ج)ت.د(القاهرة، 
  .11، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج )90(
 الفتاوى الهندية، البلخي، نظام الدين، .263، ص2ابن عابدين، رد المحتار على الرد المختار، ج )91(

  .172ص ،1، جـه1310كر بيروت، ، دار الف2ط
السبكي، زكريا بن محمد بن زكريا  .343ص  ،5النووي، المجموع، ج .54، ص2الشافعي، األم، ج )92(

، 1ج  ،)د ـ ت(دار الكتاب اإلسالمي، ،)د ـ ط(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، )هـ926: ت(
  .367ص

، دار 1، المبدع في شرح المقنع، ط)هـ884: ت(مد ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مح )93(
  .300، ص 2م، ج 1997 -هـ  1418بيروت،  -الكتب العلمية 

  .263، ص 2ابن عابدين، رد المحتار، ج )94(
 .263، ص 2ابن عابدين، رد المحتار، ج )95(
مدة ، روضة الطالبين وع)هـ676: ت(النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  )96(

  .194ص  ،2، جـه1405المكتب اإلسالمي بيروت،  ،)ط.د(المفتين، 
، 2ابن عابدين، رد المحتار على الرد المختار، ج .172، ص 1الفتاوى الهندية، ج نظام الدين، )97(

 .343، ص5النووي، المجموع، ج .263ص
، 1، الذخيرة، ط)ـه684: ت(القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن  )98(

، 3م، ج1994بيروت،  -محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي: تحقيق
، الكافي في فقه أهل )هـ463: ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد  .43ص

ض الحديثة، محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الريا: تحقيق ،2ط المدينة المالكي،
 .320، ص1م، ج1980- هـ1400 الرياض، المملكة العربية السعودية،

، 5النووي، المجموع، ج. 193،194، ص 2النووي، روضة الطالبين، ج .54، ص2الشافعي، األم، ج )99(
، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، )هـ926: ت(األنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا . 343ص
  .367، ص 1، ج)د ـ ت( ب اإلسالمي القاهرة،دار الكتا ،)ط.د(

، 3المرداوي، اإلنصاف، ج .457، ص 3ابن مفلح، الفروع، ج .543، 2ابن قدامة، المغني، ج )100(
 .33ص

  .43، ص3القرافي، الذخيرة، ج  )101(
، دار الكتب 1الحاوي، ط) هـ450: ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  )102(

 .206، 3، ج1994 - هـ 1414روت، العلمية بي
: تحقيق،، كفاية النبيه في شرح التنبيه)هـ710: ت(ابن الرفعة، أحمد بن محمد بن علي األنصاري  )103(

  .224، ص 5م، ج2009 بيروت، -دار الكتب العلمية  ،1مجدي محمد سرور باسلوم، ط
 .194، ص2النووي، الروضة، ج )104(
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األصل في ذلك الهالل والنحويون يقولون غلق الرهن إذا لم يوجد له معناه ال يذهب ويتلف باطال و) 105(

ابن : سليمى وأمسى حبلها قد تبترا أنظر.. .غلقن برهن من حبيب به أدعت: تخلص قال امرؤ قيس
: ت( عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد

، مؤسسة القرطبة، )د ـ ط(محمد عبد الكبير البكرى و فى بن أحمد العلوىمصط: ، تحقيق)هـ463
  .431، ص 6ج

  .سبق تخريجه )106(
، 3401: رهن المال ال يقطع حول الزكاة، رقم الفتوى: دائرة اإلفتاء العام األردني، الموضوع )107(

  .م، لجنة اإلفتاء 2018/  7/  16 :التاريخ
  .343، ص5النووي، المجموع، ج )108(
 16مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورته  )109(

  .)م 2005ـ  هـ1426(اإلمارات العربية المتحدة عام / في دبي
  .25م، ص2015ـ  ـه1436الرياض،  -  ، دار الميمان1العايضي، زكاة الديون المعاصرة، ط )110(

  

  المراجــــع
 

: ت(لدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم بن األثير، مجد اا

محمود  -طاهر أحمد الزاوى : ، تحقيق)د ـ ط( النهاية في غريب الحديث واألثر، )هـ606
 .م1979 -هـ 1399بيروت،  -محمد الطناحي، المكتبة العلمية 

 .)ت د ـ( )د ـ ش( )د ـ ط(، ديوان األعشى ،)م 629: ت( األعشى، ميمون بن قيس بن جندل

 .صحيح البخاريالبخاري، 

التهذيب في فقه ) هـ 516: ت(البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 

 .م 1997 - هـ  1418 لبنان، –بيروت  ،، دار الكتب العلمية1ط ،اإلمام الشافعي

 .ـه1310،لبنان - بيروت ،، دار الفكر2ط  ،الفتاوى الهنديةالبلخي، نظام الدين البلخي، 

 ،)هـ1051: ت(ور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى منص البهوتى،

 ،، عالم الكتب1، طدقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات
 .م1993 - هـ 1414لبنان،  -  بيروت
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د ـ (، كشاف القناع عن متن اإلقناع، )هـ1051: ت(البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين 
 ).د ـ ت(، ، دار الكتب العلمية بيروت)ط

، منتهى اإلرادات، )هـ1051: ت(يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  البهوتي، منصور بن
 .1993 - هـ 1414، )م.د(، عالم الكتب، 1ط

: ، تحقيقمجموع الفتاوى، )هـ728: ت(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  ابن تيمية،
، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 1عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط
 .م1995 - هـ1416النبوية، المملكة العربية السعودية، 

 ،مجموع الفتاوى، )هـ728: ت( ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
 .م 2005 -هـ  1426، دار الوفاء، 3ر، طعامر الجزا - أنور الباز : تحقيق

ـ  ـه1414بيروت،  - دار العواصم المتحدة ،1، طالتأمين وأحكامه براهيم،إثنيان، سليمانبن 
 .م 1993

محمد صديق : ، تحقيقالتعريفات، )هـ816: ت(الجرجاني، علي محمد السيد الشريف
 ).د ـ ت(القاهرة،  - ، دار الفضيلة )د ـ ط(المنشاوي، 

هـ ـ 1403، دار الفكر بيروت، 1، طبين الحظر واإلباحةالتأمين ابو جيب، سعدي أبو جيب، 
 .م1983

سوريا،  -دمشق ،، مطبعة النشاء1ط ،فقه العبادات على المذهب المالكيالحاجة كوكب عبيد، 
 .م 1986 – ـه1406

المستدرك ، )هـ405: ت(الحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 

 -  ، دار الكتب العلمية1ط مصطفى عبدالقادر عطا،: ، تحقيقعلى الصحيحين
 .م 1990ـ  ـه1411،بيروت

شعيب األرنؤوط، : ، تحقيقصحيح ابن حبان، )هـ354 :ت(ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد 
 .م، كتاب الرهن1993 –هـ 1414، مؤسسة الرسالة بيروت، 2ط

 .، دار الفكرالمحلى، )هـ456 :ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
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كفاية األخيار في حل غاية ، )هـ 829: ت(الحصني، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني 

دمشق،  - ، دار الخير )ط .د(محمد وهبي سليمان، ، علي عبد الحميد بلطجي واالختصار
 .م 1994

عبدالسالم : ، تحقيقتحرير الكالم في مسائل االلتزامبو عبدالله محمد بن محمد، أالحطاب، 
 .74م، ص  1984ـ  ـه1404، دار الغرب اإلسالمي بيروت، 1محمد الشريف، ط

 -، دار القلم 1، طمعجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاءحماد، نزيه حماد، 
 .م2008دمشق، 

 .الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالميحيدر، هيثم محمد، 

شرح مختصر خليل ، )هـ1101: ت(شي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله الخر

 .148، ص 2بيروت، دون تاريخ، ج –، دون طبعة، دار الفكر للخرشي

أحمد جاد، : ، تحقيقمختصر العالمة خليل، )هـ776: ت(خليل، خليل بن إسحاق بن موسى 
 .م2005هـ ـ  1426القاهرة،  -، دار الحديث 1ط

، 3401: رهن المال ال يقطع حول الزكاة، رقم الفتوى: دائرة اإلفتاء العام األردني، الموضوع
 .م، لجنة اإلفتاء 2018/  7/  16 :التاريخ

، دار المعارف )طد ـ (، الشرح الصغير على أقرب المسالكالدردير، أحمد بن محمد بن أحمد، 
 .)دـ ت(القاهرة، 

حاشية الدسوقي على ، )هـ1230: ت(الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 

 .، دار الفكرالشرح الكبير

دار  ،)ط -د ( ،القواعد البن رجب ،)هـ795: ت(أحمد ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن 
 ).ت –د ( لبنان، –بيروت  - الكتب العلمية 

ب مطال، )هـ1243: ت(الرحيبانى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الدمشقي الحنبلي 

 .م1994 -هـ 1415، المكتب اإلسالمي، 2، طأولي النهى في شرح غاية المنتهى
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 ،كفاية النبيه في شرح التنبيه، )هـ710: ت(علي األنصاري  ابن الرفعة، أحمد بن محمد بن
 .م 2009بيروت، -دار الكتب العلمية  ،1مجدي محمد سرور باسلوم، ط: تحقيق

، بحث مقدم إلى كلية المجنونالزكاة في مال الصبي ومحمد مصطفى الزحيلي، . الزحيلي، د
 .الشريعة، جامعة الشارقة

 .)16(العدد  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،زكاة األموال المجمدةالزحيلي، 

، بحث مقدم إلى جامعة التأمين اإلسالمي على الديون المشكوك فيهاالزحيلي، محمد مصطفى، 

العدد الحادي والعشرون عام  -  لة الشريعة والقانونمجمارات العربية المتحدة، اإل الشارقة
 .م 2004

 .م2006كر دمشق، ، دار الف1، طقضايا الفقه والفكر المعاصرالزحيلي، وهبة الزحيلي، 

 .م 2004هـ ـ 1425دمشق،  م، دار القل2، طالمدخل الفقهي العامالزرقا، 

، مؤسسة الرسالة بيروت، 1، طنظام التأمين اإلسالمي، )م1999: ت(الزرقاء، مصطفى أحمد 
 .م 1984ـ  ـه1404

المنثور في ، )هـ794: ت(دين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، أبو عبد الله بدر ال

 .م1985 -هـ 1405 ، وزارة األوقاف الكويتية،2ط القواعد الفقهية

الملكية ونظرية العقد في الشريعة ، )م1974 – ـه1394: ت(بو زهرة، محمد أحمد مصطفى أ

 .القاهرة –، دار الفكر العربي )ط. د(، اإلسالمية

 .م2008هـ ـ 1429قطر،  -، دار الثقافة 7، طفقه البيع واالستيثاقالسالوس، علي أحمد، 

 .م2002، دار الثقافة قطر، 7ط ،موسوعة القضايا الفقهية المعاصرةالسالوس، علي أحمد، 

د ـ (، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، )هـ926: ت(السبكي، زكريا بن محمد بن زكريا 
 .)د ـ ت(دار الكتاب اإلسالمي،  ،)ط

 –دار المعرفة  )ط –د ( ،المبسوط، )هـ483: ت(السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل 
 .63، ص 21ج م،1993 - هـ 1414 لبنان، - بيروت 
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، دار الكتب ط. د ،األشباه والنظائر، )911: ت(رحمن بن أبي بكر السيوطي السيوطي، عبد ال
 .ـه1403بيروت، -العلمية 

 .األمالشافعي، 

 .م 2010، دار النفائس األردن، 2، طفقه المعامالت الماليةشبير، محمد عثمان، 

، بحث ندوة البركة شرط الملك في الزكاة وتطبيقاته المعاصرةالشبيلي، يوسف بن عبدالله، 
 .م2011فندق هليتون جدة، 

مراقي الفالح  )هـ1069: ت(الشرنباللي، حسن بن عمار بن علي الشرنباللي المصري الحنفي 

 .م 2005 - هـ 142 ، المكتبة العصرية،1، ط يضاحشرح متن نور اإل

، هبالفقه اإلسالمي وقواعد الملكية والعقود في المدخل في التعريفالشلبي، محمد مصطفى، 
 .م1962، دار التأليف مصر، 1ط

دار الكتب  ،)د ـ ط(، المهذب، )هـ476: ت(الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
 .)د ـ ت( العلمية بيروت،

 - مكتبة مصطفى البابي الحلبي )د ـ ط(، بلغة السالك ألقرب المسالكالصاوي، أحمد بن محمد، 
 .م1952ـ  ـه1372سوريا، 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين ، )ـه844 :ت(الطرابلسي، عالء الدين، علي بن خليل، 

 .)د ـ ت() د ـ ط( بيروت، - دار الفكر  ،من األحكام

رد ، )هـ1252: ت(ن، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ابن عابدي

 .م1992بيروت، - ، دار الفكر2، ط المحتار على الدر المختار

 .م2015ـ  ـه1436، دار الميمان الرياض، 1، طزكاة الديون المعاصرةالعايضي، 

الكافي في فقه أهل المدينة ، )هـ463: ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 

أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض،  محمد: حقيقت ،2ط ،لكيالما
 .م1980-هـ1400المملكة العربية السعودية،
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مصطفى بن : ، تحقيق)هـ463: ت(، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدابن عبد البر، 
 .سسة القرطبة، مؤ)د ـ ط(محمد عبد الكبير البكرى و أحمد العلوى

حاشية العدوي على شرح كفاية ، )هـ1189: ت(العدوي، علي بن أحمد الصعيدي العدوي 

  .، دون طبعة وتاريخ ودار نشرالطالب الرباني

 .الفائض التأمينيعساف، 

، الواضح في أصول الفقه، )ـه513 :ت(ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
 .م1999، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، 1عبدالله بن محسن التركي، ط : تحقيق

، مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة السادسة عشر، دبي التأمين الصحيبو غدة، عبد الستار، أ
 .مارات العربية المتحدةاإل

، الكويت، مكتبة أحكام السجن ومعاملة السجناء في اإلسالممحمد بن بشير بن حسن،  أبو غدة،
 .م 1987 الكويت، -، مكتبة المنار )1ط(المنار

المملكة العربية  -، دار الميمان، الرياض 1، طنوازل الزكاةالغفيلي، عبد الله بن منصور، 
 .م 2009 -هـ 1430السعودية، 

 ،معجم مقاييس اللغة، )م941ـ  ـه329: ت( ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا
 .م1979 -هـ 1399بيروت،  - ، دار الفكر )د ـ ط(عبد السالم محمد هارون، : تحقيق

 .1، ج القاموس المحيطالفيروزآبادي، 

التاج  ،)ـه897 :ت(بو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أالقاسم العبدري،  بوأ

  .ـه1398 بيروت -، دون رقم طبعة، دار الفكر واإلكليل لمختصر خليل

 .747: مادة رقمالقانون المصري، 

، مكتبة المغني، )هـ620: ت(ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد 
 .القاهرة
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: ت(ابن قدامة، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 

عبد  -عبد الله بن عبد المحسن التركي : ، تحقيقالشرح الكبير على المقنع ،)هـ 682
  .م1995 -هـ 1415جمهورية مصر العربية،  - هرة ، دار هجر، القا1الفتاح محمد الحلو، ط 

في فقه  المقنع ،)هـ 620: ت(ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
 -جدة  -، مكتبة السوادي 1االمام أحمد، محمود األرناؤوط، ياسين محمود الخطيب، ط 

 .م 2000 -هـ 1421المملكة العربية السعودية، 

د ـ (، الفروق، )هـ684: ت(القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
 .)د ـ ت(السعودية،  ، عالم الكتب)ط

، 1، طالذخيرة، )هـ684: ت(القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
 .م1994بيروت،  -محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي: تحقيق

، بحث مقدم إلى التأمين التكافلي ودورة في المسئولية المجتمعيةقرة داغي، علي محي الدين، 
 .م 2018والمسئولية المجتمعية اإلسالمية، الدوحة، عام  المؤتمر العالمي للشراكة

 .1، ج فقه الزكاةالقرضاوي، 

بدائع الصنائع في ترتيب ) هـ587: ت(د بن أحمد الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعو

 .م1986 -هـ 1406الرياض،  - ، دار الكتب العلمية 2، طالشرائع
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 .1994 -هـ 1414بيروت، -العلمية 
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نظمة التعاون اإلسالمي المنعقد في دورته الحادية المنبثق عن م مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
هـ، 1435محرم  19إلى  15: من) المملكة العربية السعودية(والعشرين بمدينة الرياض 

 .م2013) نوفمبر(تشرين الثاني  22-18الموافق 
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 "دراسة مقارنة: "علوم القرآن بني اإلتقان ومناهل العرفان
  
  *عبدالله الزيوتو *حنان أحمد العبويني

  

  ملخص

مناهـل  "و) هــ 911( للسـيوطي ت  "اإلتقـان فـي علـوم القـرآن    " تهدف هذه الدراسة للمقارنة بين كتابي
ــان فــي علــوم القــرآن    ــاني ت "العرف اق واالخــتالف بينهمــا   مــن خــالل دراســة أوجــه االتفــ    ، )هـــ 1367( للزرق

ــراز          ــا وإب ــي تصــنيفهما لكتابيهم ــاني ف ــن الســيوطي والزرق ــل م ــف بمــنهج وأســلوب ك ــح  وتضــمنت التعري مالم
وبيان القيمة العلمية لكل من االتقـان فـي علـوم القـرآن ومناهـل العرفـان وأثرهمـا        ، التجديد والتقليد عندهما

  االستقرائي والمنهج الوصفي، المقارن: لمنهجوتنتهج الدراسة ا، على من صنف بعدهما في علوم القرآن

  .دراسة مقارنة، مناهل العرفان، االتقان: الكلمات المفتاحية

 
Sciences of the Qur’an between Perfection and the Ways of 

Gratitude: "A Comparative Study"  
 

Hanan A. Al-Abwini and Abdallah Al-Ziout, Department of Fundamentals of 
Religion, College of Sharia, University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
This study is concerned with a comparison between the two books “Al-Itqan fi Al-

Uloom Al-Qur’an” by Al-Suyuti (911 AH) and “Al-Irfan in the Sciences of the Qur’an” 
by Al-Zarqani (1367 AH), by studying aspects of agreement and difference between 
them. Highlighting the features of innovation and tradition in them, and showing the 
scientific value of each of the mastery in the sciences of the Qur’an and the ways of 
gratitude and their impact on those who were classified after them in the sciences of the 
Qur’an, and the study follows the method: comparative, inductive and descriptive 
approach. 

Keywords: Perfection, Gratitude fountains, Comparative study. 
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  المقدمة

  وبعد؛، لصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلمبسم الله والحمد لله وا

أنزل الله القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم واألمة العربية في أوج فصاحتها حيث 
كيف ال وقد أنزل باللغة العربية الكريمة التي كرمها الله كونها لغة ، الفهم دون تعنت أو تكلف

وكان للصحابة رضوان الله ، 3\الزخرف ﴾٣﴿ ُقرآًنا عربيا لَّعلَُّكم َتعِقُلون إنَّا جعْلَناه ﴿القرآن 
ومن بعدهم األمة جلها من ، من علوم وغيرها، عليهم السبق في العناية بكل ما يعنى بالقرآن الكريم

ره أو ناسخه ومنسوخه أو تفسي، أوألسباب نزول سوره وآياته، وضبطها للقراءة، بيان ألفاظ
  ".علوم القرآن"وهو ما أطلق عليه أهل االختصاص بـ... وأحكامه

المصنفات في علوم ، وقد بذل العلماء جهودا في خدمة كتاب الله وكان من تلك الجهود
وكان الغرض ، وأنواعه وما بين التقليد والتجديد فيه، القرآن والتفصيل في بيان هذا العلم

القرآن الكريم وشرح معانيه الجليلة لذلك وجدت هذه األساسي لمعظم هذه الجهود هو تفسير 
علوم " فكثير من القدماء استعمل لفظ، العلوم في كثير من مقدمات مصنفات التفاسيركذلك

والمعنى والنظم ، واإلعراب، والقراءة، بمعنى علوم التفسير فاشتملت كتبهم تفسير اآلية "القرآن
استعراض فهارس الكتب المخطوطة للوقوف على اسم أن "يقول الدكتور عدنان زرزور . واألحكام

المؤلف األول أو الثاني الذي وضع على كتابه عنوان علوم القرآن اليكفي بل هو إلى الخطأ 
ومجانبة الصواب أقرب ألن كثير من القدماء استعمل لفظ علوم القرآن بمعنى علوم التفسير 

  .)1("عنى والنظم واألحكام وغيرهامشتملة كتبهم تفسير اآلية والقراءة واإلعراب والم

المختزن " :لذا نجد بعض كتب المتقدمين سميت باسم علوم القرآن وهي كتب تفسير نحو
المغني في علوم " وهو كتاب تفسير كذلك )هـ324ت( ألبي الحسن األشعري "في علوم القرآن

  .وغيرها)2(وهوأحد ثالثة تفاسيرالبن الجوزي) هـ597ت( البن الجوزي "القرآن

 "أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي" ومن أوائل من كتب في علوم القرآن
في  "أبي الحسن السخاوي"ثم تاله  "فنون األفنان في عيون علوم القرآن" وكتابه )هـ597ت(
" المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز"ثم  )هـ643ت( "جمال القراء وكمال اإلقراء"
ألبي عبدالله محمد بن عبدالله  "البرهان في علوم القرآن"و )هـ665ت( "مقدسيألبي شامة ال"

  .وغيرهم) هـ794ت(الزركشي 

اإلتقان في "في كتابه ) هـ911(وكان من بين من كتب في علوم القرآن اإلمام السيوطي ت
عــد  دوق "مناهل العرفان في علوم القرآن" في كتابه )هـ1367(والشيخ الزرقاني ت" علوم القرآن

من أوسع الكتب انتشارا في مجال علوم القرآن فقد تضمن ثمانين  "اإلتقان في علوم القرآن" كتاب
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، نزل ما وأول ما نزل وآخر، نوعا من علوم القرآن كمعرفة المكي والمدني والحضري والسفري
، من األنواعوغيرها الكثير ..والمتواتر واآلحاد والشاذ، ومانزل مشيعا ومفردا، وما تكرر نزوله

فقد ، واعتمده الكثير ممن كتب في علوم القرآن كمرجع متميز شامل لكل ما يعنى بهذا العلم
أضاف أنواعا جديدة ومسائل مباحث لم تكن مطروحة عند من سبقه من أكابرمن صنف في هذا 

العالي كالحديث عن الصيفي والشتائي والفراشي والنومي ومعرفة ، العلم كصاحب البرهان الزركشي
والنازل من األسانيد ومانزل من القرآن على لسان بعض الصحابة وما أنزل على بعض األنبياء 

  .ومالم ينزل على النبي عليه الصالة والسالم

كما وله وقفات حرر منها آراء وأقوال ورتب بعض األنواع في علوم القرآن بترتيب وتنسيق 
  . متميزين

والذي جمع فيه بين ) هـ1367( للزرقاني "القرآن مناهل العرفان في علوم" وأما كتاب
والذي يعتبرمرجعا سائغا يناسب المتخصصين والمثقفين ، المتقدمين والمتأخرين في هذا العلم

ولقد حاولت في هذا التأليف أن تكون كتابتي من " وهذا ذكره المؤلف في مقدمة كتابه، بشكل عام
حيث يتيسر فهمه وهضمه للقراء سواء منهم المحقق النسق األزهري الجديد في تفكيره وتعبيره ب

  "األغزهري والمثقف المدني

انتشارا واسعا وأقبل عليه الناس وترجم إلى عدة لغات  -مناهل العرفان  - هذا وقد انتشر
  .ودِرس في كثير من الكليات والجامعات واعتمد كمرجع رئيس لطلبة العلوم الشرعية

اني بل وقبل الزركشي مؤلفات حوت جملة من أنواع علوم لقد ُأِلفت قبل السيوطي والزرق
وهوكتاب وجيز ضمنه ) هـ597ت( البن الجوزي "فنون األفنان في عيون علوم القرآن" القرآن مثل

ابن الجوزي أبرزعلوم القرآن وركزفيه على بعض المباحث في علوم القرآن التي بلغت عنده واحدا 
ها الزركشي وال السيوطي وال الزرقاني كمسألة خلق وعشرين نوعا وقد ذكر أنواعا لم يذكر

، وذكر القرائن من السور في العدد وذلك بأن يذكر السورة وما ماثلها من سورة أو أكثر، القرآن
لذا يرى ابن الجوزي ملمحا إلى أن علوم القرآن تستوعب كل علم يخدم القرآن أو يتصل به 

ناك العديد من الكتب التي سبقت السيوطي في علوم وه )3(.كالعقيدة وقصص األنبياء وشمائلهم
القرآن وضمنت من أنواع القرآن أصول الدين والنحو والصرف والوقف واالبتداء واللغة والتفسير 

  .)4()هـ643ت(لمؤلفه أبي الحسن علي بن محمد السخاوي "جمال القراء وكمال اإلقراء"مثل

  مشكلة الدراسة 

  :السؤال الرئيس التالي تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن

  ما وجه المقارنة بين اإلتقان ومناهل العرفان؟ 
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  :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية

  ما أوجه اإلتفاق واالختالف بين كتابيي اإلتقان للسيوطي ومناهل العرفان للزرقاني؟ -1

 ا؟ ما المنهج واألسلوب الذي سار عليه كل من السيوطي والزرقاني في تصنيف كتابيهم -2

 ما جوانب التجديد والتقليد عند السيوطي والزرقاني؟ -3

ما القيمة العلمية لكل من اإلتقان ومناهل العرفان وأثرهما على كل من صنف بعدهما في  -4
  علوم القرآن؟

  أهداف الدراسة 

 بيان أوجه االتفاق واالختالف بين اإلتقان ومناهل العرفان  -1

 رقاني في تصنيفهما لكتابيهما التعريف بمنهج وأسلوب كل من السيوطي والز -2

 إبراز مالمح التجديد والتقليد عند المقارنة بين اإلتقان ومناهل العرفان  -3
 بيان القيمة العلمية لكل من اإلتقان ومناهل العرفان وأثرهما على مصنفات علوم القرآن  -4

  أهمية الدراسة 

ما من عدة جوانب ولعدة ونظرا ألهمية هذين الكتابين ومكانتهماعقدت الباحثة مقارنة بينه
تجلية جهود اإلمامين السيوطي والزرقاني في تأسيس وتجديد بعض أنواع علوم : أسباب منها

والقيمة العلمية التي اتضح فيها مصادر  -بيان تطور وازدهار هذا العلم عند الزرقاني  –القرآن 
والمميزات والمآخذ  ،كل من اإلمامين ومنهجيهما وأثرهما على من صنف بعدهما في هذا العلم

  . لكل من المؤَلفين

  : و تكمن األهمية في

المقارنة بين هذين الكتابين وبيان ما لكل منهما من مميزات وما عليه من مآخذ من شأنه أن  -1
 يفيد طلبة العلم عامة وطلبة علم التفسير وعلوم القرآن خاصة 

ولذلك يتوقع الباحثان أن ، ةبدراسة علمية مستقل –فيما بحثنا  –أنه لم يحظ هذا الموضوع  -2
  .يقدما إضافة ولو يسيرة إلى المكتبة اإلسالمية

  منهجية الدراسة

  :تاليةالمناهج ال االستناد علىهذه الدراسة ةاقتضت طبيع

المنهج المقارن بين كل من اإلتقان ومناهل العرفان من حيث التأصيل والمراجع والمصادر  )1
  ني ومدى التطور واالزدهار بينهما التي أخذ منها كل من السيوطي والزرقا
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المنهج االستقرائي حيث تقوم الباحثة على استقراء مصنفي اإلتقان ومناهل العرفان من حيث  )2
مصدريهما والقيمة العلمية لهما وما امتازا بهما والمآخذ عليهما وصوال ألثرهما على 

 مابعدهما في التأليف في هذا العلم 

كتب من سبق في علوم القرآن وصوال للقرن العاشر حيث  المنهج الوصفي بتعداد بعض من )3
السيوطي والقرن الرابع عشر حيث الزرقاني ووصف المنهج واألسلوب لكليهما والنتائج التي 

 .ترتبت على دراستهما

  الدراسات السابقة

إن من أنواع التجديد في علوم القرآن أن يقوم المهتمون في علوم القرآن بدراسة مقارنات 
تب المتقدمين والمتأخرين من عدة جوانب إلبراز مالمح مراحل التصنيف لهؤالء العلماء بين بين ك

المتقدمين والمتأخرين وهذا جانب من جوانب التجديد عند الباحثين ومن الدراسات ذات الصلة 
  : في هذا الجانب

ر حازم بحث ودراسة مقارنة للدكتو "علوم القرآن بين البرهان واإلتقان ـ دراسة نقدية " )1
وقد أفدت منها كثيرا وقد تناول في دراسته التي قارن فيها بين كتابي ، هـ1420حيدر عام 

اإلمامين وكيف أن السيوطي أضاف أنواعا جديدة من علوم القرآن تعد نقلة في تاريخ 
 .هذاالعلم

الجامعة  خالد السبت رسالة ماجستير للدكتور" مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم" )2
المية في المدينة المنورة وقد ذكر فيه مميزات مناهل العرفان وبيان منزلته في هذا العلم اإلس

 .وذكرمصادره ونبه على بعض المآخذ عليه
لمحمد  "مصنفات علوم القرآن المعاصرة بين التقليد والتجديد" رسالة دكتوراة بعنوان )3

لزيوت وقد عرف فيها عبدالله ا شاهر يامين مقدمة في الجامعة األردنية إشراف الدكتور
الباحث علوم القرآن بتعريف جديد ثم ذكر المصنفات الخاصة في علوم القرآن من القديم 
والتقليد والجديد الذي طرح في هذا العلم ومميزات كل من هذه المصنفات ووضح فيها 

قان مميزات اإلتقان عن البرهان للزركشي وذكر الزيادان في مناهل العرفان في مباحثه عن اإلت
 .للسيوطي

على وجه الخصوص من حيث "اإلتقان ومناهل العرفان" أما عن دراسة قامت بالمقارنة بين
المقارنة بين أنواع علوم القرآن التي وردت في الكتابين وما اتفق واختلف عليه كل من السيوطي 

السيوطي  والزرقاني في تصنيفهما ألنواع علوم القرآن وذكر الجديد الذي تفرد فيه الزرقاني عن
 . في الكتابة في علوم القرآن وبهذه المضامين فلم أجد
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  تمهيد 

  وأول من ألف فيه ، تطوره، تاريخ نشأته، تعريف علوم القرآن

  تعريف علوم القرآن مفردا ومركبا : أوال

  معنى العلوم والقرآن لغة  -1

العين والالم :واحدوهو مصدر ثالثي صحيح ألصل ، )5(العلوم جمع علم وهو نقيض الجهل
  .)6( يميزه عن غيرهوالميم ويدل على أثر في الشيء 

  القرآن 

  : تعريفه إلى أقوال منها اختلف علماء العربية في

 .)7(علم غيرمشتق وال مهموز وهوخاص بكالم الله وهذا مارجحه السيوطي -1

و قول ابن منهم من قال ألصله قرأ بمعنى تال وه:لفظ مشتق مهموز واختلف في نوع اشتقاقه -2
 )8(وهو على ذلك مصدر على وزن فعالن من قرأ يقرأ قرآن )هـ68ت(عباس رضي الله عنهما 

 .)9(وقالوا إنما سمي القرآن قرآنا لما جمع فيه من األحكام والقصص

لفظ مشتق غير مهموزالنون فيه أصلية والهمزة زائدة من قرن وسمي القرآن قرانا لقران  -3
 .)10(وهذا قول أبي الحسن األشعرياآليات والسور بعضها ببعض 

  معنى العلم والقرآن اصطالحا  -2

)11(أما العلم فهو االعتقاد الجازم المطابق للواقع
يطلق العلم " وفي مناهل العرفان للزرقاني 

)12("على المسائل المضبوطة بجهة واحدة
  .مسائل إما أن تكون كلية أو جزئيةوتلك ال 

ائل المنضبطة بجهة واحدة سواء من وحدة الموضوع العلم جملة من المس" وعند أبي شهبة
  .)14("وحصول صورة الشيء في الذهن كذلك تسمى علما" )13("أم وحدة الغاية

، وهو العلم الظني، العلم هو معرفة الشيء على حقيقته التي هو عليها ظنا"ولمساعد الطيار
 )15("المضبوطة ضبطا خاصاأو يقينيا واليقين ما تعرفه على حقيقته أما اصطالحا هو المسائل 

  .إذن العلم يطلق على المسائل المنضبطة ضبطا خاصا من جهة واحدة

  القرآن 

وأن ، القرآن الكريم كالم الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتحدى به
ومما ، يدعو الناس كافة إليه متلوًا في محاريب الصالة مكتوبًا في المصاحف محفوظًا في الصدور
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الكالم المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب " أجمع عليه في تعريف القرآن أنه
  .)16("في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتالوته

  معنى علوم القرآن مركبا  -3

فقد كان العلم المعرف والمدون في ، اختلفت عبارات العلماء في تحديد معنى هذا المركب
وإعجاز ، ن يشمل كل ما تعلق بالقرآن الكريم بما يخدمه ويفسره وما يتعلق بفهمهعلوم القرآ

  .القرآن ورسم المصحف وفضائل القرآن وآداب القرآن الكريم

علوم القرآن هي كل العلوم التي تدعو الضرورة " من هذه التعريفات للسيوطي في اإلتقانو
)17("إليها

وغيرها فجعل هذا العلم شامال لكل علم وفي وربطه بعلوم أخرى كالطب وعلم الهندسة  
  .هذا نظر

علوم القرآن بمعناه اإلضافي أي المركب من لفظي علوم " أما الزرقاني فصل في التعريف قائال
القرآن فيراد به شمول اإلضافة من هاتين المفردتين المضافتين فهو كل علم يخدم القرآن الكريم 

شمل ماال شأن له بعلوم القرآن أحيانا كآدابه مثال أو آداب ي "كل علم"فقوله  )18("أو يستند إليه
  .تالوته أو فضائله

أنها المباحث التي تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله " وكذلك عرف علوم القرآن واصفا له
   .)19("وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه ونسخه ومنسوخه ودفع الشبهة عنه

كل علم يخدم القرآن الكريم أو " ني في مناهل العرفان علوم القرآن بأنهحين عرف الزرقاو
، تجد أن هذا التعريف شامل يندرج تحته كل ما يعنى القرآن الكريم من إعجاز" يستند إليه

وهذا توسع كان قد سبقه السيوطي بتوسع آخر كزيادة .وأحكام، وعقيدة، ورسم، وقراءات، وغريب
أما الغزالي أضاف أكثر من ذلك ، مثل الطب والهندسة والفلك وغيرهاعلوم مستنبطة من القرآن 

إن القرآن يحتوي على سبعة وسبعين ألف علم ومئتي " :ففي إحياء علوم الدين قال، بكثير
  .) 20("علم

هو العلم الذي يتناول األبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث " وقال الشيخ مناع القطان
ع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم معرفة أسباب النزول وجم

  .)21("والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن

وقبل أن يدون هذا العلم بمعناه االصطالحي الذي استقر عليه كان العلماء يصنفوا كٌل في 
ومن كتب في ، كمن كتب في أسباب النزول كعلي بن المديني، مجال أوفي موضوع متخصص

  .ات كأبي القاسم السبيلي وغير ذلكوآخر في المبهم، الناسخ والمنسوخ كيحيى بن سالم
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هي العلوم التي تدور حول تفسير القرآن وتسهيل فهمه " يرى عدنان زرزور أن علوم القرآن
)22("وشرح معانيه

جملة من أنواع العلوم المضبوطة ضبطا خاصا " ومساعد الطيار يعرفه أنه 
لقة بالقرآن الكريم من حيث نزوله وجمعه وقراءاته ومكيه ومدنيه وأسباب نزوله وما إلى المتع
  .)24("المباحث الكلية الجامعة التي تتعلق بالقرآن الكريم"ولحازم حيدر )23("ذلك

إلى أن ، مما ذكر نالحظ أن تعريف علوم القرآن ينتقل من األشمل واألعم إلى األكثر تخصصا
احث الكلية الجامعة التي تتعلق تعلقا مباشرا بفهم القرآن الكريم وتفسيره وذلك المب"عرفه البعض 

  .)25("من حيث نزوله وحفظه ونقله ونسخه وأحكامه

فخامة هذا العلم وعلو "واصفا علوم القرآن فيه ما فيه من الفخامة وعلو الشأن فـ وللطيار
يشمل كل ما يتعلق ، عنى اإلضافيوعلوم القرآن بالم )26("شأنه فكل منه ينتظم فوائد متعددة

بالقرآن الكريم كالتفسير وعلم القراءات وعلم رسم المصحف والناسخ والمنسوخ وآداب التالوة 
  . وغيرها.. وفضائل القرآن

نالحظ أن هناك عوامل عدة لها تاثير في إدخال أنواع من علوم القرآن في العموم كالزمن 
  ..فة المؤلفالذي دون فيه هذا العلم واهتمام وثقا

الكليات " وبناء على ما سبق من كل تلك التعاريف نستطيع أن نعرف علوم القرآن الكريم بأنه
أما الكليات فكل علم من العلوم التي تعنى  )27("التي ُتعنى بدراسة القرآن الكريم وتعين على فهمه

 يات كذلك تدبرومن هذه الكل، بالقرآن الكريم أي تهتم وتحفظ وتخدم وتعين على فهمه وحفظه
  .)28(القرآن الكريم حيث فهم الحقائق القرآنية وربطها بالواقع

  نشأة علوم القرآن وتطوره وأول من ألف فيه : ثانيا

  نشأة علوم القرآن وتطوره -1

إن أي علم من العلوم يتطور تدريجيا تعريفا ونشأة وتدوينا بحسب المراحل التي مر بها 
رآن كغيره من العلوم مر بتلك األطوار والمراحل التي اختلفت وعلوم الق، وصنف فيه أهله ومهتموه

  .باختالف الزمان واختالف أهله

وقد اتفق كل من كتب في نشأة علوم القرآن وتطوره أن هذا العلم بدأت غراسه في زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ويمكن تلخيص تلك المراحل بالنقاط 

  ـ:تيةالموجزة اآل

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يعرفون عن علوم القرآن  )1
ولكن تلك ، المحكم والمتشابه وأسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، الكريم المكي والمدني
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المعارف لم تدون في كتب بكل أنواع علوم القرآن بل كانت في صدورالمبرزين من العلماء 
ة في أذهانهم ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كتابة شيء غير القرآن عنه منهم أو قائم

 )29(.."ال تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه"بداية األمر قائال

عهد التمهيد للتدوين لعلوم القرآن حيث جمع المصاحف في مصحف واحد في زمن عثمان  )2
ى برسم القرآن العثماني ثم زمن علي بن أبي بن عفان رضي الله عنه فوضع األساس لما يسم

 .طالب رضي الله عنه في وضع حجر األساس لعلم النحو وإعراب القرآن
في كتابته في المكي  )هـ105ت( عهد التدوين بالمعنى اإلضافي بداية مع الضحاك بن مزاحم )3

في  )هـ150ت ( في الوجوه والنظائر ومقاتل بن سليمان )هـ124ت( والمدني والزهري
 وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ثم ابن جرير )30()هـ 170ت(ره وهارون األعور تفسي

كاللغة  :وفيها أنواع من علوم القرآن )31(في مقدمة تفسيره جامع البيان )هـ310ت( الطبري
والكالم في أسماء ، ونزول القرآن على سبعة أحرف، التي نزل عليها القرآن من لغات العرب

   )32(القرآن وآياته سور

الذي  )هـ200ت( ثم تالهم علي بن المديني الذي ألف في أسباب النزول ويحيى بن سالم )4
ومنهم من كتب في غريب القرآن في القرن  .كتب في الناسخ والمنسوخ القرن الثالث الهجري

وفي إعراب القرآن كالحوفي في القرن الخامس الهجري ويبدو ، الرابع الهجري كالسجستاني
بل المئة الخامسة من الهجرة كان يراد منه التفسير وليس ما أن مصطلح علم القرآن ق

 .على مباحث معينة في علوم القرآن اصطلح عليه المتأخرون الذي يدل
في القرن السادس  )هـ597ت( برزابن الجوزي في مصنفه فنون األفنان في عيون علوم القرآن )5

 .الهجري
لسادس الهجري وغيره في إعجاز ثم من الف في المبهمات كأبي القاسم السبيلي في القرن ا )6

  )33(القرآن والقراءات في القرن السابع الهجري

وال نعلم " وقد بدأ يزدهر هذا العلم ويكتب فيه بأكثر تخصصية وقد أشار الزرقاني إلى هذا )7
أن أحدا قبل المئة الرابعة للهجرة ألف أو حاول أن يؤلف في علوم القرآن بالمعنى المدون 

  )34("موفورة لديهم نحو هذا النوع من التأليفألن الدواعي لم تكن 

أن أول ما ظهرهذا العلم كعلم خاص عند –بحسب ما نقل عن علماء أهل القرآن –على أن )8
في  )هـ665ت( ألبي شامة المقدسي "جمال القراء في كمال اإلقراء" السخاوي في كتابه

ب عنوانه ال يوحي بعلوم كتابه المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز وكما يبدو أن الكتا
 .ه هذا العلمضمونه يحتوي في مباحثالقرآن لكن م
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وكتابه البرهان  )هـ794ت( في القرن الثامن الهجري ظهر العالمة اإلمام بدر الدين الزركشي )9
لجالل الدين  "مواقع العلوم في مواقع النجوم" في علوم القرآن ثم ترعرع هذا العلم بظهور

  )35(البلقيني

في كتابه التحبير في علوم  )هـ911ت( عاشر أينع وأزهر على يد السيوطيوفي القرن ال
خطر لي " وقد ذكر فيه التفسير الذي نقحه ورتبه وزاد عليه إلى أن صار اإلتقان في علوم القرآن

أن أؤلف كتابا مبسوطا ومجموعا مضبوطا أسلك فيه طريق اإلحصاء وأمشي على منهاج 
بعض وفصلت وبينت  ترتيب البرهان وأدمجت بعض األنواع فياالستقصاء فرتبت اإلتقان أنسب من 

وزدت من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما يشنف اآلذان سميته اإلتقان في علوم القرآن 
  )36(.."ضمنته ثمانون نوعا

أو كما ..واعتبر الزرقاني أن نهاية نهضة التأليف في علوم القرآن بدأت بوفاة اإلمام السيوطي
)37(قال

   

وهناك من ، وهكذا يالحظ أن هناك من عنون مصنفه بعلوم القرآن وكان مضمونه علوم القرآن
  .عنون مصنفه بعلوم القرآن ولم يتضمن كتابه كل أنواع علوم القرآن

 أول من ألف فيه  -2

أن العالمة ابن الجوزي هو أول من صنف في علوم القرآن  )م2011ت (ذكر فضل عباس 
كان أول كتاب اشتمل على موضوعات ، كعنوان ومحتوى" :ما نصه بشكل خاص ومستقل فقال

فقد  )هـ597ت( للعالمة أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي"فنون األفنان في علوم القرآن" هذا العلم
تحدث في كتابه عن فضائل القرآن وكونه غير مخلوق ونزول القرآن على سبعة أحرف وكتابة 

  )38("المصحف وهجائه والمحكم والمتشابه

يستغرب عدم الكتابة في علوم القرآن ، ومن الالفت للنظرأن السيوطي في مقدمة اإلتقان
ولقد كنت في زمن الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم " بشكل خاص إلى زمانه الذي كان فيه

وقد يكون قصده التصنيف  ..."يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما فعلوا في علم الحديث
  .ذا العلم بشكل خاص واإلتيان على الجديد فيهوالتوليف في ه

ولكن العلم ال يتوقف على ، فكان هذا العلم بين نقل وتقليد وبين اإلتيان بالجديد المبتكر
زمن أ وعلى أشخاص إنما األمر بين مد وجزر كما قال الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في جزئه 

مد وجزر وزيادة ونقص بقدر ما يستهدف له من  وهذا العلم كغيره من العلوم يسير بين" األول
مؤثرات خاصة فقد تجد في منهج دراستك اليوم مباحث جديدة ومواضع مبتكرة لم تنتظم من قبل 

  "في سمط علوم القرآن فاألفكار تظل متحركة متجددة
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ثم كان القرن الرابع عشرالهجري حيث عاد اإلنعاش واالنتعاش لهذا العلم حيث االبتكار 
البيان في مباحث علوم " فعلى سبيل المثال ال الحصر، ديد والبناء على ما صنف سابقاوالج

  :لعبد الوهاب غزالن وله في كتابه وقفات ألخصها بتصرف كالتالي "القرآن

وجدير بالذكر أن تدوين تفسير القرآن تقدم على تدوين هذه األبحاث والتفسير جامع لكل ما  )1
ك األبحاث التي عرفت باسم علوم القرآن إال أنها كانت يعين على فهم القرآن فكان من تل

 متفرقة فيه 
كان كل بحث يذكر في الموضع الذي يناسبه وبالقدر الذي تدعو الحاجة إليه أي أن المفسر  )2

ال يجمع المواضيع كمن يفعل من يكتب في علوم القرآن فقد كانوا يجمعوا أكثر من علم في 
 مصنف واحد

وكأنه اعتبره ( م في مؤلف خاص سمي بعلوم القرآن فبدأ بالسيوطيإلى أن جمعت تلك العلو )3
أن من المصنفات في " وكتابه اإلتقان على أنه لم يأت أحد بمثله )أول من ألف في هذا العلم

مثل نمط السيوطي وليس في الحقيقة مثله وال قريبا منه فنون األفنان في عيون علوم القرآن 
غيرأن  ،)39("غيرهما هـو )643( ل القراء للسخاويالبن الجوزي في القرن السادس وجما

 كل من كتاب ابن الجوزي والسخاوي والمقدسي لم يستعمل أبحاث علوم القرآن جامعة 
  )40(البرهان للزركشي واإلتقان للسيوطي هما أجل الكتب المعروفة في هذا الفن )4

بغير ما كان لم يأت ، لمحمد أبو شهبة كمثال كذلك "المدخل لدراسة القرآن الكريم" وفي
ولكني وقفت "... لكنه ذكر مالحظة لم نجدها عند غيره..من سابقه جزاهم الله جميعا الخيرعنا

على مؤلف بعنوان مقدمتان في علوم القرآن وقف على التصحيح والطبع على يد المستشرق آرثر 
ذكر  جفري وإحدى هاتين المقدمتين لمؤلف لم يعرف لفقدان الورقة األولى من المخطوطة حيث

 وسماه كتاب المباني في نظم المعاني وهو تفسير )هـ425ت( في الصحيفة أنه بدأ في تأليف كتابه
وصاحب المباني  )هـ543ت ( )ابن عطية( عبد الحق بن أبي بكر للقرآن واألخرى مقدمة التفسير

هذا ذكر في كتابه المكي والمدني ونزول القرآن وجمعه ورد الشبه الواردة على الجمع وعدد 
  )41("ر واآليات والمحكم والمتشابهالسو

والشيخ محمد سالمة ، "التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن" ثم كان طاهر الجزائري في
 "مناهل العرفان في علوم القرآن"و، "منهج الفرقان في علوم القرآن" من كبار علماء األزهر في

ومما تميز فيه ، ي أخرىللزرقاني الذي أطنب ووسع في بعض الموضوعات واختصر واقتصر ف
، سواء كانت على حقيقتها كلها أم أن بعضها كان افتراضيا من عنده..الرد على شبهات زمانه

للدكتور  "المحرر في علوم القرآن"للدكتور فضل عباس و "إتقان البرهان في علوم القرآن"و
 :ى مرحلتينمساعد الطيار الذي قسم مرحلة تدوين علوم القرآن في القرن الثاني الهجري ال
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األولى كتب التفسير التي قصد مؤلفوها أن تكون على ترتيب موضوعات علوم القرآن كالتفسير 
والقراءات واإلعراب وبعضهم وإن لم يرتبها فإنه نص على االعتناء بجملة من علوم القرآن 

 وكتاب البرهان في تفسير القرآن للحوفي )هـ388ت( كاالستغناء في تفسير القرآن لألفودي
وكتاب الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من  )هـ430ت(

وكتاب التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم  )هـ473ت(فنون علومه لمكي بم أبي طالب 
ظهور مجموعة من الكتب التي جمعت أنواعا من أنواع  :والثانية .)هـ440ت( التنزيل للمهدوي

  )42()هـ234ت( ل فهم القرآن للمحاسبيعلوم القرآن مث

 باإلضافة إلشارة بعض المفسرين في مقدمات تفاسيرهم إلى بعض مباحث هذا العلم الجليل
   )43("علوم القرآن"

وكما ذكر بأن هناك عوامل لها تأثير في إدخال بعض أنواع علوم القرآن في جملة األنواع أو 
امل ثقافة الكاتب وقد الحظنا هذا خالل ما ذكر من وع، كعامل الزمن، االقتصار على ما كتب فقط

 . عهد التمهيد والتدوين لهذا العلم

  التعريف بالمؤَلفين والمؤِلفين : المبحث األول

  التعريف بالسيوطي وكتابه اإلتقان في علوم القرآن : المطلب األول

  )هـ911-861(اإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: أوال

اإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين ويذكر أن جده األعلى كان هو 

باألسيوطي نسبة إلى البلدة التي ارتحل إليها  ونسب، جالل الدينلقبه أعجميا أو من الشرق و
  .جده وغيره يكتب األسيوطي وكالهما صحيح

 يه الحنفي ابن الهمامفي القاهرة وتوفي والده وهو صغير وتولى رعايته صديقه الفق ولد
  ).هـ861ت(

أما حياته العلمية فبعد وفاة والده اتجه إلى حفظ القرآن وهو أقل من ثمان سنوات ثم حفظ 
مجموعة من كتب المتون في الفقه واألصول والحديث وقرأ على مشاهير وقته من العلماء وأهم 

 من شيوخه بل كان لهولم يكتف بالرجال ، )هـ879ت ( والكافييجي) هـ868ت( البلقيني شيوخه
فقد ترجم الثنتين وأربعين شيخة منهن في معجم شيوخه وذكر أن مصنفاته ، شيخات من النساء

  .سافرت إلى بالد الشام والحجاز والشام والحجاز واليمن

رزق التبحر في التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع تصدر للفقه 

 )هـ930ت (فابن إياس الحنفي تالمذتهالحديث ومشيخة التصوف أما  بالجامع الشيخوني وتدريس
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وابتدأ السيوطي الكتابة  )هـ 973ت( والشعراني )هـ 945ت( صاحب تاريخ مصر والداوودي
وللسيوطي آراء ، والتأليف وعمره سبعة عشر عاما وهي السن التي أجيز فيها بتدريس اللغة العربية

نه جرته إلى عداوات وخصومات من أشهرها ادعاؤه االجتهاد وإطالقات ألبت عليه البعض في زما
أما  "وقد كملت عندي اآلن آالت االجتهاد بحمد الله أقول ذلك تحدثا بنعمة الله ال فخرا" :قال

مؤلفاته فيعتبر من نوادر أعالم اإلسالم في كثرة التآ ليف ورزق الله مصنفاته االنتشار في أقطار 
تلك إلى إحجامه عن الحياة العامة وتفرغه للعلم في األربعين من وترجع أسباب الوفرة ، األرض

 –كذلك نهمه العلمي وسعة اطالعه ...العمر فشرع في تحرير مؤلفاته وترك اإلفتاء والتدريس
  :وقد قسم السيوطي مؤلفاته إلى.سرعته في التأليف –قدرته على جمع المعلومات وتلخيصها 

 ا اإلتقان ألن المتقدمين لم يتفق أنهم صنفوا مثله مؤلفا ومنه 18ما ادعى فيه التفرد  )1

 مؤلفا منها التحبير في علم التفسير  70ما تم من الكتب الوجيزة  )2

 مؤلفا  50ما ألف ما يناظره  )3

  مؤلفا 102ما وقع في كراس  )4

 مؤلفا  80ما ألف في واقعات الفتاوى في كراس أو أكثر  )5
  مؤلفا 37ل ما شرع فيه وفتر عزمه فلم يكتب منه إال القلي )6

وقد أراد أن يكون مجددا بعد ، عن عمر إحدى وستين عاما رحمه الله )هـ911ت( توفي في
البلقيني والكافييجي فأخذ عن سابقيه كالزركشي وعن ابن الجوزي ومن أصحاب المسانيد 

   )44(ففي منهجه في اإلتقان دمج وفصل وزاد وقدم جديدا... والقراءات وغيرهم

  اإلتقان في علوم القرآن  التعريف بكتاب: ثانيا

لقد كنت في زمان الطلب أتعجب من " ذكر الزرقاني في مقدمة كتابه في سبب تأليفه له
ووجد  "ونوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما فعلوا بالنسبة إلى علم الحديثإذ لم يد، المتقدمين

فأردت في هذا " الدون في هذا العلم لم يشف له غليال ولم يهد إلى المقصود سبيال ق أن ما
ثم أوقفني كتاب ..التصنيف ما وصل إلى علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف

البلفيني مواقع العلوم من مواقع النجوم فرأيته لطيفا ظريفا ذا تنويع وتحبير لكنني أردت أن أذكر 
ومن  "لمنيفمما حواه القرآن ومن أنواع علمه ا، في هذا التصنيف ما وصل إلى علمي
مواطن النزول وأوقاته  :كان منحصرا في" –كما قال  - الموضوعات التي كتبها في مصنفه اإلتقان

نزل  ووقائعه وفيها اثنا عشرنوعا كالمكي والمدني والفراشي والنومي وأسباب النزول وأول ما
تداء وأنواع األداء كالوقف واالب، وباب في السند من حيث التواتر واآلحاد والشاذ، وآخره

واهتم باأللفاظ كالغريب والمعرب والمجاز والمشترك واألسماء والكنى واأللقاب ، واإلمالة
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ظهرلي استخراج أنواع " وبعد في بعض األنواع التي ألف فيها السيوطي نختم بقوله "والمبهمات
 لم يسبق إليها ومهمات لم يستوف الكالم عنها فأردت جمع شوارد هذا العلم في كتاب وأضم إليه

  .فكان كتابه الذي تميز بالعلم المفصل الواسع في علوم القرآن )45("فوائد

  :أما عن طبعات كتاب اإلتقان وعددها

 .هـ)1271( مجلدات سنة )10( طبعة المطبعة المعمدانية بالهند

  هـ)1279( طبعة عثمان عبد الرزاق سنة :القاهرة

 هـ)1278( القاهرة المطبعة الموسوية سنة

 هـ)1317( سنة المطبعة الميمنية في القاهرة

 هـ)1317( المطبعة األزهرية بالقاهرة سنة

 .هـ)1360( طبعة مكتبة محمود توفيق بالقاهرة سنة

 هـ)1368( طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمطبعة حجازي بالقاهرة عام

  هـ)1370( طبعة مصطفى البابي الحلبي عام
 .هـ)1387( طبعة مكتبة المشهد الحسيني بالقاهرة عام

محمد سكر ومصطفى  :ت )هـ1407( طبعة دار إحياء العلوم ببيروت ومكتبة المعارف بالرياض عام
 القصاص

 .مصطفى ديب البغا :ت )هـ1407( بدمشق عام يرابن كث طبعة دار

  هـ)1419( طبعة دار الكتاب العربي تحقيق فواز زمرلي عام

  التعريف بالزرقاني وكتابه مناهل العرفان في علوم القرآن : المطلب الثاني

  )هـ1367ت(اإلمام محمد عبد العظيم الزرقاني: أوال

ي مصر وزرقان بلدة في مصر نسب محمد عبد العظيم الزرقاني من أهالي الجعفرية فاسمه 

  في مطلع القرن الرابع عشرالهجري  ولد إليها باسمه أما مولده يغلب على الظن أنه

م وعين مدرسا بمعهد 1925تخرج من كلية أصول الدين ونال العالمية عام : حياته العلمية
ين بتخصص الدعوة في بلدته ثم عين إماما ثم نقل مدرسا بمعهد القاهرة ومنه إلى كلية أصول الد

  واإلرشاد 
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أشعري المعتقد من خالل التطواف في كتابه مناهل العرفان حيث يصرح بنفي العلو " كان
واالستواء تارة وتارة بنفيهما بعبارات موهمة كنفي التحيز والجهة ثم يؤول العلو بعلو المكانة 

  )46("واالستواء باالستيالء

وبحث في -والمنهل الحديث في علوم الحديث –آنمناهل العرفان في علوم القر :مؤلفاتهأما 

 هـ )1367(في عام  توفيغير مقاالت كان ينشرها في مجلة الهداية االسالمية –الدعوة واإلرشاد 

  التعريف بكتاب مناهل العرفان في علوم القرآن : ثانيا

أنني  على أنني في هذه المحاولة ال أدعي" يقول الزرقاني في أول كتابه عن سبب تأليفه له
وقد حاولت في ، أنشأت وابتكرت وال أحدثت وال ابتدعت بل قصاراي أنني فهمت وأحسنت العرض

 –أن يكون كتابي على النسق األزهري ميسرا على أبناء هذا الجيل  :هذا التأليف أمورا خمسة
وأن أجلي  –وأن أظهر التآخي بين اإلسالم والعلم  –وأن أعالج شبهات العصر الراهن 

أن أنفخ في تالمذتي روح العزائم للنزول إلى ميادين  –شريع وحكمه كلما دعاني المقام أسرارالت
)47("الدعوة واإلرشاد

وقد كان الداعي كذلك في تأليفه له الدفاع عن القرآن ورد الشبهات التي  
أثيرت حوله من أعداء اإلسالم كان يحيل في كتابه على العديد من المصادر وباألخص السيوطي 

ي كتابه عن معنى علوم القرآن عند الفالسفة والمتكلمين وغيرهم ونشأة علوم القرآن فصل ف
والتدوين فيه ونزول القرآن كأول ما نزل وآخر مانزل وجمع القرآن وكتابة القرآن ورسمه وخص 

  .القراءات القرآنية بمبحث خاص

ي علوم القرآن مبحث ف:فانتظم الكتاب في سبعة عشر مبحثا اكتنفت مقاصد الزرقاني منها
والتعريف فيه ومبحث في تاريخ ونشأة علوم القرآن ومبحث في نزول القرآن وأول ما نزل وآخر ما 
نزل وفي المكي والمدني وغيرها من المباحث المتعددة من كتابة القرآن ورسمه والقراءات والقراء 

ير ذلك مما له صلة في وترتيب القرآن من آيات وسور والتفسير والمفسرون وما يتعلق بهما إلى غ
  .علوم القرآن

  أما عن طبعات مناهل العرفان وعددها 

 القاهرة ، هـ)1372(، 3ط، طبعة داراحياء الكتب العربية -

  بيروت ، هـ)1416(، 1ط، طبعة دار الفكر -

، وعلوم القرآن واسعة منتشرة في بطون الكتب وقابلة للتجديد واالبتكار بحسب الزمان وأهله
أما السيوطي فقد  "أن علوم القرآن ال تنحصرمعانيه وال تستقصى" الزركشيودليل هذا قول 

تعجب من المتقدمين من أهل العلم كونهم لم يدونوا كتابا في علوم القرآن كما فعلوا بالنسبة 
أنني زدت وحذفت وقدمت وأخرت وصححت واستدركت للخروج " وللزرقاني )48(لعلوم الحديث
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وبقى أن نقول أن كتابي  )49("القرآن وهل يفهم القرآن إال بعلومه بنسخة طيبة متقنة للكتابة بعلوم
اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي ومناهل العرفان في علوم القرآن من المراجع المهمة في عملية 

  بناء األسس المنهجية لتفسير النص القرآني 

  أوجه االتفاق واالختالف بين اإلتقان ومناهل العرفان : المبحث الثاني

  أوجه االتفاق بين اإلتقان ومناهل العرفان : المطلب األول

  أنواع علوم القرآن في اإلتقان : أوال

لقد دون السيوطي علوم القرآن ضمن ثمانين نوعا سأسرد من العناوين فقط ولن أفصل فيما 
  وهذا التقسيم بحسب ما صنفه المؤلف في علوم القرآن  )50(أدرج تحتها

  )كل ما يدرج تحت نزول القرآن...(وقائعه -أوقاته- مواطنه :قرآننزول ال: النوع األول

السند من التواتر واآلحاد والشاذ وقراءات النبي عليه الصالة والسالم والرواة : النوع الثاني
  ...والحفاظ

وكل ما يدرج تحت هذا ...(األداء وفيه الوقف واالبتداء واإلمالة والمد واإلدغام: النوع الثالث
  )النوع

  )وكل ما يدرج تحت هذا النوع... (المشترك –المجاز  –األلفاظ ومنه المعرب : نوع الرابعال

  كيفية تحمله : النوع الخامس

  )وكل ما يدرج تحت هذا النوع(آداب تالوته وتاليه : النوع السادس

 في معرفة غريبه : النوع السابع

  فيما وقع فيه من غيرلغة الحجاز ولغة العرب : النوع الثامن

  في معرفة الوجوه والنظائر : النوع التاسع

  )وكل ما يدرج تحت هذا النوع(األدوات التي يحتاجها المفسروقواعد التفسير : النوع العاشر

وكل ما ..(معرفة المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين: النوع الحادي عشر
  )يدرج تحت هذا النوع

  ته وجود مخاطبا: النوع الثاني عشر

  في بدائع القرآن : النوع الثالث عشر

  في فواتح السور وخواتمها : النوع الرابع عشر

  في إعجاز القرآن : النوع الخامس عشر
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  في أمثال القرآن والجدل في القرآن والقسم في القرآن : النوع السادس عشر

  في المبهمات واألسماء والكنى : النوع السابع عشر

  سوم الخط وآداب كتابته في مر: النوع الثامن عشر

  في خواص القرآن: النوع التاسع عشر

  أنواع علوم القرآن التي وردت في مناهل العرفان: ثانيا

  :ألخصها بالتالي-سبعة عشر مبحثا -كانت ضمن مباحث معنونة بعناوين رئيسة 

  معنى علوم القرآن : المبحث األول

  تاريخ علوم القرآن : المبحث الثاني

  في نزول القرآن : المبحث الثالث

  أول ما نزل وآخرما نزل من القرآن : المبحث الرابع

  في أسباب النزول : المبحث الخامس

  في نزول القرآن على سبعة أحرف : المبحث السادس

  في المكي والمدني : المبحث السابع

  في جمع القرآن وما يتعلق به : المبحث الثامن

  القرآن وسوره  ترتيب: المبحث التاسع

  في رسم المصحف : مبحث العاشرال

  علم القراءات وكل ما يخصه : المبحث الحادي عشر

  التفسير والمفسرون وما يتعلق به: المبحث الثاني عشر

  ترجمة القرآن حكما وتفصيال : المبحث الثالث عشر

  في النسخ وما يتعلق به : المبحث الرابع عشر

  المحكم والمتشابه : المبحث الخامس عشر

  في أسلوب القرآن : لسادس عشرالمبحث ا

  إعجاز القرآن وما يتعلق به : المبحث السابع عشر

  ومما اتفقا عليه السيوطي والزرقاني

  سأذكر العناوين بغض النظر إن اختلف المضمون أم ال 
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معرفة كل ما يخص نزول القرآن من ليلي :وما يندرج تحته في النوع األول للسيوطي
ما نزل وآخره وأسباب النزول وما تكرر نزوله وما نزل على لسان ونهاري وشتائي وصيفي وأول 

  بعض الصحابة وما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه وكيفية إنزاله 

في المبحث الثالث معنى نزول القرآن وتنزالته الثالث وكيف تلقاه جبريل قابله عند الزرقاني 
وما نزل على النبي مما سوى القرآن ومدة نزول القرآن وما نزل على النبي عليه الصالة والسالم 

على رسول الله عليه الصالة والسالم وفي المبحث الرابع أول ما نزل من القرآن الكريم وآخر مانزل 
  منه وفي المبحث الخامس أسباب النزول ومعنى سبب النزول وفوائد معرفته 

  ماء سوره وجمعه وترتيب آياته معرفة أسمائه وأس في النوع السابع عشر عند السيوطي

  في المبحث السادس نزوله على سبعة أحرف وأدلته ومعانيه وغيره  قابله عند الزرقاني

  وفي معرفة األداء عند السيوطي لم يقابل هذا المبحث ما يتفق معه في مناهل الزرقاني 

  في معرفة السند لم يقابله هذا في مناهل العرفان 

ه وتاليه ومعرفة غريبه وما وضع فيه من غير لغة أهل الحجاز أو عند السيوطي آداب تالوت
وللسيوطي معرفة األدوات التي ، العرب وهذا عند الزرقاني لم يذكرال بهذا العنوان وال بغيره

يحتاجها المفسر وقواعد التفسيروقد قابله مبحثا في مناهل العرفان للزرقاني بعنوان في 
  ا العلم التفسيروالمفسرون وما يتعلق بهذ

وفي اإلتقان المحكم والمتشابه والعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وقد 
كان في مناهل العرفان المبحث الخامس عشر في محكم القرآن ومتشابهه والمبحث السادس عشر 

  في أسلوب القرآن الكريم 

واالستعارات وغيرها  وقد كتب السيوطي في المطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم والكنايات
وأضاف السيوطي في اإلتقان فواصل ، من علوم اللغة والتي لم يذكرها الزرقاني في مناهل العرفان

وكتب السيوطي ، اآلي ووافقه الزرقاني في المبحث التاسع بعنوان تفصيل مختلف عن اآلي والسور
بع عشرإعجازالقرآن وما يتعلق قابله هذا العنوان عند الزرقاني في المبحث السا، في إعجاز القرآن

والجدل ، كأمثال القرآن، وللسيوطي أنواع لم يذكرها الزرقاني العنوانا وال مضمونا في كتابه، به
  .وفضائل القرآن، والمبهمات، وأقسام القرآن، في القرآن

أما مرسوم الخط وآداب كتابته في اإلتقان قابله في مناهل العرفان في المبحث العاشر كتابة 
 لقرآن ورسمه ومصاحفه ا
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أن الزرقاني في مناهل العرفان اتفق مع السيوطي في بعض ، لوحظ من خالل الذي ذكر
  المباحث واألنواع وإن اختلفت العناوين أحيانا 

  أوجه االختالف بين اإلتقان ومناهل العرفان : المطلب الثاني

أحدهما مبحثا اليذكره  فقد يذكر، اختلفا السيوطي والزرقاني في بعض المباحث واألنواع
وعند الدراسة واالطالع نجد أن ، اآلخر وقد يضيف الثاني مبحثا يقتصر فيه األول على ما ذكر

ال غرابة فأربعة قرون بينهما كفيلة ..السيوطي توسع في طرحه وفصل أكثر وبسط في الشرح
واالهتمام في بعض النقاط ، والمنهجية واختالف التفكير، والطرح، بإحداث تغييرفي أسلوب الكتابة

عن بعض وإن اتفقا في بعض المباحث الرئيسة في علوم القرآن ناهيك عن التعويل من كل منهما 
على من سبقه في النقل واالتباع سواء نوه لذلك أم لم يفعل كما قال الزرقاني في مقدمة مناهل 

عت قصاراي أنني فهمت على أنني ال أدعي أنني أنشأت وابتكرت وال أحدثت وابتد"..العرفان
  )51("أما المادة فالفضل فيها لعلماء هذه األمة الذين أبلو بالء حسنا..وأحسنت العرض

وقد ذكر هذا السيوطي عندما تعجب في مقدمة كتابه أن المتقدمين لم يدونوا في علوم 
 )52(يرهمالقرآن وأنه اطلع على ما قدم سابقه كا لكافييجي والبلقيني وابن الجوزي والزركشي وغ

وكذلك وجدنا في المواضيع المتفق عليها بينهما قد يقدم السيوطي مبحثا يؤخره الزرقاني 
  والعكس صحيح 

  ومما تفرد في ذكره السيوطي في االتقان 

األرضي والسمائي نقل السيوطي عن ابن العربي رواية ضمنها ست آيات نزلت بين السماء  )1
ولقد ذكر السيوطي أنه لم ، ت األرض في الغارواألرض أي في الفضاء وأن هناك ما نزل تح

)53(يقف على مستند لما ذكر
وهذا مالم يذكره من  بالتالي لم نعرف ما الفائدة من ذكره؟ 
  سبق أو لحق في علوم القرآن

هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول " :فيما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة قال )2
موافقة القرآن الكريم للصحابي سعد بن معاذ وزيد بن  ثم ذكر "واألصل فيه موافقات عمر

 حارثة وأبو أيوب األنصاري رضي لله عنهم جميعا 

ما أنزل على بعض األنبياء عليهم السالم وما لم ينزل على أحد قبل النبي عليه الصالة  )3
 )54(والسالم في الحديث في كيفية إنزاله

مما لم  )آلحاد والشاذ والموضوع والمدرجمعرفة المتواتروالمشهور وا(ذكرالسند فعنون بـ )4
يذكره الزرقاني أو يعرج عليه وفيما وقع في القرآن بغير لغة العرب وأهل الحجازومعرفة 
الوجوه والنظائر وكتب في بدائع القرآن كما عنون له المبهمات مما لم يذكره الزرقاني في 
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لجدل في القرآن وأمثال القرآن كتابه وأسماء من نزل فيهم القرآن الكريم وأقسام القرآن وا
 وفاضل القرآن ومفضوله 

وما يهمنا هنا الزرقاني في  )بحسب ما أعلم( هذا الذي ذكره السيوطي جديد لم يذكره غيره
المناهل للمقارنة بينهما وما ذكره السيوطي هنا يحتاج إلى مزيد تحريروعناية وتثبت بداية في 

ء واألرض انتهاء بالشق الثالث ما أنزل على بعض شقه األول كنزول وتلقي القرآن بين السما
  خشية أن يكون تكلفا ال داعي له ..فلم يذكره بيقين أو تحقق منه..األنبياء

  ومما انفرد به الزرقاني عن السيوطي 

مستمدا معارفه مما "... إن للزرقاني في مقدمة كتاب المناهل في علوم القرآن كالم قال فيه
وحديثا في القرآن الكريم وعلومه والتفسيرومقدماته وعلم تاريخ  كتب علماء اإلسالم قديما

التشريع وعلمي الكالم واألصول وعلوم اللغة ومعاجمها وعلمي الفلسفة واالجتماع والنفس 
)55("واألخالق وبعض البحوث المتناثرة هنا وهناك

وفي كثيرمن المواضع عند الزرقاني أحال فيها  
نه لم يركن إلى كتاب واحد أو مؤلف واحد وعند متابعة مواضع على كتاب اإلتقان للسيوطي لك

  -:اإلضافات للزرقاني في كتابه مناهل العرفان عن اإلتقان وبشكل مجمل نجد

)56(معنى علوم القرآن عند الحكماء والمتكلمين: المبحث األول
   

الفوائد التي انفرد تاريخ علوم القرآن عهد ما قبل التدوين وما بعده والخالصات و: المبحث الثاني
  فيها 

في نزول القرآن المعركة الطاحنة بين معتقدي الوحي ومنكريه وحقيقة الوحي : المبحث الثالث
  وأنواعه وكيفياته والشبه وأجوبتها 

  التوسع في األحرف السبعة وإيراد الشبه التي أديرت حولها وردها : المبحث الرابع

  آن وردها وعوامل حفظ الصحابة للكتاب والسنة شبه اثيرت حول جمع القر: المبحث الثامن

التوسع في القراءات وطبقاتهم وطبقات الحفاظ والمقرئين وعدد القراءات : المبحث الحادي عشر
  المتواترة والشبه حولها وردها 

  ترجمة القرآن وحكمها تفصيال : المبحث الثالث عشر

ث يختلف عن ما تضمنه السيوطي في في أسلوب القرآن الكريم هذا المبح: المبحث السادس عشر
  أسلوب القرآن في كتابه اإلتقان 

لقد عقد الزرقاني في كتابه سبعة عشر مبحثا وجعل كل مبحث يضم تحته مسائل متنوعه 
 ووضع لكثير من هذه المسائل عناوين خاصة تدل عليها وأشار في مقدمة كتابه لهذا قائال

بين المباحث التي يقوم عليها هذا الكتاب مقتفيا في عناوين بارزة  وسأجعل نقاط المنهج المقرر"
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كان يعنون للمبحث ثم يبين معنى هذا لقد  )57("الغالب أثر تلك النقاط في التسمية والترتيب
في نزول القرآن ثم في األسفل منه يوضح  :فمثال يقول في المبحث الثالث العنوان إذا تطلب األمر

  ي كتابه معنى نزول القرآن ولقد كررهذا مرارا ف

محاوالته المتكرره إلظهار طبيعة العالقة القوية بين اإلسالم والعلم وكيف  ومن الالفت للنظر
يورد  وهكذا في أكثرمن موضع، أن اإلسالم يدعو إلى العلم والبحث والنظر في الكون والنفس

قول خالف أهل العلم في المسألة التي هو في صددها مع عرض أدلتهم ومناقشاتها ثم يرجح ال
   )58(الذي يراه راجحا

يذكر في نهاية بعض المباحث الخالصة فيعطي بالمختصر ما قد تم شرحه في المبحث كله 
كما في الجزء االول من كتابه المناهل ثم أتبع الخالصة الموجزة بكلمة البد كمها ليعمل رأيه فيما 

والحكم  )60(ول القرآنويعقب أحيانا بالحكمة من بعض المباحث كما في الحكمة من نز)59(قدم
)61(واألسرار في تنجيم القرآن

   

وقد ذكر بهذا ، ونالحظ أن أسلوبه وإن كان فيه إسهابا إال أنه ميسر وبسيط ومتين في آن
أولها أن تكون كتابتي من النسق األزهري الجديد في تفكيره " :المعنى في مقدمة كتابه قائال

ا الجيل سواء المحقق األزهري والمثقف المدني وتعبيره حيث يتيسر فهمه وهضمه للقراء من هذ
فإن لكل زمان لغة ولسان ومنطق وبرهان لكنني ال أدعي أنني ابتكرت وأنشأت وال أحدثت وابتدعت 
بل أنني فهمت وأحسنت العرض وسأحاول فيما أكتبه أن أمزج بين حاجة األزهريين إلى البحث 

في تقريب األسلوب وتعبيد السبيل ما وسعني والتحليل وبين رغبات جماهير القراء المعاصرين 
  )62(.."وسأضطر إلى شيء من اإلسهاب والتطويل

ولقد كان بالفعل كتابه مسهبا ومطوال وفيه الكثيرمن االستطرادات التي لو اختصرها لكان 
  نصف حجمه 

 ووجد تعثره أحيانا بالتوسع في أقوال المتكلمين والفالسفة وبعض األساليب المنطقية التي
والجميل في األمرأنه كان يصبو إلى بعث الهمم على العمل ، فيها شيء غير يسير من التعقيد

  .الدؤوب لنصرة هذا الدين واالعتزازبه واالنقياد إليه

معالجته لكثيرمن شبه زمانه التي كانت قد انتشرت والتي يثيرها أعداء  ومن الالفت للنظر
نقل الزرقاني عن السيوطي ، ا في التقليد عمن سبقأم..اإلسالم ويحاول الرد بما استطاع عليها

في أكثرمن عشرين موضعا وقد كان يصرح بهذا النقل ونقل عن ابن جرير الطبري والزركشي عن 
   )63(طريق السيوطي
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  القيمة العلمية لكل من اإلتقان ومناهل العرفان وأثرهما على من بعدهما : المبحث الثالث

مع أنه في  )64(فكان كما قيل كتابه استحالبا للبرهان السيوطي في بعض المباحث اختصر
كما في ، بعض المباحث أسهب إسهابا كبيرا جدا زاد فيه على البرهان دون نقد أو إبداء رأي

وأسماء الفاتحة التي وصل عددها إلى ، األقوال التي أوردها في مدة حمل عيسى في بطن أمه
  .ال يبدي رأيه واليرجح قول على قولوأحيانا يطرح األقاويل و، خمسة وعشرين اسما

والحق أن كتاب اإلتقان ما كان استحالبا للبرهان كما ادعي وقيل وإن كان يعتمد أحيانا في 
  .. النقل عنه لكنه أضاف وغير في الترتيب والمنهجية والمصادر كما سيأتي

معرفة وألهمية ، وتتضح القيمة العلمية ألي كتاب من عدة جهات منها معرفة المصادر
  )65(مصادرأي كتاب أهمية منها

 معرفة كتب علوم القرآن التي رجع إليها المؤلف والتي كان القاريء لم يقف عليها  )1

الوقوف على نصوص تخص الموضوع التي ذكرت ألجله ومعرفة قائلها وسهولة الرجوع  )2
 عليها 

 التعرف على أعالم جدد  )3

 صحة عزو الكتاب لصاحبه والقول لقائله )4

 ما تكتب وقوته من قوة المصادر التي ترجع إليها  تتضح قيمة )5

 مصادر كل من اإلتقان ومناهل العرفان: المطلب األول

  مصادر اإلتقان في علوم القرآن : أوال

ولقد ذكر السيوطي مصادره في ، نالحظ تنوع المصادر ووفرتها لكل من السيوطي والزرقاني
  :مقدمة كتابه آخذا عن

 هـ)879(الكافييجي )1

 هـ)868(نيالبلقي )2

 هـ)794(برهان الدين الزركشي )3

 هـ)310(تفسيرابن جريرالطبري )4

 هـ)410(ابن أبي حاتم المحدث وابن مردويه )5

 -هـ )212(الفرياني - هـ )369(ابن حيان )6
 هـ)318(ابن المنذر النيسابوري )7
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 هـ)227(سعيد بن منصور )8
 هـ)405(الحاكم في مستدركه )9

  هـ)774(تفسيرابن كثير )10

  هـ)294(بن الضريسفضائل القرآن ال) 11

  هـ)224(فضائل القرآن ألبي عبيد) 12

  هـ)235(فضائل القرآن البن أبي شيبة ) 13

  المصاخف البن أبي داوود والبن أشته ) 14

  هـ)360(أخالق حملة القرآن لآلجري) 15

 هـ)676(التبيان في آداب حملة القرآن للنووي) 16

  هـ)852(شرح البخاري البن حجر) 17

  :ومن كتب القراءات وتعلق األداء أذكر بعضها )66(مسانيد ذكر الكثيرمنهاومن جوامع ال

 جمال القراء للسخاوي  )1

 هـ)833(التعريف البن الجزري )2

 هـ)465(الكامل للهذلي )3

 هـ)593(اإلرشادات في القراءات العشر للواسطي )4

 هـ)389(الشواذ البن غلبون )5

 الوقف واالبتداء البن األنباري  )6

 لداني والسجاوندي والعماني وكتب كل من النحاس وا )7

  ومن كتب اللغات والعربية واإلعراب 

 مفردات القرآن للراغب  )1

 غريب القرآن البن قتيبة  )2

 الوحوه والنظائر للنيسابوري  )3

 الواحد والجمع في القرآن لأل خفش  )4

 الزاهر البن األنباري  )5

  وغيرها ..المغني البن هشام )6

  لقرآن وفنون البالغة وكذلك كتب األحكام وتعلقاتها وكتب إعجاز ا
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اإلتقان للسيوطي خمسمائة وخمسة مصدرا منها ما ذكره في مقدمته ومنها ما  بلغت مصادر
وطريقة السيوطي في األخذ من المصادر إما أن ينقل مباشرة أو بالواسطة ، ذكره في ثنايا اإلتقان

تنوع المصادر  الحظنا..القول لصاحبه فيقول قال بعضهم أو ذكر قوم ونحوها وأحيانا اليعزو
وقوتها عند السيوطي مما يبرز ثقافته العالية واطالعه على الكثير من العلوم كيف ال وهو 

  .السيوطي الذي عرفنا كيف كان يرحل في طلب العلم ويسعى إليه

  مصادر مناهل العرفان : ثانيا

ن ذكر الزرقاني مصادره في ثنايا كتابه وقد حاولت جاهدة أن أستخلص تلك المصادر م
  :الحواشي أو ضمن الشرح من الكتاب فلم يذكرها في مقدمة كتابه كما فعل السيوطي ومنها

من مقدمته النقل عن علماء األمة في علوم القرآن والتفسير ومقدماته وعلم تاريخ التفسير  )1
 وعلم الكالم واألصول وعلوم اللغة العربية ومعاجم اللغة 

 كتب علم الفلسفة واالجتماع  )2

 نفس واألخالق كتب علم ال )3

 اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي  )4
 )67(ابو بكر بن العربي نقال عن السيوطي )5

  )68(صاحب كتاب التبيان في علوم القرآن ولم يسمه )6

 البرهان للزركشي  )7

  )69(بعض الدراسات عن التنويم المغناطيسي والصناعي )8

  )70(فخر الدين الرازي في تفسيره )9

 )71(محمد فريد وجدي )10

 خاري صحيح الب )11

 البيهقي والبزار  )12
 الترمذي  )13

 الحاكم في المستدرك  )14

 تفسير طنطاوي جوهري في جواهر القرآن  )15

 المجموع المذهب ألبي سعيد كيكلدي  )16

 ابن خلدون في مقدمته  )17
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 )72(بحث لمحمد عبده عن العقائد العضدية )18
 احياء علوم الدين ألبي حامد الغزالي  )19

)73(القاموس )20
  

 الكواشي  )21

 أبو شامة المقدسي  )22

 األلوسي  )23

 ابن جرير الطبري  )24

 القاضي عياض  )25

 مسند الغمام أحمد ابن الجزري  )26
)74(الشيخ طنطاوي جوهري )27

  

 الموافقات للشاطبي  )28

 المستصفى لإلمام الغزالي  )29

)75(تفسير أبو السعود )30
   

أي نالحظ ، ووفرتها كذلك، الحظنا تنوع المصادر بين حديث وعقيدة وبين فقه وغيرها
  .للسيوطي والزرقاني التنوع والكثرة بالنسبة

ولوعدنا لإلتقان لوجدنا أن السيوطي كان في مراجعه ومصادره أحيانا ينقل بالواسطة 
وقد ذكر هذا حازم حيدر في الموازنة التي قام بها بين .وأحيانا يذكر األقوال وال يعزوها لصاحبها

احد وستين موضع وأوضح دليل على قولي أنه نقل عن البرهان للزركشي في و" اإلتقان والبرهان
)76("دون أي نسبة له ولكتابه بعبارة عامة نحو قال بعضهم أو قال قوم

ونقل بعض العبارات دون  
االلتزام بها كما قالها أصحابها كما في التخريجات اإلعرابية واألصل أنه أشار أن النص نقله 

وقد ينقص أو يزيد في ، بتصرف مثال وهذا من باب األمانة العلمية وإن كانت ال تنقصه بالتأكيد
النقل دون اإلشارة وكثيرا ما وقع هذا منه عند نقله عن الزركشي لعدم إظهار شخصية الزركشي 

  )77(في كتابه

أما عن مصادر الزرقاني واعتماده عليها أحيانا يذكر المرجع وأحيانا يذكر اسما للمرجع 
شير مرورا إلى أنه نقل عن وأحيانا ي )وقد ذكرت هذا أثناء كتابة مصادره(دون اسم صاحبه 

   )78(فالن
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  أثر كل من اإلتقان ومناهل العرفان على ما صنف بعدهما في علوم االقرآن : المطلب الثاني

  اإلتقــــــــــــــــــــــان : أوال

حظي االتقان بالحفاوة واالعتناء نظرا لسعة مباحثه وكثرة أنواع علوم القرآن فيه إذ لم يسبقه 
ع ولقد اشتهر السيوطي في زمانه وعرف من المكثرين في التصنيف وهذا عامل أحد لهذا الجم

رئيس في نشر كتابه وأغلب من جاء بعده كان مستندا على كتابه وإن اختلف األسلوب أو طريقة 
  العرض للموضوع 

التبيان " ومن نهل وأخذ عن السيوطي ُكثر في مطلع القرن الرابع عشر الهجري مثل صاحب
هـ وهو كتاب )1338( الجزائري لطاهر "ث المتعلقة بالقرآن على طريق اإلتقانلبعض المباح

لمحمد علي  "منهج الفرقان في علوم القرآن" متعلق بدراسة بعض المباحث في اإلتقان وكذلك
  .هـ)1362( سالمه

للزرقاني فقد نقل عن السيوطي مصرحا باسمه في  "مناهل العرفان في علوم القرآن" أما
  سم الكتاب في اثني عشر موضعا عشرة مواضع وصرح با

ثم جاءت الطبقة المتأخرة كمحمد ...لعبد الوهاب غزالن "البيان في مباحث علوم القرآن"و
صبحي الصالح الذي كان  "مباحث في علوم القرآن"و "المدخل لدراسة علوم القرآن"أبو شهبة و

طي وقد صرح في النقل في كتابه قرابة أربعة عشرنوعا من أنواع علوم القرآن التي عرضها السيو
" لمحات في علوم القرآن"عن السيوطي في ثمانية وثمانين موضعا ومناع القطان في كتابه 

مدخل إلى علوم "لعدنان الزرزور و "علوم القرآن"لمحمد لطفي الصباغ و "اتجاهات التفسي"و
ن اتقا" مساعد الطيار وكتاب "المحرر في علوم القرآن"لفاروق حمادة و "القرآن والتفسي

 .لفضل عباس "البرهان

على كل من الزركشي  "الزيادة واإلحسان في علوم القرآن" ولقد اعتمد ابن عقيلة في كتابه
ولما رأيت أن " والسيوطي حيث أشاد بكتاب الحافظ جالل الدين السيوطي فقال في مقدمة كتابه
تاب لكفاه شرفا كتابه وما اشتمل عليه من العلوم ونفائس الفهوم الذي لم ولن يكن إال هذا الك

وفخرا حداني ذلك أن أحذوعلى منواله وأنسج كتابا مثله فشرعت في هذا الكتاب وأودعت جل 
على طريقة اإلتقان  المباحث المتعلقة بالقرآنويعتبر كتاب التبيان لبعض  )79(..."مافي اإلتقان فيه

  .للجزائري وهو يعتبر من مختصرات اإلتقان
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  لعرفان منـــــــــــــــاهل ا: ثانيا

مناهل العرفان في علوم القرآن امتاز باألسلوب الرشيق والعبارة األدبية الراقية اسلوب مبتكر 
مثال صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم ...خاطب العقل والوجدان وأخرج مادة علمية صلبة

هل واستقى من القرآن ومناع القطان والتفسير والمفسرون للذهبي والنبأ العظيم لدراز كل أولئك ن
  .من ناحية أخرى في البحث والكتابةمناهل العرفان مع استقالليتهم 

ويعتبر كتاب مناهل العرفان من أوائل الكتب التي ذكرت فيه التعريفات والمصطلحات في علوم 
هذا الكتاب من أوائل من قدم التعريف " القرآن وهذا ما اعتد به شاهر يامين في رسالته

المباحث بشكل متكامل ومناقشة األقوال فيها إن كان هناك خالف بين للمصطلحات في جميع 
  )80("العلماء وإن كان يؤخذ عليه بعض االستطرادات أحيانا

مناهل العرفان يعتبر من الكتب التي صنفت بهدف التعليم األكاديمي فله أثر على طلبة العلوم 
ى الكتب التي نهجت نهجه من بعده الشرعية بسرعة الفهم لسهولة العبارة ورشاقتها وله أثر عل

  لتكون كمراجع في الكليات والجامعات الشرعية

  منهج كل من السيوطي والزرقاني في كتابيهما : المطلب الثالث

  منهج السيوطي : أوال

  :ذكر السيوطي منهجه في اإلتقان قائال

 "ي وجدت مصنف الكافييجي مختصرا صغير الحجم وبعد االطالع على ما كتب البلقين
والزركشي وضعت كتابا ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب البرهان ودمجت بعض األنواع 
ببعض وفصلت ماحقه أن يبان وزدت على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد 

 وسميته اإلتقان 
 ن فيه ثمانون نوعا من أنواع علوم القرآ، سترى أن كل نوع يصلح أن يكون مفردا بالتصنيف

  على سبيل اإلدماج ولو نوعت لزادت على الثالثمائة 

  ومن المصنفات على نمطه فنون األفنان البن الجوزي وجمال القراء للسخاوي والمرشد
الوجير للمقدسي كلها إلى كتابي كحبة الرمل ونقطة قطر في حيال بحر زاخر فنظرته 

 ولخصت منها 
 ومن جوامع الحديث والمسانيد ...ابن كثيرفأخذت عن الكتب النقلية من ابن جرير الطبري و

ومن كتب القراءات ومن كتب اللغات والغريب واإلعراب والعربية ومن كتب األحكام ومتعلقاتها 
 ومن كتب اإلعجاز والبالغة وغيرها الكثير 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  والزيوت العبويني

  2456

 81("ومن تفاسير غير المحدثين الزمخشري والرازي وأبي حيان وابن عطية(  

وسواء عزى ، ثيرعن الزركشي إما بتصرف منه أو نقال حرفياوأخذ السيوطي رحمه االله الك
ما نقل لصاحبه أم لم يفعل إال أن حازم حيدر قال أن السيوطي لم يلتزم أدب النقل الذي دعا إليه 

)82(في المزهر
  .وأحيانا أخرى كان يذكر المصدر والمرجع 

يفصل فيه الزركشي من ناحية أخرى فإن السيوطي فصل في بعض األنواع التي ذكر ما لم 
  :ومن معالم منهجه كذلك رحمه الله، كما فعل في أسماء السور القرآنية وأدلة أسمائها

مما لم يأت بها سابقيه كما في ذكره –كما يسميها -يأتي بالجديد في عدة مباحث أو األنواع  )1
ى للحضري والسفري واألرضي والسمائي والفرشي والنومي من جهة التنزيل وفيما أنزل عل

وما تأخر نزوله عن حكمه  –لسان الصحابة رضوان الله عليهم من القرآن وفيما تكررنزوله 
وما أنزل على بعض األنبياء وما لم ينزل منه على أحد من قبل  –وما تأخر حكمه عن نزوله 

واإلمالة والفتح ومعرفة األسماء للقرآن السور ومعرفة العالي والنازل والوقف واالبتداء وما 
 مشيعا ومفردا وعدد سوره وآياته وكلماته وحروفه مما لم يذكره الزركشي في برهانه نزل 

ومنها أنه يحشد األقوال ولم ينقدها أو يعلق عليها برأيه فيذ كرها قوال قوال وال يرجح كما  )2
 في ذكر أسماء الفاتحة وغيرها 

  )83(لشعراءيستشهد السيوطي بالشعر كشاهد لبعض أقواله إما من نظمه أو نقال عن ا )3

  )84(وله حكم على األسانيد من حيث الصحة والحسن والضعيف والجودة واإلنكار واإلرسال )4

قال في نهاية ذكرأسباب النزول  )85(أحيانا كثيرة يشيرأن ما كتبه أوألفه لم يسبق إليه كما )5
تأمل ما ذكرته لك في هذه المسألة واشدد به يديك فإني حررته واستخرجته "واختالفها 

 " بفكري من استقراء صنيع األمة ومتفرقات كالمهم ولم أسبق إليه
يدعم كثيرا من أقواله بروايات عن الحاكم في مستدركه والبيهقي والطبراني واإلمام أحمد في  )6

   )86(مسنده تجد هذا في اإلتقان في علوم القرآن

 لسابع والعشرين يذكرالمسانيد في األنواع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وا )7

 :يعتمد على ابن الجزري في معرفة المتواتر والشاذ واآلحاد ممن تخصص في هذا قائال )8
وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا بن الجزري في كتابه "

 "النشر
 يتوسع ويسهب في بعض األنواع والمباحث مثل هل اشتمل القرآن على جميع االحرف السبعة )9

أم على ما يحتمله رسمه فقط؟ فذكر أقوال وذكر ترجيح ابن الجزري وقد أفرد نوعا في علم 
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التجويد في اإلدغام واإلظهار واإلقالب وأتبع هذا الباب بفائدة وضابط وقاعدة استخلصها 
 للسير عليها في هذا النوع من العلم 

  منهج الزرقاني : ثانيا

أعاد النظر فيه رجاء أن يدرك الكمال أو يقارب فزاد وذكر عن منهجه في مناهل العرفان أنه 
وحذف وقدم وأخر وصحح واستدرك وقد اختصر الزرقاني منهجه في خمسة نقاط بنفسه أوردها 

  :موجزة

حاولت أن يكون الكتاب على النسق األزهري الجديد في التفكير والتعبير ال أدعي اإلضافة أو  )1
 االبتكار إنما حسن الفهم والعرض 

 عالج شبهات زماني محاوال ردها دون اإلساءة لمفتعلها أن أ )2
 أن أظهر في كل مناسبة جالل التآخي بين االسالم والعلم  )3

 أن أجلي أحكام التشريع  )4

 أن أوقظ الهمم ليعلم حاملي رسالة االسالم عظمتها )5

وقد كان بالفعل مناهل العرفان للهدف الذي وضع له تحقيقا لرغبة طالبه أصحاب التخصص 
الدعوة واإلرشاد ولمن أراد من عامة الناس المثقفين فهم علوم القرآن بسهولة ويسر مستمدا في 

معارفه ممن سبقه من العلماء كما قال رحمه الله وتقريب األسلوب في منهجه بين طالب العلم 
  وجماهير القراء المعاصرين جعل كتابه أكثر انتشارا عن غيره ممن تخصص وصنف 

جعل نقاط المنهج المقرر عناوين بارزة بين المباحث واقتفى أثر النقاط  ومن منهجه كذلك أن
  )87(في التسمية والترتيب كما قال هو

  وقد اختارالزرقاني المباحث األكثر أهمية والمتعلقة بعلوم القرآن وحذف بعض ما أضاف
 سابقيه وعقد سبعة عشر مبحثا بعناوين رئيسة يندرج تحتها بعض العناوين الفرعية 

 88(غالبا ما يذكر في الخاتمة الخالصة أو الفائدة(   

كان تعامل الزرقاني في مناهل العرفان أن يعزو أحيانا بالنقل من أصحاب األقوال التي اقتبس 
منها اختلف الزرقاني في منهجه عن السيوطي فهناك إضافات واقتصار على بعض المباحث لم أقف 

ار وإمالل القاريء أو عدم القناعة أنها باب من أبوب على سبب حذفها عنده قد يكون منعا للتكر
  علوم القرآن هذا والله أعلم

  :فمثال
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كمبحث معنى علوم القرآن ، يضيف الزرقاني عدة مباحث جديدة لم يأت عليها السيوطي )1
وتاريخ علوم القرآن وترجمة القرآن حكما وتفصيال وتعريف القرآن عند الفقهاء واألصوليين 

  )89(ن تشابهت بعض العناوين إال أن المضمون مختلفوأهل الكالم وإ
يكتب في مقدمته أنه صنف هذا الكتاب لألزهريين من طلبة هذا العلم ثم جماهيرالقراء عامة  )2

  )90(من المثقفين لذا ستجد فيه من التخصصية المتينة والعام اليسيرما قد ال تجده في غيره
عة عشر ووضع تفريعات بعناوين خاصة وقد يضع عناوين رئيسة لكل مبحث من مباحثه السب )3

وسأجعل نقاط المنهج المقررعناوين بارزة بين المباحث التي "أشار في مقدمة كتابه بهذا قائال
 )91("يقوم عليها هذا الكتاب مقتفيا في الغالب أثر تلك النقط في القيمة والترتيب

النزول ونزول القرآن على  يعنون للمبحث ويفسر معنى العنوان أي يوضحه أو يعرفه كأسباب )4
 األحرف السبعة والمكي والمدني وغيرها 

كثيرا ما يذكر خالصة دراسة المبحث كما في علوم القرن وغيره ثم يذكر كلمة البد منها أو  )5
 فائدة

وقد أجمل أربع حكم في مبحث  )92(قد يعلق بحكم يوجزها بأسلوبه الخاص خلف المبحث )6
 حكم الفائدة وخالصة األمر تنجيم التنزيل وقد تجد في هذه ال

كذلك يبدو منهجه بارزا في ذكر الشبه التي كان يظهرها ويحاول الرد عليها ولعل هذا  )7
الجديد الذي دفع بكتاب مناهل العرفان لالنتشار والريادة فقد كان يذكر الشبه التي كان 

قة أم يثيرها أعداء اإلسالم في عصره من ملحدين وغيرهم وسواء كانت هذه الشبه حقي
 افتراض إال أن هذا أضاف ثقال في كتابه وتجديدا وسدا لحاجة أهل العلم في تلك الفترة 

 كثيرا ما يبرز في كتابه أسرار التشريع وحكمه ليبرهن أن هذا الدين دواء البشرية ونجاحها  )8
 يذكر خالف العلماء في المسألة ثم يعرض أدلتهم ويناقشها ويذكر القول الراجح فيها  )9

بالفعل سلسا متينا غير معقد وهذا ما وضحه في مقدمة كتابه ونوى السيرعليه  بدىهجه من )10
أن تكون كتابتي من النسق األزهري الجديد في تفكيره وتعبيره بحيث يتيسر فهمه وهضمه "

 " للقراء من أبناء هذا الجيل

مناهل العرفان أعتقد أنه وفى حقيقة بخطته التي أراد كمنهج للسير عليه في كتابه الميمون 
  .في علوم القرآن
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  المميزات والمآخذ على اإلتقان ومناهل العرفان : المبحث الرابع

  ما لكل منهما من مميزات: المطلب األول

  عن غيره  "اإلتقان في علوم القرآن" من أبرز ما تميز به: أوال

 األرضي ( تميز السيوطي بذكر أنواع من علوم القرآن لم يذكرها قبله أو يسبقه إليها أحد
والسمائي وفيما نزل على لسان الصحابة من القرآن وفيما انزل على بعض االنبياء وما لم 

 ) ينزل على أحد قبل النبي
  أتقن العرض في بعض األنواع كطبقات المفسرين واألحرف السبعة والعام والخاص ونحو ذلك 

 الكلمات قائال ابتعد عن بعض الموضوعات التي أسهب في الحديث عنها كعدد الحروف و
فإن كتابنا موضوع للمهمات ال لمثل هذه ...واالشتغال باستيعاب ذلك مما ال طائل تحته"

وإن كنا ال نتفق معه أن هذه من البطاالت فهذا من باب االعتناء بالقرآن وكل ( )93("البطاالت
 ) ما يرتبط به إال أنه ال داعي لإلسهاب فيه فنعم

 كتابة والتأليف في هذا العلم حيث ألف ابتداء التحبير في لقد تدرج السيوطي في إتقان ال
علم التفسير واقتفى بذلك خطى البلقيني والكافييجي والزركشي لذا نجد من اعتنى باإلتقان 

 ولخصه واستعان به في التفسير وبلغ في اهتمام واستحسان في وسطه وزمانه 

 عرضه لبعض المواضيع  أحيانا ينتقد بعض األقوال لضعف فيها أو قصور في أثناء 

  " مناهل العرفان في علوم القرآن" ما تميز به كتاب: ثانيا

جعل الزرقاني كتابه يناسب المثقفين والمتخصصين وكان أسلوبه المعاصر الفتا بالجمع بين 
  : المتقدمين والمتأخرين في كتابه مناهل العرفان ومن أبرزمزايا هذا الكتاب

 متقدمين والمتأخرين في تقديم كتابه مناهل العرفان بأسلوب حاول الزرقاني أن يجمع بين ال
معاصر مما جعل كتابه سائغا يناسب المتخصصين والمثقفين الذين يرجون الفائدة في فهم 

 القرآن من خالل العلوم التي تعتني به 
  استفادة المؤلف ممن سبقه في هذا المجال مع تميزه في أسلوبه وطريقة طرحه بما يناسب

 انه وأبناء عصره أهل زم
  نالحظ مع قوة طرحه وعمق فهمه لم يدون أو يخرج كتابا آخر الفي علوم القرآن وال غيره

 )94(بمثل قوة مناهل العرفان

  من مميزات كتابه معالجة الشبه التي كان يوردها عن أعداء اإلسالم ويحاول الرد عليها 
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 ليهم أن العلم يتعارض مع اإلسالم إظهارالرابطة القوية بين اإلسالم والعلم لظن الملبس ع
 والعكس وتجلية الحكم من التشريع وحكمه في الموضع الذي يناسب المقال 

  جميع المباحث وإن كان مطوال أحيانا ومسهبا إال أنها جميعها مهمة ويحتاجها المتخصص
  عليها لالطالع 

 آن بهذا الوصف لقد أضاف مبحثا لم يسبق إليه في كتاب المناهل وهو تاريخ علوم القر
  المفصل والتطورالذي حدث لعلوم القرآن في المصنفات والمفاهيم 

  تعرض لعدة مباحث لم تظهر في كتابي البرهان واإلتقان كالشبه والردود عليها ومبحث الوحي
ومعنى علوم  -المعركة الطاحنة بين معتقدي الوحي ومنكريه (وعرضه بطريقة عصريه مثل

خطوط الدفاع عن الكتاب والسنة عرضها على هيئة  –متكلمين القرآن عند الفالسفة وال
وأسلوب القرآن وخصائص  )95(- جبهات وعوامل وكل العوامل كان طرحها بطريقة جديدة 

 )96()هذا األسلوب والشبهات الواردة على أسلوبه
  وترجمة القرآن والفرق بين الترجمة والتفسير هي مما تميز في مناهل العرفان كمبحث جديد

 م ينتبه إليه من قبل وهذا مما يهتم به في عصره ل
  فيه حسن الذوق األدبي وهذا نادر لمن يكتب في علم متخصص 
  لم يكرر في المواضيع المتشابهة بل دمجها تحت عنوان واحد وهذا أمتع وأيسر على

 .القاريء

  ما على كل منهما من مآخذ : المطلب الثاني

  بعض المآخذ على اإلتقان : أوال

أخذت بعض المآخذ على السيوطي في كتابه اإلتقان حيث الجمع أحيانا دون التحقيق  لقد
  : والتناقض في بعض األقوال ومما يذكر من هذه المآخذ

ذكرالسيوطي بعض األحاديث الضعيفة التي كان من الممكن أن يحكم عليها وعلى صحتها  )1
)97(وهو ممن ال يخبو له علم وال دراية في هذا العلم

  

وإن كان العذل قد يخف عند بعض "... زم حيدر في المقارنة بين البرهان واالتقانولحا
المرويات التي فيها رواة ضعفاء كالحارث األعور وغيره فال يقبل حشده روايات عديدة تفيد أن 
في القرآن بعض األخطاء الكتابية وأن الكاتب كتبها ناعس أو أن مداد القلم زاد أو نحو ذلك دون 

كتابه  عدم التقصي من بعض التفاسير التي أخذ منها فمثال ذكر في" )98(نقد أسانيدهاالتعرض ل
وللمحقق في "يوم الفتح في جوف الكعبة لما أخرجه سنيد في تفسيره عن ابن جريج"...اإلتقان
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كتابه اإلتقان ذكر أن هذا التفسيرالذي أسند إليه السيوطي مفقود بحسب علمه ولعله محرف عن 
وقد تكرر هذا في كتاب اإلتقان وقد يكون السبب هنا الجمع  )99("جته على ذلكسنيد ووضع ح

 .بدون تحقيق

أن القرآن مرة نزل بالمعنى ومرة نزل باللفظ والمعنى " نقل عن الكرماني في كتابه اإلتقان )2
 )100("وهذا مستغرب على موضوع نزول القرآن وطريقة نزوله

اإلتقان في الجزء الثالث منه وفي ذكر بدائع القرآن كان قد رد معنى االستيالء من وجهين في  )3
الرحمن على العرش " ذكر مثاال للزمخشري يوضح ما قصده عن التورية في قوله تعالى

ثم ذكر أن االستواء له معنيان االستقرار في المكان وهو المعنى القريب المورى به  "استوى
وهذا فيه من  )101(ى البعيد االتقانوهو غير المقصود والثاني االستيالء والملك وهو المعن

 التناقض ما فيه 
يترك أحيانا الترتيب في عناصر بعض األنواع مما يشوش القاريء وقد بدى هذا واضحا في  )4

 )102()مناسبة اآليات والسور(كتاب اإلتقان في نوع 

 لقد نقل عن الزركشي في أكثر من ستين موضعا في اإلتقان وال عيب من النقل من السابقين )5
ومن بركة العلم " مادام أن صاحب النقل يعزو األقوال ألصحابها وللسيوطي في المزهر

ولهذا ال تراني أذكر في كل شيء من تصانيفي حرفا إال معزوا إلى ..وشكره عزوه إلى قائله
  "ذكر بعضهم"و "بقال بعضهم" لكنه لم يفعل في كل ما نقل كان يشير )103("قائله

  العرفان  بعض المآخذ على مناهل: ثانيا

 : كثرة اإلسهاب واالستطراد أحيانا واإليجاز المخل مما تعرض له الزرقاني أحيانا في كتابه
وبرأيي هذا مما ال يعيبه طالما ال أثر لها  )104("للمؤلف روح صوفية تظهر في ثنايا كالمه" )1

د في عقيدته وعقيدة القاريء إال أن بعض المصطلحات قد تؤخذ عليه مأخذا آخرا مثال عن
أي هداية  29\االنفال  "يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا"قوله تعالى 

ونورا تفرقون به بين الحق والباطل وبين الرشد والغي وذلك أن المجاهدة تؤدي إلى 
  !المشاهدة والعناية بطهارة القلوب وتزكية النفوس تفجر الحكمة في قلب العبد 

أسهب وأطال فيها وكان من الممكن المرور عليها مرور ا سريعا وإن ذكر مباحثا للمتكلمين و )2
قلت ال داعي لذكرها في مصنف يخص علوم القرآن بشكل متخصص لما بالغت ولكن قد 

 يكون مبرره والله تعالى أعلم أن هذا كان في زمانه منتشرا ومطلوبا للخوض فيه 
البسط وأحيانا أخرى يسهب فيها إسهابا التعريفات عند الزرقاني تفتقر أحيانا إلى الدقة أو  )3

 )105(كبيرا
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استطرد استطرادا كبيرا في بعض المباحث لو اختصر فيها ألجاد كتعريف القرآن عند  )4
 الفالسفة والحكماء

ليست جميع الشبه التي أوردها المؤلف شبها بالمعنى المتبادر إلى الذهن بل بعضها أدلة  )5
لف في معرض أقواله عن العلماء ومن ناحية أخرى لعلماء حول مسألة فقهية ساقها المؤ

بعض تلك الشبه التي ساقها ال تحتاج إلى ذكر لسخافتها وضعفها مثل الشبهة الثامنة على 
القول على النبي محمد عليه الصالة والسالم أنه كان عصبي المزاج ويسمونه هستيريا 

 )106(والوحي عرض لتلك الحالة
قرآن لم يذكرها الزرقاني كمعرفة المناسبات بين اآليات ومعرفة هناك مباحث هامة في علوم ال )6

الفواصل ورؤوس اآلي وعلم المتشابه وعلم المبهمات وفواتح السور وخواتيمها ترى هل 
  أم رأى أن ما لم يذكره ليس من مباحث علوم القرآن؟  اكتفى بما ذكره سابقيه؟

ي هذا المبحث ميزة وإنما التكلف واإلسهاب ف، أسهب في ذكر الشبه وتكلف في الرد عليها )7
 في الرد مأخذ عليه 

  الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على سيد األولين واآلخرين وعلى 
فال يسعنا في نهاية هذه الدراسة إال أن نذكر أبرز النتائج التي تم ، وبعد، آله وصحبه أجمعين

  : لموجزة اآلتيةالتوصل إليها وذلك في النقاط ا

اختلف العلماء في تعريف علوم القرآن بين التعريف اللقبي واالصطالحي على أن أغلب من  )1
 عرف علوم القرآن أتبعه بوصف لهذا العلم 

بعدة أطوار زمنية ومرحلية إلى أن برزت مؤلفات متخصصة في هذا  "علوم القرآن" مرت )2
 العلم 

في علوم القرآن للسيوطي إلى مناهل العرفان في برزت مالمح التجديد باالنتقال من اإلتقان  )3
علوم القرآن للزرقاني كما تبين أن علوم القرآن غير منحصرة في عدد معين من األنواع التي 

 ذكرها المتقدمون بل هناك الجديد والمتقدم في هذا المجال 
لقرآن اتضحت المميزات والمآخذ على المصنفات المتقدمة عما سبقها كاإلتقان في علوم ا )4

 والمصنفات المتأخرة كمناهل العرفان في علوم القرآن 
 تتبعنا أبرز ما تميز به كل منهما وأبرز المآخذ على كل منهما )5

أثر على  "مناهل العرفان في علوم القرآن"و" اإلتقان في علوم القرآن" الزال لكل من )6
 فات التي ُتدون وُتدرس من بعدهماالمصن
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  ــات التوصيــــــــــــــــــــ

  عقد دراسات مقارنة بين مباحث في علوم القرآن وما طرأ عليها من تجديد  

  

  : الهوامش

، دمشق، المكتب اإلسالمي بيروت، م1981، هـ1401، 1ط، علوم القرآن، عدنان محمد، زرزور) 1(
  125ص

اعة والتوزيع دار النشر للطب، )دراسة مقارنة(علوم القرآن بين البرهان واإلتقان، حازم سعيد، حيدر) 2(
  85، 83ص، هـ1420

  97، 99ص، علوم القرآن بين البرهان واالتقان، حيدر) 3(

ينظر في هذا المرجع ففيه كثير من التفصيل من ، 100ص، علوم القرآن بين البرهان واالتقان، حيدر) 4(
  108_ 100ص

، إبراهيم السامرائيتحقيق مهدي المخزومي و، كتاب العين، )هـ170ت(الخليل بن أحمد، الفراهيدي) 5(
  152\2) علم(، دار مكتبة الهالل

تحقيق عبد السالم ، معجم مقاييس اللغة، )هـ395ت(أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي، ابن فارس) 6(
  109\4، )علم(، م1979، هـ1399، دارالفكر، هارون

حقيق الدراسات ت، اإلتقان في علوم القرآن، )هـ911ت (، جالل الدين عبد الرحمن، السيوطي) 7(
  341\2القرآنية 

تحقيق عبدالله ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )هـ310ت(أبو جعفر محمد بن جرير، الطبري) 8(
  90\1، م2001، هـ1422، 1ط، دار هجر، التركي

  79\5، )قرى(، مقاييس اللغة، ابن فارس) 9(

دار العلم ، تحقيق رمزي بعلبكي، غةجمهرة الل، )هـ321ت (أبو بكر محمد بن الحسن ، ابن دريد) 10(
  794\2، )قرن(، م1987، 1ط، للماليين

، دارالفضيلة، تحقيق محمد المشناوي، معجم التعريفات، )هـ807ت(علي بن محمد، الجرجاني) 11(
  130ص، القاهرة

بية دار إحياء الكتب العر، مناهل العرفان في علوم القرآن، )م1948ت(محمد عبد العظيم، الزرقاني) 12(
  13\1، 3ط، م1943القاهرة ، مطبعة لبابي الحلبي
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، مكتبة السنة للبحث العلمي، المدخل لدراسة القرآن الكريم، )هـ1403ت(محمد محمد، أبوشهبة) 13(
  18ص، م2014، القاهرة

   43\1، 1ط، م1997، دارالفرقان، اتقان البرهان في علوم القرآن، )م2011ت (فضل حسن، عباس) 14(

   19ص، هـ1429 مركز الدراسات بمعهد الشاطبي، المحرر في علوم القرآن، مساعد، الطيار) 15(

  21\1، مناهل العرفان، الزرقاني) 16(

  12\1، االتقان في علوم القرآن، السيوطي) 17(

 23\1، مناهل العرفان، الزرقاني) 18(

  23\1، مناهل العرفان، الزرقاني )19(

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، إحياء علوم الدين، هـ)505ت(د ألبي حامد محمد بن محم، الغزالي) 20(
  296\1، هـ1358\القاهرة

  16-15ص، 7ط، القاهرة، مكتبة وهبة، مباحث في علوم القرآن، )م1999ت(مناع خليل، القطان) 21(

، ، دمشق –بيروت ، م1981، هـ1401، 1ط، المكتب اإلسالمي، علوم القرآن، عدنان محمد، زرزور) 22(
  123ص

  23ص، المحرر في علوم القرآن، الطيار) 23(

  27ص، علوم القرآن بين البرهان واالتقان، حيدر) 24(

، مصنفات علوم القرآن المعاصرة بين التقليد والتجديدرسالة دكتوراة ، محمد شاهر، يامين) 25(
  12ص، م2018، الجامعة االردنية، إشراف الدكتورعبدالله الزيوت

  41ص، في علوم القرآن المحرر، الطيار) 26(

  للباحثة ) 27(

عمان ، منشورات جمعية المحافظة على القرآن، التدبرمن التلقي إلى التنفيذ، سليمان، الد قور) 28(
  112ص، م2019\االردن

دار ، )3004( شرح صحيح مسلم، )هـ676ت (أبوزكريا محي الدين بن شرف النووي، النووي) 29(
  129\18، هـ1392، 2ط، بيروت، احياء التراث الغربي

  33-32ص، المحرر في علوم القرآن، الطيار) 30(

  30ص، مناهل العرفان، الزرقاني) 31(

، ، 2ط، مكتبة ابن تيمية، تح محمود شاكر، جامع البيان، )هـ310ت(أبو جعفر بن جرير، الطبري) 32(
1\11-32  



 "دراسة مقارنة: "علوم القرآن بين اإلتقان ومناهل العرفان   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2465

 13- 7ص، 1ج، جهود العلماء في علوم القرآن، إتقان البرهان، فضل عباس) 33(

  34\1، مناهل العرفان، الزرقاني) 34(

   13-7ص، 1ج، إتقان البرهان، فضل عباس) 35(

تعليق مصطفى شيخ ، طبعة محققة مخرجة األحاديث واألحكام لشعيب ارناؤوط، االتقان، السيوطي) 36(
  21ص، م2008، مؤسسة الرسالة، مصطفى

 37\1، مناهل العرفان، الزرقاني) 37(

  8ص، قان البرهانات، فضل عباس) 38(

  40ص، مطبعة دار التأليف، البيان في مباحث من علوم القرآن، عبد الوهاب عبد المجيد، غزالن) 39(

 42-41- 40ص، البيان في مباحث علوم القرآن، القطان) 40(

  34ص، لمدخلا، أبوشهبة) 41(

   40 -  38ص، المحرر في علوم القرآن، الطيار) 42(

  ن القرآن للطبري ومقدمات ابن عاشور في التحرير والتنوير كما في الجامع في بيا) 43(

  53ص، علوم القرآن بين البرهان ومناهل العرفان، حيدر) 44(

تحقيق وتخريج األحاديث مع الحكم ، اإلتقان في علوم القرآن، )هـ911ت (جالل الدين، السيوطي) 45(
بيروت ، م2008، هـ1429 1ط ،مؤسسة الرسالة، علق عليه مصطفى شيخ مصطفى، شعيب األرناؤوط

  17-15ص، لبنان

  128\1، دارابن عفان للنشر والتوزيع، مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم، خالد، السبت) 46(

  7\1، مناهل العرفان، الزرقاني) 47(

  21ص، تحقيق االحاديث واألحكام شعيب األرناؤوط، االتقان في علوم القرآنانظر، السيوطي) 48(

  3\1، مناهل العرفان، رقانيالز) 49(

  23- 21ص، تحقيق األحاديث شعيب األرناؤوط، اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي) 50(

  4\1، مناهل العرفان، الزرقاني) 51(

  60ص، للسيوطي اإلتقان، انظر) 52(

، تفصيل أكثر..علوم القرآن بين البرهان واالتقان، وحيدر، 115- 112\1ج، اإلتقان، السيوطي) 53(
  480ص

  تحقيق األحاديث شعيب األرناؤوط، اإلتقان في علوم القرآن، ينظر في السيوطي) 54(
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  27- 12ص، مناهل العرفان، الزرقاني) 55(

 12\1، مناهل العرفان، الزرقاني) 56(

  وغيرها51-50-39- 21- 19ص1انظر مناهل العرفان ج، الزرقاني) 57(

  39\1، ينظر في مناهل العرفان) 58(

   46\1، السابقالمرجع ) 59(

 61-60-58-55-53\1، المرجع السابق)60(

  11\1المرجع السابق ) 61(

  11\1المرجع السابق ) 62(

   347ص، 92ص، مناهل العرفان للزرقاني دراسة وتقويم، السبت) 63(

 560ص، علوم القرآن بين البرهان واالتقان دراسة مقارنة، حيدر) 64(

، مصنفات علوم القرآن المعاصرة بين التقليد والتجديدة رسالة دكتورا، محمد شاهر، يامين )65(
  148ص، م2018الجامعة االردنية، إشراف الدكتورعبدالله الزيوت

  21ص، للسيوطي، اإلتقانانظرمقدمة ) 66(

   23\1، مناهل العرفان، الزرقاني) 67(

 28ص، المصدرالسابق) 68(

  المجلة ، مناهل العرفان، مجلة علمية الزرقاني نقال عن 66\1المصدرالسابق كما ذكره الزرقاني في ) 69(

  80\1، المصدرالسابق)70(

 80\1، المصدرالسابق)71(

 91\1كما ذكره الزرقاني عن مجلة األزهر ، المصدرالسابق)72(

 47\2، مناهل العرفان، الزرقاني)73(

 دون تحديده 461ص، مناهل العرفان، الزرقاني) 74(

  لقرآن والعلوم العصرية، مناهل العرفان، الزرقاني) 75(

  23ص، دراسة مقارنة بين البرهان واالتقان، ينظرحيدر) 76(

   23ص، المصدرالسابق) 77(

  في مناهل العرفان حين نقل عن الرازي وغيره 80\1كما في ) 78(

تحقيق ، 1ط، الزيادة واإلحسان في علوم القرآن، )هـ1150(محمد أحمد المكي ت، ابن عقيلة) 79(
  م 2006، جامعة الشارقة، ثينمجموعة باح
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  50ص، مصنفات علوم القرآن المعاصرة بين التقليد والتجديد، يامين )80(

  29ص، اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي) 81(

وهذا مما توسع في شرحه بالدقة والتفصيل حازم حيدر في دراسته لكتابي البرهان واإلتقان ) 82(
 609-601ص

  للسيوطي  820، 300، 299في صينظر في اإلتقان كما ) 83(

  153، 93، 92، 91ص ، االتقان، السيوطي) 84(

  81ص، االتقان، السيوطي) 85(

  وغيرها في ثنايا الكتاب 73ص، االتقان، السيوطي) 86(

  ينظر في جزأي الكتاب، مناهل العرفان، الزرقاني) 87(

  وغيرها الكثير 149، 91، 39\1، مناهل العرفان، الزرقاني) 88(

  ينظرفي جزأي مناهل العرفان للزرقاني ) 89(

  11\1، انظر مناهل العرفان، الزرقاني) 90(

  12ص، 1ج، انظرمناهل العرفان) 91(

  ينظر في جزأي الكتاب، مناهل العرفان، الزرقاني) 92(

  153ص، اإلتقان، السيوطي) 93(

منهل الحديث في علوم بحسب ما بحثت فلم أجد له بعض المقاالت في المجلة العلمية وكتاب ال) 94(
  الحديث فقط

  ينظر في جزأي الكتاب، مناهل العرفان، الزرقاني) 95(

  المرجع السابق ) 96(

  631، 630ص، علوم القرآن بين البرهان واإلتقان دراسة مقارنة، حيدر) 97(

-273-269ص، 2ج االتقان، وعن السيوطي 631ص، دراسة مقارنة بين البرهان واالتقان، حيدر) 98(
275-277  

  117وص115ص، االتقان، السيوطي) 99(

  101ينظرص، المرجع السابق) 100(

  517ص، المرجع السابق) 101(

  630ص، المرجع السابق) 102(

  563-562ص\1ج، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي) 103(
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  126ص، مناهل العرفان في علوم القرآن دراسة وتقويم، السبت) 104(

  فات في مناهل العرفان بجزأيهينظرالتعري) 105(

   126انظرص، في مناهل العرفان دراسة وتقويم، السبت) 106(

في بحث قدمه للمؤتمر الدولي األول لتطوير الدراسات ، عبد العزيز بن عبد الرحمن، الضامر )107(

  .1434\القرآنية عام 
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  ي قواعد فهم الحديث باعتبار عوارض مدلول اللفظ عند اإلمام الشافع
 دراسة حديثية نظرية تطبيقية

  
  **محمود أحمد رشيدو *عبد الرحمن محمد نصر

  

  ملخص

من خالل كتب اإلمام الشافعي تتبعا  باعتبار ما يعرض لمدلول ألفاظهتناول البحث قواعد فهم الحديث 
  .في كتبه من تطبيقاتهالها، ودراسة لها، وما جاء 

يأتي : هي من قواعد العموم والخصوص المتعلقة بالحديث؛وقد انتهت الدراسة إلى أنها أربع قواعد 
األصل في العام من ، والحديث عاما ويراد به العام، وعاما ويراد به الخصوص، وعاما ويدخله التخصيص

ال  الحديث العبرة بعموم لفظ، والحديث على الخاص يبنى العام من، والحديث حمله على العموم إال لدليل
وسبقه في توضيحها وبيانها،  ،ذكر بعضهافي  وأظهرت الدراسة سبق اإلمام الشافعي؛ بخصوص سببه

  .وسبقه في توظيفها والتمثيل لها على تفاوت بينها

عبر عن جملة وكشفت الدراسة عن بعض األصول التي بنى عليها اإلمام تلك القواعد، وعن أنه كان ي
من المصطلحات المتصلة بهذا النوع من القواعد بنوع اتساع في التعبير، وذلك قبل استقرار اصطالح 

  .المتأخرين على المقصود بها

وأبانـت الدراســة عـن وفــرة األمثلــة والتطبيقـات الحديثيــة عمومــا فـي كتــب اإلمــام الشـافعي، مــع دراســة       
  .روسة، واإلحالة على باقي مظاّنهامثالين على كل قاعدة من القواعد المد

  .عوارض مدلول اللفظقواعد، الشافعي، فهم الحديث، : الكلمات المفتاحية
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The Rules of Understanding the Hadith in Regards to the Meaning of 
the Expression According to Imam Al-Shafi’i: An Applied 

Theoretical Hadith Study  
 
Abdelrahman M. Naser and Mahmoud A. Rasheed, College of Sharia, 

University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
The research dealt with the rules of understanding the hadith, considering what is 

conveyed by the meaning of its words, from the books of Imam Al-Shafi’i, following 
them, studying them, and their application. 

The study concluded that they are four rules related to hadith in terms of generality 
and specificity. They are: the hadith is general and is intended to be general, the hadith is 
general and is intended to be specific, the hadith is general and includes specificity or is 
the specificity is indicated by an external reference. The basis of a hadith, intended to be 
general, is that it is general unless evidence is present to indicate otherwise. The 
understanding of a general hadith is based on the specific hadith, and the consideration is 
in the generality of the wording not in its specific cause of legislation. The study showed 
Imam al-Shafi’i’s precedence in mentioning some of the rules, clarifying and explaining 
them, applying them, and giving examples of them despite the differences between them. 

The study revealed some of the origins on which the imam built those rules, and 
that he was expressing several terms related to this type of rules with a breadth of 
expression before the terminology of the latecomers settled on its intended meaning. 

The study also showed the abundance of hadith examples and applications in the 
books of Imam Shafi'i. 

Keywords: Rules, Al-Shafi’i, Understanding hadith, Cases of intention of meaning. 
  

  المقدمة

  .الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين

عناية العلماء إلى تقرير  أما بعد؛ فقد أنزل الله وحيه، وحثنا على تدبره وتفهمه، فاتجهت
لى بيان معانيهما، ولذلك القواعد التي بها صحة فهم الوحيين الكتاب والسنة كما اتجهت عنايتهم إ

المتقدمين الذين  شيدوا علم أصول الفقه، وعلم أصول التفسير، وعلم دراية الحديث، ومن األئمة
اإلمام محمد بن : كان لهم اليد الطولى والِقدح المعّلى في تقرير قواعد الفهم وضوابط االستنباط

بيان شيء من عنايته بتقرير  رحمه الله، وفي هذا البحث) 204ت(إدريس الشافعي المطّلبي 
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قواعد فهم الحديث مما يتعلق بعوارض مدلول لفظه تأصيًلا وتطبيًقا مع دراسة تلك القواعد 
  .وجملة من أمثلتها

ما يعرض لما يدل اللفظ عليه من جهة الحصر : ويعنى بعوارض مدلول اللفظ عند األصوليين
  .وعدمه عموما وخصوصا، وإطالًقا وتقييدا

  :التالية تكمن أهمية الدراسة في األمور :البحثأهمية 

تجمع بعض قواعد فهم المصدر الثاني للتشريع مما نص عليه إمام من أئمة الدنيا في  - 1
 .الحديث والفقه واألصول

 .تكشف عن وفرة تقريرات األئمة المتقدمين في جانب من أهم جوانب المتن - 2

  .تمد قواعد فهم الحديث بأمثلة عليها مطابقة لها - 3

دراسة قواعد فهم الحديث باعتبار عوارض مدلول اللفظ التي نص عليها اإلمام  :موضوع البحث
  .الشافعي، وما جاء في كتبه من تطبيقاتها

 :تتمثل مشكلة الدراسة في األسئلة التالية :مشكلة البحث

 به؟ما قواعد فهم الحديث باعتبار عوارض مدلول اللفظ مما نص عليه اإلمام الشافعي في كت -1
 على الحديث؟ قواعد فهم الحديث باعتبار مدلول اللفطكيف طبق اإلمام الشافعي  -2

 ؟تطبيق قواعد فهم الحديث باعتبار مدلول اللفظ بعد بيانهامدى عناية اإلمام الشافعي ب ما -3

دراسة القواعد واألمثلة المتعلقة بعوارض مدلول اللفظ من خالل كتب اإلمام  :حدود البحث
  .بجميع أجزائه" األم"ينتظمها كتابه الشافعي التي 

 :تتجه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية :أهداف البحث

إبراز قواعد فهم الحديث باعتبار عوارض مدلول اللفظ التي نص عليها اإلمام الشافعي في  -1
 .كتبه

 .توضيح كيفية تطبيق تلك القواعد على الحديث عند اإلمام الشافعي -2

  .التطبيقي في تقريرات اإلمام الشافعي في باب فهم الحديث إظهار ثراء الجانب -3

  : منهجية البحث

استقراء المادة العلمية تأصيأل وتطبيًقا في كتب اإلمام المتمثل في  :المنهج االستقرائي - أ
  .الشافعي
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أمثلتها، وبيان التي نص عليها الشافعي وتفسيرها والقواعد وذلك بتحليل  :المنهج التحليلي - ب
  .ة بين القاعدة وأمثلتها عند اإلمام الشافعيالصل

وذلك باستنباط القواعد من التطبيقات العملية لإلمام الشافعي في فهم  :المنهج االستباطي-ج
  .الحديث، وبيان ضوابط الشافعي، ومنهجه في االستنباط من الحديث في األمثلة المدروسة

فردة لقواعد فهم الحديث باعتبار قف على بحث علمي أو دراسة منلم : الدراسات السابقة
إال أن أصل هذه القواعد تبحث عادة في باب ، عوارض مدلول اللفظ عند اإلمام الشافعي

العموم والخصوص من كتب علم أصول الفقه، وتختص هذه الدراسة بدراسة قواعده المتعلقة 
  .بالحديث وأمثلتها في كتب اإلمام الشافعي خاصة

  :منهج العمل في البحث

 .جعل كل قاعدة في مطلبنتخلص قواعد فهم الحديث مما نص عليه الشافعي في كتبه، وسن -1

نص القاعدة عند اإلمام الشافعي، معنى القاعدة، تقرير : عرض كل قاعدة في الفروع التاليةن -2
 .اإلمام للقاعدة ومناقشتها، أمثلة القاعدة عند اإلمام الشافعي

 .درس القاعدة بإيجازنذلك، و امكننوضح القواعد بكالم الشافعي نفسه ما أن -3

حيل في الهامش ندرس منها مثالين، ونجمع مظان ورود أمثلة القاعدة في كتب الشافعي، ون -4
  .إلى باقيها

  .التعريف بقواعد فهم الحديث وباإلمام الشافعي :المبحث األول

  :وفيه مطلبان

  :اللفظباعتبار عوارض مدلول  المراد بقواعد فهم الحديث: المطلب األول

، فإذا بان )1(مرّكب إضافي؛ ومعرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته: قواعد فهم الحديث
: معناها؛ أمكن تعريفه باعتباره عَلما على مسمى معين؛ هو المقصود في هذه الدراسة، ومفرداته

  :القواعد، والفهم، والحديث

  :القواعد لغة، واصطالحًا: أوُال

 :واْلَقاِعدة ُ،القاعد": "المحكم"األساس، قال في : قاعدة، والقاعدة في اللغةجمع  ،القواعد: لغة-أ
َفأتى الله (وِفيه  ،)وإْذ يرفع إبراهيم القواعد ِمن البيت وإسماِعيل: (وِفي التَّْنزيل ،سصل اُألأ

  .)2("دهبناء الَِّتي َتعماْل أساطين  : اْلَقواِعد: َقاَل الزجاج ؛)بنيانهم من اْلَقواِعد
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َقاِعدُة هِذِه : وِفي اصِطَلاح اْلعَلماِء حيُث يُقوُلون): "716ت (قال الطوفي : القواعد اصطالحًا -ب
ا َقضايا ِهي اْلَقضايا اْلُكلِّيُة الَِّتي ُتعرف بالنََّظر ِفيه: اْلمسَأَلِة، واْلَقاِعدُة ِفي هَذا اْلباِب َكَذا

 :وِهي ؛واْلَقاِعدُة ِفي اِلاصِطَلاح بمعَنى الضابِط": "المصباح المنير"، وقال في .)3("جزِئيٌة
  راِتِه اْلَأمِئيزج يعمَلى جع قْنَطباْلم 5("التعريفات"، وبنحوهما في كتب الحدود، كـ)4("اْلُكلِّي( ،

ا من ِهي األساس واْلَأصل لما َفوقها، وِهي تجمع فروع: واْلَقاِعدة" :، وزاد)6("الكّليات"و
  ".َأبواب شتَّى

  :الفهم لغة، واصطالحًا: ثانيًا

فهمُت : يَقال): "370ت(األزهري  عْقُل الشيء ومعرفته بالقلب؛ قد نقل أبومنصور: الفهم لغة-أ
معرفتك الشيء باْلَقْلِب، َفهمه فهمًا : الَفهم " "حكمالم"، وفي )7("وعرفته ،عَقْلُته :َأي ؛الشيء

  .)8("وَفهمًا وَفهامًة

تصور المعنى من : الفهم": "التوقيف على مهمات التعاريف"قال المناوي في : الفهم اصطالحا -ب
  .)9("لفظ المخاِطب

  :الحديث لغة، واصطالحًا: ثالًثا

  .)10("َخبروال الجديد،   :الحديُث: "لغة-أ

َقوًلا َله َأو ِفعًلا َأو َتْقريرا َأو ِصَفًة،  -صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم  - ما ُأِضيف إَلى النَّبي : اصطالحًا -ب
َناماْلمَقَظِة وَكَناُت ِفي اْليالسَكاُت ورتَّى اْلح11(ح(.  

تعرف بها ياألصول الكلية التي بها  :هي إن قواعد فهم الحديث: القول افمن ثمة يمكنن

  .؛ إما بإعمالها، أو بمراعاتهاعلى معنى الحديث والمراد منه

قواعد الدالالت من عموم وخصوص، : فمما يعمل منها ألجل التوسل إلى صحة فهم الحديث
  .وأمر ونهي، وقواعد التوفيق، والنسخ، والترجيح

قواعد فهم الحديث باالستعانة : ألجل صحة فهمهومما يراعى منها حال النظر في الحديث 
  .بسبب وروده أو رواياته أو أحاديث الباب، أو اللغة

ينقسم في اللغة كما ذكر الفخر  ما يتعلق بعوارض مدلول اللفظ؛ فإن اللفظ: ومن النوع األول
  :باعتبارات )12()794ت(، وعنه بدر الدين الزركشي )606ت( الرازي

  .منطوق، ومفهوم، وإلى نص وظاهر ومؤول ومجمل: لفظ إلىباعتبار المراد من ال

  .إلى أمر ونهي: وباعتبار داللة اللفظ على الطلب بالذات
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عام، وخاص، ومطلق : وباعتبار داللته على عوارض مدلوله من جهة الحصر، ينقسم إلى
  .ومقيد

وله في ذلك داللته من جهة الحصر وعدمه، : فللقول دالالت من جهات، ومن جهات دالالته
  .عوارض من عموم وخصوص، وإطالق وتقييد

بعضها، وتطبيقها، وهذا البحث متجه  ني اإلمام الشافعي بذكرويضبط ذلك قواعد وأصول ع
  .لبيانها تأصيًلا وإعماًلا

  :عريف باإلمام الشافعيالت: المطلب الثاني

عْثمان بن شاِفع بن الساِئِب بن عبيِد بن  بن  اس اْلعب بن  إدِريس  بن  محمد  هو  :اسمه ونسبه: أوًال
كذا ساقه تلميذه الربيع بن سليمان فيما رواه ، عبِد يزيد بن هاِشم بن اْلمطَِّلِب بن عبِد مَناٍف

ه بن عبد الل :، وجده السائب بن عبيد صحابي، وفي عمومته صحابيان)13(عنه ابن أبي حاتم
  .)14(وركانة بن عبد يزيد، السائب أخو شافع بن السائب

ال أعلم خالفًا بين أصحابه أنه ولد سنة " ):405ت(أبوعبدالله الحاكم قال  :مولده: ثانيًا
، وأما موضع والدته؛ )15("-رحمهما الله-  خمسين ومائة، في السنة التي مات فيها أبو حنيفة

  .)16(ولد بغزة هأن )676ت( النووي كما ذكر الذى عليه الجمهور رالمشهوف

  :قسم البيهقي مصنفات الشافعي إلى قسمين :مصنفاته: ثالثًا

  .تدل على الفروع كتب مصنفة في أصول الفقه -أ

  .كتب مصنفة في فروع الفقه، وهي التي تعرف باألم -ب

  .)17(الحديثالرسالة، وجماع العلم، واختالف : ثالثة عشر كتابا؛ منها: وذكر من القسم األول

  :ويمكن تقسيم مصنفات الشافعي ما وصلنا، وما لم يصلنا إلى قسمين

 :المصنفات العراقية، وهي: القسم األول
 إليه؛كتب القديمة، وقد صنفها بطلب من شيخه اإلمام عبدالرحمن بن مهدي حين " الرسالة" .1

ار فيه، وحجة شاب أن يضع له كتابًا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول األخب إذ ذاك وهو
، ولم )18(»كتاب الرسالة«فوضع له  ؛اإلجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة

 .)19(تصلنا، إال جمًلا يسيرة حفظت في كتب من وقف عليها كالبيهقي
 .)20(، وهو كتاب في فروع الفقه"الكتاب البغدادي: "، ويسمى"الحجة" .2
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نفسها، ولم يصلنا شيء من " الحجة"ل أنه ، وهو في الفروع أيضا، ويحتم)21("المبسوط" .3
 .الكتب العراقية

 :المصنفات المصرية، وهي: القسم الثاني
 .، وظاهرعبارة البيهقي أنه ال يشمل الكتب المتبقية"األم" .1
 .، وهي التي بين أيدينا)22(الجديدة، وهي التي أعاد تصنيفها في مصر" الرسالة" .2

، وسمى البيهقي ما جمعه من كالم الشافعي )23(بحمدالله، وقد طبع قريبا تاما "أحكام القرآن" .3
 .ايضا، وهو مطبوع" أحكام القرآن"في هذا الباب 

 .، وهو جزء بين فيه حجية السنة وخبر الواحد"جماع العلم" .4

 .، وهو أول مصنف في علم مختِلف الحديث"اختالف الحديث" .5

ادات المالكية وحكاية قولهم جرت ، وهو جوابات الشافعي على إير"اختالف مالك والشافعي" .6
على لسان تلميذه الربيع، وذكر بعضهم أن ملقيها على الشافعي تلميذه البويطي، ورواها عنه 

 .)24(الربيع من نسخته
اختالف أهل العراق على علي وابن مسعود رضي الله : ، أي"اختالف علي وابن مسعود" .7

 .)25(عنهما، ومخالفتهم لهما
اختالف اإلمامين أبي حنيفة، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، : أي ،"اختالف العراقيين" .8

 .)26(والترجيح بين قوليهما
، ناقش فيه بحسب ما وصلنا عشرين بابا متعلقة بالديات "الرد على محمد بن الحسن" .9

 ".الحجة على أهل المدينة: "والقصاص من كتابه
على كتاب اإلمام األوزاعي الذي رد فيه  ، وهو مناقشة لرد اإلمام أبي يوسف"ِسير األوزاعي" .10

 .)27(على اإلمام أبي حنيفة
  .)28("إبطال االستحسان" .11

توفي الشافعي رضي الله عنه في آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين عن أربع : وفاته: رابعا
 .)29(وخمسن سنة

  :فعيعند اإلمام الشا قواعد فهم الحديث باعتبار مدلول عوارض القول: المبحث الثاني

داللته من جهة الحصر وعدمه، وله في ذلك : للقول دالالت من جهات، ومن جهات دالالته
عوارض من عموم وخصوص، وإطالق وتقييد، ويضبط ذلك قواعد وأصول عني اإلمام الشافعي 

  :بذكر بعضها، وتطبيقها، وهذا المبحث معقود لبيانها تأصيًلا وإعماًلا، وفيه أربعة مطالب
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يأتي الحديث عاما ويراد به العام، وعاما ويراد به الخصوص، وعاما أن : المطلب األول

  ويدخله التخصيص

ورسوُل الله عربيّ اللِّسان " :-رحمه الله–قال اإلمام  :نص القاعدة عند اإلمام الشافعي: أوًال
ص، كما وصفُت لك في كتاب والدار، فقد يقوُل القوَل عاما يريد به العام، وعاما يريد به الخا

ويسنّ بَلْفٍظ مْخرجه عامّ جملًة بتحريم شيء أو بَتحليله،  ...الله وسَنن رسول الله َقبَل هذا
ويسنّ في غيره خالف الجملة، َفيسَتدلُّ على أنه لم يرد بما حرم ما أحلَّ، وال بما أحلَّ ما 

مر30("ح(.  

حِديُث عن رسول اللَِّه َكَلام عربيّ ما َكان ِمْنه عامّ اْلمْخرج عن رسول اللَِّه َكما اْل: "وقال
ِّه اْلَخاصب ادري وها وامع جْخريو ،ّامِه اْلعب ادري وها وامع جْخري آنْفُت ِفي اْلُقرص31("و(.  

جاَء جمَلًة وآَخر مَفسرا، وإَذا جعْلَت اْلجمَلَة عَلى َأنَّها عامٌة عَليِه رويَت ِمْنها ما و: "وقال
ْنِطق بِخَلاِف اْلمَفسر، وَليس هَذا اْخِتَلاًفا إنَّما هَذا ِمما وصْفُت ِمن سعِة ِلسان اْلعرِب، وَأنَّها َت

ِء ِمْنهيالشا بعم َلانمَتعسي َذانهو ،ِه اْلَخاصب يدا ُتراموقال فيما رواه عنه صاحبه ، )32("ع
  .)33("إن الحديث كالم عربي المخاطبة؛ فيه عام يراد به الخاص): "231ت(أبويعقوب البويطي 

به راد به الخاص، وخاص يراد عام ي: ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقال
  .)34("العام

إذا اشتمل الحديث على صيغة عموم؛ فإن العموم إما أن يبقى على عمومه،  :معنى القاعدة: ثانيًا
 .أو يعرض له ما يصرفه عن عمومه إما بإرادة الخصوص به أو إخراج بعض أفراده منه

ا يصلح له اللفظ المستغرق لجميع م: العام هو :تقرير اإلمام الشافعي للقاعدة ودراستها: ثالثًا
هو : ، والخاص)35(الرجال؛ فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له: بحسب وضع واحد، كقولنا

للفظ الواحد الذي ال يصلح مدلوله الشتراك كثيرين فيه كأسماء األعالم من زيد وعمرو ا
  .)36(ونحوه

تقسيمه ألحوال العام من حيث المراد به : ومن مبتكرات اإلمام الشافعي في أصول الفقه
  :وما أو خصوصا إلى أنواععم

 .عام يراد به العام؛ وهو العام الباقي على عمومه -1

 .عام يراد به الخاص؛ وهو العام الذي أريد بلفظه عند استعماله بعض أفراده -2

3- 37(صعام مخصوص؛ وهو العام الذي أريد به جميع أفراده، وُأخرج منها بعضها بمخص(. 



 ...يقواعد فهم الحديث باعتبار عوارض مدلول اللفظ عند اإلمام الشافع   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2477

وهو –) 240ت (إبراهيم بن خالد  أبي ثورشهادة : الشهادات على هذا االبتكار قديم ومن
أنه قيل  )39("مناقب الشافعي" ؛ فقد روى البيهقي في-)38(من الطبقة األولى من أصحاب الشافعي

يا أبا ثور، قد قدم مدينة السالم رجل قرشي من ولد عبد مناف، ينصر مذهب أهل المدينة، : له
ا اذهبوا بنا إليه نسمع ما يقول؛ فقمت مع ، قوموا بن!وألهل المدينة مذهب ينصر؟: فقلت

قال الله عز وجل في : ، فسمعته يقوللسان َلداغأصحابي، فنظرت إليه فإذا هو شاب، وإذا له 

وما الخاص الذي رحمك الله، : خبر خاص يريد به عامًا، وقال في خبر عام يريد به خاصًا، قلت

وكنا ال نعرف الخاص من العام، وال العام  ؟،يريد به العام؟ وما العام الذي يريد به الخاص

إنما أراد به أبا سفيان، } إن النَّاس َقد جمعوا َلُكم{: قوله جل وعال: ؛ فقال ببيانهمن الخاص
  ".؛ فهذا خاص يريد به العام}يا َأيّها النَّبيّ إَذا َطلَّْقُتم النِّساَء {: وقوله

لهذه األنواع بابين؛ ألهميتها في عقل المراد " الرسالة"ابه وقد عقد اإلمام الشافعي في كت
  :عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم

وما نزل عاما : ، اي)40("باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام، ويدخله الخصوص" :األول
، في هذه الترجمة أمرين ؛ فذكر)41("الرسالة"؛ وهي كذلك في بعض نسخ ويدخله الخصوص

  .)42("وفي السنة له نظائر موضوعٌة مواِضعها : "الباب وقال في آخر

 ، وهذا النوع الثالث)43("بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر، يراد به كلِّه الخاصّ: باب" :الثاني
في عدم " الرسالة"أن في كالم الشافعي في ) 771ت(بادي النظر؛ فقد ذكر التاج السبكي 

 )44("باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص"القاتل في توريث الكافر و
، فتكون األنواع )45(ما يمكن أن يتمسك به منه على أن كلَّ عام مخصوص مراد به الخصوص

نوعين ال ثالثة؛ ويكون العام المخصوص من صور العام الذي أريد به الخصوص، ويرشح 
 : ذلك أمور

على أن الدليل الصارف للفظ العام عن العموم يصرفه إلى إرادة الخصوص،  نص الشافعي -1
واْلحِديُث عن رسول اللَِّه عَلى " :قوله: وستأتي نصوصه في هذا في المطلب الثاني، ومن ذلك

 لَّمسِه وَليع لَّى اللهص يالنَّب نَلاَلٌة عد تَّى َتْأِتيوِرِه حُظهوِمِه ومع ونا دِه َخاصب ادَأر َأنَّهب
ام46("ع(. 

2-  العام على األنواع الثالثة في سياق واحد، وإنما يذكر في مقام التقرير لم أجد الشافعي ينص
 .الباقي على عمومه، والعام الذي يراد به الخصوص

ص ، وعن إرادة الخصو)47(أن الشافعي ربما عبر عن التخصيص بإرادة الخصوص -3
حتى إنه يعسر التمييز بينهما في بعض تطبيقاته، ولذلك يعبر عن األمرين  )48(بالخصوص
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بداللة الخاص على العام كما سيأتي في المطلب الثالث، ويذكرهما في مدلول بعض األدلة 
 .)49(على سبيل االحتمال دون ترجيح غالبا

  ":مراقي السعود" وعلى هذا يكون الشافعي ممن قال فيهم في

  )50(واتَّحد الِقسمان عند الُقدما*** 

 .عند المتقدمين من األصوليين: أي

سعة وجوه كالم : ومرجع كون العام على أحوال كما ذكر الشافعي في النصوص السابقة
، وحصرها هذا الحصر البديع عن استقراء العرب، وحديثه صلى الله عليه وسلم عربي المخاطبة

والظاهر من العام حيث ورد هو أولها أعني أن يكون عاما ، )51(كتاب والسنةتام أللفاظ العموم في ال
قد اْخَتصرُت ِمن َتمِثيل ما يدلُّ اْلِكَتاب عَلى َأنَّه َنزَل ِمن : "ويراد به العموم كما قال الشافعي

رُت ِفي ِكَتاٍب َغيَكَتبو ،ّامِه اْلعب ا ُأِريدامع َكاماْلَأح  هرَغي هعُت مَكَتبو ،آناْلُقر ِعْلم ِمن الظَّاِهر وهَذا وه
،ِّه اْلَخاصب ادرا يامَل عا ُأْنزَذا ....ِممِمْثُل ه َننِّفي السَنَظاِئر، و آنَذا ِفي اْلُقرِلهوسيأتي في )52("و ،

  .نصوصه في المطلب التالي ما يقرر هذا المعنى

عن هذا الظاهر حيث تقوم القرائن على أن المراد به الخصوص، أو يرد من  ويخرج
لإلمام  )53()794ت( ، ويبقى صورتان هما من أنواع الخاص نسب الزركشيالنصوص ما يخصصه

  :الشافعي ِذكرهما، وذكر لهما أمثلة من القرآن

قف على تصريحه به، ، ولم أ)خاص اللفظ والمعنى(الخاص الذي يراد به الخاص : الصورة األولى
  . )54(لكن وقفت على ما يومئ إليه

، وقد صرح الشافعي بهذا )خاص اللفظ عام المعنى(الخاص الذي يراد به العام  :الصورة الثانية
  .فيما رواه عنه البويطي كما تقدم

  :ثةعلى أمثلة كثيرة لهذه القاعدة بفروعها الثال ناوقف :أمثلة القاعدة عند اإلمام الشافعي: رابعًا

، فأما أمثلة العام الباقي على عمومه من السنة؛ فستأتي في المطلب الثاني من هذا المبحث
خص هذا المطلب نو، في المطلب الثالث من هذا المبحث تأتيوأما أمثلة العام الخصوص؛ فس

  :)55(بذكر مثالين للعام الذي يراد به الخصوص

عن )59(، ومسلم-)58(، والبخاري)57(فعيومن طريقه الشا - )56(ما أخرجه مالك :المثال األول
َلا يْخُطب َأحدُكم «: عبِد اللِه بن عمر رضي الله عنهما َأن رسوَل اللِه صلى الله عليه وسلم، َقاَل

  .»عَلى ِخْطبِة َأِخيِه
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أن كل من خطب امرأة؛ لم يكن ألحد ان : أن الظاهر من الحديث عمومه )60(ذكر الشافعي
، لكن دلت السنة على أنه -رضيته المرأة أم سخطته- حتى يأذن الخاطب أو يدع الخطبة يخطبها 

  .يختص بما إذا حصل منها رضا بالخاطب األول وإذن لوليها بتزويجها: عام يراد به الخصوص

، واللفظ له، )62(ومن طريقه الشافعي مختصرا - )61(ما رواه مالك: والذي دل على هذا
صلَّى اللَّه  - َة بْنِت َقيس رضي الله عنها َأن زوجها َطلََّقها َفبتَّها َفَأمرها النَّبيّ ن َفاِطمع -)63(ومسلم

 لَّمسِه وَليَقاَل -عو ْكُتومم ِت ُأميِفي ب َتدَتع َلْلت َفآِذِنيِني": َأنَذا فإذا حَفإ" َأن ْتهرَلْلت َأْخبا ح؛ َفَلم
وُل اللَِّه َأبساِني؛ َفَقاَل رَة َخَطباِويعمو مها ج-  لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهص-" : عضَفَلا ي مهو جا َأبَأم

، "ي ُأسامَةاْنِكِح: "، َفَكرهْته َفَقاَل"عصاه عن عاِتِقِه، وَأما معاِويُة َفصعُلوك َلا ماَل َله، اْنِكِحي ُأسامَة
  .َفَنَكحْته َفجعَل اللَّه َتعاَلى ِفيِه َخيرا واْغَتبَطْت بِه

أنه ال شك أن خطبة أحدهما كنت بعد خطبة اآلخر؛ : ووجه الداللة منه فيما ذكر الشافعي
ها لم فلم ينهها صلى الله عليه وسلم، ولم ينه أيا منهما بل إنه خطبها على أسامة، وما ذاك إال ألن

تخبره برضاها بواحد منهما، ولعله استشارة له، وال يمكن أن تستشيره، وقد أذنت بأحدهما، ولو 
  .أخبرته بإذنها؛ لما أشار عليها بنكاح أسامة بن زيد

إال أنه عبر بالركون " موطئه"في ) 179ت (وقد ذكر نحو هذا التقرير شيخه مالك بن أنس 
والله  -ْفِسير َقول رسول اللِه صلى الله عليه وسلم ِفيما ُنرى وَت: "للخاطب األول والرضا به؛ قال

 َلمِة َأِخيِه« - َأعَلى ِخْطبع ُكمدَأح ْخُطبَلى : »َلا يع تَِّفَقانيِه، وَليإ َكنَأَة، َفَتررُل اْلمجالر ْخُطبي َأن
، َفهي َتشَترُط عَليِه ِلَنْفِسها، َفِتْلك الَِّتي ُنهي َأن يْخُطبها الرجُل صداق واِحٍد معُلوم، وَقد َتراضيا

وَلم يعن بذِلك، إَذا َخَطب الرجُل اْلمرَأَة، َفَلم يواِفْقها َأمره، وَلم َترَكن إَليِه، َأن َلا . عَلى ِخْطبِة َأِخيِه
ا َأحهْخُطبيَلى النَّاسُخُل عداٍد يَفس ابَفهَذا ب ،حديث أبي ) 279ت(ولما أخرج الترمذي  .)64("د

  .)65(هريرة بمعناه؛ نقل كالم مالك، والشافعي

عن َأبي راِفع رضي الله عنه  )67(، والبخاري-واللفظ له– )66(ما أخرجه الشافعي :المثال الثاني
  . »)68(اْلجار َأحقّ بسَقبِه«َقاَل  -لَّه عَليِه وسلَّم صلَّى ال -َأن رسوَل اللَِّه 

أن هذا الحديث عام يراد به الخاص؛ يراد به الجار المخالط المشايع الذي  )69(ذكر الشافعي
، )71(بداللة ما رواه الشافعي مرسًلا وموصوًلا )70(لم يقاسم، أما الجار المقاسم؛ فال حق له بالشفعة

َقضى رسوُل اللَِّه صلَّى الله عَليِه «: عن جابر بن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عْنهما، َقاَل )72(والبخاري
؛ فجعل الشفعة »وسلَّم بالشّْفعِة ِفي ُكلِّ ما َلم يْقسم، َفإَذا وَقعِت الحدود، وصرَفْت الطُّرق َفَلا شْفعَة

أما ذكر الجار في حديث أبي رافع؛ فيحتمل إرادة الشريك كما يحتمل إرادة غير فيما ينقسم؛ و
  .المالصق؛ فإن العرب تسمي الشريك جارا، وتسمي الزوجة جارة
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في لغة " الجار"وجوه ) 231ت(عن ابن األعرابي ) 370ت(وقد نقل أبومنصور األزهري 
العقار المقاسم، ثم حمله األزهري عليه الشريك في : العرب، وأنه يأتي على اثني عشر معنى، منها

  .)73(لحديث جابر

وجمهور فقهاء أهل الحجاز أيضا أنه ال شفعة إال في المشاع مما  وهذا قول اإلمام مالك،
وتمسك أصحاب اإلمام أبي حنيفة بعموم حديث ، )74(تصلح فيه الحدود عند القسمة بين الشركاء

بت للشريك الذي لم يقاسم، وللشريك الذي قاسم الشفعة تث: أبي رفع وما في معناه، وقالوا
أن : بالطريق الذي قد بقي له فيه الشرك، وللجار المالصق، وأجابوا عن حديث جابر بأجوبة، منها

فيه نفي الشفعة في الجوار بعد وقوع الحدود وصرف الطرق، وذلك دليل على ثبوتها قبل صرف 
  .)75(الطرق وإن حدت الحدود

  صل في العام من الحديث حمله على العموم إال لدليلاأل: المطلب الثاني

وال يقال بخاص في كتاب : "-رحمه الله–قال اإلمام  :)76(نص القاعدة عند اإلمام الشافعي: أوًال
الله وال سنٍة إال بِداللٍة فيهما أو في واِحٍد ِمنهما، وال يقال بخاص حتى تكون اآلية تحتمل 

لخاصّ، فأما ما لم تكن محَتملًة له فال يقال فيها بما لم تحتمل أن يكون ُأِريد بها ذلك ا
وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عموِمه وجملته، حتى : "وقال .)77("اآليُة

  .)78("يجد ِداللة يَفرق بها فيه بينه

تأتي الداللة  وهكذا غير هذا من حديث رسول الله، هو على الظاهر من العام حتى: "وقال
أنه على باطن دون ظاِهر، وخاص دون عام، فيجعلونه بما : عنه كما وصْفُت، أو بإجماع المسلمين

فكل كالم كان عامًا ظاهرًا في : "وقال، )79("جاءت عليه الداللة عليه، ويطيعونه في األمرين جميعًا
بأبي هو وأمي  -ثابٌت عن رسول الله سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه، حتى يعَلم حديٌث 

  .)80("يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض -

ْلُقرآن عربيّ َكما وصْفُت، واْلَأحَكام ِفيِه عَلى َظاِهرها وعموِمها، َليس ِلَأحٍد َأن يِحيَل ا: "وقال
باِطن، وَلا عاما إَلى َخاص إلَّا بدَلاَلٍة ِمن ِكَتاِب اللَِّه، َفإن َلم َتُكن َفسنَُّة رسول اللَِّه  ِمْنها َظاِهرا إَلى

ون يجهُل َتدلُّ عَلى َأنَّه َخاصّ دون عام َأو باِطن دون َظاِهر، َأو إجماع ِمن عامِة اْلعَلماِء الَِّذين َلا
  .)81("ُكلُّهم ِكَتابا وَلا سنًَّة، وهَكَذا السّنَُّة

واْلحِديُث عن رسول اللَِّه عَلى عموِمِه وُظهوِرِه حتَّى َتْأِتي دَلاَلٌة عن النَّبي صلَّى الله : "وقال
ون اْلحِديُث اْلعامّ اْلمَخرج محَتمًلا معَنى اْلُخصوص عَليِه وسلَّم بَأنَّه َأراد بِه َخاصا دون عام، ويُك

لَّمسِه وَليع لَّى اللهص يالنَّب نا عاعمِديَث سَل اْلحمح نم ِفيِه، َأو اْلِعْلم لَأه اموع لَقولُّ بدًنى يعمب 
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َخاصا دون عام، وَلا يجعُل اْلحِديُث اْلعامّ اْلمَخرج عن رسول اللَِّه َخاصا عَلى َأن رسوَل اللَِّه َأراد بِه 
هعمسيو ْلهمحي َلم نَلاَلٍة ِممد رَغي82("ب(. 

إذا اشتمل الحديث على صيغة عموم؛ وجب إجراؤه على عمومه إال لدليل  :معنى القاعدة: ثانيًا
  .مومهيصرفه عن ع

مذهب الشافعي المقطوع به لكثرة نصوصه في  :تقرير اإلمام الشافعي للقاعدة ودراستها: ثالًثا
أن الكالم من كل مخاطب على ما يشتمل عليه االسم من عموم ما لم يمنع منه : تقريره
  : ، وال يخرج عن مقتضى العموم عند الشافعي إال بشرطين)83(دليل

 .نص أو أجماع: الخصوص أو التخصيصوجود الدليل المقتضي إلرادة  -1
 .احتمال الكالم للخصوص -2

وال يقال بخاص في كتاب : "في قوله: وقد ذكر الشرطين في موضعين مما تقدم من نصوصه
الله وال سنٍة إال بِداللٍة فيهما أو في واِحٍد ِمنهما، وال يقال بخاص حتى تكون اآلية تحتمل أن 

ّبها ذلك الخاص لًة له فال يقال فيها بما لم تحتمل اآليُةيكون ُأِريدَتمحم ا ما لم تكن84("، فأم( ،
 حتَّى َتْأِتي دَلاَلٌة عن النَّبي صلَّى الله عَليِه وسلَّم بَأنَّه َأراد بِه َخاصا دون عام يُكون: "...وقوله

  ".ا معَنى اْلُخصوصاْلحِديُث اْلعامّ اْلمَخرج محَتمًل

وقد اختلف األصوليون من الشافعية في وجوب العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه على 
وجوب اعتقاد عمومه والعمل بموجبه، والتوقف عنهما قبل البحث عن المخصص، : قولين

هما  ولما كان العموم والخصوص، )85(واختلفوا في تحرير مذهب الشافعي فيه، وحكي عنه القوالن
حينما ذكر صور العام في السنة عند ) 264ت( ؛ فقد أحسن المزني)86(متعلق االمر والنهي

  :؛ فذكر)87(الشافعي

  .عموم األمر من السنة -

  .عموم النهي من السنة -

  .العموم من السنة التي دلت على أنه أريد به الخاص -

؛ فتفهمه، وال تقلد من وهذا نحو مذهب الشافعي: "وذكر أمثلة لها، وقال في آخره كتابه
  .)88("وضعه

ويعبر الشافعي عن العام بمسميات على ما خالف ما عهده المتأخرون بعد استقرار 
  :من ذلك أمور نااالصطالح رعاية منه لسعة مدلوالتها اللغوية، والذي تبين ل
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أيوب ما حَكى  فسمع أبو": ، ومنه قوله)89(أنه يعبر عن العام بالجملة، وهذا كثير بين الكثرة -1
فقال بالحديث جملًة، كما .. عن النبي جمَلًة، فقال به على المذهب في الصحراء والمنازل

سمعه جملًة، وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عموِمه وجملته، حتى يجد 
  .)90("ِداللة يَفرق بها فيه بينه

باب المجمل ": "اختالف الحديث"بل يعبر عنه بالمجمل أحياًنا حتى إنه بوب في  -2
وَلِكن َأحد اْلحِديَثين واْلآيَتين : "، وذكر فيه آيات عامة وأحاديث، ومما قال فيه)91("والمفسر

رَفسِه اْلمَليلُّ عدالَِّذي ي لمجاْلم ِمنو ،ِّه اْلَخاصب ادري ّامع هجْخرالَِّذي م اْلَكَلام 92("ِمن(.  

: - العام، والمحتمل–قوله بذكر اإلطالقين : كما يعبرعن المحتمل وغير البين بالمجمل، ومنه -3
نص كتاب، َفاتَّبعه رسول الله كما أنزل : أحدهما: وسَنن رسول الله مع كتاب الله وجهان"

ح كيف فرضها جملة بين رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة، وأوض: الله، واآلخر
وفي مقابل ،)93("عامًا أو خاصًا، وكيف أراد أن يأتي به العباد، وكالهما اتبع فيه كتاب الله

بالمفس، وليس  - )94(وهو ما دل على الحقيقة مع قيد زائد–يعبر عن الخاص والمقيد : ذلك
  .بالقليل، وسيأتي بعض نصوصه في ذلك في المطلب التالي

جمَلٌة ِمن اْلَكَلام » اْلعجماُء جرحها جبار«: "قوله: ملة بالمطلق، ومنهويعبرعن العام أو الج -4
ِّه اْلَخاصب ادرالَِّذي ي جْخراْلم امِديُث  ...اْلعحو»ارباِء جمجاْلع حرا» جهحرجو ،ْطَلقم :

َنهيه عَليِه السَلام عن الصَلاِة : عجماِء بَفساِدها، وِمْثُلهإْفسادها ِفي حال يْقضى ِفيِه عَلى رب اْل
َلا يا، وهَذا َذَكرا إهلِّيصي َلاًة َأنص َنِسي نم رْأمي وهَلًة، ومج حبّالص دعبو رصاْلع دعب نم َنعم

  .)95("َطاف وصلَّى َأيَة ساعٍة شاَء

بالمجمل، ومنه  -)96(وهو ما دل على الحقيقة من حيث هي هي بال قيد–كما يعبرعن المطلق  -5
َلا يجوز ِلْلعاِلم َأن : "قوله في سياق تقريرعدم لزوم البدل لمن عجز عن هدي اإلحصار

ْنزَل مجمًلا َفيحُكم ِفي اْلمجمل حْكم يجعَل ما ُأْنزَل ِمما يْلزم ِفي النُّسِك مَفسرا دِليًلا عَلى ما ُأ
ْذُكري َلم نإاِر، وٌة ِفي الظِّهَقبا رِمْثُله ،ِمَنٍة ِفي َقْتلؤٍة مَقبر ا ُقْلَنا ِفي ِذْكرَكم ،رَفسِمَنًة اْلمؤم 

روا ِفي موِضع آَخر َفَلم يشَترْط ِفيهم ِفيِه، وَكما ُقْلَنا ِفي الشّهوِد ِحين ُذِكروا عدوًلا وُذِك
-هم عدوٌل ِفي ُكلِّ موِضع عَلى ما شرَط اللَّه َتعاَلى ِفي اْلَغير حيُث شرَطه، َفاسَتدَلْلَنا : اْلعدوَل

َلمَأع َاللَّهإَذا َك -و رَفساْلم ْكمح لمجاْلم ْكمح َلى َأناِحٍدعًنى وعوالذي يظهر  ،)97("اَنا ِفي م
بتتبع موارد استعمال الشافعي للمجمل أنه يطلقه على كل ما يقبل أن يرد عليه تخصيص أو 

  .)99(، ولذلك ربما وصف قسيم المجمل أعني المفسر بأنه نص)98(تقييد أو تفصيل أو تبيين

من الزلل، ونصرة للسنة،  ويذكر الشافعي أن معرفة قواعد العام والخاص ونحوها عصمة
وَلم يجِد الَِّذين يْظهرون اْلَقوَل باْلحِديِث ِفي شيٍء ِمن اْلَأحاِديِث ِمن الشبِه ما : "وفي ذلك يقول

يِث َليس َلهم بصر وجدوا ِفي اْلمجمل مع اْلمَفسر، وَذِلك َأنَّهم يْلَقون بهما َقوما ِمن َأهل اْلحِد
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اْلم عم لمجاْلم ِمن اَءهرا وَلى ملُّ عدا يم ضعَنا بَذَكر َقدو ،مهَليع ونهبشِه، َفيَذاِهبمبر100("َفس( ،
وهذا يكشف عن أهمية علم أصول الفقه وقواعد الفهم ألهل الحديث، والمتخصصين في الدراسات 

  .وعموم طلبة العلمالحديثية، 

على أمثلة كثيرة لهذه لقاعدة تزيد عن الخمسة  ناوقف :أمثلة القاعدة عند اإلمام الشافعي: رابعا
  :ذكر منها مثالينن، )101(عشر مثاًلا

ُأِتي عِليّ رِضي اللَّه عْنه، : عن ِعْكرمَة، َقاَل )103(، والبخاري)102(ما رواه الشافعي :المثال األول
َلو ُكْنُت َأَنا َلم ُأحرْقهم، ِلَنهي : ِدَقٍة َفَأحرَقهم، َفبَلَغ َذِلك ابن عباس رضي الله عنه، َفَقاَلبزَنا

لَّمسِه وَليع لَّى اللهاللَِّه ص ولسَذاِب اللَِّه«: رعوا بذِّبلَّ» َلا ُتعاللَِّه ص ولسر ل؛ ِلَقومَلَقَتْلُتهى و
لَّمسِه وَليع الله :»َفاْقُتُلوه َل ِديَنهدب نم«.  

، وغيرهما عن عْثمان بن عفَّان )105(، وأحمد- واللفظ له– )104(ما رواه الشافعي: وفي معناه
ٍئ مسِلم إلَّا بإحدى َلا يِحلُّ دم امر«َقاَل  -صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم  - رضي الله عنه َأن رسوَل اللَِّه 

َنْفس رَغيب َنْفس َقْتل َأو ،انصإح دعِزًنا ب َأو ،انإيم دعب َثَلاٍث، ُكْفر«.  

: إلى عموم حديث ابن عباس؛ فيشمل المرأة إذا ارتدت كما يشمل الرجل )106(أشار الشافعي
إنها تحبس وال تقتل قياسا : رد قول من قالبدلْت دينها؛ فُتقتل، وكفرت بعد إيمان؛ فحّل دمها، و

على منع قتل النساء من أهل دار الحرب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الشيخ 
، الفاني والراهب منهم، والمخالف ال ينازع في قتل الشيخ الفاني إذا ارتد، والرجل يرتد فيترهب

باب حْكم المرَتد والمرَتدِة : "عباسعلى حديث ابن ) 256ت(وقد بوب اإلمام البخاري 
مِتهِتَتاباسعن : ")108("سننه"عليهما في ) 458ت(، وبوب البيهقي )107("و ارَتد نم َقتل باب

تقتل  :"من المالكية) 422ت(قال القاضي عبدالوهاب ، و"اإلسالم إذا َثبَت عَليه رجًلا كان أِو امرأًة
، وألنه شخص مرتد كالرجل، وألن كل »من بدل دينه فاقتلوه«: ًا ألبي حنيفة؛ لقولهالمرتدة، خالف

  .)109("معصية أباحت دم الرجل بعد حظره؛ فإنها تبيح دم المرأة، كالقتل والزنا مع اإلحصان

ن ع -)113(، ومسلم)112(، والبخاري)111(ومن طريقه الشافعي– )110(ما أخرجه مالك: المثال الثاني
ٍد اْلَأْنصاِري رضي الله عنه َأن رسوَل اللِه صلى الله عليه وسلم، َنهى عن َثمن َأبي مسعو

اْلَكاِهن انْلوحو ،ِغياْلب رهمأنه يعم جميع الكالب الضواري وغير  )114(ذكر الشافعي، "اْلَكْلِب، و
؛ فيحرم بيع )115(ال يجوزما يجوز اقتناؤه وما ال يجوز، وما يجوز قتله، وما : الضواري، أي

، "الموطأ"في ) 179ت(شيء منها، وليس على من قتلها شيء، ونقل كالم شيخه مالك 
َأْكره َثمن اْلَكْلِب الضاِري، وَغير الضاِري؛ ِلَنهي رسول اللِه صلى الله عليه وسلم : "ولفظه فيه

  .ديث؛ فاحتج مالك بظاهرعموم الح)116("عن َثمن اْلَكْلب
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إلى أن هذا الحديث وما في معناه إذ كان حكم الكالب أن ) 150ت(وذهب اإلمام أبوحنيفة 
تقتل كلها، ثم أبيح االنتفاع ببعضها؛ فيحل ثمنه؛ فما روي في حرمة أثمانها كان وقت حرمة 

وقد أجاب اإلمام ، )117(االنتفاع بها، وما روي في إباحة االنتفاع بها؛ دليل على حل أثمانها
شافعي عن هذا؛ بأن الحق أن تثبت األحاديث كلها على ما جاءت كما جاءت؛ فأبيح اتخاذ الكالب ال

لصاحب الزرع والماشية والصيد، وحرمت أثمان الكالب، وأمر بقتل ما لم يبح منها، وال 
  .)118(تضاد

  يبنى العام من الحديث على الخاص: المطلب الثالث

 -اْلحِديُث عن رسول اللَِّه : "-رحمه الله–قال اإلمام  :ينص القاعدة عند اإلمام الشافع: أوًال
 لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهاُء" –صمَقْت السا سَلًة،" ِفيممَلِة جمَلى اْلجلُّ عدي رَفساْلموقال.)119("و :

صّ اْلمَفسرُة َتدلُّ عَلى سنَِّتِه النَّ -صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم  - وسنَُّة رسول اللَِّه "
  .)121("ومَفسر حِديِثِه يدلُّ عَلى جمَلِتِه: "وقال.)120("اْلجمَلِة

صلَّى اللَّه  -إن َثبَت اْلحِديُث ُقْلَنا بِه؛ َفَكان اْلَخاصّ مسَتْخرجا ِمن اْلعام، ِلَأن النَّبي : "وقال
َنهى عن بيع اْلَغرر، وبيع اْلَقمح ِفي سْنبِلِه َغرر؛ ِلَأنَّه َلا يرى، وَكَذِلك بيع الداِر  - وسلَّم عَليِه 

 ّيالنَّب هازا َأجَكم َنا َذِلكز؛ َأجضعب قا َفوِضهعِة بربّالص عيب َكَذِلكى، ورَلا ي اساْلَأسو- ص لَّى اللَّه
 لَّمسِه وَليع-امع ا ِمنجَتْخرسا مَذا َخاصه 122("؛ َفَكان(.  

َفَلا َتردّ اْلجمَلُة َنص َخبر يْخرج ِمن اْلجمَلِة، ويسَتدلُّ عَلى َأن اْلجمَلَة عَلى َغير ما : "وقال
: وقال فيما ينسب لالختالف من الحديث؛ وليس كذلك .)123("ف جمَلَتهاَأراد رسوُل اللَِّه ِمما يَخاِل

" ويْت ُتخالفِه رَليٌة عاما عَلى َأنَّهَلُة عمِعلْت اْلجَذا جإا، ورَفسم آَخرَلًة وماَء جا جا مِمْنهو ،رَفساْلم
وصْفُت ِمن سعِة ِلسان اْلعرِب، وَأنَّها َتْنِطق بالشيِء ِمْنه عاما ُتريد وَليس هَذا اْخِتَلاًفا، إنَّما هَذا ِمما 
  .)124("بِه اْلَخاص، وهَذان يسَتعمَلان معا

إذا ورد حديثان أحدهما عام، واآلخر خاص؛ ُقدم الخاص على العام؛ فبني  :معنى القاعدة: ثانيًا
   .ُخص بهالعام على الخاص، و

مذهب اإلمام الشافعي إذا ورد عامّ وخاصّ يدل  :تقرير اإلمام الشافعي للقاعدة ودراستها: ثالًثا
 كلُّ واحٍد منهما على خالف ما يدل عليه اآلخر أن العام يبنى على الخاص بمعنى أن الخاص

م تأخره عن يخصص العام، سواء علم أن الخاص متأخر عن العام أم لم يعلم أم عل
  .)126(، وعليه الجمهور)125(الخاص
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حنيفة إلى إن الخاص ال يقضي على العام بل يؤخذ بالمتأخِّر سواء كان هو  وذهب اإلمام أبو
لعامّ َنسخ  الخاص أم العام؛ فعلى هذا إن تأخر الخاص َنسخ من العام بقدر ما دلَّ عليه، وإن تأخَّرا

  .)127(الخاص

ة العام الذي لم يدخله تخصيص على كل فرد من أفراده قطعية هل دالل: )128(ومنشأ الخالف
العام عندنا يوجب الحكم فيما تناوله قطعا ويقيًنا بمنزلة الخاص : أم ظنية؟؛ قال جمهور الحنفية

  . فيما يتناوله، ولذلك ينسخ العام الخاص إن تأخر عنه، ويمتنع التخصيص بخبر الواحد والقياس

ه ظنية؛ وداللة الخاص قطعية بمعنى أن العام يحتمل التخصيص داللت: وقال الجمهور
، والخاص ال يحتمله؛ فيبنى العام على الخاص مطلًقا، ويجوز تخصيص العام بخبر الواحد والقياس

ويْلمح الشافعي إلى هذا األصل حين يذكر احتمال صيغ العموم إلرادة غير العموم، ومنه قوله في 
اآلية عامًا على األموال، وكان يحتمل أن تكون على بعض األموال دون  فكان مْخرج" ":الرسالة"

  .)129("بعض

وصنيعه في ذكر أحوال العام في الكتاب والسنة في أبواب من حيث ورود التخصيص عليه أو 
توكيد منه أن العام ليس قاطع الداللة بحيث يدفع " الرسالة"أحتمال إرادة الخصوص في كتابه 

يرى اإلمام أبو حنيفة، بل قد يأتي العام، ويدخله الخصوص، ويأتي عاما ويراد خبر الواحد كما 
َفَلا َتردّ َفَلا يردّ باْلجمَلِة َنصّ َخبر عن رسول اللَِّه، ..: "، ولذلك قال الشافعي)130(به الخصوص

لَِّه ِمما اْلجمَلُة َنص َخبر يْخرج ِمن اْلجمَلِة، ويسَتدلُّ عَلى َأن اْلجمَلَة عَلى َغير ما َأراد رسوُل ال
، وإذا كان مراده بالجملة هنا العام وما في حكمه؛ كالمطلق وما ال يحتمل )131("يَخاِلف جمَلَتها

يصح كذلك؛ الخاص ال يرد بالعام، والمقيد ال يرد بالمطلق، وما ال يحتمل ال يرد بما التأويل؛ ف
  .يحتمل

ودليل الخصوص عند الشافعي بيان تفسير ال بيان تغيير؛ ولذلك يصح أن يكون متصًلا 
: بدليل العموم، ومنفصًلا عنه متقدما أو متأخرا، وهذا ما يصرح به في النصوص السابقة، ومنها

، لكن يتنبه إلى أن داللة الخاص على العام عند الشافعي أعم )132("ومَفسر حِديِثِه يدلُّ عَلى جمَلِتِه"
وأما عند أبي حنيفة؛ ، )133(من التخصيص؛ فإنه يطلقها على إرادة الخصوص من العموم أيضا

ن التخصيص متصأل فدليل الخصوص مغير لحكم العموم؛ ألن كليهما داللته قطعية؛ فإن لم يك
  .)134(بدليل العموم؛ نسخ المتأخر منهما المتقدم

أن في بناء العام على الخاص إعماًلا للدليلين، أما الخاص فواضح، وأما : وحجة الشافعي
العام؛ ففي بعض ما دل عليه، فإن لم يبن عليه بل نسخ أحدهما اآلخر؛ فقد ألغينا أحدهما، وال 

  .)135(شك أن إعمال الدليلين أولى
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أمثلة عديدة لهذه القاعدة عند اإلمام الشافعي، ومن  :أمثلة القاعدة عند اإلمام الشافعي: رابعا
  :)136(ذكر هنا مثالين مما ذكر فيه التخصيصن

، )139(، وأسنده أبو داود)138(، والبخاري بصيغة الجزم)137(ما عّلقه الشافعي :المثال األول
قال رسوُل : عن أبي هريرة قال - )141(صحيح بإسناد حسن أو: وقال النووي- )140(والدراقطني

وفي معناه مما يتعلق بالشروط ، "المسلمون على شروطهم: "-صلَّى الله عليه وسلم  -الله 
عن عْقبَة بن عاِمر رِضي )144(، ومسلم)143(، وأسنده البخاري)142(ما عّلقه الشافعي: في النكاح

َأحقّ الشّروِط َأن ُتوُفوا بِه ما «: ِه صلَّى الله عَليِه وسلَّمَقاَل رسوُل اللَّ: اللَّه عْنه، َقاَل
وجِه الُفرب َلْلُتمَتحأن هذا عام خص منه الشروط غير الجائزة؛  )145(ذكر الشافعي، »اس

  : ومخصصه أحاديث، منها

ائشة في عن ع -)149(، ومسلم)148(، والبخاري)147(ومن طريقه الشافعي- )146(ما أخرجه مالك
َأما بعد، َفما باُل ِرجال يشَترُطون شروطًا «: مكاتبة بريرة واشتراط أهلها أن يكون الوالء لهم

ُء َليسْت ِفي ِكَتاِب اللِه؟ ما َكان ِمن شرٍط َليس ِفي ِكَتاِب اللِه َفهو باِطٌل؛ وإن َكان ِمائَة شرٍط، َقضا
ّقاللِه َأحَتقَأع نَلاُء ِلما اْلونَّمإو ،َثقُط اللِه َأورشوُل اللَِّه : "؛ قال الشافعي»، وسَطَل رلَّى  -فَأبص

 لَّمسِه وَليع ِفي ِكَتاِب اللَِّه  -اللَّه سٍط َليرُكلَّ ش -هلَّ َثَناؤج-  ولسنَِّة رس ِفي ِكَتاِب اللَِّه َأو إَذا َكان
  .)150("ِخَلاُفه –صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم  -اللَِّه 

، وهذا أقرب؛ )152(بل واٍه بمرة: حسن صحيح، قال ابن الملقن: وقال-  )151(وما رواه الترمذي
فإن في إسناده كثير بن عبدالله المزني، ضعفه جدا يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل 

الصّْلح جاِئز بين : "اللِه صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم َقاَل عن عمرو بن عوف أن رسوَل - )153(وغيرهما
رًطا حرَلّا شإ ،موِطهرَلى شع ونِلمسالما، وامرلَّ حَأح َلاًال، َأوح مرا حْلحَلّا صإ ،ينِلمسَلاًال، اْلمح م

  .ما أحل حراما، أو حرم حالًلا ؛ فاستثنى من الشروط"َأو َأحلَّ حراما

صلَّى بَنا : عن عبادَة بن الصاِمِت، َقاَل )155(، وأسنده ابن ماجه)154(ما عّلقه الشافعي :المثال الثاني
َناوَل شيًئا يوم حَنين إَلى جْنِب بِعير ِمن اْلمَقاِسم، ُثم َت -صلَّى اللَّه عَليِه وسلَّم  - رسوُل اللَِّه 

يا َأيّها النَّاس، إن هَذا : "َفجعَل بين إصبعيِه، ُثم َقاَل - يعِني وبرًة- ِمن اْلبِعير، َفَأَخَذ ِمْنه َقردًة 
نَفإ ،َذِلك ونا دمو ،َذِلك قا َفوَط َفمْخياْلمَط ووا اْلَخيَّأد ،ُكمَغَناِئم ِلِه  ِمنَلى َأهع اراْلُغُلوَل ع

َنارو َنارشِة، واماْلِقي موي."  

أن هذا الحديث عام يشمل الخيط والمخيط؛ فما فوقهما؛ فيدخل فيه  )156(ذكر الشافعي
واللفظ – )158(، ومسلم)157(الطعام، لكن خص الطعام؛ فُأذن به في بالد الحرب بما أخرجه البخاري

َفاْلَتزمُته، : َأصبُت جرابا ِمن شحم، يوم َخيبر، َقاَل: بن مَغفَّل رضي الله عنه َقاَلعن عبِد اللِه  - له
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َفاْلَتَفتُّ، َفإَذا رسوُل اللِه صلَّى الله عَليِه وسلَّم : "َلا ُأعِطي اْليوم َأحدا ِمن هَذا شيًئا، َقاَل: َفُقْلُت
ُكنَّا ُنِصيب ِفي مَغاِزيَنا «: عن ابن عمر رِضي اللَّه عْنهما، َقاَل )159(، وبما رواه البخاري"مَتبسما

هَفعَلا َنرو َفَنْأُكُله ،الِعَنبَل وسالبخاري، وعليهما بوب »الع" : ضِفي َأر امالطَّع ِمن ِصيبا يم ابب
  .)160("الحرِب

ال أعلم خالفًا بين الفقهاء في أن الطعام ال يخمس في ): "388ت(خطابي قال أبوسليمان ال
جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وعلى قدر الحاجة، وما 
دام صاحبه مقيما في دار الحرب؛ وهو مخصوص من عموم اآلية ببيان النبي صلى الله عليه 

  .)161("وسلم

  العبرة بعموم لفظ الحديث ال بخصوص سببه: ابعالمطلب الر

وَكِثير ِمن اْلَفراِئض َقد َنزَلْت : "-رحمه الله–قال اإلمام  :نص القاعدة عند اإلمام الشافعي: أوًال
نيا بًة إلَّا مامع ِللنَّاسو مَله َفَكان ماِب َقوبَأسُأِحلَّ ب لَّ َأنَّهجو زع اللَّه  ٍة َأووررَنى ضعِلم

  .)162("َخاصٍة

إذا اشتمل الحديث على صيغة عموم، وكان بعد سبب خاص من حادثة أو  :معنى القاعدة: ثانيًا
  .سؤال؛ اعتبرت الصيغة؛ فحمل على عمومه، ولم يخص بصورة ذلك السبب

ذا المبحث أن علم مما سلف من مطالب ه :تقرير اإلمام الشافعي للقاعدة ودراستها: ثالثأ
مذهب الشافعي أن الدليل إذا اشتمل على صيغة عموم؛ ُأجري على العموم ما لم يخصصه 

  . مخصص؛ فما الحكم إذا لم يأت ما يخصصه لكن ورد اللفظ العام على سبب خاص؟

أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب نظرا  - )163(وهو مذهب الجمهور-قول الشافعي 
َلا : "وقد أبان الشافعي عن علة ذلك؛ فقال،  يخص العموم بصورة السبب الخاصلظاهر اللفظ؛ فال

ير السبِب وَلا َتصَنع اْلَأسباب شيًئا، إنَّما َتصَنعه اْلَأْلَفاُظ؛ ِلَأن السبب َقد يُكون ويحدُث اْلَكَلام عَلى َغ
َله حْكم َفيَقع؛ َفإَذا َلم يصَنع السبب بَنْفِسِه شيًئا؛ َلم يصَنعه بما بعده؛ وَلم  يُكون مبَتدَأ اْلَكَلام الَِّذي

وهو صريح بين في أن السبب ال يخص به العام ، )164("يمَنع ما بعده َأن يصَنع ما َله حْكم إَذا ِقيَل
، )165( )761ت(الذي يدل عليه كالمه كما حرره العالئي الوراد بعده؛ فهذا مذهب الشافعي 

  .)167("البرهان"في ) 478ت(خالًفا لما نسبه إليه الجويني  )166()772ت (واإلسنوي 

عن حديث أسامة بن زيد  )169(، ومسلم)168(وأما ما قد يفهم من كالمه في الجواب عما رواه
ِه وَليع لَّى اللهص يالنَّب َقاَلرضي الله عنهما َأن ،لَّما ِفي النَِّسيَئِة«: سبا الرنَّمإلى  )170(؛ إذ أشار»إ

أنه يحتمل أن أسامة ذكر اللفظ النبوي ولم يذكر سببه ألنه لم يدركه؛ ولو ذكره لما ُأخذ بظاهر 
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: عنه) 761ت(فيما نقله العالئي ) 359ت(عموم الحديث؛ فقد أجاب عنه أبوالحسين ابن القطان 
ا فعل ذلك ألنه عارض حديث أسامة أحاديث ُأخر تقتضي تحريم ربا الفضل، ولم أن الشافعي إنم

  .)171(تكن وردت على أسباب، وهذا ورد على سبب؛ فقصره الشافعي على سببه جمعا بين األدلة

بيان أنه المقصود : وفائدة ذكر الراوي للسبب الذي ورد عليه لفظ عام؛ وإن لم يخص به
خراجه عن العموم باالجتهاد؛ فإن دخوله في العموم مقطوع به، وما األول بالخطاب، وامتناع إ

وال يمنع عدم  ،)172(صورة السبب قطعية الدخول: سواه دخوله مظنون، وهذا معنى قولهم
ويحدُث عنه : "تخصيص اللفظ العام بسببه االستعانَة به على فهم الحديث؛ فقد قال الشافعي

ج كرأد ِديَث َقده الرجُل الحابرك  ولم  ود؛المسأَلَة ي  ببَفته السرعماِب، بوِقيَقة الجلَّه على حدفي
  .)173("الذي يْخرج عليه الجواب

على أمثلة يسيرة لهذه القاعدة عند الشافعي،  ناوقف :أمثلة القاعدة عند اإلمام الشافعي: رابعا
  :ذكر منها مثالينن

عن عاِئشَة رِضي اللَّه عْنها،  )176(، ومسلم)175(، والبخاري)174(فعيما أخرجه الشا :المثال األول
َأن ابن وِليدِة زمعَة ِمنِّي، َفاْقبضه إَليك، َفَلما َكان عام : َكان عْتبُة عهد إَلى َأِخيِه سعٍد: َقاَلْت

َأِخي وابن وِليدِة : إَلي ِفيِه، َفَقام عبد بن زمعَة، َفَقاَلابن َأِخي عهد : الَفْتح َأَخَذه سعد، َفَقاَل
دعَفَقاَل س ،لَّمسِه وَليع لَّى اللهص يَلى النَّبَقا إاواِشِه، َفَتسَلى ِفرع ِلدي، ووَل اللَِّه، : َأبسا ري

َأِخي وابن وِليدِة َأبي، وِلد عَلى ِفراِشِه، : َقاَل عبد بن زمعَةابن َأِخي، َقد َكان عهد إَلي ِفيِه، َف
لَّمسِه وَليع لَّى اللهص ّيَفَقاَل النَّب :»رجالح اِهرِلْلعو اشِلْلِفر َلدَة، الوعمز نب دبا عي َلك وه« ،

  ".ِلما رَأى ِمن شبهِه بعْتبَة، َفما رآها حتَّى َلِقي اللَّه» احَتجبي ِمْنه«: ُثم َقاَل ِلسودَة بْنِت زمعَة

هذا حديث لفظه عام ورد على سبب خاص هو ابن أمٍة كانت موطوءة لزمعة، وقد ولد على 
ولد األمة المستفرشة، وقد نص الشافعي على أن الولد للفراش : فراش زمعة، وصورة السبب
، فلم يخصص الحديث بصورة السبب، ولم يخرج صورة السبب )177(بالوطء بملك اليمين والنكاح

من عمومه كما ذهب اإلمام أبو حنيفة؛ فإنه أخرج ولد األمة اْلموُطوءة من عموم قوله صلى الله 
عتذر ، وا)178(فال يثبت عنده نسبه من صاحب الفراش إلَّا بدعواه " اْلوَلد لْلفراش: "عليه وسلم

وبوب ، )179(ألبي حنيفة بأنه لعله لم يطلع على ورود الخبر على ذلك السبب) 631ت(اآلمدي 
باب، الوَلد : "على هذا الحديث بمقتضى قول الشافعي ومن قال بقوله؛ فقال) 256ت(البخاري 

  .)180("ِلْلِفراش، حرًة َكاَنْت َأو َأمًة
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، ومسلم عن ابن عمر، عن زيِد بن َثابٍت )182(البخاري، و)181(ما أخرجه الشافعي :المثال الثاني
مْنهع اللَّه ِضيا «: رهيعبي ِة َأنيراِحِب العِلص َخصَأر لَّمسِه وَليع لَّى اللهوَل اللَِّه صسر َأن

  .»بَخرِصها

العرايا، ولصاحب العرية  أن سبب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في )183(ذكر الشافعي
ِقيَل ِلمحموِد بن َلبيٍد َأو َقاَل محمود بن َلبيٍد ِلرجل ِمن : ما علقه بقوله: أن يبيعها بخرصها

 ياِب النَّبحَأص -  لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهص - هرا َغيمإٍت وَثاب نب ديا زإم :اُكمايرا عِذِه؟ َقاَل مه : ُفَلان
 يا إَلى النَّبَكواِر شاْلَأْنص ِمن ينَتاجحاًلا مى ِرجمسو ُفَلانو-  لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهص-  َطبّالر َأن

ْندهم ُفضوٌل ِمن ُقوِتهم ِمن التَّمر؛ يْأِتي وَلا َنْقد بَأيِديهم يَتبايعون بِه رَطبا يْأُكُلوَنه مع النَّاس، وِع
  ". َفرخَّص َلهم َأن يَتبايعوا اْلعرايا بَخرِصها ِمن التَّمر الَِّذي ِفي َأيِديهم يْأُكُلوَنها رَطبا

عن سهل بن َأبي  )186(، ومسلم)185(، والبخاري)184(ما رواه: ويدل عليه فيما ذكر الشافعي
َةحْثم :»ِة َأنيرِفي الع خَّصرو ،رالتَّمب رالثَّم عيب نى عَنه لَّمسِه وَليع لَّى اللهوَل اللَِّه صسر َأن  اعُتب

وفي ، ، يدل على أنهم محتاجون للرطب"يْأُكُلها َأهُلها رَطبا : "؛ فقوله»بَخرِصها، يْأُكُلها َأهُلها رَطبا
: هذا أن الترخيص كان لقوم محتاجين فقراء إال أن الشافعي لم يخص العموم بحال الحاجة؛ قال

"َكان نإو ،قسِة َأوسَخم ونا دا ِفيمايرُل اْلعجالر َتاعبي َأن ْأسَلا ب ِه َأنإَلي بَالَِّذي َأْذها؛  ووِسرم
 يالنَّب لَّى - ِلَأنص  لَّمسِه وَلياَلى عَتع ٍد،  -اللَّهَأح ونٍد دا َتِحلُّ ِلَأحا َأنَّهِفيه َتْثنسي ا َفَلملَّهإَذا َأح

 ْنهع رْفت؛ َفاْلَخبصا وما بهببس َكان نإو -  لَّمسِه وَليع لَّى اللَّهص - حي َلما وَلاِلهإح ْطَلاقإاَء بج هُظر
  .)187("عَلى َأحٍد

فأعمل الشافعي عموم اللفظ، ولم يقصره على سببه، لكن هذا السبب المذكورعن محمود بن 
لبيد رضي الله عنه لم يوقف له على إسناد بعد التفتيش في كتب كثيرة كما ذكر ابن 

يته عن بعد حكا" معرفة السنن واآلثار"في ) 458ت(، ولم يزد البيهقي )744ت( )188(عبدالهادي
، ولم يعزه لشيء من األصول، وممن صرح )189("هَكَذا حَكاه ِفي ِكَتاِب اْلبيوع: " الشافعي على قوله

؛ فقد رده بأنه حديث ال يدري أحد منشأه وال مبدأه وال )456ت(بعدم قبوله أبومحمد ابن حزم 
ظه عام، واألصل حمل ومهما يكن من شيء؛ فإن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه لف .)190(طريقه

  .العام على العموم إال لدليل كما تقدم

  :خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج :الخاتمة

قواعد فهم الحديث التي نص عليها اإلمام الشافعي مما يتصل بعوارض مدلول اللفظ أربع  -1
دخله يأتي الحديث عاما ويراد به العام، وعاما ويراد به الخصوص، وعاما وي: هي قواعد

يبنى العام من ، واألصل في العام من الحديث حمله على العموم إال لدليل، والتخصيص
 .ال بخصوص سببه الحديث العبرة بعموم لفظ، والحديث على الخاص
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طبق الشافعي هذه القواعد في بيانه لمعاني الحديث واستنباطه منه، واستدالله به في مواطن  -2
 .كثيرة على تفاوت بين تلك القواعد

كان لإلمام الشافعي السبق في تقرير هذه القواعد بحسب ما وصلنا، وبعضها من ابتكاره،  -3
أبانت الدراسة عن ، وقد ومن بعده عني العلماء من المحدثين واألصوليين بالتأكيد عليها

في كتب اإلمام الشافعي، وهي بذلك تسد ثغرة في كتب أصول الفقه  الحديثية وفرة األمثلة
 .ين، ومثل ذلك علم دراية الحديث، وعلم أصول التفسيرعند المتأخر

العام الذي يراد به العام، : يحصر اإلمام الشافعي صور العام من حيث المراد به في ثالث -4
العام : والعام الذي يراد به الخاص، والعام المخصوص، ويحتمل كالمه عودها إلى صورتين

ص، وهذا تقسيم حاصر ناشيء عن استقراء الذي يراد به العام، والعام الذي يراد به الخا
 .تام، وقد يعبر الشافعي عن العام بالجملة، والمجمل، والمطلق

في بناء العام على الخاص على قطعية داللة الخاص،  - ومنهم الشافعي-مبتنى قول الجمهور -5
 .وظنية داللة العام، وأن دليل الخصوص بيان تفسير ال تغيير

بخصوص سببه عند الشافعي لكنه قد يخص عموم نص معين  العبرة بعموم لفظ الحديث ال -6
بسببه جمعا بين نصوص الباب، فال ينفي اعتبار الصيغة دون السبب عنده أن يكون للسبب 

 .أثر في فهم الحديث

بدراسة قواعد فهم الحديث بأنواعها في جامع الترمذي، وصحيح ابن خزيمة،  ويوصي الباحثان
  .وصحيح ابن حبان

  

  : الهوامش
 
تحقيق طه جابر (م، 6، 3، المحصول، ط)606ت(، فخر الدين محمد بن عمر الرازي: راجع (1) 

  78، ص 1، ج1997، مؤسسة الرسالة، )العلواني

تحقيق عبدالحميد (م، 11، 1، المحكم والمحيط األعظم، ط)458ت(ابن سيده، علي بن إسماعيل   (2)
   172، ص1، ج2000، دار الكتب العمية، )الهنداوي

، )تحقيق عبدالله التركي(م، 3، 1، شرح مختصر الروضة، ط)716ت(الطوفي، سليمان بن عبدالقوي   (3)
  120، ص1، ج1407مؤسسة الرسالة، 

م، 2، 1رح الكبير، ط، المصباح المنير في غريب الش)770ت(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي   (4)
  510، ص2، ج)ت.د(المكتبة العلمية، بيروت، 

  171، دار الكتب العلمية، ص1، التعريفات، ط)816ت(الجرجاني، علي بن محمد : راجع  (5)
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تحقيق عدنان درويش (م، 1، )ط.د(، الكليات، )1094ت(الكفوي، أبوالبقاء أيوب بن موسى : راجع  (6)

  728، مؤسسة الرسالة، ص)وزميله

تحقيق عبدالسالم هارون (م، 15، )ط.د(، تهذيب اللغة، )370ت(األزهري، أبومنصورمحمد بن أحمد   (7)
  335، ص6، ج)ت.د(، )وزمالئه

  338، ص4ابن سيده، المحكم، ج  (8)

، 1، التوقيف على مهمات التعاريف، ط)1031ت(المناوي، زين الدين عبدالرؤوف بن محمد : راجع  (9)
  265، عالم الكتب، القاهرة، ص )مدانتحقيق عبالحميد ح(م، 1

تحقيق بإشراف (م، 1، 8، القاموس المحيط، ط)817ت(الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب   (10)
  167، ص 2005، مؤسسة الرسالة، )محمد نعيم العرقسوسي

 بشرح ألفية الحديث، ، فتح المغيث)902ت(السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن : راجع  (11)
  14، ص 1، ج1426، مكتبة دار المنهاج، )تحقيق عبدالكريم الخضير وزميله(م، 5، 1ط

، والزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر 168، ص 1الفخر الرازي، المحصول ج: راجع  (12)
، دار طيبة )تحقيق عبدالله الداغستاني(م، 4، 1، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ط)794ت (

   30، ص 2، ج2018الخضراء،

م، 1، 3، آداب الشافعي ومناقبه، ط)327ت(ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي   (13)
  76ص  ،،2003، دار الكتب العلمية، )تحقيق عبدالغني عبدالخالق(

، )تحقيق السيد أحمد صقر( م،2، 1، مناقب الشافعي، ط)458ت(البيهقي، أحمد بن الحسين : راجع  (14)
  80، ص1،ج1970التراث، القاهرة، دار 

  71، ص1البيهقي، مناقب الشافعي، جنقله عنه تلميذه   (15)

م، دار 4، )ط.د(، تهذيب األسماء واللغات، )676ت (النووي، أبوزكريا يحيى بن شرف : راجع  (16)
  45، ص1الكتب العلمية، بيروت ج

  246، ص 1المصدر نفسه، ج: راجع  (17)

  232- 230ص ،1المصدر نفسه، ج: راجع  (18)

القديمة، رواية الحسن بن محمد  الرسالة  قرأت في كتاب "  :442، ص1قال في مناقب الشافعي، ج  (19)
  ..".الزعفراني، عن الشافعي، رحمه الله، أنه قال

  48، ص1النووي، تهذيب األسماء واللغات، ج: راجع  (20)

  242، ص1البيهقي، مناقب الشافعي، ج: راجع  (21)

  234، ص 1مناقب الشافعي، ج البيهقي،: راجع  (22)
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حققه الباحث عبدالله شرف الدين الداغستاني، ونشرعن آفاق المعرفة، وقد أثبت أنه فصول من   (23)

  .المطبوع من كتاب األم ُفرق بينها فيه

م، 2، 1، طبقات الفقهاء الشافعية، ط)643ت(ابن الصالح، أبوعمرو عثمان بن عبدالرحمن : راجع  (24)
نقًلا عن أبي  683-682، ص 2، ج1992، دار البشائر اإلسالمية، )ين علي نجيبتحقيق محيي الد(

  .بكر الصيرفي

   322، ص 2البيهقي، مناقب الشافعي، ج: راجع  (25)

  405، ص 2الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج: راجع  (26)

  242-241، ص 1البيهقي، مناقب الشافعي، ج: راجع  (27)

الشافعي، إبطال : ترك مقتضى القياس بغير دليل، راجع: الذي أبطله الشافعياالستحسان   (28)
العوض، عبدالرحمن بن محمد، محرر مقاالت : ، وينظر74، 72، ص 9االستحسان، ضمن األم، ج

-243، 230- 227ص ، 2018م، مركز البيان للبحوث والدراسات، 1، 1الشافعي في األصول، ط
245  

  298، ص2، والبيهقي، مناقب الشافعي، ج21داب الشافعي ومناقبه، صابن أبي حاتم، آ: راجع  (29)

  580، 575الشافعي، الرسالة، ف  (30)

  40، ص 10الشافعي، اختالف الحديث، ج  (31)

  41، ص 10المصدر نفسه، ج  (32)

  2653البويطي، مختصر البويطي، ف  (33)

  3698-3696المصدر نفسه، ف   (34)

  309ص  ،2الرازي، المحصول، ج الفخر: انظر (35)

  197، ص 2اآلمدي، اإلحكام في اصول األحكام، ج :انظر (36)

ابن السبكي، تاج الدين : راجع للفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص  (37)
، )تحقيق أحمد الزمزمي وزميله(م، 7، 1، اإلبهاج في شرح المنهاج، ط)771ت(عبدالوهاب بن علي 

، وفيه نقله لرسالة لوالده 1352-1346، ص4، ج2004ية، دبي، دار البحوث للدراسات اإلسالم
  .التقي السبكي في الفرق بينهما مع زيادات

  55، ص 1ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج: انظر  (38)

  222، ص1البيهقي، مناقب الشافعي، ج (39)

  53الشافعي، الرسالة، ص   (40)

  1451 ، ص4السبكي، اإلبهاج في شرح المنهاج، ج: راجع  (41)

  187الرسالة، ف  (42)
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  58المصدر نفسه، ص   (43)

  66-64المصدر نفسه، ص   (44)

   1361-1358، ص 4ابن السبكي، اإلبهاج، ج: راجع  (45)

  40، ص 10المصدر نفسه، ج  (46)

  317، وص 265، ص 10، وج115، ص 4ج: انظر مثًلا كالمه في العرايا، وأوقات النهي  (47)

  186-183الرسالة، ف : انظر  (48)

  111، ص 4، األم، ج1626، 911الرسالة، ف : راجع منها  (49)

 ،1، مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، ط)1230ت(العلوي، عبدالله بن إبراهيم الشنقيطي   (50)
  391، رقم1995، دار المنارة، جدة، )تحقيق محمد ولد سيدي الشنقيطي(

  199ص  أبا زهرة، الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفقهية،: انظر  (51)

  29-28، ص10الشافعي، اختالف الحديث، ج  (52)

  247، ص 3الزركشي، البحر المحيط، ج  (53)

  79، ص 6األم، ج: رضاع سالم مولى أبي حذيفة: راجع كالمه حول (54)

، ص 10، وج642، ص 3، وج224، وص 94، وص28، ص 8، وج115، ص 4ج: وراجع أيضأ  (55)
  317، و316، وص 265، وص 221، وص 136 -127، وص 119، وص 117

  )494رقم (مالك بن أنس، الموطأ،   (56)

  244، ص 10جو ،417ص و ،106/ 6(، واألم )848ف(الشافعي، الرسالة،   (57)

  2139، رقم 69، ص 3البخاري، الصحيح، ج  (58)

  1412، رقم 1032، ص 2مسلم بن الحجاج، الصحيح، ج  (59)

، ص 10جو ،419- 418صو ،109-108، ص 6، واألم ج859-849الشافعي، الرسالة، ف :اجع ر(60)
245-246  

  519، رقم 836، ص 4مالك بن أنس، الموطأ، ج  (61)

  245، ص 10جو ،418ص و ،108، ص 6، واألم ج856الشافعي، الرسالة، ف   (62)

  1480، رقم 1114، ص2مسلم بن الحجاج، الصحيح، ج  (63)

  748، ص 3الموطأ، ج  (64)

  431، ص 2الترمذي، الجامع الكبير، ج: راجع  (65)

  250، ص 8الشافعي، األم، ج  (66)

  2258، رقم 87، ص 3البخاري، الصحيح، ج  (67)
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  235، ص 2القرب، راجع غريب الحديث ألبي عبيد، ج: السَقب أو الصَقب  (68)

مع (المزني، األمر والنهي على مذهب الشافعي، : ، انظر214، ص10، وج250، ص 8األم، ج: راجع  (69)
  338ص ، )مقدمة تحقيق مختصر المزني

ابن : حقّ َتملٍُّك َقهري يْثبُت ِللشريِك اْلَقِديم عَلى اْلحاِدِث ِفيما مَلك بِعوض ِلدْفع الضرِر، انظر: الشفعة  (70)
م، دار إحياء 10، )ط.د(، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، )974ت(حجر الهيتمي، أحمد بن محمد 

   53ص ، 6ـ ج1983التراث العربي، 

   211، ص 10، ج)مع األم(الشافعي، اختالف الحديث   (71)

  2257، رقم 87، ص 3البخاري، الصحيح، ج  (72)

تحقيق (م، 1، 1، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ط)370ت (األزهري، محمد بن أحمد : انظر  (73)
  342، ص1998، دار البشائر، بيروت، )عبدالمنعم بشناتي

تحقيق محمد (م، 10، 1، االستذكار، ط)463ت(بوعمر يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر، أ: راجع  (74)
   67، ص 7، ج2000، دار الكتب العلمية، )علي معوض وزميله

  124-120، ص 4الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ج: راجع  (75)

، ص 6، وج611، وص 288، وص 2828، ص 5، وج386- 385، ص 4األم، ج: وانظر أيضا  (76)
  214، ص 10وج ،660، ص 8، وج418

  558الشافعي، الرسالة، ف   (77)

  818المصدر نفسه، ف   (78)

  882المصدر نفسه، ف   (79)

  923المصدر نفسه، ف   (80)

  21، ص 10الشافعي، اختالف الحديث، ج  (81)

  40، ص 10المصدر نفسه، ج  (82)

ي بكر ألب" الدالئل واألعالم"، نقًلا عن كتاب 19- 18، ص3الزركشي، البحر المحيط، ج: راجع  (83)
  .، ولم يصلنا هذا الكتاب)330ت(الصيرفي 

  558الشافعي، الرسالة، ف   (84)

  39-36، ص 3الزركشي، البحر المحيط، ج: راجع  (85)

  168، ص 1الرازي، المحصول، ج: راجع  (86)

  338-336المزني، األمر والنهي على معنى الشافعي، ص   (87)

  341المصدر نفسه، ص   (88)
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  245، ص 10، وج250، ص 8جو ،115، ص 4، األم، ج923الرسالة، ف : راجع مثأل  (89)

  818-817الرسالة، ف   (90)

  115، ص 10اختالف الحديث، ج  (91)

  464، ص 3جو ،266، ص 10ج: ، وراجع117، ص 10المصدر نفسه، ج  (92)

  2665- 2663، ومختصر البويطي، ف262، ص6، وج527، ص 4ج: ، وراجع298الرسالة، ف   (93)

  143، ص 3صول، جالرازي، المح: راجع  (94)

  114، ص 4ج: ، وراجع317، ص 10اختالف الحديث، ج  (95)

  143، ص 3الرازي، المحصول، ج: راجع  (96)

  298، ص 3األم، ج  (97)

، والعوض، محرر مقاالت الشافعي في 212-211المبارك، سبك المقالة في شرح الرسالة، ص : راجع  (98)
  50األصول، ص 

  25 ، ص10، وج224، ص 8األم، ج :راجع (99)

  266، ص10اختالف الحديث، ج  (100)

، وص 102، ص 5، وج386-383، وص 166، وص 114، ص 4، وج485، ص 3األم، ج: راجع  (101)
  618، وص 611، وص 562، ص 8، وج311، وص 287، وص 272، وص 150وص  ،،107

على  أنه لم ير أهل الحديث يثبتونه؛ وهذا محمول 569لكنه ذكر ص  ،568، ص2الشافعي، األم، ج (102)
من لقي منهم؛ فقد أثبته البخاري أمير المؤمنين في الحديث وأخرجه، وحسبك به، وقد ذكره الشافعي 

   .419، ص 7ج: محتجا به في موطن آخر؛ انظر

   6922، رقم 15، ص 9 البخاري، الصحيح، ج (103)

  568، ص 2الشافعي، األم، ج  (104)

  437، رقم 491، ص 1أحمد بن حنبل، المسند، ج  (105)

  420-417، ص 7األم، ج :راجع (106)

  15، ص 9الصحيح، ج (107)

  120، ص 17البيهقي، السنن الكبير، ج  (108)

م، 2، 1، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، ط)422ت(عبدالوهاب البغدادي، ابن علي بن نصر   (109)
   847، ص 2، ج1999، دار ابن حزم، )تحقيق الحبيب بن طاهر(

  568، رقم 950، ص 4مالك بن أنس، الموطأ، ج  (110)

  23، ص 4الشافعي، األم ج  (111)
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  2237، رقم 84، ص 3البخاري، الصحيح، ج  (112)

  1567، رقم 1198، ص 3مسلم بن الحجاج، الصحيح، ج  (113)

  23، ص 4، ج601، ص 3الشافعي، األم، ج: راجع  (114)

  426، ص 4ابن حجر، فتح الباري، ج: انظر  (115)

  950، ص 4مالك بن أنس، الموطأ، ج  (116)

  56- 53، ص4الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ج: عراج  (117)

  28، ص 4الشافعي، األم ج :راجع (118)

  524، ص 8الشافعي، األم، ج  (119)

  224، ص 8المصدر نفسه، ج  (120)

  190، ص 6المصدر نفسه، ج  (121)

  142، ص 4المصدر نفسه، ج  (122)

  25، ص 10، ج)مع االم(الشافعي، اختالف الحديث   (123)

  41، ص 10المصدر نفسه، ج  (124)

  1460، ص 4ابن السبكي، اإلبهاج في شرح المنهاج، ج: راجع  (125)

  410، ص 3الزركشي، البحر المحيط، ج: انظر  (126)

 ، مير محمد كتب خانة،)ط.د(، أصول البزدوي، )382ت (البزدوي، علي بن محمد الحنفي : راجع  (127)
  132، ص 1، والسرخسي، أصول السرخسي، ج59، ص)ت. د(

، تفسير )1438ت(، والصالح، محمد أديب 29-26، ص 3لبحر المحيط، جالزركشي، ا: انظر  (128)
  125-124، 118- 116، ص 2، ج1993م، المكتب اإلسالمي، 2، 4النصوص في الفقه اإلسالمي، ط

  520الشافعي، الرسالة، ف   (129)

  54، 52العوض، عبدالرحمن، محرر مقاالت الشافعي في األصول، ص : انظر  (130)

  25، ص 10، ج)مع االم(الحديث الشافعي، اختالف   (131)

  190، ص 6المصدر نفسه، ج  (132)

  117، ص 10، وج224، ص 8المصدر نفسه، ج: راجع (133)

  30- 29، ص 2السرخسي، اصول السرخسي، ج: راجع  (134)

  522- 521، 1اإلسنوي، نهاية السول، ج: راجع  (135)

   100-99، ص5، وج142، ص 4الشافعي، األم، ج: وراجع  (136)

  25، ص 10، ج189، ص 6م جالشافعي، األ  (137)
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  92، ص 3البخاري، الصحيح، ج  (138)

  3594، رقم446- 445، ص 5أبوداود، السنن، ج  (139)

تحقيق شعيب (م، 5، 1، سنن الدارقطني، ط)385ت(الدارقطني، أبوالحسن علي بن عمر   (140)
  2890، رقم 426، ص 3، ج2004، مؤسسة الرسالة، بيروت، )األرناؤوط وجماعة

، دار الفكر، بيروت، )ط. د(، المجموع شرح المهذب، )676ت (وزكريا يحيى بن شرف النووي، أب  (141)
  376، ص 9، ج)ت.د(

  189، ص 6الشافعي، األم، ج  (142)

  2721، رقم 190، ص 3البخاري، الصحيح، ج  (143)

  1418، رقم 1035، ص 2مسلم، الصحيح، ج  (144)

  25، ص 10، ج190-188، ص6الشافعي، األم ج :راجع (145)

  619، رقم 1134، ص5بن أنس، الموطأ، ج مالك  (146)

  269، ص 5الشافعي، األم، ج  (147)

  2729، رقم 192، ص 3البخاري، الصحيح، ج  (148)

  1504/5، رقم 1141، ص 2مسلم بن الحجاج، الصحيح، ج  (149)

  188، ص 6األم، ج  (150)

  1352، رقم 28، ص 3الترمذي، الجامع الكبير، ج  (151)

، البدر المنيرفي تخريج األحاديث واألثار الواقعة في )804ت(ي ابن الملقن، أبوحفص عمر بن عل  (152)
، ص 6، ج2004، دار الهجرة، الرياض، )تحقيق مصطفى أبوالغيط وزمالئه(م، 9، 1الشرح الكبير، ط

688   
  139-137، ص 24المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج : راجع (153)

  644، ص 5الشافعي، األم، ج  (154)

، )1420ت(األلباني، محمد ناصر الدين : ، وانظر2850، رقم 113، ص 4السنن، جابن ماجه،   (155)
، 680- 677، ص 2م، مكتبة المعارف، ج7سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، 

  985رقم 

  645-644، ص 5الشافعي، األم، ج  (156)

  3153، رقم 95، ص 4البخاري، الصحيح، ج  (157)

  1772، رقم 1393، ص 3يح، جمسلم بن الحجاج، الصح  (158)

  3154، رقم 95، ص 4البخاري، الصحيح، ج  (159)
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  95، ص 4البخاري، الصحيح، ج  (160)

، المكتبة العلمية، 4، م2، معالم السنن، ط)388ت(الخطابي، أبوسليمان حمد بن محمد البستي   (161)
  295، ص 2، ج1981بيروت، 

  114، ص 4الشافعي، األم، ج  (162)

  406، ص 1، ج)مع البدر الطالع(ع الجوامع السبكي، جم: راجع  (163)

  654، ص 6المصدر نفسه، ج  (164)

  540-539، ص 1العالئي، المجموع المذهب، ج: راجع  (165)

  540، ص 1اإلسنوي، نهاية السول، ج :راجع  (166)

  134، ص 1الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج: نظرا  (167)

  195، ص 10، واختالف الحديث، ج763الشافعي، الرسالة، ف   (168)

   1596، رقم 1218، ص 3مسلم بن الحجاج، الصحيح، ج  (169)

  197، ص 10، واختالف الحديث، ج768الرسالة، ف : راجع  (170)

  541، ص 1العالئي، المصدر نفسه، ج: راجع  (171)

  408، ص 1المحلي، البدر الطالع، جو ،540، ص 1اإلسنوي، نهاية السول، ج: راجع  (172)

  577الشافعي، الرسالة، ف  (173) 

  251، ص 10لشافعي، اختالف الحديث، جا  (174)

  6749، رقم 153، ص 8البخاري، الصحيح، ج  (175)

  1457، رقم 1081-1080، ص 2مسلم، الصحيح، ج  (176)

، ص 11البيهقي، معرفة السنن واآلثار، ج، و634-633، ص 8، وج487، ص 7األم، ج: راجع (177)
175   

م، 4، 1، تيسير التحرير، ط)972ت (بخاري أمير بادشاه، محمد أمين بن محمود ال: راجع  (178)
  265، ص 1، ج1932مصطفى البابي الحلبي، 

  241، ص 2راجع اآلمدي، اإلحكام في اصول األحكام، ج  (179)

  153، ص 8البخاري، الصحيح، ج  (180)

  109، ص 4الشافعي، األم، ج (181)

  2188، رقم 75، ص 3البخاري، الصحيح، ج  (182)

  269، ص 10واختالف الحديث، ج ،110، ص 4الشافعي، األم، ج  (183)

  263، ص 10، واختالف الحديث، ج111-110، ص 4األم، ج  (184)



 ...يقواعد فهم الحديث باعتبار عوارض مدلول اللفظ عند اإلمام الشافع   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2499

 
  2191، رقم 76، ص 3البخاري، الصحيح، ج  (185)

  1540، رقم 1170، ص 3مسلم بن الحجاج، الصحيح، ج  (186)

  114، ص 4األم، ج  (187)

م، 5، 1يث التعليق، ط، تنقيح التحقيق في أحاد)744ت(ابن عبدالهادي، محمد بن أحمد : راجع  (188)
  51، ص4، ج2007، دار أضواء السلف،)تحقيق سامي جاد الله وزميله(

  100، ص 8البيهقي، معرفة السنن واآلثار، ج  (189)

، ص 7ج) ت.د(م، دار الفكر، 12، )ط. د(ابن حزم، أبومحمد علي بن أحمد، المحلى باآلثار،   (190)
395.  

 

 :قائمة المصادر والمراجع

، بيروت، مؤسسة )تحقيق شعيب األرناؤوط وجماعة(، 1، طالمسند، )241ت(أحمد بن حنبل 
  .2001الرسالة،

تحقيق عبدالسالم (م، 15، )ط.د(، تهذيب اللغة ،)370ت(محمد بن أحمد  األزهري، أبومنصور
  ).ت.د(، )هارون وزمالئه

م، 1، 1، طالزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ،)370ت(محمد بن أحمد  األزهري، أبومنصور
  .1998يروت، ، دار البشائر، ب)تحقيق عبدالمنعم بشناتي(

نهاية السول في شرح منهاج الوصول ، )772ت(اإلسنوي، جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن 

  .، دار ابن حزم، بيروت)تحقيق شعبان محمد إسماعيل(م، 2، 1، طإلى علم األصول

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ، )1420ت(األلباني، محمد ناصر الدين 

  .المعارف م، مكتبة7، وفوائدها

تحقيق (م، 4، 1، طاإلحكام في أصول األحكام، )631ت (اآلمدي، أبوالحسن علي بن أبي علي 
  .، المكتب اإلسالمي، بيروت)عبدالرزاق عفيفي

م، مصطفى 4، 1، طتيسير التحرير، )972ت (أمير بادشاه، محمد أمين بن محمود البخاري 
  .1932البابي الحلبي، 
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تحقيق محمد زهير (م، 9، 1، طالجامع الصحيح، )256ت( البخاري، محمد بن إسماعيل
  .1422، دار طوق النجاة، )الناصر

. د(، مير محمد كتب خانة،)ط.د(، أصول البزدوي، )382ت (البزدوي، علي بن محمد الحنفي 
  ).ت

 ، رسالة ماجستير غير منشورة،مختصر البويطي، )231ت(البويطي، أبويعقوب يوسف بن يحيى 
  .1431، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة،)الساليمةتحقيق أيمن (

تحقيق جماعة بإشراف (م، 22، 1، طالسنن الكبير ،)458ت(ي، أبوبكر أحمد بن الحسين البيهق
  .2011مركز هجر، ) عبدالله التركي

تحقيق (م، 15، 1، طمعرفة السنن واآلثار ،)458ت(ي، أبوبكر أحمد بن الحسين البيهق
  .1999، دار قتيبة، دمشق، )عبدالمعطي قلعجي

تحقيق السيد أحمد ( م،2، 1، طيمناقب الشافع ،)458ت(ي، أبوبكر أحمد بن الحسين البيهق
  .1970، دار التراث، القاهرة، )صقر

تحقيق (م، 6، 1، طالجامع الكبير، )279ت(الترمذي، أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة 
  .1998، دار الغرب اإلسالمي، )بشارعواد معروف

  .، دار الكتب العلمية1، طالتعريفات، )816ت(الجرجاني، علي بن محمد 

تحقيق (م، 2، 1، طتوجيه النظر إلى أصول األثر، )1338ت(طاهر بن صالح الجزائري، 
  .1995، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، حلب، )عبدالفتاح أبوغدة

، البرهان في أصول الفقه ،)478ت(الجويني، أبوالمعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف 
  .1997، دار الكتب العلمية، )تحقيق صالح عويضة(م، 1،2ط

، 3، طآداب الشافعي ومناقبه، )327ت(أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي  ابن
  .2003، دار الكتب العلمية، )تحقيق عبدالغني عبدالخالق(م، 1

م، 13، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )852ت (ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي 
  1379، المكتبة السلفية، )زتصحيح محب الدين الخطيب، تعليق عبدالعزيز بن با(
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م، 10، )ط.د(، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، )974ت(ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد 
  .دار إحياء التراث العربي

م، 8، )ط.د(، اإلحكام في أصول األحكام ،)456ت(ابن حزم، أبومحمد علي بن أحمد القرطبي 
  .، دار اآلفاق الجديدة، بيروت)تحقيق أحمد شاكر(

، المكتبة العلمية، 4، م2، طمعالم السنن، )388ت(الخطابي، أبوسليمان حمد بن محمد البستي 
  .1981بيروت، 

تحقيق شعيب (م، 5، 1، طسنن الدارقطني ،)385ت(الدارقطني، أبوالحسن علي بن عمر 
  .2004، مؤسسة الرسالة، بيروت، )األرناؤوط وجماعة

تحقيق شعيب األرناؤوط (م، 7، 1، طالسنن، )275ت ( أبو داود السجستاني، سليمان بن األشعث
  .2009، دار الرسالة العالمية، )وجماعة

، )تحقيق طه جابر العلواني(م، 6، 3، طالمحصول، )606ت(الرازي، فخر الدين محمد بن عمر 
  .1997مؤسسة الرسالة، 

، 2، طل الفقهالبحر المحيط في اصو ،)794ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي 
  .1992، وزارة األوقاف الكويتية، )تحقيق عبدالقادر العاني وزمالئه(م، 6

، 1، طتشنيف المسامع بجمع الجوامع ،)794ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي 
  .2018، دار طيبة الخضراء، )تحقيق عبدالله الداغستاني(م، 4

 ،)ط. د(، الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفقهية، )1974ت (أبو زهرة، محمد أحمد مصطفى 
  .1978كر العربي، دار الف

م، 7، 1، طاإلبهاج في شرح المنهاج ،)771ت(ن عبدالوهاب بن علي ج الديابن السبكي، تا
  .2004، دار البحوث للدراسات اإلسالمية، دبي، )تحقيق أحمد الزمزمي وزميله(

، )مع البدر الطالع للمحلي(جمع الجوامع  ،)771ت(ن عبدالوهاب بن علي ج الديابن السبكي، تا
  .2017ة، بيروت،، مؤسسة الرسال)تحقيق مرتضى علي الداغستاني(م، 2، 1ط

، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، )902ت(السخاوي، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
  .1426، مكتبة دار المنهاج، )تحقيق عبدالكريم الخضير وزميله(م، 5، 1ط
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  .م، دار المعرفة، بيروت2، )ط.د(، أصول السرخسي، )483ت (السرخسي، محمد بن أحمد 

تحقيق (م، 11، 1، طالمحكم والمحيط األعظم، )458ت( ابن سيده، علي بن إسماعيل
  .2000، دار الكتب العمية، )عبدالحميد الهنداوي

م، 1، 2، طالفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة ،)1250ت(الشوكاني، محمد بن علي 
  .، المكتب اإلسالمي)تحقيق عبدارحمن المعلمي(

م، المكتب 2، 4، طي الفقه اإلسالميتفسير النصوص ف، )1438ت(الصالح، محمد أديب 
  .1993اإلسالمي، 

، طبقات الفقهاء الشافعية، )643ت(ابن الصالح، أبوعمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري 
  .1992، دار البشائر اإلسالمية، )تحقيق محيي الدين علي نجيب(م، 2، 1ط

تحقيق (م، 5، 1، طثارشرح معاني اآل، )321ت(الطحاوي، أبوجعفر أحمد بن محمد بن سالمة 
  .1994، عالم الكتب، )محمد زهري النجار وزميله

تحقيق عبدالله (م، 3، 1، طشرح مختصر الروضة، )716ت(الطوفي، سليمان بن عبدالقوي 
  .1407، مؤسسة الرسالة، )التركي

تحقيق (م، 10، 1، طاالستذكار  ،)463ت(ابن عبدالبر، أبوعمر يوسف بن عبدالله القرطبي 
  .2000، دار الكتب العلمية، )ي معوض وزميلهمحمد عل

م، 5، 1، طتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، )744ت(ابن عبدالهادي، محمد بن أحمد 
  .2007، دار أضواء السلف،)تحقيق سامي جاد الله وزميله(

م، 2، 1، طاإلشراف على نكت مسائل الخالف، )422ت(عبدالوهاب البغدادي، ابن علي بن نصر 
  .1999، دار ابن حزم، )ق الحبيب بن طاهرتحقي(

، )تحقيق محمد عبدالمعيد خان(م، 4، 1، طغريب الحديثأبوعبيد، القاسم بن سّلام الهروي، 
  .1964دائرة المعارف العثمانية، حيدرأباد الدكن، 

تحقيق (م، 2، 1، طالمجموع المذهب في قواعد المذهب، )761ت(العالئي، خليل بن كيكلدي 
  .2004، دار عمار، عمان، )دي وزميلهمجيد العبي
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 ،1، طمراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، )1230ت(العلوي، عبدالله بن إبراهيم الشنقيطي 
  .1995، دار المنارة، جدة، )تحقيق محمد ولد سيدي الشنقيطي(

م، مركز البيان 1، 1، طمحرر مقاالت الشافعي في األصولالعوض، عبدالرحمن بن محمد، 
  .2018ث والدراسات، للبحو

، 1، طالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )770ت(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي 
  ).ت.د(م، المكتبة العلمية، بيروت، 2

م، عالم الكتب، 4، 1، ططبقات الشافعية، )851ت(ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد 
  .1407بيروت، 

الكوكب الدراري في شرح صحيح ، )786ت(ن يوسف الكرماني، شمس الدين محمد ب

  .1981، در إحياء التراث العربي، بيروت، 25، 2، طالبخاري

تحقيق عدنان درويش (م، 1، )ط.د(، الكليات، )1094ت(الكفوي، أبوالبقاء أيوب بن موسى 
  .، مؤسسة الرسالة)وزميله

حقيق شعيب األرناؤوط ت(م، 5، 1، طالسنن، )273ت(ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني 
  .2009، دار الرسالة العالمية، بيروت، )وجماعة

بتحقيق (م، 8، 1، برواية يحيى بن يحيى الليثي، طالموطأ ،)179ت(مالك بن أنس األصبحي 
  .2004، مؤسسة زايد بن سلطان، أبوظبي، )محمد مصطفى األعظمي

  .1437غير منشور، ، سبك المقالة في شرح الرسالةالمبارك، محمد بن عبدالعزيز، 

م، 2، 1، طالبدر الطالع في حل جمع الجوامع ،)846ت (المحلي، محمد بن أحمد الشافعي 
  .2017، مؤسسة الرسالة، بيروت،)تحقيق مرتضى علي الداغستاني(

مطبوع في مقدمة (، األمر والنهي على مذهب الشافعي، )264ت(المزني، إسماعيل بن يحيى 
  .2019، دار مدارج، )حقيق عبدالله الداغستانيت(، 1، ط)محقق مختصر المزني

، 2، طتهذيب الكمال في أسماء الرجال، )742ت(المزي، أبوالحجاج يوسف بن عبدالرحمن 
  .1980، مؤسسة الرسالة، )تحقيق بشار عواد معروف(، 35
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، دا )تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي(م، 5) ط.د(، المسند الصحيح، )361ت(مسلم بن الحجاج 
  ).ت.د(التراث العربي، إحياء 

البدر المنيرفي تخريج األحاديث واألثار الواقعة ، )804ت(ابن الملقن، أبوحفص عمر بن علي 

، دار الهجرة، الرياض، )تحقيق مصطفى أبوالغيط وزمالئه(م، 9، 1، طفي الشرح الكبير
2004.  

، 1، طعاريفالتوقيف على مهمات الت، )1031ت( المناوي، زين الدين عبدالرؤوف بن محمد
  .1410، ، عالم الكتب، القاهرة)تحقيق عبالحميد حمدان(م، 1

م، دار الكتب 4، )ط.د(، تهذيب األسماء واللغات ،)676ت (، أبوزكريا يحيى بن شرف النووي
  .العلمية، بيروت

، دار الفكر، )ط. د(، المجموع شرح المهذب ،)676ت (، أبوزكريا يحيى بن شرف النووي
  ).ت.د(بيروت، 
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 اإلسالمية العربية الفلسفة إلى اليونانية الفلسفة من العقل مفهوم
  

  *الفار يعقوب جورج

  

  ملخص

 الفلسفة نشوء منذ قرنا، عشر خمسة يقارب ما العربي العقل إلى اليوناني العقل من الرحلة أستمرت
 الثالث( الميالدي اسعالت القرن في األسالمية الفلسفة نشوء إلى الميالد قبل السادس القرن في اليونانية
   ).الهجري

 ألول ألتقى حضنه وِفي فهناك اإلسالمي، العربي للعقل بالنسبة تأسيسيًا دورًا اليوناني للعقل كان لقد
  .األخالقي وبالعقل موجود هو بما الوجود وبعلم المعرفة وبنظرية المنطقي وبالتفكير المجرد بالفكر مرة

 األسالمية، الشريعة ومن القرآني، الوحي من ومستمدًا مبنيًا دينيًا فكرًا معه األسالمي العقل حمل لقد
 فلسفية عملية في )العقل( الثاني والمعطى ،)الوحي( األول المعطى بين التوفيق المسلمون الفالسفة فحاول
 ومن الدخيلة، العلوم من خطرًا أستشعروا الدين ورجال الفقهاء بعض أن إال.وطويلة مجهدة توفيقية

 وسجنوا عليه أنتصروا أن إلى بشراسة فحاربوه الديني، المعتقد على )اليونانية كالفلسفة( الحر يرالتفك
 بقيت .األدنى حده إلى ويتقلص يتراجع أن العقل جعل مما ضيقين، وأحكامًا تفاسيرًا داخل والشريعة العقل
 المسلمين المفكرين من عدد اولفح األوروبي، والتنوير الحديثة العصور أنبثقت أن إلى عليه ما على الحال
  .ماضوية تقليدية أطر في المتجمد اإلسالمي الفقهي العقل بشدة وأنتقدوا الفلسفي للعقل الحياة أعادة

 للفقه وجذرية نقدية قراءة قدم الذي أركون محمد المعاصرين المفكرين هوالء أبرز أحد كان
 اإلنسانية العلوم على والمنفتح الجديد العياإلستط األنبثاقي العقل في له بديًال وطرح اإلسالمي،
  .األوروبية

 من اإلسالمي العقل أخراج في نجح هل :ذاته أركون محمد مشروع نقد في البحث هذا إشكالية تكمن
 عناصــر هــي ومـا  القــديم؟ الفقهـي  العقــل نسـف  أو نقــد قـدر  فبــأي نجـح  وأذا العصــر؟ عـن  وعزلتــه ماضـويته 
 قـد  نكـون  أن بعـد  أركـون  محمـد  مشـروع  نقـد  في البحث هذا في نقوله ما لدينا هل هذا؟ الجديد مشروعه
  .؟...فلسفيًا نقدًا ونقدناه عرضناه
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University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
The journey from the Greek reason to that of the Arab- Islamic reason took 

approximately 15 centuries, i.e., from the start of the Greek philosophy 600 BC toward 
the ninth century AD (the third Hejri). 

The Greek Reason is foundational for the Arab-Islamic reason. Due to it, the second 
encountered pure reason; logical thinking; theory of knowledge; ontology; and ethical 
reason. 

The Islamic reason was loaded with religious thought that is dependent on Quran 
and Islamic Sharia, Islamic philosophers tried to compromise between the first given 
(the revelation) with the second given (reason) in an ingenious philosophical 
compromise. Nonetheless, theologians and religious clergy felt the danger of such 
incoming knowledge of free thinking (such as the Greek philosophy) on religious 
believe, hence they fought against it furiously until they manage to defeat it, they 
imprisoned reason and sharia within a narrow perspective, leading to the subordination 
of reason to a very law level. This statuesque continued up until the modern age and the 
European enlightenment, when many Muslim thinkers tried to revive philosophical 
reason, criticizing the Islamic theologian reason that has been incarcerated in backword 
frames. 

One of these recent thinkers is Mohammed Arkoun whom presented a detailed and 
radical critique of Islamic theology substituting it with the new investigative exploratory 
reason that is opened to the European humanities. 

This paper main aim is to present a critique of Mohammed Arkoun’s project: Did 
he really succeed in elevating the Islamic reason from its isolation and backwords 
frames? If he did succeed to what effect he was able to demolish the theologian old 
reason? What are the elements of his project? What can we say about such project? 
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  المقدمة

 عاقل فهو وعَقل، ،...عقول والجمع الحمق، ضد والنهي الِحجر( يعني لغويًا العقل مفهوم إن
 عَقْلُت من مأخوذ ورأيه، ألمره الجامع وهو عاقل رجل :األنباري ابن .قال عقالء قوم من وعُقوٌل
 التثبت :والعقل ...اهواه عن ويردها نفسه يحبس الذي :العاقل :وقيل قوائمه، جمعت إذا البعير

 في التورط عن صاحبه يعقل ألنه عقًال؛ العقُل وسمي العقل، والقلب القلب، :والعقل .األمور في
 وعَقَل ...الحيوان، سائر عن اإلنسان يتميز به الذي التمييز هو :العقُل وقيل يحبسه، أي المهالك
  .)1()فهمه :عقًال يعقُله الشيء

  لتاريخ موجز سرد يعني ذلك ألن العقل "Definitions" فاتتعري لتناول المجال يتسع ال
 والحياة، والطبيعة بالوجود، الفرد تربط التي الحلقة العقل باعتبار اإلنساني والفكر الفلسفة،

  .منها مواقف واتخاذ وفحصها، واألفكار، األشياء، فهم يمكن وبواسطته

 العقل تحول إذ المعرفية، العصور رم على العقل مدلوالت تطورت والعلوم الفلسفة تطور مع
 ومفهوم الهوتمقدس إلى ثم كلي، وجوهر خطابي "لوغوس" إلى التفكير ملكة في مبهمة حالة من

 وإسقاطات إرهاصات عليه أضفته مما ذلك إلى وتواصل،وما ومصلحة وتقنية أداة إلى ثم غائي،
 الحداثة مع ساد الذي الفلسفي النمطفإّن متعددة، الفلسفة كانت وإن .الشمولي الفكرالميتافيزيقي

 حيث القديمة، بالفلسفةاليونانية العقل هذا ربط إذ العقل، بفلسفة يعرف نمطما هو وصعودها،
 انفصل إذ واألخالقي، السياسي التفكير من أشكالمعينة وبروز المدينة، دولة بناء رافقه

 حوال وجدال نقاش نشوء إلى ذلك دىوأ ،)2(الطبيعي الكوني النظام عن للمدينة النظامالسياسي
 الحجج من مختلفة بأشكال خطاباتهم خالل من والحكماء، الخطباء فيه ساهم البشري، لتنظيم

 اسم المؤرخون الباحثونو عليها أطلق التفكير من معينة أنماطًا تطلبت التي واالستدالل، والبراهين
 والمناظرة والخطاب باللغة ارتبط لذيا ،"Logos" اللوغوس في نفسه عن عبر العقل هذا .العقل

 فهو ومعانيه، دالالته فتعددت الحقة، كثيرة حموالت المفهوم هذا حمل وقد .وغيرها والدليل
 وعقل األبدي، والمعيار الكلي، والعقل الكلي، والقانون العام، والمبدأ والعلة الكالم على يحيل
 التصورات الحموالت هذه تعكس .ذلك عن يقل وما يزيد وما وزمان، مكان لكل الصالح العالم

 الفلسفة على الفلسفي تفكيرها هواجس إسقاط حاولت التي الالحقة الفلسفة لمذاهب الميتافيزيقية
  .اليونانية

 بوصفه العقل، وعلى الفهم على الذييحيل "Nus" النوس هو آخر مفهوم على هذا وينسحب

 والعلة المصرف هو" :أفالطون عنه ويقول .)3(هيغل ذلك في يذهب كما العالم، يحكم الذي المبدأ

 وذلك الصادق، الخطاب مفهوم وأعطاه السفسطائيين، ضد المحاجاة في واستخدمه .)4("شيء لكل
 على ويتوجب .اإلنسانية النفس في الكامنة السامية القوة واعتباره المثل، إلى اللوغوس بإرجاعه
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 السياسية الممارسة في تدخًال هذا عنى وقد .ةالمدين تأسيس أوالفلسفي النظري اللوغوص هذا
 تهتم كانت التي السياسة في الخطاب سلطة عبر الميتافيزيقي، التدخل بداية وعنى كما والمعرفية،

 أفالطون وضعها التي المثل حسب ثم هندسي، منشأ ذات مبادئ وفق المجتمع - المدينة بتنظيم
  .جمهوريته في

 الملكة هذه تتلقى وحين بالقوة، منفعلة ملكة اعتباره على العقل إلى أرسطو نظرة وترتكز
 .مادة بدون صورة األكثر على أو معنى، بوصفه المعقول نفهم أن بالفعل،على عقًال تصبح المعقول

 األساس هو الكلي، العقل .وأزليًا خالدًا بوصفه بشيء، يأبه ال مفارق عقل هو األرسطي العقل هذا
 مجملها، في اإلغريقية الفلسفة تعطي هكذا .ونفهم ونستدل كبشر، بها رنفك التي والقوة والمبدأ
 الصرف والمطلق واألزلي األول والسبب األول والمحرك األول المبدأ مصاف تضعهفي للعقل صفات
 على تعتمد مركزية على تدل ميتافيزيقية توصيفات وهي إلخ، ...والكل الواحد وهو القدرة، الكلي

  .شيء لكل المرجع عن والبحث اإلحالة

 يمكن خصائص ذي نمط من فعل على يطلق اسم" :بأنه العقل محمود نجيب زكي يعرف
 وهو ...معين وجه على اإلنسان به يعالج الذي النشاط من ضرب والعقل .وتمييزها تحديدها

 إلى مقدمة ومن عليه، مدلول إلى دليل ومن عليه، مشهود إلى شاهد من بها أنتقل التي الحركة
 هو حدالعقل فإن واختصارًا ...الوسيلة تلك إليه تؤدي غاية إلى وسيلة ومن عليه، تترتب نتيجة

 حاضر من خبئ، خفي إلى ظاهر من غائب، إلى شاهد من مجهول، إلى معلوم من اإلنسان ينتقل أن
 مرئيًا يعد ولم وانقضى ذهب ماض إلى أو البصر، أمام بعد يحضر لم مستقبل إلى

  .المنطق علماء وخصوصًا والمسلمين، اليونان من القدماء فهم وهذا .)5(..."مشهودًا

 عاصمة بغداد وأصبحت اليونان، الفالسفة عن اليونانية الفللسفة والمسلمون العرب ورث
 هذه حل وحاولوا ومفاهيمها، وصعوباتها إشكالياتها الفلسفة مع وورثوا أثينا، بعد للفلسفة

  .العقل مفهوم المفاهيم هذه ومن عليها، واإلضاءة حلها يف مساهمة تقديم أو اإلشكاليات

 Nus النوس هي بالعقل خاصة يونانية مفردة استعمل لذا، والعقل، النفس بين يفرق فأرسطو
 عن يختلف له بالنسبة فالعقل ،Di, Anima كتابه في للنفس وصفه في استعملها التي تلك غير

 فبالنسبة .)6(للفناء قابل وغير النفس في ُغرس بذاته قائم جوهر الظاهرية أن مع النفس، ظاهرية
 بينما جميعًا، النفسية القوى سائر عن المستقل الوجود على القادر هو وحده العقل ألرسطو،

  .الجسد دون والعيش االنفصال على قادرة غير ذاتها النفس

 ال التي موضوعاتوال والفلسفة الرياضة يفهم أن يستطيع لذا التفكير، فهي العقل وظيفة أما
 أو المادي الجسد وبين بينه عالقة هناك ليس ألنه للزمن؛ خاضع غير لذلك فهو بالزمن، تتعلق
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 عنصر النفس ففي الجسد، بزوال تزول النفس بينما خالدًا يكون أن للعقل أمكن لذا .الحواس
  .النفس من والشهواني النباتي الجزء هو عاقل ال وآخر واحد، عاقل

 بأن والجسد، النفس وفناء العقل خلود إشكالية حل العربي الفيلسوف رشد ناب حاول وقد
 لم لذا للخلود وقابًال متعددًا وليس واحد له بالنسبة البشري فالعقل البشري العقل وحدة اقترح
  .اإلنساني للنوع بالخلود قبل بل البشرية، الفردية للنفس الفردي بالخلود رشد ابن يقبل

 اعتبرها كما أو إلهي، ذامصدر اعتبر إذ ماهيته في البحث بين العقل تناول تراوح وقد
 وكيفية آلياتعمله، حيث من تناوله آخر وطرف ،"theory of Ideas")7(*المُثل نظرية في أفالطون
 يستنبط أي يستدل، أن على كقدرته معينة، فيأعمال القيام على اإلنسان قدرُة باعتباره اشتغاله

 أو األبسط، عناصره إلى مركبا يحللمفهوما أن على قدرته أو مقدماتها، من ينةمع نتيجة أويستقرئ
 يسوغ أو يميزبينهما أو شيئين، بين يماثل أن أو أكثر، أو مفهومين من مفهوماجديدا يركب أن

  .)8( مفهومية غير أو مفهومية، معينة عالقة أنيالحظ أو ومقاصده، واختياراته، قراراته،

 ملكة بصفته إليه ينَظر فقد مختلفة، بطرق ويتجّلى األفعال، من كثيرة بأنواع يتمّظهر العقل إن
 بمختلف المنطق قواعد خالل من العقل يرى وقد القلب، أم الدماغ أداتها أكان سواء كالبصر،
 طبيعته خالل من اكتسابها اإلنسان تخول معينة مهارات بوصفه العقل تصور يمكن كما .أنواعه

 أو لقواعد خاضعة وتكون( اإلنسان، عقالنية فيها تتمّظهر التي واألفعال الجتماعية،وا البيولوجية،
 تصبح التي االجتماعية الممارسة سياق في تنشأ التي والتقاليد األنماط، وهذه" ،)محددة مبادئ

 المنطق عالم يعمل التي وهي مضمرة، بصورة يكن وإن للعقل، الموجهة القواعد ترسيخها، بعد
 المادي بين يتراوح للعقل مجاال يكون أن يمكن ما حولحدود خالف وهناك .)9("نهاتقني على

  .والميتافيزيقي المادي بشقيه والكون اختبـاره، يمكن الذي المعطى

 لعالم تفسيراته في التماسك تحقيق على يعمل الذي النظري العقل فهناك اشتغاله آلية أما
 العملي العقل أما .)10(واالعتقاد للنقد، والقابلية التناقض، عدم مبدأ خالل من حوله الوقائع
 ماتقتضيه بحسب هي كما عليها اإلبقاء أو وأهدافنا، فيخططنا، تغيير إحداث إلى فيهدف

  .)11(تفضيالتنا ضوء في حوزتنا في التي الواقعية االعتبارات

 في واحد أنه البعض يرى إذ متعددًا، أم واحدًا العقل كان إذا ما حول خالف هناك إن
 كثيرة عقوًال هناك أن يرى الذي المعارض الموقف هناك المقابل وفي واألماكن، األزمنة، مختلف
 أن كما األفراد، بعدد عقوال هناك إن القول إلى البعض يتطرق بل والمناهج، الموضوعات، حسب

  .األخرى عن المتميزة عقالنيتها تاريخية حقبة لكل
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 اعتبر الذي األنوار عصر وقبلها الحداثة، فلسفة في لهامةا الركائز إحدى العقالنية وتعد
 التشكيك مستوى على ذلك عارض من وهناك .المعرفة في األولى المشروعية صاحب العقل

 التي "الحداثة بعد ما" بــ يعرف ما العقل ضد هجوم وأكبر .المعرفة تحقيق على العقل بإمكانية
 نقائضه مع المساواة قدم على ووضعه موثوقة، معرفة جإنتا وإمكانية وأولويته، مشروعيته، رفضت

 تبين وغيره، والسياسة، واألخالق، العلم، مجال في لعقالنيتنا يبدو كان ما أن كما .)12(الخيال مثل
 الباحث مهمة فإن وبالتالي عقالنية، أنها عملها، وآليات الظواهر، لتلك العلمية الدراسة خالل من

  .)13(المختلفة الظواهر في عقالنيًا يعتبر ال ما عقالنية عن الكشف العلمي

  اإلسالمية العربية الفلسفة في العقل مفهوم

 الفلسفة تطور ومع وطوروه، المسلمون الفالسفة تبناه الذي المفهوم هو للعقل، المفهوم هذا
 يوالراز والفارابي الكندي لدى متعددة ومركبات دالالت واكتسب العقل، مفهوم تطور اإلسالمية

 االجتماعي، للتنظيم وأيضًا لإليمان، أساسًا العقل وجعلوا وسواهم، رشد وابن والغزالي سينا وابن
 ويمكن" .والجماعة الفرد مصالح تحقيق إلى والهادفين العقل، مع المتطابقين الفردي، والسلوك

 ألصولا علم وضع مع خصوصًا الفقه في الشافعي اإلمام عمل إلى العقالني النزوع هذا إرجاع
 شؤون وتسيير ،)التوحيد( اإليمان من لكل عقلي تكوين لبناء القياس؛ لمنهج تطويره أو وابتكاره،

 القياسي( الفعل يستخدم ولكنه ،)والسنة القرآن( بالحق بالتسليم يبدأ تكوين وهو )التشريع( األمة
 مع القديمة، اعدةوالق المستحدث، الحكم بين المطابقة من للتحقق أي عليهما، للبناء )والعقلي
  .)14("الجديد الحكم ظروف مراعاة

 المسائل، كافة في النظر في العقل حق عن المتكلمون دافع اإلسالمية، العربية الفلسفة وفي
 الكالمي للمبدأ ونظروا النقل، على )المعتزلة( العقل بتقديم وقالوا والدنيوية، منها الدينية
 بالطبيعيات االهتمام ليشمل العقلي النظر مفهوم توسع ثم ،"النقل على العقل تقديم" :الشهير

 وجعلوا العقل المعتزلة امتدح فيما .وغيرها والمنطقيات والرياضيات وجليلها واإللهيات ودقائقها
 فأضحت العقل، حجة هو رابعًا دليًال الثالثة األدلة إلى أضافوا إذ األرض، على الله وكيل منه

  .)15("العقل بحجة إال تنال ال الله ومعرفة واإلجماع؛ والسنة، والكتاب، العقل، حجة :األدلة

 التي المعركة إطار في محاجاتهم ودخلت المعتزلة، دروب في مضوا األشاعرة فإن وكذلك
 بعض لدى العقالنية مسألة وتطورت .والعقل النقل بين أو والعقل اإليمان بين قائمة كانت

 على تقوم اإليمان صحة أن ورأوا التقليد، على القائم يماناإل إنكار حد إلى والمتكلمين األشاعرة
 الدين إقامة إلى دعوا لذلك كّلية، وحموالت صفات العقل على وأضفوا العقلي، واالستدالل النظر
  .)16(والشر للخير معيارًا أول، مرجعًا منه وجعلوا بل لليقين، أعلى معيارًا وجعلوه العقل، على
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 على الكبرى لوظيفته اإلنسان يهيئ العديدة ووظائفه بمدلوالته فالعقل أخرى، ناحية ومن
 دوره ومتطلبات وأمانته مهمته إدراك من اإلنسان يمكِّن حيث واالستخالف؛ الخالفة وهي األرض

 وهذا للتكليف، مناطًا العقل هذا جعل )تعالى فالله( أجله، من الله خلقه الذي الرسالي اإلنساني
 فهو األرض، على تنزيله في اإلنساني العقل على متأسس بأسره الخالفة جمنه أن ابتداًء يعني

 التنزيل في العقل تبوأه الذي الوضع وهذا .أصًال للخالفة منهج وجد ما ولواله التنزيل ذلك وسيلة
 من اإلنجاز ذلك يستلزم لما التنزيل؛ ذلك إنجاز في عظيمًا دوره يجعل الخالفة لمنهج األرضي

 في اإلنسان لحياة المادي الواقع وبين المتعالي، اإللهي الوحي صورة في المنهج كذل التحركبين
 بحسب حياتيًا واقعًا المجردة صورته في اإللهي الوحي ذلك من تجعل وحركة الكون، دائرة

 من العملي التنفيذ سبيل في وذلك هذا سوق على والعمل أخرى، جهة من المستمرة المتقلبات
  .)17("ثالثة جهة

 ومنابع أحكامهم مصادر من وعدوه وأهميته العقل دور المسلمون َفهم سبق ما على بناءو
 والمصالح واالستحسان القياس بين ما الفقهية أدواره وتنوعت مختلفة أشكاًال أخذ وقد أفكارهم،
 يوالنه واألمر والقبح الحسن ومعرفة واالجتهاد االستنباط أو )السنة أهل( عند والرأي المرسلة

  ).والشيعة المعتزلة( عند

  :إنموذجًا أركون محمد

 ولكنه ورثه، الذي اإلسالمي، العربي العقل ثم ومن اليوناني العقل على نظرة ألقينا أن بعد
 األصولي والعقل الفقهي العقل فأثبت القرآني، الوعي وتأصيل وتأويل شرح في استخدامه حاول
 محمد هو ها الجامدة، الشرعية وللنصوص للوحي األولوية ليعطي مركزه من العقل أزاح الذي
 العقل ميراث إلى إلى العودة يحاول السيربون، جامعة في والمدرس جزائري أصل من المفكر أركون

 العقل بشدة وناقدًا ومستبعدًا وجموده، ضعفه عن كاشفًا الفقهي العقل ناقدًا ووظائفه، اليوناني
 واالجتهاد التأويل ميدان من واستبعده العقل حرية وقيد الوعي، جماليات دمر الذي األصولي
  .والتأصيل

 وعقل )الوسيط( اإلسالمي والعقل القديم، اليوناني العقل بين ما التاريخية الثغرة هذه تبرر
 العقل هذا لتفكيك فظن الوسيط، اإلسالمي العقل ورثه أحد بأن والحديث، المعاصر أركون محمد

 العقل تكلس إلى وصوًال الكالسيكي بالعصر مرورًا األولى عيالو لحظة منذ تحليالته جمل في
 المعرفية األدوات كل مستعمًال المعاصر، اإلنساني العقل مواكبة يحاول واألوصولي، الفقهي

 وإبستيميلوجي تاريخي وفحص وبناء وتفكيك وتنصيص تأويل من الحداثة بعد ما ومخزون
  .ومخيالي وبنائي ولغوي
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 ويقترح اإلسالمي للعقل عصريًا بناءًا يبني أن يحاول بل والتفكير، لنقدبا أركون يكتفي وال
 واحد عقل في يجمعها ثم المنبثق، والعقل االستطالعي بالعقل ذلك ويسمى له، جديدًا استعماًال

 الدغمائي السياج كسر على وليعمل األصولي الفهم لينقد -المنبثق االستطالعي-  العقل يسميه
 ودور اإلديولوجي، البعد وتعرية اإلسالمي والتراث القرآني للفهم يدةجد آليات طرح بهدف

  .اإلسالمي العقل تشكل في المخيال

  الفقهي العقل نقد - أ

 ومتحمسًا ومجددًا المعتزلي، للفكر امتدادًا يمثل أنه على أركون الباحثين من كثير يصف
 في تبلور كما االجتهاد، أن أركون يعد الفقه، مجال ففي الحديث، اإلسالمي الفكر في العقل لدور
 األسس عن البحث إنه المعرفة، نحو الموجه النظري الفكر أفعال من فعل هو" اإلسالمي الفكر

 لدى مشتركة ممارسة يشكل المعنى بهذا وهو الشرعية، األحكام تبرير أجل من والمعرفية اإللهية،
 الفقهاء يمارسه لما خالفا وذلك .)18("وحىالم الكتاب أمام لوجه وجها يقفون الذين المؤمنين كل

 الله كالم التماس على القادرون وحدهم ألنهم وذلك فقط، بهم حصريا امتيازًا االجتهاد يرون الذين
  .مباشرة

 يقومون ثم ومن العليا، مقاصده كل مطابق بشكل يفهموا أن يزعمون، كما بإمكانهم، أن كما
 يخص الذي اإللهي القانون إثبات على قدرتهم إلى افةإض .الديني القانون خالل من بتوضيحها

 االحتكار هذا وأن .الله لطاعة الخاضعين المؤمنين وسلوك تفكير تسير التي الشرعية األحكام
 المسلمة الغالبية همش إذ .التدوين إلى الشفاهي من االنتقال نتيجة جاء الفقهاء قبل من للحقيقة

 واكتساب المكتوب، النص الستثمار السلطة مع تحالفت التي العلماء طبقة وتشكلت العالمة، غير
 ليشمل المقدس توسيع تم وهكذا .منه األحكام واستخراج لفهمه، النص على الوصاية شرعية
 العليا المشروعية قبل من للسنة العليا المشروعية على تم الذي بالتصديق والسنة الحديث
 هذا من يريد أركون أن ويبدو .)19(حاصل تحصيل أو بديهي شيئ لألولى الثانية ودعم للقرآن،
  .والسنة بالقرآن المتمثلة الدين أصول في المسلمون تشكيك الطرح

 أصحاب وحدهم بأنهم واعتبروا مشروعيتهم، الفقهاء استمد والحديث القرآن كال ومن
 مترابطة ثثال عليا مشروعيات أمام أصبحنا وبذلك األحكام، واستخراج النص، فهم في المشروعية

 للسنة التقديس أوجدوا الذين هم الفقهاء أن فكما البعض، بعضها وتدعم البعض، بعضها مع
 ينمو، الشافعي مثله كما الفقهي العقل فهذا منها، قدسيتهم ليستمدوا عادوا فإنهم والكتاب،
 ).ديثوالح القرآن( ذاتها على األخرى هي ومغلقة ناجزة لغوية نصية مرونة إطار داخل ويترعرع

 التي المطلقة العليا اإللهية المشروعية على القبض نحو البداية منذ موجه الفقهي العقل هذا وإن
 محكوم الفقهي الثقافة إطار إن أي .)20(وتقودها تضيئها فيما وعملياته، مجرياته، كل تتجاوز
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 الكالم، علم :هي أسس على اإلسالمي الفقه ويعتمد استنتاجاته، أو مسلماته في سواء بالنص
 ألنه األخرى، العناصر مركز هي العربية واللغة الشرعية، واألحكام العربية، اللغة وإتقان والالهوت،

 جهة، من الله بها أوحى التي المتعالية الحقيقة بين تربط إجبارية لغوية عالقة هناك يوجد
 .ثالثة جهة من الكريم آنالقر في تلبستها التي اللغوية والصيغ ثانية، جهة من أواألحكام والقوانين

 فهي بها، نزل القرآن ألن وذلك العربية، باللغة إال اإللهية الحقيقة عن التعبير يمكن ال آخر بمعنى
 .)21(المقدس الكتاب لغة

 ومطمئنا للفكر، بالنسبة إكراهيا متماسكا يقينا يشكل أن يحاول الفقهي العقل فإن وبالتالي،
 حدث من انطالقا ذلك كل يشكل وإنه المجتمع، لشؤون نظماوم للقلب، ومغذيا النفس، لسكون

 النبوة، لحظة قبل ما أي بعده؛ وما قبله، ما :قسمين إلى التاريخ يقسم كبير تدشيني استهاللي
 إلى اآلخرة الدار في النجاة وتاريخ الدنيوي، التاريخ يقسم الحدث وهذا بعده، وما الوحي، ونزول

  .)22(ومابعد قبل، ما

 المباشر االنتساب أو عفوي بشكل الشيئ على التعرف بمعنى علمًا الفقهي العقل تجين هكذا
 المؤمنين نظر في تدحض ال حقائق إنها .الخالدة األبدية البدهية الحقائق إلى والعاطفة بالقلب،
 أصوال لالستنباط الشكالنية التقنيات بواسطة عليها يصبغون األصول، يحددون الذين فالفقهاء

 رداء عليها خلع التي المحلية األعراف من مشكلة واألحكام األصول، هذه أن والواقع .إلهية
 هذه وبفضل .الوحي نزاهة على المحافظة أي التمامية النزعة تولد األصولية وهذه .التقديس
 للنظام العامة البنية في يدمجوا أن يمكنهم يد كل متناول في يقع الذي المصحف أو المدونة

  .)23(التطورالتاريخي قبل من المجتمع على المفروضة الجديدة التصرفات كل األصولي،

 اتجاه مباشرة االجتماعية-السياسية السلطات اعتنقتها التي للحوادث المقترحة فالحلول
 افتتحوا الذين هم الفقهاء وهؤالء الشرعية، الصفة عليها وأسبغوا الفقهاء جمعها إنما الحوادث

 ثم األوائل، الخلفاء بها جاء التي المصوغة اآلراء أن عن ينم العهد وهذا الحقوقي، األدب عهد
 الواقع في( بينما النبي سيرة وفي القرآن، في سوابق إلى تستند كلها األموية، الدولة وحكام الوالة،
 وباألعراف ،)االجتهاد( واحد لكل الفكري بالمسعى واحد بآن تتعلق القضائية األحكام هذه كانت

 نصوص اختيار تم ثم أوًال، وضعت األحكام إن أي ،)24("الجديدة الوقائع وضغط حية،ال المحلية
 أنهم الفقهاء يدعي كما وليس عليها، المشروعية إصباغ بهدف والحديث، القرآن من تناسبها
 األولى الحالة ففي اإلجرائين، بين كبير والفارق األحكام، باستنباط قاموا ثم أوًال النصوص درسوا
 .لألحكام أساسًا اعتبر الثاني اإلجراء في بينما تبريرية، وسيلة والحديث القرآني النص اعتبر

 أهداف لخدمة النص مضمون في التالعب هو ألركون وفقا الفقهاء به قام ما فإن وبالتالي،
 .العامة القضايا تجاه وسلوكها مشروعيتها، إثبات في السلطة لخدمة وأداة واجتماعية، سياسية،
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 اإلسالمي، للمجتمع القانونية القاعدة تنظيم إلى تهدف كانت واجتهاداتهم الفقهاء عمل أن حين في
   .السلطة خدمة على مقتصرًا وليس المجاالت، مختلف في المجتمع ضمن المتبادلة العالقات وضبط

 الموضوعة األحكام يخدم بما وتفسيرها أجزاء استخدام هو المقدس بالنص االستشهاد إن
 لم ما الله إلى اإلسناد وكذلك .العام سياقه عن النص معنى وإخراج للنص، تطويع هذاو .مسبقا

 ناحية، من المؤلف يقصد كما النص يفهم أنه يدعي الفقيه كأن أي الله قال عبارة خالل من يقل
 ما حسب تمويه وهذا لها، المؤلف فهم درجة بنفس المؤلف قصدية أي النص، من أراد ما ويفهم
 من له صاحبه أراد كما النص ويفهم المؤلف، شخصية يتقمص أن لشخص يمكن ال ألنه أرى

 ومكانيا، زمانيا الموضوعي بواقعه محكوم المتلقي ألن صاحبه أراد مما أكثر ربما أو معنى،
 واجتماعية، سياسية، ألسباب وفقا اختاره الذي المرجعي بإطاره وكذلك العقلية، وبقدراته
 وأقل هروبا، أكثر النص تجعل والقصصية المجازية، القرآن طبيعة أن إلى باإلضافة ومنهجية،

 الفكر تاريخ يشهد المتباينة للدالالت جمال إنه والمفسرون، الفقهاء، ذهب مما للمعنى شفافية
 وأهداف بمعاني النصوص نفس استخدمت التي والمذاهب الفرق خالل من عليها اإلسالمي
  .مختلفة

 واالضطهاد السياسي باالستبداد وتنتهي المعرفي، المستوى على عخدا هي المعنى أحادية إن
 قديما واأليديولوجيات األديان، تاريخ ذلك على يشهد كما .والفكري العقائدي واإلرهاب الديني،
 يمكن ال كالم إنه" فيه، الداللة وجوه وتتعدد معانيه، تتسع كالم القرآن أن كما .)25(وحديثا

 الحقيقي المعنى ليس أنه إما للكتاب الحرفي والمعنى .)26("دالالته حصر أو معانيه، استقصاء
 التي هي روحية حقيقة يعكس المقدس الكتاب من جزء فكل معان، عدة من واحد أنه أو الوحيد
 هو المقدس الكتاب تأويل هدف فإن وبالتالي، ،)27(الجزء لذلك األساسي المعنى حقيقة تعكس

 في الالهوتي التفسير ويهدف .األساسي المؤلف من المحتمل معنىلل يمكن ما أقرب إلى الوصول
 الخاص معناه إنشاء من بدال المقدس النص سلطة تحت المؤول يبقى أن إلى الديانات مختلف
  .)28(للنص

 تفترق لم التي التفسير قواعد وحددت وضعت المكتملة التفسيرية المدونات ظهرت وعندما
 مع والتابعين، الصحابة من السلف وبتفاسير بالحديث، لقرآنا تفسير حيث من الفقه أصول عن

 أزلية صحيحة، كلية، وكأنها ودالالته القرآن، معرفة أن اعتبر حيث وتقعيده اللغوي، بالجانب اهتمام
 هكذا ،)30(يتوقعونه الذي الحد إلى شفافا ليس لغوي كنص القرآن أن من الرغم على .)29(أبدية
 أو ضمنية، كمسلمات فعلها ومارست الكالسيكية التفسيرية بالقراءة متتحك التي المبادئ شكلت

 هذا، يومنا حتى التفسير بعلم تتحكم زالت ما التي المسلمات هذه أركون ويحدد .صريحة
  :يلي فيما والمتمثلة
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 خالل من إال صحيح أو مطابق بشكل عنه أتحدث أستطيع ال الذي هو إنه موجود، الله -1
  .كالمه في واستخدمها نفسه، هو ارهااخت التي الكلمات

  .القرآن هي موثوقة صحيحة مدونة في جمع أو كالمه اسُتقبل لقد -2

  .محمد خالل ومن مرة، آلخر العربية باللغة البشر جميع إلى الله تكلم لقد -3

 وضعي وعن وجوده، أو العالم كينونة وعن وجودي، أو كينونتي عن شيء كل يقول كالمه أن -4
 أية في وال شيئ، أي في أرفضه أن يمكنني وال ومصيري، وقدري، وجودي، وعن لعالم،ا في

  .لحظة

 بأقوال االستعانة طريق عن أعرفها أن علي ويجب بل الحقيقة هذه أعرف أو أحدد أن يمكنني -5
 مباشرة، النبي فم من الوحي تلقوا الذين األوائل المؤمنين جيل أقصد عليها، الشاهد الجيل

  .األمثل التدشيني العنصر يشكل الجيل هذا فإن ولذا بعد، فيما عمليا طبقوا والذين

  .الحقيقة وكل الوحيدة، الحقيقة هو القرآن يقوله ما كل -6

 ينبغي منهم واحد وكل مطلق، كالم يمثل نص مواجهة في المؤمنين جميع وضع النبي وفاة بعد -7
  .يؤمن لكي يفهم وأن يفهم، لكي يؤمن أن

 المعنى، إلى الوصول تقنيات تعلمني المنطق وعلم البالغة، وعلم اللغة، وعلم النحو، معل إن -8
 الله كالم يمثل الذي النص من نستخلص أن لنا تتيح فهي وبالتالي، المعنى، إنتاج وتقنيات
  .)32(وإرادتي عقلي، تضيء التي الحقيقة

 تباينت، مهما بالمخرجات يتحكم اإلغالق محكم المسلمات من سياج النص حول أحكم وهكذا
 فالتراث القرآني، النص اختطاف تم وبذلك .حدوده ضمن واالجتهاد العقل، عمل مساحة ويحدد

 ثابتة، معطيات من األصلي الديني النص أقره ما على يعتمد آخر نص بمثابة يعتبر التفسيري
 ال إنه األصلي، النص يقله لم الذي عن يعبر نفسه الوقت في أنه غير الداللية محتوياتها ويترجم

 سواء نطاقه عن وخارجا طبيعته، عن غريبا ويبدو يقله، لم ما يشخص وإنما األصلي، النص يكرر
 أحكام كانت سواء النص عن خارجة أفكار لخدمة توظيفه أم الواضح، غير النص توضيح بهدف
 وال ذاته، النص نم ليست أركون بنظر التفسير قواعد أن غير .سياسية أم فلسفية آراء أم فقهية

 عبر التفسيري والتراث .قراءتنا ويقولب يشكل ثقافي اجتماعي تاريخي نتاج هي إنما يفرضها
 وتفسيره، الديني، النص فهم في مقترحات باعتباره المعرفية قيمته تنحصر اإلسالمي التاريخ

 التراث هذا تحول الزمن مرور مع لكن .معينة وثقافية واجتماعية، تاريخية، معطيات ضمن وتشكلت
 على نفسها وتفرض التاريخ، على بحقائقها تتعالى أخذت رسمية ومنظومات أرثوذكسيات، إلى

  .)33(للمساءلة تخضع ال كمسلمات المعاصر المسلم
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 بعض ونشر والحذف، االنتقاءات، من مستمرة تاريخية عملية عن ناتج التفسيري التراث إن
 حول ما وهذا .مستهدفة ألغراض طبقا غيرها دون فكارواأل والمدارس، والمؤلفات، األسماء،

 جذري سؤال أي طرح ترفض نفسها على منغلقة منظومات إلى للنص والتأويلي التفسيري التراث
  .ومكانيا زمانيا باستمرار المتغير الحياة واقع مع لتنسجم آلياتها تفسير عن وعاجزة ذاتها، على

  :اإلنساني العقل نحو الفقهي العقل من الخروج - ب

 اإلنسان بأن باالعتبار األخذ ضرورة إلى أركون يدعو الدوغمائي، السياج هذا من وللخروج
 مسؤوليته هي بدقة بالواقع معرفته أن يعي أن وعليه لإلنسان، بالنسبة محسوسة مشكلة بمثابة هو

 متواصال جهدا تتطلب الواقع معرفة وأن الحي، والكائن المعنى، العالم، هنا بالواقع ويقصد وحده،
 التي اإلكراهات تلك واللغوية، والسياسية، واالقتصادية، البيولوجية، اإلكراهات تخطي من يمكنه
  .)34(الوجودية الباحث شروط من تحد

 نتاج باعتبارها له المرافقة والنصوص القرآن، تاريخية على التأكيد الضروري من أنه كما
 الحديثة والعلوم بالمنهجيات، لالستعانة أركون عوويد .خاصة تاريخية اجتماعية سياسية ظروف

 هو بينما للتمييز النبوية، السيرة لدراسة التاريخي النقد ومناهج المعرفة، وحفريات كالتفكيكية،
 اإلحاطة تتوخى جذرية نقدية استراتيجية أي بالمعنى، التالعب وأوجه أسطوري، هو وما تاريخي،
 أساليب تنوع أن كما ،)35(للتاريخ صانعة كظاهرة بل التاريخ في حية كظاهرة اإلسالمية بالظاهرة
 مظاهر من جوانب هي المعاني إنتاج إعادة تتيح التي والمفاهيم األدوات، وتنوع المقاربة،

 إلى يهدف النقد ومناهج للمفاهيم، أركون فاستدعاء ،)36(أركون يمارسها التي النقدية االستراتيجية
 في بواسطتها ويغني ويغنيها، ليوسعها، يستثمرها إنه .اإلسالم مع ملالتعا من جديد عربي تدشين
  .)37(اإلسالمي والفكر اإلسالم، دراسة حقل نفسه الوقت

 التفسير عملية جمود" إلى أدى مما بالمأثور التقيد على اإلسالمي التفسيري التراث حرص
 ذلك أدى إذ ،)38("للنص مهمفه في األوائل المتلقين أفق هو الذي للنص األول التلقي أفق عند
 واجترار نقل، عملية إلى التفسير وتحول القرآني، للنص الداللية التفاعالت تطور إيقاف إلى

 التفسير يكون أن من بدال الحياة، وواقع المجتمع، قضايا عن الغريبة السابقة والتأويالت للمعاني،
 والحياة العلم، مستجدات عبر قيهومتل النص بين دائم وتفاعل إنتاج، فعل أو جديدًة قراءًة

 أو بمعنى، الوعي هو الفهم وهدف المعنى، عن البحث هو التفسير هدف كان فإذا .االجتماعية
 قارئة، ذات بين خاصة تفاعلية بعملية إال يكون ال المعنى هذا تحقق فإن" النص في مختزن مقصد
  .)39( "الديني والنص
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  التاريخية الدراسة -ج

 القرآني الحدث أو القرآنية، الظاهرة اعتبار من فتنطلق القرآني للنص لتاريخيةا الدراسة أما
 إلى الشفوية من مراحل بعدة ومر محددين، ومكان زمان في وجد أنه بمعنى تاريخي نص هو

 بين صراع ضمن وجدت الحادثة هذه وإن .األحكام واستنباط التفسير، ثم ومن الكتابة، إلى الجمع،
 أن كما .قوة من أوتوا ما بكل وحاربوه الخطاب، هذا يتقبلوا لم الذين رضينوالمعا المؤمنين

  .المعترضين هؤالء حاربوا والمسلمين القرآن

 الحاضر، أي األخير والمتلقي األول المرسل بين الزمنية المسافة إشكالية حل محاولته وفي
 والمخيال .التواصل عملية وتحقيق الفجوة، هذه لردم واالجتماعي الديني المخيال أركون استخدم

 بإنتاج ويساهم والمعاني، الذكريات، يختزن أنه باعتبار الشعبية الذاكرة يساوي أركون عند
 والسيميائية والبالغية اللسانية األدوات تماما غيب قد التفسيري التقليدي الخطاب إن" .المعنى

  .)40("واألسطورة والرموز ة،التاريخي والحلقات المتخيل ومعهما والداللة، المعنى تشكيل في

 الذي "GADAMER" غادمير فيتأويلية هبرماس انتقده الذي ذاته هو للتواصل الفهم هذا
 والحياة للفهم، المطلق والجوهر الذات هي كأنها( اجتماعية-ميتا مؤسسة كأنها اللغة من" جعل

 نفسه ويجد يضعها، أن له يمكن ال ثقافية عملية في متاصال نفسه يجد الفرد ألن وذلك البشرية،
 الخالق بمنزلة يظهر ال الفرد أن إلى باإلضافة هذا )مطلق نحو على لها خضوعه تفرض لغة أمام

  .)41("للمعنى

 -  وهو الملموس، الواقع بمعطيات يلتزم وال والشعور، اإلحساس، على يعتمد فالمخيال
 إنتاج عملية في األحيان من كثير في يتجاوزه بل العقل عن اليقل دورًا يلعب -  أركون حسب

 من يعمل" التي العمليات دراسة وضرورة للمخيال، االعتبار إعادة إلى أركون دعى لذا المعنى،
 التاريخي المسار على التأثير في واستمراريتها ذاته، إنتاج إعادة على االجتماعي المخيال خاللها

 الرومانسية المرحلة إلى يرجعنا عاطفي سيكولوجي نص أمام هنا فنحن .)42("اإلسالمية للمجتمعات
 -  فالعقل الالحقة، التأويالت قبل من نقدها تم والتي دلتاي أم شاليرماخر عند سواء التأويل من

  .المخيال عن مستقل بشكل أبدا "فعله يمارس ال" - أركون حسب

 بعدوال األحادية من والمعنى الفهم تحرير على عمل الذي أركون، أن الباحث ويرى
،الفكر حظيرة إلى أخرى مرًة أعاده قد الميتافيزيقي يريد كان وإذا .المخيال خالل من المثالي 

 غير بأبعاده المخيال أسير جعله فإنه والسياسية، الالهوتية القوى هيمنة من المعنى تحرير
 طالما حرا بشريا عمال ليس الفهم وجعل عليها، القبض الممكن غير والسيكولوجية المحسوسة،

  .مسارًا له ويرسم حدودًا، له يحدد الذي االجتماعي بالمخيال مسبقا محكوم أنه
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 النص حضور يلغي أركون، حسب الفهم عملية في للمتلقي األهمية نقل أن البعض يرى وقد
 فإن قارئٍة ذاٍت بوجود إال يتحقق ال النص معنى أن وكما" الفهم، عملية في الهام الطرف هو الذي

 القراءة بوظيفة والقيام القارئ، بصفته التلبس اليمكنه الذي القارئ الفرد على ينطبق نفسه مراأل
 ويحدد اشتغاله، وموضوع القارئ، لوجود شرط فالنص ،)43("يقرأه نص أو يسمعه بكالم إال

  .نشاطه بطبيعة

 على تقليديال الفكر تأكيد على ردا بنظري جاء المتلقي أهمية على أركون تأكيد أن يبدو
 في التمفعل من لها بد ال التأويلية العملية ولكن .للمعنى ووحيد مقدسًا نصًا باعتباره النص

  .اآلخر وجود على منهما أي يطغى ال بحيث والمتلقي، النص بين الوسط

 يترتب وآثاره، المعنى بين تمييزه خالل من المعنى على الفهم ألولوية أركون إعطاء أن كما
 الالمتناهية والتعددية .المعنى إنتاج في ودوره اإلنسان، لذات االعتبار رد :هما ننتيجتي عليه

 إن" هي أركون أرادها التي تأويلية اصول بأي المقيدة غير التعددية ولكن .والمدلوالت للمعاني،
 تالي،وبال .)44("االتجاهات كل في والتسكع التشرد درجة إلى حرة قراءة هي بها أحلم التي القراءة
 بالتالي وهو عديدة، إحتماالت بين من التأويل يرجحه احتماٌل هو معنى كل ألن المعنى امتناع
  .أخرى معاني أمام المجال يفتح

 من الفهم" فإن وهكذا .المعنى ضياع إلى تؤدي السابقة أركون تحليالت أن البعض يرى وقد
 بالتلقي يبدا الذي الفهم راحلم كل في النص حضور يستدعي إنسانية وفاعلية نشاط، هو حيث
 هذه كل في نفسه يفرض فالنص المعنى، ببناء وانتهاءا والتأويل، الفهم بعملية مرورا أوال

 إيحاءاته المتلقي في ويثير العميق، وقصده الداخلية، لنظمه بالخضوع القارئ ويلزم المراحل،
  .)45("ومقصودة وموجهة منظمة، بطريقة

 عالقة تربطه أركون بنظر القارئ ألن صحيح غير ،-بحثية نظر هةوج من-  التحليل، هذا لكن
 .األصلي النص عن مختلفًا جديدًا معنى أو نصًا تنتج قراءة كل أن حيث بالنصب ومتجددة جدلية
 جديد فهم في تصوغه إليه، لتعود منه تنطلق فهي الحركة، هذه مرجعية يبقى األصلي النص ولكن
 نصا أعتبر وإال األصلي، بالنص االرتباط دون كذلك يعتبر ال للتأويل نص فأي .وحذفه إلغائه دون

  .األصلي النص عن ومتحيزا مستقال،

  أيديولوجيا باعتباره التراث -د

 القرآني النص بوصف ارتيابي شكي موقف من القرآني للنص قراءاته في ينطلق أركون أن كما
 موقف الموقف وهذا ذاته، النص بنية خالل من اإلسالمية الجماعة تخدم أيديولوجيات يمارس

 أي أيديولوجيا، فكرهم أن باعتبار اآلخرين تجاه فكرية كلمنظومة أصحاب يستخدمه إحتجاجي
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 وفي للعلم، نقيض أي زائفٌة أيديولوجيٌة البرجوازي الفكر اعتبرت فالماركسية الواقع، يعكس ال زائفًا
 أن منهما كل باعتبار للعلم، مناقضًة ديولوجيًةأي الماركسية البرجوازي الفكر اعتبر نفسه الوقت
  .سياسية أو اجتماعية فئات ومصالح أهدافًا، يخفي المعطى الفكر

 لمصالح مقنع فكر أي أيديولوجيا معتبره اإلسالمي التراث على الفهم هذا أركون أسقط لقد
 ذلك عن تبهتنمك من العديد وعناوين علمي، وتحليله عمله أن اعتبار على وسياسية اجتماعية،

 العلمية المناهج استخدام إن .علمي وصفه حسب وتفسيره ،"علمية قراءة اإلسالمي الفكر" مثل
 ينفيه، أو ذلك يؤكد الذي هو نفسه الخطاب بل علمي، الخطاب أن على بالضرورة يدل ال الحديثة

 أم اللغوية سواء بالعلوم بزمانهم يعرف كان ما استخدموا اإلسالمي التاريخ عبر فالمفسرون
 فكيف العصر وليدة هي الحديثة فالعلوم .وغيرها الرواية سلسلة أم والتعديل، الجرح أم األنساب،

  .استخدامها؟ لعدم السابقة العصور نسائل

 واللغة، القرآن، مصدر بالله تبدأ مغلقة تأويلية دائرة في يدور اإلسالمي الفكر أن أركون يرى
 المصدر هذا على اعتمادا والفكر والحياة، التاريخ، فهم عن لتعبر يخ،التار في الفاعلة واإلرادة
 الله مقصد تحقيق إلى يهدفان والسلوك فالفهم .الله إلى تعود أي األخروي بالخالص الفهم ليرتبط

 إن" أركون حسب وهي )التأويلية الحالة( اسم العملية هذه على أركون ويطلق .وأخيرا أوال
 الصحيح القانوني المعنى تحديد على قادرة مستقلة ذاتا يعتبر به الموصى بالنص المؤمن القارئ
 الله، أراده الذي للنص األحادي المعنى إلى الوصول على مقتصرة مهمتها إن أي .)46("الله لكالم
 اإليمان فيها يسبق المعنى بهذا المنهجية وهذه .المؤلف مقصد إلى الوصول أي أراده، وكما
 سياج ضمن الفهم عملية يسجن ما المؤلف، مراد أفهم حتى أوال بالنص وأصدق أؤمن فأنا الفهم،

 وحسب .تابعة نصوص من عنه تفرع وما للنص، نقدية عملية أي أمام الباب ويغلق دوغمائي،
  .)47("نفهم لكي ونؤمن نؤمن، لكي نفهم أي" اإليمان على الفهم تقدم التأويلية الدائرة فإن أركون

 التأويلية الدائرة أن حين في جديدا فهما تنتج وال مفرغ، تكرار إلى تقود التأويلية فالحالة
 العلوم ترسانة باستخدام مرتبطة الفهم عملية فإن أركون وحسب .جديدًا وفهمًا جديدًا، معنًا تنتج

  .ومنهجياتها الحديثة،

 ال فهمال معنى أو آلليات تحديد دون سبق كما باإليمان الفهم عملية ربط أن الباحث يرى
 على ما شيئ إدراك" هو فاإليمان .تحقيقها إلى أركون يهدف التي الهيرمينيوطيقية العملية يخدم

 فالدائرة .له بحاجة وليس للفهم، يعود أن يمكن ال اإليمان وإن .)48("برهان دون صادق أنه
 ذات عن أيخارجة موضوعية ليست الوقت نفس في وهي ذاتية، إيمانية عملية ليست التأويلية
 فهمنا يحكم الذي المعنى فتوسع المؤول، وحركة التراث، حركة تفاعل تصف" هي إنما المؤول،

 مجرد ليس فالتراث بالتراث، يربطنا بما ينبثق فعل هي وإنما ذاتيا، فعال ليست فهي .ما لنص
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 .نحن نحدده ثم ومن بتطوره، ونشارك نفهم، ما بقدر نتجه باألحرى نحن إنما ثابت، مسبق شرط
  .)49("األنطولوجية الفه بنية في عنصرا تصف هي إنما منهجية، دائرة ليست الفهم دائرة فإن وعليه

 البابا سلطة فال" الالهوتية أو السياسية السلطة إلكراهات خاضعة غير التأويل عملية أن كما
 عن تدرأ أن بوسعها التي التأويلية عمل دون تحول أن يمكنها بالتراث االستعانة وال العقائدية،

  .)50("عليه يفرض أن يمكن ما كل للنص، المعقول المعنى

 التأويل لعملية تناوله في االختالف، أوجه بعض مع للمعنى، رؤيا زيٍد أبو حامد نصر يطرح
 إخضاعه خالل من اإلسالمي الديني النص لتفسير ذاتي عقلي جهد هي الهيرمينيوطيقا أن معتبرًا

 للنص التفسير بتراث والمرتبطة الهيرمينيوطيقية الفكرية والمفاهيم التصورات، من جملة إلى
 من المتجلي بالوجود اإلنساني الوجود وعالقة باإلنسان، الهيرمينيوطيقي المنطق وعالقة الديني،
  .)51(اللغة منطق خالل

  المنبثق العقل وفق التأويل -هـ

 األصولي الفهم مواجهة في "ياالستطالع المنبثق العقل" إستراتيجيات أركون استخدم لذا
 األلسنية، من الحديثة األوروبية المنهجيات استخدام خالل من الدغمائي، السياج كسر على ليعمل

 اإلسالمي، والتراث القرآن، لفهم جديدة آليات طرح بهدف وتاريخية، وتفكيك، وأنثروبولوجيا،
 المنبثق العقل ألن سالمي؛اإل العقل تشكل في المخيال ودور األيديولوجي، البعد وتعرية

 ويدعو .الحقيقة مع يتطابق عقل او الالمعقول، شوائب من خال نقي عمل وجود ينفي االستطالعي
 )وتواريخ وتفاسير، الهوتية، أنظمة من( المعرفية تركيباته بكل الديني العقل نقد إلى أركون

 المعرفية، واالستراتيجيات ،األنظمة مثل مثلها عمل ورشة إلى وتحويلها تفكيكها، إلى داعيا"
  .)52("عنها ودافع الحديث، العقل أنتجها التي الفكرية والمواقع

 هو المنبثق العقل" :يلي كما أركون حددها قواعد بجملة يتقيد الذي" هو المنبثق والعقل
 لم وما فيه، التفكير يمكن ما محددا والمناظرة، للبحث، ويطرحها المعرفية، بمواقفة يصرح الذي
 المرحلة، هذه بمحدودية يقر ثم للمعرفة، ونقده بحثه، فيها ينحصر التي المرحلة في بعد فيه يفكر

 يرفضه ما إن أي .)53("محالة ال الفكرية محدوديتها لها تاريخية مرحلة فكل معرفيًا، وحدودها
 والكشف والشامل، الوحيد، بأنه منهج أي وادعاء تحليالتها، بجميع الشمولية األنساق هو أركون

 القيود من الفكر تحرر نقدية برؤية االستطالع دائرة من أبعد أو فيه، التفكير منع ما عن
 أركون وإن .الدوغمائي العقل فرضها التي والسياسية، التيولوجية، واإلكراهات اإلبستيمولوجية،

 من كان ببس ألي استبعاد دون اإلمكان وبقدر اللغات، سائر في العلمي باإلنتاج باإللمام يهتم
 وادعاء غيرها، على فلسفة أو دين أو مذهب أو ألمة، األيديولوجي التبجيل ينافي موقف خالل

 عن أوالدفاع التأويل، أحادية ونقض إنتاجه، وطرق للعلم، واالحتكام طرف، أي من الحقيقة امتالك
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 حتى ليهاع االعتراضات تقبل عدم ورفض الصحيحة، الطريقة بوصفها التأويل في واحدة طريقة
 هو المنبثق العقل أن :بمعنى .)54(التأويالت صراع نظرية تبني :أخرى بعبارة .وجيهة كانت ولو
 السياج في الوقوع يجنبنا الذي التأويل وهو الحقيقة، محدودية ال على المنفتح التأويل عقل

 حكما وأ تأويال أو نظرية يؤصل أن حاول" كلما أنه ذلك على يترتب وما المغلق، الدغمائي
 تتطلب ومسلمات مقدمات، إلى الواقع في تحيل المؤصلة األصول وأن التأصيل، استحالة يكتشف

 كل تاريخية نكتشف حتى نهاية ال ما إلى البحث يتواصل وهكذا والتحقق، والتأييد، التأصيل،
  .)55("تأصيل

 ومؤِصلة ةأصيل معرفية منظومة بناء إلى يهدف ال االستطالعي المنبثق العقل فإن وعليه
 للخروج يسعى التي السياجات نوع من مغلق دغمائي سياج تشكيل إلى يعيدنا ذلك ألن للحقيقة؛

 ويدخل الوحيد، المنظور خطاب لتجنب المفتوحة المتعددة المنظورات على اإلبقاء وبالتالي منها،
 التساؤالت، مستويات أنواع لجميع المجال يفسح لكي االفتراضي الفكر العقلي، البحث إطار في

  .)56(واإلشكاليات

 ما لمنهجيات االنتقال إلى يهدف "االستطالعي المنبثق العقل" لمفهوم أركون استخدام إن
 جميع أمام المجال وإفساح الفكرية، الشمولية بإلغاء والمتمثلة تجلياتها، بمختلف الحداثة بعد

 الذي األوروبية المركزية مفهوم لىع بالخروج وذلك اإلنسانية، المعرفة بإثراء متساٍو بقدر الشعوب
 أحكام إصدار دون مقارنتها يمكن مختلفة البشرية المعرفة مكونات أن واعتبار .الحداثة فكر كرسه
  .متخلف وآخر متفوق فكر وجود إلى تشير قيمة

 .يتغير وال يتبدل ال الذي المتحجر الدوغمائي للعقل مضاد المستقبلي األستطالعي العقل
 يتوصل أن قبل ويشرد يتعثر ما وكثيرا .خطواته من واثق وغير أحيانا شاردا بدوي السبب لهذا
 وال .أخرى حقيقة محلها تحل أن قبل الزمن من فترة عليها يعيش معينة حقيقة أو يقين ألمر

 العقل أن وبما .والظروف العصور بتغير يتغير أيضا المعنى ألن لديه، معصوم معنى يوجد
 من يكون ما أبعد فإنه المطلقة، الحقيقة يمتلك بأنه يعتمد ال لجديدا المنبثق االستطالعي

 شعر ما إذا للتراجع مستعد وهو يخطئ، وقد يصيب قد انه يعرف إنه .والتوتاليتارية االستبداد
 السلبيات يقيم لكي معينة مسافة يقطع كما لذاته نقدية بمراجعة يقوم أنه كما أخطأ، أنه

  .األمر لزم إذا المسار ويصحح واإليجابيات

 والحداثة، للعلمانية الدوغمائية السياجات من الخروج أراد أركون فإن ذلك عن وفضًال
 في أهميتها من الرغم على والالوعي المخيال، تلغي التي الوحيدة العقل سلطة على والخروج
 تبارهباع اإلنسان على والتأكيد والدين، لألسطورة االعتبار وإعادة والمعنى، الوعي تشكيل
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 ومصيره، اإلنسان، كينونة معرفة مهمة وحده اإلنساني للعقل وأن اآللهة، من بدال مصدرًاللمعرفة
 .وتسييج قولبة كل من اإلنسانية المعرفة وتحرر العالم، وكينونة

 من "Reception" والتلقي "Text" النص بين العالقة ضبط إعادة ضرورة أركون ويرى
 بلوغ إمكانية عدم وتأكيد التاريخية، بمشروطيتها ويربطها ي،الوح ظاهرة يشكل نقدي منظور
 تناول نقدية والثانية .)57(تأويالته استنفاذ يمكن ال القرآني النص أن الديني، للنص النهائي المعنى

 والسياسية الدينية والمعاصرة، التاريخية تجلياته بمختلف اإلسالمي العقل نقد خاللها من
  ).الكالسيكية اإلسالميات( لالستشراق اإلبستيمولوجية المنهجية نقد تناول كما والمعرفية،

  .الفكر لتحرير وسيلة النقد -و

 الفلسفي التأمل مثل مختلفة أنشطة يتضمن" هوركهايمر يوضحه كما النقدي التفكير إن
 بعض صحة مدى تفحص يعني النقدي فالتأمل التقليدية، الدغمائية الوثوقية من النقدي والتحرر

 موضوع أن إلى تذهب التي النظرة أو الموضوعية وثوقية من يحررنا أنه كما البشرية، نشطةاأل
 فيحررنا السياسي بالمعنى النقدي التفكير أما .العارفة الذات فاعلية عن باستقالل لنا يعطى المعرفة

 نشوءها عن الكشف عبر وذلك تبريرية، ثقافة فيها ترد التي االجتماعية الهيمنة أشكال بعض من
  .)58(الطبقي الصراع في التاريخي

 الفيولوجية واإلكراهات التراثية الرواسب من الفكر تحرير إلى النقدي المنهج ويهدف
 الوثوقية المسلمات جميع وطرح السردية، الوصفية المنهجية وتجاوز واأليديولوجية والسياسية
 وثنية وتحطيم والمجتمع، لتاريخا في عملها وآلية تكونها، وكيفية أصولها، وتعرية للمسألة،
 بمواجهة لالختالف خطاب وتأسيس المعرفية، والحفريات التفكيك عبر المبهم وتبديد الكلمات
 وموضوعية دقة أكثر معرفة إلى للوصول ميتافيزيقًا، المفهوم والتاريخ الميتافيزيقية، السلطة
  .صرالمعا اإلسالمي العربي االجتماعي والواقع والتراث بالتاريخ

 الفكر بواسطة إال ممكنا يكون ال العقلي التنوير ألن دائما بالتنوير الصلة وثيق النقدي والفكر
 ذاتي تدوير دون ولكن لذاته العقل نقد عملية هو الفلسفي فالنقد الدائم، الذات ونقده النقدي
 للخطأ وعرضة الدائمة للمسألة قابل ذلك عكس على وهو وثوقيا العقل ينتجه ما اعتبار أي للعقل،

 نهاية أنها تعتبر التي السائدة والنظريات القائم الواقع رفض إلى دوما يهدف فالنقد الصواب، كما
 حقائق االنبثاق أمام المجال إفساح بهدف ذلك واإلطالقية الوثوقية أي األبدية، والحقيقة الصواب
 مع باالنسجام الواقع زامإل وكذلك اإلنساني، والوعي المعرفة تطور على بناءا جديدة ونظريات
 اإلمكان شروط في يبحث النقدي الفكر إن .التقدم بسرورة يعرف ما هو وهذا الجديدة، المعطيات

  .األخرى المحتملة اإلمكانات وبيان نظرية أو ظاهرة ألي بالنسبة
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 أجريت الذي المجال في معروفة ومبادئ حقائق حول يقوم الجدل بأن النقدي الفكر ويمتاز
 اجتماعية أو علمية حقيقية إشكاليات حول يكون الجدل إن معها، يتفق األقل على أو دراسةال فيه
 حادثة أو ظاهرة فوصف والدرس، للتحديد قابلة غير وهمية إشكاليات حول وليس تاريخية أو

 أن يمكن ال تاريخي فوق يعتبر ما وكل النقد، دائرة من إخراجها يعني )مطلقة اعتبارها( باإلطالقية
 يدخل والواقع التاريخ على فالمتعالي التاريخية، طبيعته عن الكشف تم إذا إال للنقد موضوعا كوني

 الوازنة المعايير لغياب الموضوعي بالمعنى للنقد القابل غير والمخيال الخيال إطار في بالضرورة
  .الظواهر من النوع لهذا

 فالعقل بالحقيقة، القتهماع حيث من النقدي والعقل الدغمائي العقل بين أركون ويميز
 النقدي العقل بينما األمر، وانتهى البداية منذ المطلقة الحقيقة إلى توصل قد أنه يعتقد الدغمائي

 القيام إلى مضطر أنه كما باستمرار، ذاته على تعديالت إجراء إلى مرة كل في مضطر أنه يعرف
 التخلي إلى مضطر فهو وكذلك أ،والخط والصح البرهنة محك على ذاته بوضع أي ذاتية بمراجعة

 أي النقدي للعقل ليس خاطئة، أنها بعد فيما له ثبت ثم صحيحة، أنها يعتقد كان سابقة أشياء عن
  .)59(مسبق بشكل الحقيقة امتالك في مزاعم

 والصحابة الرسول ليشمل تعداه بل الواحد الخالق القادر اآللهة عند يقف لم التعالي إن
 كل مصدر باآللهة تشبه ذلك وكأن واقعه، بمختلف والتاريخ والمفسرين المذاهب أئمة وكذلك
 قابل غير وبالتالي ومقدس التاريخ فوق باإلسالم عالقة له ما كل اعتبار في معه والتماهي حقيقة
 وتاريخية زمنية بلحظة ارتباطه وتاريخية القرآن تاريخية على أركون تأكيد جاء هنا ومن .للنقد
 إسقاط ممكن يعد فلم وبالتالي ومحددة معينة بطريقة عمله آلية يمارس لعقلا كان حيث معينته
  .)60(القرآن على العقل منه وتحديدا العقل مفهوم

 ذو أركون عند فالعقل :السابق عرضنا خالل من أركون لدى العقل مفهوم إجمال سأحاول
 المعرفة إلى للوصول بها مليع التي اآلليات بل العقل ماهية ليس أركون يهم ما أي إجرائية وظيفة

 من الحداثي والعقل ناحية من اإلسالمي العقل عقلين، أمام يقف مشروعه في وأركون والحقيقة
  .بينهما وانفتاح اندماج أحداث إلى للوصول بينهما المقابلة دائم وهو أخرى، ناحية

 مجمل على انعكس مما أسطورية عقلية، غير متنافرة لمكونات محدد غير تكوين والمخيال
 شكل وقد والسياسية، والتفسيرية والتاريخية الفقهية الحقول مختلف في العربي الفكري النتاج

 لها حدد الذي المتعالي بالخالق ومرتبطة العقل، هذا عمل مجال تشكل سيميائية منظومة المخيال
 مما صيرورة ضمن األخروي بالزمن األرضي الزمن ارتبط وبالتالي والدنيوية، األخروية حدودها

 بمختلف اإلسالمي الفكري والتتابع والتفسير والحديث الرسول لتشمل التنعالي مساحة وسع
  .الشرع حدود ضمن مهمشة اإلنسان مهمة وبالتالي للكون، المسير بل الخالق ليس فالله تجلياته،
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 للحركات الشاعرية الخطابات خالل من التجيش على المخيال قدرة إلى أركون ويشير
 األيديولوجيا الشتراك المخيال لهذا األيديولوجي االستخدام وبالتالي السلطة اإلسالمية ياسيةالس

 هذا أدى وبالتالي فيها عقالنية ال أي للعقل، معارضتها وهي الكوينية الخصائص في والمخيال
 قالنيالع وفكرها الحداثة ومع ما، إلى العقالني الكالسيكية اإلسالم مع قطيعة حدوث إلى الواقع
 الكونية المرجعية جعلت الحداثة أن إلى باإلضافة والعلمانية، الحداثة مرتكزات أحد العقل باعتبار

 تدخل دون تجلياتها بمختلف حياته شؤون إدراك على قادر اإلنسان أن أي الله، بدل اإلنسان في
  .غيبية قوة أي

 الحداثية العقالنية على عرضه أو معارضته يعني اإلسالمي العقل نقد مشروع فإن وبالتالي
 العقل وكذلك الوحي، فيه بما عداه، ما على أولية للعقل أن اعتبار من تنطلق التي والعلمانية

 حقيقة هناك ليس وبالتالي متواصلة عملية النقد وأن للنقد قابل شيئ كل أن يعتبر الذي النقدي
 واألنثروبولوجية البنيوية من حديثةال العلوم في العقل موقع وكذلك نسبية، الحقيقة تبقى بل مطلقة

 على المعتمدة بمنهجياتها العلوم هذه كل المعرفية، والحفريات التفكيكية والمناهج والسيسيولوجية
 وللمعتقدات والتاريخ واإلنسان للكون واضحة صورة إعطاء على القادرة هي والتجربة المالحظة
  .التاريخي وللمنهج

  :المنبثق االستطالعي العقل -ز

 االستطالعي العقل مفهوم وإطالق التطبيقية اإلسالميات مفهوم خالل من أركون عمد لذا
 وكشف اإلسالمي، والتاريخ القرآن تاريخية تأكيد بهدف المعرفية الترسانة هذه كل تجنيد المنبثق،
 االجتماعيين والفاعلين الدين وعلماء السلطة قبل من الطويل تاريخه خالل تمت التي التالعبات

 دمج خالل من الحقيقي للواقع وتزييفها األيديولوجيا أقنعة خلف الحقيقية أهدافهم أخفوا الذي
 أسطرة أي التاريخ، على التعالي صفة وإكسابها المقدس، في والسياسة والتفسير والفقه الحديث
  .الفكري تراثهم وإلغاء االجتماعية القوى من المهمشين وإهمال وتزييفه التاريخ

 والتفسيري الفقهي العقل فنقد عدة، محاور من اإلسالمي للعقل نقده في كونأر انطلق
 من فعل هو" اإلسالمي الفكر في تبلور كما االجتهاد أن أركون يعتبر الفقه مجال ففي .والتاريخي

 تبرير أجل من والمعرفية اإللهية األسس عن البحث إنه المعرفة، نحو الموجه النظري الفكر أفعال
 وجها يقفون الذين المؤمنين كل لدى مشتركة ممارسة يشكل المعنى بهذا وهو لشرعية،ا األحكام
 إمتيازا االجتهاد يرون الذين الفقهاء يمارسه لما خالفا وذلك .)61("الموحى الكتاب أمام لوجه

 أنهم كما مباشرة، الله كالم إلتماس على القادرون وحدهم ألنهم ذلك فقط، بهم لهم حصريا
 القانون خالل من بتوضيحها يقومون ثم ومن العليا، مقاصده كل مطابق بشكل يفهموا نأ بإمكانهم
 تسير التي الشرعية األحكام يخص الذي اإللهي القانون إثبات على قدرتهم إلى إضافة .الديني
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 جاء الفقهاء قبل من للحقيقة االحتكار هذا وأن الله، لطاعة الخاضعين المؤمنين وسلوك تفكير
 طبقة وتشكلت العالمة غير الملسلمة الغالبية همش حيث التدوين، إلى الشفاهي من نتقالاال نتيجة

 النص على الوصاية شرعية واكتساب المكتوب النص الستثمار السلطة مع تحالفت التي العلماء
 بالتصديق والسنة الحديث ليشمل المقدس توسيع تم وهكذا .منه األحكام واستخراج فهمه بوصف
 شيئ لألولى الثانية ودعم للقرآن، العليا المشروعية قبل من للسنة العليا المشروعية لىع تم الذي
  .)62(حاصل تحصيل أو بديهي

 )الله رسول وقال الله، قال( خالل من مشروعيتهم الفقهاء استمد المشروعيتين كال ومن
 األحكام، خراجواست النص فهم في المشروعية أصحاب وحدهم أنهم واعتبار بالنصين، االستشهاد

 فكما البعض، بعضها وتدعم البعض بعضها مع مترابطة ثالث عليا مشروعيات أمام أصبحنا وبذلك
 فهذا منها، قدسيتهم ليستمدوا عادوا فإنهم والكتاب، للسنة النقدين أوجدوا الذين هم الفقهاء أن

 هي ومغلقة ناجزة ةلغوي نصية مرونة إطار داخل ويترعرع ينمو الشافعي مثله كما الفقهي العقل
 على القبض البداية منذ موجه الفقهي العقل هذا وإن ،)والحديث القرآن( ذاتها على األخرى

 .)63(وتقودها تضيئها فيما وعملياته، مجرياته كل تتجاوز التي المطلقة العليا اإللهية المشروعية
 الفقه ويعتمد جاتهاستنتا أو مسلماته في سواء بالنص محكوما الفقهي الثقافة إطار أن أي

 الشرعية، واألحكام العربية، اللغة وإتقان والالهوت، الكالم علم :هي أسس ثالثة على اإلسالمي
 بين ترتبط إجبارية لغوية عالقة هناك ألنه األخرى، العناصر مركز هي التي العربية اللغة وأهمها
 ثانية جهة من األحكام أو نينوالقوا جهة، من الله بها أوحى التي والمطلقة المتعالية الحقيقة
 التعبير يمكن ال آخر بمعنى ثالثة، جهة من العربية باللغة القرآن في تلبستها التي اللغوية والصيغ

 .)64(المقدس الكتاب لغة فهي بها، نزل القرىن ألن وذلك العربية باللغة إال اإللهية الحقيقة عن
 لسكون ومطمئنا للفكر بالسنة إكراهيا متماسكا يقينا يشكل أن يحاول الفقهي العقل فإن وبالتالي
 استهاللي حدث من انطالقًا ذلك كل ويشكل .المجتمع لشؤون ومنظما للقلب ومغذيا النفس

 الوحي ونزول النبوة لحظة قبل ما أي بعده، وما قبله ما قسمين، إلى التاريخ يقسم كبير تدشيني
 وما قبل ما إلى اآلخرة الدار في النجاة ريخوتا الدنيوي التاريخ يقسم الحدث وهذا .بعده وما
 االنتساب أو عفوي بشكل الشيئ على التعرف بمعنى علما الفقهي العقل ينتمي وهكذا .)65(بعد

 إنها وصانعها، مؤلفها كالله تماما الخالدة األبدية البدهية الحقائق إلى والعاطفة بالقلب المباشر
 بواسطة عليها يصفون األصول، يحددون الذين هم ءفالفقها المؤمنين نظر في تدحض ال حقائق

 األعراف من مشلكة واألحكام األصول هذه أن والواقع إلهية، أصوال لالستنباط اشكالنية التقنيات
 على المحافظة أي التمامية النزعة تولد األصولية وهذه التقديس رداء عليها خلع التي المجتمع

 أن يمكنهم يد كل متناول في يقع الذي المصحف أو ؤونةالم هذه وبفضل .وكليانته الوحي نزاهة
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 قبل من المجتمع على المفروضة الجديدة التصرفات كل األصولي، للنظام العامة البنية في يدمجوا
 .)66(التاريخي التطور

 تجاه مباشرة االجتماعية-السياسية السلطات اعتنقتها التي للحوادث المقترحة فالحلول
 افتتحوا الذين هم الفقهاء وهؤالء الشرعية، الصفة عليها أصبغوا الفقهاء جمعها إنما الحوادث

 ثم األوائل الخلفاء بها جاء التي المصوغة اآلراء أن عن ينم العهد وهذا الحقوقي، األدب عهد
 الواقع في( بينما النبي سيرة وفي القرآن في سوابق إلى تستند كلها األموية الدولة وحكام الوالة
 وباألعراف )االجتهاد( واحد لكل الفكري بالمسعى واحد بأن تتعلق القضائية األحكام هذه كانت

 خصوص اختيار تم ثم أوال وضعت األحكام أن أي .)67(الجديدة الوقائع وضغط الحية، المحلية
 درسوا أنهم الفقهاء يدعي كما وليس عليها المشروعية إصباغ بهدف والحديث القرآن من تناسبها

 اعتبر األولى الحالة نفس إجرائيين بين كبير والفارق األحكام باستنباط قاموا ثم أوال النصوص
 فإن وبالتالي لألحكام أساس اعتبر الثاني اإلجراء في بينما تبريرية وسيلة والحديث القرآني النص

 سياسية أهداف لخدمة النص مضمون في التاالعب هو أركون حسب على الفقهاء به قام ما
 فباإلضافة العامة، القضايا تجاه وسلوكها مشروعيتها، إثبات في السلطة لخدمة وأداة واجتماعية،

 الموضوعة األحكام يخدم بما وتفسيرها أجزاء استخدام هو المقدس بالنص االستشهاد أن إلى
 لم ما الله إلى اإلسناد وكذلك العام، سياقه عن النص معنى وإخراج النص مع تطور وهذا مسبقا،

 ناحية من المؤلف يقصد كما النص يفهم أنه يدعي الفقيه كأن أي الله قال عبارة اللخ من يقل
 ما حسب تمويه وهذا لها، المؤلف فهم درجة بنفس المؤلف قصدية أي النص، من أراد ما ويفهم
 مما أكثر ربما أو أراد، كما النص ويفهم المؤلف شخصية يتقمص أن لشخص يمكن ال ألنه أرى
 بإطاره وكذلك العقلية وبقدراته ومكانيا، زمانيا الموضوعي بواقعه محكوم قيالمتل ألن أراد

  .ومنهجية واجتماعية سياسية ألسباب وفقا اختاره الذي المرجعي

  :األركوني المشروع نقد

 الفقهي اإلسالمي العقل في االستعمال هذا نقد أنه مع األداتي، العقل استعمال أركون أعاد -1
 من خالي نقي عمل وجود ينفي فهو( الحقيقة إلى للوصول مقدرته يهعل وأنكر واألصولي،

  ).الحقيقة مع يتطابق عقل أو الالمعقول شوائب

 بالنص المساس على يجرؤ ولم يقتحمه لم أنه إال موضوعه، حول كبيرة حومة أركون حام -2
  ).لمائدةا-الفاتحة( منه صورتين بتفسير اكتفى إنما وتفكيرًا تفسيرًا )القرآني( المقدس

 المنشأ األوروبية الحداثة بعد ما بمركزية ليقع األوروبية، المركزية من الخروج أركون يحاول -3
 واألسطورة والالوعي للمخيال ليعيد عمله في األوروبية الغربية العلوم ويستعمل والمركز
 إلنسانيا للعقل وأن اإللهية، بدل للمعرفة كمصدر اإلنسان على وتأكيده أهميتهما، والدين
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 الوحي عن يتحدث المتدينين لمجاراة وربما أخرى أمكنة في ثم اإلنسان كينونة معرفة مهمة
  .اإللهية المعرفة ثم ومن للوحي األولية اللحظة وعن اإللهي،

 الحداثة وزمن األوروبية المركزية ينقد العقل لمركزية نقده مع أركون أن الواضح من -4
 منها، جزء والالوعي جنباتها في المخيال تضم وعقالنية ناعمة حداثة إلى ويتطلع والعلمانية،

 يستطيع ولم الكاملة، العقالنية إلى العربي الوطن في نصل لم .)68(والدين األسطورة تنكر وال
 أن قبل )حداثي بعد ما( جديد زمن إلى نتخطاهما بعد،فكيف والمنطق بالعقل التراث تناول
  .ذاتها بالحداثة نمر

 التراثية العقلية بناء في ويؤثِّر أّثر اقتصادي أو مادي سبب كل يغيب تجعله أركون مثالية -5
 مادي أساس تفسيره وطريقة التراث بها مر التي المراحل من مرحلة فلكل والعلمية، والدينية
  .وفسرته أنجبته التي العقلية معرفة في يساعدنا أن يمكن زراعي أو سلطاني أو اقطاعي

  لنتائجا

 واالستصالح واالستحسان الرأي على المعتمد اإلطالق من اإلسالمي الفقه نتقلا هكذا
 للقرآن المغلقة الرسمية المدونات تشكيل سبقت التي االبداعية التكوين مرحلة إبان واالختالف
 والخارجية والشيعية السنية األورثذكسيات تشكل التي الكبرى األعمال وتأليف النبوي، والحديث
  .المذكورة اإلسالمية للمذاهب لمؤسسي المجتهدين األئمة تببك المتمثلة

 األصولي الفهم مواجهة في االستطالعي المنبثق العقل إستراتيجيات أركون استخدم لذا
 األلسنية، من الحديثة األوروبية المنهجيات استخدام خالل من الدغمائي، السياج كسر على ليعمل

 اإلسالمي، والتراث القرآن، لفهم جديدة آليات طرح بهدف ،)69(وتاريخية وتفكيك، وأنثروبولوجيا،
 المنبثق العقل ألن اإلسالمي؛ العقل تشكل في المخيال ودور اإلديولوجي، البعد وتعرية

  .الحقيقة مع يتطابق عقل او الالمعقول، شوائب من خالي نقي عمل وجود ينفي االستطالعي

 وتفاسير، الهوتية، أنظمة من( المعرفية اتهتركيب بكل الديني العقل نقد إلى أركون ويدعو
 واالستراتيجيات األنظمة، مثل مثلها عمل ورشة إلى وتحويلها تفكيكها، إلى داعيا" )وتواريخ
  .)70("عنها ودافع الحديث، العقل أنتجها التي الفكرية والمواقع المعرفية،

 هو المنبثق العقل :ييل كما أركون حددها قواعد بجملة يتقيد الذي" هو المنبثق والعقل
 لم وما فيه، التفكير يمكن ما محددا والمناظرة، للبحث، ويطرحها المعرفية، بمواقفة يصرح الذي
 المرحلة، هذه بمحدودية يقر ثم للمعرفة، ونقده بحثه، فيها ينحصر التي المرحلة في بعد فيه يفكر

 األنساق رفض أي؛ ،)71("محالة ال الفكرية محدوديتها لها تاريخية مرحلة فكل معرفيًا، وحدودها
 التفكير منع ما عن والكشف والشامل، الوحيد، بأنه منهج أي وادعاء تحليالتها، بجميع الشمولية
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 واإلكراهات اإلبستيمولوجية، القيود من الفكر تحرر نقدية برؤية االستطالع دائرة من أبعد أو فيه،
 ونهاياته، بحدوده، مقرا للتاريخية وإخضاعها ئي،الدغما العقل فرضها التي والسياسية، التيولوجية،

 باإللمام ويهتم يعالجها، التي الموضوعات حول العلماء ومناقشات والوثائق، المصادر، وشمولية
 ينافي موقف خالل من كان سبب ألي استبعاد دون اإلمكان وبقدر اللغات، سائر في العلمي باإلنتاج
 أي من الحقيقة امتالك وإدعاء غيرها، على فلسفة أو دين وأ مذهب أو ألمة، اإلديولوجي التبجيل
 في واحدة طريقة عن والدفاع التأويل، أحادية ونقض إنتاجه، وطرق للعلم، واالحتكام طرف،
 وجيهة، كانت ولو حتى عليها االعتراضات تقبل عدم ورفض الصحيحة، الطريقة بوصفها التأويل
 المنفتح التأويل عقل هو المنبثق العقل أن :بمعنى .)72(تالتأويال صراع نظرية تبني :أخرى بعبارة
 وما المغلق، الدغمائي السياج في الوقوع يجنبنا الذي التأويل وهو الحقيقة، محدودية ال على

 التأصيل، استحالة يكتشف حكما أو تأويال أو نظرية يؤصل أن حاول" كلما أنه ذلك على يترتب
 والتأييد، التأصيل، تتطلب ومسلمات مقدمات، إلى عالواق في تحيل المؤصلة األصول وإن

  .)73("تأصيل كل تاريخية نكتشف حتى نهاية ال ما إلى البحث يتواصل وهكذا والتحقق،

 ومؤِصلة أصيلة معرفية منظومة بناء إلى يهدف ال اإلستطالعي المنبثق العقل فإن لذا
 للخروج يسعى التي السياجات نوع من مغلق دغمائي سياج تشكيل إلى يعيدنا ذلك ألن للحقيقة؛

 ويدخل الوحيد، المنظور خطاب لتجنب المفتوحة المتعددة المنظورات على اإلبقاء وبالتالي منها،
 التساؤالت، مستويات أنواع لجميع المجال يفسح لكي اإلفتراضي الفكر العقلي، البحث إطار في

  .)74(واإلشكاليات

 بعد ما لمنهجيات االنتقال إلى يهدف االستطالعي قالمنبث العقل لمفهوم أركون استخدام إن
 الشعوب جميع أمام المجال وإفساح الفكرية، الشمولية بإلغاء والمتمثلة تجلياتها، بمختلف الحداثة

 كرسه الذي األوروبية المركزية مفهوم على بالخروج وذلك اإلنسانية، المعرفة بإثراء متساوي بقدر
 قيمة أحكام إصدار دون مقارنتها يمكن مختلفة البشرية المعرفة اتمكون أن واعتبار .الحداثة فكر

  .متخلف وآخر متفوق فكر وجود إلى تشير

 العقل سلطة على والخروج والحداثة، للعلمانية الدغمائية السياجات من الخروج وكذلك
 وإعادة والمعنى، الوعي تشكيل في أهميتها من الرغم على والالوعي المخيال، تلغي التي الوحيدة
 للعقل وإن اآللهة، بدل للمعرفة كمصدر اإلنسان على والتأكيد .والدين لألسطورة االعتبار
 من اإلنسانية المعرفة وتحرر العالم، وكينونة ومصيره، اإلنسان، كينونة معرفة مهمة وحده اإلنساني

  وتسييج قولبة كل
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اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم 
 املستمر في الجامعات السعودية

  
   **أحمد عبدالعزيز السنيدي، **صهيب صالح معمار، *موسى سليمان الفيفي

  **عبدالحليم علي الشهريو

  

  ملخص

دريس بكليات التربية نحو إنشاء مراكـز تعلـيم   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات أعضاء هيئة الت
وتكونـت  . الكبار والتعليم المستمر في الجامعـات السـعودية، واسـتخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي المسـحي       

. فقـرة موزعـة علـى محـورين     35عضو هيئة تدريس، وتم تطبيق اسـتبانة مكونـة مـن     111عينة الدراسة من 
العام التجاهات أفراد العينة نحـو إنشـاء مراكـز تعلـيم الكبـار والتعلـيم        وأظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي
، وهـو متوسـط عـام يقـع ضـمن      )0.958(، بـانحراف معيـاري   )4.21(المستمر فـي الجامعـات السـعودية بلـغ     

وأن المتوسط الحسابي العام التجاهـات أفـراد العينـة نحـو اإلجـراءات التنظيميـة لعمـل        . خيار الموافقة بشدة
، )0.784(، بــانحراف معيــاري )4.52(تعلــيم الكبــار والتعلــيم المســتمر فـي الجامعــات الســعودية بلــغ    مراكـز 

كمـا أظهـرت أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة       . وهو متوسط عام يقع ضمن نطـاق خيـار الموافقـة بشـدة أيضـاً     
السـعودية نحـو   إحصائية بين متوسط أفراد عينـة الدراسـة حـول اتجاهـات أعضـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات         

وال ). الرتبــة العلميــة(إنشــاء مراكــز تعلــيم الكبــار والتعلــيم المســتمر فــي الجامعــات الســعودية تعــزى لمتغيــر   
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســط أفــراد عينــة الدراســة حــول اتجاهــات أعضــاء هيئــة التــدريس    

لمستمر في الجامعات السعودية تعـزى لمتغيـر   بالجامعات السعودية نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم ا
ــة إحصــائية بــين متوســط أفــراد عينــة الدراســة حــول      ). ســنوات الخبــرة( وأيضــا عــدم وجــود فــروق ذات دالل

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السـعودية نحـو إنشـاء مراكـز تعلـيم الكبـار والتعلـيم المسـتمر فـي          
  ).دراسة بالخارجال(الجامعات السعودية تعزى لمتغير 

  .االتجاهات، أعضاء هيئة التدريس، تعليم الكبار، التعليم المستمر، الجامعات السعودية: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study aimed at attitudes colleges of education faculty members in towards to 

create an adult education and continuing education center in Saudi's Universities, the 
study used a descriptive survey method. The study sample consisted of 111 faculty 
members of Saudi's Universities, where a questionnaire consisting of 35 items in tow 
sections. The results showed that the general arithmetic mean of the sample’s attitudes 
towards to create an adult and continuing education centers in Saudi universities reached 
(4.21), with a standard deviation (0.958), which is a general average that falls within the 
option of approval strongly. And that the general arithmetic means of the sample's 
attitudes towards the organizational procedures for the work of adult education and 
continuing education centers in Saudi universities reached (4.52), with a standard 
deviation (0.784), which is a general average that falls within the scope of the approval 
option strongly as well. It also showed that there are no statistically significant 
differences between the average of the study sample about the attitudes of the faculty 
members in Saudi universities towards establishing adult and continuing education 
centers in Saudi universities due to the variable (academic rank). There are no 
statistically significant differences between the average of the study sample regarding 
the attitudes of faculty members in Saudi universities towards establishing adult 
education centers and continuing education in Saudi universities due to the variable 
(years of experience). Also, there are no statistically significant differences between the 
average of the study sample about the attitudes of faculty members in Saudi universities 
towards establishing adult education centers and continuing education in Saudi 
universities due to the variable (study abroad). 

Keywords: Attitudes, Faculty members, Adult education, Continuing education, Saudis' 
universities. 
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  المقدمة

ه من أثر كبير على التنمية يحتل التعليم بجميع مراحله أولوية لدى الدول المتقدمة لما ل
الشاملة في تلك البلدان، فنجد أنه يصرف له ميزانيات كبيرة من أجل دعمه في تحقيق أهدافه 

فالتعليم المتقدم أحد مظاهر تقدم الدول، لذا نجد أن الجهود التي تبذل في . وأهداف تلك الدول
فالتعليم يستهدف . ت األخرىأجهزة التعليم أو وزاراته تفوق جهود وزارات متعددة في المجاال

إذ ال يقتصر على التعليم العام . شريحة كبيرة جدًا من المجتمع باختالف مراحله وتطبيقاته
والتعليم العالي، بل يشمل جميع العمليات التعليمية والتدريبة التي يشارك فيها المستفيدون من 

مية، والتطبيقية، والمهنية، جميع طبقات المجتمع وبأعمار مختلفة وفي جميع المجاالت العل
 .وغيرها

وتأتي الجامعات لتلبي االحتياجات التعليمية والبحثية كما هو شائع في تطبيقاتها التعليمية، 
ولكن هناك وظيفة ثالثة أساسية للجامعات وهي خدمة المجتمع عبر مراكز متنوعة، من أهمها 

أن هذه المراكز لتعليم الكبار  )1()1994(ويذكر مصطفى . مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر
تساهم وتساعد في الحركة االجتماعية والمهنية واالستعداد لتلبية احتياجات المجتمع بصورة 

وبشكل عام تعتبر هذه . عملية، وذلك من خالل تفعيل أنشطتها عبر تركيب تنظيمي سلس ومرن
حيث إنها قادرة على تلبية  المراكز كمؤسسة اجتماعية عامل من عوامل التكامل التعليمي،

 .االحتياجات االجتماعية من خالل ما تقدمه من أنشطة تعليمية مناسبة لكل فرد من أفراد المجتمع

أن المهمة األساسية لمراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر  )2()2002(كما يضيف األنصاري 
شطة المتنوعة واألساليب المثلى، تتمحور حول مساعدة الفرد لتكوين رؤية شاملة للعالم عبر األن

فالكبار بحاجة إلى أن يتجاوزا المعوقات والتحديات التي تضعف أو تعيق نمو نشاطهم اإلبداعي، 
كما أنهم بحاجة إلى التشجيع والدعم من أجل أن يشاركوا بفاعلية في صنع المستقبل، وهم بحاجة 

ق والتقدم من أجل صالح الفرد أيضًا في أن نبعث في نفوسهم القوة والقدرة على االنطال
 .والمجتمع

إلى أن تنمية قدرات األفراد المستفيدين من برامج التعليم  )3()2018(ويشير الشاعر 
المستمر تأتي في مقدمة األهداف لهذا النوع من التعليم، وذلك حتى يتم تطوير األداء بما يتناسب 

فتنمية الموارد البشرية أصبحت منطلقا . مع التغيرات الحادثة في المؤسسات اإلدارية والمهنية
أساسيا للعديد من المناشط التطويرية في تلك المؤسسات، فاإلنسان يعتبر عنصرا فاعال وأساسيا 

 .في تنمية المجتمعات وتطورها ومواكبتها للمستجدات

ودة وأصبحت حاليا الوظيفة الثالثة للجامعات مظهرًا بارزًا في جامعاتنا السعودية كما هي موج
في الجامعات في البلدان المتقدمة، كما أصبحت مراكز أو عمادات خدمة المجتمع أو التدريب 
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والتطوير أو التعليم المستمر عنصرا ومكونا أساسيا في غالب جامعاتنا، ويقدم من خاللها برامج 
متنوعة وثرية وفي شتى المجاالت، وتستهدف منسوبي الجامعات وغيرهم من جميع أفراد 

 .تمعالمج

 مشكلة الدراسة

تقدم الجامعات السعودية واجبات نحو وظيفتها الرئيسية الثالثة وهي خدمة المجتمع، األمر 
مما يدعو الجامعات  الذي يتطلب من الجامعات توفير بنية تحتية تساعدها على أداء وظيفتها، 

تفعيل دور خدمة وصلت إليه جامعات الدول المتقدمة من  السعودية للمحاولة والوصول إلى ما 
المجتمع من خالل التعليم المستمر وتوظيفه لخدمة أهدافها التنموية والمجتمعية، لهذا فإن فكرة 
إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات سيساعدها كثيرا في تأدية ذلك الدور، 

والوطن وبرامجه التنموية ويجعل للجامعة مكانة متميزة وقادرة على خدمة مجتمعاتها المحلية، 
والحضارية، واللحاق بالدول المتقدمة في مجال خدمة المجتمع من خالل تعليم الكبار والتعليم 

 . )4(رالمستم

لدور الجامعة كمؤسسة تعليمية تقدم برامج التعليم المستمر ألفراد المجتمع كترجمة  وإدراًكا 
في تنمية القدرات المطلوبة للعصر الراهن  للوظيفة الثالثة للجامعات، حيث تسهم هذه البرامج

وتمثل فكرة إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر فرصة  . وتوفير احتياجات سوق العمل
 .)5( واعدة لتلك الجامعات بما يحقق كفاءتها وفاعليتها وتميزها في قيادة المجتمع

ز تعليم الكبار والتعليم وعلى ضوء ذلك تمحورت مشكلة الدراسة حول فكرة إنشاء مراك
المستمر في الجامعات السعودية، وعليها سيتم التعرف على آراء واتجاهات أعضاء هيئة التدريس 
بكليات التربية في الجامعات السعودية نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في 

راكز تعليم الكبار والتعليم الجامعات السعودية، والتعرف على بعض اإلجراءات التنظيمية لعمل م
 .المستمر في الجامعات السعودية

 أسئلة الدراسة

 :يمكن صياغة أسئلة الدراسة فيما يلي

ما اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم  -
 المستمر في الجامعات السعودية؟ 

 ليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية؟ ما اإلجراءات التنظيمية لعمل مراكز تع -
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هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية نحو  -
الرتبة (إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية تعزى لمتغيرات 

 ؟)العلمية، سنوات الخبرة، الدراسة بالخارج

 أهداف الدراسة 

 :هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم  -1
 . المستمر في الجامعات السعودية

 .اإلجراءات التنظيمية لعمل مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية -2

ى أثر الفروق في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية نحو إنشاء مراكز التعرف عل -3
تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية وفًقا لمتغيرات الرتبة العلمية، سنوات 

 .الخبرة، والدراسة بالخارج

 أهمية الدراسة

 :ويمكن إبراز أهمية هذه الدراسة من خالل األمور التالية

 :األهمية النظرية
 .التراكم المعرفي حول مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر ودورها في الجامعات السعودية -

والبحوث في مجال مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر ودورها  فتح آفاق جديدة للدراسة  -
 .التنموي

 :األهمية التطبيقية
ليم الكبار والتعليم المستمر بتوظيف االتجاهات يتوقع أن تساعد في تطوير أداء مراكز تع -

 .الحديثة
يتوقع أن توجه الدراسة المسؤولين وأصحاب القرار في الجامعات السعودية نحو إنشاء مراكز  -

 .تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية

 .يتوقع أن تسهم في عملية التعليم المستمر مدى الحياة -
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 حدود الدراسة

 :الحدود الموضوعية

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم  -
 .المستمر في الجامعات السعودية

 :الحدود الزمانية

 .هـ1441/1442الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  -
 :الحدود المكانية

 . ة السعوديةكليات التربية في الجامعات في المملكة العربي -
 :الحدود البشرية

عينة من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات السعودية للفصل الدراسي األول  -
 .هـ1441/1442من العام الدراسي 

 مصطلحات الدراسة 

ويقصد بها موافقة أو عدم موافقة أعضاء هيئة التدريس  :اتجاهات أعضاء هيئة التدريس -
 .م الكبار والتعليم المستمر بالجامعات السعوديةحول إنشاء مركز تعلي

بأنه وحدة تابعة للجامعة ذات  )6()2019حسن، (يعرفه  :مركز تعليم الكبار والتعليم المستمر -
هيكل تنظيمي معين، يتيح للمتعلمين االستفادة من خدماته سواء داخل الجامعة أو المجتمع 

عليمية وذلك من خالل تقديم حزمة من الخارجي بغض النظر عن أعمارهم ومستوياتهم الت
 .البرامج الدراسية والدورات التدريبية المتنوعة

 اإلطار النظري 

 مفهوم مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر

تحتل مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر مكانة ذات أهمية واعتبار في العقود األخيرة في 
، وخصوصًا في الجامعات، والتي أصبحت محضن لغالبية هذه كثير من األنظمة التعليمية العربية

ورغم اختالف مسميات هذه المراكز في الجامعات كمراكز خدمة . المراكز في الوطن العربي
المجتمع أو عمادات خدمة المجتمع، أو مراكز التدريب، أو التنمية، أو مراكز التعليم المستدام، أو 

. ال أن أهدافها متقاربة وجهودها تسير على نحو متقارب أيضًاالتعليم مدى الحياة وما شابهها، إ
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وهذه المراكز ال تخدم المجتمع الخارجي فقط، بل تخدم مجتمع الجامعة الداخلي كذلك، فالخدمات 
  .المقدمة غالبًا تتوزع بين المستفيد الداخلي والخارجي

ستمر مزايا كثيرة، أن لمراكز خدمة المجتمع والتعليم الم )7()1982(ويشير الشيخلي 
فالجامعة من خالل هذه المراكز تشارك في جوانب متعددة من التنمية كالتنمية العلمية، والثقافية، 

وهذه المراكز تتيح فرص متنوعة لألفراد العاديين الذين لم يسعفهم المجال . واألدبية، والفكرية
. تعليمية وتربوية وتطبيقية لاللتحاق بالجامعات، أن يستفيدوا مما يحصل في الجامعة من نظم

كما أن هذه المراكز تساهم بشكل كبير في توسيع مجال الخبرة المهنية المحصورة بيد قلة قليلة 
 . من المجتمع التعليمي

إلى أن هناك بعض التغييرات على وظائف الجامعات المعاصرة  )8()2010(يشير أحمد ونصر 
كل خاص، فاتجهت كثير من الجامعات إلى إنشاء بشكل عام، وعلى وظيفتها في خدمة المجتمع بش

العديد من المراكز والوحدات التابعة لها، بهدف خدمة المجتمع وتنميته، حتى تساير التغيرات 
 . والتطورات العالمية وتلبي االحتياجات المصاحبة لظهور العولمة

ت فيحدده ياسين وأما المفهوم الدقيق لمراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعا
تلك المراكز الجامعية التي تقدم الخدمات لكافة شرائح وقطاعات "بأنه  )9()8:2003(والحلو 

المجتمع المحلي بغية مساعدة األفراد على التكيف مع ما يستجد من أحداث وما تشهده القطاعات 
 ". من تطورات

كز أو عمادات جامعية تهتم كما يمكن تحديد مفهوم تلك المراكز من قبل الباحثين بأنها مرا
بتقديم خدمات متنوعة تعليمية وتدريبية وعلمية يستهدف فيها كافة أفراد مجتمع الجامعة 
والمجتمع المحلي لتلبية احتياجات أولئك األفراد بكافة أنواعها من أجل خلق حالة من التوازن 

مية الشاملة عبر اإلسهام والتكامل المجتمعي، ومسايرة المتغيرات والمستجدات، ودفع عجلة التن
 .في التنمية البشرية والمجتمعية

 :أهمية مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر وأسسها

أهمية مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر بالغة لما تقدمه من خدمات جليلة وثرية ونافعة 
تنمية المجتمعية فهي عامل مساعد من عوامل الرقي وال. على المستوى الفردي أو المجتمعي

الفعالة، كما أنها تقدم خدمات متنوعة تشمل مختلف المجاالت وتخدم كافة الشرائح المجتمعية، 
تسهم في حل كثير من المشكالت االجتماعية واالقتصادية والنفسية والبيئية والتربوية وغيرها، من 

ادية تساعد األفراد على خالل ما تقدمه من برامج ودورات تدريبية ومهنية ونفسية وعلمية واقتص
 .فهم واقعهم وتحقيق تطلعاتهم
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إلى أنه تأتي أهمية مراكز التعليم المستمر التابعة للجامعات  )10()2019(ويشير حسن 
خدمة المجتمع  -كوحدات لها طباع من الخصوية، تعمل على القيام بمهام الوظيفة الثالثة للجامعة 

 . متنوعة كالتدريب والتأهيل وتنمية القدراتوذلك عبر تقديم برامج  –وتنمية البيئة 

 )11()2019(كما أن هذه المراكز تقوم على عدد من األسس والتنظيمات، كما أوردها حسن 
 :في التالي

صياغة رؤية ورسالة تساعد في توضيح مسار التغيير، وتشجيع األفراد على اتخاذ القرارات  -
 . السليمة

داخل المراكز بطريقة تراعي االهتمام بتوجهات  يجب أن تصاغ برامج التعليم المستمر -
 . المستقبل، وإمكانيات الواقع

يجب أن تتم عمليات اتخاذ القرار بطريقة شبكية، وتعتمد المراكز على هيكل تنظيمي يقوم  -
 . بعمليات التدريب، والتنسيق بين جميع الجهات

ة بذاته أحد أهم أهداف هذه أن تكون تهيئة المتعلم ألن يصبح قادرًا على التعلم مدى الحيا -
 . المراكز

 :أهداف مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات

 :وتتمثل أهداف مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر فيما يلي

إعداد العنصر البشري القادر على إحداث التنمية المنشودة من خالل إعداد القوى العاملة  -
 . يرات العلمية والتكنولوجية المعاصرةالقادرة على مواجهة التغي

تقديم مشورات ذوي الخبرة من هيئة التدريس لإلفادة من خبراتهم في مجاالت اإلنتاج  -
 . والخدمات

تبني التعليم المستمر لتعليم الكبار من جميع األعمار، والتدريب المستمر للمهنيين لرفع  -
 .كفايتهم وإكسابهم الخبرات الالزمة ألداء المهنة

قد الجامعة حلقات وندوات ومؤتمرات لخريجيها لتحديث معلوماتهم في مجاالت تخصصهم، ع -
 .ومعالجة المشكالت التي تواجههم في الحياة العلمية

 . تقدم الجامعة لطالبها برامج تثقيفية لرفع مستواهم الثقافي، وربطهم بيئتهم ومجتمعهم -

ي في المؤسسات الحكومية تقديم خدمات للمجتمع الخارجي عن طريق العمل التطوع -
 . واألهلية
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توفير اإلمكانات البحثية والعملية والمعامل المركزية ووحدات البحوث التي أنشئت بغرض  -
 . )12(القيام بالدراسات المتخصصة في مختلف المجاالت العلمية واإلنسانية

 امعاتالصعوبات والتحديات التي تواجه مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الج

تواجه مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر عدد من الصعوبات والتحديات كغيرها من 
مؤسسات ومراكز التعليم، فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض الصعوبات عند القيام بأي عملية 
تعليمية، ولكن يجب أن يكون هنالك دور فاعل وإيجابي حيال تلك الصعوبات والتحديات، بل 

وهذا الدور تقوم به الجهة التعليمية بشكل منظم ومتكامل يشترك فيه جميع مكوني  .والعقبات
 . النظام أو الجهة التعليمية حتى يكون العمل مثمرًا

إن تنوع وتعدد مراكز وبرامج تعليم الكبار والتعليم المستمر في مختلف الجهات والقطاعات 
م الكبار والتعليم المستمر، وهذا بدوره يظهر لنا التعليمية، يزيد من التطبيقات العملية لبرامج تعلي

 . المشكالت والمعوقات المرتبطة وتأثيرها على العملية التعليمية بشكل أكبر وأوضح

وتنوع الصعوبات ظاهر عند استعراضنا للدراسات التي تناولت هذه الصعوبات والتحديات في 
وبات، ولكن سنقدم مجموعة من أهم وربما يكون من الصعب حصر جميع تلك الصع. الوطن العربي

هذه الصعوبات والتي تكررت في عدد الدراسات العربية، حتى تتكامل الفكرة حول أهم الصعوبات 
. وحتى تكون موضع اهتمام ودراسة من قبل المراكز المتخصصة والباحثين بالمجال. والتحديات

 :ومن أهم هذه الصعوبات والتحديات، ما يلي

 .للملتحقين بمراكز تعليم الكبار والتعليم المستمرالحوافز والتعزيز  -

 . مواعيد البرامج غير مناسبة -

 .الكتب والمناهج المقررة غير مالئمة -

 . )13( الظروف االجتماعية المحيطة ال تساعد على مواصلة الدراسة -

التدريس في هذه المراكز ليس محصورًا على من يحمل الخبرة الكافية للتعامل مع فئات  -
 .الكبار

 .قلة االستعانة بمدربين متخصصين من خارج الكليات من ذوي الخبرة والكفاءة -

قلة التوسع في نشر الدورات الموجهة للمجتمع في كافة فئاته التربوية، والعسكرية، واإلدارية،  -
 . والتقنية

 . ضعف التجديد في البرامج لجذب أكبر قدر من المتدربين ومنافسة القطاع الخاص -

 . )14( مدربين خبراء في مجال التدريب من داخل المملكة وخارجهاعدم استضافة  -
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 . الضعف في جذب األفراد إلي التعليم -

 . نقص القدرة على استيفاء األفراد داخل النظام التعليمي -

القصور الكمي والكيفي في القوي البشرية العاملة، والنقص في المتخصصين القادرين على  -
 . القيام بالبحوث الميدانية

مشكلة التمويل كارتفاع التكاليف واستمرار تزايدها، إضافة إلى ضعف الموارد لمواجهة هذه  -
 .)15( التكاليف

كما أن هناك عدد من التحديات األخرى المتنوعة ما بين ثقافية، واجتماعية، واقتصادية، 
 :وهي كالتالي )16()2015(أوردها سعد 

الفلسفة االجتماعية الشاملة، وزيادة والذي يظهر من خالل غياب : التحدي االجتماعي -
الضوابط األخالقية، وتسلط العالقات االجتماعية، وأزمة المشاركة الشعبية، والتحديد العلمي 
والتكنولوجي المتمثل في ضعف التخطيط العلمي السليم، وغياب الحرية األكاديمية، وضعف 

 .األدوار المجتمعية

تعليم الكبار إعادة الهيكلة والتطوير سعيًا للتكيف  والذي يحتم على مراكز: التحدي العولمي -
 .مع المتغيرات والمستجدات

والذي يحتم إيجاد بدائل جديدة ودائمة لتمويل مراكز تعليم الكبار : التحدي االقتصادي -
 .والتعليم المستمر

 واقع مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في بعض الدول العالمية

تماعية أساسية تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق تطلعات أفراده تعد الجامعة مؤسسة اج
وقد عزز من هذا المفهوم بعض  ،ومؤسساته من خالل توفير البرامج التعليمية والتدريبية

الجامعات في الدول المتقدمة التي بادرت إلى إقامة روابط اجتماعية وتربوية مع المجتمع من خالل 
حتياجات المجتمع وأفراده ومؤسساته من التعليم والتدريب مراكز تعليمية تسعى إلى توفير ا

والتوجيه تحت مسمى مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر، وفيما يلي بعض من الخبرات العالمية 
التي نجحت في ذلك ومن ثم االستفادة من تلك التجارب في إنشاء مراكز مماثلة في الجامعات 

 :)17(السعودية

 :ليم المستمر بجامعة جورجيا بالواليات المتحدة األمريكيةمركز التع: أوًلا

تقع الجامعة في والية جورجيا ذات الطابع الصناعي واالقتصاد القوي الذي أتاح تعدد 
وتعد جامعة جورجيا أكثر تلك الجامعات شيوعا وشموال ألنماط التعليم العالي . الجامعات بها



 ...اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2545

وأثر . تلبية احتياجات األفراد التعليمية والتدريبية ومنها نمط التعليم المستمر الذي يسهم في
الجانب االقتصادي للوالية على صياغة رؤية المركز من حيث التركيز على التنمية المهنية والتعليم 
المستمر في إطار التنسيق مع سوق العمل للشراكة مع مختلف الشركات للدمج بين الجامعة 

ف أعمارهم ومستواهم التعليمي، واالقتصادي، واالجتماعي، والمجتمع ومستهدفا األفراد مع اختال
 .والتربوي

 :مركز التعليم المستمر بجامعة ريجينا بكندا: ثانيا

كمدرسة عليا ثم تعاونت مع بعض الجامعات  1911جامعة ريجينا جامعة كندية تأسست عام 
الة هذه الجامعة تعد رس. كليات ذات تخصصات متنوعة 9يتبعها  1974حتى أصبحت جامعة عام 

للتعليم المستمر هو تقديم تعليم نوعي إلشباع احتياجات التعلم مدى الحياة من خالل تقديم 
برامج ذات جودة عالية لفئة الكبار بغض النظر عن مستوياتهم العمرية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم 

وهدف المركز إلى . وتفاعلهم مع متطلبات المجتمع والجامعة من خالل مركز التعليم المستمر
. االستفادة من خبرة الجامعة لتقديم خبرات تربوية وممتعة ألفراد المجتمع في الداخل والخارج

وتوكيد الجودة واالرتقاء . ودعم أفراد المجتمع على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من طاقاتهم
ركزيا من الجامعة وإنما وال يتلقى المركز تمويًلا م. بالبرامج المقدمة إلى أعلى مستويات اإلتقان

يغطي تكاليفه ذاتيا من خالل برامجه المقدمة، بل إنه يسهم في ميزانية الجامعة ومساعدتها في 
 .تحقيق أهداف الجامعة

 :مركز التعليم المستمر بالجامعة التكنولوجية بماليزيا: ثالًثا

يعود إلى أصول مختلفة،  تقع الجامعة بالعاصمة الماليزية كوااللمبور التي تتميز بتنوع سكاني
وتعد ماليزيا كواحدة من أعلى مستويات المعيشة في جنوب شرق آسيا وذلك لتوسعها في القطاع 

حيث تم . من الميزانية العامة للدولة% 20.4الصناعي، ويخصص فيها للتعليم والبحث العلمي 
وجيه والدعم الالزم تأسيس مركز التعليم المستمر بالجامعة لتزويد أعضاء هيئة التدريس بالت

لتحقيق أعلى جودة للتعليم والتعلم ومساعدة الخريجين على تحقيق متطلبات سوق العمل المحلي 
 .والعالمي

 الدراسات السابقة 

لمعرفة اتجاه أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية نحو  )18()2004(هدفت دراسة السعادات 
. عضو هيئة تدريس بالكلية 50عينة الدراسة من  وقد تكونت. إنشاء قسم تعليم الكبار في الكلية

وأوضحت النتائج موافقة أعضاء هيئة التدريس على إنشاء قسم لتعليم الكبار في الكلية، حيث رأى 
كما . سيؤدي إلى تطوير تعليم الكبار بما يساير االتجاهات العالمية الحديثة أفراد العينة أن القسم 
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وتبين من النتائج أنه . ليم الكبار والتعليم المستمر بطريقة علميةسيؤدي إلى تطوير إدارة برامج تع
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى موافقة أعضاء التدريس على إنشاء قسم لتعليم الكبار 

وقد . باختالف المرتبة العلمية وسنوات الخبرة والجنسية ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية
ء قسم تعليم الكبار في كلية التربية بجامعة الملك سعود، وتضمين مقررات أوصت الدراسة بإنشا

 .التخصص واالتجاهات المعاصرة في تعليم الكبار وتطوير برامج الدراسات العليا بالقسم

إلى التعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس في  )19()2014(وهدفت دراسة مقيبل والحبشي 
ل إنشاء قسم لتعليم الكبار بالجامعة، واستخدم الباحثان كلية التربية بجامعة حضرموت حو

االستبانة لمعرفة آراء أعضاء الهيئة التدريسية حول إنشاء القسم، وبعد التأكد من صدق األداء 
. عضو هيئة تدريس في كلية التربية في جامعة حضرموت 36وثباتها على المجتمع المكون من 

في كلية التربية بجامعة حضرموت موافقون  د المجتمع من أفرا% 97وأظهرت النتائج أن نسبة 
بينما السبب الثاني . على إنشاء قسم لتعليم الكبار ألنه سيساهم في تنمية المجتمع المحلي

، فقد وافق )سيؤدي إلى تطوير البحث في هذا المجال(الموافقة على إنشاء القسم والذي نصه 
د في إدارة برامج تعليم الكبار والتعليم المستمر وبسبب أنه سيساع 0.92أفراد المجتمع بنسبة 

أما أقل موافقة تم الحصول عليها من مجتمع %. 89بطريقة علمية وافق أفراد المجتمع بنسبة 
) سيؤدي إلى تدريب طالب كلية التربية ليصبحوا معلمين للكبار( الدراسة هو السبب الذي نصه 

المرتبة العلمية، : داللة إحصائية ألثر المتغيراتكما تبين أنه ال توجد فروق ذات . ٪20بنسبة 
وعدد سنوات الخبرة في الموافقة على إنشاء قسم تعليم الكبار في كليات التربية في جامعة 

 . حضرموت

إلى التعرف على معوقات قيام مراكز التعليم  )20()2017(هدفت دراسة التبالي والسنبل 
دورها في خدمة المجتمع، والتحقق من وجود فروق دالة المستمر في الجامعات الحكومية اليمنية ب

إحصائية في المعوقات تبعًا لمتغير الجامعة، وذلك من وجهة نظر أساتذة الجامعات والعاملين في 
فردًا منهم ) 252(المراكز، وكان منهج الدراسة هو المنهج الوصفي، فتم تطبيق االستبانة على 

وجاءت نتائج . من أساتذة جامعات عدن والحديدة وذمار) 196(من العاملين في المراكز، و) 56(
الدراسة لتكشف عن وجود معوقات تقف أمام قيام مراكز التعليم المستمر في الجامعات بدورها في 

معوقات إدارية وبشرية، وفنية وتدريسية، وسياسية وتشريعية بدرجة كبيرة، : خدمة المجتمع، وهي
ة جاءت بدرجة متوسطة، وكذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق بينما المعوقات المالية والمادي

دال إحصائيًا في متوسط آراء عينة الدراسة نحو المعوقات المالية والمادية، والسياسية 
والتشريعية بين جامعتي الحديدة وعدن لصالح جامعة الحديدة، وكذلك بين جامعتي الحديدة 

عن وجود فرق دال إحصائيًا في متوسط  ئج أيضًاكشفت النتاو وذمار لصالح جامعة الحديدة،
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درجات آراء عينة الدراسة في المعوقات المالية والمادية، والمعوقات السياسية والتشريعية بين 
 .جامعتي عدن وذمار لصالح جامعة ذمار

إلى استكشاف سبل تطوير مراكز تعليم الكبار في ضوء  )21()2019(هدفت دراسة الموسى 
راتيجي والوقوف على تلك المراكز بمحافظة األحساء، ولتحقيق أهداف الدراسة التخطيط االست

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي، كما قامت ببناء االستبانة الالزمة بعد الوقوف على واقع 
وزعت االستبانة . مراكز تعليم الكبار من خالل الزيارات واستخدام أداة المقابلة المباشرة والمقننة

فردا يمثلن الهيئة اإلدارية والتعليمية بمركز تعليم الكبيرات بمحافظة األحساء والبالغ  157على 
وأظهرت نتائج الدراسة عددا من الصعوبات منها ما يتعلق بضعف جهود تلك . مركزا 32عددها 

المراكز بسبب سوء وضعف التخطيط وكذلك ضعف العمليات التنفيذية وعدم ربط المناهج 
ليمية والتدريبية بحاجات الدراسات ومتطلبات التعلم مدى الحياة وفي ضوء ذلك والبرامج التع

طرحت الباحثة بدائل استراتيجية لتطوير مراكز الكبار من خالل تحديد أهم عناصر الضعف والقوة 
بالبيئة الداخلية لتلك المراكز والتي تؤثر على أدائها العام باإلضافة إلى الوقوف على أفضل الفرص 

 .احة واهم التهديدات المؤثرة على أداء المراكزالمت

إلى التخطيط إلنشاء كلية متخصصة داخل الجامعة  )22()2020(هدفت دراسة شاهين 
المصرية لتعليم الكبار في إطار التعليم المستمر من خالل تحديد أهم البدائل المطروحة المتضمنة 

المناسبة لتلك األنشطة وتحديد الزمن  ألهم األنشطة واإلجراءات والعمليات وتحديد العالقات
ولتحقيق هذا الهدف . الالزم لتنفيذها ثم تطبيق أسلوب بيرت على النتائج التي تم التوصل إليها

اعتمد البحث المنهج الوصفي ومثلت االستبانة أداة الحصول على البيانات الالزمة من خالل 
ء هيئة التدريس ببعض الجامعات شخص من الخبراء األكاديميين من أعضا 19توزيعها على 

وتمثلت أهم . المصرية المتخصصين في العلوم التربوية ومجال تعليم الكبار على وجه الخصوص
نتائج البحث في اقتراح بديلين مستقبلين لمشروع كلية تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعة 

الباحثة مع تمثيل كل بديل بشبكة المصرية، أحدهما وفقا لتصور الخبراء واآلخر وفقا لتصور 
خاصة به مع عقد مقارنة بين البديلين المقترحين اتضح معها ضرورة تنفيذ األنشطة الحرجة في 

 .الموعد المحدد ودون تأخير حتى ال يتأخر الزمن الكلي للمشروع

 التعقيب على الدراسات السابقة  

ام بتعليم الكبار والتعليم المستمر تتفق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في االهتم
وتختلف من حيث المضمون في أنها تبحث في إنشاء أقسام داخل الكليات التربوية في الجامعات 
في الوطن العربي، أما عن الدراسة الحالية فقد ركزت على إنشاء مركز مساند لتعليم الكبار 

واتضح من الدراسات السابقة ندرة  .ويكمل دور الجامعة في خدمة المجتمع والتعليم المستمر، 
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واهتمام الدول المتقدمة . المتخصصين في مجال تعليم الكبار والتعليم المستمر في الدول العربية
والحاجة إلى التطوير في مجال تعليم الكبار والتعليم المستمر في . بتعليم الكبار والتعليم المستمر

ء أقسام لتعليم الكبار في كليات التربية في البلدان كما ظهرت الحاجة إلى إنشا .الجامعات العربية
العربية، وهذا ما ستعكسه الدراسة الحالية على فكرة إنشاء مركز مساند لتعليم الكبار والتعليم 

 .وتنوع المشكالت والمعوقات في الدراسات السابقة بشكل كبير. المستمر في الجامعات السعودية

 منهج الدراسة 

لمنهج الوصفي المسحي الذي يعتمد على دراسة الواقع ويهتم بوصفها استخدم الباحثون ا
 .)23( وصًفا دقيًقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا

 مجتمع الدراسة 

 يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية في الجامعات السعودية
 ).2018وزارة التعليم، (عضوا  3590بالمملكة العربية السعودية المقدر ب 

 عينة الدراسة 

 . نظرا لكبر مجتمع الدراسة سيتم اختيار عينة عشوائية من المجتمع األصلي للدراسة

 أداة الدراسة

تستخدم الدراسة االستبانة لجمع المعلومات، حيث تعتبر هذه األداة األنسب لمثل هذه 
وسوف تتغير . الدراسات، ويتم إعداد األداة بعد االطالع على اإلطار النظري والدراسات السابقة

المتغيرات المستقلة، واتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو (من ثالثة أجزاء 
اء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية، واإلجراءات التنظيمية لعمل إنش

 ). مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات، فقد استخدم الباحثون عددًا من األساليب 
اإلحصائية للعلوم االجتماعية، والتي يرمز لها اختصارًا بالرمز  اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم

)SPSS(وذلك بعد أن تم ترميز البيانات وإدخالها إلى الحاسب اآللي ، . 
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 توزيع أفراد عينة الدراسة على متغيرات البحث 

 توزيع أفراد عينة الدراسة على متغيرات البحث :)1(جدول 
 النسبة العدد الفئات المتغير

 الرتبة العلمية
 24.3 27 أستاذ

 20.7 23 أستاذ مشارك
 55 61 أستاذ مساعد

 الخبرة
 18 20 سنوات 3أقل من 

 12.6 14 ثالث سنوات إلى أقل من ست سنوات
 69.4 77 أكثر من ست سنوات

 الدراسة بالخارج
 68.5 76 نعم
 31.5 35 ال

أفراد العينة من األساتذة المساعدين، وأما في أن النسبة األكبر من  1يظهر من الجدول  
سنوات، وأما بالنسبة للدراسة بالخارج فكانت  6جانب الخبرة فالنسبة األكبر لمن خبرتهم أكثر من 

 .النسبة األكبر ممن درسوا بالخارج

 صدق أداة البحث

 قام الباحثون بالتأّكد من صدق وثبات االستبانة عن طريق

 الصدق الظاهري. أ

من المتخصصين في  6الباحثون االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من عرض 
مجال التربية والتعليم وتعليم الكبار والتعليم المستمر، وقد استجاب الباحثون آلراء المحكمين 
وقاموا بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرجت االستبانة 

 .ئيةفي صورتها النها

 صدق المقياس. ب

 االتساق الداخلي 

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي 
تنتمي إليه هذه الفقرة، وقد قام الباحثون بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل 
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انة والدرجة الكلية للمجال نفسه حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستب
 :كما هو موضح فيما يلي

 نتائج اختبار بيرسون لقياس الصدق الداخلي لمحاور االستبانة :)2(جدول 
اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية نحو إنشاء مراكز : المحور األول

 تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية
 رقم العبارة درجة معامل االرتباط رقم العبارة رتباطدرجة معامل اال
.764** 12 .477** 1 
.738** 13 .725** 2 
.599** 14 .509** 3 
.515** 15 .675** 4 
.662** 16 .566** 5 
.608** 17 .808** 6 
.715** 18 .521** 7 
.818** 19 .826** 8 
.780** 20 .763** 9 
.514** 21 .887** 10 

  .625** 11 
اإلجراءات التنظيمية لعمل مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر : المحور الثاني

 في الجامعات السعودية
 رقم العبارة درجة معامل االرتباط رقم العبارة درجة معامل االرتباط

.796** 8 .875** 1 

.757** 9 .747** 2 

.639** 10 .636** 3 

.625** 11 .705** 4 

.514** 12 .730** 5 

.717** 13 .816** 6 

.773** 14 .685** 7 
 0.01دالة عند مستوى ** 

أن معامالت ارتباط جميع عبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور  2يظهر من الجدول
، 0.887و 0.477، وتراوحت معامالت االرتباط بين 0.01ذات داللة إحصائية عند المستوى 

ارتباط جميع عبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية لذات المحور ذات داللة  وكذلك جاءت معامالت
وهي معامالت  0.875و 0.514، وتراوحت معامالت االرتباط بين0.01إحصائية عند المستوى 
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وتشير هذه المؤشرات اإلحصائية إلى االتساق الداخلي لكل . ارتباط ما بين مقبولة ومرتفعة جدًا
 .تبانةمحور من محاور االس

 الثبات ألداة البحث
 قيم اختبار ألفا كرونباخ للثبات :)3(جدول 

 قيمة ثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور 
اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
السعودية نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار 

 والتعليم المستمر في الجامعات السعودية
21 .963 

ل مراكز تعليم الكبار اإلجراءات التنظيمية لعم
 966. 14 والتعليم المستمر في الجامعات السعودية

 974. 35 المتوسط للثبات لجميع المحاور 

تحقق الباحثون من ثبات استبانة البحث من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 
ة معامل ألفا لجميع ، ويتضح أن قيم3محاور االستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول 

وهو معامل ثبات مرتفع نسبيًا، وتكون االستبانة في صورتها النهائية قابلة  0.974فقرات االستبانة 
وبذلك يكون الباحثون قد تأكدوا من صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعلهم على ثقة . للتوزيع

 .أسئلة الدراسةتامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على 

 ) االستبانة(معيار تحليل أداة البحث 

قام الباحثون بإعطاء قيمة للبدائل الممكنة أمام كل عبارة من عبارات االستبانة وكانت 
ثم ). 1(، غير موافق بشدة )2(، غير موافق )3(، محايد )4(، موافق )5(موافق بشدة : كالتالي

ى خمسة مستويات متساوية المدى كما هي واضحة في قام الباحثون بعد ذلك بتصنيف اإلجابات إل
 . الجدول التالي

 معيار تحليل أداة الدراسة :)4(جدول 
 البدائل المدى

 موافق بشدة 4.21 – 5.00
 موافق 3.41 – 4.20
 محايد 2.61 – 3.40
 غير موافق 1.81 – 2.60
 غير موافق بشدة 1.00 – 1.80
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 ات نتائج الدراسة ومناقشتها والتوصي

ما اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو إنشاء : اإلجابة عن السؤال األول
 مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية؟

لإلجابة عن السؤال األول استخدم الباحثون حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
  ).5( الحسابية ويبين ذلك الجدول رقم

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيباتها لعبارات محور اتجاهات  :)5(جدول 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر 

 في الجامعات السعودية

 العبارة م

 درجة الموافقة
  المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الفئة
  غير 

  موافق 
 بشدة

  غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

1 

أعتقد أن مراكز تعليم 
الكبار والتعليم المستمر 
تعد مطلبا ملحا لتنمية 

 المجتمعات

 4.45 71 26 9 3 2 ت
 

.892 
 

موافق 
 3 بشدة

% 1.8 2.7 8.1 23.4 64.0     

2 

أعتقد أن البيئات الجامعية 
اسبة إلنشاء مراكز من

تعليم الكبار والتعليم 
 المستمر

 900. 4.30 57 37 12 3 2 ت
موافق 
 7 بشدة

  % 1.8 2.7 10.8 33.3 51.4     

3 

أعتقد أن إنشاء مراكز 
لتعليم الكبار والتعليم 
المستمر يتيح التواصل مع 
الخبراء المتخصصين في 
مجال تعليم الكبار 

 والتعليم المستمر

 4.28 55 41 9 3 3 ت
 

.926 
 

موافق 
 8 بشدة

  % 2.7 2.7 8.1 36.9 49.5     

4 

أعتقد أن هنالك حاجة إلى 
إنشاء مراكز لتعليم الكبار 
والتعليم المستمر في 

 الجامعات السعودية

 12 موافق 952. 4.20 52 38 14 5 2 ت

 
 

% 1.8 4.5 12.6 34.2 46.8    
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 العبارة م

 درجة الموافقة
  المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الفئة
  غير 

  موافق 
 بشدة

  غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

5 

أعتقد أن برامج مراكز 
تعليم تعليم الكبار وال

المستمر ستوفر الكثير من 
الجهد والوقت مقارنًة مع 

 البرامج االعتيادية

 3.89 39 40 19 7 6 ت
 

1.123 
 20 موافق 

  % 5.4 6.3 17.1 36.0 35.1     

6 

أعتقد مراكز تعليم الكبار 
والتعليم المستمر 
احتياجات األفراد في 

 المجتمع

 912. 4.31 58 37 10 4 2 ت
موافق 
 5 بشدة

  % 1.8 3.6 9.0 33.3 52.3     

7 

أعتقد أن إنشاء مراكز 
تعليم الكبار والتعليم 
المستمر يعد عامًلا 
مساعدا للجامعات في 

 مجال خدمة المجتمع

 872. 4.46 69 32 4 4 2 ت
موافق 
 2 بشدة

  % 1.8 3.6 3.6 28.8 62.2     

8 

أعتقد أن مراكز تعليم 
الكبار والتعليم المستمر 

عملية التدريب ستؤثر في 
المستمر عند إنشائها، 
ويمكن أن يمتد هذا 
التأثير على بيئة العمل في 

 الجامعة

 4.16 51 39 12 6 3 ت
 

1.005 
 14 موافق 

  % 2.7 5.4 10.8 35.1 45.9     

9 

أرى أن توفير مراكز 
لتعليم الكبار والتعليم 
المستمر في الجامعات 

يشجع على خدمة كافة  
 فئات المجتمع

 983. 4.28 60 33 9 7 2 ت
موافق 
 10 بشدة

 
 

% 1.8 6.3 8.1 29.7 54.1    
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 العبارة م

 درجة الموافقة
  المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الفئة
  غير 

  موافق 
 بشدة

  غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

10 

أعتقد أن إدارة العملية 
التعليمية في مراكز تعليم 
الكبار والتعليم المستمر 

 سوف تدار بسهولة

 3.67 32 35 27 9 8 ت
 

1.186 
 21 موافق 

  % 7.2 8.1 24.3 31.5 28.8     

11 

أعتقد أن الرؤية الواضحة 
لمراكز تعليم الكبار 
والتعليم المستمر في 
الجامعات مطلب مما 
يشجع أفراد المجتمع 

 لاللتحاق ببرامجها

 19 موافق 1.037 4.08 45 44 13 4 5 ت

  % 4.5 3.6 11.7 39.6 40.5     

12 

أعتقد أن مراكز تعليم 
الكبار والتعليم المستمر 
تساعد الجامعات في 
تطوير برامجها وإضافة 

 مهنية جديدةبرامج 

 4.18 48 45 12 2 4 ت
 

.955 
 13 موافق 

  % 3.6 1.8 10.8 40.5 43.2     

13 

أعتقد أن إنشاء مراكز   
تعليم الكبار والتعليم 
المستمر يتيح الفرص 
لفئات المجتمع المحرومة 
والمهمشة من مواصلة 

 تعليميهم

 946. 4.28 58 35 11 5 2 ت
موافق 
 9 بشدة

  % 1.8 4.5 9.9 31.5 52.3     

14 

أعتقد أن وجود مراكز 
لتعليم الكبار والتعليم 
المستمر في الجامعات 
يزيد من الدافعية لدى 
المتعلمين الكبار نحو 

 التعلم

 872. 4.36 59 41 5 4 2 ت
موافق 
 4 بشدة

 
 

% 1.8 3.6 4.5 36.9 53.2    
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 العبارة م

 درجة الموافقة
  المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الفئة
  غير 

  موافق 
 بشدة

  غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

15 

أعتقد أن إنشاء مراكز 
تعليم الكبار والتعليم 

مبدأ  المستمر سيفعل
المرونة في تطبيق برامج 

 تعليمية مناسبة

 4.09 48 38 16 5 4 ت
 

1.041 
 18 موافق 

  % 3.6 4.5 14.4 34.2 43.2     

16 

أعتقد أن إنشاء مراكز 
تعليم الكبار والتعليم 
المستمر في الجامعات 
سيساعد المستفيدين 
للوصول إلى خيارات 
متعددة من البرامج وورش 

 العمل وغيرها

 11 موافق 861. 4.20 47 44 17 1 2 ت

  % 1.8 .9 15.3 39.6 42.3     

17 

أعتقد أن مراكز تعليم 
الكبار والتعليم المستمر 
ستوفر وسائل متعددة 
تساعد في توصيل 
المعارف للمستفيدين 
 بطرق أفضل من التقليدية

 4.14 48 42 12 6 3 ت
 

.995 
 16 موافق 

  % 2.7 5.4 10.8 37.8 43.2     

18 

أعتقد أن وجود مراكز 
تعليم الكبار والتعليم 
المستمر في الجامعات 
سيساهم في زيادة 
الدراسات البحثية في 

 المجال

 890. 4.30 55 43 5 7 1 ت
موافق 
 6 بشدة

  % .9 6.3 4.5 38.7 49.5     

19 

أعتقد أن تعدد أنماط 
التعليم المستمر التي 
توفرها مراكز تعليم الكبار 

مستمر تنمي والتعليم ال
المهارات الشخصية 

 4.11 50 33 19 8 1 ت
 

.994 
 17 موافق 
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 العبارة م

 درجة الموافقة
  المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الفئة
  غير 

  موافق 
 بشدة

  غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

والمهارية للفرد أكثر من 
 التعليم التقليدي

  % .9 7.2 17.1 29.7 45.0     

20 

أعتقد أنه يجب تضمين 
برامج مراكز تعليم الكبار 
والتعليم المستمر في 
الجامعات لبرامج إعداد 
المعلمين في مجال تعليم 

 والتعليم المستمر الكبار

 15 موافق 986. 4.14 50 36 17 6 2 ت

  % 1.8 5.4 15.3 32.4 45.0     

21 

أعتقد أنه يجب االستفادة 
من خبرات مراكز تعليم 
الكبار والتعليم المستمر 

 في الجامعات العالمية

 795. 4.54 75 26 6 3 1 ت
موافق 
 1 بشدة

  % .9 2.7 5.4 23.4 67.6     
 4.21 حسابيالمتوسط ال

 958. االنحراف المعياري

أن المتوسط الحسابي العام التجاهات أفراد العينة نحو إنشاء مراكز ) 5(يتضح من الجدول  
، )0.958(، بانحراف معياري )4.21(تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية بلغ 

ستجابات في جميع الفقرات ضمن وجاءت اال. وهو متوسط عام يقع ضمن خيار الموافقة بشدة
فجاءت عشرة فقرات ضمن نطاق خيار الموافقة بشدة، وترتيب . خيار الموافقة بشدة والموافقة

 : هذه الفقرات تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية من حيث األهمية كان كالتالي

 وبمتوسطات حسابية  21, 7, 1, 14, 6, 18, 2, 3, 13, 9

بينما . على التوالي) 4.54, 4.46, 4.45, 4.36, 4.31, 4.30, 4.30, 4.28, 4.28(
جاءت أحد عشر فقرة ضمن نطاق خيار الموافقة، وجاء ترتيب هذه الفقرات تنازليًا حسب 

 : المتوسطات الحسابية من حيث األهمية كالتالي

 وبمتوسطات حسابية 16, 4, 12, 8, 20, 17, 19, 15, 11, 10
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وهذه ). 4.20, 4.18, 4.16, 4.14, 4.14, 4.11, 4.09, 4.08, 3.89, 3.67(
النتائج تشير بشكل مجمل إلى أن هناك اتفاقًا عاليًا ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في 
الجامعات السعودية نحو أهمية إنشاء مراكز للتعليم المستمر في الجامعات وأن لها دورًا إيجابيًا 

 .مجتمع ككلوفاعًال في إثراء المجتمع الجامعي وال

ما اإلجراءات التنظيمية لعمل مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر : اإلجابة عن السؤال الثاني
 في الجامعات السعودية؟ 

لإلجابة عن السؤال األول استخدم الباحثون حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
 ).6(الحسابية ويبين ذلك الجدول رقم 

ات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيباتها لعبارات محور التكرار :)6(جدول 
 اإلجراءات التنظيمية لعمل مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية

 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الفئة
  غير

  موافق
 بشدة

غير 
 موافق

 وافقم محايد
موافق 
 بشدة

1 
وضوح رؤية المراكز ورسالتها 
وفلسفتها يساعد في تحقيق 

 أهدافها

 87 19 2  3 ت
4.68 
 

.763 
 

موافق 
 % 1 بشدة

2.7  1.8 17.1 78.4 

2 
وجود عدد كبير من 
المستفيدين من هذه المراكز 

 .أحد مبررات إنشائها

 58 34 10 7 2 ت
4.25 .986 

موافق 
 % 14 بشدة

1.8 6.3 9.0 30.6 52.3 

3 
جودة البرامج المقدمة في 
المراكز من أهم األسباب 

 الرئيسية في نجاحها

 70 30 8 0 3 ت
4.48 
 

.851 
 

موافق 
 % 12 بشدة

2.7 0.0 7.2 27.0 63.1 

4 

صياغة أهداف المراكز وربطها 
بالتغيرات المجتمعية 
المتسارعة يزيد من فرص 

 .نجاح عملها

 65 38 6 1 1 ت

4.49 .724 
موافق 
 11 بشدة

% 
.9 .9 5.4 34.2 58.6 

5 

جودة األساليب والوسائل التي 
تقدم بها البرامج في المراكز 
من أهم األسباب الرئيسية في 

  نجاحها
  
 

 73 34 2 0 2 ت

4.59 
 

.707 
 

موافق 
 2 بشدة

% 

1.8 0.0 1.8 30.6 65.8 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  وآخرونلفيفي ا

  2558

 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب الفئة
  غير

  موافق
 بشدة

غير 
 موافق

 وافقم محايد
موافق 
 بشدة

6 
يجب تصميم برامج المراكز 

ا آللية تنموية ذات أثر وفًق
 .مستدام

 74 29 6 1 1 ت
4.57 .721 

موافق 
 % 4 بشدة

.9 .9 5.4 26.1 66.7 

7 

يجب سن قوانين وتشريعات 
وإصدار أدلة خاصة لعمل 
المراكز يساعد في تنظيم 

 .عملها

 71 32 4 2 2 ت

4.51 .808 
موافق 
 8 بشدة

% 
1.8 1.8 3.6 28.8 64.0 

8 
يب التقييم وضوح أسال

والتقويم المتبعة في المراكز 
 .يساعد على استمراريتها

 71 34 4 1 1 ت
4.56 
 

.697 
 

موافق 
 % 6 بشدة

.9 .9 3.6 30.6 64.0 

9 
تنوع برامج المراكز يزيد من 

 فعاليتها
 76 28 4 1 2 ت

4.58 .769 
موافق 
 68.5 25.2 3.6 9. 1.8 % 3 بشدة

10 
مراكز وفق وضوح آلية عمل ال

آلية معتمدة ورسمية يزيد من 
 فرص نجاحها

 73 32 3 2 1 ت
4.57 
 

.721 
 

موافق 
 % 5 بشدة

.9 1.8 2.7 28.8 65.8 

11 
توفير الميزانيات الكافية 
لتحقيق أهداف مراكز تعليم 

 .الكبار والتعليم المستمر

 70 31 7 1 2 ت
4.50 .808 

موافق 
 % 9 بشدة

1.8 .9 6.3 27.9 63.1 

12 
توفير الكوادر البشرية 
المتخصصة مجال تعليم الكبار 

 والتعليم المستمر

 71 31 5 2 2 ت
4.50 
 

.819 
 

موافق 
 % 10 بشدة

1.8 1.8 4.5 27.9 64.0 

13 

حث أعضاء هيئة التدريس 
على تقديم برامج نوعية تحت 
مظلة مراكز تعليم الكبار 

 .والتعليم المستمر

 67 31 10 1 2 ت

4.44 .839 
موافق 
 13 بشدة

% 
1.8 .9 9.0 27.9 60.4 

14 

عقد شراكات مع جهات 
حكومية وأهلية لتدريب 
منسوبيها في مراكز تعليم 

 الكبار والتعليم المستمر

 74 30 4 1 2 ت

4.56 .771 
موافق 
 7 بشدة

% 
1.8 .9 3.6 27.0 66.7 

 4.52 المتوسط الحسابي
 784. االنحراف المعياري
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أن المتوسط الحسابي العام التجاهات أفراد العينة نحو اإلجراءات ) 6(يتضح من الجدول 
، )4.52(التنظيمية لعمل مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية بلغ 

وجاءت . ، وهو متوسط عام يقع ضمن نطاق خيار الموافقة بشدة)0.784(بانحراف معياري 
وترتيب هذه الفقرات تنازليًا . ت في جميع فقرات هذا السؤال ضمن خيار الموافقة بشدةاالستجابا

 :حسب المتوسطات الحسابية من حيث األهمية كان كالتالي

 وبمتوسطات حسابية  1, 5, 9, 6, 10, 8, 14, 7, 11, 12, 4, 3, 13, 2

)4.25 ,4.44 ,4.48 ,4.49 ,4.50 ,4.50 ,4.51 ,4.56 ,4.56 ,4.57 ,4.58 ,
وهذه النتائج تشير إلى الموافقة بشدة من قبل أعضاء هيئة التدريس . على التوالي) 4.68, 4.59

بكليات التربية في الجامعات السعودية على أهمية هذه اإلجراءات التنظيمية المتنوعة لمساعدة 
المختلفة مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية على القيام بأدوارها 

 .والمتعددة بشكل مثمر وفاعل

بين اتجاهات أعضاء  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :السؤال الثالث
هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في 

 ).ة، الدراسة بالخارجالرتبة العلمية، سنوات الخبر(الجامعات السعودية تعزى لمتغيرات 

ولإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحثون باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي للتعرف 
بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات  -إن وجدت –على الفروق ذات الداللة اإلحصائية 

لسعودية تعزى لمتغيري السعودية نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات ا
كما استخدم الباحثون اختبار ت للتعرف على الفروق ذات الداللة  ،)الرتبة العلمية، سنوات الخبرة(

بين اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو إنشاء  -إن وجدت –اإلحصائية 
 ). الدراسة بالخارج(متغير مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية تعزى ل

 متغير الرتبة العلمية : أوال
نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسط أفراد عينة الدراسة  :)7(جدول 

 وفًقا لمتغير الرتبة العلمية 
  مجموع مصدر التباين 

 المربعات
  درجات

 الحرية
  متوسط

 المربعات
  قيمة

 ف
  مستوى

 الداللة
 102. 2.329 547.302 2 1094.604 المجموعاتبين 

   234.963 108 25375.954 داخل المجموعات
    110 26470.559 المجموع
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أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أفراد عينة الدراسة ) 7(يبين الجدول 
ليم الكبار والتعليم حول اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو إنشاء مراكز تع

عند ) 2.329(، حيث بلغت قيمة ف )الرتبة العلمية(المستمر في الجامعات السعودية تعزى لمتغير 
 ). 0.05(وهي أكبر من مستوى ) 0.102(مستوى داللة 

 متغير الخبرة : ثانيا
دراسة نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسط أفراد عينة ال :)8(جدول 

 وفًقا لمتغير سنوات الخبرة 
  مصدر 

 التباين 
  مجموع

 المربعات
  درجات

 الحرية
  متوسط

 المربعات
  قيمة

 ف
  مستوى

 الداللة
 158. 1.877 444.654 2 889.307 بين المجموعات

   236.863 108 25581.251 داخل المجموعات
    110 26470.559 المجموع

ق ذات داللة إحصائية بين متوسط أفراد عينة الدراسة أنه ال توجد فرو) 8(يبين الجدول 
حول اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم 

) 1.877(، حيث بلغت قيمة ف )سنوات الخبرة(المستمر في الجامعات السعودية تعزى لمتغير 
 ).0.05(توى وهي أكبر من مس) 0.158(عند مستوى داللة 

  متغير الدراسة بالخارج: ثالثا
نتيجة اختبار ت لداللة الفروق بين متوسط أفراد عينة الدراسة وفًقا لمتغير الدراسة  :)9(جدول 

 بالخارج

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

  مستوى 

 الداللة
 248. 1.162 15.890 89.76 76 درس بالخارج

   14.561 86.09 35 يدرس بالخارجلم 

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أفراد عينة الدراسة ) 9(يبين الجدول 
حول اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم 

) 1.162(، حيث بلغت قيمة ت )رجالدراسة بالخا(المستمر في الجامعات السعودية تعزى لمتغير 
 ). 0.05(وهي أكبر من مستوى ) 0.248(عند مستوى داللة 
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 مناقشة النتائج

يتجلى من خالل نتائج هذه الدراسة القيمة المضافة لهذه الدراسة لكونها من أوائل الدراسات 
في ظل  التي تناولت هذا الموضوع في المملكة العربية السعودية حسب علم الباحثين، وخصوصًا

وتظهر النتائج توجهات أعضاء هيئة التدريس . االهتمام المتزايد بالتعليم المستمر محليًا وعالميًا
بكليات التربية بالجامعات السعودية، والتي تؤكد على أهمية هذه المراكز في الجامعات السعودية 

واإلسهام الذي يمكن أن  واألدوار المتعددة التي يمكن أن تقوم بها خدمًة لألفراد وللمجتمع ككل،
تحدثه في مجاالت التنمية المختلفة والمجاالت العلمية والبحثية المتعلقة بمجال التعليم المستمر 

، )4.21(وهذا يظهر جليًا من خالل المتوسط العام لنتائج السؤال األول والذي بلغ . وتعليم الكبار
يدة ألفراد العينة على عشر فقرات من وكذلك من خالل الموافقة الشد). 0.958(بانحراف معياري 

: أوًال: ، وجاءت بالترتيب التالي)4.28-4.54(فقرات السؤال األول وبمتوسطات تراوحت بين 
أن وجود هذه المراكز يعد : ثانيًا. التأكيد على ضرورة االستفادة من الخبرات العالمية في المجال

أن : رابعًا. المراكز تعتبر مطلبًا ملحًا للتنميةأن هذه : ثالثًا. عامًال مساعدًا في خدمة المجتمع
أن هذه المراكز تلبي : خامسًا. وجود هذه المراكز يزيد من دافعية التعلم لدى المتعلمين الكبار

: سابعًا. أن هذه المراكز تسهم في زيادة االهتمام البحثي في المجال: سادسًا. احتياجات األفراد
أنها تتيح وتسهل عملية التواصل مع : ثامنًا. شاء هذه المراكزأن البيئات الجامعية مناسبة إلن
أنها تتيح الفرص لبعض الفئات المهمشة والمحرومة : تاسعًا. الخبراء المختصين في المجال

 .أن توافرها يشجع على خدمة كافة فئات المجتمع: عاشرًا. لمواصلة التعليم

حظيت بالموافقة من قبل أفراد العينة كما أن بقية الفقرات اإلحدى عشر في السؤال األول 
أن مراكز التعليم : اإلحدى عشر: وجاءت مرتبًة كالتالي) 4.20-3.67(بمتوسطات تراوحت بين 

المستمر في الجامعات تساعد المستفيدين في الوصول لخيارات عديدة من البرامج وورش العمل 
أنها تساعد : الثالثة عشر. الجامعاتأن هناك حاجة إلنشاء هذه المراكز في : االثنا عشر. وغيرها

أنها ستؤثر في عملية : األربعة عشر. الجامعات في تطوير برامجها وإضافة برامج مهنية جديدة
الخمسة . التدريب المستمر عند إنشائها، ويمكن أن يمتد هذا التأثير على بيئة العمل في الجامعة

د المعلمين في مجال تعليم الكبار والتعليم أنه يجب تضمين برامج هذه المراكز برامج إلعدا: عشر
أنها ستوفر وسائل متعددة تساعد في توصيل المعارف للمستفيدين بطرق : الستة عشر. المستمر

أن تعدد أنماط التعليم المستمر التي توفرها هذه : السبعة عشر. أفضل من الطرق التقليدية
أن : الثمانية عشر. ر من التعليم التقليديالمراكز تنمي المهارات الشخصية والمهارية للفرد أكث

أن الرؤية الواضحة : التسعة عشر. إنشاءها سيفعل مبدأ المرونة في تطبيق برامج تعليمية مناسبة
أنها ستوفر الكثير من الجهد : العشرون. لها مطلب يشجع أفراد المجتمع لاللتحاق ببرامجها
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أن إدارة العملية التعليمية فيها : لعشرون؛ واألخيرالواحد وا. والوقت مقارنًة بالبرامج االعتيادية
 .سوف تدار بسهولة

وجاءت نتائج السؤال الثاني المتعلقة باتجاهات أفراد العينة نحو اإلجراءات التنظيمية لعمل 
، )4.52(مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية بمتوسط حسابي عام بلغ 

وهذا يظهر . ، وهو متوسط عام يقع ضمن نطاق خيار الموافقة بشدة)0.784(وبانحراف معياري 
أهمية هذه اإلجراءات التنظيمية عمليًا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية نظرًا 

وجاءت االستجابات في جميع فقرات هذا السؤال ضمن . لقربهم من المجال واحتياجاته المتنوعة
: وكان ترتيبها على النحو اآلتي). 4.25-4.68(وبمتوسطات تراوحت بين  نطاق الموافقة بشدة،

أن جودة : ثانيًا. أن وضوح رؤية المراكز ورسالتها وفلسفتها يساعد في تحقيق أهدافها: أوًال
. األساليب والوسائل التي تقدم بها البرامج في هذه المراكز من أهم األسباب الرئيسية في نجاحها

أنه يجب تصميم برامج المراكز وفًقا آللية : رابعًا. برامج المراكز يزيد من فعاليتها أن تنوع: ثالثًا
أن وضوح آلية عمل المراكز وفق آلية معتمدة ورسمية يزيد من : خامسًا. تنموية ذات أثر مستدام

أن وضوح أساليب التقييم والتقويم المتبعة في المراكز يساعد على : سادسًا. فرص نجاحها
أهمية عقد شراكات مع جهات حكومية وأهلية لتدريب منسوبيها في هذه : سابعًا. يتهااستمرار
أنه يجب سن قوانين وتشريعات وإصدار أدلة خاصة لعمل المراكز يساعد في : ثامنًا. المراكز

: عاشرًا. ضرورة توفير الميزانيات الكافية لتحقيق أهداف هذه المراكز: تاسعًا. تنظيم عملها
: اإلحدى عشر. الكوادر البشرية المتخصصة مجال تعليم الكبار والتعليم المستمر ضرورة توفير

. أن صياغة أهداف المراكز وربطها بالتغيرات المجتمعية المتسارعة يزيد من فرص نجاح عملها
الثالثة . أن جودة البرامج المقدمة في المراكز من أهم األسباب الرئيسية في نجاحها: االثنا عشر

األربعة . ية حث أعضاء هيئة التدريس على تقديم برامج نوعية تحت مظلة هذه المراكزأهم: عشر
 .أن وجود عدد كبير من المستفيدين من هذه المراكز أحد مبررات إنشائها: عشر؛ واألخير

كما أظهرت النتائج أيضًا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أعضاء هيئة 
ة نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية التدريس بكليات التربي

وتتفق نتائج هذه الدراسة نسبيًا مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة . تبعًا لمتغير الدراسة بالخارج
حول أهمية إنشاء هذه المراكز،  )25()2014(ودراسة مقيبل والحبشي  )24()2004(السعادات 

وكذلك تتفق معها في عدم . ي يمكن أن تحدثه على المستويات المختلفة في المجالوالتطوير الذ
وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية نحو إنشاء 
مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية تبعًا لمتغير الرتبة العلمية وسنوات 

ويمكن تفسير عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لهذه المتغيرات الثالث بأن أهمية . الخبرة
إنشاء مثل هذه المراكز واضحة وجلية لهؤالء األساتذة الجامعيين وخصوصًا أنهم في التخصص 
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وكذلك لألدوار التي يقومون بها . أو قريبين منه، والذي يعتبر أحد التخصصات التربوية المهمة
وكذلك ألهمية مثل هذه . دمة أفراد المجتمع والتي يمكن أن تساعدهم فيها هذه المراكزفي خ

المراكز في إثراء المجال بالبحوث والدراسات الميدانية والتي تمد هؤالء التربويين ببناء علمي 
 .حول هذا التخصص الهام

 التوصيات

من التوصيات، من بينها في ضوء نتائج الدراسة وتحليلها ومناقشتها فقد خلصت إلى عدد 
 :ما يلي

إنشاء مراكز لتعليم الكبار والتعليم المستمر في الجامعات السعودية لتقديم نشاطات وبرامج  -
 .تدريبية خدمًة في إثراء المجتمع بشكل عام والمجتمعات الجامعية على نحو خاص

عمل معتمدة التعاون مع الجهات ذات العالقة في إنشاء المراكز وفق خطة منهجية وآلية  -
 .تسهم في تحقيق رسالة المركز وأهدافه المنشودة

إعداد مناهج وبرامج تدريبية نوعية ومتنوعة تسهم في تفعيل دور التعليم المستمر كأحد  -
 .أنماط التعليم الحديثة في إكساب المعرفة وتنمية المهارات

وتنفيذ برامج تعليم  استقطاب الكفاءات البشرية من داخل الجامعة أو خارجها إلدارة المركز -
 .الكبار والتعليم المستمر وفق ما خطط له

المشاركة في تطوير واقع تعليم الكبار والتعليم المستمر في المجتمعات الجامعية ومحاولة  -
 .حل المشكالت عن طريق الخبرات الموجودة داخل المركز

ت والمحاضرات نشر ثقافة التعليم المستمر داخل المحيط الجامعي من خالل عقد الندوا -
 .وإجراء المزيد من الدراسات البحثية

 المقترحات

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالكليات األخرى نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار  دراسة -
 . والتعليم المستمر في الجامعات السعودية

دراسة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والعاملين بالقطاعات التعليمية األخرى  -
كالكليات التقنية والمعاهد الفنية والتعليم العام وكذلك في الوزارات األخرى نحو إنشاء مراكز 

 . تعليم الكبار والتعليم المستمر في قطاعاتهم
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دراسة الفروق في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم  -
رات أخرى كالجنس والتخصص أو المجال المستمر في الجامعات السعودية الراجعة لمتغي

 . األكاديمي

دراسة اتجاهات طلبة الدراسات العليا بكليات التربية نحو إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم  -
 . المستمر في الجامعات السعودية

 . عمادات التعليم المستمر في الجامعات السعوديةودراسة واقع مراكز  -

  : الهوامش
: الالتينية يكاوأمر السوفيتي اإلتحاد في الكبار تعليم مراكز). 1994. (عبدالمعطى يوسف مصطفى، )1(

  17-45..10ع: 1 مج التربية، كلية -  أسيوط جامعة: التربية كلية مجلة  .تحليلية دراسة
 تعليم بمراكز الدارسين وتطلعات ومعوقات أهداف). 2002. (إبراهيم محمد عيسى األنصاري، )2(

 مج العلمي، النشر مجلس - الكويت جامعة: التربوية المجلة  .ميدانية دراسة: الكويت دولة في الكبار
  15-52..62 ع: 16

 . صفاء دار. والتطبيق النظرية بين المستمر التعليم ).2018. (إبراهيم عبدالرحمن الشاعر، )3(
 بكندا ريجينا جامعة في الكبار تعليم مركزي لدور مقارنة دراسة). 2015. (محمد جمال نهلة سعد، )4(

 آفاق .مصر في منها اإلفادة وإمكانية جتمعالم خدمة في األمريكية المتحدة بالواليات فيرجينيا وجامعة
  .131-61 .18 ع الكبار، تعليم مركز - شمس عين جامعة: الكبار تعليم في جديدة

 التعليم مراكز قيام معوقات). 2017. (عبدالله بن عبدالعزيز والسنبل، محرز؛ ناجي محمد التبالي، )5(
: التربوية العلوم مجلة .المجتمع خدمة في دورها بممارسة اليمنية الحكومية الجامعات في المستمر

 .325-353. 3 ع: 29 مج التربية، كلية -  سعود الملك جامعة
 المصرية بالجامعات المستمر التعليم مراكز إلنشاء التخطيط). 2019. (أحمد مصطفى عمرو حسن، )6(

 والتنمية، مللتعلي العربي المركز: العربية التربية مستقبل .مقترح تصور: العالمية الخبرات ضوء في
 .250-181. 116 ع: 26 مج

 لخدمة الجامعية المراكز: المجتمع خدمة في الجامعة). 1982. (عبدالحافظ بن عبدالقادر الشيخلي، )7(
 .119-127. 18 ع العامة، األمانة - العربية الجامعات اتحاد: العربية الجامعات اتحاد مجلة  .المجتمع

 لبعض مقارنة دراسة). 2010. (حسن محمد، مد؛مح أماني ونصر، راغب، زغلول إيمان أحمد، )8(
 الكبار تعليم مركز أداء تطوير في منها اإلفادة وإمكانية األجنبية بالجامعات الكبار تعليم مراكز نماذج
 الحكومية غير المنظمات - الثامن السنوي المؤتمر .العربية مصر بجمهورية شمس عين بجامعة
 تعليم مركز - شمس عين جامعة: المستقبلية والرؤى واقعال - العربي الوطن في الكبار وتعليم
 . 353 - 284 شمس، عين جامعة الكبار، تعليم مركز: القاهرة  الكبار،
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 والتعليم المجتمع خدمة مراكز ).2003. (حسين غسان والحلو، زهدي؛ مالك سلطان ياسين، )9(
 مشكالتها، واقعها،: فلسطين شمال محافظات في الفلسطينية الجامعات في المستمر

 . فلسطين نابلس، الوطنية، النجاح جامعة). منشورة غير ماجستير رسالة( ومستقبلها
 .مرجع سبق ذكره ).2019. (أحمد مصطفى عمرو حسن، )10(
 .مرجع سبق ذكره). 2019. (أحمد مصطفى عمرو حسن، )11(
  .مرجع سبق ذكره). 2015. (محمد جمال نهلة سعد، )12(

 .مرجع سبق ذكره ).2002. (إبراهيم محمد عيسى األنصاري، )13(
 البرامج مراكز تواجه التي الصعوبات). 2005. (عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز العريني، )14(

. لها المقترحة والحلول السعودية العربية بالمملكة المعلمين كليات في المجتمع وخدمة التدريبية
 .180–152. 2 ع. 5 مج المعلمين، كليات مجلة

متطلبات تطوير مراكز تعليم الكبار بمصر في ضوء مدخل إدارة ). 2015. (رضوان، وائل وفيق )15(
 .437-422. 23كلية التربية بقنا، ع - جامعة جنوب الوادي : مجلة العلوم التربوية .األداء

  .مرجع سبق ذكره). 2015. (محمد جمال نهلة سعد، )16(

 .مرجع سبق ذكره). 2019. (أحمد مصطفى عمرو حسن، )17(
اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك ). 2004. (السعادات، خليل إبراهيم )18(

. 25ع : 13جامعة قطر، مج : مركز البحوث التربوية. سعود نحو إنشاء قسم لتعليم الكبار في الكلية
67-105. 

آراء أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية ). 2014. (مقيبل، محمد حسن؛ الحبشي، عبدالقادر صالح )19(
مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية . رموت حول إنشاء قسم لتعليم الكبار بالجامعةبجامعة حض
 .42-7. 4ع : 8جامعة األندلس للعلوم والتقنية، مج : واالجتماعية

 .مرجع سبق ذكره). 2017. (التبالي، محمد ناجي محرز؛ والسنبل، عبدالعزيز بن عبدالله )20(
تطوير مراكز تعليم الكبار في محافظة اإلحساء  ).2019. (الموسى، ناهد بنت عبدالله عبدالوهاب )21(

العلوم  -المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل  .بدائل مقترحة: باستخدام مدخل التخطيط اإلستراتيجي
 .164-145. 20مج جامعة الملك فيصل، : اإلنسانية واإلدارية

التعليم المستمر التخطيط لمشروع كلية تعليم الكبار و). 2020. (شاهين، نجالء أحمد محمد )22(
-1951. 76مج كلية التربية،  -جامعة سوهاج : المجلة التربوية .P.E.R.Tباستخدام أسلوب بيرت 

2029.  

البحث العلمي مفهومه وأدواته ). 2012. (عبيدات، ذوقان؛ عدس، عبدالرحمن؛ عبدالحق، كايد )23(
  .دار الفكر. وأساليبه

 .مرجع سبق ذكره). 2004. (السعادات، خليل إبراهيم )24(
 .مرجع سبق ذكره). 2014. (مقيبل، محمد حسن؛ الحبشي، عبدالقادر صالح )25(
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أثر استخدام االنفوجرافيك الثابت واملتحرك في تنمية تحصيل طلبة الصف الثامن 
 للطالب في األردن األكاديميباملستوى األساسي في مادة الجغرافيا وعالقته 
  

   ***غرايبةمحمد سهيل ، **السعوداالء خلف ، *ةأبو سعددعاء خليل 

  ****طوالبهوالء جودت و

  

  ملخص

معرفة أثر استخدام االنفوجرافيك الثابت والمتحرك في تنمية تحصيل طلبة الصف  الدراسة تهدف
تم اعتماد المنهج شبه ، للطالب في األردن األكاديميالمستوى ثامن األساسي في مادة الجغرافيا وعالقته بال

تكونت عينة الدراسة و. تم التأكد من صدقه وثباته تحصيلي اختبار وهيأداة الدراسة تم إعداد و ،التجريبي
طالبا درسوا باستخدام  )13(عددها واألولى تجريبية  :إلى ثالث مجموعات طالبا قسمت) 38( من

طالبا درسوا باستخدام االنفوجرافيك الثابت، ) 12(وعددها االنفوجرافيك المتحرك، والثانية تجريبية 
 .طالبا درسوا بالطريقة االعتيادية) 13(وعددها والثالثة ضابطة 

نفوجرافيــك انفوجرافيـك ثابـت، ا  (لــة إحصـائية بـين المجموعـات الـثالث     داوجـود فـروق    أظهـرت النتـائج  
لصـالح الـذين درسـوا باسـتخدام     ، وعلى القياس البعدي لنتـائج االختبـار التحصـيلي   ) متحرك، طريقة اعتيادية

طريقة االنفوجرافيك الثابت عند مقارنتهم مع اّلذين درسوا باستخدام طريقة االنفوجرافيـك المتحـرك واّلـذين    
بـين  ) α≥ 0.05(لـة احصـائيا عنـد مسـتوى الداللـة      فروقـًا دا  كمـا لـم يكـن هنـاك     االعتيادية،درسوا بالطريقة 

  .متوسطات درجات طلبة الصف الثامن األساسي تبعا لمتغير المستوى األكاديمي

  .انفوجرافيك ثابت، انفوجرافيك متحرك، التحصيل: الكلمات المفتاحية
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The Impact of Using Fixed and Motion Infographics on Developing 
the Achievement of the Eighth Basic Grade Students in Geography 

and their Relationship with their Academic Level in Jordan  
 
Doaa K. S. Abusadah, Researcher, Jordan. 

Ala' K. H. Al-Soud, Mohammad S. M. Garaibh and Walla J. N. Tawalbeh, 
PhD Student, Yarmouk University, Jordan. 

 

Abstract 
The aim of the study the impact of using fixed and motion infographics on 

developing the achievement of the eighth basic grade students in geography and their 
relationship with the academic level of the student in Jordan. the semi-experimental 
approach was adopted. study tool achievement test. The study sample consisted of (38) 
students divided into three groups: the first is an experimental group of (13) students 
studied using motion infographics, and the second is an experimental of (12) students 
studied using fixed infographics, and the third is a control group of (13) students who 
studied in the usual method. 

The results showed there are statistically significant differences on the post- 
measurement of the results of the achievement test, and in favor of those who studied 
using the fixed infographics method, and there were not statistically significant 
differences at the level of significance (0.05 ≥α) between the averages of the grades for 
the eighth basic grade students, according to the variable of academic level. 

Keywords: Fixed infographics, Motion infographics, Achievement. 
  

  المقدمة
اهتمام المسؤولين وصناع  ذلك على وترتبتنوعت المستحدثات التكنولوجية في هذا العصر 

يسهل  بشكلفي التعليم فعالة توظف التكنولوجيا الحديثة  البحث عن وسيلةفي القرار التربوي 
ومات إلى الطلبة بطريقة مشوقة وفعالة وبطريقة جذابة وممتعة وتجعلهم أكثر بهجة وصول المعل

  . وسرورا في التعليم
 دعمومع التقدم العلمي والتكنولوجي في جميع المجاالت ظهرت أساليب حديثة في تحسين و

مد على التعليم وتثير اهتمام الطلبة بالموضوع الذي يتعلموه يسمى باالنفوجرافيك الذي يعت
الصور والرسومات واأللوان، حيث إن للصورة أهمية كبيرة في توضيح المعلومات وتبسيطها في 
مختلف المراحل التعليمية، لهذا نجد االنفوجرافيك من الوسائل الفعالة وأكثرها جاذبية في عرض 

  ).2019الزهراني، (للطلبة المعلومات وتوصيلها 
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نترنت، وبدأ انتشاره في العديد من ة ظهرت بالتزامن مع اإلويعتبر االنفوجرافيك ظاهرة حديث
للطلبة بشكل أسرع  المؤسسات ومنها المؤسسات التعليمية، حيث أصبحت المعلومات تقدم

كما تعد تقنية االنفوجرافيك من أحدث تقنيات تكنولوجيا  ).,2012Smickles( كبرأوبفاعلية 
ا، بما تحمله من خالل تجميع الصورة والكلمة مع التعليم، فهي عبارة عن طريقة لعرض المعلومات

 أذهانهمتوصيل المعلومات إلى تسهم في من ألوان وأشكال متناسقة، بحيث تجذب انتباه األفراد و
  ).2017ابو عريبان، (

ا مم على التمثيل المرئي بطريقة تقوموالبيانات  واألفكاريقدم االنفوجرافيك المعارف كما 
 العالقات ويساعد في فهمواألفكار،  ينقل المفاهيم والمعارفوتعليم والتعلم، ييسر عملية ال

مما يسهل ويساعد على ترسيخ  والصور، واألشكال الرسوم،خالل المختلفة من  والظواهر
 فاعليةالمختلفة في ذهن المتعلم، ويجعلها مشوقة وأكثر  واالفكار والمعارفوتجسيد المفاهيم 

)(Gebre, 2018. القضاة وبن بدن وبن مد حسين  ويضيف)Alqudah&Bin Bidin&Bin 
Mid Hussin,2019 (م نه يمكن استخدام االنفوجرافيك في التعليم لما له دور في تسهيل فهأ

   .لمعلوماتالمعلومات المعقدة وتسهيل حفظ ا

الفرد على اإلدراك عن طريق  من قدرةيزيد أن االنفوجرافيك  )2017( حسونة ويؤكد
دام األشكال والرسوم البصرية التي تساعد الفرد على الفهم عن طريق المالحظة؛ لذلك وجب استخ

ضرورة توظيف االنفوجرافيك في العملية التعليمية؛ لدوره في تبسيط المعلومات، وجعلها أكثر 
  .جذبا النتباه الطلبة

لمناهج بهدف إصالح ومع ظهور هذه المستحدثات التكنولوجية فكر التربويين بدمجها في ا
نه إذا إجل دعم المناهج التعليمية المختلفة ومنها منهاج الجغرافيا، حيث أالتعليم وتطويره، ومن 

أتيحت للطلبة االستناد إلى الوسائل التكنولوجية من خالل الصور والرسومات واأللوان فانه يؤدي 
عيده، والحازمي، بار(تعلمها سين إلى اكساب الطلبة العديد من المهارات الجغرافية ويؤدي إلى تح

2019.(  

األساليب الحديثة التي يمكن أن  أحدإلى أن االنفوجرافيك ) 2016( أبو زيد ضيفوي
ويعني فيه بأنه تحويل المعلومات الجغرافية  ،تستخدم في تدريس الجغرافيا لتحقيق أهدافها

ها أكثر جاذبية لعرض المعلومات والبيانات المعقدة إلى مجموعة رسوم لتسهيل استيعابها وجعل
 . وتوصيلها إلى المتلقي بيسر وسهولة

كما أن مادة الجغرافيا تضم معلومات يصعب على الطالب فهمها إذا قدمت له بصورة مجردة، 
فمن خالله يمكن استخدام  ،مما يتطلب وجود أساليب وتقنيات تدريسية حديثة كاالنفوجرافيك

جومز  يفضيو ).2016زوين،( عد على تسهيل فهم المادة للطلبةصور وأشكال ورسومات تسا



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  وآخرونسعدة 

  2574

)Gómez,2013 ( إلى مستحدثات بطريقة سهلة تجذب المتعلمين إلى  تحتاج مادة الجغرافياأن
تعلمها، كما أن تدريس مادة الجغرافيا باستخدام التكنولوجيا بأشكالها المتعددة يؤدي إلى كسر 

فة إلى إتاحة فرصة لهم لالنخراط في عملية التعلم، وتسهيل فهم روتين الطلبة أثناء تعلمها باإلضا
  .المواضيع الجغرافية

العملية  علىإلى فن االنفوجرافيك من الفنون التي تساعد القائمين ) 2014( يشير شلتوتو
وألهمية االنفوجرافيك في التعليم . التعليمية في تقديم المناهج الدراسية بأسلوب جديد وشيق

في زيادة دافعية  ستخدام االنفوجرافيك في التعليم يسهماالى أن ) 2017( عريبان ابو أشارت
تغيير الطريقة الروتينية في عرض المعلومات،  في نه يسهمأجذب انتباههم للتعلم، كما يالطلبة و

يسهم في ترتيب كم و يساعد على تغيير استجابات الطلبة وتفاعلهم مع المعلومات،إنه وبالتالي ف
 مل الفهم عليهيتسهو ،وتحويلها من سياقها المعقد إلى سياق أكثر بساطة أذهانهم،علومات في الم
  . شوقهم للتعلميجذب انتباههم ويدافعية الطلبة و يزيدو

وقد انتشر االنفوجرافيك بشكليه الثابت والمتحرك بما يتميز به من دور في تبسيط 
الثابت يتضمن معالجة المعلومات على شكل صور أو  المعلومات وتسهيل قراءتها، فاالنفوجرافيك

رسومات ثابتة، بينما االنفوجرافيك المتحرك فيعتمد على الرسومات والصور المتحركة ومقاطع 
 ).2019عبدالحافظ، (الفيديو 

ونجاح اإلنفوجرافيك ينبع من قدرته على توصيل قدر كبير من المعلومات التي غالبًا ما تكون 
 شكل رسوميعبة بطريقة واضحة وملفتة وبسيطة وفورية، كما أن تقديـم المعلومات في معقدة وص

 . )2019عبد الرحمن، وقحوف، (واسترجاعها يجعل من السهل حفظها 

وهناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى فاعلية استخدام االنفوجرافيك في العملية 
التي ) ,2016Çifçi( تشيفشي، و)2016( أبو زيد اسةالتعليمية خاصة في مادة الجغرافيا كدر

وتحسين  أدى إلى زيادة مستويات التحصيلتدريس ال أشارت إلى أن استخدام االنفوجرافيك في
  .اتجاه الطلبة نحو تعلمها

في تنمية التحصيل لدى  اكبير االباحثون أن لالنفوجرافيك دور الحظوبناء على ما سبق 
األدب  ررات الدراسية، ومنها على وجه التحديد مادة الجغرافيا، فقد أشارالطلبة في مختلف المق

كما يلحظ على تحسين دافعية الطلبة وتحسين التحصيل لديهم،  اقادر التربوي بأن االنفوجرافيك
أن استخدام االنفوجرافيك في التعليم قد يؤدي إلى توصيل المعلومات المعقدة إلى الطلبة بطريقة 

أثر استخدام االنفوجرافيك لمعرفة ومن هذا المنطلق جاءت الدراسة الحالية . مشوقة وجذابة
وعالقته الثابت والمتحرك في تنمية تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في مادة الجغرافيا 

  .بالمستوى األكاديمي للطالب في األردن
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 مشكلة الدراسة

من صعوبة في دراسة مواد الدراسات نون يعاطلبة الصف الثامن األساسي  الحظ الباحثون أن
وذلك الحتوائها على كثير من المعلومات واألفكار والمفاهيم التي االجتماعية ومنها مادة الجغرافيا، 

تقدم بطريقة تقليدية تخلو من الوسائل قد يصعب على الطالب فهمها بسهولة، خاصة أنها 
كل ذلك يجعل الطلبة ، دئ واألفكار والحقائقوالتقنيات الحديثة التي تجسد هذه المفاهيم والمبا

وينعكس بالتالي  ،نظرة قد تكون سلبية ويقلل من دافعيتهم نحو تعلمها ادةينظرون إلى هذه الم
أن هناك العديد من المعيقات ب) 2014( دراسة عجيدوهذا ما أكدته على تحصيلهم الدراسي، 

ية منها المعيقات المتعلقة بالتقنيات والوسائل لتدريس مادة الجغرافيا في المرحلة األساسية والثانو
التي أشارت إلى انخفاض استخدام المعلمين للتقنيات التعليمية ) 2015( التعليمية، ودراسة فيصل

نه من أسباب ضعف تحصيل الطلبة أإلى ) 2010( كما أشار سبيتان. في تدريس مادة الجغرافيا
 .معلوماتالئل التكنولوجيا الحديثة في إثراء في مواد الدراسات االجتماعية عدم استخدام وسا

وتوظيفه في ن هناك العديد من الدراسات أوصت بضرورة التدريس باستخدام االنفوجرافيك أكما 
ولوينثال دون لوب ، و)2017(، وحكمي )2017( سالم منها دراسة كل منالعملية التعليمية، 

Dunlap & Lowenthal,2016)( ،سة لتجيب عن األسئلة اآلتيةومن هنا جاءت هذه الدرا:  

بين متوسطات درجات ) α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1
انفوجرافيك ثابت، (تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي باختالف طريقة التدريس 

 ؟)انفوجرافيك متحرك، طريقة اعتيادية
بين متوسطات درجات ) α≤0.05(لة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال .2

فما  80( فأكثرباختالف المستوى األكاديمي جيد جدا تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي 
 ؟)80من  أقل(دون جيد فما  ،)فوق

  أهمية الدراسة

 :تتحدد أهمية الدراسة الحالية كما يلي

  :األهمية النظرية

فوجرافيك الثابت والمتحرك في تنمية تكمن أهمية الدراسة في تناولها ألثر استخدام االن -
 األكاديميتحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في مادة الجغرافيا وعالقته بالمستوى 

لالنفوجرافيك أهمية كبيرة في تسهيل تكوين الصورة الذهنية للطلبة، ن إ، حيث البللط
للطلبة بكل وتسهيل فهم المادة المعروضة، ويساعد في تسهيل توصيل المعلومات المعقدة 

 .سهولة ويسر
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  : األهمية التطبيقية

كتب الجغرافيا بشكل  قد يستفيد من نتائج هذه الدراسة مؤلفو المناهج بشكل عام ومؤلفو -
 .الكتب بعض أشكال االنفوجرافيك خاص بتضمين

باستخدام أنواع متعددة من  الدراسات االجتماعية ستفيد من نتائج هذه الدراسة معلميقد ي -
 .يك في التدريساالنفوجراف

من المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في إثراء المعرفة لدى الباحثين في مجال توظيف  -
المستحدثات التكنولوجية من خالل استخدام االنفوجرافيك في تدريس مواد الدراسات 

 .االجتماعية ولحثهم على إجراء العديد من الدراسات في هذا المجال

 ةالتعريفات اإلجرائيالمصطلحات و
البيانات أو  متمثيالت بصرية لتقديـ "بأنه) 77، 2021( رشيدياليعرفه  :االنفوجرافيك -

  ". لماإلدراك لدى المتع نواضح، وتحسي لالمعلومات المعقدة بطريقة سريعة وبشك

استخدام االنفوجرافيك في تدريس وحدة السياحة من  بأنهفي الدراسة الحالية ويعرف إجرائيا 
 .مصورةالرموز الرسوم والشكال وألصور واال من خاللف الثامن كتاب الجغرافيا للص

ويقصد به إجرائيا تحويل المعلومات والبيانات والحقائق من كتاب  االنفوجرافيك الثابت -
الجغرافيا للصف الثامن إلى صور واشكال ورسوم ورموز مصورة يتم استعراضها بشكل 

 .ثابت

من كتاب  حويل المعلومات والبيانات والحقائقويقصد به إجرائيا ت االنفوجرافيك المتحرك -
الجغرافيا للصف الثامن إلى صور واشكال ورسوم ورموز مصورة يتم استعراضها بشكل 

 .فيديومتحرك يظهر على هيئة 

بالدرجة التي يحصل عليها طلبة الصف الثامن على اختبار  إجرائياويعرف  :التحصيل -
 .ا للصف الثامنالتحصيل لوحدة السياحة من كتاب الجغرافي

   حدود الدراسة
 :تتحدد الدراسة الحالية بالحدود التالية

ربد األولى في إالتابعة لمديرية تربية من المدارس مدرسة  فيطبقت الدراسة  :الحد المكاني
 .األردن

الدراسي من العام  ولاأل الفصل الدراسي خاللتم تطبيق الدراسة : الحد الزماني
)2019/2020 .( 
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 .األساسيطلبة الصف الثامن  اقتصرت عينة الدراسة على: ريالحد البش

أثر استخدام االنفوجرافيك الثابت اقتصر موضوع الدراسة الحالية على : الحد الموضوعي
والمتحرك في تنمية تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في مادة الجغرافيا وعالقته 

  .بالمستوى األكاديمي للطالب في األردن

 ظرياإلطار الن

يسعى االنفوجرافيك إلى دمج المستحدثات التقنية في تقديم المعلومات بشكل مترابط 
نه يحول البيانات والنصوص إلى رسومات وأشكال إومشوق وبطريقة تسهل فهم المحتوى، حيث 

 ،فايد والشيخ، ابوحشيش(بسهولة إلى الجمهور  هالتبسيط وتوضيح الرسالة لألفراد، وإيصال
2019.( 

االنفوجرافيك بأنه فن يجمع بين العناصر المرئية أو البصرية والعناصر ) 2017(تعرف لبد 
بأنه ) 2016(كما عرفه شلتوت . المقروءة بطريقة جذابة وبسيطة لتوضيح المعلومات واألحداث

ن فهمها واستيعابها مكیانات والمعلومات والمفاهيم المعقدة إلى صور ورسوم یل البیفن تحو
بأنه تجسيد البيانات أو األفكار ومحاولة نقل ) Smiciklas,2012(عرفه و .قیوتشو بوضوح

  .المعلومات المعقدة إلى الجمهور بأسلوب سريع وسهل الفهم

 أنواع االنفوجرافيك

على وجود ) 2016( ، والحمد)2014( ، وشلتوت)2015(يتفق كل من درويش، والدخني 
 :إلىيث الشكل عدة أنواع لالنفوجرافيك تنقسم من ح

وهو الذي يتكون من مجموعة من الصور والرسومات واألشكال لشرح  :الثابتاالنفوجرافيك  -1
 .وتفسير معلومة معينة معقدة بشكل ثابت

 :نوعينوهو عبارة عن : االنفوجرافيك المتحرك -2
يراعي تناول معلومات وبيانات تظهر بالفيديو متحركة إلظهار  :انفوجرافيكفيديو بداخله  -

 .الحقائق والمفاهيم بعض
تصميم البيانات والمعلومات بشكل متحرك، حيث يتطلب هذا النوع  :متحركتصميم  -

 .جل إخراجه بطريقة معبرة وشيقةأالكثير من اإلبداع في اختيار الحركات المعبرة من 
يعد وسيلة لتحقيق التفاعلية التي تسمح للطالب بالتفاعل مع  :التفاعلياالنفوجرافيك  -3

 .التعليميالمحتوى 
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 التحصيل الدراسي

 في الطالب يحرزه الذي النجاح مستوى أو درجة إلى لإلشارة الدراسي التحصيل مفهوم يستخدم

ويتحدد التحصيل الدراسي من خالل مستوى األداء الفعلي للطالب  ).2006 عالم،( دراسته مجال
يستدل عليه من خالل كما معرفي له، في المجال األكاديمي الناتج عن عملية النشاط العقلي ال

 ).2011الجاللي،(إجاباته على مجموعة اختبارات تحصيلية 

إلى أن االختبار التحصيلي هو أداة قياس تعد وفق ) 2013(كما يشير الباوي، وحسن 
طريقة منظمة لتحديد مستوى تحصيل الطلبة لمعلومات في مادة دراسية تم تعلمها مسبًقا عن 

  .بة عن عينة من األسئلة التي تمثل محتوى المادة الدراسيةطريق اإلجا

 الدراسات السابقة

وعبد عطوة وغلوش قام العديد من الباحثين بإجراء دراسات حول االنفوجرافيك، حيث قام 
الخريطة في  فهماالنفوجرافيك في تنمية مهارات  تأثيربدراسة هدفت لمعرفة ) 2020( الرحمن

، وتكونت عينة التجريبياستخدام المنهج شبه لدى طلبة المرحلة اإلعدادية، تم يا مادة الجغراف
عداد اختبار لمهارات فهم الخريطة، وأظهرت نتائج إطالبا وطالبة، كما تم ) 30(الدراسة من 

ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التحصيل والدراسة وجود فر
  .التجريبية التي درست باستخدام االنفوجرافيك التفاعليولصالح المجموعة 

التعرف على أثر توظيف نمط اإلنفوجرافيك المتحرك لتنمية ) 2020( وهدفت دراسة إبراهيم
استخدم المنهج ، لدى طالبات الصف الثاني الثانوي مفاهيم األمن المائي في مادة جغرافية التنمية

طالبة، وتمثلت أدوات البحث في اختبار ) 76(الدراسة من  وتكونت عينةالوصفي والتحليلي، 
مفاهيم األمن المائي، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات طالبات 
المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مفاهيم األمن المائي لصالح 

  .عزى الستخدام نمط اإلنفوجرافيك المتحركطالبات المجموعة التجريبية، ي

لى اثر استخدام االنفوجرافيك على تنمية إالتعرف بدراسة هدفت ) 2019(الشاووش كما قام 
التحصيل الدراسي في مادة الحاسب اآللي لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة القنفذة، 

وتم إعداد اختبار تحصيلي في الحاسب اآللي، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج التجريبي، 
طالبا من طلبة الصف األول الثانوي بمحافظة القنفذة، قسموا إلى ) 60(وتكونت العينة من 

طالبا درست باستخدام االنفوجرافيك، والثانية ضابطة ) 30(مجموعتين األولى تجريبية وعددها 
رت النتائج وجود فرق ذات داللة إحصائية طالبا درست بالطريقة االعتيادية، وأظه) 30(وعددها 
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بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ) a =0.05( عند مستوى داللة
 .في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ولصالح المجموعة التجريبية

تحصيل  ثر توظيف االنفوجرافيك علىعرف إلى أالت دراسة هدفت) 2018( ت عبد الغنيوأجر
طلبة الصف السابع األساسي في مبحث العلوم والكشف عن اتجاهاتهم نحو تعلم العلوم، استخدمت 
المنهج شبه التجريبي، وقد تم أدوات الدراسة المتمثلة في االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات 

ساسي في طالبا وطالبة من الصف السابع األ) 40(نحو مبحث العلوم، تألفت عينة الدراسة من 
، واألخرى تجريبية طالبا وطالبة) 20(ضابطة وعددها  اربد، قسموا إلى مجموعتين إحداهما

ق ذات داللة إحصائية بين متوسطي و، أظهرت النتائج وجود فرةطالبا وطالب) 20(تألفت من 
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ألدوات الدراسة ولصالح 

 .جموعة التجريبيةالم

بدراسة هدفت إلى معرفة فاعلية استخدام فيديو االنفوجرافيك ) 2018(كما قام الحداد 
ومدى تقبله لدى المتعلمين في مادة لطالب الصف السادس المتحرك كوسيلة تعليمية 

تخدام فيديو االجتماعيات بدولة الكويت، واتبع الباحث المنهج الشبه تجريبي للتحقق من فاعلية اس
التحصيل الدراسي، ثبات المعلومة في ذاكرة المتعلم، : االنفوجرافيك المتحرك في عدة جوانب

جدوى فيديو اإلنفوجرافيك في اختصار الوقت والمحتوى مقارنة بالطريقة التقليدية، ومدى تقبل 
وقد تم تطبيق المتعلمين للفيديو في مادة االجتماعيات، وقد أعد الفيديو إلجراء هذه التجربة 

وعددها قسموا على مجموعتين األولى تجريبية  اطالب) 86(اختبار تحصيلي على عينة مكونة من 
على طالب المجموعة  استبانةطالبا، ثم طبقت ) 40(وعددها طالبا، والثانية ضابطة ) 46(

فوجرافيك التجريبية لمعرفة رأيهم ومدى تقبلهم للفيديو، وأوجدت نتائج الدراسة أن فيديو االن
 .المتحرك فعال في العديد من الجوانب التي تم قياسها

ثر استخدام االنفوجرافيك في تدريس معرفة أ هدفت إلى) 2016(دراسة في  ابو زيد أجرىو
الجغرافيا لتنمية التحصيل ومهارات التفكير البصري لدى طالب المرحلة الثانوية، استخدم فيها 

طالبا، قسموا مناصفًة إلى ) 80(ريبي، وتكونت عينة الدراسة من المنهجين الوصفي وشبه التج
درست باستخدام االنفوجرافيك، والثانية ضابطة وعددها ) 40( مجموعتين األولى تجريبية وعددها

وأوجدت النتائج وجود تحسن في مستوى التحصيل ومهارات التفكير البصري لدى  طالبا،) 40(
 .رسوا بطريقة االنفوجرافيكطالب المجموعة التجريبية الذين د

ثر االنفوجرافيك في تحصيل طلبة أبدراسة هدفها دراسة ) (Çifçi,2016وقام تشيفشي 
الصف العاشر واتجاههم نحو مادة الجغرافيا في تركيا، استخدم المنهج شبه التجريبي، وتكونت 

ومجموعتين مجموعتين ضابطة  :مجموعات 4طالبا قسموا على ) 113(عينة الدراسة من 
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وأظهرت النتائج وجود فروق في درجات الطلبة في االختبار البعدي ولصالح المجموعة  ،تجريبية
التجريبية التي درست بطريقة االنفوجرافيك، وأوجدت أن استخدام االنفوجرافيك في تدريس 

 .االجغرافيا يزيد من مستويات التحصيل ويعمل على تحسين اتجاه الطلبة نحو مادة الجغرافي

 التعقيب على الدراسات السابقة

 :يليمن خالل مراجعة الدراسات السابقة فيما يتعلق باالنفوجرافيك وجد ما 

نه قد وردت دراسات تشابهت مع الدراسة الحالية في منهجية الدراسة وهي شبه التجريبية أ
، )Çifçi ,2016( ، تشيفشي)2016( بو زيدأ، )2018(الحداد ، )2018( مثل، عبد الغني

عن الدراسات السابقة في الحالية واختلفت الدراسة  ).2020(عطوة وغلوش وعبد الرحمن و
إلى معرفة أثر استخدام االنفوجرافيك الثابت والمتحرك في تنمية تحصيل طلبة  الهدف حيث هدفت

تميزت كما  .بالمستوى األكاديمي للطالبالصف الثامن األساسي في مادة الجغرافيا وعالقته 
لحالية عن غيرها من الدراسات في اختيار الصف الثامن األساسي وطبقت نموذجين من الدراسة ا

  .للطالبستوى األكاديمي االنفوجرافيك وربطها بالم

  الطريقة واإلجراءات 

 .فيما يلي عرض لمنهجية الدراسة ومجتمعها وعينتها، وأداتها وإجراءات صدقها وثباتها

 منهج الدراسة

منهج الشبه تجريبي للتعرف إلى أثر استخدام االنفوجرافيك الثابت استخدمت الدراسة ال
المستوى والمتحرك في تنمية تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في مادة الجغرافيا وعالقته ب

 . للطالب، لمالءمته ألهداف الدراسة واسئلتها األكاديمي

 طلبة الصف الثامن األساسي طالبا وطالبة من) 112(تكون مجتمع الدراسة من : مجتمع الدراسة
 ثامنتم اختيار أفراد الدراسة عشوائيا من طلبة الصف ال، وإربدفي مدرسة في محافظة 

  .األساسي

 أفراد الدراسة 

قسموا إلى طالبا وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي ) 38(بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 
طالبا درسوا باستخدام ) 13( األولى وعددها: مجموعتين تجريبيتينمجموعات، ثالث 

طالبا درسوا باستخدام االنفوجرافيك الثابت، ) 12( والثانية وعددهااالنفوجرافيك المتحرك، 
  .طالبا درسوا بالطريقة االعتيادية) 13(والثالثة ضابطة وعددها 
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  االختبار التحصيلي
، موضوعي من نوع االختيار من متعدداختبار ى شكل علصياغة فقرات اختبار التحصيل تم 

بدائل واحدة منها ) 4(فقرة وتكونت كل فقرة من ) 25(من األوليةوقد تكون االختبار بصورته 
ودرجة صفر لكل إجابة خاطئة، وبذلك تكون  واحدة،صحيحة، وأعطيت كل إجابة صحيحة درجة 

 .عالمة 20 – 1ة من العالمة النهائي

  صدق االختبار
تم عرض االختبار بصورته األولية على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة 
من أعضاء الهيئة التدريسية في تخصصات المناهج والدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها 

جل أوذلك من  ،امحكم) 13(وتكنولوجيا التعليم وعلم النفس التربوي والقياس والتقويم وعددهم 
ضافة أو تعديل ما يرونه مناسبا وتم االخذ إمكانية حذف أو إع آراءهم حول االختبار، واستطال

أسئلة، ) 5(حذف  إلى ، وأشارواوالتعديل واإلضافةمن المحكمين بالحذف % 80بما اجمع عليه 
 .فقرة) 20(ا من االختبار بصورته النهائية مكوًن وأصبح. وتم تعديل االختبار بناء على ذلك

 ختبار ثبات اال
حيث تم  ،)test-retest(االختبارتم التحقق من ثبات االختبار بطريقة تطبيق االختبار وإعادة 

مدته أسبوعان على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة عددها  وبفارق زمنيتطبيقه مرتين 
نتائج  ، ومن ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بينوطالبة من طلبة الصف الثامنطالبا ) 21(

، وكذلك تم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة كودرريتشاردسون )0.79( وكانتاالختبارين، 
معامالت الصعوبة  كما تم حساب .اجراء الدراسة الحالية، وهي نسب مقبولة لغايات )0.81(وبلغ 

يبين هذه ) 1(عية والجدول والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي بعد تطبيقية على العينة االستطال
 .القيم

 قيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي :)1(الجدول 
 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة

1  0.52 0.41 11 0.54 0.54 
2  0.39 0.52 12 0.51 0.48 
3  0.52 0.44 13 0.56 0.53 
4  0.59 0.42 14 0.43 0.65 
5  0.58 0.72 15 0.46 0.67 
6  0.42 0.54 16 0.55 0.52 
7  0.53 0.73 17 0.49 0.57 
8  0.50 0.61 18 0.47 0.64 
9  0.45 0.44 19 0.52 0.49 

10  0.51 0.52 20 0.45 0.56 
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أن أعلى ومعامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي، ) 1(يظهر من الجدول  
، واقل معامل تمييز محسوب )5(رقم للفقرة ) 0.72(اوي معامل تمييز محسوب يس

أعلى معامل صعوبة يساوي  أن) 1(كما يظهر من الجدول  ،)1(للفقرة رقم ) 0.41(يساوي
، )2(للفقرة رقم ) 0.39(، بينما أقل معامل صعوبة محسوب يساوي )4(للفقرة رقم ) 0.59(

وأن معامالت التمييز  ).0.70-0.20(ح بين مقبوًلا إحصائيا إذا تراوحيث يعتبر معامل الصعوبة 
، ومقبولة وينصح بتحسينها إذا كان )0.40(تعتبر ذات تمييز عال إذا كان معامل تمييزها أعلى من  للفقرة

يتراوح بين  ، وضعيفة وينصح بحذفها إذا كان معامل تمييزها)0.39–0.20(يتراوح بين  معامل تمييزها
  .أي من الفقرات بناء على معامل الصعوبة والتمييزفلم يتم حذف ، وعليه )0.19- صفر(

 دراسةمتغيرات ال

 المتغيرات المستقلة: أوًال

االنفوجرافيك الثابت، التدريس ب التدريس(مستويات  ثالث ولها: التدريسطريقة  -
 ).المتحرك، والطريقة االعتيادية باالنفوجرافيك

، جيد فما دون )فما فوق 80(أكثر جيد جدا ف: مستويانوله  :للطالب األكاديميالمستوى  -
 .)80أقل من(

  .استجابات الطلبة على االختبار التحصيلي اتمتوسط :المتغير التابع: ثانيًا

 :المعالجة اإلحصائية

لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
جل الكشف عن الفروق في المقياس البعدي بين أمن التباين األحادي المصاحب تحليل واستخدام 

 األكاديميللكشف عن الفروق في المستوى ) ت( والضابطة، واختبارالمجموعات التجريبية 
 .للطلبة

 عرض النتائج ومناقشتها

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

توسطات درجات تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي م بين) α≤0.05(الداللة 

 ؟)اعتياديةانفوجرافيك ثابت، انفوجرافيك متحرك، طريقة (باختالف طريقة التدريس 

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة 
 :يوضح ذلك) 2(والجدول  .الثالثالكلية القبلية والبعدية لتحصيل المجموعات 
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) والبعديةالقبلية (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية  :)2(جدول 
 )انفوجرافيك ثابت، انفوجرافيك متحرك، طريقة اعتيادية(طلبة المجموعات الثالث  لتحصيل

 المجموعة
 البعدي القبلي

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
نحراف اال

 المعياري
 3.22 18.00 2.35 12.50 انفوجرافيك ثابت

 3.41 16.21 2.50 13.62 انفوجرافيك متحرك
 3.91 15.13 2.42 13.06 الضابطة

ن قيمة المتوسط الحسابي البعدي لالنفوجرافيك الثابت قد بلغت أ) 2(يالحظ من الجدول 
ط الحسابي البعدي لالنفوجرافيك ، كما بلغت قيمة المتوس)3.22(بانحراف معياري ) 18.00(

، وبلغت قيمة المتوسط الحسابي البعدي للطريقة )3.41(بانحراف معياري ) 16.21(المتحرك 
وجود فروق ظاهرية في المتوسطات ، وهذا يظهر )3.91(وبانحراف معياري ) 15.13(االعتيادية

) متحرك، طريقة اعتياديةانفوجرافيك ثابت، انفوجرافيك (القبلية والبعدية للمجموعات الثالث 
ولمعرفة داللة هذه الفروق وتحييد أثر نتائج االختبار القبلي، فقد تم استخدام تحليل التباين 

  :يوضح نتائج هذا التحليل) 3(والجدول رقم  )ANCOVA(المشترك األحادي 

لبة للدرجة الكلية لتحصيل ط) ANCOVA(نتائج تحليل التباين المشترك األحادي : )3(الجدول 
 )انفوجرافيك ثابت، انفوجرافيك متحرك، طريقة اعتيادية(المجموعات الثالث 

  مصدر

 التباين
  مجموع

 المربعات
  درجات

 الحرية
  متوسط

 المربعات
  قيمة

 ف
  مستوى

 الداللة
  حجم

 األثر
  0.00 64.128 81.539 1 81.54 القبلي

 0.66 *0.00 33.067 42.045 2 84.09 المجموعة
    1.271 34 43.23 الخطأ

     37 175.395 المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات الثالث ) 3(يالحظ من الجدول 
على القياس البعدي لنتائج االختبار ) انفوجرافيك ثابت، انفوجرافيك متحرك، طريقة اعتيادية(

، )0.00(ى داللة بلغ وبمستو) 33.07(المحسوبة والبالغة ) ف(التحصيلي، استنادا الى قيمة 
) L.S.D(ولمعرفة لصالح أي المجموعات الثالث تكمن الفروق تم إجراء اختبار أقل فرق معنوي 

 ):4(للمقارنات البعدية كما هو موضح في الجدول 
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للمقارنة بين المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ) L.S.D(نتائج االختبار البعدي : )4(جدول 
 )انفوجرافيك ثابت، انفوجرافيك متحرك، طريقة اعتيادية(الثالث  لتحصيل طلبة المجموعات

 فئات المتغير
 الضابطة انفوجرافيك متحرك انفوجرافيك ثابت المتوسطات

 
 

 الفرق
  مستوى
 الداللة

 الفرق
  مستوى
 الداللة

 الفرق
  مستوى
 الداللة

 *0.00 3.11 *0.00 3.59 - - 18.00 انفوجرافيك ثابت
 0.297 0.486 - - *0.00 3.59 15.15 انفوجرافيك متحرك

 - - 0.297 0.486 *0.00 3.11 16.62 الضابطة
أن الفرق في تحصيل الطلبة كان لصالح الذين درسوا باستخدام ) 4(يالحظ من الجدول 

ذين درسوا باستخدام طريقة االنفوجرافيك المتحرك رافيك الثابت عند مقارنتهم مع الطريقة االنفوج
 .االعتياديةسوا بالطريقة والذين در

وإليجاد فاعلية طريقة التدريس في نتائج تحصيل الطلبة في االختبار البعدي، تم إيجاد حجم 
وهذا يعني  ،)0.66(ووجد أنه يساوي ) Eta Square(باستخدام مربع إيتا ) Effect Size(األثر 
ى اختبار التحصيل البعدي من التباين في المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة عل%) 66(أن 

لطريقة التدريس، وهذا يؤكد تفوق أداء المجموعة التجريبية التي درست باستخدام  يعود
 .ركاالنفوجرافيك الثابت يليه المجموعة التجريبية التي درست باستخدام االنفوجرافيك المتح

ئية عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا

بين متوسطات درجات تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي ) α≤0.05(الداللة 

أقل من (، جيد فما دون )فما فوق 80(باختالف المستوى األكاديمي جيد جدا فأكثر 

 ؟)80

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واستخدام 
ف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات طلبة الصف الثامن األساسي تبعا للكش) ت(اختبار 

  .)5(لمتغير المستوى األكاديمي، وذلك كما هو مبين في الجدول رقم 
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لداللة الفروق ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار : )5(جدول رقم 
 درجات طلبة الصف الثامن األساسي تبعا لمتغير المستوى األكاديميفي 

 العدد المجموعة المتغير
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  درجة
 الحرية

  قيمة
 ت

  الداللة
 اإلحصائية

 المستوى األكاديمي
 2.23 16.26 19 علىجيدا جدا فأ

36 0.816 0.420 
 2.14 16.34 19 جيد فما دون

 .)(α ≤ 0.05عند مستوى الداللة *: 

، وبانحراف 16.26جيدا جدا فأعلى قد بلغ  المتوسط الحسابيأن ) 5(ر من الجدول يظه
، وقد 2.14، وبانحراف معياري 16.34وبلغ المتوسط الحسابي جيد فما دون  ،2.23معياري 

 .0.816بلغت قيمة ت 

، إلى عدم وجود فروقًا دالة احصائيا عند )5(حسب الجدول ) ت( تشير نتائج اختبار
بين متوسطات درجات طلبة الصف الثامن األساسي تبعا لمتغير ) α≥ 0.05(لة مستوى الدال

 . المستوى األكاديمي

  مناقشة النتائج

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " أظهرت نتائج السؤال األول والذي ينص
ختالف طريقة متوسطات درجات تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي با بين) α≥ 0.05(الداللة 

أن هناك فروق ذات داللة  "؟)اعتياديةانفوجرافيك ثابت، انفوجرافيك متحرك، طريقة (التدريس 
على ) انفوجرافيك ثابت، انفوجرافيك متحرك، طريقة اعتيادية(إحصائية بين المجموعات الثالث 

رافيك النفوجالقياس البعدي لنتائج االختبار التحصيلي لصالح الذين درسوا باستخدام طريقة ا
ذين درسوا باستخدام طريقة االنفوجرافيك المتحرك والذين درسوا الثابت عند مقارنتهم مع ال

مكن الطلبة من قد ن االنفوجرافيك الثابت ألى إوقد تعزى هذه النتيجة ، االعتياديةبالطريقة 
فة بصرية ناتجة لديهم ثقا بنىوالبصرية المتضمنة والتركيز عليها، استيعاب المفاهيم والمدركات 

وتخزينها في ذاكرتهم بتركيز وبوقت  إدراكها وبشكل سهل عليهم أعينهملصور أمام عن ثبات ا
معروضة بشكل المتحرك الذي قدم الشرائح س الذين تعلموا باستخدام االنفوجرافيك كبع أطول

بالتالي ، يةمن الثان أجزاءن معدل ثبات الصورة المتحركة علميا في مخيلة الطالب أسريع خاصة و
ن الطلبة في هذه ألى إضافة إاليتاح له فرصة التركيز على المفاهيم كما في االنفوجرافيك الثابت، 

عينهم لفترة أطالة فترة جلوسهم وتركيز إالمرحلة يتميزون بفرط الحركة وعدم قدرتهم على 
لبة االنفوجرافيك تفوق ط أنكما  .يركز عليها الطالب أنقد تختفي هذه الشرائح دون  لذا ،طويلة

ة المجموعة االعتيادية اعتادوا على واقع أن طلبسببه قد يكون الثابت على المجموعة االعتيادية 
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بطريقة روتينية خالية من أي وسائل من الكتاب المدرسي فقط ومعاش وهو تقديم المادة التعليمية 
ر خالل الرسوم والصووتقنيات بعكس مجموعة االنفوجرافيك الثابت الذين درسوا المادة من 

، ),2016Çifçi( ، وتشيفشي)2016( أبو زيد :تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل منو .واألشكال
  .في التحصيل جرافيك على الطرق االعتياديةي أشارت إلى تفوق المجموعة التي درست باالنفوالت

حصائية عند هل توجد فروق ذات داللة إ" كما أظهرت نتائج السؤال الثاني والذي ينص
بين متوسطات درجات طلبة الصف الثامن األساسي باختالف ) α≥ 0.05(مستوى الداللة 

عدم وجود فروقًا " ؟)80فما فوق، جيد فما دون أقل  80جيد جدا فاكثر(المستوى األكاديمي 
 .دالة احصائيا بين متوسطات درجات طلبة الصف الثامن األساسي تبعا لمتغير المستوى األكاديمي

ن الطلبة على اختالف مستوياتهم االكاديمية المتفوقين منهم وغير أوقد تفسر هذه النتيجة ب
شكال أبما يقدمه من رسوم ووجرافيك بتصميمه الجذاب والمشوق المتفوقين قد استوعبوا االنف

عقلية بشكل رسخ المفاهيم المعروضة عليهم وولد عندهم ثقافة بصرية ومدركات لوان أوصور و
الطلبة بغض  جميعزال الفروق بين أفي تخزينها في عقولهم وبشكل  سهمتأادوا عليها ويعت لم

  .كاديميةالنظر عن مستوياتهم األ

  التوصيات

مجال تصميم وتوظيف  لمين فيتنمية قدرات المععقد دورات تدريبية وورش عمل ل -
 .جرافيك في التعليماالنفو

فيك الثابت أثناء تقديم العروض العملية تدريب المعلمين والطلبة على استخدام االنفوجرا -
 .التعليمية لمقررات الدراسات االجتماعية

ضرورة تدريس مادة الجغرافيا باستخدام االنفوجرافيك الثابت نظرا لفاعليته في تنمية  -
 .تحصيل الطلبة

تدريس المواد المختلفة باستخدام االنفوجرافيك الثابت، ولكافة المراحل الدراسية،  -
 .أنواع متعددة من االنفوجرافيك في التدريسواستخدام 
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أثر اليقظة التنظيمية على املرونة من وجهة نظر العاملني من مديري ومسؤولي أقسام 
 في وزارة الرتبية والتعليم

  
  *أحالم حلمي جبريل الطباخي

  

  ملخص

إلى دراسة وجهات نظر العاملين في وزارة التربية والتعليم في االردن حول أثر اليقظة يهدف البحث 
مية، ولتحقيق هذا الهدف سعت هذه الدراسة الستخدام استبانة، حيث تكونت التنظيمية على المرونة التنظي

). المرونة التنظيمية(وعناصر ) اليقظة التنظيمية(عناصر : هذه االستبيانة من مجموعتين على النحو التالي
مستجيب من القطاع التعليمي، ومكما تم استخدام تحاليل احصائية مثل  )377(بلغت عينة هذه الدراسة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وكذلك التكرارات، واإلضافة إلى ذلك، تم استخدام اختبارات 
(ANOVA) ومعامل االرتباط لإلجابة عن فرضيات الدراسة.  

خلصت الدراسة إلى أن المنظمات يجب أن تكون واعيـة ومنفتحـة علـى المعلومـات الجديـدة ممـا يعنـي        
باإلضافة إلى ذلـك، توصـي هـذه الدراسـة بـإجراء مزيـد مـن التحقيقـات         . ة المنظمةأن اليقظة تؤثر على مرون

فيما يتعلق بالمرونة التنظيمية من أجل رؤية المزيد من العوامل التي تعزز قطاع التعلـيم وكـذلك المنظمـات    
ســيط، االنشــغال بالفشــل، اإلحجــام عــن التب (إلــى جانــب ذلــك، بالنســبة للمبــادئ الخمســة الرئيســية   . األخــرى

مـن المهـم دراسـتها والتعمـق فـي مـدى تأثيرهــا       ) والحساسـية للعمليـات، وااللتـزام بالمرونـة، وتقـدير الخبـرة      
  .كمتغيرات

  .المرونة التنظيمية اليقظة التنظيمية، قطاع التعليم األردني، تصورات الموظفين: الكلمات المفتاحية
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The Impact of Organizational Mindfulness on Organizational 
Resilience from the Point of View of Managers and Officials of 

Departments in the Ministry of Education  
 

Ahlam H. J. AL-Tibakhi, MA Arabic Language and Literature, Jordanian 
Ministry of Education. 

 

Abstract 
The research aims to study the perceptions of employees in the Ministry of 

Education in Jordan on the impact of organizational mindfulness on organizational 
resilience, and to achieve this goal this study sought to use a questionnaire, where this 
questionnaire consisted of two groups as follows: organizational mindfulness items and 
organizational resilience items. The sample of this study was (377) respondents from the 
educational sector. In addition, statistical analyzes such as mean, standard deviations, 
and frequencies were used. In addition, ANOVA tests and correlation coefficient were 
used to answer the hypotheses of the study. 

The study concluded that organizations should be aware and open to new 
information which means that alertness affects the resilience of the organization. In 
addition, this study recommends further investigation of organizational resilience in 
order to see more factors driving the education sector as well as other organizations. 
Besides, for the five main principles (Preoccupation with failure, Reluctance to simplify, 
Sensitivity to operations, Commitment to resilience, and Deference to expertise) they are 
important to study them and delve into the extent of their impact as variables. 

Keywords: Organization Resilience, Mindfulness, Jordanian education sector, 
Employees’ perceptions. 

  

  المقدمة
في الواقع، تواجه المنظمات، بشكل عام، حاليا العديد من التحديات التي نشأت عن العديد 

االختالفات الثقافية، وتعزيز وعولمة المن األسباب المختلفة بما في ذلك النمو، في القوى العاملة، و
. فعاليةالالمستمر لكل من الكفاءة و، ووسائل التواصل االجتماعي، والدافع اإلنترنتاالتصال بسبب 

في الضغط على األفراد والمؤسسات الذين يعملون دائما  تسهمينظر إلى هذه العوامل على أنها 
بشكل متكرر من خالل المشاركة والتدوين والنشر والتغريد بينما يعمل الفرد مع بعض الزمالء 

لثقافية المختلفة باإلضافة إلى العمل في الذين يتحدثون لغات مختلفة ويعملون وفًقا للمعايير ا
وهذا يلزم الموظف والمدير ) Passmore, 2019() 2019(باسمور  مختلف المناطق الزمنية

التصرف بوعي تنظيمي ألنه يحتاج إلى أن يكون على دراية بالظروف والعالقات والعمليات المتغيرة 
  في الظروف غير المتوقعة في الوقت الحاضر
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يواجه تحديات مفاجئة وغير تحديدا، ينظر إلى قطاع التعليم اليوم على أنه وبشكل أكثر 
حدوث األزمات وشدة الكوارث الطبيعية مثل الظروف ، ومنها اليقظة والمرونة متوقعة تتطلب منه

" كورونا جائحة"السياسية واالقتصادية المتغيرة باإلضافة إلى األحداث غير المتوقعة بما في ذلك 
أن  )Kantur & Say, 2015( )2015(كانتور وسي  وبناًء على ذلك، ذكر. بر تحدياتعتوالتي 

 جميع التغييرات التي شوهدت في البيئات الخارجية، تشير إلى أهمية المرونة بالنسبة للمنظمات
ذكر في هذا الصدد، ي. تعتبر امل مهم الستدامة المؤسسة والمحافظة على االستمرار واالنتاجية

ن المنظمات واألفراد المرنة يتكيفون بشكل إيجابي مع إ) Mallak, 1998() 1998( ماالك أيضا
هذه الظروف المتغيرة دون أي نوع من اإلجهاد، وبالتالي، تهدف المنظمات اليوم إلى أن تكون 

 Kantur( )2015(كانتور وسي مرنة من أجل التكيف بسهولة مع الظروف المتغيرة والمضي قدما 
& Say, 2015.(  

مما ال شك، أن اليقظة التنظيمية تحتاج إلى التركيز واالهتمام وذلك من خالل زيادة األبحاث 
وتفعيل مفهوم اليقظة في المؤسسات والى التمايز بين الفروق والفئات الموجودة داخل هذه 

وييك،  المنظمات للحصول على طرق بديلة للتعامل مع المشكالت التي قد تواجه المؤسسات
، حيث تساعد عملية اليقظة )Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 1999( اوبستفيد سوتكليف،

المؤسسات على مالحظة واكتشاف المزيد من المشكالت ومعالجتها بشكل فعال ودقيق وذلك 
ووييك ) 1999(وييك واخرون في هذا الصدد، ). Rerup, 2004( ريروبلالستجابة لها مبكرا 

وييك واخرون  (Weick et al., 1999; Weick & Sutcliffe, 2001) )2001(وسوتكليف 
في إنشاء واستدامة اليقظة التنظيمية، وهي االلتزام  تسهمإلى أن هناك خمسة عوامل ) 1999(

بالمرونة، والحساسية للعمليات، واإلحجام عن تبسيط التفسيرات، تحت مواصفات الهيكل 
  .واالنشغال بالفشل

حيث إنه يتم دعم التدريب التمويلي وبعد ذلك، يمكن  مرونةأوًال، يتم تنفيذ االلتزام بال
للموظفين تطوير قدراتهم على أن تتصف بالمرونة والتي تساعدهم للتماشي مع التغيرات المفاجئة 
التي تطرأ على المؤسسة، وهذا يساعد األفراد على معرفة أكبر عدد ممكن من العمليات 

اإلضافة إلى ذلك، يشجع هذا التدريب األفراد على تحقيق ب. والوظائف التي من الممكن القيام بها
وينك األهداف، باستخدام المعرفة المكتسبة وكذلك حل المشكالت التي من الممكن أن تواجههم 

ثانيا، الحساسية للعمليات وتعني أن المنظمة يجب ). Weick & Sutcliffe, 2001(وسوتكليف 
وث األشياء؛ يمكن أن يحدث هذا من أجل تحسين أن تنتبه إلى الواقع الفوضوي لكيفية حد

وينك وسوتكليف التركيز، ورفض رفع المعرفة الكمية لتكون فوق المعرفة التجريبية والنوعية 
)Weick & Sutcliffe, 2001.( 
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هذا . عدم تبسيط التفسيرات، في الواقع، ينظر إلى التبسيط على أنه ضروري وجيد: ثالًثا
وينك وكذلك لتطوير اإلجراءات الروتينية التي يمكن للمنظمات اتباعها  ضروري للترتيب والوضوح

رابعا، وفًقا للبناء الهيكلي للمنظمة، وأنه يعتبر ). Weick & Sutcliffe, 2001(وسوتكليف 
نموذجا للمراقبة يقترح التحكم في الموارد البشرية للمنظمات ويكون ثابًتا نسبيا؛ والقرارات يجب 

، أخيرا، يتم تنفيذ عملية )Weick & Sutcliffe, 2001(وينك وسوتكليف برة أن تترك للخ
 االنشغال بالفشل عندما يحدث خطأ بسيط، ويجب أال يكون هناك استهتار بهذا الخطأ الصغير

  ).Weick & Sutcliffe, 2001( وينك وسوتكليف

في مرونة  تسهمترى هذه الدراسة أن العديد من العوامل الخارجية والداخلية يمكن أن 
المنظمات والمؤسسات ومنها التعليم وأن وجود هذه العوامل قد يشجع هذه المنظمات على 

هدف إلى قياس درجة المرونة والتي تكما تحاول أيضا تكييف مقياس المرونة التنظيمية . المرونة
هم في في هذه المنظمات وليس قياس الدرجة التي تشير إلى وجود العوامل التي يمكن أن تس

الحالي إلى المساهمة في األدبيات المرتبطة بمرونة  البحثمع هذا الهدف، يهدف . توفرها
 وفًقا. المنظمات، وبصورة أدق، فإنه يتيح التطوير في البحث الكمي ويركز على تصورات الموظف

، تشير الدراسات السابقة إلى أنه، على )Kantur & Say, 2015( )2015(كانتور وسي ل
بسبب  .التنظيمي، لم يتم العثور على مفهوم المرونة المتفق عليه والمقبول عموما المستوى

التغيرات والتحديات الشديدة التي تشهدها البيئة التنافسية نحو تحقيق أهدافها، وبالتالي تحقيق 
إلجراء  المؤسساتنتيجة لحاجة . ميزة تنافسية مستدامة، فقد أصبحت أكثر صعوبة من ذي قبل

مر للمتغيرات البيئية التي تؤثر على عملهم من أجل رصد أهم المتغيرات وتوليد المعرفة مسح مست
وبالتالي، فإن . بأكملهما  المتعلقة بجميع العوامل والقوى التي تؤثر بشكل أساسي على قطاع

تغييرات المؤسسات بغض النظر عن حجمها، بحاجة إلى معرفة ما يجري من حولها من حيث ال
باإلضافة إلى ذلك، تقدم هذه الدراسة بعض المفاهيم الرئيسية التي يتم تسليط . ليهاالتي تطرأ ع

الضوء عليها هنا والتي يمكن أن تسهم في هذه الدراسة من خالل تسليط الضوء على هذه 
تبسيط التفسيرات، واإلذعان للخبرة، وااللتزام بالمرونة،  عدماالنشغال بالفشل، : العوامل وتشمل

تكمن األهمية العملية للدراسة في حقيقة أنها تدرس كيفية استجابة هذه . للعملياتوالحساسية 
في تقديم العوامل التي قد تعزز مثل هذه  يسهموبالتالي، فهو . المنظمات لألحداث غير المتوقعة

ومن المتوقع أن تقدم هذه الدراسة بعض . أثناء األحداث غير المتوقعةالقطاعات والمنظمات في 
فهم المزيد عن كيفية تعزيز  البحثيمكن لقراء هذا : مات المهمة والتي هي كما يليالمساه

المرونة التنظيمية وقد توفر هذه الدراسة بعض األفكار للباحثين اآلخرين أو القضايا ذات الصلة 
  .التي يجب مراعاتها بوضوح في هذا التحقيق
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  : أهداف الدراسة

األزمات مثل  إدارة ية ومدى تأثيرها على المرونة فياليقظة التنظيم موضوع اختيار تم لقد
 أي داخل اليقظة التنظيمية وأهمية بمكانة الباحثة من إيمانا، بأبعادها االحداث غير المتوقعة

 تعتبر حيث، فشل المؤسسات أو نجاح في محورية أدوار من تلعبه قد وما، مؤسسة أو منظمة
، ترسمها التي الوجهة إلى المؤسسة أو بالمنظمة سيرت بوصلة بمثابة الناجحة اليقظة التنظيمية

 األزمات تجنب ومحاولة، والعقبات الحواجز وإزالة الصعوبات مختلف تذليل من بد ال ذلك ولتحقيق
 والحفاظ، إليها الوصول تسعى المؤسسة التي األهداف تحقيق أجل من، حدهتا من التخفيف أو

 ومحاولة، مؤسسة ألي الطبيعية األهداف من تعتبر لتيوا، ونموها واستمرارها المنظمة بقاء على
 من جمعه الباحثة استطاعت ما على بناء، علمي قالب في وضعه خالل من الدور هذا شكل إيضاح

 خالل من العلمية الساحة إثراء محاولين، الموضوع هذا حول ومفكرون دارسون قدمها إسهامات
  .الموضوع هذا في البحث أو إلطالعا أراد من يفيد أن نأمل والذي، المجهود هذا

  أهمية الموضوع 

 األزمات إدارة وتأثيرها على المرونة وذلك أثناء اليقظة التنظيمية دور موضوع اختيار تم لقد
  :ناحيتين في الدراسة اهمية وتكمن، المؤسسة في

  : النظري الجانب

 تـأثير وذات ومعاصـرة حيوية إداريـة لمواضيع تناولها من أهميتها الحالية الدراسة تستمد
 مـن تقدمه وما اليقظة دور عن فضًال العاملين، أداء محـور وخـصوصًا المنظمـات، أداء فـي بـالغ

 تقديم ثم ومن. للمؤسسة قيمة إضافة على تعمل مبتكرة عمل وطرائق وأسـاليب إبداعيـة إنتاجيـات
 يمثل إذ سسة من وجهة نظر العاملينوالمرونة داخل المؤ اليقظة التنظيمية بين يـربط نظـري إطار
 وفق على الدراسات هذه مثل في ندرة هناك أن والسيما باالهتمام جـديرة إضـافة ذاتـه بحـد الربط

 أن كما المجال هذا في األردنية المكتبة تغني أن يمكن ثم ومن األردنية الكتابـات علـى اطالعنا
 في كبير بشكل عليها يعول حيث العلمية؛ األوساط في بالغة بأهية يحظى اليقظة التنظيمية موضوع
  . الحالي العصر يميز الذي التكنولوجي والتطور والعولمة المنافسة تحديات مواجهة

  :التطبيقي الجانب

وزارة التربية  في اإلدارية القيادات استفادة إمكانية في الدراسة لهذه العملية األهمية تتمثل
باليقظة التنظيمية والمرونة داخل  يتعلق فيما وذلك إليها، التوصل سيتم التي النتائج من والتعليم

 أداء على التركيز بضرورة الوعي الدراسة هذه تزيد أن المنتظر من ذلك، على عالوة .المؤسسة
 من وتوصيات مقترحات ستقدم الدراسة هذه فان أخيرا،. أبعادها بجميع المؤسسات والعاملين
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 أداء من تزيد ان شأنها من والتي مقهوم اليقظة التنظيمية تبني على المؤسسات حث شأنها
  .والمؤسسات التعليمية في وزارة التربية والتعليم العاملين

   الدراسة حدود

 وجهة من المرونة على التنظيمية اليقظة موضوع الدراسة على أثر اقتصر: الموضوعية الحدود
والتعليم في المملكة االردنية  ربيةالت وزارة في أقسام ومسؤولي مدراء من العاملين نظر

  .الهاشمية

 الدراسي العام في والمتمثلة الدراسة إلنجاز المتوقعة الزمنية بالمدة تتمثل: الزمانية الحدود
2021/2020.   

ومسؤولي  مديرين وزارة التربية والتعليم من في العاملين على الدراسة اقتصرت: البشرية الحدود
  .أقسام

 االردنية المملكة في في وزارة التربية والتعليم العاملين على الدراسة اقتصرت :المكانية الحدود
  الهاشمية

في الواقع، تواجه المنظمات، بشكل عام، حاليا العديد من التحديات التي نشأت عن العديد 
ة، النمو في القوى العاملة، والعولمة واالختالفات الثقافي,من األسباب المختلفة بما في ذلك النمو

وتعزيز االتصال بسبب اإلنترنت، ووسائل التواصل االجتماعي، والدافع المستمر لكل من الكفاءة 
ينظر إلى هذه العوامل على أنها تساهم في الضغط على األفراد والمؤسسات الذين . والفعالية

رد مع يعملون دائما بشكل متكرر من خالل المشاركة والتدوين والنشر والتغريد بينما يعمل الف
ويعملون وفًقا للمعايير الثقافية المختلفة باإلضافة إلى  بعض الزمالء الذين يتحدثون لغات مختلفة

والمدير باسمور  وهذا يلزم الموظف (Passmore, 2019) العمل في مختلف المناطق الزمنية
ت المتغيرة التصرف بوعي تنظيمي ألنه يحتاج إلى أن يكون على دراية بالظروف والعالقات والعمليا

وبشكل أكثر تحديدا، ينظر إلى قطاع التعليم اليوم .في الظروف غير المتوقعة في الوقت الحاضر
على أنه يواجه تحديات مفاجئة وغير متوقعة تتطلب منه اليقظة والمرونة، ومنها حدوث األزمات 

إلى األحداث غير  وشدة الكوارث الطبيعية مثل الظروف السياسية واالقتصادية المتغيرة باإلضافة
 ،كانتور وسي(وبناًء على ذلك، ذكر . والتي تعد تحديا" جائحة كورونا"المتوقعة بما في ذلك 

2015 ((Kantur & Say, 2015) ، أن جميع التغييرات التي شوهدت في البيئات الخارجية، تشير
والمحافظة على إلى أهمية المرونة بالنسبة للمنظمات تعتبر أمًلا مهما الستدامة المؤسسة 

أن المنظمات واألفراد  (Mallak, 1998) في هذا الصدد، يذكر أيضا. االستمرار واإلنتاجية
المرنة يتكيفون بشكل إيجابي مع هذه الظروف المتغيرة دون أي نوع من اإلجهاد، وبالتالي، تهدف 
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والمضي قدما المنظمات اليوم إلى أن تكون مرنة من أجل التكيف بسهولة مع الظروف المتغيرة 
Kantur & Say, 2015.  

ترى هذه الدراسة أن العديد من العوامل الخارجية والداخلية يمكن أن تساهم في مرونة 
على  المنظماتوالمؤسسات ومنها التعليم وأن وجود هذه العوامل قد يشجع هذه  المنظمات

إلى قياس درجة المرونة  كما تحاول أيضا تكييف مقياس المرونة التنظيمية والتي تهدف. المرونة
وليس قياس الدرجة التي تشير إلى وجود العوامل التي يمكن أن تسهم في المنظمات في هذه 
مع هذا الهدف، يهدف البحث الحالي إلى المساهمة في األدبيات المرتبطة بمرونة . توافرها

وفًقا . ات الموظفالمنظمات، وبصورة أدق، فإنه يتيح التطوير في البحث الكمي ويركز على لتصور
، تشير الدراسات السابقة إلى أنه، على المستوى التنظيمي، العثور )Kantur & Say, 2015(لـ 

بسبب التغيرات والتحديات الشديدة التي  .على مفهوم المرونة المتفق عليه والمقبول عموما
مستدامة، فقد  تشهدها البيئة التنافسية نحو تحقيق أهدافها، وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية

نتيجة لحاجة المؤسسات إلجراء مسح مستمر للمتغيرات البيئية . أصبحت أكثر صعوبة من ذي قبل
التي تؤثر على عملهم من أجل رصد أهم المتغيرات وتوليد المعرفة المتعلقة بجميع العوامل 

النظر عن وبالتالي، فإن المؤسسات بغض . والقوى التي تؤثر بشكل أساسي على قطاع ما بأكمله
باإلضافة إلى . حجمها، بحاجة إلى معرفة ما يجري من حولها من حيث التغييرات التي تطرأ عليها

ذلك، تقدم هذه الدراسة بعض المفاهيم الرئيسية التي يتم تسليط الضوء عليها هنا والتي يمكن أن 
بالفشل،  االنشغال: تسهم في هذه الدراسة من خالل تسليط الضوء على هذه العوامل وتشمل

تكمن . وعدم تبسيط التفسيرات، واإلذعان للخبرة، وااللتزام بالمرونة، والحساسية للعمليات
لألحداث غير المنظمات األهمية العملية للدراسة في حقيقتها أنها تدرس كيفية استجابة هذه 

لمنظمات اوبالتالي، فهو يساهم في تقديم العوامل التي قد تعزز مثل هذه القطاعات و. المتوقعة
ومن المتوقع أن تقدم هذه الدراسة بعض المساهمات المهمة . في أثناء االحداث غير المتوقعة

وقد التنظيمية يمكن لقراء هذا البحث فهم المزيد عن كيفية تعزيز المرونة : والتي هي كما يلي
راعاتها توفر هذه الدراسة بعض األفكار للباحثين اآلخرين أو القضايا ذات الصلة التي يجب م

  .بوضوح في هذا التحقيق

  :اإلطار النظري

  اليقظة التنظيمية -1

أن اليقظة ) Sternberg, 2000( ستيرنبيرقو) (Langer, 1989 النقر يوضح كل من
التنظيمية أصولها تعود إلى عمل علماء النفس عندما طوروا مفهوم اليقظة الفردية كحالة وعي 

وجهات نظر متعددة الوعي واالنفتاح على المعلومات نشطة ويقظة تتميز بصقل وإنشاء فئات و
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وهذا يعني أنه ينظر إلى العديد من الفوائد اإليجابية على أنها مرتبطة باليقظة التنظيمية . الجديدة
بما في ذلك تقليل التوتر وتحسين الصحة وتقليل مخاطر اإلرهاق وزيادة اإلبداع وهذا ما تعززه 

، راي؛ 2017، نوفو ودي سانتيسي، راماسي، بالتانيا، ماقنانو؛ 1989، النجر(ومنها ، الدراسات
 Ramaci, Santisi, & Di (,Langer, 1989; Magnano, Platania) )2011، وبلومان، بيكر

Nuovo, 2017; Ray, Baker, & Plowman, 2011)  ا فيظهر مفهوم اليقظة التنظيمية مؤخر ،
 & ,Levinthal)ير التلقائية والتلقائية للمعلومات أدبيات المنظمات فيما يتعلق بالمعالجة غ

Rerup, 2006)  دراسات منظمات الموثوقية -وكذلك فيet al., ;) وييك 2017ماقنانو واخرون ،
 & ,Weick, & Roberts, 1993; Weick ;2017 )2001، وييك وسوتكليف 1993وروبرتز 

Sutcliffe), 2001 (Magnano.  

حقق من اليقظة من خالل الدراسات التجريبية من منظور مكان في اآلونة األخيرة، تم الت
عالوة على ذلك، أشارت العديد من األبحاث ) Magnano et al., 2017( ماقنانوواخرونالعمل 

إلى أن اليقظة تؤثر على أداء المنظمات في مختلف الجوانب مثل، مناخات األمان، االهتمام 
؛ 2006، وغراي بتلر( التعلم، والتكيف على سبيل المثالالتنظيمي، األمن، اإلبداع، االبتكار، 

، شارمر، سنج؛ 1990، وألبرت رونكو؛ 2005، ريروب؛ 2007، رونكو؛ 2006، وريروب ليفينثال
) 1999 وآخرون وييك؛ 2007، وسوتكليف وييك؛ 2006؛، 2005، فالورز آند، جاورسكي

(Butler & Gray, 2006; Levinthal) & Rerup) , 2006; Runco, 2007; Rerup, 2005; 
Runco & Albert, 1990; Senge, Scharmer, Jaworski, & Flowers, 2005; Weick & 

Sutcliffe, 2006; Weick & Sutcliffe, 2007; Weick, et al 1999) (Butler &  ،ومن هنا
بفعالية يمكن القول إن اليقظة التنظيمية لها خصائص إيجابية تمّكن الموظفين من االستجابة 

للعوامل الخارجية والداخلية، ويجب أن تكون هذه اليقظة مناسبة بشكل خاص لفهم أهداف 
  .المنظمات المستهدفة

وبشكل أكثر تحديدا، فإن اليقظة التنظيمية بانتظام وبقوة تتكون من مناقشة التهديدات 
اؤل المتكرر عن ؛ تطوير فهم دقيق وحالي للسياق من خالل التس)االنشغال بالفشل(المحتملة 

؛ ودمج هذه )اإلحجام عن تبسيط التفسيرات(مدى كفاية االفتراضات الحالية والنظر في البدائل 
؛ االعتراف بحتمية االنتكاسات والتحليل )الحساسية للعمليات(التفاهمات في صورة كبيرة حديثة 
من الجوانب مدى ارتباط  يوضح هذا النوع) االلتزام بالمرونة(الشامل والتعامل معها والتعلم منها 

اليقظة التنظيمية والمرونة التنظيمية؛ واإلذعان إلى الخبرة بدًال من السلطة عند اتخاذ القرارات 
التركيز عن طريق توجيه القرارات إلى الخبراء ) احترام الخبرة داخل المؤسسة(المهمة؛ يزيد 

 وييك؛ 2012، وسوتكليف، سفوجو( الذين هم أفضل قدرة على التركيز على الظاهرة الحالية
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 ,.Vogus, & Sutcliffe, 2012; Weick et al() 2007، وسوتكليف وييك؛ 1999، وآخرون
1999; Weick & Sutcliffe, 2007 (  

  المرونة التنظيمية -2

إلى حد كبير في مجال المنظمات، وبشكل أكثر " المرونة التنظيمية"ينظر إلى مصطلح 
بطة بإدارة الكوارث وإدارة األزمات، كما وجد في أدبيات اإلدارة تحديدا، في الدراسات المرت

 ,Kantur & Say(كانتور وسي  اإلستراتيجية ومفهوم المرونة في أدب علم البيئة وعلم النفس
، يمكن للمنظمات المرنة المساهمة بشكل مباشر في )McManus, 2008(مكمانو وفًقا ل). 2015

في نفس . ة لمجتمعاتها بعد أي نوع من األحداث غير المتوقعةعمليات التعافي الناجحة والسريع
الصدد، تم اعتبار المرونة التنظيمية بعدا حاسما لتقييم مرونة األنظمة المختلفة في المنظمات بما 
في ذلك المجتمع والبنى التحتية المتعددة والبنية التحتية للنقل وإمدادات المياه وما إلى ذلك 

 هيوز؛ 2003، وآخرون برونيو ؛2018 شوشتاري، الفي حساني، بوتانقاروة، ،ويلكينسون باليي،(
 ,Balaei Wilkinson( )2010، هاوس وكامب، وإهلين، وارين، فوجرين؛ 2014، وهيلي

Potangaroa, Hassani & Alavi-Shoshtari, 2018; Bruneau et al., 2003; Hughes & 
Healy, 2014; Vugrin, Warren, Ehlen & Camphouse, 2010.(  

إن العناصر  )Lee, Vargo & Seville, 2013( فاقو، سيفيلي ومن هذا السياق، ذكر
الحاسمة للمرونة التنظيمية ينظر إليها على أنها قدرتها على التكيف، والحاجة إلى اكتشاف الميول 

اء في نحو اإلشارات الضعيفة أو الفشل، وانشغال المنظمة بالفشل، ومستوى الموثوقية لألد
في الواقع، تساهم هذه العناصر في قدرة المنظمات على اتخاذ اإلجراءات واتخاذ . المؤسسة

 Bruneau( )2020سويا ويلكينسون،كاسينقا، وميونقا، القرارات التي تبني مرونة هذه المنظمات 
et al., 2003; Sweya, Wilkinson, Kassenga & Mayunga, 2020 ( لذلك، يسمح قياس

في المؤسسات لقادتها ومديريها بإظهار المزيد من التقدم لمنظماتهم لتكون أكثر مرونة، المرونة 
وتحديد المؤشرات الرائدة التي تعارض مؤشرات المرونة المتأخرة، وربط تحسين المرونة 

 Lee et( لي واخرون التنظيمية بالكفاءة، وأخيرا، عمل دراسة جدوى تهدف إلى تطوير المرونة
al, 2013( ، فعند القيام بذلك، قد يتم مواجهة العديد من المشكالت والتحديات فيما يتعلق

 في هذا السياق، ذكر. بتخصيص الموارد وتحديد األولويات من أجل بناء مرونة مؤسساتهم
إن هذه األنواع من التحديات تتزايد إذا فشل قادة ) Sweya et al 2020( سويا واخرون

ى المرونة الدقيق للمنظمات قبل أن تتأثر أي منظمة بأي المنظمات في الحصول على مستو
  أحداث غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو أزمات
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خرى، باإلضافة إلى ذلك، إذا كان هناك أي عائق لفهم عالقة المرونة والقدرة التنافسية أ
ة، وال تعد المرونة التنظيمي). Sweya et al 2020( سويا واخرون وكذلك الربحية للمنظمات

ناهيك عن أن دراسات المرونة التنظيمية تهدف إلى دمج المزيد . سيما قياس المرونة، مجاًلا ناشًئا
من مجاالت الممارسة والتحقيقات الراسخة لتشمل استمرارية األعمال وإدارة المخاطر والهندسة 

ي، من المعروف أن وبالتال. والسالمة وإدارة العمليات والقيادة وإدارة الكوارث وتغيير اإلدارة
المرونة التنظيمية هي قدرة المنظمة على التخطيط وكذلك التكيف مع الكوارث أو األزمات من أجل 

 ,Seville(سيفيلي، فان اوبستال، فارقو االزدهار والبقاء على قيد الحياة في عالم من عدم اليقين 
Van Opstal & Vargo, 2015.(  

  ظيمية المرونة التنظيمية واليقظة التن -3

من المعروف أن المرونة التنظيمية هي قدرة المنظمة على التأقلم عاطفيًا أو عقليًا مع أزمات 
 ,De Terte & Stephens( دي تيرتي، وستيفينز معينة أو العودة بسرعة إلى حالة ما قبل األزمة

ضافة إلى ينظر إلى المرونة على أنها موجودة عندما يستخدم الفرد سلوكه العقلي باإل). 2014
العمليات لتعزيز األصول الشخصية التي يمتلكها هذا الفرد وحماية نفسه من التأثيرات السلبية 

 ,Robertson, Cooper( )2015روبيرتسون، كووبر، ساركر، وكوريان، ( المحتملة للضغوط
Sarkar & Curran, 2015 .(ات بعبارة أخرى، توجد المرونة التنظيمية عندما يطور األفراد قدر

سلوكية ونفسية تسمح لهؤالء األفراد أثناء الفوضى أو األزمات بالبقاء هادئين والمضي قدما دون 
وكما أنه من المهم اإلشارة إلى أن هناك بعض . أي عواقب سلبية طويلة المدى يمكن مالحظتها

ز بعض األمور الجوانب المعينة، على سبيل المثال، اليقظة الذهنية والتي قد تعيق افتراضيا أو تعز
إن اليقظة ) Rerup, 2004( ريروبفي هذا الصدد، ذكر . النفسية المعينة التي تزيد من المرونة

هي وسيلة لاللتزام بالمرونة حيث يعتقد إنه على الرغم من أن بعض الممارسات الحالية قد تنهار 
  .بي مع المواقف غير المتوقعةبالمنظمات، يمكن لهذه المنظمات أن تتعامل بشكل إيجا

 Magnano, Craparo & Paolillo( ماقنانو، كرابارو، باوليلو عالوة على ذلك، أشار
إلى أن المرونة التنظيمية ينظر إليها على أنها عنصر من عناصر اليقظة الذهنية وأنها ) 2016

أن تكون هذه مسألة  ومن أجل إرساء مفاهيم المرونة التنظيمية، يمكن. مرتبطة بدافع اإلنجاز
 ,Padesky & Mooney(بادسكاي، مووني تغيير أنماط التفكير والسلوكيات األساسية بعناية 

في الواقع، من المحتمل أن تستمر حالة عدم اليقين والتقلب والغموض وكذلك التعقيد ). 2012
القدرات الداخلية التي تظهر في هذا العالم في االزدياد بمرور الوقت؛ ومن ثم، فإن تعلم تطوير 

فيما يتعلق بكل من اليقظة والمرونة يعتبر أولوية قصوى للناس كأمم وأفراد ومجتمعات ومنظمات 
  ).Levey & Levey, 2019(لييفي ولييفي 
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  :التعليم في األردن -

مرحلة ما قبل : يتكون نظام التعليم في المملكة األردنية الهاشمية من ثالثة مستويات رئيسية
والمستوى الجامعي ) مقسمة إلى التعليم األساسي والثانوي(والمستوى المدرسي المدرسة، 

  ).1انظر الشكل (

  
  ).2010/2011(البيانات العالمية عن التعليم : المصدر. نظام التعليم في األردن ):1( الشكل

ومن ثم، فإن . الهدف الرئيسي للتعليم في األردن هو إعداد المتعلمين للعمل في المستقبل
في األردن تساعد في مراقبة جودة التعليم لضمان جودة المنتجات ) 2017(وزارة التربية والتعليم 

بعبارة أخرى، نظرا ألن رؤية وزارة التربية والتعليم هي توفير االحتياجات المستقبلية . التعليمية
ل السكان والحالية للناس في األردن مع خبرات التعلم مدى الحياة لتطوير االقتصاد من خال

هذه . بعد ذلك، يخضع الطالب لتجربة تعليمية فعالة وجيدة.المتعلمين والقوى العاملة الماهرة
). 2012الشرعة، (المراقبة ضرورية ألن هؤالء الطالب هم قادة األردن في المستقبل القريب 

يم في األردن باإلضافة إلى ذلك، تتمثل مهمة وزارة التربية والتعليم في إنشاء وإدارة نظام التعل
بامتياز وتنشيط بالموارد البشرية والقيمة االجتماعية المكرسة لمعايير عالية والمنافسة بروح 

  .ثروة الوطن واقتصاده عالمياصحية من شأنها أن تسهم في 

أوًال، مرحلة ما قبل المدرسة يسمح لألطفال البالغين : أن هيكل نظام التعليم 1يوضح الشكل 
كما يتم تشغيله . هذه المرحلة ليست إجبارية. بالتسجيل في رياض األطفالسنوات  4من العمر 

ثانيًا، التعليم األساسي، في هذه المرحلة، يطلب من . من قبل المنظمات غير الحكومية والخاصة
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في . سنوات 10جميع األطفال في سن السادسة االلتحاق بدورة التعليم األساسي اإللزامي لمدة 
الغرض الرئيسي من هذا . ة، يتم تقييم جميع الطالب وفًقا للتحصيل األكاديمينهاية هذه المرحل

مرحلة التعليم الثانوي، : ثالثًا. التصنيف هو إدخال الطالب في أنواع التعليم الثانوي المختلفة
  :وهذه المرحلة لها مجاالن رئيسيان

باإلضافة إلى ذلك، . يمية ومهنيةالثانوية الشاملة هي أكاد. الثانوية التطبيقية والثانوية الشاملة
أخيرا مرحلة التعليم . تنتهي مرحلة التعليم الشامل لمدة عامين بامتحان شهادة الثانوية العامة

. مستوى السنتين لكليات المجتمع والمستوى الجامعي: عن مستويين العالي، وهذه المرحلة عبارة
  .البكالوريوس والماجستير والدكتوراهيتكون المستوى الجامعي من ثالث مراحل مستقلة لدرجة 

 فرضيات الدراسة 

تعتبر الداللة . في هذه الدراسة، يعتمد قرار قبول أو رفض الفرضية على الداللة اإلحصائية
تهدف . اإلحصائية بمثابة وصف لنتيجة أو تجربة عندما يكون االحتمال أقل من مستوى األهمية

  :تاليةالدراسة الحالية إلى دراسة الفرضيات ال

H0 :هناك عالقة بين اليقظة التنظيمية والمرونة التنظيمية في قطاع التعليم األردني.  

 :منهجية البحث

ويلينقسون ستتبنى الدراسة الحالية األساليب الكمية للوصول إلى عدد كبير من المستجيبين 
 (Wellington & Szczerbinski) وفًقا لـ). Wilkinson & Birmingham, 2003(وبيرنقهام 

، يرتبط غرض النهج الكمي بتفسير الظواهر االجتماعية (2007)  ويلينكسون وسيزربنسكسوفًقا ل
أن نهج البحث  (Sakaran, 2003) ساكران باإلضافة إلى ذلك، يوضح. والتحكم فيها والتنبؤ بها

ند، زيكمو ,Zikmund Babin وفًقا لـ. الكمي يهدف إلى المساهمة في شرح وحل القضايا المعقدة
، يمكن للنهج الكمي أن يعالج أهداف الدراسة من (Carr & Griffin, 2013) بابن، كاار، قريفين

باإلضافة إلى ذلك، فإن نهج . خالل التقييمات التجريبية التي تشمل القياسات العددية والتحليل
يا يمّكن الباحثين من التركيز على قضا) (Sakaran, 2003 ساكران البحث الكمي كما ذكره

  .محددة، واتباع طرق صارمة، وتوليد استنتاجات صحيحة

يتكون هذا االستبيان من . ، يتم استخدام استبيان لتحقيق هدف هذه الدراسةلذلكوفًقا 
فقرات ) 9(فمقياس اليقظة التنظيمية . مجموعتين وكل مجموعة مقتبسة من دراسات سابقة

 ,Ausserhofer, Schubert( وينديمانش جيستاند دي، بليغين، شوبرت، أوسيرهوفر مقتبس من
Blegen, De Geestand Schwendimann, 2013 ( ومقياس المرونة التنظيمية من دراسة ويكر

مجتمع هذه . فقرة )21(وكانت الفقرات  2013) Wicker Filo and Cuskelly( فيلو وكوسكيلي
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ما بالنسبة إلى العينة فقد الدراسة هم العاملين في قطاع التعليم من مدراء ومسؤولين اقسام، وا
مستجيبا، وكما استخدمت الدراسة الحالية أسلوب أخذ العينات العشوائية  )377(اشتملت على 

حللت الدراسة البيانات التي تم جمعها من خالل النظر في اإلحصاء . من أجل جمع البيانات
  .، ومعامل االرتباط بيرسونANOVAالوصفي، 

  المناقشة والنتائج

، هير في هذا الصدد، تشير. اء اختبار الموثوقية من أجل رؤية موثوقية األداةيتم إجر
إلى أنه بالنظر إلى قيم  (Hair, Hult, Ringle & Sarstedt, 2014) وسارستيدت رينجل، هولت

فسيكون ذلك  )70. 0و 0.60(إذا كانت القيم ستكون بين ) Cronbach's alpha(الموثوقية 
أظهر اختبار ألفا كرونباخ أن أداة . تعتبر مرضية )0.90و 70. 0(ا مقبوًال، وإذا كانت بينهم

يتم عرض التناسق الداخلي للمتغير في الجداول ). 1انظر الجدول (الدراسة الحالية كانت مرضية 
  .التالية

  اختبار ألفا كرونباخ: 1جدول 

  المتغيرات عدد الفقرات كرومباك الفا

 اليقظة التنظيمية 9 84.

 المرونة التنظيمية 21 92.

  الوصف الحسابي لمتغير اليقظة والمرونة: )2( جدول
 N Mean Std. Deviation 

 0.879 3.39 377 اليقظة التنظيمية
 0.69 3.41 377 المرونة التنظيمية

Valid N (listwise) 377 3.41  

أن متوسط . أن المتوسط واالنحراف المعياري للبيانات التي تم جمعها )2(يوضح الجدول 
  ).3.39(وأما بالنسبة إلى متغير اليقظة كانت درجة المتوسط ) 3.34(المرونة كان 

في الواقع، من المهم . باإلضافة إلى ذلك، يتم عرض فقرات المتغيرات في الجدول التالي
. معرفة الفقرة التي حصلت على أعلى متوسط من أجل إبراز كيفية استجابة المستجيبين لالستبيان

يتم تقديم هذا في . فردات حسب المتوسط من األدنى إلى األعلىومن هنا رتبت هذه الدراسة الم
عند مناقشة المشكالت الناشئة مع  "يتضمن فقرات اليقظة مبينا ان الفقرة  )3(الجدول : جدولين

 )3.50(حصل على أعلى متوسط بدرجة " زمالء العمل، نناقش عادًة ما الذي يجب البحث عنه



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الطباخي

  2604

جيدة لمواهب ومهارات كل " خريطة"لدينا  "سبة متوسط وكانت الفقرة التي حصلت على أقل ن
  .تشير إلى أن ردود المشاركين كانت بين هاتين الفقرتين )3.24(مع "شخص

  فقرات اليقظة: )3(جدول 

 فقرات اليقظة 
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 1.16 3.24 شخص كل ومهارات لمواهب جيدة" خريطة" لدينا 1
 1.20 3.33  االعتيادية ملناع بأنشطة القيام كيفية حول البدائل نناقش 2
 1.25 3.35  منها التعلم وطرق األخطاء عن نتحدث 3

4 
 الفريدة المهارات من نستفيد فإننا ما، مشكلة حل محاولة عند

  لزمالئنا
3.37 1.04 

 1.22 3.37  فيها نخطئ أن نريد ال التي األنشطة تحديد في الوقت نقضي 5

6 
 لديه من نعرف حتى بعضال بعضنا مع الفريدة مهاراتنا نناقش

  الصلة ذات المتخصصة والمعرفة المهارات
3.43 1.25 

 1.26 3.46  منعها بإمكاننا كان كيف نناقش األخطاء، تحدث عندما 7

8 
 لمحاولة بسرعة الجماعية خبراتنا نجمع فإننا أزمة، تحدث عندما
  حلها

3.49 1.18 

9 
 ما عادًة اقشنن العمل، زمالء مع الناشئة المشكالت مناقشة عند

 1.19 3.50 عنه البحث يجب الذي

يتم ترتيب هذه العناصر . الفقرات المتعلقة بالمرونة )4(باإلضافة إلى ذلك، يوضح الجدول 
حصلت على أعلى متوسط بدرجة " تحقيق إيرادات من مصادر متعددة. "أيضا وفًقا للمتوسط

في الواقع، يحاول . )3.23(مع " حوادث غير المتوقعةالتعامل مع تأثير ال"وأدنى نقطة  )3.54(
  .هذان الجدوالن توضيح كيفية تعامل المستجيبين مع العناصر للقراء

  فقرات متغير المرونة: )4(جدول 

 فقرات متغير المرونة 
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 1.17 3.23  المتوقعة غير الحوادث تأثير مع التعامل 1
  1.13 3.32  المناصب عبر الموظفين لااستبد 2
 1.16 3.35  المناسب الوقت في األهداف تحقيق 3



 ...أثر اليقظة التنظيمية على المرونة من وجهة نظر العاملين من مديري ومسؤولي   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2605

 فقرات متغير المرونة 
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  1.16 3.35  المتوقعة غير األحداث خاللالخدمات  تقديم تواصل 4
 1.19 3.39  الحاجة عند األخرى المنظمات من الدعم على أحصل 5

6 
 الخاصة المرافق استخدام يمكن ال عندما أخرى مرافق استخدم

  بها
3.40 1.13 

 1.11 3.40  المتوقعة غير األحداث أثناء بسرعة لخدماتا استعادة 7

8 
 أثناء العملية التعليمية على للحفاظ بديلة خيارات استخدم
  المتوقعة غير األحداث

3.40 1.13 

 1.08 3.41  المتوقعة غير األحداث أثناء الموارد حشد 9
 1.19 3.41  المتوقعة غير األحداث أثناء المشاكالت تحديد 10
 1.15 3.41  الخاصة أجهزتها استخدام يمكن ال عندما المعدات دلاستب 11
 1.04 3.42  اإلدارات داخل الموارد تخصيص إعادة 12
 1.07 3.43  الخارجية الضغوط تحمل 13
 1.08 3.43  المناسب الوقت في األولويات تلبية  14

15 
 العملية التعليميةا على للحفاظ كافية احتياطية موارد استخدم

  المتوقعة غير األحداث أثناء
3.43 1.06 

 1.15 3.45  المتوقعة غير األحداث أثناء المهام أولويات تحديد 16
 1.07 3.46  التركيز فقدان دون التوتر تحمل 17
 1.15 3.48  التخريبية لألحداث السريعة االستجابة  18
 1.09 3.51  المتغيرة الظروف مع بسرعة تكيفأ  19
 1.05 3.51  اتالتحدي مع التعامل 20
 1.05 3.54 متعددة مصادر من إيرادات جني 21

   أحادية االتجاه فيما يتعلق بالتمييز بين المرونة وفًقا لليقظة )ANOVA(نتائج : )5( جدول

 

  مجموع

 المربعات
  درجات  

 الحرية
  متوسط

 المربعات
  قيمة 

 ف
  الداللة 

 اإلحصائية
 000. 18.24 3.81 29 110.42 بين المجموعات
   209. 347 72.44 داخل المجموعة
    376 182.86 المجموع الكلي
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أحادي االتجاه الذي تم إجراؤه لتحديد مستويات إدراك المرونة  )ANOVA(نتيجة الختبار 
). 0.01<؛ ف F ،18.24 p = 0.000(لة إحصائية وفًقا لمستوى اليقظة، وجد أنه ذو دال

انظر (باإلضافة إلى ذلك يتم إجراء اختبار االرتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين اليقظة والمرونة 
  ).6الجدول 

  معامل االرتباط بيرسون: )6(جدول 

 اليقظة المرونة 

 المرونة
Pearson Correlation 1 .733** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 377 377 

 اليقظة
Pearson Correlation .733** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 377 377 

**. Correlation is significant at the 0.01 
level (2-tailed). 

العالقة والتي ُتظهر أن هناك عالقة إيجابية بين اليقظة والمرونة  )6(يوضح الجدول 
، وبالتالي، هناك فرق ذو داللة إحصائية؛، عندما )0.05(أقل من  Pالتنظيمية حيث أن القيمة 

 بنتلر مما يشير إلى وجود عالقة مهمة بين المتغيرات) 0.05(أقل من  )P- )Valueوجد أن 
Bentler, 1990).(  

وبشكل مختصر، كان الهدف من هذه الدراسة هو التحقيق في تصورات الموظف عن اليقظة 
استخدمت الدراسة استبانة من مجموعتين ووتم التاكد من , التنظيمية على المرونة التنظيمية

باإلضافة إلى ذلك، تم . ات واتساقها الداخلي مما يعطي قيمة الستخدام هذا االستبياناالستبانة ثب
  . عرض اإلحصاء الوصفي المتوسط واالنحراف المعياري للمتغيرات

يتبين لنا أن اليقظة أداة للمؤسسات، وذلك لتحسين أدائها باإلضافة إلى للوصول الى مرونة 
تتفق نتائج هذه الدراسة مع . اب واالحداث غير المتوقعةالمنظمة عند مواجهة أي نوع من االضطر

في هذا . بعض الدراسات األخرى في اإلشارة إلى أن اليقظة التنظيمية تؤثر على المرونة التنظيمية
إلى نفس النتائج، باإلضافة إلى ذلك، ) Magnano et al, 2017( ماقنانو وآخرون الصدد، أشار

الى أن المرونة التنظيمية هي القدرة على مواجهة أي  (Seville et al 2015) سيفيلي دراسةتشير 
  . كوارث أو أزمات متوقعة
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  الخاتمة

لمعرفة تأثير اليقظة، تم تنفيذ مقياس خاص باليقظة التنظيمية من دراسات سابقة، وينظر 
إليه على أنه أداة مفيدة تسمح لنا بالفهم من أجل تحسين أداء وعمل المنظمات وتحت أي 

هذا يعني أنه . أشارت الدراسة إلى أن اليقظة تؤثر بشكل إيجابي على مرونة المنظمة. ظروف
تم أخذ األردن كمثال . يجب على المنظمة االنتباه إلى هذا المتغير لمواجهة الظروف غير متوقع

لرؤية مدى المرونة واليقظة داخل القطاع التعليمي، لذلك، يمكن إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة 
في الواقع، يحتاج األكاديميون والمنظمات إلى االنخراط في . لتحقق من صحة نتيجة هذه الدراسةا

مزيد من الدراسات للنظر الى النتائج اإليجابية والنتائج السلبية، وذلك للوصول الى عوامل من 
اسات بالرغم من أن العديد من الدر. شأنها تساعد في تعزيز مبدأ المرونة واليقظة في المؤسسة

، وجراي، بتلر؛ 2018، وآخرون، 1989، وآخرون الكسندر( تناولت موضوع اليقظة والمرونة
 & ,Alexander et al., 1989; Balaei, et al, 2018; Butler( )2013 وآخرون لي؛ 2006

Gray, 2006; Lee, et al 2013 ( فإن هذه الدراسة مختلفة ألنها تهدف إلى التحقيق في العالقة
وقدمت هذه الدراسة بعض المساهمات  ظة والمرونة التنظيمية في قطاع التعليم األردني،بين اليق

ويالحظ في هذه الدراسة رسم عالقة مهمة بين اليقظة التنظيمية  ذات الصلة في مجال البحث،
االنشغال بالفشل، واإلحجام عن (أما بالنسبة للمبادئ الخمسة الرئيسية  ،والمرونة التنظيمية

من المهم إبرازها عند ) ، والحساسية للعمليات، وااللتزام بالمرونة، واإلحترام للخبرةالتبسيط
في الواقع، يعد قطاع التعليم قطاعا مهما في األردن ويجب أن . التعامل مع مثل هذا الموضوع

يهتم بمثل هذه األحداث غير المتوقعة، وتوصي الدراسة أنه يجب إجراء دراسات مستقبلية في 
. ذه المشكلة في قطاع التعليم وبعض المنظمات األخرى التي قد تواجه أحداًثا غير متوقعةمثل ه

يحتاج صانعو السياسات والمديرون إلى إعادة تشكيل وإصالح المنظمات مع مراعاة اإلدارة 
  . الفعالة
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أثر برمجية تعلمية تفاعلية لوحدة الثقافة الحاسوبية على تحصيل مادة الحاسوب 
 لطلبة الصف الثامن االساسي في محافظة املفرق

  
  *فارس علي فارس الخوالدة

  

  ملخص

أثر برمجية تعلمية تفاعلية لوحدة الثقافة الحاسوبية على تحصيل هدفت الدراسة إلى التعرف على 
هدف ايجاد طريقة الكترونية ، وذلك بلصف الثامن االساسي في محافظة المفرقمادة الحاسوب لطلبة ا

تم  ًاطالب) 40(عينة الدراسة من ، وقد تكونت حديثة ومتطورة لتعليم مادة الحاسوب في المدارس
في مدرسة علي بن ابي طالب االساسية للبنين في قضاء  ًاطالب) 67(اختيارهم بالطريقة العشوائية من اصل 

، وقد اختيرت المدرسة بطريقة قصدية 2019/2020ا، وذلك خالل الفصل االول من العام الدراسي بلعم
نظرًا لتوفر اجهزة الحاسوب وتعاون المدرسة ورغبتها في إجراء هذه الدراسة، حيث تم توزيع عينة 

ًا، وقد بطال) 20(، وتجريبية وتضم ًاطالب) 20(الدراسة بطريقة عشوائية الى مجموعتين ضابطة وتضم 
في تحصيل الطلبة في مادة  α=0.05)(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى توصلت الدراسة إلى وجود 

    .المجموعة التجريبية لصالحوالحاسوب بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة 

ل علـى  العمـ : وفي ضوء النتائج التي تم التوصـل إليهـا، تـم اقتـراح عـدد مـن التوصـيات التـي كـان منهـا          
تأمين المتطلبات الالزمة من قبل وزارة التربية والتعليم او الجهات الداعمة للعملية التربوية إلنتاج برمجيات 

تعزيـز  ، وتعليمة مناسبة للبيئة التعليمة الموجودة في مدارس المحافظة ومـدارس المملكـة االردنيـة الهاشـمية    
هـا فـي العمليـة التعليميـة والتطـوير فـي اسـتراتيجيات        ودفع المعلمين وتوجيههم الستخدام التكنولوجيا ودمج

  .التعليم المتبعة

ــة  ــة المــدارس،       : الكلمــات المفتاحي ــادة الحاســوب، طلب ــة الحاســوبية، م ــة، الثقاف ــة، التفاعلي ــة التعلمي البرمجي
  .الصف الثامن األساسي، محافظة المفرق

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

      .المفرق، االردن –جامعة آل البيت ، ماجستير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية   *
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The Effect of an Interactive Learning Program for the Computer 
Culture Unit on the Academic Achievement of Computer Subject for 

Eighth Grade Students in Mafraq Governorate  
 
Fares A. F. Alkhawaldeh, Master’s in Information and Communication 

Technology in Education, AL Al-bayt University- Mafraq- Jordan. 

 

Abstract 
The study aimed at identifying the effect of an interactive learning program for the 

Computer Culture Unit on the acquisition of computer material for students of the eighth 
grade in Mafraq Governorate, with the aim of finding a modern and advanced electronic 
method for teaching computer subject in schools. The study sample consisted of (40) 
students who were randomly selected Out of (67) students in Ali bin Abi Talib School 
for Boys in the district of Bal’ama, during the first semester of the 2019/2020 academic 
year. The school was deliberately chosen due to the availability of computers, the 
school’s cooperation and its desire to conduct this study, as the study sample was 
distributed randomly into two control groups and it included (20) students, and 
experimental and included (20) students, and the study found statistically significant 
differences when The level of (α = 0.05) in students' achievement in the computer 
subject between the two groups of the experimental and control study in favor of the 
experimental group. 

In light the above mentioned results, a number of recommendations were proposed, 
including: Working to provide the necessary requirements by the Ministry of Education 
or the parties supporting the educational process to produce educational programs 
suitable for the educational environment in the governorate schools and the Hashemite 
Kingdom of Jordan schools, enhance and motivate teachers, and direct them to use 
technology and to integrate it in the educational process and to develop in the adopted 
teaching strategies. 

Keywords: Educational software, Interactive, Computer culture, Computer subject, 
School students, The eighth grade, Mafraq governorate. 
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  المقدمة

شهد العالم ثورة في القطاع التكنولوجي بمختلف مكوناته وعناصره المست مختلف ميادين 
" الجيل الرقمي"او " ثورة التكنولوجيا"العلوم االنسانية والطبيعية، وأطلق على هذا التطور بـ 

ح الذي حث مكونات وعناصر المجتمع على التغير والتحول في جميع النواحي، وقد تمثلت مالم
هذه الثورة التكنولوجية باالنتشار الواسع لألجهزة التقنية والحاسبات وغيرها من ادوات 

  . التكنولوجيا التي تتعامل بالطرق الرقمية والوسائل التكنولوجية

مجاالت واسعة منها االنترنت الذي عمل بدوره على المعلومات على ملت تكنولوجيا تاشقد و
يد حتى ان العالم شبه بالقرية الصغيرة يسهل التنقل فيها جعل كل شيء قريب وفي متناول ال

والوصول الى اي شيء، وُاستخدمت هذه التكنولوجيا وتم توظيفها في مجاالت عديدة منها 
المجال العسكري والصناعي والثقافة واالعالم وامتدت الى المجال الترفيهي، وقد اصبحت الصناعة 

عبد ( التي تحظى باهتمام كبير في اقتصاد الكثير من الدولتتجه في مجال الصناعة التكنولوجية و
  ).2011الباسط، 

حيث كان هناك الكثير من  ،ولم تكن المنظومة التعليمية بمعزل عن هذا التطور والتغيير
االهتمام والتوجه من قبل التربويين ومصممي التدريس للوصول الى طرق جديدة ومتعددة في 

طور واستحداث طرق سهلة وبسيطة وممتعة في عملية نقل المعرفة كيفية االستفادة من هذا الت
الى الطالب، ومحاولة االبتعاد عن الطريقة التقليدية للتدريس والتي كانت تتصف بطابع الجمود 

يتفاعل اثناء تعلمه  ًانشط ًاوالتلقين في الحصص الصفية، وكان السعي ايضا لجعل الطالب مشارك
صبح المعلم يلعب دور المسهل والميسر الذي يساعد الطالب ، وأويعتمد على نفسه بشكل اكبر

  ).2008،إسماعيلشمى و(في تعلمه 

ومع بداية القرن العشرين ظهر مصطلح تكنولوجيا التعليم والذي تم تعريفه من قبل جمعية 
النظرية والتطبيق في تصميم العمليات : "بانه) 1994(االتصاالت التربوية والتكنولوجيا عام 

  ).2014،آخرانالرواضية و( "مصادر وتطويرها واستخدامها وادارتها وتقويمها من اجل التعلموال

 في التعلم يتفق التربويون واالقتصاديون وصناع السياسة على ان الطريقة التقليدية المتبعة
، لم تعد مفيدة في اكساب الطلبة الخبرات الالزمة والكافية التي يحتاجها القرن الحادي والعشرون

ألكبر عدد من الوسائل واالدوات التكنولوجية المتوفرة  ًامكثف ًاهذه الخبرات التي تتطلب استخدام
عبدالحليم ( وذلك بهدف تحسين مستوى األداء لديهم وتحقيق االهداف التعليمية المرجوة

  ).2009، واخرون
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شمية في هذا اهتمت وزارة التربية والتعليم في المملكة االردنية الها ،السياق ذاتوفي 
ث نهجها في كثير من الممارسات التربوية يالمجال وسعت الى مواكبة هذا التطور والعمل على تحد

واعادة النظر في المنظومة التعليمية برمتها، وذلك من خالل التوجه الى دمج هذه التكنولوجيا 
رامج لتدريب وادخالها في العلمية التعليمة بجميع مكوناتها وعناصرها، حيث تم وضع عدة ب

وتأهيل المعلمين والقائمين على العملية التعليمية واكسابهم مهارات استخدام مستحدثات هذه 
التكنولوجيا لتعزيز العملية التعليمية للوصول بها الى اعلى المستويات والرقي وصوال الى مخرجات 

  .تعليمية ذات جودة متميزة تضاهي وتواكب التطور الحادث في العالم

ظهرت اهمية تصميم برمجية تعليمية في تدريس مادة الحاسوب لطلبة  ،ا المنطلقومن هذ
الصف الثامن االساسي يمكن من خاللها تزويد الطلبة بمواد برمجية والكترونية تمكنهم من التعرف 

وذلك من خالل توفير فرصة التعلم الذاتي  ،بشكل افضل على الحاسوب ومكوناته وكيفية عمله
دراتهم، والتي بدورها تساعد على عملية االتقان من خالل الممارسة الشخصية والفردي وحسب ق

  .والعمل على تحسين تحصيلهم الدراسي

  مشكلة الدراسة

يعد الحاسوب من الركائز االساسية في عصرنا الحالي، وكذلك من االدوات المهمة التي من 
عتبر الحاسوب احد االدوات الرئيسة خالله تتم معظم المعامالت والممارسات اليومية في حياتنا، وي

التي يجب ان يتقن الطلبة استخدامها وتعلمها خالل سنوات التحاقهم في التعليم المدرسي، 
وعملية التعلم هذه تحتاج من القائمين على العملية التربوية من مؤلفي مناهج ومصممي التدريس 

  .بذل جهد اضافي ومخصص من اجل اتقان تعلم هذه المادة

ال بد من استخدام استراتيجيات تدريس حديثة بعيدة عن عملية  ، فإنهعلى ذلك ًاءوبنا
ما يلبي احتياجاتهم لتوسيع مداركهم ومعرفتهم بالتعليم التقليدية، تعمل بدورها على تزويد الطلبة 

  .في مادة الحاسوب، وتساعدهم في تطبيق ما تعلموه في حياتهم اليومية واالستفادة منها

هداف العملية التعلمية في المملكة االردنية الهاشمية على المواكبة والتحديث الى كدت اوقد أ
وزارة التربية والتعليم اخر ما توصل اليه العلم من التقنيات والتطور التكنولوجي، حيث قامت 

بتوفير البنية التحتية للمدارس من مختبرات الحاسوب واالجهزة والمعدات الالزمة للعمل، واهتمت 
  .م هذه المعدات والعمل على ادخالها لتطوير العملية التعليميةالية التعليم المدمج واستخدبعم

تصميم برمجية تعلمية تساعد معلمي مادة الحاسوب في توفير إلى برزت الحاجة  ،ومن هنا
بيئة تعليمية جيدة وحديثة تساعد الطالب على التعلم واكتساب المعرفة بطريقة مفيدة وحيوية 
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الدراسي مع مراعاة دور المعلم في العملية التدريسية من ارشاد  لى زيادة التحصيلوتعمل ع
  . وتوجيه وتسهيل وعدم اغفال ذلك الدور

  أهمية الدراسة

تنبع اهمية الدراسة من خالل االهتمام بتغيير االدوار لكل من المعلم والمتعلم والسعي نحو 
اهمية تصميم ا أن أهمية الدراسة نابعة من ، كمالحصول على طريقة تعلم تتمركز حول المتعلم

  .البرمجية التعلمية، واهمية الكشف عن أثرها في التحصيل

مساعدة صانعي القرار في وزارة التربية ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في 
 .والتعليم الستخدام البرمجيات التعلمية لتحقيق االهداف التعلمية

  أهداف الدراسة

  :ذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التاليةتسعى ه

تصميم برمجية تعليمية لوحدة الثقافة الحاسوبية والتي تمثل الوحدة االولى من مادة  -
 .الحاسوب للصف الثامن االساسي

الكشف عن أثر البرمجية التعليمية في تحصيل الطلبة بتطبيقها على عينة من طلبة الصف  -
 .في قضاء بلعماالثامن االساسي في محافظة المفرق 

  أسئلة الدراسة

 :ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤل المركزي التالي

 في تحصيل طلبة الصف الثامن α=0.05)(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
األساسي في مادة الحاسوب تعزى إلى طريقة التدريس وفق البرمجية التعليمية المصممة من 

 قبل الباحث؟

  تعريفات االصطالحية واالجرائيةال

: ابانه) 2012،خرونآالهرش و( افهيعرEducational Software:  البرمجية التعلمية -
البرمجيات التي تنتج خصيصا لألغراض التعلمية، وتكون على شكل دروس او وحدات "

او نشاطات يتم تصميمها وانتاجها ثم حوسبتها لتحقيق ...) حقائب، مجمعات(تعلمية 
 ."ف محددة في بيئة تعلميةاهدا

عبارة عن دروس محوسبة تم تصميمها وانتاجها من قبل : "ابانهإجرائيًا الباحث  افهيعرو
الباحث باستخدام برمجيات حاسوبية، تتضمن مجموعة شاشات واطارات مترابطة مع بعضها 
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الستخدامها البعض بطريقة تسلسلية منظمة باالعتماد على استراتيجية تعليمية معينه ومحددة 
وبرامج مساعدة اضافية ) Articulate Storyline(كوسيلة تدريس، وذلك باستخدام برنامج 

وتناولت البرمجية وحدة الثقافة الحاسوبية من مادة الحاسوب للصف الثامن االساسي المقرر من 
  "وزارة التربية والتعليم في المملكة االردنية الهاشمية

اي بين المتعلم  ،ي الحوار بين طرفي الموقف التعليميوتعن: interactive التفاعلية -
والبرنامج، حيث يتم التفاعل بين المستخدم والبرنامج من خالل واجهة المستخدم التي يجب 
ان تكون سهلة االستخدام وواضحة لكي يستطيع المتعلم االستجابة للمحتوى التعليمي الذي 

 ).2008سماعيل،إشمى و( برمجيةيشاهده وتلقي التغذية الراجعة التي توفرها ال

هي وحدة دراسية من الكتاب المدرسي من مادة الحاسوب للصف : الثقافة الحاسوبية -
الثامن االساسي والمقرر من وزارة التربية والتعليم في المملكة االردنية الهاشمية وتمثل 

دات الوحدة االولى من الكتاب، وتهدف هذه الوحدة الى تعريف الطالب على بعض المع
المهمة واثرها في أداء جهاز الحاسوب، إضافة الى انواع البرمجيات وتصنيف اجهزة 

 .الحاسوب والمكونات الداخلية له

حد الصفوف التعليمية لفئة عمرية محددة ضمن المرحلة أهو : الصف الثامن االساسي -
 .ةاالساسية العليا في المملكة االردنية الهاشمية، والتي تسبق المرحلة الثانوي

شكل جديد : "بانه )2011،عبدالباسط(يعرفه : Integrated Learningالتعلم المدمج  -
لبرامج التدريب والتعلم يمزج بصورة مناسبة بين الّتعّلم الصفي واإللكتروني وفق متطّلبات 

  "الموقف الّتعليمي، بهدف تحسين تحقيق األهداف الّتعليمية وبأقل تكلفة ممكنة

استراتيجية تدريس حديثة تعتمد على تقديم المحتوى " :بأنه ياجرائإفه الباحث يعرو
داخل الغرفة الصفية باالعتماد على ادوات التعليم االلكتروني وادوات التكنولوجيا  الدراسي

ومنتجاتها لالستفادة من مزايا وفوائد النظامين، باستخدام برمجية تعليمية تفاعلية تم تصميمها 
  ."من قبل الباحث

طريقة : "ابانه اجرائياالباحث  افهيعرEducational Technology :التعليم  تكنولوجيا -
من مجموعة من االجراءات المترابطة مع بعضها البعض والتي تعمل على  تتكونمنظمة 

تصميم واعداد العملية التعليمية للتعلم والتعليم وتقويمها ومراجعتها باالعتماد على العنصر 
  "ق االهداف المرجوة من التعليمالبشري والتكنولوجي لتحقي
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  :دود الدراسة ومحدداتهاح

اقتصر تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي االول من العام الدراسي : الحدود الزمانية -
2019/2020. 

مدرسة علي بن ابي طالب االساسية للبنين في محافظة المفرق في : الحدود المكانية -
 .المملكة االردنية الهاشمية

  ظري والدراسات السابقةاالطار الن

   المعلومات كنولوجياتمفهوم 

وتعني فن او مهارة، ) Techno(تكنو : كلمة مشتقة من مقطعين هماهي التكنولوجيا إن 
وتعني علم او دراسة وبذلك فان كلمة تكنولوجيا تعني علم المهارة، او الفنون او ) Logy(ولوجي 

استيتية وسرحان، (داء اثناء التطبيق العملي علم التقنية، او العلم الذي يهتم بتحسين اال
2007(.  

التطبيق العملي  ، وهيوالتكنولوجيا اصطالحا تعني تطبيقات العلم لحل المشاكل العلمية
 وآخران، الرواضية( بقصد االستفادة منها واستثمارها للنظريات المعرفية في المجاالت الحياتية

2014 .(  

هي تلك االدوات والمعدات االلكترونية التي تتعامل مع ت وعلى ذلك، فإن تكنولوجيا المعلوما
المعلومات الرقمية والتي تتوفر لديها امكانيات معالجة وتحليل ونقل وتخزين هذه المعلومات 

  ).2009شرف،( الرقمية وتوجيهها بالطريقة التي يمكن االستفادة منها في مختلف ميادين الحياة

  مفهوم تكنولوجيا التعلم 

تطوير وتطبيق النظم واالساليب والوسائل لتحسين عملية التعلم " :وجيا التعلم هيتكنولإن 
 هي الدراسة النظامية للوسائل التي تستخدم لتحقيق الغايات التربوية، و)2004سالم، ( "االنساني

  ). 2014ن،االرواضية، واخر(

والتي يمكن الوسائل التي تولدت عن ثورة االتصاالت " :هيكما أن تكنولوجيا التعلم 
استخدامها لألهداف تعليمية بمصاحبة المعلم والكتاب والسبورة، وتتكون تكنولوجيا التعليم من 

االفالم، والتلفاز، واجهزة العرض فوق الرأس، والحاسبات اآللية وغيرها من : المكونات االتية
  ).2014الرواضية واخرن،( االجهزة والبرامج
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طريقة منظمة تتكون من مجموعة من االجراءات : "بأنهاتكنولوجيا التعلم ويعرف الباحث 
المترابطة مع بعضها البعض والتي تعمل على تصميم واعداد العملية التعليمية للتعلم والتعليم 
وتقويمها ومراجعتها باالعتماد على العنصر البشري والتكنولوجي لتحقيق االهداف المرجوة من 

 ."التعليم

  جيا التعلم وتكنولوجيا المعلوماتالعالقة بين مفهومي تكنولو

ن استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الممارسات والمواقف التعليمية يعمل على إ
والمنظور القائم على ان  ،جعل هذه التكنولوجيا جزءا من التعليم القائم على المدخل المنظومي

ثة داخل غرفة الصف يعتبر منظورا تكنولوجيا التعليم هي عملية استخدام االجهزة والمعدات الحدي
محدود وقاصر، وذلك الن تكنولوجيا التعليم ال تنحصر فقط في استخدام االجهزة والمعدات 
ولكنها تمتد الى النظر الى العملية التعليمية من جميع الجوانب وبشكل متكامل من تصميم وتنفيذ 

ا او مكونا من مكونات نظام تكنولوجيا وادارة وتقويم، وبالتالي فان استخدام االجهزة ليس اال جزء
اما اذا استخدمت تكنولوجيا المعلومات في جوانب الحياة االخرى، فهي تبتعد عن اطار . التعليم

  .)2014ن،االرواضية واخر(تكنولوجيا التعليم 

ن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات هي مصدر اإللهام االول اآلن لجميع تطبيقات تقنيات إ
لذلك . تسعى تقنيات التعليم لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم والتعلم التعليم، حيث

   .)2008سماعيل،وإ شمى(فالعالقة بينهما عالقة تكاملية 

  الحاسوب كوسيلة تعليمية في المدارسخدام است

صبح الحاسوب في وقتنا الحالي من االدوات المستخدمة بشكل رئيسي في مختلف الجوانب أ
نية حتى انه دخل في معظم االعمال اليومية، ويعد الحاسوب من ابرز االدوات التكنولوجية االنسا

  .التي اخذت اهمية عالية مؤخرا في ميدان التربية والتعليم

عتبر الحاسوب من االدوات التكنولوجية التي ادخلت مؤخرا في ميدان التربية والتعليم وي
، عل عملية التعليم اكثر فاعلية واكثر سهولة واقل تكلفةوالتي اثبتت الدراسات انها ساعدت على ج

نظرا لسهولة انتاج برمجياته  ؛سعى رجال التربية الى ادخال الحاسوب كوسيلة تعلميةحيث 
و في أشراف المدرس إالتعليمية، بحيث يستطيع الطالب التعلم ذاتيا او في المجموعات وتحت 

  ).2012، الهرش واخرون( حال عدم وجوده على حد سواء

ثبتت نتائج الكثير من الدراسات أهمية وفعالية استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية عملت أو
استخدام برامج الحاسوب التعلمية إلى بدورها على تفعيل الطالب وزيادة تحصيله، باإلضافة 
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برامج لمعالجة ضعف الطلبة من خالل انتاج البرمجيات التعلمية التي تراعي احتياجاتهم وتقدم ال
  .)2007موسى،( العالجية والتعلم حسب قدراتهم العقلية وسرعة تعلمهم

  :)2004متولي،(، و)Biggs,2006( ومن فوائد استخدام الحاسوب كوسيلة تعلمية ما يلي

 .تفعيل دور الطالب .1

 .توفير فرصة التعلم الفردي سواء داخل الموقف الصفي او خارجه .2

 .حل التعليميةسهولة انتاج البرمجيات ولمختلف المرا .3
 .سهولة حفظ البيانات واستدعائها واجراء التعديالت واالضافات بكل يسر وسهولة .4

 .الحاسوب يوفر الراحة النفسية للطالب .5

 .الحاسوب يوفر للطالب فرصة المحاولة والتكرار والتجريب مرات عديدة .6

 .معالجة البعدين الزماني والمكاني ومعالجة مشكلة االنفجار المعرفي .7

 .فرصة التعلم عن بعد توفير .8

  .تطوير اساليب التدريس وتحسينها .9

  مفهوم التعلم المدمج

يعرف التعلم المدمج بأنه أحد صيغ الّتعليم أو الّتعّلم التي يندمج فيها الّتعّلم اإللكتروني مع 
الّتعّلم الصفي التقليدي في إطار واحد، حيث توظف أدوات الّتعّلم اإللكتروني سواء المعتمدة على 

ويلتقي المعلم مع  والصفوف الذكية لكمبيوتر أو على الشبكة في الدروس، مثل معامل الكمبيوترا
  .)2005زيتون، ( الطالب وجهًا لوجه معظم األحيان

هو شكل جديد لبرامج التدريب والتعلم يمزج بصورة : "بانه) 2011،عبدالباسط(فه يعرو
بات الموقف الّتعليمي، بهدف تحسين تحقيق مناسبة بين الّتعّلم الصفي واإللكتروني وفق متطّل

  ."األهداف الّتعليمية وبأقل تكلفة ممكنة

نه طريقة تدريس او استراتيجية حديثة تعتمد على بأإجرائيًا التعلم المدمج ف الباحث ويعر
تقديم المحتوى الدراسي داخل الغرفة الصفية باالعتماد على ادوات التعليم االلكتروني وادوات 

لوجيا ومنتجاتها مثل الحاسوب واالنترنت والبرمجيات التعليمية، لالستفادة من مزايا وفوائد التكنو
  .النظامين

  فوائد التعلم المدمج

  :يمكن استنتاج الفوائد التاليةفإنه  ،الع على مفهوم التعلم المدمجبعد االّط



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الخوالدة

  2622

سب حاجته وسرعته يتيح التعلم المدمج امكانية التعلم الذاتي والذي يسمح للطالب التعلم ح .1
  .وخطوه الذاتي

  .يقدم التعلم المدمج فصول غير رسمية تسمى باالفتراضية .2

يعمل التعلم المدمج على تقليل وقت التعلم والجهد المبذول، والتغلب على مشاكل الوقت  .3
  المهدور في الفصول التقليدية

 .يشجع الطلبة على العمل بطريقة تعاونية، من خالل العمل ضمن مجموعات .4

ساعد على تغيير دور المعلم من دور الملقن الى المرشد والموجه والتخفيف من االعباء ي .5
  . )Link & Maz,2006( الروتينية عليه

  البرمجيات التعليمية

هي البرمجيات التي تنتج خصيصا لألغراض : "بانها) 2012،خرونآالهرش و(فها يعر
او نشاطات يتم ...) قائب، مجمعاتح(التعليمية، وتكون على شكل دروس او وحدات تعليمية 

  "تعلمية/ تصميمها وانتاجها ثم حوسبتها لتحقيق اهداف محددة في بيئة تعليمية 

عبارة عن دروس محوسبة تم تصميمها وانتاجها من قبل الباحث " :فها الباحث بانهايعرو
عض باستخدام برمجيات حاسوبية، تتضمن مجموعة شاشات واطارات مترابطة مع بعضها الب

بطريقة تسلسلية منظمة باالعتماد على استراتيجية تعليمية معينه ومحددة الستخدامها كوسيلة 
وبرامج مساعدة اضافية وتناولت ) Articulate Storyline(تدريس، وذلك باستخدام برنامج 

البرمجية الوحدة االولى من كتاب مادة الحاسوب للصف الثامن االساسي المقرر من وزارة التربية 
  ."والتعليم في المملكة االردنية الهاشمية

  انواع البرمجيات التعليمية

ازدهرت صناعة البرمجيات التعليمية في كثير من الدول وكان هنالك الكثير من العوامل التي 
ساعدت على هذا االزدهار مثل انتشار مراكز تكنولوجيا المعلومات ودخول الحاسوب في العملية 

ع المادي والتنافس التجاري بين الشركات المصنعة لهذه البرمجيات وال يمكن التعليمة وكذلك الطاب
اغفال دور التطور المتسارع الذي اصاب قطاع التكنولوجيا ولغات البرمجة والتطور الذي ادخل 
على المنظومة التعليمية مثل تطور اساليب التدريس والممارسات التعليمية، وتم تصنيف 

  :)2012الهرش واخرون،( تقريبا وهي كما يلي 7دة انماط وعددها البرمجيات التعليمية لع

 .برمجيات التدريب والممارسة .1

 .برمجيات التدريس الخصوصي .2
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 .برمجيات المناقشة والحوار .3
 .برمجيات التقصي واالكتشاف .4

 .برمجيات استراتيجية حل المشكالت .5

 ).التمثيالت(برمجيات المحاكاة  .6

 .برمجيات االلعاب التعليمية .7

  .القراءة واالستيعاب برامج .8

وسوف نتطرق في هذه الدراسة لبعض هذه االنواع او االنماط والتي تتناسب وتنطبق 
  : ها مع عمل البرمجية التعليمية التي صممها الباحث وهذه االنماط كالتاليؤمباد

  برمجيات التدريب والممارسة: اوال

طالب ومن ثم تسمح له بالعمل يتمثل هذا النوع من البرمجيات بتقديم المعلومات الخام لل
على مواد معينه والتدرب عليها من خالل التدريبات المتكررة والمتتابعة لكي يحفظها ويتقنها، كما 

  .)2012الهرش واخرون،( انه يطلق عليها مسمى اخر وهو برمجيات تعزيز المهارات

ي الوقت الذي وما يميز هذا النوع من البرمجيات بانها تسمح للطالب التعلم بمفرده وف
يناسبه، كما انها تحتوي على تطبيقات وامثلة بطرق مختلفة تساعد الطالب على زيادة تحصيله 
وفهمه المحتوى الدراسي وبالتالي هي تساعده في معالجة نقاط الضعف لديه وكما تقوم البرمجية 

التي تتضمنها بتقديم التغذية الراجعة الفورية للطالب حول استجاباته عن االسئلة والتمارين 
)Farris el al.,1987(.  

وفي ذات السياق، راعت البرمجية المصممة من قبل الباحث تقديم المعلومات االساسية 
ومن ثم سمحت للطالب التنقل الختيار ما يريد دراسته وكذلك تركت له المجال  ،للمادة الدراسية

ات الموجودة لكل جزئية في مفتوحا لكي يتدرب على هذه المادة من خالل التمارين والتدريب
البرمجية، باإلضافة الن البرمجية راعت تقديم التغذية الراجعة لمعرفة االستجابات الصحيحة 

  .)2003عليان والدبس،( والخاطئة واحتوائها التمارين المتعددة والمختلفة

 :الريادة/ برمجيات التدريس الخصوصي: ثانيا

رها كما يقوم المدرس، حيث تقوم البرمجية بتقديم اطلق عليها اسم الريادة ألنها تقوم بدو
المحتوى الدراسي بأسلوب تربوي شيق، ومن ثم يقدم اختبار للطالب وينتظر حتى يتم االستجابة 
عليه ومن ثم يتم المرور على اجابات الطالب وتدقيقها وتصنيف الصحيحة والخاطئة منها، ومن ثم 

  )2008إسماعيل، شمى و( وصول الى االجابة الصحيحةتقدم دالئل لتصحيح االجابات الخاطئة وال
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يهدف هذا النوع من البرمجيات التعليمية الى تشجيع وزيادة دافعية الطالب نحو المشاركة و
الفعلية في تعلمه والذي يتناسب وقدراته الذاتية، كما ان هذا النمط من البرمجيات ال يعتمد فقط 

لب بل انه يقوم بتقديم مساعدة وتوضيح للطالب لكي على االجابات الصحيحة التي يقدمها الطا
  .)Link & Maz,2006( يفهم ويقوم بتصحيح اخطائه

راعت البرمجية المصممة من قبل الباحث تقديم المادة الدراسية بأسلوب  ،وفي ذات السياق
جيد ومشوق من خالل الوسائط المتعددة الموجودة في البرمجية، ومن ثم سمحت له بتقديم 

بعد كل درس ينهي دراسته او في أي وقت يريد ويمكن اعتبار ذلك بمثابة اختبار قبلي له  تمرين
باإلضافة للمحاولة والتكرار لكي يتوصل الى االجابة الصحيحة، وكما راعت البرمجية تقديم اختبار 
نهائي لمعرفة مستوى الطالب في مجمل ما تعلمه مع امكانية اعادة االختبار ومراجعته لمعرفة 

  .)2005عليان والدبس،( االجابات الخاطئة

  :مزايا وخصائص البرمجيات التعلمية

تشترك البرمجيات التعلمية في مجموعة من الخصائص والتي تم اشتقاقها من مجموعة اسس 
 :)2008شمى واسماعيل،(مرتبطة بنظريات التعليم والتعلم ومن هذه الخصائص ما يلي 

الموقف التعليمي اي بين المتعلم والبرنامج، حيث يتم  وتعني الحوار بين طرفي :التفاعلية .1
التفاعل بين المستخدم والبرنامج من خالل واجهة المستخدم التي يجب ان تكون سهلة 
االستخدام وواضحة لكي يستطيع المتعلم االستجابة للمحتوى التعليمي الذي يشاهده وتلقي 

 .التغذية الراجعة التي توفرها البرمجية

يقصد بها ان هذه البرمجيات تم تصميمها بحيث تعتمد على الخطو الذاتي و :الفردية .2
للمتعلم وبالتالي تسمح له التعلم وفقا لقدراته واستعداده وبغض النظر عن المدة التي 

 .يستغرقها في تعلمه طويلة كانت ام قصيرة

يجد  ويقصد به ان هذه البرمجيات توفر بيئة تعليمية متنوعة االساليب بحيث :التنوع .3
المتعلم ما يناسبه منها، وتوفر هذه الخاصية التركيز على اثارة القدرات العقلية لدى المتعلم 

 .)2005عفانة وآخران،( من خالل مجموعة من المثيرات التي تخاطب حواسه المختلفة

ان تكامل الوسائل المستخدمة في البرمجيات التعليمية يؤثر في تحصيل الطالب  :التكامل .4
بالتالي يجب اختيار وسائل الصوت والصور الثابتة والمتحركة وغيرها من الدراسي و

المؤثرات بحيث تكون مرتبطة بشكل مباشر مع االهداف التعليمية المراد تحقيقها لكي يمكن 
 .االستفادة منها بالشكل الصحيح
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 وتعني تجاوز حدود الزمان والمكان وامكانية االنفتاح على مصادر المعلومات :الكونية .5
 Link( المختلفة مثل مؤتمرات الفيديو وتقديم العروض من خالل شبكة المعلومات الدولية

& Maz,2006(. 

  التصميم الفني للبرمجيات التعليمية

يدخل في تصميم البرمجيات التعليمية عدد من العناصر الفنية المهمة والتي تلعب دورا مهما 
 :)2012ون،الهرش واخر( ومن هذه العناصر ،في تحسين جودتها

تلعب الصور واالشكال والرسوم التعليمية المستخدمة في البرمجية  :الصورة والشكل .1
التعليمية دورا مهما في تبسيط المفاهيم وتوضيحها، وهنا يجب ان يتم استخدم هذه الصور 

 .واالشكال في مكانها الصحيح بحيث تكون بديل متكرر يوضح المفهوم النصي

نوع خط مألوف لدى الطلبة، مع االخذ بعين االعتبار نوع وحجم وهنا يفضل اختيار  :الخط .2
للقراءة  ًاوواضح ًاومريح ًاولون الخط المستخدم مقارنتا بلون الخلفية بحيث يكون مناسب

 .وكذلك مراعاة عدد السطور في كل شاشة

مة يجب اختيار االلوان المناسبة والتي يمكن استخدامها للتميز لبعض المفردات المه :اللون .3
 .من اجل جذب انتباه الطالب ومساعدته على تذكرها

عند اختيار الصوت ان يكون واضحا ومعبرا ومناسب لخصائص الطلبة  ىيراع: الصوت .4
 .ويفضل ان يكون الصوت بلغتهم، وكذلك مراعاة المؤثرات الموسيقية

  :)2004متولي،( ويجب مراعاة االمور التالية عند تصميم شاشات البرمجية

 .كمية كبيرة من المعلومات في شاشة واحدةعدم عرض  .1

 .استخدام الحروف الداكنة والخلفية الفاتحة او العكس .2

استخدام الرسوم والصور واالشكال التي تساعد على اثارة دافعية الطالب لدراسة المادة  .3
 .التعليمية

 .التوزيع المناسب للمعلومات على الشاشة بحيث تكون متوازية .4

 .اوز عرض الشاشةتجنب النصوص التي تتج .5
 .خارج البرنامج في الشاشة الواحدة linksعدم االكثار من التوصيالت  .6

تحكم الطالب بالبرمجية ليسير حسب سرعته الذاتية وقدراته العقلية ومستواه التحصيلي  .7
 ).سرعة انتقال الشاشة الى شاشة اخرى حسب وقت زمني محدد(
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  . ولونه ليوفر للمتعلم ما يلبي حاجاتهتوفير امكانية التحكم بحجم الخط ونمطه ونوعه  .8

  :عناصر البرمجيات التعليمية

تتضمن البرمجيات التعليمية مجموعة من العناصر المهمة والتي يجب مراعاتها عند التصميم 
الهرش ( وذلك لضمان التناسق واالكتمال واالستمرار، ومن بعض هذه العناصر ما يلي

 :)2012واخرون،

تحتوي معلومات عن البرمجية التعليمة مثل عنوان البرمجية وموضوعها و :مرجعية البرمجية. 1
 .ومعلومات تعرف على المنتجين وتاريخ انتاجها واية معلومات عن المؤلف

وتظهر في هذه الشاشة عنوان الدرس او الوحدة المصممة من اجلها البرمجية ويجب  :العنوان. 2
 .ويعكس المحتوى الدراسي اومشوق اان يكون جذاب

تستخدم بعض البرمجيات التعليمية اسم للمستخدم واحيانا رقم  ):المتعلم(اسم المستخدم . 3
له، وذلك من اجل تسهيل عملية التفاعل بين المستخدم والبرمجية وتقييم ادائه في 

  .االختبارات

  .تحديد االهداف المرجو تحقيقها من البرمجية التعليمية ):االهداف(الغرض من البرمجية . 4

يعتبر من العناصر المهمة التي يجب ان تتضمنها البرمجيات التعليمة التي  :االختبار القبلي. 5
تدرس ذاتيا، حيث ان االختبار القبلي يساعد الحاسوب او البرمجية في تحديد مستوى 

 .)Biggs,2006( الطالب التعليمي وبالتالي تحديد النقطة التي سينطلق منها في البرمجية

وتتضمن هذه الشاشة المحتويات الرئيسية للبرمجية التعليمية  :Menuمحتويات قائمة ال. 6
  .والتي منها ينطلق الطالب الختيار ما يريد باإلضافة الى امكانية الخروج من البرمجية

وهنا يتم توجيه المتعلمين واخبارهم كيفية  :االرشادات والتوجيهات وتعليمات االستخدام. 7
  .لبرمجية وكيفية التعامل مع االسئلة واالجابة عنهاالتعامل والتفاعل مع ا

ويعتبر اهم جزء في البرمجية التعليمية حيث يتم عرض المحتوى بأكثر من  :محتوى الدرس. 8
اسلوب ويجب استخدام الوسائط المتعددة عند عرض معلومات الدرس وكما يتضمن 

شطة والتمارين المحتوى شاشات فرعية متعاقبة ومتسلسلة تحتوي المحتوى واالن
  .والتدريبات الالزمة

وتتضمن تقديم تعليقات حول اجابات الطالب على االسئلة وتعزيزه حول  :التغذية الراجعة. 9
االجابات الصحيحة وتصحيح االجابات الخاطئة بحيث تكون هذه التعليقات مصاغة بطريقة 

 .تربوية
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بات الطالب غير صحيحة يتم ويقصد بها انه اذا كانت اجا: توجيهات وتلميحات الحل. 10
تزويده بتوجيهات وتلميحات تتعلق باإلجابة الصحيحة من اجل الوصول اليها ويمكن ذلك من 

 .)2003عليان والدبس،( خالل الوصول الى شاشة فرعية اخرى مرتبطة بالشاشة االصلية

تعليم، حيث ويعتبر هذا العنصر من المكونات الرئيسة في البرمجيات ال :االختبار البعدي. 11
  .يبين االختبار البعدي مدى ما اكتسبه الطالب اثناء دراسته وتعلمه من البرمجية

يستطيع الطالب من خالل هذه الخاصية الخروج وترك البرنامج  :Exitالخروج من البرنامج . 12
  .عند نقطة محددة مسبقا

  مراحل انتاج البرمجيات التعليمية

  : بما يليلمية نتاج البرمجيات التعتتمثل مراحل إ

وتشمل هذه المرحلة مجموعة من الخطوات منها تحديد المادة : مرحلة التصميم واالعداد .1
العلمية المطلوب برمجتها وتحديد االهداف التعليمية العامة واالهداف السلوكية واعداد 

داد وتحديد االستراتيجية التعليمة المناسبة للمحتوى وتحديد اساليب التغذية الراجعة واع
 .)2005عفانة وآخران، ( اساليب التقويم باإلضافة الى تصميم كل ما يتعلق بالشاشات

وفي هذه المرحلة يتم ترجمة الخطوط العريضة التي وضعها مصمم  :مرحلة كتابة السيناريو. 2
البرمجية الى اجراءات مكتوبة على الورق، ويتطلب من كاتب السيناريو معرفة ألسس تصميم 

ريات التعليم والتعلم وكيفية صياغة الرسالة، ويقوم كاتب السيناريو بعدة مهام التدريس ونظ
ومنها تحديد الوسائط على الشاشة وتحديد المؤثرات الصوتية وتحديد كيفية االنتقال من 
شاشة الى اخرى وعدد الشاشات وتسلسلها وتحديد سلوك المتعلم المتوقع اذناء تفاعله مع 

 متولي،( لى كاتب السيناريو ان يعبر عن الذي اراده المصممكل شاشة وكما انه يجب ع
2004(. 

يتم في هذه المرحلة تنفيذ ما كتبه السيناريو على الورق وعكسه  :مرحلة تنفيذ البرمجية. 3
على شكل برمجية تعليمة متعددة الوسائط مكونة من مجموعة من الشرائح او االطارات 

 .)Ferrucci,1992( هذه الحاجةباستخدام برمجيات تأليف متخصصة لمثل 

في هذه المرحلة وبعد االنتهاء من تنفيذ البرمجية يتم تطبيقها  :مرحلة التجريب والتطوير. 4
ومن ثم تقييمها تقييم اولي يسمى بالتقويم التكويني وذلك من خالل عرضها على الخبراء 

لكي تتالءم واحتياجات والمتعلمين وبناء على ذلك يتم اجراء التعديالت الالزمة للبرمجية 
المتعلمين، وبعد ذلك تصبح البرمجية جاهزة لالستخدام من قبل المهنيين لتقييمها مرة اخرى 

  .)2005زيتون،( قبل استخدامها في العملية التعليمة
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  :الدراسات السابقة

أثر استخدام التعلم المبرمج على تحصيل طلبة الصف : )2015،محاسنة(دراسة  -

هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام التعلم التي  منهاج التربية المهنية في الخامس األساسي
المهنية مقارنة  المبرمج على تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في منهاج التربية

طالب الصف الخامس األساسي  طالبًا من (43) تكونت عينة الدراسة من، وباألسلوب التقليدي
اصمة عمان، حيث تم أخذ الشعبتين الموجودتين في إحدى مدارس التعليم الخاص في الع

المدرسة واختيرت إحداهما عشوائيًا لتكون مجموعة تجريبية ودرست باستخدام التعلم  في
وقد خضعت كلتا . ودرست باستخدام األسلوب التقليدي المبرمج واألخرى كمجموعة ضابطة

وسطات الحسابية المت المجموعتين إلى اختبار تحصيلي قبلي وبعدي، وقد تم إيجاد
وأظهرت نتائج الدراسة ) ANCOVA(واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين المشترك 

فـي التحصيل لدى  (α = 0.05) فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة وجـود
 .المجموعة التجريبية ولصالح) التعلم المبرمج(الطالب تعزى ألسلوب التدريس 

أثر التدريس باستخدام برمجية تعلمية في تحسين : )2014،آخرونالجراح و(دراسة  -

هدفت إلـى التي : لدى طلبة الصف الثاني األساسي في األردن دافعية تعلم الرياضيات
تحسين مستوى دافعية المتعلمين نحـو  استقصـاء أثـر التـدريس باسـتخدام الحاسـوب فـي

شـريحة، تضـمنت ) 47(مية تكونت من برمجية تعلي، وقد تم تصميم تعلـم الرياضـيات
يــتم خاللهــا تعلــيم الطلبــة عمليــة الضــرب فــي الرياضــيات، ومقياســا  تـدريبات وأنشـطة

طالبـا مـن طلبـة الصـف الثـاني ) 43(الدراسـة من  عينة تنتكـو، والــتعلم للدافعيــة نحــو
ع أفراد الدراسة عشوائيا فـي يزتم توو ،منهم إناث) 23(و ،منهم ذكور) 20( األساسـي،

 فـي21)(فـي المجموعـة التجريبيـة درسـوا باسـتخدام البرمجيـة التعليميـة، و) (22 مجمـوعتين،
فـروق  أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود، والمجموعة الضـابطة درسـوا بالطريقـة االعتياديـة

تعلــم الرياضــيات  فـي مسـتوى دافعيـة (α = 0.05)ة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـ
البرمجية التعليمية، وعدم  ككــل لصــالح أفــراد المجموعــة التجريبيــة التــي تعلمــت بوســاطة

بين الجنس وطريقـة التـدريس،  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس أو للتفاعل
التعلم تعزى لطريقة التدريس لصالح  فـي أبعـاد دافعيـةووجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية 

 .أفراد المجموعة التجريبية

) الحاسوب/اإلنترنت(أثر أسلوب التعلم باستخدام  :)2010،الكساب وأبو لوم( دراسة -

 في تحصيل طلبة الصف العاشر في مبحث الجغرافيا في األردن واتجاهاتهم نحوها
في تحصيل طلبة ) الحاسوب/ اإلنترنت(أسلوب التعلم هدفت إلى معرفة أثر استخدام التي 
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ولتحقيق هذا الهدف تم ، الصف العاشر في مبحث الجغرافيا في األردن واتجاهاتهم نحوها
طالبًا تم اختيارهم بالطريقة ) 80(على عينة مكونة من  تصميم برمجية محوسبة تم تطبيقها

تطبيق البرمجية المحوسبة ودرستها عينة تجريبية تعرضت ل: القصدية وزعوا على مجموعتين
عن طريق اإلنترنت، وعينة ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية، وبعد تطبيق البرمجية 

، وأعد الباحثان )قبلي وبعدي(المحوسبة تم تطبيق اختبار تحصيلي ومقياس اتجاهات 
ق من صدق اختبارًا تحصيليًا لقياس تحصيل أفراد العينة في مادة الجغرافيا حيث تم التحق

، وأعدت استبانة لالتجاهات تم التحقق )74.0(وثبات االختبار وقد بلغ معامل ثبات االختبار 
ولتحليل النتائج تم استخدام ). 87.0(من صدقها وثباتها، وقد بلغ معامل ثبات االستبانة 

ان هناك فروقًا ذات  أظهرت نتائج الدراسةوقد ،ANCOVA) ( تحليل التباين المصاحب
داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت الموقع على اإلنترنت في تعلم مادة 
الجغرافيا، وأظهرت النتائج اتجاهات إيجابية عالية لدى المجموعة التجريبية نحو مادة 

ين التجريبية الجغرافيا، كما أظهرت فروقًا ذات داللة إحصائية بين اتجاهات طلبة المجموعت
وقد أوصت الدراسة بضرورة تصميم وتطوير . والضابطة لصالح المجموعة التجريبية

برمجيات محوسبة في مجال تدريس مواد التربية االجتماعية والوطنية، وتشجيع الطلبة على 
استخدام الحاسوب واإلنترنت في مجال الدراسات االجتماعية وتدريبهم على إنتاج البرمجيات 

ة في مواد التربية االجتماعية والوطنية وخاصة الجغرافيا لالستفادة من هذه المحوسب
  .البرمجيات المحوسبة تربويًا

  برمجية تعلمية تفاعلية لوحدة الثقافة الحاسوبية تحليل

  :تحديد االحتياجات والتحليل

ي يهدف هذا المشروع الى ايجاد طريقة الكترونية حديثة ومتطورة لتعليم مادة الحاسوب ف
 Articulate Storylineالمدارس وذلك من خالل انتاج برمجية تعليمية تفاعلية باستخدام برنامج 

وقد اخذ الباحث بعين االعتبار عدة اعتبارات عند تصميم . باإلضافة لبرمجيات مساعدة اخرى
ة البرمجية مثل سهولة االستخدام من قبل الطلبة، كما اهتم الباحث بان تحقق البرمجية الفائد

ولم ، المرجوة للطلبة وتمنحهم فرصة التعلم الذاتي من خالل التوجيهات واالرشادات التي تضمنتها
يتم اغفال عنصر الدافعية والتشويق للتعلم لدى الطلبة في استخدام البرمجية من خالل ادخال 

  .ودمج عناصر الوسائط المتعددة في البرمجية

اع خطوات نموذج تصميم التدريس التكنولوجي وقد اعتمد الباحث في هذه المرحلة على اتب
في انتاج البرمجية التعليمية حيث يتألف هذه النموذج من عنصرين رئيسين هما خصائص 
المتعلمين والتكنولوجيا، وثمان خطوات رئيسة وهي تقدير حاجات المتعلمين، وتحديد االهداف 
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، واختيار االنشطة والمصادر العامة واشتقاق االهداف السلوكية، وتحليل المحتوى وتنظيمه
التعليمية، واختيار طرائق التدريس، وبناء االختبارات المالئمة، واعداد السيناريو النهائي 

  .للتصميم، واخيرا التقويم الختامي

  خصائص المتعلمين: العنصر االول

يعتبر هذا العنصر من اهم مكونات نموذج تصميم التدريس التكنولوجي، وان نجاح عملية 
ميم التدريس تتوقف على التعرف على خصاص المتعلمين الذين يتم تصميم التدريس لهم، تص

وبالتالي يجب على مصمم التدريس الوقوف على هذه الخصائص واخذها بعين االعتبار في جميع 
خطوات النموذج وذلك الن تحديد االهداف، والمحتوى، والوسائل التعليمية، وطرائق التدريس، 

ختبارات تعتمد على خصائص المتعلمين، وبالتالي يعتبر تحليل خصائص المتعلمين واالنشطة، واال
  .)2014ن،االرواضية واخر( امرا ضروريا وهاما ومفيد لكل من المعلم والمتعلم

ويمكن تحديد خصائص المتعلمين والتي تقع على مستويين وهما خصائص المتعلمين العامة 
والجنس، والذكاء، واالتجاهات، والمستوى االقتصادي العمر، (والمشتركة بين االفراد مثل 

المعلومات (وتحديد الخصائص الفردية لكل متعلم مثل ) واالجتماعي، والمرحلة الدراسية
الديموغرافية، ودافعيتهم للتعلم، وانماط التدريس، خبراتهم السابقة عن الموضوع، ومصادر التعلم 

لعديد من االدوات التي يمكن استخدامها لتحليل ، وهنالك ا)المالئمة لظروفهم وامكانياتهم
خصائص المتعلمين منها االختبارات القبلية والتشخيصية، واالستبانات، والتقارير، وسجالت 
المتعلمين الشخصية واالكاديمية، ومرشد المتعلم االكاديمي، واللقاءات الشخصية المباشرة 

ئص الطلبة باإلضافة الى االستعانة واعتمد الباحث على المالحظة المباشرة لتحليل خصا
واالسترشاد بمالحظات ومعلومات من المعلمين عن طلبة الصف الثامن االساسي في مدرسة علي 

  .بن ابي طالب االساسية للبنين في محافظة المفرق، قضاء بلعما

  التكنولوجيا: العنصر الثاني

العملية التعليمة حيث تم  ساعدت تكنولوجيا التعليم على توفير العديد من االضافات على
التغلب على مشكلة النقص في اعداد المعلمين ولم يعد التعليم محتكرا على ابناء طبقة معينه دون 
االخرى وقدمت الكثير خدمات هامة لتحسين التدريس مثل برامج التدريب المهني وغيرها ووفرت 

التعليم الذاتي وكما وفرت ايضا  التكنولوجيا بدائل وطرائق تعليمية متعددة اتاحت للمتعلم فرصة
اوعية متعددة لحفظ المعلومات، واثرت بشكل كبير في مكونات النظام التربوي وقامت بتغيير دور 
المعلم والمتعلم بحيث تحول دور المتعلم من متلق للمعلومات الى دور تفاعلي نشط واصبح 

  .)2011عبدالباسط،( المتعلم محور العملية التعليمية
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  :وذج تصميم التدريس التكنولوجيخطوات نم

  تقدير الحاجات: الخطوة االولى

وهي عبارة عن عملية منظمة يتم من خاللها معرفة الفجوة بين ما يعرفه المتعلم وما يجب ان 
يعرفه او المستوى الحالي لألداء وبين المستوى المرغوب به، وتمثل هذه الخطوة بمثابة نقطة 

تقدير ) الباحث(، وبالتالي يتطلب من مصمم البرمجية التعليمية االنطالق في العملية التعليمة
حاجات الطلبة قبل المباشرة بعملية التصميم للبرمجية وذلك لتحقيق االهداف التعليمة المراد 

  .تحقيقها

وقد الحظ الباحث ان الطلبة في مادة الحاسوب بحاجة الى تغيير الطريقة التقليدي التي يتم 
لمادة والتي تتصف بطبيعة الجمود، باإلضافة الى توفير طريقة لكي يتعلم كل ممارستها في تعلم ا

وتم اتباع مجموعة من . طالب حسب قدراته وسرعة خطوه في التعلم ومراعاة الفروق الفردية
الخطوات واالجراءات لتقدير حاجات الطلبة من خالل جمع المعلومات من الطلبة والمعلمين 

مور، حيث لوحظ حاجة الطلبة الستخدام الحاسوب واالنجذاب له، والمشرفين وبعض اولياء اال
باإلضافة لتفاوت معرفة الطلبة في مادة الحاسوب وعدم التمييز بين انواعه ومكوناته ومداخله 
وبرمجياته، وبناء على ذلك وجد الباحث انه من الضروري انتاج برمجية تعليمية تفاعلية للوحدة 

  .ن االساسي لمادة الحاسوباالولى من كتاب الصف الثام

  تحديد االهداف العامة واشتقاق االهداف السلوكية: الخطوة الثانية

التعرف على بقام الباحث ومن خالل االستفادة من العناوين الرئيسية لكتاب مادة الحاسوب 
راسة االهداف التربوية العامة والتي من المتوقع ان يكون الطالب على معرفه بها بعد االنتهاء من د

  :البرمجية وهي

  الشاشة، لوحة المفاتيح، الفأرة، السماعات(يتعرف على االجزاء الرئيسة الظاهرة للحاسوب.(  

  يتعرف على االجزاء الداخلية للحاسوب؛ مثل)Mother Board, ROM, RAM, CPU( ،
 .ان يتعرف على مفهوم البرمجيات ويميز انواعها

  هامفهوم البرمجيات ويميز انواععلى يتعرف.  

  القرص الصلب، القرص المدمج، القرص الرقمي، ذاكرة ( وحدات التخزين الثانويةعلى يتعرف
  ).الفالش

 يميز المنافذ المختلفة لجهاز الحاسوب.  

  في أداء الحاسوب) المعالج، الذاكرة، بطاقة العرض(يوضح اثر بعض العوامل.  
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 يحلل مكونات جهاز الحاسوب ومواصفاتها.  

  طبيعة استخدامها وقدرتهايصنف الحواسيب حسب.  

 يقارن بين أداء أجهزة الحاسوب المختلفة.  

ومن خالل هذه االهداف تم اشتقاق االهداف التعليمية الخاصة للبرمجية لغايات تطوير 
وبناء على هذه االهداف تم تصميم البرمجية التعليمية والتي ، وتحسين عملية التعلم لدى الطلبة

  .مارين واالنشطة والوسائط لتحقيق االهداف التعليمية المرجوةتحتوي مجموعة متنوعة من الت

  تحليل المحتوى وتنظيمه: الخطوة الثالثة

  :الباحث االمور التالية اثناء تصميم البرمجية التعليمة ىراع

 ان تراعي البرمجية التعليمية الفروق الفردية بين الطلبة، وان تلبي البرمجية حاجاتهم. 
 يمي للبرمجية مع االهداف التعليمية للمادةانسجام المحتوى التعل. 

 انسجام البرمجية التعليمية مع اتجاهات وميول الطلبة.  

  ان تشتمل البرمجية التعليمية على حقائق ومعلومات مهمة ومفيدة ومسايرة للتطور العلمي
 .والتكنولوجي

  اختيار االنشطة والمصادر التعليمية: الخطوة الرابعة

الجانب للعمل على توفير انشطة تعليمية مختلفة تتناسب مع الطلبة اهتم الباحث في هذا 
وتراعي الفروق الفردية بينهم وتوفر لهم بدائل تعليمية متنوعة وتوفر لهم الحرية في اختيار ما 
يناسبهم من هذه االنشطة باإلضافة الى تقديم المساعدة والتغذية الراجعة، وذلك من خالل 

رس مثل تمارين التمييز والتصنيف وتمارين المزاوجة والمطابقة التمارين المضمنة في كل د
  .والوسائط المتعددة التي توضح المفاهيم

  اختيار طرائق التدريس: الخطوة الخامسة

توفير طريقة تدريس اكثر تفاعلية تسهم في احداث التفاعل اثناء التعلم وذلك قام الباحث ب
مكن الطالب من التعامل معها باإلضافة إلدخال ودمج من خالل استخدام االنشطة التفاعلية التي ت

عناصر الوسائط المتعددة التي تعمل على جذب انتباه المتعلم وتنشيطه كأسلوب في احداث التعلم 
  .لتحقيق االهداف التدريسية
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  بناء االختبارات المالئمة: الخطوة السادسة

سئلة االختيار من متعدد التي قام الباحث بإعداد مجموعة من االختبارات الموضوعية مثل ا
تتبع صفات االختبار الجيد، واسئلة المزاوجة والمطابقة واسئلة الترتيب والتصنيف وتضمينها 

  . جميعها في البرمجية التعليمية واستخدامها كأداة لقياس مستوى الطالب

  اعداد السيناريو النهائي للتصميم: الخطوة السابعة

ناريو قبل البدء بإنتاج البرمجية من حيث تحديد العناصر اتبع الباحث خطوات اعداد السي
المذكورة مثل الصور والرسومات واالصوات ومقاطع الفيديو وتعيين المكان المناسب لها بما 

تم تصميم البرمجية بحيث يدخل الطالب اليها ليشاهد شاشة ، حيث يتناسب مع المحتوى التعليمي
تهدفة والمادة التعليمية المراد دراستها، ومن خالل هذه افتتاحية ترحيبية تبين له الفئة المس

الشاشة يذهب الطالب الى شاشة اخرى والتي تعتبر شاشة رئيسية للمادة الدراسية حيث يستطيع 
الطالب من خاللها التعرف على االهداف التعليمية، المحتوى الدراسي للوحدة والذي يحتوي 

معرفة االزرار الموجودة في البرمجية واستخداماتها، خمسة دروس، تعليمات استخدام البرمجية ل
  .التقويم النهائي للوحدة الدراسية، الجهة التي قامت بتصميم البرمجية

وتحتوي شاشة المحتوى الدراسي ازرار يستطيع الطالب من خاللها االنتقال الى الدروس 
ضح المفاهيم والبالغة خمسة دروس، وتحتوي كل شاشة من هذه الدروس شاشات فرعية تو

وتشرح المادة الدراسية من خالل الوسائط المتعددة والتمارين الموجودة في كل درس، ويستطيع 
الطالب في اي شاشة العودة الى الشاشة السابقة والشاشة الرئيسية للبرمجية او الدرس من خالل 

  .االزرار الموجودة في البرمجية

رمجية الوصول الى التقويم النهائي الذي ينقل ويستطيع الطالب من خالل الشاشة الرئيسية للب
الطالب الى عشرة شاشات متتالية تمثل كل واحدة منها سؤال وينتقل الطالب بعد االنتهاء من 
االختبار الى شاشة تبين له الدرجة التي حصل عليها ومن خاللها يستطيع العودة الى الدرس او 

او اعادة االختبار مرة اخرى، او االنتقال الى تمارين  مراجعة االختبار لمعرفة االخطاء التي ارتكبها
  . اضافية اثرائية

  التقويم الختامي: الخطوة الثامنة

التقويم هو عملية تهدف الى مدى كفاية التعلم والتعليم، ويعرف ايضا بانه عملية اصدار إن 
يير او محكات حكم على قيمة االشياء او الموضوعات او المواقف او االشخاص اعتمادا على معا

  .معينة
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اهتم الباحث في هذه الخطوة وذلك للتأكد من مدى تحقيق نتاجات التعلم  ،وفي ذات السياق
المرجوة من خالل اعداد اختبار نهائي للوحدة الدراسية يتكون من عشرة اسئلة من نوع اختيار 

خلية وقدرته من متعدد تقيس من خاللها قدرة الطالب على التعرف على مكونات الحاسوب الدا
على التمييز بين انواع الحواسيب وتصنيفها وقدرته على التمييز بين وحدات االدخال واالخراج 
وقدرته على التمييز بين البرمجيات بأنواعها والتمييز بين منافذ الحاسوب واستخداماتها، وتقيس 

عد االنتهاء من معرفته بوحدات التخزين المساندة واستخداماتها، وكما انه يستطيع الطالب ب
االختبار الحصول على تغذية راجعة تبين له مستوى ادائه الذي حصل عليها وامكانية مراجعة 

  .االختبار للتعرف على االخطاء التي ارتكبها وتوفير امكانية اعادة االختبار النهائي للطالب

  الطريقة واالجراءات

من االساسي في قضاء بلعما في ن مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثاتكو: مجتمع الدراسة
  .في األردن محافظة المفرق

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من اصل  ًاطالب) 40(تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة
طالب في مدرسة علي بن ابي طالب االساسية للبنين في قضاء بلعما، وذلك خالل ) 67(

قد اختيرت المدرسة بطريقة قصدية نظرًا ، و2019/2020الفصل االول من العام الدراسي 
لتوفر اجهزة الحاسوب وتعاون المدرسة ورغبتها في إجراء هذه الدراسة، حيث تم توزيع 

طالب، وتجريبية وتضم ) 20(عينة الدراسة بطريقة عشوائية الى مجموعتين ضابطة وتضم 
  .طالب) 20(

  :إجراءات تطبيق الدراسة

  :لتاليةتم تطبيق الدراسة وفق الخطوات ا

زيارة مدرسة علي بن ابي طالب االساسية للبنين في قضاء بلعما في محافظة المفرق، وقد  .1
اختيرت المدرسة بطريقة قصدية نظرًا لتوفر اجهزة الحاسوب وتعاون المدرسة ورغبتها في 
إجراء هذه الدراسة، وتم االتفاق مع االدارة المدرسية ومعلم الحاسوب للصف الثامن على 

 .تنفيذ الدراسة اجراءات
 .توزيع عينة الدراسة عشوائيا الى مجموعتين ضابطة وتجريبية .2

من مادة الحاسوب بواسطة ) الثقافة الحاسوبية(درست المجموعة التجريبية الوحدة االولى  .3
البرمجية التعليمية المصممة من قبل الباحث، وقام معلم الحاسوب بتدريس المجموعة 

 .الضابطة بالطريقة االعتيادية
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تطبيق اختيار تحصيلي بعدي على المجموعتين بعد االنتهاء من تدريسهم المادة التعليمية  .4
 .فقرة من نوع اختيار من متعدد 20حيث يتكون االختبار من 

  :المعالجات االحصائية

لإلجابة على سؤال الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لى االختبار التحصيلي البعدي، ولكشف الفروق بين المتوسطات الستجابات افراد العينة ع

واجراء االختبار الالزم باستخدام برنامج التحليل االحصائي ) ت(الحسابية تم حساب قيمة 
)SPSS.(  

  التصميم والتنفيذ

باعتباره احد  Storyline 3تم تصميم هذه البرمجية التعليمية التفاعلية باستخدام برنامج 
ليف المستخدمة لمثل هذه الغايات باإلضافة الستخدام بعض البرمجيات االخرى برامج التأ

كبرمجيات مساعدة، وتم تصميمها لكي تتناسب مع المتطلبات التعليمية وحاجات الطلبة الفردية 
بطريقة تكنولوجية حديثة ومتطورة وتم تدعيمها بمجموعة من االختبارات والتمارين التفاعلية، 

  .الوحدة االولى -البرمجية طلبة الصف الثامن االساسي في مادة الحاسوب  وقد استهدفت هذه

ولم يغفل الباحث في تصميم البرمجية التعليمية بان تكون مدعمه بكافة عناصر الوسائط 
التي تعمل بدورها على إثارة دافعية الطالب نحو التعلم وتشويقه ) Multimedia(المتعددة 

اكتساب المعرفة بطريقة اكثر ثباتا ورسوخا، حيث تضمنت وجذب انتباهه مما يساعد على 
  .البرمجية الصوت، الصورة، ومقاطع الفيديو

: ومن اجل تصميم هذا المشروع تم استخدام مجموعة من البرامج المتعددة ومنها
Storyline 3 ،Camtasia Studio7 ،Word ،PowerPoint  والمبينة بالجدول ادناه وسيتم

  .استخداماته ومميزاتهتوضيح كل برنامج و

 مستلزمات االنجاز  المتطلب
 Articulate Storyline 3  البرمجية الرئيسية

  البرمجيات المساعدة
Camtasia Studio7  

Microsoft PowerPoint 2010  
Microsoft Word 2010  

 Microsoft Windows7  نظام التشغيل

  يعمل على نظام تشغيل جهاز حاسوب شخصي أو جهاز محمول  المعدات المستخدمة
7Microsoft Windows  



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الخوالدة

  2636

 Articulate Storyline 3 
لتصميم وانشاء الدروس التعليمية المحوسبة  Articulate Storyline 3يستخدم برنامج 

بالمهنية العالية باإلضافة للعروض التقديمية المتطورة وكذلك االختبارات اإللكترونية،  التي تتصف
ة لتنفيذ مثل هذه الدروس، ويعتبر من البرامج السهلة من حيث ويعد من البرامج المفضل

االستخدام والمناسبة للمصممين المبتدئين والمحترفين، وتم استخدام هذا البرنامج لتصميم 
  :البرمجية لتمتعه بالخصائص التالية

 .سهولة التأليف .1

  .سهولة استخدام واجهة المستخدم .2

  .اعليةسهولة إضافة خاصية السحب واإلفالت التف .3

  .يوفر قوالب جاهزة كثيرة يمكن استخدامها في بناء االختبارات اإللكترونية .4

  .المرونة في تصميم االختبارات اإللكترونية .5

  .يوفر خيارات متنوعة الختيار نمط أسئلة االختبارات اإللكترونية .6

  .القدرة على استيراد المحتوى من المشاريع والتطبيقات األخرى .7

   Screenshot اشةالتقاط الصور من الش .8

  .سهولة التفاعل عبر استخدام المشغالت، الشريط الزمني، وطبقات الشرائح .9

  .يدعم اللغات العربية .10

  .استيراد ملفات العروض التقديمية .11

  .إمكانية نشر الدروس بصيغ متعددة .12

 Camtasia Studio7 
لعمل دروس فيديو وعروض تقديمية مباشرة من خالل تصوير الشاشة،  برنامج حاسوب وهو

ويسمح البرنامج بتسجيل . باإلضافة إلى القيام بتعديل الفيديو واضافة المؤثرات والمونتاج
تكبير الشاشة، تشغيل : وفيه الكثير من المميزات مثلالصوت أو اضافة تسجيالت وسائط متعددة، 

الكاميرا، وتصوير الشاشة بدقة عالية، وتغيير شكل مؤشر الماوس، وعمل مقدمات احترافية، 
  .ومؤثرات بصرية وصوتية عديدة

حيث تم االستفادة من هذا البرنامج وذلك باستخدامه في التعديل على بعض الفيديوهات 
  .بعضها البعض ودمج بعض المقاطع مع
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 Microsoft PowerPoint 2010  

، ويوفر للعروض التقديميةويستخدم خصيصا  أوفيس هو أحد البرامج المتوفرة ضمن حزمة
البرنامج مجموعة من األدوات إلنتاج ملفات إلكترونية تحتوي على شرائح افتراضية عليها كتابات 

) المقدم(مرتبط بحاسوب من قبل شخص ) بروجيكتور(ز عرض سينمائي وصور تستخدم على جها
وهو كثير االستخدام في الشركات والمراكز ) المجتمعين(في حضور مجموعة من األشخاص 

يستخدم في العروض المتحركة والغير متحركة، ويمكن . التعليمية التي تتوفر بها المعدات الالزمة
الشرائح، ويمكن أيضا إدراج الصور المتحركة والثابتة وإدراج من خالله انتاج عدد ال نهائي من 

ويوجد العديد من النسخ المطورة فتوجد نسخة . المقاطع واستخدام الروابط التشعبية
2013،2007،2009،2010.  

حيث تم االستفادة من هذا البرنامج في تجهيز بعض الشرائح وتشكيل االيقونات المستخدمة 
  .بطريقة جميلة، باإلضافة لتصميم بعض االشكال واستخدامها في البرمجيةفي البرمجية وتصميمها 

 Microsoft Word 2010  

بحيث يتيح  لمعالجة الكلمات هو أحد البرامج المتوفرة ضمن حزمة أوفيس ويستخدم خصيصا
إدخال الكلمات بصيغة إلكترونية على وثائق افتراضية ومن ثم معالجتها وإخراجها بالشكل 
المطلوب حسب حاجة المستخدم ويمكن طباعتها على الورق أو إبقائها على صيغتها االلكترونية، 

  .مايكروسوفت األمريكية لمعالجة النصوصوهو من أهم البرامج التي انتجتها شركة 

حيث تم االستفادة من هذا البرنامج باستخدامه في طباعة نصوص المادة الدراسية الموجودة 
في دروس البرمجية ومعالجتها وتدقيقها قبل نقلها الى شاشات البرمجية للتأكد من سالمتها 

  .وخلوها من االخطاء االمالئية

  مرحلة تصميم البرمجية

صميم هذه البرمجية التعليمية التفاعلية بحيث تتناسب مع االهداف التعليمية المرجوة تم ت
وحاجات وخصائص الطلبة باستخدام طريقة تكنولوجية حديثة ومتطورة تسمح للطالب استخدامها 
بسهولة وتشويق وتثير دافعيته للتعلم حيث تم تدعيمها بمجموعة من الوسائط المتعددة مثل 

ومقاطع الفيديو التي تعمل بدورها على جذب انتباه الطالب ودفعه نحو  الصوت والصورة
االستمرار وحب التعلم، وتضمنت البرمجية مجموعة من االختبارات والتمارين التفاعلية التي تقدم 

  .ه ويصححهائالتغذية الراجعة لكي يعرف الطالب مستواه ويتعرف على اخطا
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او مشاهد مرتبطة مع بعضها البعض بواسطة ) افذنو(وتتكون هذه البرمجية من عدة شاشات 
ويمكن التنقل فيما بينها من خالل أزرار التحكم الموجودة في البرمجية، وتم مراعاة  Linksروابط 

  : االمور التالية اثناء التصميم

 .استخدام اسلوب او نسق موحد وثابت في طريقة عرض الشاشات .1

 .الوضوح والتسلسل في عرض معلومات المحتوى .2

 .استخدام اسلوب تبسيط وتسهيل المعلومة وتفادي الحشو التعقيد .3

 .استخدام الوسائط المتعددة التي تجذب انتباه الطلبة .4

 .إدراج الصور ومقاطع الفيديو التي توضح االشياء .5

 .تصميم االختبارات والتمارين التفاعلية، وتقديم التغذية الراجعة .6

تم تجميعها، ويتم التأكد من توافق المشروع مع وفي هذه المرحلة تم تطبيق االفكار التي 
األهداف المرجو تحقيقها، ومعرفة المشاكل التي من المحتمل ان تحدث والعمل على حلها، وتم 

  :مراعاة االمور التالية

  :مراعاة األهداف التعليمية
تهدف هذه البرمجية إلى التحول من الطريقة التقليدية في التعليم الى الطرق الحديثة 

  :المعتمدة على التكنولوجيا مثل التعليم المدمج والمبرمج، وكما يهدف ايضا الى ما يلي

  .جذب انتباه الطلبة إثارة دافعيتهم من خالل الوسائط المتعددة .1

  .توفير بيئة تعليمية حديثة تسهم في احداث التعلم .2

 :تحقيق األهداف التعليمية ومنها .3

 الشاشة، لوحة المفاتيح، الفأرة، (اسوب التعرف على االجزاء الرئيسة الظاهرة للح
 ).السماعات

 التعرف على االجزاء الداخلية للحاسوب. 

 التعرف على مفهوم البرمجيات والتمييز بينها. 

 التعرف على وحدات التخزين الثانوية, 
 التمييز بين المنافذ المختلفة لجهاز الحاسوب. 

 تصنيف الحواسيب حسب طبيعة استخدامها وقدرتها. 
  .ة الفروق الفردية بين الطلبة، ومراعاة خصائصهم المختلفةمراعا .4

  .إعداد مادة تعليمية محوسبة الكترونيا على شكل برمجية تعليمية لتسهيل عملية التعليم .5
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  :مرحلة تنفيذ البرمجية
تم تنفيذ هذه البرمجية بطريقة منظمة تضم مجموعة من المشاهد المرتبطة مع بعضها 

لشرائح التي تحتوي على الوسائط المتعددة والمادة التعليمية بحيث البعض تتضمن العديد من ا
  .تعمل مع بعضها لتحقيق االهداف التعليمية المرجو تحقيقها

 ,Articulate Storyline 3وتم تنفيذ هذه البرمجية باستخدام مجموعة من البرامج وهي 
PowerPoint, Microsoft Word، Camtasia Studio7  

  ماالختبار والتقيي
تم اختبار البرمجية لغايات التطوير والتعديل عليها، من اجل التأكد من عملها بالشكل 
المطلوب قبل نشرها واستخدامه في تعليم الطلبة، ومن اجل التأكد من ان البرمجية تعمل للغاية 
التي صممت من اجلها، سوف يتم التعرف على المجاالت المبينة ادناه حيث تم االستناد الى 

يير المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم االردنية في تقويم البرمجيات التعليمية وتم صياغتها المعا
فقرة، وتم عرضها على مجموعة  48على شكل استبانة تتكون من خمسة مجاالت عامة تتضمن 

من الخبراء والمختصين من اجل االطالع على تناسبها مع الفئة المستهدفة واالهداف التعليمية 
  :قييم البرمجية، وتم حساب المتوسطات الحسابية لكل فقرة والمبينة في الجدول التاليوت

  الفقرة الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  مجال المعلومات العامة: اوًال

 4.42 .تشير البرمجية الى حقوق الطبع للمادة التعليمية والمصادر التعليمية االخرى .1
 4.79 .ة التي انتجت البرمجيةتعطي البرمجية معلومات كاملة عن الجه .2
 4.53 .المادة التعليمية مزودة بدليل استخدام .3
 4.89 .امكانية التحديث المستمر للمادة من الناحيتين العلمية والفنية .4
 4.37 .ال تتطلب البرمجية معرفة متقدمة باستخدام الحاسوب .5

 مجال المحتوى: ثانيًا
 4.53  .جات تنسجم مع المحتوىالنتا .6
 4.42  .طريقة ترتيب االهداف تعطي تتابعا منطقيا لتحقيقها .7
 4.63 .البرمجية تعرض المعلومات بشكل واضح ومنسق .8
 4.53  .نصوص البرمجية سليمة اللغة وواضحة المعنى .9

10. 
قائمة المحتويات تعطي مؤشرات دقيقة الى الطريقة التي نظمت بها المادة 

  .ة داخل البرمجيةالتعليمي
4.42 
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  الفقرة الرقم
  المتوسط

  الحسابي

 4.47  .تتابع المحتوى يتناسب مع طبيعة المادة التعليمية .11
 4.53 .المادة التعليمية مقسمة الى فقرات مستقلة ومترابطة .12
 4.42 .نمط الكتابة في البرمجية واضح ومباشر .13
 4.53  .الكلمات والمصطلحات العلمية مألوفة .14
 4.68  .الفقرات مختصرة والجمل قصيرة .15
 4.53 .صيغت النصوص بطريقة مشجعة وداعمة للمستخدم .16
 4.58 .البرمجية مزودة بأمثلة توضيحية كافية .17

18. 
المحتوى التعليمي ينسجم مع القيم اإلسالمية وأعراف وتقاليد المجتمع 

 4.26 .األردني

 4.58 .نمط الخطوط مناسب للمحتوى ولجميع البرامج المستخدمة .19
 4.74 .مهمة تعرض بشكل الفتالمصطلحات والمفاهيم ال .20
 4.63 .تم استخدام العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية في تنظيم المحتوى .21
 4.68 .النصوص معروضه بشكل واضح .22
 4.58 .استخدمت االلوان بفاعلية .23
 4.79 .التزامن بين النصوص والصور المتحركة .24
 4.63 .تستخدم البرمجية انشطة تعليمية مقبولة .25

26. 
ارتباط بين أسلوب التمثيل وحركة الرسوم والنماذج بأهداف المحتوى  هناك

  ومضمونه؟
4.79 

 مجال سهولة الوصول واالستخدام: ثالثًا
 4.42  .سهولة الدخول الى البرمجية والخروج منها .27
 4.74 .سهولة التنقل بين محتويات البرمجية .28
 4.53  اجزاء محددة من المحتوى تتيح البرمجية اختيار .29
 4.68 .تمكن المستخدم من التنقل بسهولة) ازرار(تحتوي البرمجية على ايقونات  .30
 4.47  .وظائف االزرار واضحة .31
 4.63 .تم ربط كل شاشة بالشاشة السابقة والشاشة الالحقة وبداية الموضوع .32
 4.42 .ترشد البرمجية المستخدم إلى موقعه من المادة .33
 4.63 .تعليمات مبسطة وسهلة الفهمال .34
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  الفقرة الرقم
  المتوسط

  الحسابي
 مجال الوسائط المتعددة: رابعًا

 4.47 .زودت البرمجية بوسائط متعددة متناسبة .35
 4.74 .الصور المتحركة تنسجم مع النص ذي العالقة .36
 4.58  .لقطات الفيديو والصور الحية تزود الطالب بخبرة من الحياة العملية .37
 4.58  .الوسائط المتعددة تبسط المفاهيم وتوضحها .38
 4.58 .الوسائط المتعددة تمتاز بالدقة العلمية .39
 4.63  .الوسائط المتعددة تعكس الواقع الذي تمثله بشكل صحيح .40
 4.58  .الوسائط المتعددة تتيح للمتعلم التفاعل االيجابي بسهولة ويسر .41

 وسائل التقويم: خامسًا

42. 
توفر البرمجية تغذية راجعة فعالة لالستجابات الصحيحة والخاطئة على حد 

 4.58 .سواء

 4.84  .التغذية الراجعة الموجبة اكثر جاذبية من التغذية الراجعة السالبة .43
 4.37  .تتضمن البرمجية عدة مستويات من الصعوبة والسهولة .44
 4.74 .ب سريع التعلمتوفر البرمجية انشطة اثرائية للطال .45
 4.58  .هناك شواهد تدل على ان المتعلم حقق اهداف المحتوى التعليمي .46
 4.53  تتضمن البرمجية انشطة متعددة المستويات .47
 4.84  تسمح البرمجية للمعلم بناء اختبارات ختامية للدروس .48

  :اختبار البرمجية

ل المطلوب والذي صممت من اجله البرمجية لغايات التأكد من انها تعمل بالشكاختبار تم 
المتابعة  تتعمل بالشكل الصحيح، حيث تموالتأكد من كافة الشاشات والتمارين والروابط بانها 

والتواصل مع مشروف المشروع واطالعه على كافة الخطوات والمراحل واالخذ بالتوجيهات 
  .والنصح من قبله

  :نتائج الدراسةمناقشة 

ار اثر برمجية تعليمية لمادة الحاسوب في تحصيل طلبة الصف هدفت هذه الدراسة الى اختب
قضاء بلعما،  - الثامن االساسي في مدرسة علي بن ابي طالب االساسية للبنين في محافظة المفرق
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وتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطاء المعياري لدرجات أداء عينة 
  ).1(في مادة الحاسوب كما في الجدول رقم الدراسة على االختبار البعدي 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطاء المعياري لدرجات أداء : )1(جدول 
مجموعات طلبة عينة الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي حسب مستوى طريقة 

  .التدريس

Group Statistics 
 
 N Mean Std. Deviation Std. Error المجموعات 

Mean 

العالمة 

 الكلية

 2.029 9.072 64.25 20 المجموعة الضابطة

 1.901 8.503 77.25 20 المجموعة التجريبية

وللكشف عما إذا كانت الفروق المالحظة بين المتوسطات الحسابية ذات داللة احصائية تم 
  ).2(كما في الجدول رقم ) t-test(اجراء اختبار 

 ).ت(اختبار : )2(جدول 
t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

-4.676 38 .000 -13.000 2.780 -18.628 -7.372 

-4.676 37.842 .000 -13.000 2.780 -18.629 -7.371 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " :لقة بسؤال الدراسةالنتائج المتع

)(0.05=α األساسي في مادة الحاسوب تعزى إلى  في تحصيل طلبة الصف الثامن

  "طريقة التدريس وفق البرمجية التعليمية المصممة من قبل الباحث؟

االختبار  اسة علىلدرجات أداء عينة الدر) 2(رقم  نتائج التحليل المبينة في الجدول تظهرأ
في تحصيل الطلبة  α=0.05)(التحصيلي البعدي، وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

نتائج المتوسطات  تظهرأفي مادة الحاسوب بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة، كما 
المبينة في عينة الدراسة على االختبار البعدي،  الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أداء

) 77.25(المجموعة التجريبية، حيث بلغ متوسطها الحسابي  أن الفارق يعود لصالح) 1(الجدول 
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، وبناًء على النتائج السابقة والتي تجيب )64.25( الحسابي للمجموعة الضابطة بينما بلغ المتوسط
  .على سؤال الدراسة، تبين ان البرمجية تحقق االهداف التي صممت من اجلها

  اتمة والنتائجالخ

تعليمية لحوسبة الوحدة االولى من مادة الحاسوب لبرمجية  ًاقدمت هذه الدراسة تصميم
ان تكون طريقة جيدة وحديثة ومتميزة في تقديم الباحث أمل يللصف الثامن االساسي والتي 

المادة الدراسية وتحسين عملية تعلم الطلبة وتساعد المعلم في تحقيق االهداف التعليمية 
حيث أثبتب هذه البرمجية فعاليتها من خالل الخروج عن الطرق التقليدية المتبعة في التدريس، و

فروق ذات إذ كان هناك االختبار التحصيلي البعدي،  نتائج تحليل درجات أداء عينة الدراسة على
في تحصيل الطلبة في مادة الحاسوب بين مجموعتي  α=0.05)(داللة إحصائية عند مستوى 

  .المجموعة التجريبية لصالحوة التجريبية والضابطة الدراس

  التوصيات

  :في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الباحث يوصي بما يلي

اجراء المزيد من الدراسات لمعرفة مدى فاعلية استخدام البرمجيات التعليمية التفاعلية  .1
  .راحل التعليميةكوسيلة مساعدة في تدريس المواد العلمية االخرى في جميع الم

العمل على تأمين المتطلبات الالزمة من قبل وزارة التربية والتعليم او الجهات الداعمة  .2
للعملية التربوية إلنتاج برمجيات تعليمة مناسبة للبيئة التعليمة الموجودة في مدارس 

  .المحافظة ومدارس المملكة االردنية الهاشمية

خالل ادخال البرامج التدريبية الالزمة لهم لتدريبهم  تأهيل وتدريب المعلمين في الميدان من .3
على انتاج وتصميم برمجيات تعليمية تفاعلية واستخدام برامج التأليف االبداعي وبرامج 

  .الوسائط المتعددة

كونه يعد من البرامج التي يمكن  Articulate Storylineتدريب المعلمين على برنامج  .4
  .رمجيات تعليمية تفاعليةاالستفادة منها لتصميم وانتاج ب

تعزيز ودفع المعلمين وتوجيههم الستخدام التكنولوجيا ودمجها في العملية التعليمية  .5
  .والتطوير في استراتيجيات التعليم المتبعة

تطبيق البرمجية في تدريس الوحدة االولى من مادة الحاسوب للصف الثامن االساسي من  .6
  .مدارس قضاء بلعماقبل مجموعة من معلمي مادة الحاسوب في 
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 إعداد املعلم بني التجارب املحلية، واالتجاهات املعاصرة
  

  *سماره سعود العظامات

  

  ملخص

يعد إعداد المعلم وتدريبه وتنميته جانبا مهما وأساسيا في تجويد وتحسين عملية التعلم والتعليم، 
هدف هذا . اس في البناء التربويوتكوينه معرفيا، وثقافيا، وتكنولوجيا، وتقنيا، وأخالقيا، بصفته اللبنة األس

استخدم الباحث المنهج . البحث إلى تعرف إعداد المعلم بين التجارب المحلية، واالتجاهات المعاصرة
الوصفي النظري لواقع تجارب إعداد المعلم المحلية واالتجاهات المعاصرة، واستنتاج الرؤية المستقبلية 

  .لعملية التدريس، وإعداد المعلم

هدف البحث تم اإلطالع علـى األدب النظـري المتعلـق بإعـداد المعلـم؛ إلبـرازه وفـق التجـارب         ولتحقيق 
وقـد أظهـر البحـث االهتمـام بإعـداد المعلـم       . المحليـة، وبيـان االتجاهـات المعاصـرة، والرؤيـة المسـتقبلية فيـه       

كـرار، وافتقـاره إلـى البحـث     مهنيا؛ ولكن اإلهتمام نحا نحو التنظير أكثر من التطبيق، وغلب عليه النمطية والت
ويوصــي الباحــث تعــديل مســارات البــرامج المتعلقــة فــي إعــداد المعلــم فــي المؤسســات    . والتجريــب التربــوي

التعليمية؛ ليأخذ الجانب التطبيقي التقني المحور األساس فيهـا؛ ليتماشـى والتسـارع المعرفـي، والتكنولـوجي،      
  .ومشكالت العصر

  .علم، االتجاهات المعاصرةإعداد الم: الكلمات المفتاحية
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Teacher Preparation between Local Experiences and Contemporary 
Trends  

 

Sٍamara S. Al-Athamat, Assistant Professor, College of Arts, Jadara 
University, Jordan. 

 

Abstract 
Prepares teacher preparation, training and development is an important and 

essential aspect in improving the learning and cultural formation. technologically, 
technically process, and it is cognitive and cultural formation. as the basic building block 
in the aim of this research to define teacher preparation between local experiences and 
contemporary trends. The researcher used the descriptive theoretical approach to the 
reality of local teacher preparation experiences and contemporary trends, and deduced. 
the future vision of teaching process, and teacher preparation. to achieve the objective of 
the research, theoretical literature related to teacher preparation was consulted. To 
highlight it according to local experiences. And the statement of contemporary trends, 
and future vision in it. The research showed interest preparation the teacher 
professionally; but the interest in more towards theorizing than application, and 
repetitions, and its lack of research and educational experiment. The researcher, 
recommends modifying the program tracks related to teacher numbers in educational in 
stations in one of the applied technical aspects, the main axis in them. To cope with the 
acceleration of knowledge and technology, and the problems of the times. 

Keywords: Teacher preparation, Contemporary trends. 
  

  

  المقدمة

المعلم بأّنه أحد أركان العملية الّتعلمية الّتعليمية، وبما يقدمه للّطلبة من خبرات  تكمن أهمية
المعرفة العامة، والمعرفة : وتجارب تنعكس ايجابا على مستوياتهم في جوانب كثيرة منها

اإلهتمام بالمعلم  ، والمهارات والقيم واالتجاهات االيجابية، فال غرو في)الكفايات(المتخصصة 
 ريبا وإعدادا، وتنمية مستدامة في ظل التطور المعرفي الهائل، وحدوث مستجدات طارئةتد
ومن هنا، بات األمر ملحا وضروريا بتهيئة وإعداد المعلمين؛ لتجاوز الصعاب  ،)19كوفيد (

واإلبداع لّلحاق بركب التقدم العلمي والتكنولوجي الكبيرين؛ ليكون لديهم كفايات متقدمة تواكب 
هات العصر؛ وليقدموا األفضل لطلبتهم في ضوء الّتطور في تقنيات الّتدريس، وانتشار مصادر اتجا

   .المعرفة وتنوعها
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 ،وتركز أهمية االتجاهات المعاصرة في إعداد وتأهيل المعلم على الكفايات وامتالك المهارات
ا، وكذلك اإلعداد الشخصي، وإعداد المعلم ثقافيا، وتربويا وأكاديمي ،وأساليب التدريس التفاعلية

وتمهين التعليم الذي يساعد في اإلرتقاء بالمعلمين، ويساهم في التجديد والتطوير واالبتكار، مع 
ضرورة اإلعتناء بالتكنولوجيا بعامة والحاسب بخاصة في برامج إعداد وتأهيل المعلم، واالبتعاد 

   .)1(رونيعن الّطرائق الّتقليدية، والّتقدم نحو الّتعلم االلكت

وغلبْت عليها الّنمطية والّتكرار، وافتقار  ،وإن برامج إعداد المعلمين يعتريها القصور والضعف
مؤسسات اإلعداد والّتدريب إلى البحث والّتجريب الّتربوي، فضال عن تدّني رواتب المعلمين في 

لّتعليمية، وتدني انتاجيتها بعض الدول العربية، وهذا من المؤثرات السلبية على العملية الّتعلمية ا
ويلعب تعليم المعلم دورا مهما وحيويا في إصالح العملية التعلمية . )2(المنشودة والمأمولة

التعليمية في نظام أي دولة من خالل كليات التربية وأقسامها، ومن خالل البرامج األكاديمية 
عليم المعلم، وهو من الجوانب المهمة المقررة للمعلمين، مع ضرورة وجود معايير لضمان جودة ت

  . )3(لتقييم جودة البرامج األكاديمية في معاهد التعلي

ولهذا، تجمع جميع المنظمات  ،وتعد مشكلة إعداد المعلم من أهم وأخطر مشكالت المجتمع
تفات على ضرورة االل... الدولية وفي مقدمتها اليونسكو، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

بقوة إلى مشكلة إعداد المعلم، والعمل عليها على أّنها المدخل الرئيس لمواجهة أزمة ومشكلة 
   .)4(في عالمناالتعليم 

   أهمية البحث

  : تتأتى أهمية البحث مما يأتي

  األهمية النظرية

 .للعملية الّتعّلمية الّتعليمية في الجانب النظري أهمية إعداد المعلم -1

 .والرؤية المستقبلية له ،تعرف واقع إعداد المعلمقد يسهم البحث في  -2

 األهمية التطبيقية
قد يعطي إضاءة ألصحاب القرار بالعمل على الجوانب المضيئة في إعداد المعلم وتنميتها،  -1

 .والتخطيط لمعالجة جوانب ضعفها

ئي في المعاهد أهمية البرامج التطبيقية لألداء الحقيقي الملموس؛ لتتسع دائرة التطبيق األدا -2
 .والجامعات إلعداد المعلم قبل الخدمة
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" جامعة جدارا، الموسوم بـ ،مؤتمر كلية العلوم التربوية الثاني يعد البحث تلبية ألحد محاور -3
  .2021/ نيسان) 7-5(الواقع والمأمول، : رؤى وتجارب تربوية ونفسية

  هدف البحث 

التجارب المحلية واالتجاهات المعاصرة،  بين هدف هذا البحث إلى تعرف واقع إعداد المعلم
   .والرؤية المستقبلية له

  مصطلحات البحث

العملية التي تشمل المدخالت، والعمليات، " ، بأنه)5،ص2012( عرفه الهسي: إعداد المعلم
والمخرجات التي تقوم بها كليات التربيةإلكساب المعلم المعارف، والمهارات، واالتجاه االيجابي 

لتعليم، ليكون قادرا على أداء مهامه الوظيفية، والقدرة على البحث العلمي، والتنمية نحو مهنة ا
  .)5("المعرفية

كليات العلوم التربوية في (عملية مخطط لها من مؤسسات ذات صلة : وعرفه الباحث بأنه
كفاياته وقدراته  تهدف إلى تنمية المعلم معرفيا ومهاريا؛ لتكوين) الجامعات، وزارة التربية والتعليم

  .الالزمة ألداء دوره في العملية التعلمية التعليمية

الرؤية المستقبلية لعملية التعلم والتعليم، وهي الرؤية  :يعرفها الباحث بأنها :االتجاهات المعاصرة
التي يؤمل أن يكون التعّلم والتعليم عليها وفق أحدث الطرائق واألساليب التكنولوجية، 

   .م وتطوير أدائه وفق أدوار جديدة له؛ لمواجهة تحديات المستقبلوبإعداد المعل

  مشكلة البحث

إن اإلهتمام في تأهيل المعلمين وتدريبهم، ووضع البرامج المتطورة، القابلة للتجديد 
في تنمية مهارات المعلمين، وزيادة كفاياتهم في التعامل مع المستجدات قبل  واإلضافة؛ يساهم

ونظرا لدور وزارات التربية . ة التعليم، ويعد ذلك خطوات اجرائية أساسيةوأثناء ممارسة عملي
والتعليم في عمليات تأهيل وتدريب المعلمين، وتنمية مهاراتهم في برامج تتعلق بالتربويات، 

وفي . على حساب الجانب التطبيقي واستراتيجيات التدريس، التي يغلب عليها الطابع النظري،
إعداد المعلم بين التجارب المحلية واإلتجاهات المعاصرة محاولًة لرؤيٍة  آثرت دراسة ،ضوء ذلك

جديدٍة تبين واقع الّتجارب واالتجاهات المعاصرة في هذا الجانب، والرؤية المستقبلية المأمولة في 
اتبع الباحث المنهج الوصفي النظري؛ لتحقيق هدف البحث من خالل التساؤل .هذا الجانب المهم

   :تيالرئيس اآل
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  بين التجارب المحلية واالتجاهات المعاصرة؟ ما واقع إعداد المعلم

  :وال يتهيأ ذلك إّلا من خالل اإلجابة على السؤالين الفرعيين اآلتيين

  ما واقع التجارب المحلية في إعداد المعلم؟: أوًلا

  ما االتجاهات المعاصرة والرؤية المستقبلية إلعداد المعلم؟: ثانيا

   :ة البحث التفاصيل اآلتيةخطواقتضت 

  .أهمية إعداد المعلم :التمهيد

  .واقع التجارب المحلية في إعداد المعلم :المطلب األول

  .االتجاهات المعاصرة والرؤية المستقبلية إلعداد المعلم :المطلب الثاني

واشتمل كّل مطلب منها على إطار نظري من األدب النظري والدراسات المتعلقة بموضوع 
وقد حاولنا . ث، وذلك للوقوف على إعداد المعلم بين التجارب المحلية واالتجاهات المعاصرةالبح

   .إعطاء المطلب حّقه في الموضوع؛ لإلجابة على سؤآل البحث

  التمهيد

إن التطور السريع في مجال التعلم والتعليم يضع المعلم في مسؤولية جديدة ملزمة له مهنيا، 
حديثة فيما يتعلق بالعملية التعلمية التعليمية واالتجاهات المعاصرة، وهي مواكبة التطورات ال

والمشكالت الطارئة، كجائحة كورونا، وغيرها؛ إلحداث تغيرات جوهرية في دوره للقيام بمسؤولياته 
   .المناطة به كما ينبغي أن تكون

ؤولين في وأصبحت قضية إعداد المعلم وتطوير أدائه تشغل فكر المربين والمدرسين والمس
قطاع التربية والتعليم في العالم، الرتباطها الوثيق ببناء الفرد والمجتمع معا حاضرا مستقبًلا، 
والتصالها القوي بنظم التعليم وأهدافها في أي بلد بما يتسق مع المتغيرات الجديدة التي تمر بها 

   .)6(ضلالمجتمعات؛ ليكون المعلم قادرا على القيام بمهامه على الوجه األف

ويحظى التعليم باهتمام متزايد في كثير من دول العالم على حد سواء بإعتباره المرتكز 
االستراتيجي الذي يعتمد عليه المجتمع في كل احتياجاته من الموارد البشرية التي يحتاج إليها 

وة التي المجتمع للنهوض بالتنمية في شّتى مجاالت الحياة المختلفة، إذ أصبح التعليم يشكل الق
تعتمد عليها عملية التنمية، والمؤشر المهم في إزدهارها وتطورها، فال تنمية حقيقية للمجتمعات 

   .)7(دون اإلهتمام بالتعليم والمعلم، وبتنمية مستدامة
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وإن نجاح المعلم في العملية التعلمية التعليمية تعتمد على قدرته وكفايته، األمر الذي يتطلب 
تعليمية قبل وأثناء ممارسة التعليم، واالستمرار في هذا الجانب، الذي يعد العناية بمسيرته ال

   .)8(مدخًلا لتطوير العملية التعلمية في أي مجتمع

مواكبة المستجدات المعاصرة النظر بشكل مستمر في إعداد المعلم بما يتوائم تتطلب 
الحديثة، التي تعد من مقومات  واستخدام التكنولوجيا ،والتطورات في مجال إعداد المعلم للتعليم

   .النهوض والتجديد في تنمية المعلم وتمكينه

وتعد مهنة التعليم من بين أهم الفئات المهنية، التي تسهم في التنمية البشرية المستدامة ألي 
مجتمع، وتعد كذلك عملية إعداد المعلم لممارسة مهنة التعليم من القضايا المهمة، التي تشغل 

لباحثين والمهتمين بقضايا العملية التعلمية التعليمية، إذ إّنهم أجمعوا بأن مهمة تكوين المعلم فكر ا
وقد ينال هذا اإلهتمام برامج إعداد  ،وإعداده في سّلم أولويات المجتمعات التي تتطلع إلى التقدم

، إذ أصبح ينظر إليه المعلم وتكوينه؛ لما للمعلم من دور مهم في إنجاح العملية التعلمية التعليمية
   .)9(على أنه مركز المشكالت التعليمية، ومركز حّلها في الوقت ذاته

كما ال يختلف اثنان في أن سر تقدم الشعوب يرتبط ارتباًطا وثيًقا بتطور النظام التربوي 
 وذلك عبر إسهاماته الفعالة في تكوين العنصر البشري القادر على البناء والتقدم والتطوير ،فيها

والتحديث، الذي يسهم بدوره في تطور الميادين االقتصادية والثقافية ألي دولة من الدول، لذلك 
أهتمت الدول بنظامها التربوي عبر اإلهتمام بالمباني المدرسية وتطويرها وتجهيزها بالوسائل 

وين والمختبرات العصرية، ومراجعة المناهج والمقررات الدراسية بصورة مستمرة، وإعطاء تك
المعلم وإعداده معرفيا وتربويا وثقافيا وأخالقيا بصفته الركن األساس، الذي يبنى عليه أي نظام 
تربوي، فال يمكن للمدرسة أن تؤدي وظيفتها التعليمية التربوية دون معلم مؤهل قادر على نقل 

   .)10(بفعالية واقتدار الخبرات والمعارف لألجيال القادمة

النظر إلى المعلم باعتباره المحور الرئيس في النهوض بالعملية التربوية، إن : ويمكن القول
وعنصر البناء في منظومة التعليم؛ ورمز التحديث والتطوير، تتفق كّل الدول وتلتقي حول هذا 

وفي  ،المحور، فال عجب باستمراية البحث بشغٍف بشأن إعداد المعلم، وبرامج إعداده للمستقبل
ه متطورة؛ ألن أدواره تتغير في ضوء التحديات المعاصرة؛ ألن العالم يتقدم ضوء تنمية مستدام

بسرعة فائقة وعلومه تتشعب، واإلنفجار المعرفي في عالم التكنولوجيا في سباق مستمر مع الزمن، 

وفيما . فإعداد المعلم من أولويات المجتمعات التي تسعى إلى التقدم والتنمية البشرية المستدامة

   :ضيح لمطلبي البحثيأتي تو
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  .واقع التجارب المحلية في إعداد المعلم: المطلب األول

إنشاء مركز : في مجال إعداد المعلم في وزارة التربية والتعليم، ومنها تطورات حدثت
، ومشروع تطوير )1(، ومشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي )2009(التطوير التربوي 

، وإنشاء أكاديمية الملكة رانيا لتطوير التعليم وتنمية )2002( )2( المعرفيالتعليم نحو االقتصاد 
وغيرها أنشئت بهدف ... ، وجميع هذه المشاريع والبرامج التدريبية)2009( المعلمين مهنيا

المدة  تحسين دور المعلم والنهوض بالعملية التعليمية ككل، إال أن كثيرا منها ينتهي بإنتهاء
   .المقررة لتمويله

وأولى األردن اهتماما ملحوًظا بإعداد وتأهيل المعلمين في العقود الثالثة الفائتة من القرن 
وكليات التربية، واإلرتقاء بمتطلبات مهنة  ،الماضي، وتمثل هذا اإلهتمام بإنشاء معاهد المعلمين

المعلمين، إال أن التعليم، ووضع األنظمة المتعلقة بالتدريب والتأهيل، ورخص مزاولة المهنة، ورتب 
هذه الجهود تعّثرت في السنوات األخيرة بحيث أصبحت الغالبية العظمى من المعلمين والمعلمات ال 

مسببات جمة  ذلك إلى يحوزون على المؤهالت المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم، ويعود
وتأهيل المعلمين في  غياب السياسات العامة والشاملة للمعلمين، وتعّثر برامج إعداد: منها

الجامعات، وضعف اإلمكانات المادية والبشرية المتخصصة للتدريب في الوزارة، وازدياد الطلب 
   .)11(على المعلمين بسبب النمو السكاني الكبير، وعزوف الكثير من المعلمين عن مهنة التعليم

، واستخدام الثواب ويؤخذ على قانون التربية والتعليم ُخلوه من ثقافة المساءلة للمعلم
والعقاب في تقييم أدائه، كما أنه لم يتضمن أي نصوص عن استقاللية المعلم في األمور ذات 
الصلة بالنظام التعليمي، وفي هذا تحجيم إلبداعه ونجاحه، وكذلك تناقص اإلهتمام لدى وزارة 

ألة إنتقاء المعلمين، التربية والتعليم باستقطاب المتفوقين وابتعاثهم، كما تراجع القانون في مس
وترك األمر لديوان الخدمة المدنية، كما تم التراجع أيضا في معايير القبول لبرنامج المعلمين، إذ 

   .)12(يطبق ما يماثل سياسة الباب المفتوح

وبالرغم من اإلهتمام بإعداد المعلم فإن عملية اإلعداد تعاني من أوجه القصور التي تتمثل 
   :فيما يأتي

فشل سياسة القبول في برامج إعداد المعلمين نتيجة اتباع سياسة القبول على معيار معدل  :أوًلا
الثانوية العامة، ولم يتوقف األمر عند ضرر هذا المعيار، بل تعاظمت المشلكة عبر أشكال 
االستثناءات المختلفة المسميات في القبول الجامعي المعمول به في األردن، مما زاد األمر 

وعالوة على ذلك، فإن سياسة البرامج الجامعية مشرعة أبوابها لجميع خريجي المرحلة ضعًفا، 
   .الثانوية العامة في األردن
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قصور برامج معلم الصف في األردن من حيث إعداد الطلبة المعلمين للتدريس في الصفوف  :ثانيا
ة، واإلعتماد على الثالثة األولى؛ ويعود هذا القصور إلى ضعف محتوى المباحث المدرسي

المنهج التقليدي في إعداد المعلم سواء أكان ذلك في الخطط الدراسية، أم في أساليب 
  .)13(تدني برامج التربية العملية وضعفهاالتدريس، وكذلك 

، إلى ضرورة أن تعطى برامج تأهيل المعلمين في كليات العلوم )2017السليحات، ( وأشارت
نية الجانب العملي التطبيقي أهمية أكثر، وأن تهتم بجميع جوانب التربوية في الجامعات األرد

  .)14(المهنة، وأن ال تركز على الجانب النظري التعليمي

وبتتبع سياسات إعداد المعلمين نرى أن إعداد المعلم يعاني ضعًفا بيًنا، وهذا ما أكدته 
وتي، فلسطين، لبنان، األردن، تونس، جيب( دراسة مسحية حديثة شاركت فيها سبع دول عربية

، وأشارت الدراسة إلى دور المعلم في تحسين التعليم، إّلا أن القصور واضح في )مصر، اليمن
  .)15(إعداد المعلم مقارنة بما يجري في دول العالم المتقدم

) كمشرف تربوي( ومن خالل المشاهدات الفعلية للباحث للمواقف التعليمية في الغرفة الصفية
بحاجة إلى  يرى أن المعلم )2014 – 2005( في األعوام بية والتعليم األردنيةفي وزارة التر

مواقف تطبيقية حقيقية في التدريس في الغرفة الصفية، وبشكل مستمر من قبل مشرفين أو 
وهذا ما يطلبه المعلم بإلحاح، وخاصة حديث الّتعيين؛ ليكتسب الخبرة بصورة حية  ،معلمين خبراء

تقار البيئة الصفية في المدارس إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتقنيات ملموسة، وكذلك اف
  . الداعمة للتعلم والتعليم

أن واقع إعداد المعلم يأخذ جوانب إدارية، وجوانب تطبيقية، فالجوانب  ،ومن المسّلم به
ياسة القبول لمهنة اإلدارية ربما تكون عامال يضِعف العملية التعلمية التعليمية وخاصة ما يتعلق بس

وغيرها، ولهذا، علينا إعادة النظر في الجوانب ...  التعليم، وبرامج اإلعداد، وقوانين التعيين
  .اإلدراية لتصبح الجانب اآلمن الحقيقي للنهوض بعملية التعليم ككل

 أما الجوانب التطبيقية فهي األداء الحقيقي الملموس، لما ينبغي عليه أن يكون إعداد المعلم
وفق ضوابط تقييمية وزمنية؛ مع المتابعة المستمرة  ،بحيث تتسع دائرة التطبيق األدائي قبل الخدمة

  . لجميع محطات إعداد المعلم

 وزارة التربية والتعليم األردنية،( وفي إطار النهوض بالعملية التعليمة وتحسينها، فقد أولت

وهي تشمل  ،ة لتنمية المعلمين مهنياالمعايير الوطني إهتماما واضحا يتمثل في وضع) 2006

   :المجاالت السبعة اآلتية



 إعداد المعلم بين التجارب المحلية، واالتجاهات المعاصرة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2655

وفي هذا المجال يظهر المعلم فهما للمرتكزات التي  .التربية والتعليم في األردن: المجال األول
يقوم عليها النظام التربوي في األردن، ولخصائصه، والتجاهات تطويره من حيث معرفة 

وضح انعكاساتها التعلمية التعليمية، ويظهر فهما ألهداف التربية مرتكزات التربية والتعليم، وي
والتعليم وللنتاجات التربوية العامة التي تدل عليها، ومعرفة التشريعات التربوية المتعلقة 
بعمله، ويظهر المعلم فهما لمعايير المنهاج المدرسي، وللنتاجات التعليمية الخاصة بالمبحث 

ة اتجاهات التطوير التربوي في األردن، وخاصة مشروع تطوير الذي يدرسه، وكذلك معرف
  .التعليم نحو االقتصاد المعرفي

وفيها يظهر المعلم فهما للمبحث . المعرفة األكاديمية والبيداغوجية الخاصة: المجال الثاني
  .أو المباحث التي يدرسها، وتحويل محتوى المبحث إلى محتوى قابل للتعلم ،الذي

وهنا، يخطط المعلم لتدريس فعال يقوم على تصميم . التخطيط للتدريس: ثالمجال الثال
الخطط من حيث النتاجات التعليمية، ومبادىء تعلم الطلبة، ويستخدم تكنولوجيا االتصاالت 
في تدريسه، ويختار استراتيجيات التدريس المالئمة، ويصمم األنشطة التعليمية التفاعلية في 

  .بيئة تعّلم آمنة

وفي هذ المجال يعتمد المعلم على الخطط التدريسية، ومصادر . تنفيذ التدريس: الرابع المجال
التعلم وأدواته، والبيئة الصفية، واالستراتيجيات التدريسية المتنوعة، وإدارة الصف بنجاح، 

  .ويعالج المحتوى الدراسي بتنمية مهارات التفكير، والتواصل مع الطلبة ورعايتهم

وهنا، يظهر المعلم فهما الستراتيجيات التقييم، ويربط بين .قييم تعّلم الطلبةت: المجال الخامس
النتاجات التعليمية والتدريس والتقييم، ويصمم أدوات مالئمة لعملية التقييم وفق النتاجات 
المقصودة، ويوثق تقييم تعّلم الطلبة في سجالت، ويتواصل مع إدارة المدرسة وأولياء أمور 

الطلبة في تقييم تعلمهم، ويقدم لهم التغذية الراجعة، ويصمم النشاطات الطلبة، ويشرك 
  .التعليمة للنهوض بتعّلم الطلبة في ضوء نتائجهم

وفي مجال التطوير يحلل المعلم طرائق تدريسه ويتأملها في . التطوير الذاتي:المجال السادس
يا في تطوير معرفته، ضوء نتائج تقييم تعلم الطلبة وتقدمهم، ويستخدم مصادر التكنولوج

كما يقوم بمطالعة الموضوعات المنشورة في المجالت العلمية ذات العالقة، ويشارك في 
  .مشروعات تطوير المدرسة، ويتواصل مع زمالئه، ويهتم في رفع مستواه األكاديمي

وفي هذا المجال، يظهر المعلم التزاما بواجباته . أخالقيات مهنة التعليم: المجال السابع
سؤولياته المهنية ويؤديها بإخالص وأمانة وتواضع، ويتعامل مع الطلبة بإحترام ونزاهة وم

ومساواة وعدل، ويحافظ على أسرارهم، ويتعاون مع المجتمع المحلي، ويظهر إلتزاما برسالة 
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المؤسسة التي يعمل فيها، ويحافظ على مظهره بما يليق بمهنته، ويتعاون مع زمالئه، ويظهر 
  .)16(تنميتهم مهنيا، ويتصرف في المواقف المختلفة بحكمة وحلمإهتماما ب

وفي ضوء هذه المعايير، وما تتضمن من محتوى ينهض بالعملية التعّلمية التعليمية، وهي من 
أساسيات مهنة المعلم وثقافته وسلوكه، وهي على درجة عالية من األهمية، وبقدر؛ فإعداد المعلم 

طار بالرغم من أهميته؛ إلن إعداد المعلم في ضوء التسارع المعرفي وتنميته ال يقف عند هذا اإل
  .والتكنولوجي، وتحديات المستقبل، يتطلب التحديث والتطوير لمواجهة تحديات العصر

 ومن األهمية بمكان، أن نعمل على بناء البنية الّتحتية المتمثلة في الغرفة الصفية التي تفتقر
ت، وكذلك بناء البنية الفوقية المتمثلة بالمعلم، وإعداده مهنيا، لعناصر التكنولوجيا والتقنيا

والتركيز على العامل التكنولوجي والتقني قبل الخدمة وأثنائها، وفي برامج اإلعداد المتطورة 
فتأهيل الغرفة الصفية . المستمرة في ضوء معايير ضابطة، وغير ذلك فنحن نبقى في دائرة اإلعداد

اعمة للتعلم والتعليم، وإعداد المعلم معرفيا وأدائيا بالتقنيات الداعمة هما بالتكنولوجيا الد
العامالن األكثر تأثيرا في النهوض بالعملية التعلمية التعليمية، باإلضافة إلى الجانب المالي للمعلم 

عوائق فهو العمود الفقري للنهوض بجميع جوانب التربية والتعليم لكل المجتمعات، لتزول معظم ال
  .والتحديات

   .االتجاهات المعاصرة والرؤية المستقبلية في إعداد المعلم: المطلب الثاني

تشحذ همم الدول العربية للخروج من إن تجارب الدول المتقدمة في مجال إعداد المعلم 
ومن األساليب التقليدية، فاإلطالع على خبرات اآلخرين المتقدمة في المجال  الجمود التربوي،

، بالرغم من المحاوالت والبرامج التدريبية التي ربوي يثري الخبرات المحلية والعربية ويطورهاالت
  .)17(تقوم بها وزارات التربية إّلا أن المسير في هذا الجانب ما زال طويًلا

ويحتاج المجتمع المتغير لمواجهة التحديات باستمرار إلى معلم له أدواره الجديدة والكفاءات 
مواجهة التحديات المستقبلية، وإدارة التأثير في التغير من أجل تعزيز التغيرات لدى الالزمة ل

المتعلمين، فبيئة التعلم والمجتمع يدعوان إلى االنفتاح والتعاون بين المعلمين، فيجب أن يكون 
في ذلك المعلم قائدا ومستشارا يتمتع بالمهارات الالزمة لالستفادة من بيئات التعلم المختلفة، بما 

المشاركة في أنشطة المجتمع المحلي وتنميته، وهذا ما تفرضه رؤية التعليم في المستقبل، ولهذا 
  .)18(من الضروري أن تتشكل لدى إعداد المعلم قبل الخدمة

وتأتي أهمية الخبرات التكنولوجية ضمن برامج تعليم المعلم قبل الخدمة؛ لتحقيق الهدف 
علم قبل الخدمة، الستخدام التكنولوجيا في الغرفة الصفية المنشود المتمثل في إعداد الم

المستقبلية عند بدئه بعملية التدريس، والتركيز على برامج تعليم المعلم قبل الخدمة، ونمذجة 



 إعداد المعلم بين التجارب المحلية، واالتجاهات المعاصرة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2657

وإعادة النظر في أنظمة التدريب الميداني،  .)19(التدريس في التكنولوجيا في إعداد المعلم
في  ف المباشر لخبراء التدريس، وربط برامج تدريب المعلمواإلعداد له بشكل جيد تحت اإلشرا

أثناء الخدمة بعمليات عملية تطبيقية دقيقة لتقويم األداء، ومعرفة االحتياجات التي يكشف عنها 
فالتدريس عملية معقدة ومتعددة األبعاد، تتطلب إعداد المعلم بدمج . )20(التقويم ومعالجتها

ممارسة التدريس في سياق حقيقي، وكذلك اندماج المعلمين ذوي المعرفة األكاديمية والخبرة؛ ل
  .(21)الخبرات مع المبتدئين لدعم التدريس

، استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية في برامج إعداد المعلمين قبل )2017توق، (ويرى 
يضمن  الخدمة ضرورة إعتماد بناء المحتوى التعليمي لبرنامج إعداد المعلمين بشكل منطقي بما

ربط المحتوى النظري بالتطبيق، مما يسهل عملية التعلم والتعليم، وتهيئة البرامج لترتقي للمعيار 
 )160( الدولي الذي يتطلب مدة خمس سنوات إلعداد المعلم أكاديميا وتربويا، وبما يعادل

الموازنة ساعة معتمدة، والعمل على  )24( ساعة معتمدة، ويخصص لبرنامج التطبيق العملي منها
بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية بحيث تركز برامج اإلعداد عل إكساب المعلم القدرة 
الكافية للقيام بكافة المهارات التي تتطلبها عملية التدريس من تخطيط وتنفيذ وتقييم للتعلم 

معاهد اإلعداد بأفضل أعضاء هيئة التدريس واالختصاص والخبرة والتعليم، وكذلك رفد الكليات و
   .(22)والكفاءة العالية في التربية لتنفيذ برامج اإلعداد

على ضرورة التقليل من المعارف النظرية، واإلهتمام الشديد في ) 2016الناقة، (ويؤكد 
على أدائه في المواقف  الجوانب التطبيقية، والممارسات العملية في إعداد المعلم، مما ينعكس

يكون التركيز على مهارات األداء وكفايات التدريس، وليس على  إذ التعليمية والميدان التربوي،
المعارف والنظريات، التي ينبغي أن تقدم في أطر جديدة، ومعالجات تجعل المعلم أن يكون مهنيا 

اإلهتمام لبرامج تكنولوجيا التعليم، حرفيا في أدائه، عالوة على إعطاء قدر كبير من  في إعداده
وضرورة ملحة وجوب أن تكون التكنولوجيا في برامج إعداد المعلم بشكل واسع وكبير لمواجهة 

   .)23(تحديات العصر

وإن كان لتعليم المعلم وإعداده أن يقدم مساهمات كبيرة من إجل التنمية المستدامة، فيجب 
اجة لممارسة ما تعلمه من خالل المناهج المؤسسية أن يؤخذ بعين اإلعتبار اإلعتراف بالح

  . )24(لدعم عملية التعلم والتعليم ،المتكاملة قبل الخدمة، مما يؤدي إلى تطوير كفاءاته

إلى ضرورة تطبيق اسراتيجيات وطرائق التعليم الحديثة في برامج  )2017توق، (ويشير 
وتضمينه  ،إدارة الجانب التطبيقي الميدانيإعداد المعلمين، واستخدام التكنولوجيا في التعليم، و

والمدارس  ،في برامج إعداد المعلمين عبر الشراكة الكاملة بين الكليات ومعاهد المعلمين
النموذجية، والمدارس المتعاونة وفق معايير محددة، وكذلك العمل على إخضاع برامج إعداد 
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موسسة وطنية مستقلة بهدف ضمان المعلمين وتدريبهم للمراجعة والتقييم والتحديث من قبل 
   .)25(الجودة في التعليم

وفي ضوء ما سبق، ضرورة إجراء البحوث التقييمية، وبشكل مستمر لكل برنامج تدريبي 
لبرامج إعداد المعلم في الجامعات والمعاهد، وبرامج المشاريع األخرى، وفي جميع جوانبها 

ي فجوات البرامج التدريبية، ونقاط ضعفها ليصار إلى تقييمها، وإعادة النظر ف ؛ومجاالتها
   .وقصورها؛ لمعالجتها، وتحسينها وتطويرها إلى األفضل

، بعد استقراء الواقع التعليمي، وبعض الرؤى )2017عبد العظيم، ورضا، (ويرى الباحثان
ي، التربوية في دول العالم المختلفة استنتاج الرؤية المستقبلية لمهنة التدريس في عالمنا العرب

  :وهي كما يأتي

  .مزيد من التعلم الفردي: أوًلا

 قوة اإلنترنت االتصالية والتفاعلية تفوق المبادىء التقليدية بين المعلم والمدرسة، ألن إن
الطلبة سيكون لديهم سهولة الوصول للمعلومات من مصادر عدة، وهنا، فإن نظم التعليم في 

، وستكون السلعة األكثر ندرة هي االنتباه، وسيكون المستقبل ستتطلب التعلم الفردي بشكل مكثف
المعلم الناجح هو من يستطيع الحفاظ على إهتمام الطلبة أثناء مساعدتهم على تكوين عادات 
العقل، وستحتاج المدارس أيضا إلى مساعدة الطلبة على فيض المعرفة، فال يستطيع أحد أن 

سيحتاج المعلمون أن يكونوا معالجين للمعرفة، يواكب تدفق المعرفة واألفكار الجديدة؛ ولهذا 
   .ميسرين لها يستطيعون االستجابة لمتطلبات العصر، ولحاجات التعلم الفردي

  .المسؤولية نحو نمو الطالب الفردي: ثانيا

 جودة تدريسنا يجب أن تتم على أساس القدرة على مساعد المتعلم أن ينمو ويتعلم، وإن إن
ومن . جب أن يقيس فاعليتنا في اتخاذ قرارات التعلم الناجع لكل متعلمالتقويم المستقبلي ي

   .الضروري اإلحتفاظ بسجالت تعلم الطلبة وتحليلها وتقويمها بصورة مستمرة

  !التعلم عن بعد أم عن قرب؟: ثالًثا

إن كفاءة االنترنت في االتصال كانت السبب في إختفاء التعلم األحادي التقليدي منذ أمد 
، حيث سيتم تحويل المفهوم القديم للحصص إلى مجموعات الدراسة الديناميكية، والمقررات بعيد

المتكاملة ستكون المعيار، والمعلمين الخبراء سوف يدمجون الطلبة في مجتمعات تعلم عالية 
باستخدام بيئات النت ثالثية األبعاد، وأجهزة الموبايل، وفي ضوء ذلك سوف نقلل من العزلة 

  .ية والمجتمعية العالميةاالقتصاد
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  .تحسين برامج إعداد المعلم: رابعا

المعلمون المتخرجون من برامج اإلعداد المختلفة سوف يصبحون أكثر تأثيرا تحت إشراف 
كبار الخبراء من قيادات المعلمين، وفي رؤيتنا للمستقبل ستكون هناك أدوار مختلطة، حيث 

شراف على المبتدئين الذين يدخلون مهنة التدريس، ستقوم قيادات من المعلمين الخبراء باإل
   .والهدف هو تنمية مهنة التدريس واستدامة برامج اإلعداد

  .االتصاالت من أجل التعليم المهني: خامسا

في العقود القادمة سوف تتزايد التنمية المهنية المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، التي تنشر 
  .لمهنيةخبرات المعلم من أجل التنمية ا

  .المعلم الفعال داخل المدرسة وخارجها: سادسا

إن المعلم سيتعدى دوره داخل المدرسة، وسيخرج بذلك الدور الفعال إلى مجتمعه، فهو 
  .بذلك مسؤول كبقية المسؤولين في المجتمع، ومسؤوليته تتضاعف أمام طالبه ومجتمعه

وفي ضوء إتساع  .ة المستقبلالمعلم وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مدرس: سابعا
الّتطورات التكنولوجية الحديثة أصبح المعلم مطالبا باستخدام تكنولوجيا األدوات التعليمية 
بفعالية عند الشروع بعملية التدريس في الحاضر وتطورات المستقبل، وينبغي على المعلم في 

تدريسه، ولم يعد  ضوء الرؤية المستقبلية أن يكتسب مهارات توظيف التقنيات في مجال
دوره مقتصرا على عرض المادة الدراسية، وإّنما سيعتمد على توظيف التقنيات التكنولوجية 

   .)26(في الخبرات المعرفية والمهارية والكفايات

فالرؤية المستقبلية تقتضي إيالء إعداد المعلم أعلى درجات الجاهزية لمواجهة العصر 
وجود عالقة تالزمية بين  )2018 ،والعبري خلف، حمد عزاموجيهه، وأالعاني ( ويرى. وتحدياته

التربية والعولمة، فقد بذلت الدول الغربية قصارى جهدها في هذا المجال في سبيل التقدم في 
  .)27(البحث العلمي من أجل أن تبقى في طليعة الحضارة وفي قيادة العولمة

ت الحديثة والحاسب عمدة أن التكنولوجيا والتقنيا: وفي ضوء ماسبق، يمكن القول
االتجاهات المعاصرة، وال غنى عنها، وتشكل المرتكز الداعم للعملية التعلمية التعليمية؛ ألنها 

ويشكالن جسرا للعبور عليه لّلحاق بالتطور المعرفي الهائل،  ،تتكامل مع خبرات المعلم الخبير
ان، وتتقدم الشعوب وتتطور، وكذلك والنهوض بالعملية التعلمية التعليمية، التي تنهض بها األوط

، إذ كانت التكنولوجيا 2019تساعد في حلول كثير من المشكالت التي اجتاحت العالم بأسرة 
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العامل األهم في تخفيف وطأة الجائحة، التي دقت ناقوس الخطر، وضرورة العمل والتفكير مليا في 
  .ميةاالتجاهات المعاصرة للنهوض بالعملية الّتعلمية الّتعلي

  الخالصة

توضح من اإلطالع على األدب النظري الذي ُكتب حول إعداد المعلم في السنوات األخيرة 
  :الماضية جملة من االستنتاجات نوجزها على النحو األتي

طريقة انتقاء المعلمين وإبتعاثهم وتعيينهم بحاجة إلى إعادة نظر في ضوء أسس ومعايير  :أوًلا
  .جديدة

  .على الجوانب النظرية على حساب الجوانب التطبيقية في برامج إعداد المعلم التركيز :ثانيا

ما زالت برامج وسياسات إعداد المعلم يعتريها القصور، وتحتاج إلى خبرات متقدمة وتنمية : ثالًثا
  .مستدامة في ضوء سياسة ثابتة واضحة متجددة تتماشى والمستجدات العالمية

لتعليم تحتاج إلى معلم مواكب لمتطلبات التعليم العصري، ومستجيب الرؤية المستقبلية ل: رابعا
  .لها

الرؤية المستقبلية إلعداد المعلم تتطلب حداثة اإلعداد، والتدريب التقني، والتكنولوجي، : خامسا
  .لمواجهة التحديات المستقبلية المتمثلة بالتدريس عن بعد

   التوصيات

امج المتعلقة في إعداد المعلم في المؤسسات التعليمية؛ ليأخذ إعادة النظر في مسارات البر: أوًلا
الجانب التطبيقي التكنولوجي المحور األساس فيها، وفق ضوابط محكمة؛ لتتماشى والتسارع 

   .المعرفي ومواجهة تحديات العصر

في ظل ) المشكالت والتحديات(الحاجة ماسة للقيام بدراسات حول تعليم المعلم عن بعد: ثانيا
   .جائحة كورونا

إعطاء الجانب التطبيقي حيزا مناسبا بقدر أهميته في برامج إعداد المعلم في الجامعات : ثالًثا
وتخصيص مدارس للتطبيقات العملية وفق معايير محددة تتابع بالّتقييم  ،والمعاهد

   .واّلدراسات
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األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في مباحث العلوم 
 والرياضيات واللغتني العربية واإلنجليزية للصف الثامن األساسي في األردن

  
  **حيدر إبراهيم ظاظاو *مفلح حسين عيال سلمان

  

  ملخص

تبـار الـوطني لضـبط نوعيـة التعلـيم      األداء التفاضلي لفقرات االخ هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن
وشــكل  جــنس،ال: يتبعــا لمتغيــر للصــف الثــامن األساســي فــي مــدارس المملكــة األردنيــة الهاشــمية الحكوميــة   

ــة  ، الصــورة االختباريــة  ــدورة االختباري تــوفرت . المعممــةهــانزل  -م باســتخدام طريقــة مانتــل  2019خــالل ال
فقـرة  ) 158(علـى   )10000(ن األساسـي والبـالغ عـددهم    بيانات الدراسـة مـن اسـتجابات طلبـة الصـف الثـام      

وأظهـرت النتـائج أن فقـرات مبحـث      .في مباحث العلوم والرياضيات واللغـة العربيـة واللغـة اإلنجليزيـة    اختبارية 
فقـرة تبعـا لمتغيـر    ) 17(منهـا  %) 77.5(الرياضيات قد أبدت أعلى نسبة فـي األداء التفاضـلي، حيـث بلغـت     

فقرة تبعا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، يلي ذلك مبحـث اللغـة اإلنجليزيـة،    ) 28(ارية، وشكل الصورة االختب
فقـرة تبعـا لمتغيـر    ) 24(فقـرة تبعـا لمتغيـر شـكل الصـورة االختباريـة، و      ) 17(منهـا  %) 77.77(حيث بلغـت  

ــد بلغــت       ــا مبحــث العلــوم، فق ــاث، أم ــا لمتغ ) 12(منهــا %) 71.42(الجــنس ولصــالح اإلن ــرة تبع يــر شــكل  فق
فقرة تبعا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، وأخيرا مبحث اللغة العربية، حيث بلغت ) 28(الصورة االختبارية، و

فقـرة تبعـا لمتغيـر شـكل الصـورة االختباريـة ولصـالح        ) 11(فقـرة تبعـا لمتغيـر الجـنس، و    ) 3(منها %)  60(
رفـع قــدرات العــاملين فــي  : يات ومــن ذلــكوقــد انتهـت الدراســة إلــى مجموعــة مـن التوصــ   . الشـكل اإللكترونــي 

إعداد االختبارات الوطنية فـي مجـال صـياغة وإعـداد فقـرات اختباريـة ذات مواصـفات سـيكومترية ذات جـودة          
، وإجـراء دراسـة تتنـاول األداء التفاضـلي لفقـرات      للفقـرات  عالية وتخلـو مـن أي مـن مصـادر األداء التفاضـلي     

علـوم والرياضـيات واللغتـين العربيـة واإلنجليزيـة؛ ألهميـة هـذا االمتحـان         امتحان الثانويـة العامـة فـي مباحـث ال    
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The Differential Performance of the Items of the National Test to 
Control the Quality of Education in the Subjects of Science, 

Mathematics, Arabic and English for the Eighth Grade in Jordan.  
 
Mifleh H. Salman, MOE, Jordan. 

Haider I. Thatha, The University of Jordan - College of Educational Sciences, 
Jordan. 

 

Abstract 
The current study aimed to detect the differential item functioning (DIF) of the 

items of the Jordanian National Test to control educational quality for the 8th grade in 
the government schools of Jordan according to gender, model of test presentation in 
2019 using Generalized Mantel – Haenszel. The data of the study was available from the 
responses of the 8th grade students, totaling (10,000), to (158) test items in science, 
mathematics, Arabic and English subjects. The results showed that the mathematics 
subjects showed the highest percentage of (DIF) Where (77.5%) of them amounted to 
(17) items according to the model of test presentation, and (28) items according to the 
gender variable in favor of females. This is followed by the English language subject, 
where (77.77%) of them amounted to (17) items according to the model of test 
presentation, and (24) items according to the gender variable in favor of females. As for 
the science subject, it amounted to (71.42%) of them (12) items according to the model 
of test presentation, and (28) items according to the gender variable in favor of females. 
And finally: the Arabic language stage, where (60%) of them amounted to (3) items 
according to the gender variable, and (11) items according to the test format and in favor 
of the electronic format. The study concluded with a set of recommendations and 
proposals, including: raising the capabilities of workers preparing national tests in the 
field of drafting and preparing test items with psychometric specifications of high quality 
and devoid of any (DIF) sources, and conducting a study dealing with the (DIF) of high 
school exam paragraphs in science subjects mathematics, Arabic and English; Because 
of the importance of this exam and the decisions resulting from its results. 

Keywords: Differential item functioning, The national educational quality control test, 
Generalized Mantel – Haenszel. 
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  خلفية الدراسة

 Fairness Test أولى المختصون في مجال القياس النفسي والتربوي قضية عدالة االختبار
ا ألهمية القرارات التي يتم اتخاذها استنادا إلى نتائج االختبارات، سواء نظر بالغ االهتمام والتقدير؛

في اختيار األفراد، أو تصنيفهم تبعا لقدراتهم أو تحصيلهم، أو توجيه الطلبة مهنيا، أو تحديد 
إذ يتصف االختبار بالعدالة عندما يكون صادًقا لجميع األفراد . الصفوف المناسبة لهم

طي فرصا متساوية لجميع المفحوصين إلبداء المعرفة والمهارات المكتسبة والمجموعات؛ ويع
  ).Roever, 2005(المتعلقة بغرض االختبار 

أن ضمان عدالة االختبار من التحديات الرئيسة في ) Wiberg, 2007(ويرى وايبيرج 
ع المتقدمين استخدامه، حيث ُتعد العدالة جزًءا من صدق االختبار وتدعم المساواة في التعامل م

له، واالتساق في معاني الدرجات للجميع؛ وتتحقق العدالة عندما يكون هناك دالة تناظر بين 
  .الدرجات المتحققة للطلبة وقدراتهم الكامنة

الحاجة إلى مجموعة من ) Wiberg, 2007(ولتحقيق عدالة االختبار يؤكد وايبيرج 
بارات الجيدة يتم التخطيط لها وتطوير فقراتها اإلجراءات المعيارية في بناء االختبارات، فاالخت

وتدقيقها وتحليلها بأساليب مختلفة تسمح بانتقاء أفضل الفقرات وتضمينها في النسخة النهائية 
من االختبار لضمان الحصول على فقرات فاعلة ال غموض فيها، فالفقرات ذات الخصائص 

ئصه السيكومترية؛ وعليه فإن تحديد مثل السيكومترية الضعيفة في االختبار تؤثر سلبا في خصا
  .هذه الفقرات الغامضة من خالل تحليل الفقرات له أهمية كبيرة في مراجعة االختبار وتطويره

جزًءا مهما  Differential Item Functioning (DIF)ويعد فحص األداء التفاضلي للفقرة 
ته من األداء التفاضلي من أهم الشروط في تحليل الفقرات، إذ إن خلو االختبار وفقراته ومموها

التي ينبغي توافرها في االختبار قبل نشره، وقد وضعت الجمعية األمريكية للبحث التربوي 
)AERA (American Educational Research Association AERA,1999) ( األداء

ارات في اتخاذ التفاضلي ضمن قواعد النشر لالختبارات، وأشارت إلى أنه إذا استخدمت االختب
 ال االختبار فقرات بأن االدعاءات دعم من أجل واضحة تجريبية دالة على الحصول من بد فال القرارات

 األمريكية الجمعية وضعت كما. المفحوصين عبر المجموعات المختلفة من تفاضليا للفقرة أداء تعكس
 أيضا التفاضلي داءاأل APA ((American Psychology Association, 1988)(النفس  لعلم

 طبيعة األدلة إلى يشيروا أن االختبارات مطوري يجب على أنه على ونصت النشر، ضمن قواعد
  ). 2017النوافلة، (اللغوية المختلفة  أو العرقية الخلفيات ذات للمجموعات االختبار بمالءمة المتعلقة
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 The National Council on Measurementوقد أكد المجلس الوطني للقياس في التربية 
in Education (NCME) )NCME, 2014 ( على أن األداء التفاضلي للفقرة هو دليل على

  .صدق البنية الداخلية لالختبار

يشير مصطلح على تعريفه اصطالحا، إذ  المرورولمعرفة األداء التفاضلي للفقرة، فالبد من 
الفقرة عبر مجموعات مختلفة من األفراد بعد األداء التفاضلي للفقرة إلى اختالفات في األداء على 

مزاوجة تلك المجموعات فيما يتعلق بالسمة التي يفترض أن تقيسها الفقرة واالختبار الذي تظهر 
حيث إن الكشف عن الفقرات ذات األداء التفاضلي ال يكفي ). Dorans & Holland, 1994(فيه 

الختبار تعتمد على كيفية استخدامه، وتحيز من أجل إدعاء عدم العدالة في االختبار؛ فعدالة ا
  ).Camilli, 2006(االختبار هو فرق منتظم في الدرجة الكلية لالختبار ضد مجموعة معينة 

ال يريد أن مصمم االختبار ) Herrmann & DeBoe, 2011(أشار هيرمان وديبو  وقد
بته لهذه الفقرات أن يميز ظهور األداء التفاضلي في أي من فقرات اختباره؛ لذلك يحاول عند كتا

أي يريد الوصول إلى الوضع المثالي، حيث إن . بين المفحوصين من مستويات القدرة المختلفة
احتمال إجابة المفحوص بشكل صحيح عن الفقرة يعتمد على مستواه في السمة التي يتم قياسها، 

  .وبذلك يحصل الطلبة ذو القدرة نفسها على الدرجة نفسها

المتمثل في  Statistical Biasاء الفقرة التفاضلي مرادف للتحيز اإلحصائي أدإن مفهوم 
 أو أكثر في النموذج اإلحصائي Parameterإعطاء تقدير أعلى أو أدنى من القيمة الفعلية لمعلمة

Camilli (2006)  وهو خاصية إحصائية للفقرة تختلف عن تحيز الفقرة؛ فالفقرة المتحيزة تظهر
ن األداء التفاضلي ال يكفي ألن تكون الفقرة متحيزة، فمفهوم تحيز الفقرة أعم أداء تفاضليا لك

  ).Camilli & Shepard, 1994(ويكمن في التفسير 

وكون األداء التفاضلي للفقرة مفهوم إحصائي، فإنه يستدل عليه من دالة مشتقة إحصائيا 
ن مجموعتين لهما مستوى القدرة للتعبير عن الفروق في احتماالت االستجابة الصحيحة للفقرة بي

ويتم الكشف عنه من خالل فحص العالقة بين االحتماالت ). Gruijter & Kamp, 2005(نفسه 
المشروطة لالستجابة الصحيحة على الفقرة، وبين السمة الكامنة المراد قياسها، حيث يتم مقارنة 

لنموذج المستخدم معلمي أم منحنيات خصائص الفقرة بين المجموعتين اللتين يتم رسمهما وفق ا
  ).Gybles, 2004(ال معلمي 

ونظرا الحتمالية أن يهدد وجود األداء التفاضلي للفقرات صدق االختبار، فالكشف عنه 
العجلوني والسوالمة، ( وإزالته يعد ضروريا للقياس الصادق والمتحرر من التحيز في الفقرات

حصائية للكشف عن األداء التفاضلي، منها ما يعتمد ومن هنا ظهرت العديد من الطرق اإل )2016
طريقة الصعوبة المحولة للفقرة، وطريقة مؤشر التمييز، وطريقة (على نظرية القياس الكالسيكية 
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) IRT(، ومنها ما يعتمد على نظرية االستجابة للفقرة )تحليل التباين، وطريقة تحليل المموهات
Item Response Theory )ات خصائص الفقرة، ومقارنة المعالم المقدرة للفقرة، مقارنة منحني

، ومنها ما يعتمد على )ومقارنة مطابقة نماذج استجابة الفقرة للبيانات في المجموعات المختلفة
: إال أن أكثر الطرق شيوعا ضمن هذه المجموعة هي. التحليل العاملي وعلى اإلحصائي مربع كاي

 square statistic-chi، وطريقتي مربع كاي elHaensz‐Mantelهانزل  –طريقة مانتل 
لالستجابات الصحيحة، ومربع كاي لالستجابات الصحيحة والخطأ، وطريقة االنحدار 

  ).2005عالم، ( Logistic regression methodsاللوجستي

يجابياتها وسلبياتها وٌأسسها الرياضية نجد أن لها إلكل طريقة من الطرق السابقة وبالنظر 
األداء التفاضلي للفقرات واالختبار، ولعل الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة وهي  في حساب

الالمعلمية األكثر شهرة وتتعامل مع فئات الفقرات هانزل المعممة، وهي من الطرق  –طريقة مانتل 
ات، كبيانات أسمية بينما يتعامل اختبار مانتل مع الطبيعية الرتبية لفئات الفقرات متعددة االستجاب

ويتم استخدامها عندما تكون متغيرات العامل والفقرة ضمن المقاييس التصنيفية؛ األسمية أو 
  ). R×C(باألبعاد  )Q( الرتبية، فالبيانات الناتجة يمكن تلخيصها في الجداول المخصصة

من أكثر طرق النظرية التقليدية انتشارا في الكشف عن األداء هانزل طريقة مانتل ُتعد و
على مقارنة متوسطات المجموعات في اضلي الفقرة وذلك لسهولة حساباتها وإجراءاتها وتقوم التف

وذلك باستقصاء التحيز بين مجموعتين أحدهما  األداء على االختبار ككل أو على فقراته المتكافئة
المجموعة المستهدفة وهي المجموعة التي تتأثر : المجموعة المرجعية واألخرى ُتسمى: ُتسمى

والفرضية الصفرية هي أنه ليس هناك ارتباط شرطي بين عالمة الفقرة وعضوية  حيز الفقرات،بت
  ).Fidalgo & Madeira, 2008(المجموعة 

مع فئات (Generalized Mantel - Haenszel) هانزل المعممة –تتعامل طريقة مانتل و
رتيبية لفئات الفقرة في الفقرات الفقرات كبيانات أسمية بينما يتعامل اختبار مانتل مع الطبيعية الت

متعددة االستجابات، ويتم استخدامها عندما تكون متغيرات العامل والفقرة ضمن المقاييس 
 )Q( التصنيفية؛ األسمية أو الترتيبية، فالبيانات الناتجة يمكن تلخيصها في الجداول المخصصة

وجود ارتباط، مما يشير إلى أن  والفرضية الصفرية التي يتم اختبارها هي عدم). R×C(باألبعاد 
توزيع متغير االستجابة عشوائي على مستويات العامل، وفي الفقرات متعددة االستجابات تقدم أكثر 

  .من استجابتين، ومن أهم أمثلتها فقرات مقياس ليكرت

ُتعد مراقبة مستوى مخرجات النظام التربوي وتقييمه من المهام الضرورية لدفع عجلة و
في المجتمعات، حيث ُتوفر نتائج الدراسات التقويمية الكبيرة والشاملة والمستمرة بيانات التنمية 

موضوعية تتعلق بالكثير من المؤشرات التربوية وال سيما إتقان الطلبة للكفايات التعليمية الرئيسة 
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بمؤشرات  التي يسعى النظام التربوي إلى تحقيقها لدى الطلبة، وفي ظل المتابعة والتقييم المتعلق
الجودة ومعاييرها أصبح من الضروري تنفيذ اختبارات وطنية تكشف عن مدى جودة التعليم 

ومن هذه المنطلق . ونوعيته، ليصار إلى توظيف نتائجها في التخطيط وبرامج التطوير والتحديث
م 2000شرعت إدارة االمتحانات واالختبارات في وزارة التربية والتعليم في األردن منذ العام 

بإعداد االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم وجودته وإعداد تقارير بنتائجه حيث تعقد لجنة 
التخطيط في وزارة التربية والتعليم اجتماعا سنويا لمناقشته واالستفادة من توصياته؛ وتزويد 

ية وزارة الترب(المعنيين بنسخ منه؛ ليصار إلى توظيفها في التخطيط على جميع المستويات 
  ).2016والتعليم، 

ويمثل االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم مرجعا مهما يمكن االستفادة من نتائجه في 
تحديد جوانب القوة وجوانب الضعف في أداء الطلبة تمهيدا لوضع الحلول المناسبة ومعالجتها، 

يستفاد من نتائجها في  واتخاذ القرارات التربوية حيثما يلزم ذلك، ويعد هذا االختبار وثيقة
الرابع والثامن : تحسين تعلم الطلبة، ويتم تطبيق هذا االختبار في صفوف المرحلة األساسية

والعاشر في مدارس المملكة األردنية الهاشمية الحكومية والخاصة، والمدارس التابعة لوكالة الغوث 
  ).2019وزارة التربية والتعليم، ( الدولية، والمدارس التابعة لمديرية التعليم والثقافة العسكرية

ونظرا ألهمية االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في تقديم تغذية راجعة لواضعي 
فإن الحاجة تبدو ماسة  ،السياسات التربوية والمنهاجية في تطوير وتحسين تعلم الطلبة وتعليمهم
التحيزات المتعددة واألداء بأن يتصف هذا االختبار بمواصفات االختبار الجيد وأن يخلو من 

التفاضلي سواء في فقراته أو مموهاته ال سيما أن وجود األداء التفاضلي للفقرة مؤشر بأن هناك 
عوامل مرتبطة تنتمي إلى مجموعة معينة تؤثر في احتمالية اإلجابة الصحيحة للفقرة، وبالتالي فإنها 

 .تهدد التقييم العادل بين الطلبة

اسة االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم وفقراته واألداء عليه من زوايا ومحليا فقد تمت در
، )2014(، ودراسة فريحات )2013(، ودراسة البرصان )2011(عدة مثل دراسة الطراونة 

، وأبو مسرة والسوالمة )2019(، ودراسة الحجاج )2016(ودراسة العمري وشطناوي 
)2021.(  

االختبار الوطني ما زال بحاجة إلى المزيد من البحث  في ضوء ما تقدم، يمكن القول أنو
لتمكين العاملين في تقييم أداء طلبة المرحلة األساسية من ضبط نوعية التعليم؛ فالمتتبع للجهود 
التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في تطوير اختبارات ضبط جودة التعليم يجد أنها جهود دؤبة 

جاه العالمي في تمكين الطلبة من المهارات والمعارف والمعلومات ومنظمة تهدف إلى مواكبة االت
 PIRLSفي موضوعات دراسية معينة والتي تحاكي االختبارات الدولية مثل اختبار القدرة القرائية 
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فاالختبارات الدولية والقرارات التي تبنى على نتائجها بدأت تفرض على المدرسة . PISAواختبار 
وكذلك الحال بالنسبة للمناهج والمعلمين، والتقييمات التي يتبعها المعلمين أن تغير في أدوارها، 
فاالختبارات التي ُتستخدم في ضبط جودة التعليم ونوعيته لم تعد تقتصر . في تقييم أداء الطلبة

على تقييم تحصيل الطلبة للمعارف المتضمنة بين دفتي الكتاب المدرسي، وإنما بدأت تربط تقييم 
ات بالحياة والمواقف التي يتوقع من الطالب أن يصادفها في حياته العملية، والتأكد من تلك المهار

أن الطلبة تعلموا وحققوا النتاجات المتوقعة، وأنهم قادرون على األداء وفق مستويات معرفية 
  . )2018البطوش والقرعان،(وأدائية تفرضها تلك االختبارت الجديدة

ية والتعليم في األردن والباحثين الذين بدلوا جهودًا حثيثة واستكماًلا لجهود وزارة الترب
لزيادة جودة التعليم في المرحلة األساسية من خالل تطوير االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم 
في أربعة مباحث، كمساهمة فاعلة في متابعة جهود الباحثين السابقين واستكماأل لجهود رفع سوية 

  .ي ُتعدها وزارة التربية والتعليم في األردناالختبارات الوطنية الت

  مشكلة الدراسة 

عند تطبيق االختبارات بمختلف أنواعها تظهر نتائج متباينة لكل اختبار على من المالحظ أنه 
المجموعات المستهدفة بذلك االختبار؛ األمر الذي يثير مجموعة من التساؤالت حول ما إذا كان 

ود إلى طبيعة السمة المراد قياسها ومستوياتها؟ أم يعود إلى طبيعة هذا التباين في الدرجات يع
االختبار وخصائص فقراته؟ حيث إن بعض الفقرات قد تتضمن أداًء تفاضليا يجعله متحيزا وهذا 

  .من شأنه أن يهدد صدق االختبار وموثوقيته

وطنية ومن بينها األداء على االختبارات الدولية أو البالنتائج المتعلقة  التباين فيإن 
الذي يسهم في زيادة واالختبارات التي ُتعدها وزارة التربية والتعليم لضبط نوعية التعليم، األمر 

الجدل حول العوامل أو المتغيرات التي ُتسهم في هذه التباينات، فبعض الدراسات والتقارير 
باب الكامنة وراء التباينات تفحص النتائج النهائية وتقرأها من منظور ختامي دون أن توضح األس

في النتائج، كما أن بعضها اآلخر يولد الحيرة في تصنيفها لعدم القدرة على التحقق من كونها 
وهذا التناقض بين الدراسات . تعكس فروًقا حقيقية أم أنها مجرد تنميط متعلق ببعض المتغيرات

ختبارات الوطنية التي ُتعدها وزارة يجعل الباب مفتوحا لفحص التباين في األداء على أحد أهم اال
التربية والتعليم لضبط نوعية التعليم في أربعة مباحث، وفحص تباين األداء عليه تبعا لعدد من 

في سياق تعزيز  المعممةباستخدام طريقة مانتل هانزل  2019خالل الدورة االختبارية متغيرات 
  . ضمانة عدالة االختبار
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  الدراسة  أسئلة

ألداء التفاضلي لفقرات االختبار اما : إلى توفير إجابة عن السؤال التاليالدراسة  هذهسعت 
الوطني لضبط نوعية التعليم في مباحث العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة اإلنجليزية للصف 

 -باستخدام طريقة مانتل  م2019خالل الدورة االختبارية  متغيراتبعض الالثامن األساسي تبعا ل
  .The Generalized Mantel-Haenszel المعممةهانزل 

  :ويتفرع عن هذا السؤال عدد من األسئلة الفرعية، وهي على النحو اآلتي

ما األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في مبحث اللغة العربية للصف . 1
  ؟رة االختباريةجنس الطالب، وشكل الصو: يالثامن األساسي تبعا لمتغير

ما األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في مبحث اللغة اإلنجليزية . 2
  ؟جنس الطالب، وشكل الصورة االختبارية: يللصف الثامن األساسي تبعا لمتغير

للصف  ما األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في مبحث الرياضيات. 3
  ؟جنس الطالب، وشكل الصورة االختبارية: يالثامن األساسي تبعا لمتغير

ما األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في مبحث العلوم للصف الثامن . 4
  ؟جنس الطالب، وشكل الصورة االختبارية: ياألساسي تبعا لمتغير

  أهداف الدراسة

ألداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية عن ا الكشف تهدف هذه الدراسة إلى
العلوم، والرياضيات، واللغتين العربية واالنجليزية، للصف الثامن : التعليم في أربعة مباحث هي

  .العتبارات عدة تم التطرق إليها سابًقا ؛متغيراتبعض الاألساسي، وذلك في ضوء 

  همية الدراسةأ

من الناحية النظرية في تسليط المزيد من الضوء على األداء التفاضلي تبرز أهمية الدراسة 
إذ من المتوقع أن الكشف عن األداء . لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم وأسبابه

التفاضلي لفقرات االختبار الوطني سوف يسهم في تحسين صدق االختبار وعدالته، وسوف يساعد 
الخصائص السيكومترية لالختبار من خالل وجود عدد من  واضعي االختبار على تحسين

المؤشرات واألدلة التي ُتحسن من عملية صياغة الفقرات الجيدة، ومراجعة األداء التفاضلي 
  .للفقرات؛ وبالتالي صدق االختبار وعدالة تفسير نتائجه، وازدياد الثقة بها

بيانات إحصائية من خالل استخدام أما من الناحية العملية، فيؤمل من هذه الدراسة توفير 
هانزل المعممة في الكشف عن األداء التفاضلي لالختبار الوطني لضبط نوعية  –طريقة مانتل 
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التعليم في المباحث األربعة وتبعا لعدد من المتغيرات، والتي من شأنها أن تساعد العاملين في 
ت، الستبعاد الفقرات التي ُتظهر أداء مجال بناء الفقرات على الكشف عن األداء التفاضلي للفقرا

  .تفاضليا من فقرات االختبار أو تعديلها

  :الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات

  :وردت في هذه الدراسة مجموعة من المفاهيم، وعرفت إجرائيا على النحو اآلتي

ائي مؤشر إحص :DIF(Differential Item Functioning(األداء التفاضلي للفقرة  .1
للتعبير عن الفروق في االستجابة عن الفروق في االستجابة الصحيحة على الفقرة بين 

 ,Camilli & Shepard(مجموعتين من المفحوصين ممن لهم المستوى نفسه من القدرة 
1994 .( 

إحدى طرق النظرية ) The Generalized Mantel-Haenszel( طريقة مانتل هانزل المعممة. 2
ستخدمة في الكشف عن األداء التفاضلي للفقرات، حيث تقوم هذه الطريقة الكالسيكية الم

: بالكشف عن األداء التفاضلي بين مجموعتين فرعيتين من مجتمع الدراسة إحداهما ُتسمى
المجموعة المرجعية وُتسمى األخرى المجموعة المستهدفة، وهي المجموعة التي يعتقد 

  .)Fidalgo & Madeira, 2008( بوجود فقرات ذات أداء تفاضلي فيها

اختبار سنوي ُتعده وزارة التربية والتعليم ممثلة : االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم. 3
بمديرية االختبارات في إدارة االمتحانات واالختبارات لقياس مدى امتالك الطلبة في صفوف 

ساسية ومستويات أداء الطلبة الرابع، والثامن، والعاشر لمهارات التعلم األ: المرحلة األساسية
اللغة : بداللة مؤشرات األداء، ومدى امتالكهم لمهارات اقتصاد المعرفة في أربعة مباحث

العربية واللغة االنجليزية والرياضيات والعلوم؛ ويستهدف هذا االختبار الصف نفسه بشكل 
  .)2013وزارة التربية والتعليم، ( دوري كل ثالث سنوات

  حدداتهاحدود الدراسة وم

  :تتحدد نتائج الدراسة في ما يأتي

األداء التفاضلي في االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم  تقتصر الدراسة على: الحدود الزمنية. 1
  .م2019الدورة االختبارية الذي جرى خالل الفترة 

مملكة تقتصر الدراسة على نتائج طلبة الصف الثامن األساسي في مدارس ال: الحدود البشرية. 2
  .األردنية الهاشمية

  لضبط نوعية التعليملالختبار  األداء التفاضليتتناول الدراسة : الحدود الموضوعية. 3
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تتحدد نتائج هذه الدراسة بدالالت صدق وثبات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم، كما 
  .وطبيعة المجتمع

  الدراسات السابقة 

يتكون هذا الجزء من البحوث لعديد من الباحثين، وحظي موضوع األداء التفاضلي باهتمام ا
والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالي والتي يتوقع أن تبرز مالمح التطور في 

التي الدراسات السابقة على  انالباحث اقتصرالمسارات البحثية التي تنتمي إليها هذه الدراسة، وقد 
حسب التسلسل الزمني بدًءا من األقدم وانتهاًء ، وعية التعليماالختبار الوطني لضبط ن استهدفت
التي هـدفت إلى الكـشف عـن األداء التفاضـلي فـي فقـرات ) 2011(الطراونـة  أجرى ؛ فقدباألحدث

باستخدام طريقة  2010االختبار الوطني لطلبة الصف الثامن في مادتي الرياضيات والعلوم لعام 
فقرة ) 30: (فقرة من نوع االختيار من متعدد منها) 60(االختبار من  حيث تكون. هانزل –مانتل 

طالبا وطالبة، حيث أظهـرت النتـائج وجود ) 67455(فقرة للعلـوم ُطبق على ) 30(ات ویاضـیللر
فقرات لصالح اإلناث في ) 4(فقرات لصالح اإلناث فـي اختبار العلوم، و) 9(أداء تفاضلي في 
   .اختبار الرياضيات

دراسة هدفت إلى الكشف عن األداء التفاضلي لمتغير الجنس ) 2013(جرى البرصان وأ
لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم لمادة الرياضيات للصف العاشر، وذلك لكل من 

المستوى المتقدم، : المستويات األربعة التي تصنف وزارة التربية والتعليم طلبتها فيها، وهي
طالبا وطالبة ) 43468(حيث بلغ عدد أفراد عينة الدراسة . ر جزئيا، والمبتدئوالماهر، والماه

. طالبة) 22138(طالبا و) 21330(اختيروا من طلبة الصف العاشر األساسي في األردن بواقع 
ولتحقيق أهداف الدراسة تم الحصول على استجابات الطلبة على االختبار الوطني لمادة 

 -فقرة، وتحليلها لمستويات الطلبة األربعة باستخدام طريقة مانتل ) 30(الرياضيات المكون من 
التفاضلي، وكشفت نتائج الدراسة عن الفقرات التي تظهر أداًء تفاضليا في  هانزل للكشف عن األداء

كل مستوى، وقد كان عدد الفقرات يزداد كلما اتجهنا من المستوى األعلى للمستوى األدنى، 
%) 67(للمستوى المتقدم و%) 30(فقرات التي تظهر أداًء تفاضليا بين حيث تراوحت نسبة ال

  . للمستوى المبتدئ

بدراسة هدفت للكشف عن األداء التفاضلي في اختباري العلوم ) 2014(فريحات كما قامت 
والرياضيات في االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم وفقراتهما تبعا لطريقة تقديم االختبار 

طالبا ) 2734(ولتحقيق غرض الدراسة تم استخدام بيانات عينة مكونة من ) وسبورقي، مح(
فقرة ) 24(و) 25(وطالبة من طلبة الصف العاشر على اختباري العلوم والرياضيات والمكونين من 

على التوالي، حيث تم استخدام مؤشر األداء التفاضلي غير التعويضي كمؤشر لألداء التفاضلي 
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ألداء التفاضلي التعويضي كمؤشر لألداء التفاضلي للفقرة من خالل ارتباطهما للفقرة، ومؤشر ا
وقد أظهرت النتائج وجود أداء تفاضلي على مستوى فقرات اختبار . بالدرجة الكلية على االختبار

وبواقع فقرتين من مجموع الفقرات التي %) 8.33(الرياضيات تبعا لشكل تقديم االختبار بنسبة 
أداًء تفاضليا منتظم لصالح الشكل المحوسب من ) 28(الختبار، حيث أظهرت الفقرة يتكون منها ا

أداًء تفاضليا غير منتظم تارة لصالح الشكل الورقي؛ وتارة ) 13(االختبار، في حين أظهرت الفقرة 
أخرى لصالح الشكل المحوسب من االختبار، كما أظهرت وجود أداء تفاضلي على مستوى فقرات 

بواقع ثالث فقرات من مجموع فقرات %) 12(علوم تبعا لشكل تقديم االختبار بنسبة اختبار ال
لصالح الشكل الورقي؛ وتارة أخرى لصالح  االختبار جميعها أظهرت أداًء تفاضليا غير منتظم تارة

  .الشكل المحوسب من االختبار

قرات االختبار إلى الكشف عن األداء التفاضلي لف) 2016(وهدفت دراسة العمري وشطناوي 
الوطني لضبط نوعية التعليم في مبحث الرياضيات للصف العاشر تبعا لمتغير الجنس، وقد بلغت 

طالبة ولتحقيق هدف ) 1200(طالب و) 1200(طالبا وطالبة بواقع ) 2400(عينة الدراسة 
) 39(ن الدراسة تم الحصول على البيانات المتعلقة باستجابات الطلبة على االختبار المكون م

في الكشف عن األداء ) NCDIF(فقرة، وتم استخدام مؤشر األداء التفاضلي الالتعويضي 
التفاضلي للفقرات، حيث بلغ عدد الفقرات في صورتها النهائية بعد مطابقة الفقرات للنماذج 

فقرة مطابقة للنموذج الثنائي ) 34(فقرة مطابقة للنموذج األحادي المعلمة و) 25(المستخدمة 
فقرة من ) 15(فقرات من أصل ) 9(علمة، وقد كشفت النتائج عن وجود أداء تفاضلي منتظم الم

  . فقرة هي عدد الفقرات المشتركة بين الطالب والطالبات) 26(أصل 

إلى فحص األداء التفاضلي للفقرات عبر المجموعات ) 2019(وهدفت دراسة الحجاج 
م؛ وفًقا 2016/2017التعليم للعام الدراسي  المتعددة الختبار الرياضيات الوطني لضبط نوعية

، وتقاطع متغيري الجنس )حكومي، خاص، وكالة الغوث(لمتغير السلطة المشرفة على المدارس 
مربع كاي للورد : باستخدام طريقتين للكشف عن األداء التفاضلي) مدينة، قرية(وموقع المدرسة 

طالبا ) 3000(تم استخدام استجابات هانزل المعممة، وألغراض الدراسة -المعممة، ومانتل 
فقرة اختيار من متعدد، ولكل منها أربعة بدائل، حيث بلغ ) 40(وطالبة من الصف العاشر على 

ووفًقا . فقرة) 32(عدد الفقرات في صورتها النهائية بعد مطابقة الفقرات للنموذج ثالثي المعلمة 
هانزل المعممة عن وجود فقرة  -نتل لتقاطع متغيري الجنس وموقع المدرسة، كشفت طريقة ما

فقرة ) 11(واحدة أبدت أداًء تفاضليا أوليا، وعند استخدام طريقة مربع كاي للورد المعممة أبدت 
   .أبدت أداًء تفاضليا أوليا



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  وظاظاسلمان 

  2680

إلى استخدام طريقة أشجار راش للكشف عن ) 2021(وهدفت دراسة أبو مسرة والسوالمة 
بار الوطني لضبط نوعية التعليم في الرياضيات للصف الرابع األساسي األداء التفاضلي لفقرات االخت

الجنس وموقع المدرسة والسلطة : في األردن، تبعا للمتغيرات التي توفرها عملية التقييم، وهي
) 31136(وتكون مجتمع الدراسة من استجابات . المشرفة على التعليم وطريقة تقديم االختبار

فقرة من نوع االختيار من متعدد تطابقت مع نموذج راش وبتطبيق ) 25(طالبا وطالبة على 
من المفحوصين، بينت النتائج أن هناك ) 1500(الطريقة على استجابات عينة عشوائية قوامها 

فقرات ذات أداء تفاضلي أي ) 8(أداء تفاضليا وفًقا لمتغير الجنس فقط؛ إذ تم الكشف عن 
فقرات ولصالح اإلناث ) 5(داء التفاضلي لصالح الذكور في وكان األ. من الفقرات%) 32(مانسبته 

  .فقرات) 3(في 

في ضوء استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة والمتغيرات التي 
يالحظ أن جميع هذه الدراسات تشترك في تناول األداء التفاضلي كإشكالية بحثية تناولتها، 
، وأهمية الكشف عنه كأحد اإلجراءات الضرورية عية التعليماالختبار الوطني لضبط نو تستهدف

كما استخدمت طرًقا مختلفة في الكشف عن األداء التفاضلي، ، لضمان عدالة االختبار وصدقه
وطريقة مربع هانزل المعممة، واالنحدار اللوجستي  –هانزل وطريقة مانتل  - طريقة مانتل : مثل

دراسة ، علما بأن )Generalized Lord’s chi-square test(كاي للورد المعممة 
 .المعممة استخدمت طريقة مانتل هانزل )2019الحجاج،(

، كمتغيرات تصنع األداء التفاضلي وقد تنوعت الدراسات من حيث المتغيرات التي تناولتها
 .درجة مخاطرة المفحوصينومتغير متغير الجنس، والمنطقة، وشكل الصورة االختبارية، : مثل

ومن ، الرياضيات والعلوم اقتصرت على مبحثييتعلق بالمباحث الدراسية المستهدفة، فقد وفيما 
وقد أفادت اللغة العربية واللغة االنجليزية، المالحظ أن أيا من الدراسات السابقة لم يتناول 

الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد منهجية الدراسة، وفي بناء اإلطار النظري، 
  .اقشة وتفسير النتائج الحًقاومن

  الطريقة واإلجراءات

الدراسة، وإجراءات  واتألد وعرضالمنهج الدراسة وبياناتها، وصًفا  الجزءيتضمن هذا 
ا للطرق والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات تطبيقها، وكذلك يتضمن وصًف

  .واستخالص النتائج
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  منهج الدراسة 

المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن الفقرات التي تظهر أداًء تفاضليا في فقرات تم استخدام 
 ضبط نوعية التعليم في مباحث العلوم والرياضيات واللغتين العربية واإلنجليزيةالوطني لالختبار ا

م لمتغيرات جنس الطالب وشكل الصورة 2018/2019للصف الثامن األساسي للعام الدراسي 
  .هانزل المعممة وذلك لمناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافها –تخدام طريقة مانتل االختبارية باس

  بيانات الدراسة

فقرات  علىطلبة الصف الثامن األساسي  توفرت بيانات الدراسة الحالية من استجابات
ضبط نوعية التعليم في مباحث العلوم والرياضيات واللغتين العربية واإلنجليزية الوطني لالختبار ا
م، 2019خالل الدورة االختبارية  )10000(، والبالغ عددهم ي مدارس المملكة األردنية الهاشميةف

  . لمتغيراتهاتوزيع أفراد الدراسة وفًقا ) 1(الجدول  ويبين

   لمتغيراتهاالدراسة وفًقا  بياناتتوزيع  :1 الجدول

  المبحث
  الصورة االختباريةشكل   الجنس

  نيإلكترو  ورقيال  اإلناث  الذكور
  1249  8751  5338  4662 اللغة العربية

  1306  8694  5366  4634 اللغة اإلنجليزية
  1211  8789  5275  4725 الرياضيات
  1258  8742  5232  4768 العلوم

  أداة الدراسة 

 في المباحث األساسية األربعة التعليم نوعية لضبط الوطني االختبار من الدراسة أداة ونتكت
االختيار من متعدد م، تضمنت فقرات من نوع 2019ي الدورة االختبارية ف األساسي الثامن للصف

  ).2(، كما في الجدول أربعة بدائلا لكل منه

  2019يبين أعداد الفقرات في المباحث األساسية في الدورة االختبارية  :2الجدول

  2019الدورة االختبارية   المباحث األساسية
  40  اللغة العربية

  36  اللغة اإلنجليزية
  40  الرياضيات

  42  العلوم
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  إجراءات الدراسة

  :سارت الدراسة وفق الخطوات اآلتية

في استيفاء البيانات  الباحثانالحصول على الموافقات الرسمية المتعلقة بتسهيل مهمة  -
 .للصف الثامن األساسي لضبط نوعية التعليم الخاصة باالختبار الوطني

إدارة االختبارات واالمتحانات في وزارة التربية الحصول على البيانات الالزمة من خالل  -
 .والتعليم

تنقية البيانات وحذف المتغيرات والبيانات التي ليس لها عالقة بالدراسة، واالحتفاظ  -
الصورة وشكل الجنس  يباستجابات الطلبة على فقرات االختيار من متعدد على وفق لمتغير

 .االختبارية

والرزمة اإلحصائية للعلوم ) GMHDIF(برمجية خدام إجراء المعالجات اإلحصائية باست -
 ).SPSS(االجتماعية 

 المعالجة اإلحصائية 

 :لإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت المعالجات اإلحصائية اآلتية

هانزل المعممة للكشف عن الفقرات التي تظهر أداء تفاضليا  –تم استخدام طريقة مانتل 
اللغة العربية، واللغة (نوعية التعليم في المباحث األربعة  على فقرات االختبار الوطني لضبط

على  ،جنس الطالب، وشكل الصورة االختبارية: يتبعا لمتغير) اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم
  :مرحلتين

وهي مرحلة أولية تم فيها الكشف عن الفقرات ذات األداء التفاضلي باالعتماد على : المرحلة األولى
  .ات الطلبة على الفقراتجميع استجاب

وهي مرحلة نهائية هدفها الكشف عن الفقرات ذات األداء التفاضلي بشكل نهائي : المرحلة الثانية
ومنقح بحيث تم استثناء استجابات الطلبة على الفقرات ذات األداء التفاضلي، واعتمدت على 

  .استجابات الفقرات الخالية من األداء التفاضلي
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  ناقشتهانتائج الدراسة وم

ما األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية : والذي ينص على: السؤال األول
جنس الطالب، وشكل : يالتعليم في مبحث اللغة العربية للصف الثامن األساسي تبعا لمتغير

هانزل  -ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخدام طريقة مانتل  ؟الصورة االختبارية
 )Fidalgo, 2010(الموضوع من قبل فادلكوا ) GMHDIF(التي يوفرها برنامج  المعممة

للكشف عن الفقرات التي تظهر أداء تفاضليا في اختبار اللغة العربية لضبط نوعية التعليم 
  :للصف الثامن وفًقا للمتغيرات اآلتية

  :جنس الطالب -أوًلا

 وفًقا تفاضليا أداء ُتبِدي التي الفقرات عن للكشف المعممة هانزل-مانتل طريقة نتائج :3 جدول
  جنس الطالبمتغير ل

رقم 

  الفقرة
QMH 

احتمالية 

  الخطأ

  المجموعة المرجعية

  اإلناث

  المجموعة البؤرية

  الذكور

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
13  10.825 0.00 0.58  0.58  0.51  0.5  
21  10.975  0.001  0.30  0.30  0.32  0.467  
40  16.404  0.00 0.56  0.56  0.56  0.497  

 باستخدام تفاضليا، ءاأد أبدت فقرة )40( أصل من تقراف )3( أن )3( جدول من يالحظ
، 13(وهي الفقرات ذوات األرقام %)  7.5( وهي تشكل ما نسبته )0.01α =(داللة  مستوى
لصالح الذكور، في لم يتم ) 21(ح اإلناث، والفقرة لصال) 13(، حيث كانت الفقرة رقم )21،40

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة . لصالح أي من المجموعتين) 40(تحديد األداء التفاضلي للفقرة 
أظهـرت  التي) 2016(العمري وشطناوي ) 2021(أبو مسرة والسوالمة  )2011(الطراونـة 

يعود ذلك إلى متغيرات وظروف وقد إلناث لصالح ا متغير الجنسوجود أداء تفاضلي في  نتائجها
  .بيئية وواقعية متشابهة فيما يتعلق بمحتوى اختبار اللغة العربية
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  شكل الصورة االختبارية - ثانيا 

 وفًقا تفاضليا ُتبِدي أداء التي الفقرات عن للكشف المعممة هانزل-مانتل طريقة نتائج :4 جدول
  شكل الصورة االختباريةلمتغير 

 
  رقم

 قرةالف

 
QMH 

 
  احتمالية

 الخطأ

  مرجعيةالمجموعة ال

 الشكل الورقي
  المجموعة البؤرية

 الشكل اإللكتروني
  متوسطال

 الحسابي
  االنحراف

 معياريال
  متوسطال

 الحسابي
  االنحراف

 معياريال
3 7.094 0.00 0.65 0.477 0.68 0.467 
6 17.054 0.00 0.63 0.483 0.75 0.435 
7 18.537 0.00 0.52 0.500 0.65 0.478 
9 13.617 0.00 0.48 0.500 0.49 0.500 

10 8.236 0.002 0.21 0.404 0.21 0.406 
14 7.543 0.006 0.66 0.475 0.76 0.426 
16 16.133 0.00 0.78 0.416 0.88 0.325 
23 14.258 0.00 0.47 0.499 0.59 0.491 
31 15.314 0.00 0.71 0.453 0.83 0.375 
33 87.043 0.00 0.52 0.500 0.71 0.452 
39 14.924 0.00 0.36 0.481 0.46 0.498 

 باستخدام تفاضليا، ءاأد أبدت فقرة )40( أصل من تقراف )11( أن )4( جدول من يالحظ
، 3،6(وهي الفقرات ذوات األرقام %)  27.5( وهي تشكل ما نسبته )α =0.01(داللة  مستوى

جميعها لصالح الشكل اإللكتروني لالختبار في حين أن ، )39، 33، 31، 23، 16، 14، 10، 7،9
) 2014(فريحات لم يتم تحديد لصالح أي مجموعة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) 10(الفقرة 
 لصالح الشكل المحوسب من االختبار أظهرت وجود أداء تفاضلي تبعا لشكل تقديم االختبار والتي

استفادة المفحوصين من الشكل اإللكتروني الختبار بسبب كما أنها تختلف وتعزى هذه النتيجة إلى 
سالسة التعامل مع االختبار واالستفادة من مزايا االختبارات والمتعلقة بإمكانية تغيير تنسيق 
الصفحة وتغيير حجم الخط في االختبار اإللكتروني وعدم إمكانية ذلك في الشكل الورقي، وكذلك 

وني من خالل النقر بواسطة الفأرة وليس التظليل بقلم الرصاص سرعة االستجابة في الشكل اإللكتر
على ورقة القارئ الضوئي في االختبار الورقي، والسرعة في عمليات الحذف والتعديل في االختبار 
اإللكتروني، بينما يحتاج استخدام الممحاة وإعادة التظليل مرة أخرى في االختبار الورقي وقًتا 

لى مقدار تركيز المفحوص لالستدالل إلى اإلجابة الصحيحة األمر الذي ربما يؤثر ع أطول، وهذا
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يزيد من القلق والتوتر لدى المفحوص؛ األمر الذي يزيد من ميل الطلبة إلى التخمين العشوائي 
  .لإلجابة الصحيحة

 ما األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في مبحث اللغة: السؤال الثاني
 ؟جنس الطالب، وشكل الصورة االختبارية: ياإلنجليزية للصف الثامن األساسي تبعا لمتغير

هانزل المعممة التي يوفرها  - ولإلجابة عن السؤال الثاني فقد تم استخدام طريقة مانتل 
للكشف عن الفقرات التي تظهر أداء تفاضليا في اختبار اللغة ) GMHDIF(برنامج 

  :ية التعليم للصف الثامن األساسي وفًقا للمتغيرات اآلتيةاإلنجليزية لضبط نوع

  :جنس الطالب -أوًلا

وفًقا  تفاضليا أداء ُتبِدي التي الفقرات عن للكشف المعممة هانزل-مانتل طريقة نتائج :5 جدول
  جنس الطالبلمتغير 

  رقم

 الفقرة
QMH 

  احتمالية

 الخطأ

  المجموعة المرجعية

 اإلناث
  المجموعة البؤرية

 ورالذك
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
1 6.68 0.01 0.43 0.496 0.39 0.488 
2 18.773 0.00 0.4 0.49 0.4 0.49 
3 116.416 0.00 0.3 0.457 0.35 0.478 
4 162.135 0.00 0.45 0.498 0.5 0.5 
6 15.029 0.00 0.61 0.487 0.56 0.496 
7 43.676 0.00 0.57 0.495 0.53 0.499 
9 23.111 0.00 0.73 0.442 0.6 0.489 
10 108.005 0.00 0.35 0.478 0.39 0.487 
12 31.021 0.00 0.47 0.499 0.46 0.498 
15 141.915 0.00 0.67 0.472 0.47 0.499 
18 52.835 0.00 0.65 0.476 0.500 0.500 
20 7.976 0.00 0.48 0.500 0.44 0.497 
21 64.245 0.00 0.68 0.467 0.54 0.499 
22 18.847 0.00 0.66 0.475 0.53 0.499 
23 69.449 0.00 0.23 0.423 0.29 0.453 
24 35.725 0.00 0.69 0.462 0.55 0.498 
27 111.71 0.00 0.33 0.471 0.39 0.487 
29 149.222 0.00 0.73 0.446 0.53 0.499 
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  رقم

 الفقرة
QMH 

  احتمالية

 الخطأ

  المجموعة المرجعية

 اإلناث
  المجموعة البؤرية

 ورالذك
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
30 57.796 0.00 0.7 0.457 0.55 0.497 
31 196.901 0.00 0.33 0.471 0.43 0.495 
32 46.71 0.00 0.67 0.469 0.53 0.499 
34 19.108 0.00 0.60 0.490 0.48 0.499 
35 43.7 0.00 0.69 0.463 0.54 0.498 
36 41.641 0.00 0.62 0.486 0.49 0.50 

 باستخدام ا،تفاضلي ءاأد دتأب فقرة )36( أصل من تقراف )24( أن )5( جدول من يالحظ
، 1(وهي الفقرات ذوات األرقام %)  66.66( وهي تشكل ما نسبته )α =0.01(داللة  مستوى

2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،9 ،10 ،12 ،15 ،18 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،27 ،29 ،30 ،31 ،32 ،
: ألرقام، وهي الفقرات ذوات ا%)70.83(اإلناث وبنسبة  لصالح فقرات) 17( منها) 36، 35، 34
 فقرات )6(و ،)36، 35، 34، 32 ،30، 29، 24، 22، 21، 20، 18، 15، 12، 9، 7، 6، 1(

، في حين لم يتم تحديد )31، 27، 23، 10، 4، 3(الذكور، هي الفقرات ذوات األرقام  لصالح
أبو ) 2011(الطراونـة ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )2(لصالح أي مجموعة كانت الفقرة رقم 

أظهـرت النتـائج وجود أداء تفاضلي  التي) 2016(العمري وشطناوي ) 2021(والسوالمة  مسرة

وقد يعزى تفوق اإلناث على الذكور في القدرات اللفظية والتعبيرية في مبحث اللغة  .لصالح اإلناث
 تهزى النتيجة إلى أن قدرات اإلناث السمعية أعلى من البصرية، وإلى -أيضا –اإلنجليزية، وربما 

  .طبيعة اإلناث والدور االجتماعي الذي يفرضه مجتمعنا وعاداته ونمط التنشئة الوالدية المتبع
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  شكل الصورة االختبارية -  اانيث

 وفًقا تفاضليا أداء ُتبِدي التي الفقرات عن للكشف المعممة هانزل-مانتل طريقة نتائج :6 جدول
 شكل الصورة االختباريةلمتغير 

  رقم

  الفقرة
QMH 

 
  اليةاحتم

 الخطأ

  المجموعة المرجعية

 الشكل الورقي
  المجموعة البؤرية

 الشكل اإللكتروني
المتوسط 

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
2 44.583 0.00 0.41 0.492 0.35 0.478 
4 29.014 0.00 0.47 0.499 0.46 0.499 
6 13.803 0.00 0.59 0.492 0.61 0.487 
7 63.366 0.00 0.55 0.498 0.52 0.500 
8 39.943 0.00 0.70 0.462 0.71 0.456 
9 7.789 0.002 0.67 0.470 0.72 0.449 

11 8.457 0.058 0.44 0.496 0.47 0.499 
12 11.211 0.037 0.47 0.499 0.50 0.500 
17 26.45 0.00 0.45 0.497 0.46 0.498 
21 9.35 0.00 0.61 0.488 0.71 0.454 
24 54.024 0.00 0.62 0.485 0.79 0.409 
29 42.924 0.00 0.63 0.483 0.78 0.413 
30 38.658 0.00 0.63 0.484 0.78 0.416 
31 24.439 0.00 0.37 0.484 0.35 0.476 
32 20.571 0.00 0.60 0.489 0.73 0.442 
35 7.734 0.002 0.61 0.487 0.73 0.446 
36 65.572 0.00 0.55 0.498 0.50 0.500 

 باستخدام ا،تفاضلي ءاأد أبدت فقرة )36( أصل من تقراف )17( أن )6( جدول من يالحظ
، 2(وهي الفقرات ذوات األرقام %)  47.22( وهي تشكل ما نسبته )α =0.01(داللة  مستوى

 لصالح فقرة) 12( منها) 36، 35، 32، 31، 30، 29، 24، 21، 17، 11، 10، 9، 7، 6، 4
، 12، 11، 9 ،8، 6(، وهي الفقرات ذوات األرقام %)70.58(لشكل اإللكتروني لالختبار وبنسبة ا

، %)29.41(الشكل الورقي وبنسبة  لصالح فقرات )5(و )35، 32، 30، 29، 24، 21، 17
) 2014(فريحات وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ). 36، 31، 7، 4، 2(وهي الفقرات ذوات األرقام 

، لصالح الشكل المحوسب من االختبار وجود أداء تفاضلي تبعا لشكل تقديم االختبارأظهرت  التي
ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن هناك العديد من العوامل التي تتفاعل مع قدرة المفحوصين 
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لإلجابة عن فقرات االختبار، ومنها ما يتعلق بشكل االختبار مثل وجود فواصل للصفحات واألسطر 
تصميم الفقرات وخصائص الفقرة والعوامل المتعلقة بسهولة الحركة في أثناء اإلجابة وخصائص 

عن فقرات االختبار ومراجعتها ومعاينتها وقدرة المفحوص على الحذف والتعديل لإلجابات 
  .الخاطئة

ما األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في مبحث : السؤال الثالث
؟ جنس الطالب، وشكل الصورة االختبارية: ييات للصف الثامن األساسي تبعا لمتغيرالرياض

هانزل المعممة التي  -ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث فقد تم استخدام طريقة مانتل 
للكشف عن الفقرات التي تظهر أداًء تفاضليا في اختبار ) GMHDIF(يوفرها برنامج 

  :يم للصف الثامن وفًقا للمتغيرات اآلتيةالرياضيات لضبط نوعية التعل

  :جنس الطالب -أوًلا

 وفًقا تفاضليا أداء ُتبِدي التي الفقرات عن للكشف المعممة هانزل-مانتل طريقة نتائج :7 جدول
 جنس الطالبلمتغير 

رقم 

 الفقرة
QMH 

احتمالية 

 الخطأ

  المجموعة المرجعية

 اإلناث
  المجموعة البؤرية

 الذكور
المتوسط 

 لحسابيا
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
1 266.427 0.00 0.63 0.482 0.78 0.414 
2 29.24 0.003 0.43 0.495 0.40 0.491 
4 8.096 0.00 0.40 0.491 0.45 0.497 
5 16.824 0.00 0.38 0.486 0.43 0.495 
8 24.091 0.00 0.53 0.499 0.59 0.492 
9 112.003 0.00 0.24 0.429 0.16 0.368 

10 14.043 0.00 0.44 0.496 0.49 0.500 
11 24.445 0.00 0.30 0.458 0.35 0.476 
12 47.503 0.00 0.35 0.478 0.30 0.459 
13 273.78 0.00 0.51 0.500 0.37 0.483 
14 35.052 0.00 0.56 0.497 0.63 0.483 
16 7.192 0.00 0.41 0.493 0.45 0.497 
17 235.932 0.00 0.67 0.472 0.80 0.398 
18 126.564 0.00 0.25 0.431 0.16 0.368 
19 127.431 0.00 0.48 0.500 0.60 0.490 
21 56.139 0.00 0.28 0.449 0.21 0.410 
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رقم 

 الفقرة
QMH 

احتمالية 

 الخطأ

  المجموعة المرجعية

 اإلناث
  المجموعة البؤرية

 الذكور
المتوسط 

 لحسابيا
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
22 6.287 0.007 0.27 0.442 0.24 0.427 
24 33.746 0.000 0.48 0.500 0.55 0.498 
26 26.864 0.00 0.23 0.419 0.18 0.385 
28 37.598 0.00 0.27 0.445 0.22 0.415 
30 66.789 0.00 0.41 0.492 0.50 0.500 
31 9.211 0.00 0.38 0.484 0.41 0.492 
33 11.231 0.00 0.42 0.494 0.46 0.498 
34 6.953 0.001 0.42 0.493 0.45 0.498 
37 28.657 0.00 0.35 0.477 0.30 0.458 
38 16.25 0.002 0.36 0.479 0.33 0.469 
39 36.43 0.00 0.21 0.407 0.17 0.373 
40 15.284 0.00 0.25 0.431 0.21 0.409 

 باستخدام ا،تفاضلي ءاأد أبدت فقرة )40( أصل من تقراف )28( أن )7( جدول من يالحظ
، 2، 1(وهي الفقرات ذوات األرقام %)  70( وهي تشكل ما نسبته )α =0.01(داللة  مستوى

4 ،5 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،16 ،17 ،18 ،19 ،21 ،22 ،24 ،26 ،28 ،30 ،31 ،
: ، وهي%)46.42(اإلناث وبنسبة  لصالح فقرات) 13( منها) 40، 39، 38، 37، 34، 33

) 15(و ،)40، 39، 38، 37، 28، 26، 22، 21، 18، 13، 12، 9، 2(الفقرات ذوات األرقام 
، 11، 10، 8، 5، 4، 1(وهي الفقرات ذوات األرقام %) 53.57(الذكور وبنسبة  لصالح فقرات

) 2011(الطراونـة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ). 34، 33، 31، 30، 24، 19، 17، 16، 14
حيث أظهـرت النتـائج وجود أداء  )2016(العمري وشطناوي ) 2021(أبو مسرة والسوالمة 

د يكون االختالف في األداء بين الذكور واإلناث وق، تفاضلي في اختبار الرياضيات لصالح اإلناث
اجتماعية كتلك التي كونت اعتقا - ا إلى عوامل جينية أو عوامل ثقافيةعلى االختبار عائدا لدى د

مناسبة لهم أكثر، وأن اللغات والمواد اإلنسانية  - ا الرياضيات صخصو -الذكور بأن المواد العلمية 
دافعية واتجاهات إيجابية نحو المواد العلمية والرياضيات لدى ما يشكل  .تناسب اإلناث أكثر

  .الذكور أكثر منها لدى اإلناث، ومن المعلوم أن إتقان المهارات يرتبط بتقدير الذات والثقة بالنفس
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  شكل الصورة االختبارية -  ثانيا

 وفًقا فاضليات أداء ُتبِدي التي الفقرات عن للكشف المعممة هانزل-مانتل طريقة نتائج :8 جدول
  شكل الصورة االختباريةلمتغير 

رقم 

 الفقرة
QMH 

احتمالية 

 الخطأ

  المجموعة المرجعية

 ل الورقيكالش
  المجموعة البؤرية

 الشكل اإللكتروني
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
2 8.981 0.00 0.41 0.491 0.40 0.490 
3 10.353 0.00 0.35 0.476 0.33 0.470 
4 8.638 0.00 0.43 0.495 0.50 0.500 
8 15.518 0.00 0.56 0.496 0.53 0.500 

11 9.253 0.00 0.32 0.465 0.38 0.485 
14 7.706 0.01 0.59 0.491 0.66 0.473 
17 33.645 0.00 0.73 0.442 0.84 0.371 
18 10.702 0.00 0.19 0.394 0.17 0.378 
19 12.358 0.00 0.53 0.499 0.61 0.489 
20 10.685 0.00 0.34 0.475 0.32 0.467 
21 7.334 0.01 0.24 0.430 0.23 0.418 
22 7.149 0.01 0.25 0.433 0.22 0.417 
26 8.821 0.00 0.20 0.404 0.18 0.380 
28 10.286 0.00 0.24 0.427 0.29 0.455 
29 21.393 0.00 0.39 0.488 0.48 0.500 
34 16.404 0.00 0.43 0.495 0.39 0.489 
39 14.397 0.00 0.19 0.391 0.15 0.353 

 باستخدام ا،تفاضلي ءاأد أبدت فقرة )40( أصل من تقراف )17( أن )8( جدول من يالحظ
، 3، 2(وهي الفقرات ذوات األرقام %) 42.5( وهي تشكل ما نسبته )α =0.01(داللة  مستوى

 لصالح فقرات) 7( منها) 39، 34، 29، 28، 26، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 14، 8، 4
، 17، 14 ،11، 4(، وهي الفقرات ذوات األرقام %)41.17(الشكل اإللكتروني لالختبار وبنسبة 

، وهي الفقرات ذوات %)58.82(الشكل الورقي وبنسية  لصالح فقرات )10(و )29، 28، 19
فريحات دراسة  وتختلف هذه النتيجة مع) 39، 34، 26، 22، 21، 20، 18، 8، 3، 2(األرقام 

أظهرت وجود أداء تفاضلي على مستوى فقرات اختبار الرياضيات تبعا لشكل تقديم التي ) 2014(
وتعزى هذه النتيجة إلى أن أن اإلجابة عن فقرات  لصالح الشكل المحوسب من االختبار االختبار

تتطلب تطلب تآزرا بصريا أثناء اإلجابة عليها  الرياضيات وما تتضمنه من رموز وعمليات حسابية
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وال يتأتى إال من خالل استعانة المفحوص بالقلم والورقة إلجراء بعض المحاوالت والتأكد من 
بعض األفكار ووضع بعض التدوينات على الورقة البيضاء والتي قد ترفع من شدة التركيز وصدق 

يتعذر تحقيقه على الشكل اإللكتروني ألن التآزر عملية االستدالل إلى اإلجابة الصحيحة وهذه 
البصري الحركي في تلك الحالة يكون بين الفأرة والشاشة دون مداخالت جانبية تمكن المفحوص 
من رفع شدة التركيز في االستدالل على الرغم من تزويد المفحوص بورقة بيضاء في أثناء إجابته 

  .اإلرباك ويعيق عملية االسترسال في اإلجابةلالختبار اإللكتروني األمر الذي يؤدي إلى 

ما األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في مبحث العلوم  :السؤال الرابع
ولإلجابة عن ؟ جنس الطالب، وشكل الصورة االختبارية: يللصف الثامن األساسي تبعا لمتغير

هانزل المعممة التي يوفرها برنامج  -مانتل  فقد تم استخدام طريقة سؤال الدراسة الرابع
)GMHDIF ( ا في اختبار العلوم لضبط نوعيةللكشف عن الفقرات التي تظهر أداء تفاضلي

  :التعليم للصف الثامن وفًقا للمتغيرات اآلتية

  :جنس الطالب -أوًلا

وفًقا  تفاضليا ءاأد ُتبِدي التي الفقرات عن للكشف المعممة هانزل-مانتل طريقة نتائج :9 جدول
 جنس الطالبلمتغير 

رقم 

 الفقرة
QMH 

احتمالية 

 الخطأ

  المجموعة المرجعية

 اإلناث
  المجموعة البؤرية

 الذكور
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
1 31.617 0.00 0.56 0.496 0.58 0.494 
2 8.902 0.00 0.45 0.497 0.44 0.497 
3 65.778 0.00 0.27 0.444 0.33 0.47 
4 63.613 0.00 0.88 0.324 0.8 0.399 
5 9.673 0.00 0.76 0.425 0.7 0.456 

11 55.548 0.00 0.28 0.449 0.34 0.473 
12 12.788 0.00 0.7 0.458 0.7 0.457 
13 49.659 0.00 0.33 0.471 0.26 0.437 
15 27.83 0.00 0.45 0.497 0.47 0.499 
16 60.111 0.00 0.66 0.475 0.55 0.498 
18 54.006 0.00 0.56 0.496 0.59 0.493 
19 52.42 0.00 0.16 0.371 0.22 0.411 
24 49.766 0.00 0.48 0.499 0.38 0.486 
25 35.318 0.00 0.48 0.5 0.4 0.489 
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رقم 

 الفقرة
QMH 

احتمالية 

 الخطأ

  المجموعة المرجعية

 اإلناث
  المجموعة البؤرية

 الذكور
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
27 10.844 0.00 0.52 0.5 0.46 0.499 
28 28.035 0.00 0.53 0.499 0.45 0.497 
29 14.685 0.00 0.32 0.465 0.34 0.473 
30 12.798 0.00 0.34 0.474 0.36 0.48 
33 12.215 0.00 0.37 0.483 0.32 0.467 
34 49.242 0.00 0.58 0.493 0.48 0.5 
35 26.935 0.00 0.57 0.496 0.48 0.5 
36 21.197 0.00 0.33 0.469 0.36 0.48 
37 30.26 0.00 0.48 0.5 0.4 0.49 
38 24.186 0.00 0.48 0.5 0.41 0.492 
39 136.64 0.00 0.71 0.455 0.57 0.496 
40 245.62 0.00 0.75 0.435 0.57 0.495 
41 122.01 0.00 0.6 0.49 0.46 0.499 
42 177.17 0.00 0.77 0.418 0.62 0.485 

 باستخدام ا،ضليتفا ءاأد أبدت فقرة )42( أصل من تقراف )28( أن )9( جدول من يالحظ
، 1(وهي الفقرات ذوات األرقام %)  66.66( وهي تشكل ما نسبته )α =0.01(داللة  مستوى

2 ،3 ،4 ،5 ،11 ،12 ،13 ،15 ،16 ،18 ،19 ،24 ،25 ،27 ،28 ،29 ،30 ،33 ،34 ،35 ،
: ، وهي%)64.29(اإلناث وبنسبة  لصالح فقرات) 18( منها) 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36

، 39، 38، 37، 35، 34، 33، 28، 27، 25، 24، 16، 13، 5، 4،،2(ت ذوات األرقام الفقرا
، 1(وهي الفقرات ذوات األرقام %) 35.71(الذكور وبنسبة  لصالح فقرات) 10(و ،)42، 41، 40
) 2011(الطراونـة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ). 36، 30، 29، 19، 18، 15، 12، 11، 3

في أظهـرت وجود أداء تفاضلي  التي )2016(العمري وشطناوي ) 2021(أبو مسرة والسوالمة 
وقد يعود ذلك إلى حرص اإلناث على أن يكن ناجحات اختبار العلوم لصالح اإلناث فقرات 

ومتفوقات ومصدرا موثوًقا به بمزيد من التعلم، في إطار من الحرص على ممارسة إرادتهن 
ي حب القيام بالمهام على أكمل وجه بهدف الوصول إلى واستثمار قدراتهن، مما يعكس طبيعتهن ف

المثالية عند إنجازها، فيعمدن االحتفاظ بالمواد التعليمية التي يدرسنها ومراجعتها بغرض تفوقهن 
  .األكاديمي
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شكل الصورة االختبارية -  اثاني  

وفًقا  تفاضليا اءأد ُتبِدي التي الفقرات عن للكشف المعممة هانزل -مانتل  طريقة نتائج :10 جدول
 شكل الصورة االختباريةلمتغير 

رقم 

 الفقرة
QMH 

احتمالية 

 الخطأ

  المجموعة المرجعية

 الشكل الورقي
  المجموعة البؤرية

 الشكل اإللكتروني
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
2 14.175 0.000 0.45 0.497 0.46 0.499 
25 7.237 0.007 0.44 0.496 0.53 0.499 
29 35.41 0.000 0.33 0.47 0.28 0.448 
31 16.166 0.000 0.4 0.49 0.5 0.5 
32 13.479 0.000 0.27 0.443 0.23 0.424 
35 10.009 0.002 0.52 0.5 0.63 0.484 
37 27.799 0.000 0.43 0.496 0.56 0.496 
38 20.267 0.000 0.44 0.497 0.55 0.497 
39 10.53 0.001 0.64 0.481 0.74 0.438 
40 36.95 0.000 0.66 0.473 0.81 0.396 
41 14.804 0.000 0.51 0.5 0.63 0.482 
42 50.403 0.000 0.7 0.458 0.85 0.357 

 باستخدام ا،تفاضلي أداء أبدت فقرة) 42( أصل من فقرات) 12( أن) 10( جدول من يالحظ
 ،2( األرقام ذوات الفقرات وهي%) 28.57( نسبته ما تشكل وهي) α= 0.01( داللة مستوى

 الشكل لصالح فقرات) 10( منها) 42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،35 ،32 ،31 ،29 ،25
 ،37 ،35 ،31 ،25 ،2( األرقام ذوات الفقرات وهي%) 83.33( وبنسبة لالختبار اإللكتروني

 ذوات الفقرات وهي ،%)16.67( نسيةوب الورقي الشكل لصالح وفقرتين )42، 41، 39 ،38
أظهرت وجود أداء  التي) 2014(فريحات  دراسة مع النتيجة هذه وتتفق) 32 ،29( األرقام

 إلى النتيجة هذه وتعزى، لصالح الشكل المحوسب من االختبار تفاضلي تبعا لشكل تقديم االختبار
على الشكل الورقي، كما أن إنهاء  دافعية المفحوصين قد تكون أكبر على الشكل اإللكتروني منه أن

الفقرات بزمن أقل في الشكل اإللكتروني يجعل هناك جدية أكثر، ويعمل على تقليل زمن االختبار، 
  .روزيادة الدافعية للمفحوصين عبر الشكل اإللكتروني لالختبا
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  التوصيات والمقترحات

  :كانتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات، ومن ذل

رفع قدرات العاملين في إعداد االختبارات الوطنية في مجال صياغة وإعداد فقرات اختبارية  .1
من خالل وتعريفهم  ذات مواصفات سيكومترية عالية ويخلو من التحيز واألداء التفاضلي

  .وتدريبهم باألداء التفاضلي للفقرات

ومعالجة  االختبارات لتجريب ليموالتع وزارة التربية في واالختبارات االمتحانات إدارة توجيه .2
 .الفقرات التي تبدي أداء تفاضليا قبل اعتمادها

األداء التفاضلي لفقرات امتحان الثانوية العامة في مباحث العلوم إجراء دراسة تتناول  .3
والرياضيات واللغتين العربية واإلنجليزية؛ ألهمية هذا االمتحان والقرارات المترتبة على 

 .نتائجه
زيد من االهتمام في إعداد فقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في مبحث إعطاء م .4

 .الرياضيات واللغة اإلنجليزية مراعاة مصادر األداء التفاضلي في هذه المباحث
التوسع في تنفيذ االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم إلكترونيا وخاصة في مباحث اللغة  .5

 .والعلومالعربية واللغة اإلنجليزية 

  

  العربية المراجع

، األداء التفاضلي لمتغير الجنس لفقرات االختبار الوطني األردني )2013(رصان، إسماعيل الب

 28، مجلة كلية التربية بالزقازيق. لضبط نوعية التعليم لمادة الرياضيات للصف العاشر
)79( ،1 – 35 .  

الطلبة فحص األداء التفاضلي للفقرات في أدوات تقييم  ،)2018(البطوش، علي والقرعان، محمود 
. هانزل العامة -لجودة التعليم في األردن حسب الكلية األكاديمية باستخدام طريقة مانتل 

 - 158، )23( 8، والنفسية التربوية والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة
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  .، إربد، األردندكتوراه، جامعة اليرموك
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تحـري التحيز فـي فقـرات االختبـار الـوطني لطلبـة الـصف الثامن ، )2011(الطراونة، محمـود 

امعة مؤته، رسالة ماجستير غير منـشورة، ج ،)2010(في مادتي الرياضيات والعلوم 
  .الكرك، األردن

تبار فحص األداء التفاضلي لمموهات فقرات اخ). 2016. (العجلوني، جهاد والسوالمة، يوسف

مجلة . الرياضيات في التقييم الوطني القتصاد المعرفة وفًقا لجنس الطالب، وموقع المدرسة
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نماذج االستجابة للمفردة االختبارية أحادية البعد ومتعددة ، )2005(عالم، صالح الدين 
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 ، األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط)2016(العمري، حسان وعبدالله، شطناوي 
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األداء التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في ، )2014(فريحات، نجود 

أطروحة . العلوم والرياضيات للصف العاشر األساسي تبعا طريقة تقديم االختبار
  .كتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، األردند

، استخدام طريقة أشجار راش للكشف عن األداء )2021(أبو مسرة، آيات والسوالمة، يوسف 
التفاضلي لفقرات االختبار الوطني لضبط نوعية التعليم في الرياضيات للصف الرابع األساسي 

  .134 – 119): 1( 17 المجلة األردنية في العلوم التربوية. في األردن

 فقرات معالم تقديرات في المنتظم التفاضلي األداء ذات الفقرات أثر، )2017(النوافلة، علي 

 استجابة لنموذج وفقًا مولدة بيانات باستخدام المتغيرات بعض ضوء في واألفراد االختبار

  .، إربد، األردنأطروحة دكتوراه، جامعة اليرموك، المعلمة ثالثي الفقرة

نتائج االختبار الوطني للضبط نوعية التعليم للعام الدراسي ). 2013(ارة التربية والتعليم وز
2012/2013.  

نتائج االختبار الوطني للضبط نوعية التعليم للعام الدراسي ). 2016(وزارة التربية والتعليم 
2015/2016.  

ية التعليم للعام الدراسي نتائج االختبار الوطني للضبط نوع). 2019(وزارة التربية والتعليم 
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 وأهميتها، وأهدافها، ونظرياتها مفهومها، اإلدارة املدرسية،
  

  * خالد فهد الديكة

  

  ملخص

ــى التعــرف علــى اإلدارة المدرســية،     ــا، هــدفت هــذه الدراســة إل اســتخدم  وأهميتهــا ونظرياتهــا،  مفهومه
عــٌة مــن اإلدارة التربويــة هــي مجمو :الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، توصــلت الدراســة إلــى النتــائج التاليــة 

العمليات التي تشمل التخطيط، والضبط، والتوجيـه، والتنفيـذ، والتقيـيم لألعمـال المتعّلقـة بالشـؤون الخاصـة        
 أهميـة  ،في المؤسسات التعليمية التي ُتشّكل المدارس، عن طريق اسِتخدام أفضل الوسائل والُطرق المتاحـة 

 ضـعف  من التالميذ على يؤثر ما كل فتدرس جوانبها املبك التعليمية بالعملية النهوض في المدرسية اإلدارة
مسـؤوليات وواجبـات مـدير المدرسـة      التربويـة،  الحلـول  إيجـاد  في وتسهم صعوبات أو غياب أو الدراسة في

تهدف اإلدارة المدرسية إلى تمكين المدرسة من العمل بطريقة  إلدارة المدرسية، في ضوء األنماط المختلفة
 يظهــر المدرسـية  اإلدارة تنظـيم وتشـكيل المــوارد سـواء الماديـة منهـا أو البشـرية،       سـليمة، وذلـك مـن خـالل    

توجـه اإلدارة المدرسـية العـاملين     ،التربويـة  األسـرة  أعضـاء  بـاقي  يتبعها كما الطالب سلوك في العملي أثرها
علـى العـاملين   في المؤسسة التعليمية ألداء عملهم بكفاءة، وال يقتصر التوجيه علـى هيئـة التـدريس فقـط بـل      

  .ككل

  

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

      .األردن ،وزارة التربية والتعليم تربية لواء الموقر، مدير مدرسة،   *
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School Administration, its Concept, its Importance, its Objectives 
and its Theories  

 

Khalid F. Al-Dekah, School Principal, Education Brigade Al Muwaqar, 
Ministry of Education, Jordan. 

 

Abstract 
This study aimed to identify the school administration, its concept, its importance, 

and its theories, the researcher used the descriptive analytical method, the study reached 
the following results: 

Educational management is a set of processes that include planning, control, 
guidance, implementation and evaluation of work related to special affairs in educational 
institutions that make up schools, using the best available means and methods. 
- The importance of school management in promoting the educational process in its 

entirety, examining all the weaknesses affecting pupils in school, absence or 
difficulties and contributing to the creation of educational solutions 

- The responsibilities and duties of the headmaster in light of the different types of 
school management. 

- The school administration aims to enable the school to work properly, through the 
organization and formation of resources, both material and human. 

- The school administration shows its practical impact on the behaviour of students as 
followed by the rest of the educational family. Guidance 

The school administration directs employees of the educational institution to 
perform their work efficiently, and guidance is not limited to the faculty but also to the 
staff as a whole. 

Keywords: School administration, Educational institution, Students. 
  

  المقدمة

ليس هناك موضوع أكثر أهمية من موضوع اإلدارة، : "يقول تشارلس بيرد عن أهمية اإلدارة
ذلك ألن مستقبل الحضارة اإلنسانية ذاتها يتوقف على قدرتنا على تطوير علم وفلسفة وطريقة 

فاإلدارة المدرسية هي اإلشعاعات المضيئة التي تحرك كل موظف في دائرة  ممارسة اإلدارة
دودة منظمة من اجل مجهود متميز وعمل مستمر وإنتاج متواصل في أقصر وقت ممكن وبأقل مح

 .جهد
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لقد اتسم العصر الذي نعيش فيه بالعديد من المسميات كعصر الفضاء، وعصر الكمبيوتر، 
عصر (والتغير السريع، واالنفجار المعرفي، ولعلنا ال نخطئ إذا أطلقنا عليه تسمية أخرى وهي 

وتستند  إذ ال يوجد نشاط أو اكتشاف أو جهد يلفت األنظار إال وكان وراءه إدارة) لعلميةاإلدارة ا
اإلدارة المدرسية في أهميتها على قواعد أساسية، وهذه القواعد تشكل في مجملها الفلسفة 

القاعدة  األساسية من وراء وجود اإلدارة وضرورتها في أي جهد جماعي ذي أهداف محددة
إلدارة لكل جهد جماعي، وهذا يعني أن الجهود البشرية سواء كانت صغيرة أو تلزم ا: األولى

القاعدة  كبيرة، تصبح عاجزة عن تحقيق أهدافها في غياب تنظيم لتنسيقها وتوجيهها ومتابعته
اإلدارة نشاط يتعلق بإتمام أعمال بواسطة آخرين، األمر الذي يظهر دور اإلداري في : الثانية

القاعدة  نحو الهدف من أجل بلوغ األهداف بأيسر الطرق، وأقل التكاليف توجيه جميع الجهود
 .تحقق اإلدارة االستخدام األمثل للموارد المادية والقوى البشرية: الثالثة

ترتبط اإلدارة المدرسية ارتباطا وثيقا بقوانين الدولة والسلطة التشريعية : القاعدة الرابعة
دف إليه اإلدارة المدرسية وبين ما تهدف إليه الدولة، وحتى فيها، حتى ال يحدق تناقض بين ما ته

 .تتجه أهداف اإلدارة المدرسية نحو تحقيق األهداف العامة للدولة

إشباع الحاجات والرغبات اإلنسانية داخل المدرسة وخارجها عن طريق : القاعدة الخامسة
إن التطوير وإدارته ). 2015اإلدارة المدرسية، (المواءمة بين مصلحة الفرد ومصلحة المدرسة
الناجح  الفعالة، وهي سمة المدير العصري المدرسيةوالتخطيط له أصبح اليوم عنصرا أساسيا في 

رسته، ال يمكن أن فالمدير الذي ال يدرج التطوير ضمن استراتيجية التطوير التي اعتمدها في مد
يصل بمدرسته إلى التميز والتفوق، وأّنى لمدير يسعى لذلك وهو يدير مدرسته بأسلوب روتيني 
كالسيكي؟ إذ فكيف نتوقع من مدير مدرسة تجديدا وتطويرا وحيوية وتقدما وهو ال يؤمن 

 بالتطوير الهادف المخطط؟

دا جيدا لمدير المدرسة إن حقيقة التطوير وما يعترض سبيله من معوقات تتطلب إعدا
العصري، بحيث يكون لديه من المهارات والقدرات ما يستطيع وما تهيئة للتعامل مع التغيير 
ومتغيرات العصر بإيجابية ووعي ودراسة لما حوله من أحداث، ومدى اكتسابه لمهارة التكيف مع 

وهذا بالتالي قد ال العصر بما يسهم في تطوير العمل التربوي ويخدم المبادئ والقيم الحقة، 
يتأتى إال بإسهام المؤسسات التربوية واإلدارية في إعداد مديري المدارس وتدريبهم على التعامل 
مع التغيرات، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل لهم حتى يكونوا قادرين على تحقيق هذه المسؤولية 

أخيرا نحن نريد  ليم لألفراد،ذلك ألن التدريب للتطوير إنما يعني في المقام األول التطوير الس
مدير مدرسة يكون ملما بالتغييرات يقرأ الواقع ويستقرئ منه المستقبل ويستوعب التغييرات 
ويدرس انعكاساتها على الفرد والمدرسة بل والمجتمع، ويعمل على التطوير الهادف والمخطط في 

   .)2003العويسي،( رصسبيل إعادة البناء، فهو السبيل إلى تحويل تحديات العولمة إلى ف
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وتقوم المدرسة الحديثة على أصول علمية توجه العمل في المدرسة الوجهة الصحيحة، 
وينبغي على مدير المدرسة أن يكون على وعي بهذه األصول حتى يستطيع أن يحقق الدور 

التي القيادي المنوط به، فالوظيفة الرئيسة لإلدارة المدرسية هي تهيئة الظروف وتقديم الخدمات 
بيد أن وظيفة اإلدارة . تساعد على تربية الطلبة وتعليمهم، رغبة في تحقيق النمو المتكامل لهم

المدرسية إعداد الناشئين للحياة في مجتمعاتهم، فالوظيفة اإلدارية تطورت في العصر الحاضر بما 
بحيث تتحقق  يتالءم والتطور العلمي، األمر الذي يلقي على اإلدارة المدرسية مسؤوليات كبيرة

للنشء تربية متكاملة فكريا ونفسيا واجتماعيا، بعد أن كانت المدرسة لسنين خلت مقتصرة على 
تحقيق الكفاية المعرفية أو نقل الثقافة، ولم تعد كذلك مقتصرة على التعليم والنمو األكاديمي 

ساب الطلبة فحسب، بل اتسعت مجاالتها إلى النمو االجتماعي والثقافي والفكري من خالل إك
 ). sst5.com(عاداٍت وتقاليٍد وقيما جديدة

اعتبرت أن اإلدارة المدرسية من أهم الهياكل التي ) 2015رحمة،وأبو زيد، (وفي دراسة 
فشل ميدان التربية فاإلدارة المدرسية هي تلك اإلدارة التي يجب أن تتسم  تتوقف عليها نجاح أو

لمناسبة التي تساعد على نمو المتعلم في جميع الجوانب بالفاعلية والقدرة على توفير الظروف ا
على دور اإلدارة المدرسية )2012آمنة، ونوارة، (كما أكدت دراسة .ومعالجة مشاكله وإبعاده كلها

ناصر الدين،وسلمان، (أما دراسة .في تنمية التفكير اإلبداعي لدى معلمي المدارس االبتدائية
سية في العملية التعليمية من خالل إبراز دورها ومجاالتها المدر أكدت على دور اإلدارة) 2017

 . وموضوعاتها وأثر ذلك على العملية التعليمية

أن معيقات النمط التشاركي في اإلدارة المدرسية يعود ) 2013أبو عبطة، (وتوصلت دراسة 
وية ، وأكدت الدراسة على ضرورة توفير الحوافز المادية والمعن%63إلى المديرين وبنسبة 

وأوضحت بعض الدراسات أن وجود بعض القصور في . وربطها بمستوى األداء،والكفاءة،والتجديد
البعد العالمي في قيادة مديري المدارس والمتمثل في إدارة التنوع الثقافي، والتواصل مع 
المدارس على المستوى اإلقليمي أو الدولي،وحضور المؤتمرات والندوات العالمية، وأوصت 

التركيز على التدريب المهني للمعلمين حول القيادة التعليمية،وزيادة صالحيات : بما يليالدراس 
وسلطات مديري المدارس من خالل ال مركزية التعليم واإلدارة الذاتية للمدرسة، واالهتمام بالبعد 

 وعليه فان اإلدارة ).2020إبراهيم، المرزوقي، (العالمي،وتطوير الجودة في األداء المدرسي 
المدرسية تعتبر بمثابة أساس يعتمد عليه المجتمع في تحقيق أهدافه اإلستراتيجية في إعداد 

ومن أجل إتمام . األجيال للحياة الفضلى القادرة على مواجهة متطلبات القرن الحادي والعشرين
قادرة هذا البناء بنجاح، فان اإلدارة المدرسية تحتاج إلى اإلدارة الجيدة، والشخصية القيادية ال

على قيادة العملية التعليمية من أجل تحقيق األهداف بأسهل الطرق وأقل التكاليف، فمدير 
المدرسة يلعب الدور األساسي في قيادة الجهود وتوجيهها الوجهة الصحيحة، ويعمل على توحيد 
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 القوى وبذل الطاقات من أجل االرتقاء بالعاملين معه وبطلبته من جهة، والمجتمع كله من جهة
والمدرسة هي الوحدة األكثر أهمية في النظام التعليمي، والمسئولة مسئولية مباشرة عن . أخرى

سالمة مخرجاته، واالعتماد التربوي أو األكاديمي يمثل أحد أبرز الوسائل لتقويم وقياس أداء 
لمطلوبة المدرسة بصفته عامال في تقويم أدائها وتطويره، ومؤشرا على تحقيقها للمعايير التربوية ا

وتعتمد المدرسة في تحقيق أهدافها اعتمادا كبيرا على مدير . في بيئتها التعليمية وبيئتها العالمية
اإلدارية، والركيزة األساسية في النهوض بمستوى اإلدارة المدرسة، باعتباره محور العملية 

لمدرسة، وحيث أن المدرسية وتطويرها، والعنصر الفعال الذي يتوقف عليه نجاح العمل اإلداري با
األداء الجيد لمدير المدرسة يعتبر من أهم المتطلبات األساسية التي تنشدها المؤسسات التعليمية 

دارية في المدرسة، فإن االهتمام بمدير إلعلى اختالف مستوياتها، وشرط أساسي لنجاح العملية ا
ي عمله أمرًا بالغ األهمية المدرسة ورفع مستوى أدائه، وتوفير السبل المعينة التي تكفل نجاحه ف

)sst5.com.(  

  :مشكلة الدراسة

تقوم المدرسة الحديثة على أصول علمية توجه العمل في المدرسة الوجهة الصحيحة، وينبغي 
على مدير المدرسة أن يكون على وعي بهذه األصول حتى يستطيع أن يحقق الدور القيادي 

هي تهيئة الظروف وتقديم الخدمات التي تساعد  المنوط به، فالوظيفة الرئيسة لإلدارة المدرسية
بيد أن وظيفة اإلدارة المدرسية . على تربية الطلبة وتعليمهم، رغبة في تحقيق النمو المتكامل لهم

إعداد الناشئين للحياة في مجتمعاتهم، فالوظيفة اإلدارية تطورت في العصر الحاضر بما يتالءم 
ى اإلدارة المدرسية مسؤوليات كبيرة بحيث تتحقق للنشء والتطور العلمي، األمر الذي يلقي عل

تربية متكاملة فكريا ونفسيا واجتماعيا، بعد أن كانت المدرسة لسنين خلت مقتصرة على تحقيق 
الكفاية المعرفية أو نقل الثقافة، ولم تعد كذلك مقتصرة على التعليم والنمو األكاديمي فحسب، بل 

تماعي والثقافي والفكري من خالل إكساب الطلبة عاداٍت وتقاليٍد اتسعت مجاالتها إلى النمو االج
 . وقيما جديدة

وعليه فان اإلدارة المدرسية تعتبر بمثابة أساس يعتمد عليه المجتمع في تحقيق أهدافه 
اإلستراتيجية في إعداد األجيال للحياة الفضلى القادرة على مواجهة متطلبات القرن الحادي 

ا جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع اإلدارة المدرسية وتسلط الضوء على ومن هن. والعشرين
أهميتها وأهدافها ودورها في تطوير الجوانب التربوية المختلفة، لذا فإن اإلدارة المدرسية تحتاج 

  .إلى اإلدارة الجيدة، والشخصية القيادية القادرة على قيادة العملية
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  :أسئلة الدراسة

  :جابة على األسئلة التاليةتهدف هذه الدراسة لإل

 ما هو مفهوم اإلدارة المدرسية في ضوء األدب التربوي؟ -1

 ما هي أهداف اإلدارة المدرسية؟ -2

 ما أهمية اإلدارة المدرسية؟ -3

  ما هي النظريات التربوية في مجال اإلدارة المدرسية؟ -4

  :أهداف الدراسة

 .يالتعرف على هو مفهوم اإلدارة المدرسية في ضوء األدب التربو -1

 .التعرف أهداف اإلدارة المدرسية -2

 . التعرف أهمية اإلدارة المدرسية -3
 .التعرف النظريات التربوية في مجال اإلدارة المدرسية -4

  : أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية الدراسة الحالية بما يلي

 المناسب لتهيئة مثمر وتعاون بناءة جهود من المدرسة مدير يبذله ما هي :المدرسية إلدارة -1
 ودفع إسالمية تربية التالميذ تربية من يمكنهم بما نشاطهم وتوجيه المعلمين كفاءة لرفع

  .المدرسة أهداف لتحقيق األمام إلى التعليمية العملية

 وغيرهم وإداريين معلمين من العاملين جميع مع المدرسة مدير بها يقوم التي الجهود تنسيق -2
 من األمة غليه تهدف ما مع يتمشى قيقًاتح المدرسة داخل التربوية األهداف تحقيق بغية
  .سليم أساس وعلى صحيحة تربية أبنائها تربية

 ما كل فتدرس جوانبها بكامل التعليمية بالعملية النهوض في المدرسية اإلدارة أهمية تظهر -3
 الحلول إيجاد في وتسهم صعوبات أو غياب أو الدراسة في ضعف من التالميذ على يؤثر

  .واهتمام رغبة بكل الدراسة مواصلة على اعدهمتس التي التربوية

 التي التربوية الخبرات وتحسين التدريس على قدرة أكثر ليكونوا للمعلمين األمور كافة وتهيئ -4
 المستمر اإلطالع على وحثهم والفني المهني مستواهم رفع على والعمل للتالميذ يقدمونها

 حتى تخصصهم ومواد بالتربية تتعلق كتب أو بحوث من عليه الحصول يستطيعون ما لكل
   .الدراسي التالميذ تحصيل زيادة وبالتالي أدائهم تحسين يستطيعوا
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 بين اإلنسانية العالقات لتحقيق المالئم التربوي المناخ تهيئة على المدرسية اإلدارة تعمل كما -5
  .والمحبة الود على مبنية سليمة أسس على المدرسة أسرة أفراد

 في وإداريين معلمين من فيها العاملين جهود لتضافر الفعلي الميدان تمثل درسيةالم فاإلدارة -6
 ال متعددة ومسئوليات جسام مهام المدرسية لإلدارة الوظيفية فالمهام .اإلدارة دفة تسيير
 لمتابعة الهامة األمور من يعتبر الذي التربوي التوجيه تشمل بل اإلدارية النواحي عند تقف
  .المعلمين وتوجيه والضعف القوة جوانب وتشخيص تعليميةال العملية سير

 ودرايته والمهام للمسئوليات تفهمه التعليمية بالعملية االرتقاء على المدرسة مدير مساعد -7
 األمور فتلك والتالميذ، بالمعلمين المستمر واالهتمام الجادة والمتابعة والتعليمات باألنظمة

  .التالميذ تحصيل بمستوى عواالرتفا العطاء زيادة إلى تؤدي

 المتواصلة المتابعة هي المدرسية اإلدارة تطوير على قادرًا المدرسة مدير يجعل ومما
 بالمدرسة يحيط ما مع تتمشى بطريقة العمل إدارة على قدرته نطاق توسيع إلى الحثيث والسعي

 في يصدر جديد كل على اإلطالع يتطلب التطوير وهذا العمل مجاالت في وتحسن تطور من
 أناس من تصدر والتي الناجحة والتطبيقات التربوية فالبحوث المدرسية، واإلدارة التربية ميدان

 المدرسية األعمال تنظيم على تساعد فائدة ذا عليه اإلطالع تجعل طويلة خبرات لهم متخصصين
 علقةالمت والكتب المتخصصة الدوريات على المدرسة مدير إطالع أهمية مع األداء وتحسين
  من يزيد سوف اإلطالع هذا إن .باإلدارة

 النصح إسداء من وتمكنه ناجحة إدارة مدرسته إدارة على ومساعده للمدير المهني النمو -8
 في تؤثر إطالعه وسعة وثقافته المدرسة مدير خبرة ألن والتالميذ للمعلمين والتوجيه
  .دراسةال وسير التنظيم على ينعكس الذي العمل في وأسلوبه فلسفته

 فنيًا جوانبها بجميع التعليمية العملية تنفيذ في األكبر العبء تتحمل وهي المدرسية فاإلدارة -9
 واحد وقت في والطالب واإلداري للمعلم تحتذى قدوة نفسها من تجعل أن عليها وإداريًا
 رواد من الجميع أنظار محط وتصبح التربوية العملية قمة على المدرسية اإلدارة تتربع فعندما

 السلوك في عظيمة وقدوة األخالق في صالحًا مثًال تكون أن حينئذ عليها يجب وعاملين
 أداء في صالحًا وإمامًا المعاملة حسن في واعية وريادة االنضباط في عطرًا وأنموذجًا
  .الواجبات

  :تعريف المفاهيم

على توفير الظروف  هي تلك اإلدارة التي يجب أن تتسم بالفاعلية والقدرة:اإلدارة المدرسية
  .المناسبة التي تساعد على نمو المتعلم في جميع الجوانب ومعالجة مشاكله وإبعاده كلها
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  : منهج الدراسة

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لمثل هذه الدراسة

  :الدراسات السابقة

  :الدراسات العربية

معالجة بعض آثار  جهود اإلدارة المدرسية في ،)م1999( .دراسة البستان، أحمد عبد الباقي -
االبتدائية بدولة  عدوان النظام العراقي على مظاهر السلوك المدرسي لتالميذ المرحلة

، توصلت الدراسة إلى التأكيد على البرامج العالجية ذات )م1999.(المجلة التربوية.الكويت
عمل على زيادة دافعية التالميذ، التعاون بين البيت والمدرسة وال الطابع الشخصي، وتشجيع

  .في البرامج المدرسية ومشاركتهم االيجابية

واقعها وسبل : األردني أساليب تدريب مدير المدرسة .راتب سعود،. أحمد بطاح، دراسة -
التدريبية كالنقاش الجماعي، والحوار  دلت النتائج على أن بعض األساليب) 1416( تطويرها

كما دلت النتائج على  من غيرها سواء قبل الخد ستعمل أكثرالمفتوح، والزيارة الميدانية، ت
أثناء (، والخبرة التعليمية )قبل الخدمة(المديرين  .تدريب أو أثناءهاالتأثير الجنس في 

والخبرة ) قبل الخدمة، وأثناءها(، والمؤهل )أثناء الخدمة( وعدم تأثير الجنس) الخدمة
 )قبل الخدمة وأثناءها( والخبرة اإلدارية) الخدمة قبل(التعليمية 

فعالية دور اإلدارة المدرسية في إعداد مديري المدارس بسلطنة  .بهجت، أحمد الرفاعيدراسة  -
أن دورة اإلدارة المدرسية بما  توصلت الدراسة إلى .)م1993( دراسة تقويمية :عمان

في  األهداف المرجوة بدرجة كبيرة، تتضمنه من حلقات دراسية ونشاطات عملية تحقق بعض
الذي يقلل من فعاليتها في إعداد  حين أنها لم تحقق بعضها اآلخر بنفس الدرجة األمر

  .مديري المدارس بسلطنة عمان

دور المدرسة في رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين والتخطيط . احمد الجاسم، فاطمةدراسة  -
ئية بوزارة التربية التطوير لمديري المدارس االبتدا نظمت لجنة .)1998. (لبرامج خاصة بهم

دور اإلدارة المدرسية في رعاية الطلبة المتفوقين "تدريبية حول  والتعليم في البحرين دورة
وقدمت خاللها ورقة عمل شملت مراحل بناء  ".لبرامج خاصة بهم والموهوبين والتخطيط

يع ونظرا ألهمية هذه الورقة بالنسبة لجم. بالمتفوقين داخل المدرسة البرنامج الخاص
 .والمهتمين بمجال التفوق والموهبة نستعرض النص الكامل لها لتعميم الفائدة المدارس

 مسؤوليات وواجبات مدير المدرسة في ضوء األنماط المختلفة. دراسة الحبيب، فهد إبراهيم -
توصلت الدراسة إلى اختالف االتجاهات لدى . دراسات تربوية). م1993(لإلدارة المدرسية 
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جوانب العمل المدرسي المختلفة، وقد نتج عن  ل مسؤولياتهم وواجباتهم تجاهالمديرين حو
تأثرت في اتجاهاتها تبعا التجاه مدير المدرسة نحو  هذا االختالف أن اإلدارة المدرسية أيضا

تتسم بالتوازن والشمول بحيث يأخذ كل جانب موقعه  مسؤولياته وواجباته والتي يجب أن
  .ووزنه

استراتيجيه (أولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية . إبراهيم فهد. دالحبيب،  دراسة -
شئون التالميذ إدارة وتسيير : جاءت النتائج كالتالي. المجلة التربوية )1996(). مقترحه

إعداد واختيار ). معلمين وعاملين(شئون العاملين . التعليمية السياسة. العمل المدرسي
. التقويم. المناهج واألنشطة المدرسية العالقات اإلنسانية. لمدرسيةا شاغلي وظائف اإلدارة

   .التنظيمي البناء

أدوار مدير المدرسة االبتدائية في سلطنة عمان في  :(1995) الحبشي، محمد حسن دراسة -
مجلة رسالة التربية اتفاق آراء ). دراسة تقويمية(والمشكالت التي تواجهه  ضوء الكفايات له

 التوصيل إلى قائمة مقترحات. والمتخصصين بشأن األدوار الوظيفية لمدير المدرسة الخبراء
ودرجة  تحديد واقع أداء مدير المدرسة لمهام أدواره. بالكفايات الالزمة لمدير المدرسة

  .امتالكه

 ).م1989(التربوية  نحو مخطط إلعداد القيادات اإلدارية. حسن، محمد احمد محمد دراسة -
الدراسة إلى إلقاء الضوء على حاجة نظم التعليم في  ملك عبد العزيز تهدفمجلة جامعة ال

كما تبرز الدراسة أهمية .إعداد رجال اإلدارة المدرسية البالد العربية إلى مخطط لتطوير
واألفكار والخبرات في هذا المجال والتي يعمل بها في البلدان  وفائدة مراجعة المفاهيم

  .د الثالثة ومفهوم المهارات الثالثة ثم مفهوم الكفاءةاألبعا المتقدمة مثل مفهوم

ودورها في العملية التعليمية .. مفهومها اإلدارة المدرسية. عبد الرحمن بن سليماندراسة  -
اإلدارة التعليمية  هـ تعريف اإلدارة، االتجاهان الرئيسيان ميادين 1408(والتربوية 

يفها اإلدارة العالقات اإلنسانية في عمليات ومستوياتها الوظائف الرئيسية لإلدارة في تعر
اإلدارة التعليمية، أهداف اإلدارة المدرسية، مجاالت العمل في اإلدارة  اإلدارة التعليمية،

 .أسرة المدرسة المدرسية، تقويم المدرسية، طبيعة القيادة اإلدارية في المدرسة وسمات
  .المدير الناجح. اإلدارة المدرسية

  :يةالدراسات األجنب

، حيث هدفت "إعادة نظر"بعنوان المناخ التنظيمي واالبتكار  )Sethibe, Steyn ,2016(دراسة  -
إلى استكشاف العالقة بين المناخ التنظيمي واالبتكار واألداء التنظيمي عن طريق دمج 
وتوليف ونقد الدراسات التجريبية التي درست نفس العالقة، حيث تم دراسة عدة نماذج من 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الديكة

  2706

المفاهيم والبيان واإلطار المفاهيمي  )ة بطريقة البحث النوعي، وتم استخدامدراسات سابق
وكانت أهم ما تم التوصل إليه أن المناخ . كهيكل للتحليل وتقديم تقرير عن النتائج(

غير أن العالقة بينهما التنظيمي يؤثر على مستوى االبتكار في المنظمة بشكل ايجابي، 
اتيجية االبتكار وحجم الشركة وأسلوب القيادة ودعم تتخللها عوامل أخرى تشمل استر

االبتكار، وكما توصلت الدراسة إلى أن المناخ التنظيمي يؤثر على األداء التنظيمي بشكل 
إيجابي يمكن للمؤسسات خلق قيمة من خالل تعزيز مزيج من أسلوب القيادة التحويلية 

  .لجماعيوالمناخ التنظيمي واالبتكار لزيادة األداء الفردي وا

بعنوان العالقة بين المناخ التنظيمي للمدرسة والرضا  )Ghavifekr, Pillai ,2016(دراسة  -
الوظيفي للمعلم، فكان الغرض منها هو دراسة العالقة بين المناخ التنظيمي للمدارس والرضا 

طبقت على عينة من الوظيفي للمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية في ماليزيا، وقد 
معلما من ستة مدارس، وكان للبحث أداتان هما استبانتان عن مؤشر  245علمين بلغت الم

المناخ التنظيمي، وعن الرضا الوظيفي للمعلمين، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية 
  .كبيرة بين المناخ التنظيمي للمدارس والرضا الوظيفي للمعلمين فيها

الدور التنظيمي الجهد الوظيفي : المناخ التنظيميبعنوان  )Shroff, Thakre ,2016(دراسة  -
والرضا بين الموظفين، وتبحث الدراسة عن دور المناخ التنظيمي في تنظيم أدوار الوظيفية 

موظف تنفيذي  120وتحقيق الرضا الوظيفي بين موظفي المنظمة، وقد شارك في الدراسة 
والجنس والمهام الوظيفية لهم، يعملون في مؤسسات مختلفة في بومباي مع اختالف األعمار 

وتم تطبيق أداة البحث وهي االستبانة باستخدام التحليل التحفيزي للمنظمات ومقياس ضغط 
الدور الرضا التنظيمي، وتوصلت الدراسة لنتاج من أهمها أن الموظفين الذين يعملون تحت 

وأعلى في نتائج  ظروف مناخية تنظيمية مواتية سجلوا نتائج أقل في ضغوط الدور التنظيمي
  .الرضا الوظيفي من الموظفين ذوي المناخ التنظيمي غير المواتية

بعنوان تأثير المناخ المدرسي المبتكرة على  )Bae & Chai, Kim, Song ,2014(دراسة  -
دور الوساطة في مشاركة معارف : المعلمين وأنشطة إبداع المعرفة في المدارس الكورية

ان هدف الدراسة التعرف على العالقات الهيكلية بين المناخ المعلمين ومشاركتهم في العمل وك
وأنشطة إنشاء المعرفة بين معلمي  المدرسي المبتكرة، وتقاسم المعرفة، ومشاركة العمل،

 –كما بحثت في دور الوساطة في السلوك التنظيمي للمدرسين . المدارس الثانوية في كوريا
تأثير المناخ اإلبداع للمدرسة على  في شرح –تقاسم المعرفة والمشاركة في العمل 
طبقت الدراسة على المعلمين حيث حصل الباحثان . ممارسات إنشاء المعرفة لدى المعلمين

 مدرسة ثانوية كورية، وقد تم استخدام نمذجة المعادلة الهيكلية 38رد من  1125على 
)SEM( لت وتوص. واختبار سوبيل بشكل أساسي لفحص النموذج المقترح والفرضيات
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الدراسة إلى نتائج من أهمها أن المناخ المدرسي المبتكر يؤثر بشكل إيجابي على مشاركة 
المعلمين للمعرفة ومشاركتهم في العمل ويؤثر على متغير النتيجة، وممارسات المعلمين في 
َ حين يعمالن كوسيط يربطن السلوَكيين المجال إنشاء المعرفة، كما أن العامَل مناخ  ُمقتر

  .ر بالمدارس بخلق المعرفة للمدرسيناالبتكا

اآلثار المتبادلة : بعنوان االبتكار المدرسي )Marten & Song, Mccharen ,2011(دراسة  -
للتعلم واإلبداع التنظيمي، وقد هدفت الدراسة لتعيين محددات المناخ التنظيمي وممارسات 

بداع في المدارس، وقد خلق المعرفة والتي يمكن أن تعتبر من العوامل الدافعة لالبتكار واإل
لتقييم البنية المعقدة لمتغيرات الدراسة وتم ) SEM( تم استخدام نموذج المعادالت الهيكلية

تطبيق أداة االستبانة لذلك، وطبقت األداة على معلمي المدارس الثانوية المهنية والتقنية في 
من أهمها أن  معلم، وتوصلت الدارسة لنتائج 2400الواليات المتحدة حيث ضمت العينة 

المناخ التنظيمي وثقافة التعلم التنظيمي الداعمة تؤثر إيجابا وبشكل كبير على العوامل 
الدافعة لالبتكار في البيئة المدرسية، وأن استقاللية الوظائف المدرسية يكون لها تأثير مباشر 

  .على ممارسات اإلبداع لدى النظم المدرسية

  :ية والتخطيط التربوينشأة اإلدارة التربو: المبحث األول

َظهرت فكرة اإلدارة التربوية بصفتها ميدانًا معرفيًا، ونوعًا من أنواع المهن في القرن العشرين 
للميالد، وَتحديدًا في العقد الثاني منه، وتأّثرت اإلدارة التربوية بالحركة اإلدارية العلمية التابعة 

إلدارة التربوية من الحالة اإلداريِة التقليدية إلى إدارٍة علميٍة للمفّكر تايلور مما أدى إلى انتقال ا
  .َتسعى إلى حّل المشكالت عن َطريق االعِتماد على التفكير، والتحليل، والموضوعية

اعتمدت َنشأة اإلدارة التربوية والتخطيط التربوي على العديد من المراحل التاريخية المهمة، 
ظهرت اإلدارة التربوية بصفتها علمًا مستقًال في : "ات عن نشأة كل منهماوفيما يأتي معلوم

م؛ فازدادت الدراسات واألبحاث الخاصة بهذا النوع من 1946الواليات المتحدة األمريكية عام 
اإلدارة مع مرور الوقت، ومن ثم انَتشرت اإلدارة التربوية في أوروبا وتحديدًا في بريطانيا، 

  ).2015بواب،." (حقًا إلى االّتحاد السوفيتي، وانتشرت في كاّفة أنحاِء العالمووصلت ال

المفهوم الحديث للتخطيط التربوي:  

َظهر المفهوم الحديث للتخطيط التربوي بعد الحرب العالمية األولى؛ حيث اعتمد على دور "
مخّطط الُخماسي األول الذي االّتحاد السوفيتي في َتطبيق التخطيط الناجح، والمعروف باسم ال

م، وَتمّكن من إثبات نجاحه الذي ساهم بتقليل عدد اُألميين في المجتمع، 1923ُطبق في عام 
وساعد على ظهور تطور ملحوظ في المجال التربوي، وبعد الحرب العالمية الثانية ازداد تطور 
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في المجال التكنولوجي والعلمي، ومجموعة  التخطيط التربوي نتيجًة لعوامل عديدٍة شملْت التطور
" تربويٍة جديدة من التغيرات السكانية، واالقتصادية، والسياسية التي أدت إلى اعتماِد أدواٍر

  .)2009فرحاوي،(

  :مراحل التخطيط التربوي

" :يعتمد تطبيق التخطيط التربوي في المؤسسات التعليمية على مروره بعدة مراحل ومنها
دراسة الواقع التعليمي تخطيطيًا، وُتعد هذه المرحلة عبارة عن تقييم للنظام التعليمي المطبق في 

تقييم : السابق، وكاّفة العوامل التي ُتؤثر فيه سلبيًا أو إيجابيًا، وُتشّكل هذه المرحلة األمور اآلتية
مهما كانت طبيعتها، سواًء أكانت طويلة الوضع التربوي السابق، ويشمل الُخّطة التربوية السابقة 

تحليل الوضع . أو قصيرة األجل؛ والهدف من ذلك هو بيان مناطق الضعف والقوة في هذه المرحلة
التربوي الحالي؛ وهو تشخيص الحالة التعليمية في الوقت الراهن، وبيان مدى ُقدرتها على تحقيق 

خالت ومخرجات التعليم؛ عن طريق إجراء دراسٍة األهداف الخاصة بالتعليم، وتحديد طبيعة مد
َتهتم بمتابعة المدخالت التي تشمل المناهج، والمعلمين، والطالب، ووسائل التدريس، وغيرها من 

دراسة البيئة الخاصة بالنظام التربوي؛ وهي االهتمام ببيئة الّتخطيط التي تتميز . المدخالت اُألخرى
الُخّطة التعليمية، وتشمل مجموعًة من العوامل االقتصادية، والثقافية، بدوِرها في نجاح أو فشل 

هي الغايات والّطموح التربوية المرتبطة مع الطموح والغايات : وضع األهداف. والسياسية
إعداد استراتيجيات تحقيق األهداف؛ . االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية الخاصة بالمجتمع

المسؤول عن التخطيط التربوي بوضع أسئلٍة متعّلقٍة في السّكان المتأثرين بالنشاطات، وهي اهتمام 
إعداد برامج بديلة تساهم بتحقيق األهداف؛ وهي الخيارات التي . واألهداف الخاصة بالتخطيط

بوي لَتحقيق يجب أن ُتطبق عليها الدراسة والتقييم؛ ألّنها ُتعد الوسائل التي يحددها المخّطط التر
إعداد الخطة؛ وهي عبارة عن ترجمٍة خاصٍة بالصورة التقليدية للتعليم تؤدي إلى . األهداف

تقييم أوضاع النظام : تحويلها لصورٍة رقمية، وتعتمد هذه المرحلة على تنفيذ اإلجراءات اآلتية
. ّل اإلمكانات المتوفرةصياغة الحاجات المطلوبة في ظ. التربوي وحصر المشكالت التي يعاني منها

ة، ووضع . وضع برنامج مناسب وشامل لتطوير الّنظام التعليميالتنسيق بين المشروعات التربوي
تحديد التكاليف والوقت الالزم ومصادر التمويل . المواصفات المناسبة لبرامجها التنفيذية

برنامج تمويلي عن َطريق تحديد تطبيق الموازنة التخطيطية؛ هي االعتماد على وجوٍد . المناسبة
فيدة للتخطيط التربويعة والمتنوتنفيذ ومتابعة الُخطة؛ هي . مصادر التمويل، والموارد الم

المباشرة بتنفيذ الُخّطة التربوية بعد الموافقة عليها من السلطة المشرفة على التعليم، ومن خالل 
أنواع اإلدارة . ت التخطيطية المعدة في المراحل السابقةاالعتماد على البرنامج التمويلي، والموازنا

التربوية ُتساهم القوانين في َتحديد أنماط وأنواع اإلدارة التربوية التي ُتساعد العناصر البشرية 
  ).هـ 1429حضرواي،( "على اّتخاذ القرارات المناسبة
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  :مفهوم اإلدارة المدرسية: المبحث الثاني

مجموعٌة من العمليات التي تشمل التخطيط، والضبط، والتوجيه،  اإلدارة التربوية هي
والتنفيذ، والتقييم لألعمال المتعّلقة بالشؤون الخاصة في المؤسسات التعليمية التي ُتشّكل 

  ).2016مجيد،وجعفر،(المدارس، عن طريق اسِتخدام أفضل الوسائل والُطرق المتاحة 

ضًا بأّنها عملياٌت شاملة ومتشابكة مع بعضها ُتمّثل النظام التربوي وُتعرف اإلدارة التربوية أي
المطبق في المجتمع، والذي يظهر في نظام التربية والتعليم في الدولة، وما يقدمه من مناهج 

  ).2013الدليمي،( وسياسات تربوية محددة للمراحل التعليمية المتنوعة

مجموعة من العمليات التنفيذية والفنية التي يتم : "بأنها وعرف الزبيدي اإلدارة المدرسية
تنفيذها عن طريق العمل اإلنساني الجماعي التعاوني بقصد توفير المناخ الفكري والنفسي 
والمادي الذي يساعد على حفز الهمم وبعث الرغبة في العمل النشط المنَظم؛ فرديًا كان أم 

عاب حتى تتحقق أهداف المدرسة التربوية جماعيًا من أجل حل المشكالت وتذليل الص
  ).1988الزبيدي،( "واالجتماعية كما ينشدها المجتمع

  :كما تعرف اإلدارة المدرسية على أنها

إداريين، ) المدرسة(الجهود المنسقة التي يقوم بها فريق من العاملين في الحقل التعليمي "
يقًا يتمشى مع ما تهدف إليه الدولة، من وفنيين، بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسة تحق

كل نشاط تتحقق : "ويعرفها البعض اآلخر بأنها". تربية أبنائها، تربية صحيحة وعلى أسس سليمة
من ورائه األغراض التربوية تحقيقا فعاال ويقوم بتنسيق، وتوجيه الخبرات المدرسية والتربوية، 

وعرفها ". أو هيئات داخل اإلدارة المدرسيةوفق نماذج مختارة، ومحددة من قبل هيئات عليا، 
حصيلة العمليات التي يتم بواسطتها وضع اإلمكانيات البشرية والمادية في :"البعض على أنها

 "خدمة أهداف عمل من األعمال، واإلدارة تؤدي وظيفتها من خالل التأثير في سلوك األفراد
  ).2002العمايرة،(

يريدون أن يتمشوا مع االتجاهات ) اإلدارة التربوية(بيد أن الذين يفضلون استخدام مصطلح 
على كلمة تعليم باعتبار أن التربية أشمل وأعم ) تربية(التربوية الحديثة التي تفضل استخدام كلمة 

وبهذا تصبح اإلدارة التربوية ) التربية الكاملة(من التعليم، وأن وظيفة المؤسسات التعليمية هي 
ومع أن اإلدارة التربوية تريد أن تركز على مفهوم التربية ال على التعليم  .مرادفة لإلدارة التعليمية

فإن اإلدارة التعليمية تعتبر أكثر تحديدًا ووضوحًا من حيث المعالجة العلمية، وأن الفيصل النهائي 
بينهما يرجع إلى جمهور المربين والعاملين في ميدان التربية، وأيهما يشيع استخدامه بينهم فإنهم 
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محاضرات في مقياس اإلدارة التربوية . (تفقون على استخدامه، وبأي معنى يستقر استخدامهم لهي
  ).والمدرسية، الجزائر

أما بالنسبة لإلدارة المدرسية فيبدو أن األمر أكثر سهولة؛ ذلك ألن اإلدارة المدرسية تتعلق 
دارة المدرسية يتحدد بما تقوم به المدرسة من أجل تحقيق رسالة التربية، ومعنى هذا أن اإل

مستواها اإلجرائي بأنه على مستوى المدرسة فقط، وهي بهذا تصبح جزًءا من اإلدارة التعليمية 
  ).1977مرسي، (ككل، أي أن صلة اإلدارة المدرسية باإلدارة التعليمية هي صلة الخاص بالعام 

ة علمية وتربوية تسعى عملية منّظمة ذات طبيع"أما مفهوم التخطيط التربوي فيعرف على أنه 
إلى إحداث تغيير في حياة اإلنسان؛ عن طريق تفعيل المجاالت االقتصادية واالجتماعية من خالل 
السعي نحو توجيه المؤسسات التعليمية لتحقيق األهداف المستقبلية التي ُتساهم في توفير 

  ).2014وزارة التربية والتعليم السعودية،(" حاجات المجتمع

رف التخطيط التربوي بأّنه مجموعٌة من الّنشاطات التي َتهتم بَتحديد أهداٍف معينة لتنمية ويع
التعليم، وتأخذ هذه النشاطات مكانها أثناء تنفيذ التخطيط الخاص بالتنمية الشاملة ِمن خالل 

  ).هـ 1431العيسى،( االعِتماد على موارد بشرية، واقتصادية، ومالية

  أهداف اإلدارة المدرسية: المبحث الثالث

تسعى اإلدارة المدرسية إلى التعزيز من كفاءة المنظمة التعليمية؛ من خالل إنجاز األهداف 
المحددة بأقل التكاليف وبمدة زمنية محددة، كما تعمل على تحقيق االستخدام المالئم للموارد 

فين، وتحقيق االستغالل األمثل للمرافق البشرية المتاحة، كالكادر التعليمي والطلبة والموظ
تعزيز الرضا الوظيفي يعرف الرضا الوظيفي بأنه شعور . المتوفرة كالمباني والمالعب والمعدات

الموظف بالرضا أو اإلنجاز في مجال وظيفته، ويساهم الرضا الوظيفي في تحديد مدى حب 
الوظيفي لدى الموظفين، والحد من الموظف لعمله، حيث تعمل اإلدارة المدرسية على خلق الرضا 

االزدواجية في المهمات والعمل، وتعمل على تحسين عملية التواصل ما بين الموظفين والطالب 
وما بين العاملين في المنظمة، كما تساهم اإلدارة المدرسية في خلق بيئة مالئمة لبناء عالقات 

المدير من فهم الوظائف والدور المناط به  فعالة بين العاملين، ومن خالل اإلدارة المدرسية يتمكن
تحقيق التكامل ُتعنى اإلدارة المدرسية بتحقيق التعاون بينها . وُتمّكنه من القيام بمهامه بفاعلية أكبر

وبين المعلمين، ودعم وقبول المعلم المتميز، وتوفير كل ما يحتاجه المعلم ليتمكن من إثراء 
نه لذلك، من خالل إتاحة الحرية للمعلمين وتزويدهم بالمرافق عملية التعليم وتقديم أفضل ما يمك

المناسبة وتشجيعهم، وال بد لإلدارة من تعزيز األنشطة اإليجابية وكل ما يؤدي للمنظمة بالنفع، 
ويعد تحقيق التكامل أحد أهداف اإلدارة المدرسية؛ إذ إن العاملين في مجال التعليم من الموظفين 
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دركون بأن الهدف الرئيسي من العمل في هذا المجال هو من أجل المصلحة واإلداريين والطالب ي
  .)mawdoo3.com( العامة، حيث يشارك الجميع بفاعلية في تحقيق األنشطة والسياسات المدرسية

  أهمية اإلدارة المدرسية: المبحث الرابع

تقبل، حيث التخطيط للمستقبل وتحديد الوظائف ُتعنى اإلدارة المدرسية باالهتمام بالمس
تقوم بعملية التخطيط للمستقبل وإنجاز خطة عمل لعملياتها؛ إذ يعتبر التخطيط من األمور المهمة 
لإلدارة المدرسية، ويعد الخطوة األولى قبل أي إجراء، فمن دون التخطيط ال تستطيع اإلدارة 

. سة وعملهاالمدرسية تحقيق أهدافها المرغوبة، ويعد أمرًا ضروريًا لتحسين نشاطات المدر
تنظيم الموارد الالزمة تهدف اإلدارة المدرسية إلى تمكين المدرسة من العمل بطريقة سليمة، 
وذلك من خالل تنظيم وتشكيل الموارد سواء المادية منها أو البشرية، ويعتبر التنظيم من 

اإلدارة من المهمات اإلدارية التي تساعد على ترتيب وتنظيم الموارد البشرية لكي تدعم وتمّكن 
القيام بمهماتها؛ حيث ُتعنى اإلدارة المدرسية باالستغالل األمثل للموارد البشرية المتاحة لديها من 
طالب ومعلمين، كما ُتعنى بتوفير المرافق الالزمة وخلق بيئة تعليمية فعالة إلثراء عملية التعّلم، 

التوجيه توجه . العب ومباني ومعداتباإلضافة إلى االستغالل األمثل لمرافق البنية التحتية من م
اإلدارة المدرسية العاملين في المؤسسة التعليمية ألداء عملهم بكفاءة، وال يقتصر التوجيه على 
هيئة التدريس فقط بل على العاملين ككل، فتوجه اإلدارة الجهود البشرية والمؤسسة نحو تحقيق 

الهدف المشترك، وتعزز اإلدارة من كفاءة  أهدافها، بحيث تتضافر الجهود العاملة نحو تحقيق
المنظمة التعليمية، وتساعد على إنجاز األهداف بأقل وقت وُكلفة، كما توجه اإلدارة الموظفين 
والطالب وتساهم في حل النزاعات التي تواجههم من خالل تشجيعهم لفهم العالقات الشخصية 

ق اإلدارة الكفاءة التعليمية من خالل تحّق. بشكل أفضل، والتي تتمحور بين الطالب ومعلميهم
توجيه المعلمين الستخدام أفضل طرق التعليم وجعل العملية التعليمة فعالة، باإلضافة إلى سعيها 
لتوفير برامج الدعم والتطوير للتحسين من قدرات الهيئة التدريسية، وتوجيه الطالب أيضًا بهدف 

 ، وتشجيع االبتكار وتطوير بيئة متكاملةالرفع من مستوى التعّلم لديهم وزيادة جهودهم
)Mawdoo3.com.(  

  النظريات التربوية في مجال اإلدارة المدرسية: المبحث الخامس

  :مفهوم النظرية

تصور أو فرص أشبه بالمبدأ له قيمة التعريف على نحو ما، يتسم : "هي) Theoryالنظرية (
للبحث والتفسير، ويربط النتائج بالمبادئ بالعمومية وينتظم علمًا أو عدة علوم، ويقدم منهجًا 

مجموعة من الفروض التي يمكن من : كما تعرف النظرية على أنها). 88، ص 2000الحفنى،(
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خاللها التوصل إلى مبادئ تفسر طبيعة اإلدارة وهي تفسر ما هو كائن وليس التأمل فيما ينبغي أن 
امة تقوم بتوجيه العمل بدقة ووضوح ويمكن أن ينظر إلى النظرية على أنها مبادئ ع.. يكون

  ).Bush, 1986(وبهذا فالنظرية الجيدة هي التي يمكن أن تشتق منها الفروض 

  :مصادر بناء النظرية المدرسية

تقارير وتعليقات رجال اإلدارة المدرسية من واقع خبرتهم العملية وهي تعتمد على : المصدر األول
  .الناحية الذاتية واالنطباع الشخصي

عمليات المسح التي يقوم بها الدارسون والباحثون ودراسات الكّتاب الكبار في  :مصدر الثانيال
االستدالل العقلي للتوصل عن طريق المنطق : المصدر الثالث. ميدان اإلدارة المدرسية

والعقل إلى استخالص بعض النتائج المترتبة على بعض األفكار أو المسائل العامة التي نسلم 
  ).48، ص2000الفريجات،(قد بصحتها بها أو نعت

هنالك عدة : معايير تقويم اإلدارة المدرسية في ضوء النظريات الحديثة في اإلدارة المدرسية
معايير رئيسية يمكن من خاللها تقويم اإلدارة المدرسية الجيدة في ضوء النظريات الحديثة في 

  :اإلدارة المدرسية، ومن أهمها

  .إلدارة المدرسية إل ى تحقيقهاوضوح األهداف التي تسعى ا .1

التحديد الواضح للمسؤوليات، بمعنى أن يكون هناك تقسيم واضح للعمل وتحديد  .2
  .لالختصاصات

  .األسلوب الديموقراطي القائم على فهم حقيقي ألهمية احترام الفرد في العالقات اإلنسانية .3

ة العملية التربوية مجندة لخدم -من طاقات مادية وبشرية –أن تكون كل طاقات المدرسة  .4
  ).2003سالمة، (فيها بما يحقق أداء العمل مع االقتصاد في الوقت والجهد والمال 

تتميز اإلدارة المدرسية الجيدة بوجود نظام جيد لالتصال سواء كان هذا االتصال خاصًا  .5
ليمية بالعالقات الداخلية للمدرسة، أو بينها وبين المجتمع المحلي، وبينها وبين السلطات التع

  ).Kizlik، 1999(العليا 

  :النظريات الحديثة في اإلدارة المدرسية

حاول العديد من دارسي اإلدارة المدرسية تحليل العملية اإلدارية ومحاولة وضع نظريات لها، 
ولقد كان لهذه المحاوالت أثر في تحقيق نوع من التقدم في هذا المجال، فقد حاول كل من بول 

لوضع أسس لنظرية اإلدارة ورد في  Donald H.Rossروس .دونالد هـ ومساعده P.mortمورت 
البحث في وظيفة  Jess.Serarsسيرز . كما حاول جيس ب" مبادئ اإلدارة المدرسية"كتابهما 
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تحت عنوان طبيعة العملية اإلدارية، كما أعد البرنامج التعاوني  1950اإلدارة في دراسة عام 
عدة برامج لتعرف على أساليب نظرية لإلدارة التعليمية، ومنها كتاب  لإلدارة التعليمية في أمريكا

مفهوم "، واستحدث سيمون في كتابه "أساليب أفضل لإلدارة المدرسية"بعنوان  1955عام 
وضع  1968طبيعة وأهمية اتخاذ القرار في العملية اإلدارية، وفي عام  1945عام " الرجل اإلداري

نظرية علمية في اإلدارة المدرسية، حيث نظر لإلدارة باعتبارها  J.W.Getzels" يعقوب جيتزلز"
عملية اجتماعية، بينما نظر سيرز إلى اإلدارة التعليمية من حيث وظائفها ومكوناتها وحلل العملية 
اإلدارية إلى عدة عناصر رئيسية، ويمكن القول بأن جميع الجهود التي بذلت كلها جهود متأثرة 

، وغيرهم )ولوثر جيوليك) (وهنري فايول) (تايلور(ة العامة والصناعية أمثال بأفكار رجال اإلدار
  ).2000الفريجات . (من رجال اإلدارة العامة

  :ومن أبرز النظريات الحديثة في اإلدارة المدرسية ما يلي

  :Social Processing Theoryنظرية اإلدارة كعملية اجتماعية ). 1(

دور مدير المدرسة أو دور المعلم ال يتحدد إال من خالل  وتقوم هذه النظرية على فكرة أن
عالقة كل منهما باآلخر، وهذا يتطلب تحليًال دقيقًا علميًا واجتماعيًا ونفسيًا، انطالقًا من طبيعة 

  ). Betty،2001(الشخصية التي تقوم بهذا الدور 

  :ويمكن توضيح النماذج التالية لهذه النظرية

ينظر جيتزلز إلى اإلدارة على أنها تسلسل هرمي للعالقات بين : Getzelsنموذج جيتزلز  –أ 
الرؤساء والمرؤوسين في إطار نظام اجتماعي، وأن أي نظام اجتماعي يتكون من جانبين 

  .يمكن تصورهما في صورة مستقلة كل منهما عن اآلخر وإن كانا في الواقع متداخلين

أدوار أو ما يسمى بمجموعة المهام  فالجانب األول يتعلق بالمؤسسات وما تقوم به من
المترابطة واألداء والسلوكيات التي يقوم بها األفراد من أجل تحقيق األهداف والغايات الكبرى 
للنظام االجتماعي والجانب الثاني يتعلق باألفراد وشخصياتهم واحتياجاتهم وطرق تمايز أدائهم، 

لجالفة أم بالتعاون أم هل هم معنيون بمعنى هل هم متساهلون، أم متسامحون، أم يتسمون با
  .وما إلى ذلك من أمور يمتازون بها.. باإلنجاز

والسلوك االجتماعي هو وظيفة لهذين الجانبين الرئيسيين، المؤسسات واألدوار والتوقعات 
وهي تمثل البعد التنظيمي أو المعياري، واألفراد والشخصيات والحاجات وهي تمثل البعد 

ة بين مدير المدرسة والمعلم يجب أن ينظر إليها من جانب المدير من خالل الشخصي من العالق
حاجاته الشخصية واألهداف أيضًا، فإذا التقت النظريات استطاع كل منهما أن يفهم اآلخر وأن 
يعمال معًا بروح متعاونة بناءة، أما عندما تختلف النظريات فإن العالقة بينهما تكون على غير ما 
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ة األساسية في هذا النموذج تقوم على أساس أن سلوك الفرد ضمن النظام االجتماعي والفكر. يرام
وفي إطاره كالمدرسة مثًال هو محصلة ونتيجة لكل من التوقعات المطلوبة منه من قبل اآلخرين 

  ).2001عطوي، . (وحاجاته الشخصية وما تشمله من نزعات وأمزجة

ينظر جوبا إلى رجل اإلدارة على أنه يمارس : اعيةلإلدارة كعملية اجتم Gubaنموذج جوبا  –ب 
المركز الذي يشغله في ارتباطه بالدور الذي يمارسه : قوة ديناميكية يخولها له مصدران

والمكانة الشخصية التي يتمتع بها، ويحظى رجل اإلدارة بحكم مركزه بالسلطة التي يخولها له 
ى أنها رسمية ألنها مفوضة إله من هذا المركز، وهذه السلطة يمكن أن ينظر إليها عل

السلطات األعلى، أما المصدر الثاني للقوة المتعلقة بالمكانة الشخصية وما يصحبه من قدرة 
على التأثير فإنه يمثل قوة غير رسمية وال يمكن تفويضها وكل رجال اإلدارة بال استثناء 

ة التأثير الشخصية، يحظون بالقوة الرسمية المخولة لهم، لكن ليس جميعهم يحظون بقو
ورجل اإلدارة الذي يتمتع بالسلطة فقط دون قوة التأثير يكون في الواقع قد فقد نصف قوته 
اإلدارية، وينبغي على رجل اإلدارة أن يتمتع بالسلطة وقوة التأثير معًا وهما المصدران 

  .الرئيسيان للقوة بالنسبة لرجل إلدارة التعليمية وغيره

  T.Parsonsرسونز نظرية تالكوت با –ج 

  :يرى بارسونز أن جميع المنظمات االجتماعية يجب أن تحقق أربعة أغراض رئيسية هي

  بمعنى تكييف النظام االجتماعي للمطالب الحقيقة للبيئة الخارجية: التأقلم أو التكيف .1

  .بمعنى تحديد األهداف وكل الوسائل من أجل الوصول إلى تحقيقها: تحقيق الهدف .2

ى إرساء وتنظيم مجموعة من العالقات بين أعضاء التنظيم بحيث تكفل بمعن: التكامل .3
  .التنسيق بينهم وتوحدهم في كل متكامل

  ).2001عطوي، . (بمعنى أن يحافظ التنظيم على استمرار حوافزه وإطاره الثقافي: الكمون .4

  :Leadership Theoryنظرية العالقات اإلنسانية ): 2(

ة في العمل، وهذه النظرية تؤمن بأن السلطة ليست موروثة في تهتم بأهمية العالقات اإلنساني
القائد التربوي، وال هي نابعة من القائد ألتباعه في المدرسة، فالسلطة في القائد نظرية وهو 

  يكتسبها من أتباعه من خالل

إدراكهم للمؤهالت التي يمتلكها هذا القائد، ومن ضمن مسؤوليات مدير المدرسة ليتعرف 
حلل حاجات المدرسين والتالميذ وليقدر أهمية التوفيق بين حاجات المدرسين والتالميذ ويفهم وي

  ).2004الخواجا، . (وحاجات المدرسة
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وال يقصد أصحاب هذه النظرية أن ينخرط اإلداري في عالقات شخصية مباشرة مع العاملين، 
ن جهود اإلداري في بحيث ال تعود هناك مسافات اجتماعية تفصل بين اإلداري والمرؤوسين، أل

هذه الحالة تتشتت بعيدًا عن الهدف اإلنتاجي للمؤسسة ولكن ما يتوخاه أصحاب النظرية هو 
مراعاة األبعاد النفسية واالجتماعية التي تجعل العاملين يؤدون دورهم بدون اللجوء للمراوغة 

يجعل السلطة تشعرهم  ومقاومة السلطة، ألن العاملين يتطلعون دائمًا إلى نوع من الفهم المشترك
بأن مصلحتها أن تنظر في شأنهم بعناية مثلما تولي متطلبات العمل عنايتها، إن المرؤوس الذي ال 
يكون معوقًا بمشكالت يستطيع أن يركز العمل، فتقل األخطار التي يرتكبها وتزداد وجوه التكامل 

الستمرارية المؤسسة ونجاحها،  بين عمله وأعمال الفريق، ويحافظ على التعاون مع األقران دعمًا
  ).،2001عريفج، . (وبهذا يضمن المحافظة على األوضاع القائمة التي يرتاح لها

  :Dicesion Making Theoryنظرية اتخاذ القرار). 3(

تقوم هذه النظرية على أساس أن اإلدارة نوع من السلوك يوجد به كافة التنظيمات اإلنسانية 
وجيه والسيطرة على النشاط في التنظيم الجتماعي ووظيفة اإلدارة هي أو البشرية وهي عملية الت

تنمية وتنظيم عملية اتخاذ القرارات بطريقة وبدرجة كفاءة عالية، ومدير المدرسة يعمل مع 
مجموعات من المدرسين والتالميذ وأولياء أمورهم والعاملين أو مع أفراد لهم ارتباطات اجتماعية 

  .وليس مع أفراد بذاتهم

وتعتبر عملية اتخاذ القرار هي حجر الزاوية في إدارة أي مؤسسة تعليمية، والمعيار الذي 
يمكن على أساسه تقييم المدرسة هي نوعية القرارات التي تتخذها اإلدارة المدرسية والكفاية التي 
توضع بها تلك القرارات موضع التنفيذ، وتتأثر تلك القرارات بسلوك مدير المدرسة وشخصيته 

  :والنمط الذي يدير به مدرسته، ويمكن مراعاة الخطوات التالية عند اتخاذ القرار

  .التعرف على المشكلة وتحديدها. أ

  .تحليل وتقييم المشكلة -ب

  .وضع معايير للحكم يمكن بها تقييم الحل المقبول والمتفق مع الحاجة  -  ج

  ).البيانات والمعلومات(جمع المادة  - د

  .الحلول المفضلة واختيارها مقدما أي البدائل الممكنة صياغة واختيار الحل أو -هـ 

وضع الحل المفضل موضع التنفيذ مع تهيئة الجو لتنفيذه وضمان مستوى أدائه ليتناسب مع  -و 
الخواجا، . (خطة التنفيذ ثم تقويم صالحية القرار الذي اتخذ وهل هو أنسب القرارات؟

2004.(  
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  :Organaiztion Theory نظرية المنظمات). 4(

تعتبر التنظيمات الرسمية وغير الرسمية نظامًا اجتماعيا كليًا في نظرية التنظيم، ومن خالل 
النظام تكون اإلدارة أحيانًا عامًال يزيد أو ينقص من التعارض بين أعضاء المجموعات 

فنظرية التنظيم هي محاولة لمساعدة اإلداري ليحلل  –المدرسة  –والمؤسسات أو المنظمة 
المنظمة وترشده في خطته وقراراته اإلدارية كذلك تساعده ليكون أكثر حساسية لفهم  مشاكل

  ).2004الخواجا، ( المجموعات الرسمية وغير الرسمية التي لها عالقة بها

  :نظرية اإلدارة كوظائف ومكونات). 5(

سابقوه،  ال تخرج وظائف اإلدارة التي أشار إليها سيرز عن مجموعة الوظائف التي أشار إليها
والوظائف الرئيسية لإلداري في ميادين اإلدارات " هنري فايول"وفي مقدمتهم المهندس الفرنسي 
التخطيط، التنظيم، التوجيه، التنسيق، والرقابة، وتقابل بالترتيب : المختلفة كما يحددها سيرز هي

وعند  Planning،Organazing،Directoring،Co-ordenating and Controling: مصطلحات
تحليل هذه الوظائف يمكن الكشف عن طبيعة العمل اإلداري في لميادين المختلفة، حيث إن 

  .الوظائف نفسها هي ما يقوم به اإلداري

ففي عملية التخطيط، يحتاج اإلداري إلى تدارس لظروف استعدادًا التخاذ قرارات ناجحة 
لمتوفرة لتحقيقها، والعقبات التي تعترض وعملية، تأخذ بعين االعتبار طبيعة األهداف واإلمكانات ا

وفي عملية التنظيم يحتاج إلى أن يضع القوانين . التقدم نحو األهداف وموقف العاملين منها
واألنظمة والتعليمات لصورة ترتيبات في الموارد البشرية والمادية، بما يسهل عمليات تنفيذ 

  .عن الترتيبات األهداف المأمولة على المنظمة أو التنظيم الذي ينشأ

وفي عملية التوجيه ينشط اإلداري إجراءات التنفيذ بالتوفيق بين السلطة التي يكون مؤهًال 
لها من خالل صالحيات مركزه والسلطة المستمدة من ذكائه ومعلوماته وخبراته المتمثلة في 

والبشرية، والقوى إدراكه الشامل ألهداف المنظمة، وطبيعة العمل المناط بها، وإمكاناتها المادية 
وفي عملية التنسيق، يحتاج اإلداري إلى جعل كل عناصر . والظروف االجتماعية المؤثرة عليها

التنظيم وعملياته تسير بشكل متكامل ال ازدواجية فيه وال تناقض، بحيث توجه الجهود بشكل 
ه القوى رشيد نحو األهداف المرسومة في نطاق اإلمكانات المتوفرة، وفي حدود ما تسمح ب

  .االجتماعية واالقتصادية ولسياسية والثقافية في بيئة التنظيم

فهي متابعة مباشرة أو غير مباشرة لمؤسسة لتقييم نظام عملها، ومدى جدواه : أما الرقابة
  ).2001عريفج، (على ضوء األهداف المنتظرة منها 
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  :Leadership Theoryنظرية القيادة ). 6(

لمؤسسة التعليمية من األمور الهامة بالنسبة للمجتمع عامة وبالنسبة تعتبر القيادة التربوية ل
إلدارة التعليمية والمدرسية بصفة خاصة، نظرًا لعالقتها المباشرة بأولياء ألمور والمدرسين 
والتالميذ، والقيادة ليست ببساطة امتالك مجموعة من صفات أو احتياجات مشتركة، ولكنها عالقة 

سة أو المؤسسة التربوية، ويمكن القول إن هذه النظرية تقترب من أفكار عمل بين أعضاء المدر
  ).2004الخواجا، (نظرية العالقات اإلنسانية في كونها تركز على بلوغ الهدف لطبيعي لإلنسان 

  :Role Theoryنظرية الدور ). 7(

 فمن يكلف بهذه –إذا افترضنا أن مدير المدرسة يخطط لتكوين فريق رياضي لمدرسته 
وإذا كلف أحد مدرسي التربية الرياضية ذلك ولم يستطع أن ينجح في تكوين الفريق  –المسؤولية 

المناسب، ماذا يفعل مدير المدرسة؟ ما موقف بقية مدرسي التربية الرياضية اآلخرين؟ ل 
يشاورهم كجماعة فربما يحدث تصادمًا في الرأي، وعليه في مثل هذه الحاالت يجب على مدير 

أن يعرف الدور المتوقع من كل مدرس في المدرسة وكذلك توقعات الجماعة التي ينتمون  المدرسة
  .إليها، مع مراعاة توقعات ومتطلبات المدرسة بشكل عامة

تهتم هذه النظرية بوصف وفهم جانب السلوك اإلنساني المعقد في لمؤسسات التعليمية 
ات، المقدرات والحاجات الشخصية لكل فيجب عليه أن يولي اهتمامًا خاصًا للمهار). المدارس(

مدرس ويتخذ من اإلجراءات ما يعزز وسائل االتصال بينهم وبينه وطبيعتهم اجتماعيًا وتنمية 
معلوماتهم حتى يمكن أن يكون دور كل واحد منهم إيجابيًا وفعاًال ومساعدًا على تحقيق هدف 

  ).2004الخواجا، ( المدرسة

  :System Theoryنظرية النظم ). 8(

لقد شاع استعمال هذه النظرية في لعلوم البيولوجية والطبيعية، وكذلك شاع استخدامها في 
لعلوم االجتماعية األخرى، والتي من بينها علم اإلدارة التعليمية والمدرسية، وتفسر هذه النظرية 

ة في النظم المختلفة بأنها تتكون من تركيبات منطقية بواسطة تحليلها تفسر الظواهر المعقد
المنظمات أو المؤسسات في قالب كمي بالرغم من أن البحوث التطبيقية المتعلقة بالتغير في 
المواقف أو الدراسات االجتماعية تكون أحيانًا غير عملية أو غير دقيقة، تقوم هذه النظرية على 

ته أساس أن أي تنظيم اجتماعيًا أو بيولوجيًا أو علميًا يجب أن ينظر إليه من خالل مدخال
وعملياته ومخرجاته، فاألنظمة التربوية تتألف من عوامل وعناصر متداخلة متصلة مباشرة وغير 

أفراد النظام، جماعاته الرسمية وغير الرسمية، االتجاهات السائدة فيه ودافع : مباشرة وتشمل
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ها، والسلطة النظام والعاملين فيه، طريقة بنائه الرسمي، التفاعالت التي تحدث بين تركيباته ومراكز
  .التي يشتمل عليها

وترجع نشأة أسلوب تحليل النظم إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما استخدمه الجيش 
، ومن هنا انتقل إلى الميادين األخرى، بيد أن )بحوث العمليات(األمريكي فيما عرف باسم 

العقد السادس من القرن  االهتمام به في التعليم بدأ مؤخرًا، وبدأ يظهر بصورة واضحة منذ
عالم ) Buckley(وبكلي ) Bolding(وكان ذلك على يد عالم االقتصاد بولدنج " العشرين"

لتزايد االهتمام بالتعليم ونظمه من ناحية، وتركز "االجتماع، وقد جاء هذا االهتمام نتيجة 
يشير إلى عملية  وأسلوب النظم في اإلدارة". االهتمام على اقتصاديات التعليم من ناحية أخرى

تطبيق التفكير العلمي في حل المشكالت اإلدارية، ونظرية النظم تطرح أسلوبًا في التعامل ينطلق 
عبر الوحدات واألقسام وكل النظم الفرعية المكونة للنظام الواحد، وكذلك عبر النظم المزاملة له، 

  .فالنظام أكبر من مجموعة األجزاء

على المعلومات الكمية والمعلومات التجريبية واالستنتاج  أما مسيرة النظام فإنها تعتمد
المنطقي، واألبحاث اإلبداعية الخالقة، وتذوق للقيم الفردية واالجتماعية ومن ثم دمجها داخل 

  ).2002عمايرة، (إطار تعمل فيه بنسق يوصل المؤسسة إلى أهدافها المرسومة 

  :نظريات أخرى في اإلدارة المدرسية). 9(

يظهر تحليل سلوك القائد ودراسته على أن هناك نمطين من : بعدين في القيادةنظرية ال  . أ
وهناك من القادة . السلوك الموجه نحو المهمة والسلوك الموجه نحو الناس: السلوك هما

وأكثرية القادة . من يطغى على سلوكه البعد األول وهناك من يطغي على سلوك البعد الثاني
  .يكون سلوكهم متوازنًا

يمكن استخدام هذه لتفسير متى يستطيع  Homanفي تقرير القيادة لهومان : نظرية التبادل. ب
الفرد أن يتخذ القرار ويمارس القيادة وفي هذه يفكر الفرد بالمردود الذي سيناله إذا ما 
اتخذ موقفًا قياديًا في مشكلة ما ثم ينظر إلى ما سيكلفه ذلك من فقدان تقبل الجماعة له 

. الخ، ثم يقارن المردود بالتكاليف لتبرير قيامه بالقيادة أم ال… من الجهدوبذل مزيد 
ويتسم سلوك المرؤوس بنفس األسلوب حيث يقوم بمقارنة المردود بالكلفة لتقرير فيما أنه 

  .سيبقى تابعًا بدًال من أن يقود

النضمام يعد ماسلو أن القوة الدافعة للناس ل :Maslowنظرية تصنيف الحاجات لماسلو . جـ
للمنظمات والمؤسسات اإلدارية وبقائهم فيها وعملهم باتجاه أهدافها هي في الحقيقة سلسلة 
من الحاجات، وعندما تشبع الحاجات في أسفل السلسلة تظهر حاجات أعلى يريد الفرد 

  :إشباعها، وهكذا يستمر االتجاه، وتصنف الحاجات من وجهة نظر ماسلو إلى
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  الخ.. أساسية كالطعام والماء والسكن والهواء )جسمية(حاجات فسيولوجية  -

  )تقبل اآلخرين –انتماء  –حب (االنتماء االجتماعي  -

  .األمان والضمان الفسيولوجي والمالي -

وينبغي أن ندرك بأن الحاجة المشبعة ليست محفزًا، ) احترام الذات وتقدير الزمالء(االحترام 
رد متشابكة ومعقدة ويميل الفرد إلى السلوك ولكن تظهر حاجة أخرى محلها كمحفز، وحاجات الف

  .الذي يؤدي إلى تحقيق حاجاته المحفزة

  :إن من أهم مسلمات هذه النظرية: نظرية إدارة المصادر البشرية  -  د

أن يهيئ البناء الداخلي للمنظمة مناخا يزيد من نمو اإلنسان وحفزه لكي يتحقق الحد األعلى  .1
  .لفاعليتها

ت المنظمة إلدارية يزيد من مساهمتهم في اتخاذ القرارات مع إن إدراك اإلداريين لقدرا .2
  .التأكيد على المعرفة والخبرة والقدرة على الخلق واإلبداع لديهم

  .تتطلب المساهمة البناءة مناخًا يتصف بالثقة العالية والوضوح .3

  .التركيز على مرونة العمل في المنظمة اإلدارية أكثر من التركيز على التسلسل الهرمي .4

يعود النفوذ والالمباالة واألداء السيئ لعدم إلى عدم رضا العاملين عن وظائفهم أكثر من أن  .5
  .تعزى إلى نوعيتهم

إن استخدام هذا األسلوب في لمؤسسات التربوية يعني أخذ الطالب من المكان الذي هو فيه 
  .إلى المكان الذي يستطيع الوصول إيه وكذلك بالنسبة لكل العاملين

ليست هناك طريقة : ة االحتماالت أو الطوارئ، وتؤكد هذه النظرية على األسس التاليةنظري. هـ
  .واحدة مثلى لتنظيم وإدارة المدارس

ال تتساوى جميع طرق التنظيم واإلدارة والفاعلية في ظرف معين، إذ تعتمد الفاعلية على 
  .مناسبة التصميم أو النمط للظرف المعين

يم التنظيم ولنمط اإلدارة على أساس التحليل الدقيق يجب أن يبنى االختيار لتصم
  .واالحتماالت المهمة في الظرف المعين

وحيث أن اإلدارة هي العمل مع ومن خالل األفراد والمجموعات لتحقيق أهداف المنظمة فإن 
االحتمال المرغوب هو ذك الذي يدفع المرؤوسين إلى اتباع سلوك أكثر إنتاجًا وفاعلية من أجل 

  ).2001عطوي، ( ق أهداف المنظمةتحقي
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  :استنتاجات الدراسة

  .توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

اإلدارة التربوية هي مجموعٌة من العمليات التي تشمل التخطيط، والضبط، والتوجيه، والتنفيذ،  -
لمدارس، والتقييم لألعمال المتعّلقة بالشؤون الخاصة في المؤسسات التعليمية التي ُتشّكل ا

  .عن طريق اسِتخدام أفضل الوسائل والُطرق المتاحة

 على يؤثر ما كل فتدرس جوانبها بكامل التعليمية بالعملية النهوض في المدرسية اإلدارة أهمية -
  التربوية الحلول إيجاد في وتسهم صعوبات أو غياب أو الدراسة في ضعف من التالميذ

  .لإلدارة المدرسية ضوء األنماط المختلفة مسؤوليات وواجبات مدير المدرسة في -

تهدف اإلدارة المدرسية إلى تمكين المدرسة من العمل بطريقة سليمة، وذلك من خالل تنظيم  -
  وتشكيل الموارد سواء المادية منها أو البشرية،

 .ةالتربوي األسرة أعضاء باقي يتبعها كما الطالب سلوك في العملي أثرها يظهر المدرسية اإلدارة -
  التوجيه

توجه اإلدارة المدرسية العاملين في المؤسسة التعليمية ألداء عملهم بكفاءة، وال يقتصر التوجيه  -
  .على هيئة التدريس فقط بل على العاملين ككل

  :التوصيات

  :يوصي الباحث في نهاية دراسته بما يلي

 .المدرسية توجيه الباحثين إلى دراسة المؤسسات التربوية والتركيز على االدارة -

 .تدريب مدراء المدارس على المهارات المطلوبة في اإلدارة المدرسية -

 .التعاون بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التعاون والتكامل -

 .تدريب المعلمين وكافة العاملين بالمدارس لتفعيل مهام وواجبات اإلدارة المدرسية -

 .ثقة لتحقيق التطور والنماء في الجوانب التعليميةالعمل على تحفيز المعلمين وتزويدهم بال -

 .توفير البيئة المدرسية اآلمنة للطلبة والمعلمين واإلداريين -

  .زيادة سلطة وصالحيات مدراء المدارس من خالل تطبيق ال مركزية التعليم -
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  قائمة المراجع

  المراجع العربية: أوًال

إبراهيم، حسام الدين محمد، المرزوقي، محمد بن سعيد بن عبدالله، القيادة العالمية مدخل 

 مجلة الفنون واألدبلتطوير اإلدارة المدرسية بسلطنة عمان في ضوء النماذج المعاصرة، 

  ).61(، العدد وعلوم اإلنسانيات

دور اإلدارة المدرسة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى ، )2012(تيالبيج، نوارة  آمنة، زروقي،

  .، جامعة أم البواقيمعلمي المدارس االبتدائية

معالجة بعض آثار عدوان النظام  جهود اإلدارة المدرسية في ،)م1999( البستان، أحمد عبد الباقي

المجلة  .االبتدائية بدولة الكويت ةالعراقي على مظاهر السلوك المدرسي لتالميذ المرحل

  .)13(، مج التربوية

 تطويرها واوقعها وسبل: األردني أساليب تدريب مدير المدرسة .راتب سعود،. أحمد بطاح،

  .جمادى الثاني .العاشر المجلد .العدد الخامس. مؤته للدراسات والبحوث). ه1416(

دور اإلدارة المدرسية في مواجهة ظاهرة التسرب ، )2015(رحمة، سامية، نوار  بوزيد،

  .، جامعة أم البواقيالمدرسي من وجهة نظر المديرين

دور المدرسة في رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين والتخطيط لبرامج . احمد اسم، فاطمةالج

  .)13(، السنة الثالثة، ع)م1998( المعلومات التربوية. خاصة بهم

فعالية دور اإلدارة المدرسية في إعداد  .جامعة محمد الصديق بن يحيى بهجت، أحمد الرفاعي

ع ، )8(مج  .دراسات تربوية، )م1993)..(دراسة تقويمية(مديري المدارس بسلطنة عمان 
جامعة محمد الصديق : ، الجزائر"محاضرات في مقياس اإلدارة التربوية والمدرسية) "54(

  . جيجل -بن يحيى

مان في ضوء الكفايات أدوار مدير المدرسة االبتدائية في سلطنة ع (1995) الحبشي، محمد حسن

  .مجلة رسالة التربية). دراسة تقويمية(والمشكالت التي تواجهه  له

). استراتيجيه مقترحه(أولويات البحث التربوي في مجال اإلدارة المدرسية . إبراهيم فهدالحبيب، 

  .العدد الثامن والثالثون. المجلد العاشر. المجلة التربوية ،)1996(
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لإلدارة  تلفةمسؤوليات وواجبات مدير المدرسة في ضوء األنماط المخ. الحبيب، فهد إبراهيم

  ).56(، ع)8(، مج )م1993. (دراسات تربوية). م1993(المدرسية 

مجلة جامعة ).م1989(التربوية  نحو مخطط إلعداد القيادات اإلدارية. حسن، محمد احمد محمد

  .)2(مج ) م1989. (الملك عبد العزيز

التخطيط التربوي في عهد الملك عبد العزيز وأثره في النهضة ، )هـ 1429(خلود  حضراوي،

  .23، 22، 21جامعة أم القرى، صفحة : ، المملكة العربية السعوديةالتعليمية الحديثة

، مكتبة مدبولي، 3، طالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة). 2000(الحفنى، عبد المنعم 
  .القاهرة

رسالة  ،)م1999( التخطيط االستراتيجي في إدارة ما قبل المدرسة االبتدائية. ماجد خثيلة، هند

  .)72(، السنة العشرون، ع العربي الخليج

  .، دار الثقافة، عمانتطوير اإلدارة المدرسية). 2004(الخواجا، عبدالفتاح 

  .، دار أنس للنشر، عماناتجاهات في تربية الطفل). 1988(الزبيدي، سلمان عاشور 

اإلدارة الصفية الفعالة في ضوء اإلدارة المدرسية ). 2001(الزبيدي، سلمان عاشور 

  . ، مطابع الثورة العربية الليبية، طرابلس، ليبياالحديثة

  .، دار عالم الثقافة، عمانحديثةاإلدارة المدرسية ال). 2003(سالمة، ياسر 

تطورها، (مفهوم اإلدارة التربوية والمدرسية ، )2016 – 2015(سهاد مجيد، وابتسام جعفر 

  .جامعة بابل: ، العراق)وظائفها

  .، عماناإلدارة التربوية، بحوث ودراسات) ت. د(صالح، هاني عبد الرحمن 

، )الطبعة األولى( االتجاهات الحديثة في اإلدارة التربوية والمدرسية، )2013(طارق الدليمي 
   .مركز ديبونو لتعليم التفكير: المملكة األردنية الهاشمية

عليمية ودورها في العملية الت.. مفهومها اإلدارة المدرسية). هـ1408( عبد الرحمن بن سليمان

  ـ. التاسع والعشرون العدد. والتربوية التوثيق التربوي
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 عالم األردني في مواجهة العنف املجتمعي من وجهة نظراملسؤولية الرتبوية لإل
 اإلعالميني األردنيني

  
  **محمد صايل الزيودو *سهام حيدر عبيدات

  

  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر 
تكون مجتمع الدراسة من جميع الدراسة المنهج المسحي الوصفي حيث  استخدمت. اإلعالميين األردنيين

) 740(إعالميا، وبلغت عينة الدراسة ) 1337(اإلعالميين المنتسبين لنقابة الصحفيين األردنيين وعددهم 
ولجمع بيانات الدراسة تم تطوير . 2021 / 2020إعالميا تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية للعام 

واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر فقرة بحثت في ) 17(تبانة، تكونت من اس
اإلعالميين األردنيين، ولإلجابة عن سؤالي الدراسة تم أجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة وأظهرت الدراسة 

  :النتائج اآلتية

العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين األردنيين كان  إن مستوى واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة
، وجاءت الفقرة )399.(واالنحراف المعياري ) 3.31(متوسطا، إذ جسدت هذه الفقرات ككل المتوسط الحسابي 

 في المرتبة األولى، وبينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة) يعزز اإلعالم األردني األخالقيات اإلنسانية الحميدة(
وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق  ).يسعى اإلعالم األردني لبث برامج تتسم بالعنف سعيا وراء الربح المادي(

العمر والمستوى األكاديمي : تعزى ألثر المتغيرات) a=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
، وتبعا لمتغير المستوى األكاديمي )رسنة وأكث 50(لصالح والمؤسسات اإلعالمية، حيث جاء تبعا لمتغير العمر 

، وجاء تبعا لمتغير )الصحفي(، وتبعا لمتغير الوظيفة اإلعالمية لصالح )الدكتوراه(لصالح المستوى األكاديمي 
ذات داللة وكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق  ).التلفزيون(المؤسسات اإلعالمية لصالح المؤسسة اإلعالمية 

  . الجنس والخبرة: تعزى ألثر المتغيرات) a=0.05(اللة إحصائية عند مستوى الد

وفي ضوء النتائج فقد أوصت الدراسـة بزيـادة اهتمـام وسـائل اإلعـالم األردنـي ببـث بـرامج تركـز علـى نبـذ            
العنف داخل المجتمع األردني، والعمـل علـى إجـراء دراسـات مسـتقبلية تعمـل علـى إيجـاد حلـول لمواجهـة العنـف            

بضرورة إنتاج برامج وأفالم ورسوم متحركة تحمل قيم وعادات المجتمع الذي يعيشون فيـه،  المجتمعي والتوعية 
وإيجــاد تنســيق بــين المؤسســات اإلعالميــة، والمؤسســات التعليميــة بهــدف إيجــاد مســؤولية تربويــة لإلعــالم فــي     

  .مواجهة العنف المجتمعي

  .إلعالم األردنيالعنف المجتمعي، اإلعالم، اإلعالميون، ا: الكلمات المفتاحية

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   :sihamhaidar89@yahoo.comEmail         .االردنية، كلية العلوم التربوية الجامعة ،واالصول قسم القيادة التربوية   *
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The Educational Responsibility of the Jordanian Media in the Face of 
Community Violence from the Point of View of Jordanian Media 

Professionals  
 
Siham H. Obeidat and Mohammad S. Al Zyoud, Department of Educational 

Leadership and Foundations, The University of Jordan, Jordan. 

 

Abstract 
This research attempted to determine the role of the Jordanian media's involvement 

in combating social violence from the perspective of Jordanian media professionals, The 
study employed the descriptive survey method, with the study population consisting of 
all media professionals affiliated with the Jordanian Journalists Syndicate (1337) and the 
study sample consisting of (740) media professionals chosen by random stratified 
method for the 2020/2021 year.To gather data for the study, a questionnaire was created, 
consisting of seventeen paragraphs that looked at the reality of the role of Jordanian 
media in dealing with societal violence from the perspective of Jordanian media 
professionals. Appropriate statistical analyses were carried out to address the study's two 
questions, yielding the following results: 

From the perspective of Jordanian media professionals, the reality of the role of 
Jordanian media in confronting societal violence was average, as these paragraphs as a 
whole embodied arithmetic mean (3.31) and a standard deviation (.399), and the 
paragraph (Jordanian media promotes good human ethics) came in first, while the 
paragraph (Jordanian media seeks to broadcast violent content) came in last. 
The results showed that the effect of the variables: age, academic level, and media institu
tions caused statistically significant differences at the significance level (a = 0.05), with t
he age variable favoring (50 years and more), the academic level variable favoring (PhD)
and the job variable favoring (50 years and more). The findings also revealed that the 
influence of the variables: gender and experience had no statistically significant 
differences at the significance level (a = 0.05).  

It came from the variable of media institutions in favor of the media organization, a
nd it came from the media in favor of (the journalist) (the television). 

Based on the findings, the study recommends increasing Jordanian media interest in 
broadcasting programs that focus on rejecting violence within Jordanian society, as well 
as working on future studies that focus on finding solutions to societal violence and 
raising awareness of the need to produce programs, films, and animations that reflect the 
society's values and customs. 

Keywords: Community violence, Media, Media professionals, Jordanian media. 
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  المقدمة

من قبل األخصائيين والسياسيين وغيرهم  باهتمام كبير حظيتيعد العنف من القضايا التي 
من حيث التحليل والدراسة والتجريب بهدف الوصول إلى فهم العنف وأسبابه ودوافعه داخل 

لوله وطرق الوقاية منه، وجاء االهتمام به نتيجة اآلثار السلبية التي يتركها على المجتمع، وح
المجتمعات التي ظهرت فيه، وعانت من آثاره على أفرادها، والتي تعد من أكبر عوائق التطور 
والتحديث، كما تعد عائُقا من عوائق تقدير قيمة اإلنسان فال يقدر على مواكبة التطورات في 

  ).2010الفواز، (حي السياسية، واالجتماعية واالقتصادية، والتكنولوجية، والتربوية جميع النوا

ولقد وجد العنف مع وجود اإلنسان منذ خلقه وكانت بدايته قتل قابيل ألخيه هابيل حيث 
بدأ فرديا، ثم انتقل ليصبح عنًفا اجتماعيا بأسماء وأشكال مختلفة على مستوى المجتمع، ثم ظهر 

ة الزراعية التي تميزت بهيمنة الذكر، والقوة واالمتالك والهيمنة على مصادر الثروة، ثم في المرحل
. تطور في العصر الحديث ليظهر على شكل الغزو واالستعمار والمطامع في دول الشرق وأفريقيا

كما ووجد العنف عند المجتمعات العربية منذ القدم متجسدا في أشعارهم وِحَكمهم وأمثالهم، 
انت هنالك حروب يومية مستمرة بينهم تدعمها العشائرية بين أفراد القبيلة الواحدة التي تجعلهم وك

  ).2011فريحات، (يناصرون بعضهم البعض بدافع العصبية القبلية 

أن العنف من النزعات الطبيعية الموجودة ) 2004(وذكر ابن خلدون المشار إليه في لوتاه 
منها الظلم والعدوان، وهو ظاهرة اجتماعية ال تحدث بين األفراد  داخل النفس البشرية التي ينبع

وللعنف عدة . فقط بل تحدث أيضا بين الدول مما ينعكس على سلوكيات األفراد بشكل سلبي
وهـو العنف الذي يقع بين أفراد ال قرابة بينهم، وقـد يعرفون بعضهم : أشكال منها العنف المجتمعي
المنـزل، مثـل عنـف العصابات واألعمال العشوائية من العنف بوساطة أو ال يعرفون، ويقع خارج 

وهو الذي : الغرباء والعنف في المؤسسات كالمدارس وأماكن العمل والسجون، والعنف الجماعي

مثل جرائم  عنف اجتماعي: ترتكبـه الزمـر األكبر من األفراد أو الدول ويقسم إلى ثالثة أقسام هي
ن قبـل مجموعـات منظمـة، واألعمال اإلرهابية، وعنف العصابات اإلجرامية، الكراهية المرتكبة مـ

: وعنف اقتصاديويشمل المعارك الحربية والعنف المرتبط بها وعنف الدول، : وعنف سياسي
ويشمل هجمات المجموعات األكبـر بـدافع مكاسـب اقتصادية كتعطيل الفعاليات االقتصادية، 

أما عن طبيعة العنف فيمكن أن تكون بدنيـة أو سيكولوجية . سيةوتعطيل تحقيق الخدمات األسا
  .، أو الحرمان واإلهمال)نفسية(

ويرتبط العنف بالعدوان وقد ال يؤدي بالضرورة الى خسائر ولكنه قد يكون مرتبًطا باألذى 
أما التعريف االجتماعي . بقلة الرفق فعنف أي شدة وقسوة) 1993( والتخريب وعرفه ابن منظور

لنفسي للعنف فهو استخدام الضغط والقوة استخدامًا غير مشروع أو غير مطابق للقانون مما وا
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يؤثر على إرادة الفرد، ومن الضغط والقوة تنشأ الفوضى فال يعترف الناس بشرعية الواجبات فما 
 ).2011الزيود،(دامت الحقوق غير معترف بها ستنتشر العدائية بين أفراد المجتمع الواحد 

القيام باستخدام القدرات من القوة الجسمية أو المادية بشكل غير مشروع، أو غير " ف هووالعن
متفق مع قوانين المجتمع الموجود داخله الفرد، ومن عواقبه التأثير على الفرد وإرادته وشخصيته، 

" وانتشار الفوضى وتكوين االنقسامات والتكتالت والتسلط ومحاولة اإلخضاع بالقوة واإلرهاب
 ).45: 2011القرالة، (

مثل االنتحار، وانتهاك الذات  العنف الموجه نحو الذات: وتوجد تقسيمات عديدة للعنف منها
، والعنف الموجه نحو اآلخرين أي اتجاه المجتمع كالعنف السياسي، عن طريق التشويه

كل مظاهر  واالقتصادي، والديني، واالجتماعي، ويمكن تعريف العنف االجتماعي أو المجتمعي بأنه
القوة والقمع في الحياة االجتماعية، وهو سلوك يقوم على عدم االعتراف بحقوق اآلخرين، وتجاهل 

طريقة "األعراف والتقاليد والقوانين، والرمي بها بعرض الحائط، ويعرف العنف المجتمعي على أنه 
بشكل مقصود، للتعبير عن القوة التي مصدرها الجسد والتي تكون ضد النفس او أي طرف آخر 

وعرفه ). 67: 2014العازمي،(أو بإجبار األفراد على القيام بأفعال عدوانية بسبب تعرضهم لألذى 
بأنه سلوك يتصف بصفة فردية يؤثر على الجماعة التي خرج منها بطريقة مباشرة ) 2011(الزيود 

اجتماعية أم أو غير مباشرة حيث يكون حدوثه بين األفراد بغض النظر سواء أتربطهم عالقات 
  .قرابة

وهنالك عدة أسباب ويعتبر العنف المجتمعي أحد أنواع العنف الذي يسود داخل المجتمعات 

وتدني مستوى  ،وزيادة األعباء الحكومية ،البطالة والفقروالتي أفرزتها ة االقتصادي :منهالحدوثه 
 ،سبي للسياسات التربويةنالفاق خاإلودور التربية و ،ضعف الوضع االجتماعية كواالجتماعي ،الدخل

وقصور بعض مواد القانون المرتبطة  ،أفراد المجتمعمن ضعف الثقافة القانونية لدى  القانونيةو

ة هأفالم العنف الموجكإلعالمية واجراءات لدى المحاكم، اإلوبطء  ،بالعنف والجرائم بشكل عام
لدور السلبي لبعض المواقع واية، وتضخيم األمور من بعض المؤسسات والمحطات اإلعالم ،لألسرة

  ).2014راشد، (االلكترونية 

وتعود أسباب العنف المجتمعي داخل المجتمع األردني إلى أسباب اقتصادية وسياسية، 
االبتعاد عن الدين، وتقلص دور مؤسسات التنشئة المختلفة : وتشريعية، وثقافية، واجتماعية ومنها

ا، وضعف منظومة القيم لألفراد، ومن أهمها المواطنة في المجال التربوي والمسؤولية التربوية له
التي يؤدي ضعفها إلى تقديم المصالح الخاصة على مصلحة الوطن، ووجود دوافع شخصية مشبعة 
برغبات العبث واالستهتار، وحب الفوضى، وضعف االنتماء، وزيادة البطالة والفقر، وحصول خلل 

للمفاهيم السائدة داخل المجتمع مثل الديمقراطية في مستوى المعيشة، وسوء الفهم وعدم الوعي 
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والبطالة والكرامة وغيرها، وكثرة مشاهدة العنف والقتل التي يتم بثها من خالل وسائل اإلعالم 
  ).2018مقدادي، (ووسائل التواصل االجتماعي، ومشاعر اإلحباط 

د، والحد من إن العنف المجتمعي بمختلف أشكاله له أثر كبير في تكوين شخصية األفرا
الوعي لديهم، وبناء المجتمع بكافة أطرافه، والحد من االنجاز والتطور داخله، فالعنف المجتمعي 
هو نتاج لثقافة يشوبها خلل وتشويه ناتج عن أسباب متعددة من أبرزها اإلعالم حيث يعتبر جزًءا 

مجتمع وسلوكياتهم، مشترًكا بين مختلف الطبقات والفئات، وله أثر واضح وملموس على أفراد ال
فمن خالل اإلعالم يمكن التأثير على مستوى العنف المجتمعي، فإما أن يكون محفزا لظهوره أو 
مواجها للحد منه من خالل ما يتم عرضه، حيث يعد اإلعالم من المؤثرات على ثقافة األفراد 

من أسباب العنف وبما أن اإلعالم . ومنظومة القيم لديهم بما يمتلكه من إمكانيات وأساليب
زيادة معرفة األفراد من خالل إيصال المعلومات "أنه بالمجتمعي والمؤثر في حدوثه يمكن تعريفه 

إليهم، باستخدام وسائل متخصصة، يتم من خاللها نقل كل ما يتصل بهم من معلومات وأخبار؛ 
  .)65: 2006حوامدة والقادري وأبو شريخ، ( "بهدف زيادة الوعي والمعرفة بالحياة

ويعمل اإلعالم على خلق بيئة معرفية كبيرة، ووعي وإدراك بما يحدث لدى متلقي المادة 
اإلعالمية مما يعمل على تنوير الرأي العام، وتحقيق األهداف التي تخص المشكلة، وهو نشاط 

. موضوعي، وتعبير عن المواضيع العقلية، وميول األفراد واتجاهاتهم، وله تأثير كبير على عقولهم
ّ مساندا للتعليم إليصال المواد أ ما فيما يتعلق بأهمية اإلعالم في المجال التربوي فهو يعد

). 2004صالح، (التعليمية للطالب كاألفالم واألسطوانات التعليمية والخرائط والتسجيالت الصوتية 
ى ولقد شغل العنف المعروض من خالل وسائل اإلعالم تفكير الكثير من الباحثين، وعملوا عل

إجراء أبحاث ودراسات موسعة توصلت في نتائجها إلى أن التعرض للعنف اإلعالمي له تأثيرات 
سلبية ونفسية على المشاهد سواء أكان هذا المشاهد صغيرا أم متقدما في العمر، كما وتعمل 

التعبئة النفسية التي تشجع ممارسة العنف؛ بعرضها مشاهد عنيفة تزيد السلوك بعلى ما يسمى 
 ). 2006خولي، (عنيف وتقبله لدى المشاهد ال

من زاوية التحليل اإلعالمي وتتصف بأنها أحداث عنيفة  إن هنالك شمولية في أعمال العنف
نادرة الحصول وال تقع بشكل يومي، والفعل العنيف يعمل على إثارة المشاهد في مشاعره، 

التفاصيل، ويشاهد على وسائل ويستفزه بهدف التفاعل معه، ويتصف بأنه عمل درامي توجد فيه 
اإلعالم، ويتميز العمل العنيف بصفة االستقاللية، والنهاية غير المعروفة، ويصاغ بشكل قصة خبرية 
ويشغل بال الجميع وعادًة يحتوي عناصر جديدة، وهذا كله يشاهد داخل األخبار والجرائد 

، حيث تبلغ هل واإليذاء بكافة أشكالونشرة اإلذاعة والتلفاز، ويوجد كم هائل من أخبار العنف والقت
من المجموع الكلي حسب وسيلة اإلعالم % 45إلى % 35نسبة العنف داخل األخبار 

المستخدمة، وسياسة اإلعالم واتجاهاته، وهو يشمل العنف المادي، والجسدي، واللفظي، 
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  ). 2012عنتاب، (والنفسي المعنوي 

يًا وبشكل مختلف ومستويات مختلفة كما ويوجد العنف اليوم في كل ما يتم عرضه إعالم
التأثير النفسي والسلوكي للمضامين العنيفة في وسائل اإلعالم على "جاء في دراسة بعنوان 

وخلصت أن هنالك عالقة بين العنف المجتمعي والعنف المعروض عبر وسائل اإلعالم " المتلقي
اهد ال مباليا، وينعدم اإلحساس يعمل على جعل السلوك معتادا عليه ومتقبَلا حيث يصبح المش

ويجدر اإلشارة إلى أن اإلعالم من ). 2016ينون، (لديه اتجاه العنف مع تقليد السلوكيات العنيفة 
خالل العملية التي يقوم بها من نقل أخبار ومعلومات سواء أكانت خاطئة أم صحيحة يعمل على 

الجريمة مع التعاطف مع الجاني  نشر العنف بشكل يجعلها ثقافة محفزة للعنف عن طريق رفض
 ).2014العازمي، (

إن أهم االنعكاسات التي تؤديها مشاهد العنف واألخبار العنيفة عبر وسائل اإلعالم هو رفع 
مستوى االنفعاالت النفسية والعاطفية؛ مما يدفع إلى ارتكاب سلوك عنيف اتجاه اآلخرين، ويرجع 

مشاهد باإلحباط والتوتر، واالستعداد الداخلي مستوى االستجابة إلى مزاج ومدى إحساس ال
ينون، (للعنف لديه حيث ينظر إليه على أنه يحاكي الواقع، وحدوث ما يسمى التعلم بالتقليد 

وظهرت كثير من التساؤالت التي نظرت إلى العنف اإلعالمي هل هو ضرورة من ). 2016
ن مشاهد إصحف؟ ويمكن القول ضروريات التسويق لبضاعة التلفزيون والسينما والمجالت وال

العنف أصبحت تعتبر محفزا للمشاهد أما بالنسبة للعنف الموجود باإلعالم المقروء فتهتم الصحف 
والمجالت بالدرجة األولى بأخبار الجرائم وخاصة جرائم المشاهير؛ ألنها أكثر جاذبية وإقباًلا من 

عكس سلبا على الشباب من خالل قبل الجمهور، وتخصيص مساحة كبيرة لمثل هذه األخبار ين
إعطاء صفات البطولية للمجرم والعطف عليه، والعداء ضد القانون والشرطة، أما التلفزيون فهو 
يساهم بشكل كبير في زيادة الجريمة والعدوان، وعرض المشاهد اإلجرامية ما يعمل على تنمية 

  ).1989، جباري(العنف 

على التأثير من خالل استخدام ومزج العناصر التي ُتكون إن وسائل اإلعالم لها القدرة الكبيرة 
الصورة بشكل متكامل؛ مما يعمل على شد وجذب وإثارة وإقناع المشاهد، وخلق تأثير نفسي 
وفكري عليه بهدف تحقيق أهداف معينة، فالصور من خالل اإلخراج والمونتاج تخلق مشهدا 

جود فراغات أو أي ثغرات، باستخدام األلوان متكامًلا وقادرا على اإلحاطة بالموضوع بدون و
  ).2012المغاربي، (والدالئل النفسية، وهذا كله يعمل على مخاطبة النفس وأعماق شخصية الفرد 

حظي باهتمام الكثيرين بسبب  قد العنف المجتمعي وتأثير اإلعالم عليه ولما كانومن هنا 
ثيره على األفراد من بداية نشأتهم، ودخول زيادة المتابعين من كافة الشرائح العمرية له، وتأ

 -من وجهة نظر هذه الفئة -أطراف أخرى بأهداف خفية وراءها سياسات ومطامع ربحية، تسوغ 
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إيجاد إعالم مادي ربحي بغض النظر عن عواقبه على المجتمع واألفراد، وعن إيجاده نزعات عنف 
األفراد كمواطنين داخل المجتمع، والحد  تؤثر على االستقرار واألمن المجتمعي، وتحديد مستقبل

على دور  مساهماتهم في ارتقائه؛ جاءت هذه الدراسة في محاولٍة لتسليط الضوءمن مستوى 
اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين، والكشف عن المسؤولية 

  .وجهة نظر اإلعالميين األردنيين التربوية لإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

كشفت الدراسات في مجال العنف المجتمعي عن الدور الكبير الذي يقوم به اإلعالم في 
ودراسة خولي ) 2011(ودراسة الزيود ) 2018(مواجهة العنف بجميع أشكاله كدراسة مقدادي 

األردني يواجه تحديًا حقيقيًا يتمثل في  ، فالمجتمع)2019(ودراسة عليمات وسايج ) 2006(
ونحو مؤسسات  ،تنامي ظاهرة العنف المجتمعي بين مختلف الفئات العمرية نحو بعضهم البعض

المجتمع والدولة، مما يهدد الشعور بأن المجتمع األردني مجتمع آمن ومستقر اجتماعيا، فعلى 
اء على األطباء والمعلمين والكوادر مدار السنوات األخيرة وحتى اليوم تزايدت ظاهرة االعتد

والعنف ضد المرأة  ،الرسمية في مختلف المؤسسات، وحوادث السلب الموجهة نحو البنوك
والطفل، واالعتداء على المال العام، ومقدرات المجتمع والدولة كاالعتداء على شبكات المياه 

الحد من هذه الظاهرة وعلى  وتسهم مؤسسات متعددة في. والكهرباء، والعنف بين طلبة الجامعات
رأسها المؤسسات اإلعالمية التي لم يكشف عن دورها في مواجهة العنف المجتمعي حتى اآلن؛ 
لذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة 

مواجهة العنف المجتمعي من نظر اإلعالميين، والكشف عن المسؤولية التربوية لإلعالم األردني في 
 : وجهة نظر اإلعالميين من خالل اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

 ما واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين؟ -1

هل يختلف واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين  -2
الجنس والعمر والخبرة الوظيفة اإلعالمية، والتخصص اإلعالمي والمؤسسة باختالف 
  اإلعالمية؟

  : أهداف الدراسة

 : هدفت الدراسة الحالية إلى
 .الكشف عن واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين -1
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واجهة العنف المجتمعي من وجهة التعرف إن وجد اختالف في واقع دور اإلعالم األردني في م -2
نظر اإلعالميين وفقا لمتغيرات الجنس، والعمر، والخبرة، الوظيفة اإلعالمية، والمؤسسة 

  . اإلعالمية

 أهمية الدراسة

يعاني مجتمعنا األردني من تنامي ظاهرة العنف المجتمعي لدى أفراده؛ وذلك نظرًا لالنتشار 
والحداثة في وسائل التواصل االجتماعية والتكنولوجيا  واالنفتاح الحاصل على العالم، والتطور

التي سمحت بدخول العنف وتناميه عند أفراد المجتمع، ودخول المسببات له دون رقابة، ومن هنا 
 :تتمثل أهمية الدراسة باآلتي

 :األهمية النظرية للدراسة
عنف المجتمعي من وجهة الحاجة إلى التعرف على مسؤولية اإلعالم األردني في مواجهة ظاهرة ال -

 . نظر اإلعالميين
الحاجة إلى أن تكون هذه الدراسة إضافة علمية في جهود البحث العلمي لتفعيل دور اإلعالم في  -

 .مواجهة العنف المجتمعي

مساعدة المؤسسات التربوية في توضيح آخر مستجدات  خالل من أهميتها الدراسة تستمد أيضا -
 .عي التي يتعرض لها المجتمع األردنيوسبل مواجهة العنف المجتم

توضيح الـدور الـذي تقـوم بـه وسـائل اإلعـالم فـي مكافحـة جـرائم العنـف، مـن خـالل طرحهـا علـى  -
  .هایالخبراء أو المختصين لوضع سيناريوهات لمكافحتها، ومحاولة القضاء عل

ـر باألفراد، والتـي تعمـل علـى استقرار احتياج المجتمـع للوسـائل اإلعالمية ذات االتصـال المباش -
المجتمع وأمنه من خالل ما توجهه للمجتمع من رسائل إعالمية ذات صـبغة إيجابية، والتي 

 .مـن شـأنها رفـع معنويات أفـراد المجتمـع

  :األهمية التطبيقية

  :من المتوقع أن يستفيد من هذه الدراسة الجهات اآلتية

  .دنية لمواجهة العنف المجتمعيالمؤسسات اإلعالمية األر -

نقابة الصحفيين األردنيين لتعزيز ثقافة الحوار لدى أفراد المجتمع باعتبارهم أعضاء في المجتمع  -
األردني ولهم تأثير فيه، وتحقيق الوعي السياسي لديهم، وعقد البرامج والندوات 

  .لمجتمعوالمحاضرات والتوعية بمظاهر العنف المجتمعي ومخاطره لدى أفراد ا

  .وزارة التربية والتعليم لمواجهة العنف المجتمعي تربويا -
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الباحثون والمهتمون، وطلبة الدراسات العليا، ليواصلوا البحث عما هو جديد في هذا  -
المجال، واالستفادة من نتائج الدراسة من المنهجية المتبعة في تعزيز السلم المجتمعي ونبذ 

  .العنف

  التعريفات اإلجرائية

  :ضمن هذه الدراسة عددا من المصطلحات يمكن تعريفها على النحو اآلتيتت

هو كل فعل ظاهر ُأو مستتر مباشر ُأو غير مباشر مادي أو معنوي موجه إللحاق  لعنفا -
 ).2011الزيود، (الضرر واَألذى باآلخرين 

لتفكير، هو سلوك يعبر بصفة انفعالية قد تكون ناتجة عن تدني مستوى ا: العنف المجتمعي -
فهو استخدام القوة ضد الغير بشكل مقصود ويؤدي إلى إلحاق ضرٍر مادي وغير مادي 

  ).2019عليمات وسايج، (بالنفس والغير 

سلوك اإليذاء الذي يحدث في المجتمع األردني على نطاق : العنف المجتمعي في األردن -
ة كالمدارس والجامعات األسرة أو الشارع أو المؤسسات المختلفة التربوية الخاصة والرسمي

  .وغيرها

أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة ربحية أو غير ربحية، عامة أو خاصة،  :اإلعالم -
 .رسمية أو غير رسمية، تسعى إلى نقل المعلومات واألحداث واألخبار والترفيه أو التسلية

مواقع إعالمية المؤسسات اإلعالمية المختلفة من صحافة وتلفزيون و: اإلعالم اُألردني -
 .إلكترونية

اإلعالميون والصحفيون المنتسبون لنقاباِت الصحفيين األردنيين وكل من لهم : اإلعالميون -
 .عالقة باألعمال التي تظهر في المجتمع األردني

بيان واقع مسؤولية وسيلة أو تقنية أو : دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي -
ربحية أو غير ربحية، عامة أو خاصة، رسمية أو غير رسمية، لمواجهة  منظمة أو مؤسسة

سلوك اإليذاء الذي يحدث في المجتمع األردني على نطاق األسرة أو الشارع أو المؤسسات 
المختلفة التربوية الخاصة والرسمية كالمدارس والجامعات وغيرها، وقيس بالدرجة المتحققة 

 .انة التي أعدها الباحثان لهذا الغرضلإلعالميين األردنيين في االستب
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  :حدود الدراسة

واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر تناولت هذه الدراسة 
 :؛ ولذا فإّنها تتحدد بما يلياإلعالميين

ة اقتصرت الدراسة على عينة من اإلعالميين األردنيين المنتسبين لنقاب: الحدود البشرية -
 .الصحفيين األردنيين

اقتصرت الدراسة الكشف عن مسؤولية اإلعالم األردني في مواجهة العنف : الحدود الموضوعية -
 . المجتمعي في اُألردن

 .م2021 -2020تم تطبيق الدراسة خالل : الحدود الزمنية -

 .اقتصر الدراسة على المؤسسات اإلعالمية اُألردنية :الحدود المكانية -

  : السابقة الدراسات

تم الرجوع إلى األدب الّتربوي بغرض الحصول على دراسات ذات صلة بموضوع الدراسة 
وفيما يلي عرض  تنوعت الدراسات التي تناولت اإلعالم والعنف المجتمعيالحالية ومتغيراتها، ولقد 

  :حدثموجز لبعض الدراسات العربية واألجنبية التي أمكن االطالع عليها من األقدم إلى األ

تم الرجوع إلى األدب الّتربوي بغرض الحصول على دراسات ذات صلة بموضوع الدراسة 
وفيما يلي عرض  تنوعت الدراسات التي تناولت اإلعالم والعنف المجتمعيالحالية ومتغيراتها، ولقد 

  :موجز لبعض الدراسات العربية واألجنبية التي أمكن االطالع عليها من األقدم إلى األحدث

في دراسة  (American Academy of Pediatrics, 2009) شارت األكاديمية األمريكيةأ
قامت بها إلى أن التعرض المجرد للعنف في وسائل اإلعالم بما في ذلك التلفزيون واألفالم 

تشير الدالئل وكما  والموسيقى وألعاب الفيديو يمثل خطرًا كبيرًا على صحة األطفال والمراهقين،
شاملة إلى أن العنف اإلعالمي يمكن أن يسهم في السلوك العدواني، وكما يجب على البحثية ال

أطباء األطفال تقييم مستوى تعرضهم لذلك والتدخل في حال وجود مخاطر صحية متعلقة بالعنف 
  .كما عليهم الدعوة إلى توفير بيئة إعالمية أكثر أماًنا لألطفال

فت الى أن اإلعالم السعودي يكسر بدراسة هد (Shalhoub, 2009)شلهوب  توقام
المحرمات في التحدث عن العنف األسري فتتناول االنفتاح األخير في التغطية اإلعالمية السعودية 
للقضايا االجتماعية وكذلك تضمن هذا البحث قصصا ووقائع لمجموعة من النساء واالطفال الذين 

سعودي أصبح أكثر جرأة في فضح عانوا من العنف األسري وقد لوحظ خالله أن اإلعالم ال
وكان التغيير نتيجة لزيادة الوعي . المشكالت االجتماعية التي كانت ذات يوم من المحرمات السرية
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لدى الذين يعانون من المشكالت االجتماعية والمسؤولين في المنظمات التي تتعامل مع القضايا 
  .االجتماعية

التعرف إلى أسباب العنف ضد المعلمين في دراسة هدفت  Alzyoud, 2016)( وأجرى الزيود
) 50(اتبع الباحث منهج البحث النوعي من خالل مقابلة . األردن من منظور طالب المدارس الثانوية

وكشفت الدراسة أن المعلمين وإدارة المدرسة، والبيئة المدرسية، . طالبا من الصف الثاني عشر
الرئيسة لعنف الطالب ضد المعلمين، وأن ووسائل اإلعالم، وظروف األسرة، كانت األسباب 

المعلمين الذين تعرضوا للعنف من الطالب هم سبب هذا العنف بسبب أفعالهم وممارساتهم فغالبا 
ونتيجة لذلك تعيقهم هذه . ما يكون المعلمون منهكين ومثقلين بالتدريس والواجبات اإلدارية

و مساعدتهم في حل المشكالت، كما أشارت الواجبات أحياًنا عن التواصل مع الطالب بشكل جيد أ
النتائج أن الطالب يكونون عنيفين ضد المعلمين ألن أداء بعض المعلمين األكاديمي والتعليمي 
منخفض، وإنهم غير قادرين على تقديم اإلرشاد والدعم النفسي للطالب، كما يفتقر بعض الطالب 

رو المدارس مسؤولية العنف ضدهم ألنهم وأخيرا يتحمل مدي. إلى األخالق السليمة واالنضباط
  .غير قادرين على تلبية احتياجات الطالب

تعرف أثر مشاهدة الرسوم المتحركة في مرحلة ) 2017(وهدفت دراسة الزعبي والسايس 
الطفولة على العنف الطالبي الجامعي في الجامعات األردنية في إقليم الشمال، وتكونت عينة البحث 

طالبة من مختلف الجامعات الخاصة والحكومية والخاصة من الطلبة المسجلين طالبًا و) 1494(من
، واستخدم في الدراسة أداتان )2014-2013(للفصل الصيفي الدراسي األول من العام الدراسي 

وأشارت النتائج إلى وجود مستوى . لقياس العنف الطالبي وأثر الرسوم المتحركة على العنف
سدي لدى طلبة الجامعات األردنية، وعدم وجود فروق ذات داللة منخفض للعنف اللفظي والج
  . تبعًا لمتغير الجنس) العنف اللفظي(إحصائية في مجال الدراسة 

التي هدفت التعرف إلى أشكال العنف في وسائل اإلعالم وسبل ) 2018(وفي دراسة الهيتي 
تعاطي مع العنف المفروض في مواجهته، وأبرز آثاره وآليات اكتسابه، ووضع استراتيجية عامة لل

وسائل اإلعالم، استخدم الباحث المنهج الوصفي، وأشارت النتائج إلى أن كثير من الرسائل 
اإلعالمية تتضمن عنًفا صريحا وخفيا كما هو مالحظ في األفالم والمسلسالت، والبرامج، 

وسائل اإلعالم، إما والكرتون، والنشرات اإلخبارية، كما أن هنالك آليات الكتساب العنف من 
  .بالتقليد أو بتبلد اإلحساس

دراسة هدفت التعرف إلى األبعاد الثقافية والواقعية للعنف في ) 2018(وأجرى بني يونس 
المجتمع األردني ودور األسرة واإلعالم فيها، استخدم الباحث منهج دراسة الحالة للمجتمع األردني 

رصد أداء المختصين في مجال الدراسة  وتوصل إلى النتائج من خالل 2017خالل عام 
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االجتماعية والنفسية واستقرائها، كما وتوصل إلى توضيح أبعاد األدوار التي تؤديها األسرة 
ووسائل اإلعالم في تعزيز السلوك العنيف لدى الفرد، وأن اإلعالم من أخطر وسائل االتصال 

لت مؤسسات اإلعالم على بث مشاهد الحضاري والثقافي تأثيرا في تعزيز السلوك العنيف حيث عم
اإلثارة والحماس من خالل مشاهد العنف واإلجرام بقصد الحصول على الربح المادي، وخلصت 
النتائج إلى أن البث المكثف لمشاهد العنف عبر وسائل اإلعالم يعمل على انتشار السلوك العنيف 

  .والسلوك العدوانيفي المجتمع، وتقليل اإلحساس بالعنف والموافقة على العدوان 

بدراسة هدفت التعرف إلى دور اإلعالم الرياضي في الحد من ظاهرة ) 2019(وقام بني هاني 
فردًا ) 230(، تكونت عينة الدراسة من )الصفة، اللعبة(شغب المالعب في األردن، تبعًا لمتغيرات 

تطوير استبانة من المجتمع الكلي للدراسة، أستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، وقام ب
فقرة موزعة ) 36(لقياس دور اإلعالم في الحد من ظاهرة شغب المالعب في األردن وتكون من 

أظهرت نتائج ). توعية الجماهير، وتوعية الالعبين، وتوعية اإلداريين(على ثالثة مجاالت وهي 
المالعب الدراسة أن دور اإلعالم الرياضي جاء بدرجة متوسطة في الحد من ظاهرة الشغب في 

الرياضية، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغير الصفة ولصالح فئتي اإلعالميين 
الرياضيين، وإداريي االتحادات الرياضية الجماعية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

  .لتقديرات إداريي األندية الرياضية الجماعية تبعًا لنوع اللعبة

العنف العالمي كما تعكسه البرامج الحوارية في دفت التعرف إلى ه) 2020(أما دراسة السيد 
القنوات الفضائية العربية وعالقته بالميل للعنف عند الشباب، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج 

مبحوث  (300)الوصفي حيث اعتمدت على المنهج المسحي اإلعالمي، وتمثلت عينة الدراسة ب 
ذكور في الكليات الجامعية، وتمثلت أداة الدراسة باستخدام مقسمة بالتساوي بين اإلناث وال

استبيان ومقياس الميل للعنف، ومن نتائج الدراسة أن من الوسائل التي تزيد العنف لدى اإلفراد 
وميولهم إليه التنشئة األسرية، وما تبثه القنوات العربية واألجنبية، ووسائل اإلعالم الجديدة مثل 

من مشاهد وفيديوهات بطريقة مختلفة، فكلما قلت مشاهدات وثقة العينة االنترنت والفيس بوك 
  .بما تشاهده من خالل هذه الوسائل كلما قل التأثير عليهم

  :تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

الم تناولت الدراسات السابقة مفاهيم رئيسة تم ذكرها في هذه الدراسة كالعنف في وسائل اإلع -
، (American Academy of Pediatrics, 2009) ومنها دراسة كل من األكاديمية األمريكية

، وقد تنوعت الجوانب التي تناولتها )2018(، ودراسة يونس )2018(ودراسة الهيتي 
  .الدراسات واختلفت المتغيرات والعالقات من دراسة ألخرى
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لعنف، ودرجة تطبيقه وتمثيله في اإلعالم، أشارت العديد من الدراسات السابقة إلى مفهوم ا -
سواء أكان التمثل عند اإلعالميين أم المسؤولين عن اإلعالم، حيث استخدمت هذه الدراسات 
في معظمها المنهج الوصفي، حيث كانت العينات من طلبة الجامعات وطلبت المدارس كما هو 

، وهنالك دراسات )2020(، ودراسة السيد )2017(في دراسة ودراسة الزعبي والسيسي 
حيث كانت ) 2016(أشارت إلى أسباب العنف من خالل طلبة المدارس مثل دراسة الزبون 

  .العينة من طلبة المدارس واستخدم الباحث فيها المنهج النوعي

تباينت مجتمعات الدراسات السابقة، وعدد أفراد عيناتها، ومواقعهم، وأدوارهم الوظيفية، والفئة  -
دافها، وطبيعة المؤسسة التي تمت فيها الدراسة، فمنها ما كان على مستوى التي تم استه

والتي استهدفت فئة معينة هي األسرة، ودراسة السيد ) 2009(الدولة كما في دراسة شلهوب 
فقد تم استخدم ) 2018(التي كانت على مستوى العالم، أما دراسة بني يونس ) 2020(

  . لةمنهج دراسة الحالة على مستوى الدو

وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة تركيزها على الدور الراهن لإلعالم األردني 
في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين، والكشف عن اختالف هذا الدور باختالف 
ة الوظيفة اإلعالمية، والتخصص اإلعالمي، والمؤسسة اإلعالمية، والسعي إلى تعرف المسؤولي

التربوية المستقبلية لإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين، ومدى 
اختالف المسؤولية التربوية المستقبلية لإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر 

ثم تميزها في اإلعالميين باختالف الوظيفة اإلعالمية والتخصص اإلعالمي والمؤسسة اإلعالمية، 
تعرف الصعوبات التي تواجه اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر 
اإلعالميين، وهو ما لم يبحث في الدراسات السابقة، بحيث تكون الدراسة مرجعا يستفاد منه في 

  .تطوير العملية التربوية

قة؛ تتمّثل في الّتوصل إلى وهناك جوانب عدة أفادت الباحثين من خالل الدراسات الساب
منهجية الدراسة، وبناء األدوات وتطويرها، واإلجراءات المّتبعة في تطبيق الدراسة، واختيار 

 . األساليب اإلحصائية التي تيسر عملية تحليل البيانات وصوًال إلى الّنتائج

الّتوصل إلى  وهناك جوانب عدة أفادت الباحثين من خالل الدراسات السابقة؛ تتمّثل في
منهجية الدراسة، وبناء األدوات وتطويرها، واإلجراءات المّتبعة في تطبيق الدراسة، واختيار 

  . األساليب اإلحصائية التي تيسر عملية تحليل البيانات وصوًال إلى الّنتائج
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  : الطريقة واإلجراءات

  :منهج الدراسة
لكشف عن واقع دور اإلعالم األردني في استخدمت هذه الدراسة المنهج المسحي الوصفي ل

  .مواجهه العنف المجتمعي من وجهه نظر اإلعالميين

  مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من اإلعالميين المسجلين في نقابة الصحفيين األردنيين وعددهم 

  .م2019عضوا إعالميا للعام ) 1337(

  عينة الدراسة
 )740(حيث بلغ حجمها ب العينة العشوائية البسيطة تم اختيار أفراد الدراسة وفقًا ألسلو
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا ) 1(، والجدول إعالميا عضوا من أعضاء نقابة الصحفيين

  ).الجنس، العمر، الخبرة، المستوى األكاديمي، المؤسسة اإلعالمية(لمتغيرات الدراسة 

الجنس، العمر، الخبرة، المستوى (لمتغيرات الدراسة  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا :)1(الجدول 
  ).األكاديمي، المؤسسة اإلعالمية

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغير

  الجنس

 51.0 357  ذكر
 49.0 343  أنثى

 100.0 700  المجموع

  العمر

22-36 316 45.14 
36-50 307 43.8 

 11.0 77  فأكثر 50
 100.0 700  المجموع

  الخبرة

 19.8 139  سنوات 5اقل من 
 54.8 384  سنوات 5-10

 25.28 177  سنوات فاكثر 10
 100.0 700  المجموع

  المستوى

  األكاديمي

 14 98  دبلوم
 59 413  بكالوريوس
 21.14 148  ماجستير
 5.85 41  دكتوراه
 100.0 700  المجموع
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  النسبة المئوية  التكرار  الفئة  المتغير

  المؤسسات اإلعالمية

 13.57 95  إذاعة
 21.42 150  صحيفة
 17.7 124  تلفزيون

 17.57 123  موقع الكتروني
 100.0 700  المجموع

  أداة الدراسة

والدراسات السابقة التي تناولت دور اإلعالم في مواجهة  ،على األدب النظري بعد االطالع
العنف، واستشارة بعض المختصين في أصول التربية واإلدارة التربوية وعلم االجتماع واإلعالم، 

واقع دور اإلعالم فقرة، والتي تناولت  17الباحثان بتصميم أداة الدراسة التي تكونت من  قام
األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين والصعوبات التي يمكن أن تواجه 

في معالجته العنف المجتمعي، وقد صممت طريقة اإلجابة عن فقرات األداة وفقا اإلعالم األردني 
الخماسي من خمس درجات للموافق مرتبة تنازليا على ) Likert(مقياس متدرج من نوع لكرت ل

، )بدرجة كبيرة(، وأربع درجات للبديل )بدرجة كبيرة جدا(خمس درجات للبديل : النحو اآلتي
قليل (، ودرجة واحدة للبديل )قليل(، ودرجتين للبديل )بدرجة متوسطة(وثالث درجات للبديل 

يات الحكم على درجات الدور، تم تحديد معيار الحكم على درجة الدور، كما تم ولغا). جدا
مرتفع، : تحديد معيار الحكم على متوسطات أداة الدراسة من خالل تقسيمها إلى ثالث مستويات

، مطروحا منها القيمة )درجات5(القيمة العليا للبديل : متوسط، منخفض، وفًقًا للمعادلة اآلتية
وهو  ،5-1=3/4=1.33 :الناتج ، فيكون)3(، مقسما على عدد المستويات )درجة1( الدنيا للبديل

وعليه فقد تم استخدام المعيار اآلتي لغرض الحكم على درجة واقع ممارسة المسؤولية . طول الفئة
  .التربوية لإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي

  ).لفأق 2.33(، أي )1+1.33=2.33(: المستوى المنخفض -

  ).2.34-3.67: (المستوى المتوسط -

  ).فأكثر 3.68: (المستوى المرتفع -

 content(من صدق األداة، تم استخدام صدق المحتوى  للتأكد: صدق أداة الدراسة
Validity ( عرضها على وذلك من خالل)محكما من ذوي الخبرة والكفاءة في الجامعة ) 15

تربوية وعلم االجتماع واإلعالم من جامعة اليرموك؛ األردنية في أصول التربية، واإلدارة ال
وذلك للتأكد من صحة صياغة الفقرات، وصالحيتها لقياس ما صممت لقياسه، وأية مالحظات 

وقد أعتمد الباحثان موافقة المحكمين على محتوى كل فقرة من الفقرات بنسبة . تجود األداة
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تم اعتماد الفقرات التي حصلت على فأكثر مؤشرا على صدق الفقرة، وعليه فقد ) %80(
ومع األخذ بعين االعتبار االستفادة من مالحظاتهم ومقترحاتهم، فقد . محكمين) 10(إجماع 

  .فقرة) 30(عدلت الفقرات في ضوئها، وعليه أصبح عدد الفقرات 

ادلة للتحقق من ثبات األداة، قام الباحثان بحساب معامل الثبات باستخدام مع :ثبات أداة الدراسة
الستخراج معامل االتساق الداخلي لكل مجال من  Cronbach's Alpha)كرونباخ ألفا 

، إعالميا من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها) 40(مجاالت الدراسة، على عينة مكونة من 
معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية لمقياس واقع دور اإلعالم األردني حيث تراوحت 

وهي قيم مناسبة وتدل على صدق ). 0.339و 0.827(هة العنف المجتمعي بين في مواج
  .البناء الداخلي للمقياس

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية: متغيرات الدراسة

واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر  :المتغير المستقل. 1

  .اإلعالميين

  :وتتمثل في اآلتيقلة الوسيطة، المتغيرات المست. 2

  .)ذكر، أنثى( :انالجنس وهو فئت. أ
  ).50أكثر من) (36-50() سنة 22-36: (العمر وهو ثالث فئات. ب
  ).10أكثر من ((سنوات 10-5) (سنوات 5أقل من: (سنوات الخبرة وهي في ثالث فئات. ج
  .ر، دكتوراهدبلوم، بكالوريوس، ماجستي: المستوى األكاديمي وله أربع فئات. د
قناة إذاعية، صحيفة، قناة تلفزيونية، موقع : المؤسسة اإلعالمية ولها خمس فئات. ـه

  .الكتروني، غير ذلك

اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي تصورات أفراد عينة الدراسة لدور : المتغير التابع. 3

   .من وجهة نظر اإلعالميين

 إجراءات الدراسة
 :الدراسة للوصول إلى النتائج تم إتباع الخطوات اآلتية لإلجابة عن سؤالي

 .جمع البيانات من المراجع والمصادر واألدبيات واإلفادة منها في بناء أداة الدراسة :أوًال

 .وصف مجتمع الدراسة وعينتها وأداتها، والمعالجات اإلحصائية الالزمة: ثانيًا

 . بناء أداة جمع البيانات: ثالثًا
 .البيانات وتحليلها جمع: رابعًا
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  .مناقشة نتائج الدراسة، والخروج بالتوصيات: خامسًا

  : األساليب اإلحصائية ومعالجة البيانات

لإلجابة عن سؤالي الدراسة، استخدم الباحثان اإلحصاء الوصفي واإلحصاء التحليلي، حيث 
  :ُاستخِدمت

دخالها وتحليلها باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية جمع البيانات وإ -
  ). SPSS(برنامج 

، واختبار تحليل التباين (Independent Sample T-test)للمجموعات المستقلة " ت"اختبار  -
 (One Way ANOVA).األحادي

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

تتضمن هذه الدراسة عرضًا للّنتائج التي توصلت إليها بعد تطبيق أداة الدراسة وجمع 
  :يانات وتحليلها، وُتعرض النتائج وفق سؤالي الدراسة كاآلتيالب

ما واقع دور اإلعالم األردني في مواجهه العنف المجتمعي من : النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  وجهه نظر اإلعالميين؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 

) 1(اإلعالم األردني في مواجهه العنف المجتمعي من وجهه نظر اإلعالميين والجدول  واقع دور
  :يبين هذه النتائج

دور اإلعالم األردني في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة واقع  :)2(الجدول 
  مرتبة تنازليامواجهه العنف المجتمعي من وجهه نظر اإلعالميين 

قراتالف الرقم الرتبة  
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 مرتفعة 0.861 4.13  .يعزز اإلعالم األردني األخالقيات اإلنسانية الحميدة 15 1
 مرتفعة 0.838 3.82  .األردني ثقافة التسامح في المجتمعينشر اإلعالم  14  2

3  7 
يلتزم اإلعالم األردني بالقوانين والتشريعات التي تمنع 

  .المحتوى اإلعالمي العنيفعرض 
 مرتفعة 0.916 3.80

 مرتفعة 0.850 3.72  .وسائل اإلعالم األردني من العنف المجتمعيتقلل  1  4

5 2  
تعرض وسائل اإلعالم األردني برامج توعية هادفة 

  .لمواجهة العنف المجتمعي
 

 مرتفعة 0.883 3.71
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قراتالف الرقم الرتبة  
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

6 4  
ك يهيئ اإلعالم األردني األفراد على ممارسة السلو

  .الحضاري المتمثل باحترام اآلخرين
 متوسطة 0.839 3.65

7 3  
يسلط اإلعالم األردني الضوء على خطورة العنف 

  .المجتمعي
 متوسطة 0.814 3.64

8 13 
يثقف اإلعالم األردني أبناء المجتمع بمخاطر العنف 

  .المجتمعي على الفرد والمجتمع
 متوسطة 0.876 3.58

9 11 
دني وبشكل دوري برامج تنبذ العنف ينشر اإلعالم األر

  لدى أفراد المجتمع
 متوسطة 0.840 3.50

10 6 
يقدم اإلعالم األردني برامج ترفيهية تعمق األمن 

  .والسالم المجتمعي
 متوسطة 0.870 3.49

11 12 
يبث اإلعالم األردني برامج تتضمن مبادئ الدين 

  .اإلسالمي الحنيف التي تنبذ العنف
 سطةمتو 0.950 3.46

12 10 
ينشر اإلعالم األردني قيم السالم والمحبة بين أفراد 

  .المجتمع بغرض الحد من ظاهرة العنف بين األفراد
 متوسطة 0.888 3.41

13 5 
يعرض اإلعالم األردني األعمال التلفزيونية الدرامية 

  واإلذاعية التي تواجه العنف المجتمعي
 متوسطة 0.999 3.30

14 17 
األردني بمحتواه العنيف من المشكالت يعمق اإلعالم 

  .االجتماعية
 متوسطة 1.127 2.58

15 8 
يعرض اإلعالم األردني برامج تتضمن مشاهد تتسم 

  .بالعنف وبشكل مستمر
 متوسطة 0.927 2.38

16 16 
يبث اإلعالم األردني برامج تعزز العدوانية وخرق 

  .القانون
 منخفضة 1.088 2.12

17 9 
ألردني لبث برامج تتسم بالعنف سعيا يسعى اإلعالم ا

  .وراء الربح المادي
 منخفضة 0.834 1.93

 متوسطة 0.399 3.31  المتوسط الكلي لواقع دور اإلعالم   

إن المتوسط الكلي لواقع دور األعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي ) 2(يبين الجدول 
ويبين , )399,.(سط وبانحراف معياريوبمستوى متو) 3.31(من وجهة نظر اإلعالميين بلغ 

الجدول إن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة واقع دور اإلعالم األردني في 
حيث , )4.13و1.93(مواجهه العنف المجتمعي من وجهه نظر اإلعالميين للفقرات تراوحت بين 

يعزز اإلعالم األردني ( بمستوى مرتفع،حيث جاء) 15,14,7,2,13,1,3,4,12(جاءت الفقرات 
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وبانحراف معياري ) 4.13(بالرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي ) األخالقيات اإلنسانية الحميدة
وبدرجة مرتفعة وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الدور اإليجابي لإلعالم األردني ) 861.(

فقرات في حين جاءت ال. ووجود حس بالمسؤولية تجاه المجتمع والجانب التربوي
يسعى اإلعالم األردني لبث برامج (وجاءت الفقرة . بمستوى متوسط) 6,11,10,5,17,16,8,9(

وانحراف ) 1.93(بالرتبة األخيرة بأقل متوسط حسابي ) تتسم بالعنف سعيا وراء الربح المادي
وبدرجة منخفضة وهذا يبعث االطمئنان بالنفس، ويؤكد على وجود واقع إيجابي ) 834,.(معياري 

  .إلعالم داخل المجتمع، ووجود كوادر تتسم باألخالقل

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن واقع المسؤولية التربوية لإلعالم األردني في مواجهة 
العنف المجتمعي بدرجة متوسطة يعود الى ضعف البنية التحتية لإلعالم، ووعي المجتمع المسؤولية 

ة تفعيل الدور اإلعالمي، وضعف الكوادر اإلعالمية التي لديها عن اإلعالم، واألعمال اإلعالمية بأهمي
القدرة على التأثير والخبرة في التعامل مع مثل هذه القضايا، واتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

حيث خلصت إلى أن دور اإلعالم الرياضي جاء بدرجة متوسطة في الحد من ) 2019(بني هاني 
ياضية حيث يعتبر العنف الرياضي الموجود داخل المالعب جزًءا من ظاهرة الشغب في المالعب الر

وجاء اإلعالم هنا مواجها للعنف من ) 2009(العنف المجتمعي، وبشكل إيجابي مع دراسة شلهوب 
خالل مواجهته العنف ضد المرأة؛ عن طريق نشر المشكالت التي تحدث داخل المجتمع، والتي 

وأكثر إيجابية لإلعالم في  نتائج الدراسة التي قام بها الباحثان،تواجه المرأة ولكنه جاء أعلى من 
الذي يرى أن وسائل اإلعالم كانت سببا رئيسا ) 2016(مواجهة العنف، واختلفت مع دراسة الزيود

 لعنف الطالب ضد المدرسين وهنا أعتبر اإلعالم من المحرضات على حدوث نوع من أنواع العنف،
التي أظهرت أن اإلعالم من أخطر وسائل االتصال ) 2018(بني يونس واختلفت أيضا مع دراسة 

الحضاري والثقافي في التأثير في تعزيز السلوك العنيف ويؤدي الى التبلد وعدم اإلحساس 
واختلفت مع نتائج الدراسة حيث ظهر مع الباحثين أن األعالم له درجة متوسطة . بالسلوك العنيف

  .لوك العنيففي المواجهة وليس استثارة الس

هل يختلف واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين باختالف الجنس والعمر وسنوات الخبرة 

  والمستوى األكاديمي، والمؤسسة اإلعالمية؟

النحراف لواقع دور اإلعالم لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية وا

نظر اإلعالميين باختالف الجنس والعمر األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة 

 : يبين ذلك) 3( وسنوات الخبرة والمستوى األكاديمي، والمؤسسة اإلعالمية والجدول
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دور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة في  :)3(الجدول 
نظر اإلعالميين باختالف الجنس اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة 

  والعمر وسنوات الخبرة والمستوى األكاديمي، والمؤسسة اإلعالمية

  العدد  مستويات المتغير  المتغير
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  العمر
22-36 316 3.25 0.334 
36-50 307 3.34 0.372 

فأكثر50  77 3.43 0.643 

  الجنس
 0.413 3.29 357 ذكر
 0.384 3.32 343 أنثى

سنوات 
  الخبرة

سنوات 5أقل من   139 3.25 0.349 
سنوات 5-10  384 3.30 0.315 
سنوات فأكثر 10  177 3.38 0.561 

المستوى 
  األكاديمي

 0.398 3.22 98 دبلوم
 0.369 3.27 413 بكالوريوس
 0.443 3.41 148 ماجستير
 0.407 3.51 41 دكتوراه

الوظيفة 
  اإلعالمية

 0.305 3.43 208 مذيع
 0.439 3.32 221 صحفي

 0.447 3.15 136 إعالم إداري
 0.345 3.25 135 مصور

المؤسسة 
  اإلعالمية
  

 0.378 3.22 95 إذاعة
 0.462 3.25 150 صحيفة
 0.307 3.40 310 تلفزيون

 0.344 3.34 123 موقع إلكتروني
 0.677 2.65 22 غير ذلك

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 3(يبين الجدول 
الستجابات عينة الدراسة لواقع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر 

. ى األكاديمي والمؤسسة اإلعالميةاإلعالميين باختالف الجنس، والعمر، وسنوات الخبرة، والمستو
  :يبين هذه النتائج) 4(ولمعرفة داللة الفروق تم إجراء اختبار تحليل التباين الخماسي والجدول 
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تحليل التباين الخماسي الستجابات عينة الدراسة لواقع دوراإلعالم األردني في  :)4( الجدول
 مواجهة العنف المجتمعي تبعا لمتغيرات الدراسة

  المصدر
جموع م

  المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 *0.042 3.183 0.420 2 0.840 العمر
 0.816 0.054 0.007 1 0.007  الجنس

 0.284 1.261 0.166 2 0.333  سنوات الخبرة
 *0.001 5.581 0.737 3 2.211  المستوى األكاديمي

 *0.001 5.711 0.754 3 2.262  الوظيفة اإلعالمية
 *0.000 20.801 2.747 4 10.986  المؤسسة اإلعالمية

   0.132 684 90.312  الخطأ
    699 111.531  الكلي
  0.05دال إحصائيا عند مستوى *

لواقع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من " ف"أن قيمة ) 4(يبين الجدول 
) 1,261(ولمتغير سنوات الخبرة بلغت ) 0,054( وجهة نظر اإلعالميين باختالف الجنس بلغت

أي أنه ال توجد فروق ذات داللة  )0,05(وهي قيم غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
إحصائية في واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين 

  .باختالف الجنس، وسنوات الخبرة

لواقع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من " ف"ة ويبين الجدول أن قيم
لواقع دور اإلعالم األردني في " ف"وقيمة ) 3,183(وجهة نظر اإلعالميين باختالف العمر بلغت 

) 5,581(مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين باختالف المستوى األكاديمي بلغت 
م األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين لواقع دور اإلعال" ف"وقيمة 

لواقع دور اإلعالم األردني في مواجهة " ف"وقيمة ) 5,711(باختالف الوظيفة اإلعالمية بلغت 
وهي , )20,801(العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين باختالف المؤسسة اإلعالمية بلغت 

أي انه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في واقع دور )(0,05اللةقيم دالة إحصائيا عند مستوى الد
اإلعالم األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين باختالف العمر والمستوى 

ولمعرفة لمن تعود الفروق في واقع دور , األكاديمي، والوظيفة اإلعالمية والمؤسسة اإلعالمية
العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين باختالف العمر، والمستوى اإلعالم األردني في مواجهة 

تم إجراء اختبار شافيه للمقارنات لبعديه . األكاديمي، والوظيفة اإلعالمية والمؤسسة اإلعالمية
  :تبين هذه النتائج) 5.6.7.8.(والجداول 
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  متغير العمر: أوال

ع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف نتائج اختبار شافيه للمقارنات بعدية واق :)5(الجدول 
  المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين باختالف العمر 

 الفرق بين المتوسطات  2 العمر  1 العمر
36-50 22-36 .0947* 

  فأكثر 50
22-36 .1826* 
36-50 0.0879 

  0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *                

ة في واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة وجود فروق ذات داللة إحصائي) 5(يبين الجدول 
) 36-  22( العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين باختالف العمر وجاءت الفروق بين العمر

 ، ووجود فروق بين العمر)50إلى  36من ( وجاءت الفروق لصالح ذوي العمر) 50-36( والعمر
وذلك إن دل ) سنة فأكثر 50( روجاءت الفروق لصالح العم) 50كثر من أ(والعمر 36) – 22من (

على شيء فإنه يدل على أنه كلما زاد العمر ألفراد العينة كان االطالع أكبر وأكثر قدرة على 
تحديد الدور واألدوار التي لعبها اإلعالم من خالل خبرته، ويبين الجدول عدم وجود فروق بين 

  .باقي مستويات العمر

  متغير المستوى األكاديمي: ثانيا

نتائج اختبار شافيه للمقارنات بعدية واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف  :)6( الجدول
  المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين باختالف المستوى األكاديمي 

 الفرق بين المتوسطات  2 المستوى األكاديمي  1 المستوى األكاديمي
 0.0443 دبلوم بكالوريوس

 ماجستير
 *1893.  دبلوم

 *1450. بكالوريوس

 دكتوراه
 *2869. دبلوم

 *2426. بكالوريوس
 0.0976 ماجستير

  0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *    

وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة ) 6(يبين الجدول 
لفروق بين وجاءت ا,العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين باختالف المستوى األكاديمي 
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، وجاءت الفروق لصالح ذوي المستوى األكاديمي )الماجستير والدبلوم(المستوى األكاديمي 
وجاءت الفروق ) الماجستير والبكالوريوس(ووجود فروق بين المستوى األكاديمي ) الماجستير(

الدكتوراه (، ووجود فروق بين المستوى األكاديمي )الماجستير(لصالح المستوى األكاديمي 
، ووجود فروق بين المستوى )الدكتوراه(وجاءت الفروق لصالح المستوى األكاديمي ) الدبلومو

، )الدكتوراه(وجاءت الفروق لصالح المستوى األكاديمي ) الدكتوراه والبكالوريوس(األكاديمي 
ويبين . وذلك يدل على المستوى األكاديمي، وأثره على القدرة على تحديد الدور بدقة أكبر

  .عدم وجود فروق بين باقي مستويات المستوى األكاديميالجدول 

  متغير الوظيفة اإلعالمية: ثالثا

نتائج اختبار شافيه للمقارنات بعدية واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة العنف  :)7(الجدول 
  المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين باختالف الوظيفة اإلعالمية

 الفرق بين المتوسطات  2 عالميةالوظيفة اإل  1 الوظيفة اإلعالمية
 0.0961 إعالمي إداري مصور

 صحفي
 *1707. إعالمي إداري

 0.0746  مصور

 مذيع
 *1102. صحفي

 *2809. إعالمي إداري
 *1848. مصور

  0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة *   

في مواجهة  وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع دور اإلعالم األردني) 7(يبين الجدول 
العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين باختالف الوظيفة اإلعالمية، وجاءت الفروق بين 

، ووجود )المذيع(وجاءت الفروق لصالح الوظيفة اإلعالمية ) المذيع والصحفي(الوظيفة اإلعالمية 
وظيفة اإلعالمية وجاءت الفروق لصالح ال) المذيع واإلعالمي اإلداري(فروق بين الوظيفة اإلعالمية 

وجاءت الفروق لصالح الوظيفة اإلعالمية ) المذيع والصحفي(بين الوظيفة اإلعالمية ) المذيع(
وجاءت الفروق لصالح الوظيفة ) المذيع المصور(، ووجود فروق بين الوظيفة اإلعالمية )المذيع(

وجاءت ) ي اإلداريالصحفي واإلعالم(، ووجود فروق بين الوظيفة اإلعالمية )المذيع(اإلعالمية 
ويعود ذلك إلى قدرة الصحفي على الوقوف على  ،)الصحفي(الفروق لصالح الوظيفة اإلعالمية 

وقدرة الصحفيين في الحوار  الواقع الملموس في الحياة، ومعايشته لألحداث وهو األقرب منها،
ط المباشر االختالوالنقاش ومعرفة األسباب والمسببات لحدوث ظاهرت العنف يعود السبب أيضا 

بالجاني والمجني علية والقدرة على إعطاء النصائح والتوعية األفراد المجتمع، وحب الحصول على 
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األخبار من قبل األفراد وتلقيها من مصدرها الذي يكون الصحفي هو مصدر نقلها والذي يقوم 
  .سلبي على صياغتها بالطريقة التي يريد التأثير فيها على األفراد سواء أكان ايجابي أو

  .عدم وجود فروق بين باقي مستويات الوظيفة اإلعالمية) 8(ويبين الجدول 

نتائج اختبار شافيه للمقارنات بعدية الستجابات عينة الدراسة لواقع دور اإلعالم  :)8(الجدول 
األردني في مواجهة العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين تبعا لمتغير المؤسسة 

  اإلعالمية
 الفرق بين المتوسطات  2 المؤسسة اإلعالمية  1 إلعالميةالمؤسسة ا

 *5708.  غير ذلك إذاعة

 صحيفة
 0.0209 إذاعة

 *5917.  غير ذلك

  موقع إلكتروني
 0.1135  إذاعة
 0.0925  صحيفة
 *6843.  غير ذلك

 تلفزيون

 *1721.  إذاعة
 *1511. صحيفة

 0.0586  موقع إلكتروني
 *7429. غير ذلك

  0.05صائيا عند مستوى الداللة دال إح*     

وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع دور اإلعالم األردني في مواجهة ) 8(يبين الجدول 
العنف المجتمعي من وجهة نظر اإلعالميين باختالف المؤسسة اإلعالمية، وجاءت الفروق بين 

، )الصحيفة(إلعالمية وجاءت الفروق لصالح المؤسسة ا) صحيفة وغير ذلك(المؤسسة اإلعالمية 
وجاءت الفروق لصالح ) الموقع اإللكتروني وغير ذلك(ووجود فروق بين المؤسسة اإلعالمية 

التلفزيون (، ووجود فروق بين المؤسسة اإلعالمية )الموقع اإللكتروني(المؤسسة اإلعالمية 
ين المؤسسة ، ووجود فروق ب)التلفزيون(وجاءت الفروق لصالح المؤسسة اإلعالمية ) واإلذاعة

، ووجود )التلفزيون(وجاءت الفروق لصالح المؤسسة اإلعالمية ). التلفزيون والصحيفة(اإلعالمية 
وجاءت الفروق لصالح المؤسسة اإلعالمية ). التلفزيون وغير ذلك(فروق بين المؤسسة اإلعالمية 

  .مية، ويبين الجدول عدم وجود فروق بين باقي مستويات المؤسسة اإلعال)التلفزيون(

وخلص الباحثان إلى أن القنوات التلفزيونية ذات دور أكبر في مواجهة العنف المجتمعي، 
أكثر من غيره ويعود ذلك إلى أن اإلعالم المعروض من قبل هذه القناة يؤثر على أفراد المجتمع 
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فزيونية القنوات التل ألن عناصر االتصال في هذه الحالة تكون أكثر تكامًلا وإيصاًلا للمعلومة ففي
يكون هنالك إيصال للخبر أو المعلومة من خالل الحواس المختلفة من مرئي ومسموع فيصبح 

الذي يرى أن أشكال ) 2009(هنالك أكثر تأثيرا وإقناعا لألفراد وهو ما يتعارض مع دراسة الهيتي 
يا وعدم العنف اإلعالمي منها المرئي من موضوعات ترفيهية وإخبارية تتضمن عنًفا صريحا وخف

اإلحساس بالعنف وتقبله، وقد يعود السبب إلى ارتفاع المشاهدات القنوات التلفزيونية أكثر من 
أفراد المجتمع لذلك يكون التأثير أكبر، وكما تعارض نتائج الدراسة نتائج الدراسة األكاديمية 

اهقين باعتبارهم التي جاءت محذرة من دور اإلعالم ووسائله على األطفال والمر) 2009( األمريكية
الفئة األكبر التي تتابع القنوات التلفزيونية وتتأثر بها، كما اتفقت مع دراسة الزعبي والسايس 

تعرف أثر مشاهدة الرسوم المتحركة في مرحلة الطفولة على العنف اللتين هدفتا إلى ) 2017(
وأشارت النتائج . ى العنفالطالبي الجامعي في الجامعات األردنية، ومقياس أثر الرسوم المتحركة عل

إلى وجود مستوى منخفض للعنف اللفظي والجسدي لدى طلبة الجامعات األردنية وهذا يتفق أن 
  .القنوات التلفزيونية تعمل على الحد من العنف المجتمعي، ولها أثر كبير

  :التوصيات

التوصيات وفي ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة يمكن أن يطرح الباحثان مجموعة من 
التي قد تساهم في تفعيل دور اإلعالم في مواجه العنف المجتمعي، ويمكن إيجاز هذه التوصيات 

  :بما يلي

زيادة اهتمام وسائل اإلعالم األردني ببث برامج تركز على نبذ العنف داخل المجتمع، وغرس  -1
 .كبر لألطفالاألخالق السامية والحميدة من خالل البرامج الهادفة، والتي توجه بالشكل األ

تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات المهمة من خالل وسائل اإلعالم المختلفة التي تخص القيم  -2
المجتمعية التي تأثر على المجتمع، وتقاوم العنف المجتمعي، وتقديمها بشكل مفصل مع 

 .عرض آراء المتخصصين بهدف فهم الظاهرة
 .جاد حلول لمواجهة العنف المجتمعيالعمل على إجراء دراسات مستقبلية تعمل على إي -3

العمل على توعية اإلعالم األردني بضرورة إنتاج برامج وأفالم ورسوم متحركة، تحمل قيم  -4
وعادات المجتمع الذي يعيش فيه، والمجتمع العربي المحيط والتي تحث على القيم الجمالية، 

 .وتقوم على استثارتها
نظومة، وكوادر قادرة على مواجهة المشكالت ضرورة دعم اإلعالم األردني بهدف إيجاد م -5

 .المجتمعية التي يواجها المجتمع
العمل على إيجاد تنسيق بين المؤسسات اإلعالم والمؤسسات التعليمية بهدف إيجاد  -6

  .مسؤولية تربوية لإلعالم في مواجهة العنف داخل المجتمع
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في اململكة االردنية الهاشمية  ي الطيبة والوسطيةءتربية لواتصورات مديرات مدارس 
 تنمية رأس املال الفكرينحو 

  
  *حسين شالش المهداوي خلود

  

  ملخص

فـي المملكـة    ي الطيبة والوسـطية ءتربية لوامديرات مدارس تصورات  على التعرفهدفت الدراسة إلى 
ــمية  األ ــة الهاشــــــــ ــو ردنيــــــــ ــال ا نحــــــــ ــة رأس المــــــــ ــري تنميــــــــ ــتقطاب(لفكــــــــ ــناعة ،إســــــــ ــيط ،صــــــــ  ،تنشــــــــ
، ولتحقيـق أهـداف الدراسـة تـم تطـوير إسـتبانة وتوزيعهـا علـى مجتمـع          )الفكـري  المـال  رأس علـى  المحافظةو

مــدارس إن  :إلـى مجموعــة مـن النتـائج التــي كـان أهمهـا     م التوصـل  سـة تــ ، وبعـد تحليــل بيانـات الدرا  الدراسـة 
ــة رأس المــال الفكــري بدرجــة ممارســة متوســطة   مجتمــع الدراســة  س المــال أكنتيجــة لمتغيــرات ر ؛تقــوم بتنمي

 الموجهـة السياسـات والبـرامج التعليميـة    ضـعف  ل يعـزى و ؛ةوالتي جاءت بدرجة ممارسـة متوسـط   الفكري كافًة
مشـاكل تقنيـة وتعليميـة فـي      بوجـود تـم لمسـه ضـمن جائحـة كورونـا       األمـر الـذي  ، مـال الفكـري  س الأتنمية رل

ــين  المعلمــات فــي مــدارس مجتمــع الدراســة    الممارســات الموجــودة مــن قبــل   غيــاب عنصــر التحــدي  ، كمــا تب
ــي عمــل معلمــات مجتمــع الدراســة     واإل ــار ف ــة  تعطــي سياســات وإجــراءات   وجــودبســبب عــدم   بتك كبــر  أحري

وبناءًا على نتائج الدراسة تم التوصـل إلـى مجموعـة مـن التوصـيات       .بتكارإلبداع واإلا ممارسة يف للمعلمات
علـى  مـع التأكيـد   ، مجتمع الدراسةمدارس ضرورة اإلهتمام في تنمية رأس المال الفكري في : التي كان أهمها

 تعيــين نتيجــة للكفــاءةتفعيــل قســم المــوارد البشــرية بالشــكل األكبــر وإعطــاءه الصــالحيات، ويكــون ال   ضــرورة
 كنتيجة لألعمال المنوطةفات آالرواتب والمكتحسين ضرورة  خيرًاأ، و)اإلضافي(في التعيين البديل  خصوصًا

مـن   ذلكمـا لـ  بـاألجور فـي قطاعـات أخـرى، ل     من عمل وليس مقارنًة المعلمات به نولما يقم بالكادر التعليمي
  .والءالخلق أثر على األداء العام في العمل و

ي الطيبـة  ءتنميـة رأس المـال الفكـري، مديريـة التربيـة والتعلـيم للـوا       ، مديرات المدارس: الكلمات المفتاحية
  .ردنية الهاشميةوالوسطية، المملكة األ
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Perceptions of Female Principals of Education Schools in the Taybeh 
and Al-Wasatiyah Districts in the Hashemite Kingdom of Jordan 

Towards the Development of Intellectual Capital  
 
Kholoud H. Al-Mehdawi, Student in Master's Program in Educational 

Administration. 

 

Abstract 
This study aimed to identify the perceptions of the female School principals toward 

intellectual capital development (recruiting, creating, boosting, and retaining of the 
intellectual capital). The study used the questionnaire as the study tool to collect data 
from the study population, after analyzing the data, there were many results; one of the 
most important one was that, the school in Directorate of Education for Taybeh and Al 
Wasatia Districts are implementing intellectual capital in medium practice level for all 
the study variables; because the weakness in Policies and educational program toward 
intellectual capital development, also absence the challenge and innovation in teachers 
because found less of procedures that giving more movement toward innovation. Based 
on the study results, the study recommended to: enhance the intellectual capital 
development at the schools of Directorate of Education for Taybeh and Al Wasatia 
Districts. The study also recommended activating human resources department to the 
maximum and giving it the powers. The recruitment should be also based on 
competence, especially in the alternative employment, Finally, Improving the salaries 
and rewards for teaching staff as a result for the tasks assigned to them, and this will also 
create loyalty for the place where they are working in. 

Keywords: Intellectual capital development, Female school principals, Directorate of 
Education for Taybeh and Al Wasatia Districts, The Hashemite Kingdom of Jordan. 

  

  المقدمة

، نواعهاأإن التطورات التي أصابت كل نواحي الحياة أثرت على سير عمل المنظمات بشتى 
، وهذا ما يتزامن بقيام )1(إستثناءإحداث تغيرات جوهرية في كل أجزاءها دون والذي تطلب منها 

  .)2(تفاعل مع التوجهات الحديثة والتي تحددها رغبات المتعاملينبالأعمالها  إلتمامالمنظمات 

والتركيز على المعلومات  هايجب دراسة العوامل الذاتية والخاصة ب منظماتجاح الولضمان ن
في رأس المال  الغير محدود تمامهمما يستدعي لفت النظر واإلوالمعرفة ودورها الذي تلعبه، 

إستمرارها خصوصًا في عالم  هو ما يضمنواألداء ككل، تأثير عميق على والذي يعني الفكري، 
  .)3(اليوم
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هدافها من خالل أفتأتي قدرة المنظمة في إستغالل ما لديها من عناصر للمساهمة في تحقيق 
إلى كفاءات جوهرية والتي تعد عنصر تحديد مواردها والتي يتم تحويلها بما تملكه من قدرات 

  .)4(مهم في تميزها في عملها وتميزها عن المنظمات األخرى

مجتمع وُتعتبر المدرسة من أهم مؤسسات المجتمع نظرًا للدور العظيم الذي تؤديه لخدمة ال
ل من خالقي والثقافي خالاأل رتقاء بمستواهتدريبه واإلضافة إلى باإل ،وتزويده بالمعرفة والعلم

قدرة المدرسة على القيام بالدور الموكل إليها في فمتالك المعرفة والقيم الالزمة لتطوير المجتمع، إ
بإدارتها ومدى توفر العناصر القيادية فيها، ويعد مدير أمر مرهون ميادين التربية والتعليم هو 

ت المدارس في الشخصية األكثر تأثيرًا في كفاءة ونشاط النظام المدرسي، وأصبحهو المدرسة 
السنوات األخيرة تواجه مجموعة من التحديات جراء ما طرأ عليها من تغيرات على المستوى 
العالمي من ثورة المعلومات والعولمة، هذه التحديات مست جميع أطراف العملية التربوية، مما 

تقليدية في ستغناء عن المفاهيم الأوجب على المدارس والقائمين عليها تطوير آليات عملها واإل
س المال أتفعيل دور مدير المدرسة بتنمية رهو ، ومن أبرز آليات التكيف مع العصر )5(اإلدارة
  . )6(ولية عظيمة القت كمًا هائًال من البحثؤفباتت عملية صقل التربويين مس ،الفكري

اهن لتخطي الوضع الر ،لمعرفةاهمية أ تأكدتنتيجة لجائحة كورونا كصاب العالم ألما نظرًا و
وما رافقه من تغييرات في نمط الحياة المعتادة، فلم تكن المعرفة إال الطريق الوحيد لتخطي تلك 

والمحاولة  ،القدرة على التواصل مع طالبات المجتمع المحليالتي تمثل جانبًا منها في والعقبات، 
على التباعد همية وجوب الحفاظ أ مع مكانيات الموجودةالتعليمية ضمن اإل في مواصلة العملية

س أوجود رفي ضرورة ال ، فكانتخرىأستمرار العملية التعليمية من جهة إو ،جتماعي من جهةاإل
لينعكس على العمل التعليمي  ةتنمي لما له من أثر فيمال فكري في المدارس بشتى أنواعها 

سالفًا  ما تقدملومحوري في بناء المجتمع، ال هندوركعماد للمستقبل في  مثلنوما ي الباتطال
ي ءمديرات المدارس في مديرية التربية والتعليم للواتصورات جاءت الدراسة الحالية للتعرف 

  .هنتنمية رأس المال الفكري من وجهة نظر الطيبة والوسطية نحو

  :مشكلة الدراسة

 ،رأس المال الفكري والتي أكدت محورية مشكلة الدراسة بعد تتبع الدراسات السابقة بلورتت
، ولكن )7(ع بحثي تتزايد أهميته من قبل األكاديميين والعاملين في المنظمات المختلفةموضو هوو

تعريفه بشكل واضح، مع أهميته الكبيرة وتأثيره وتبين أن هنالك إختالفات وعدم إتفاق على تسميته 
رأس المال الالمادي أو األصول : بـ، فتأتي الدراسات السابقة بتعريفه المختلفة في المنظمات

 ختالف فيإكنتيجة لإلختالف في اإلتفاق على تسميته أدى  مماالفكرية أو األصول المعرفية، 
  .)8(، وبالتالي في كيفية تنميتهدراسة مؤشراته
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والتي غير التقليدية الثناء جائحة كورونا نتيجة للممارسات أالتعليمية  صعوباتلل وكنتيجة
سبق من قبل القائمين على السياسات الهتمام المإالتعليمية، ف ستمرار العمليةإمواصلة وبتزامنت 

في هذا الوقت، فبوجود معرفة ضمن الكادر  هَلُكتى ُأأس مال فكري قد أر تنميةية في والترب
يساهم ن أنه أعلى التعامل مع الظروف المختلفة من ش تهوقدر هبيدروما تنعكس على تالتعليمي 
سواء التقليدية أو ختالف طرائق التدريس إعي على العملية التعليمية في مسارها الطبي في وضع

، فاإلهتمام في تنمية رأس المال الفكري يعد ضمانًا لدوام العملية التعلم المعتمده على منصات
مديرات تصورات ل كدراسة تقييميهتاتي الدراسة  ونتيجة لما سبقالتعليمية وتحقيق أهدافها، 

جمال مشكلة إ، ويمكن تنمية رأس المال الفكريو نح ي الطيبة والوسطيةءتربية لوامدارس 
   :اآلتيةالدراسة  تؤالجابة عن تساالدراسة من خالل اإل

ي ءمديرات المدارس في مديرية التربية والتعليم للواتصورات ما مستوى : ولالسؤال الرئيسي األ
 ؟س المال الفكريأستقطاب رإالطيبة والوسطية نحو 

مديرات المدارس في مديرية التربية والتعليم تصورات مديرات مستوى ما : السؤال الرئيسي الثاني
 ؟صناعة رأس المال الفكريي الطيبة والوسطية نحو ءللوا

مديرات المدارس في مديرية التربية تصورات مديرات ما مستوى : السؤال الرئيسي الثالث
 ؟تنشيط رأس المالي الطيبة والوسطية نحو ءوالتعليم للوا

ي ءمديرات المدارس في مديرية التربية والتعليم للواتصورات ما مستوى : يسي الرابعالسؤال الرئ
  ؟المحافظة على رأس المالالطيبة والوسطية نحو 

  :أهمية الدراسة

لتعرف على مدى تطبيق تنمية رأس ل ،تأتي أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله
 ي الطيبة والوسطية،ءمديرية التربية والتعليم للواي مستقل ف تربوي كمفهوم إداري المال الفكري

في رأس المال الفكري تنمية والتي جاءت بسبب النقص الواضح في البحوث التطبيقية التي تتناول 
ساعد في إكتشاف ودعم تدفق القدرات يي ذوالعمليات ال ةبإعتباره من األنشطالعملية التربوية 

ميزه تنافسية  مبهاكسإساعدهم في تعظيم نقاط القوة من جهة ويالمعرفية والتنظيمية لألفراد حيث 
  .للعمل التربوي من جهة أخرى

 مديريةمن تحليل لواقع  هب تقومكما وتأتي أهمية الدراسة من أهمية ميدانها التطبيقي لما 

تي وال ،ربدإحدى المديريات لمحافظة إ هيتعتبر  والتي ي الطيبة والوسطيةءالتربية والتعليم للوا
ضافة الى دورها باإل ،بسبب ما تقوم به من دور تعليمي المجتمع المحليلها الكثير من األثر في 

ضمن إتساع رقعتها  تعليم لفئات المجتمع المختلفةإسهامها في ضمان البجتماعي والمعرفي اإل
  .الجغرافية
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 ،ثر الكبيرله األس المال الفكري أومع ما الزم المجتمع الدولي من ظهور لجائحة كورونا كان ر
التعيمية في مراحل سابقة قد  تخاذها من قبل المؤسساتإبرامج التي تم السياسات والن إو

داء من قبل القائمين عليها، التعليمية ضمن مستويات عالية من األ ستمرار العمليةإساهمت في 
أهميتها من خالل  فتستمد الدراسة الحالية يجابي على طالبات مجتمع الدراسة،ثرها اإلأإنعكاس و

  .في مجتمع الدراسة تحليل واقع تنمية رأس المال الفكري

  :أهداف الدراسة

من  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن متغيرات الدراسة متمثلة بتنمية رأس المال الفكري
، ويمكن إجمال ي الطيبة والوسطيةءمديرات المدارس في مديرية التربية والتعليم للوا وجهة نظر

  :الدراسة الفرعية في أهداف

 في المساعداتو يراتالتعرف على مستوى تنمية رأس المال الفكري من وجهة نظر المد. 1
  .ي الطيبة والوسطيةءمديرية التربية والتعليم للوا

  .س المال الفكريأر تنمية إبراز مفهوم وأهمية. 2

ة قياسة في المؤسسات مكانيإل رأس المال الفكريتنمية التعرف على المكونات األساسية ل  .3
  .التعليمية ليكون مفادًا للباحثين المهتمين بهذا الموضوع

المدارس محاولة الوصول لمجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن اإلستعانة بها من قبل . 4
وأخذها بعين اإلعتبار لتنمية رأس المال  ي الطيبة والوسطيةءفي مديرية التربية والتعليم للوا

  .الفكري

  الدراسات السابقة

هدفت إلى التعرف على دراسة  )Jardon & Martos, 2012()9( جوردن ومارتوس أجرى
لمنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات النمو البطيء، رأس المال الفكري كميزة تنافسية ل

ة وتوصلت الدراسة إلى أن الميزة التنافسية في التجمعات الناشئة للمنظمات الصغيرة والمتوسط
تؤثر على القدرات التنظيمية مما يحسن األداء، وتبين أن هنالك عالقة وأثر إيجابي لمؤشرات رأس 
المال الفكري وتأثيره ككل على أداء المنظمة، وأوصت الدراسة بضرورة تطوير الكفاءات للحفاظ 

  .على مكانة أفضل في السوق التنافسي لما لها من أثر على المنظمة ككل

س المال الفكري أوالتي هدفت إلى التعرف على أثر ر )10()2014لنعيمي، ا( دراسةوجاءت 
على اإلبداع في المنظمات الصناعية األردنية المساهمة العامة، وتم التوصل إلى أن رأس المال 
الفكري موجود بدرجة مرتفعة في مجتمع الدراسة وتبيان أنه يوجد أثر إيجابي لرأس المال الفكري 

اري، وأوصت الدراسة بضرورة اإلهتمام بشكل أكبر برأس المال الفكري لدوره اإلد على اإلبداع
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المهم في تحقيق اإلبداع وإتباع المنظمات سياسات تشجيعية تحث العاملين المبدعين فيها على 
  .التنافس في تقديم إبداعات بشكل مستمر

فت إلى والتي هد )Chahal & Bakshi, 2014()11( جاهال وباكشي بينما جاءت دراسة
دور اإلبتكار في العالقة بين رأس المال الفكري والميزة التنافسية، وتم أخذ التعلم التعرف على 

، أداء األعمال كوسيط في العالقة بين رأس المال الفكري واإلبتكار، والتعرف على األثر في
لعالقة بين رأس على ا وتوصلت الدراسة إلى أن اإلبتكار هو سبب رئيسي يقوم على التأثير إيجابًا

المال الفكري والميزة التنافسية، وأوصت الدراسة بضرورة اإلهتمام ورفع مستوى رأس المال 
البشري لما هو متوقع من أثره اإليجابي في تحقيق ميزة تنافسية، باإلضافة إلى التوعية المستمرة 

  .لى تطور العمللرفع المستوى العلمي للعاملين من خالل األفكار االبداعية التي ستنعكس ع

رأس إلى التعرف على  )Todericiu & Sanit, 2015()12( توديرسيو وسانت دراسة هدفتو
المال الفكري كمفتاح للمنافسة المستدامة وما يسهمه في تحقيق ميزة لقطاع المنظمات الصغيرة 

نظمات والمتوسطة، وتوصلت الدراسة إلى رأس المال الفكري يلعب دور مهم وإيجابي في قطاع الم
الصغيرة والمتوسطة من أجل الحصول على ميزة تنافسية حقيقية ومستدامة، وأوصت الدراسة 
بضرورة إهتمام اإلدارة العليا بتطوير رأس المال الفكري لما يحققه في تنمية اإلبتكار وما سينعكس 

ق ميزة على أداء المنظمات متوسطة وصغيرة الحجم باإلضافة لما يخلقة من أثر إيجابي في تحقي
  .تنافسية

 الفكري لمالا رأس عالقة على هدفت الى التعرفقد  )13()2016 ابوسيف،(دراسة في حين أن 
التدريس، وبعد  هيئة أعضاء نظر وجهة من والتكنولوجيا للعلوم مصر بجامعة بتكار التنظيميباإل

بدرجة  جاء دهوأبعا الفكري المال رأس ن مستوىألى إبيانات الدراسة توصلت الدراسة  تحليل
دعم الدولة بضرورة وصت الدراسة أبتكار التنظيمي، ومتوسطة، وتبين وجود عالقة ايجابية مع اإل

  .بتكار التنظيميثر على اإلأتمع الدراسة لما له من جفكري في ملس المال األر

هدفت إلى التعرف على رأس المال الفكري من خالل  )14()2016عبابسة، وغوفي، ( أما دراسة
يث أهم مؤشراته وتحديد طبيعة اإلختالف من خالل دراسة نظرية تقوم على اإلعتماد على من ح

الدراسات السابقة، والتي توصلت إلى أن هنالك مشكلة في مفهوم رأس المال الفكري من خالل فهم 
المصطلح وذلك من خالل تعدد وجهات نظر الباحثين التي تقوم على دراسة مصطلح رأس المال 

عًا لوجهات النظر التي يقوموا بدراستها باإلضافة إلى خلفياتهم المعرفية، وأوصت الفكري تب
  .بضرورة اإلهتمام برأس المال الفكري بسبب أهميته وأفضليته للمنظمات المختلفة

هدفت إلى تعريف دور رأس المال الفكري في تحقيق  فقد )15()2016بوسهرة، ( بينما دراسة
عمال، وتوصلت الدراسة إلى أن رأس المال الفكري يعتبر قيمة الميزة التنافسية لمنظمات األ
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للمنظمة متمثًال في األصول غير الملموسة ويعتبر رأس المال الفكري أكثر أهمية من رأس المال 
المالي وباقي عناصر االنتاج األخرى، وأوصت الدراسة بضرورة التغلب على الصعوبات في خلق 

ة للمنظمة، من خالل تنميته وإعتبار رأس المال الفكري ليس رأس مال فكري يحقق ميزة تنافسي
  .موضوعًا حرجا وانما يحمل تقدم المنظمة وتطورها إذا ما تم اإلهتمام به بالشكل المناسب

 الفكري المال بين رأس العالقة والتي هدفت لتحليل )16()2017زويوش، ( وجاءت دراسة
 ذات وقوية طردية إرتباط عالقة العامة، وتوصلت إلى وجود ةللبنوك التجاري األداء وبين الثالثة بأبعاده
التجارية، وأوصت الدراسة بضرورة  أداء البنوك وتحسين الفكري المال بين رأس إحصائية داللة

 على للحوافز يشجع نظام إدراج مع للعمل، المناسب الجو وتوفير الفكري المال رأس على التركيز
  .العكسية للتغذية نظام عتمادإ ضرورة والتجديد، مع كارلالبت ويدفع الفردية المبادرات

فهدفت إلى بيان أثر رأس المال الفكري على أداء  )17()2017ابوسعيد، ( أما دراسة
لى أن هنالك عالقة إيجابية بين أثر رأس المال الفكري وأداء إالمنظمات المالية، وتوصلت الدراسة 

رورة اإلهتمام برأس المال الفكري لخلق رأس مال وأوصت الدراسة بض ،المنظمات محل الدراسة
  .فكري يقوم على إضافة قيمة لعمل المنظمات

 )18(Sadalia & Irawati & Syafitri, 2018)( ساداليا وايراواتي وسيافتري دراسةأما 
وأظهرت النتائج أن هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير رأس المال الفكري في الميزة التنافسية، 

س المال البشري ككل له تأثير متوسط في تحقيق الميزة تنافسية، ويؤثر رأس المال الفكري رأ
، وأوصت الدراسة بضرورة اإلستمرار في تحسين رأس المال )٪37(على الميزة التنافسية بحوالي 

لى الفكري، ليس فقط المعرفة الشخصية، ولكن أيضا العالقة مع البيئات الداخلية والخارجية تحتاج إ
 .رعاية لتحسين الميزة التنافسية

تحديد دور رأس المال الفكري في التي هدفت إلى  )Igielski, 2018()19( ايجلسكي ودراسة
المنظمات، وأظهر التحليل الذي تم إجراؤه دور رأس المال الفكري في بناء ميزة تنافسية، وأوصت 

أهمية تبني ميزة تنافسية بما يتناسب الدراسة بضرورة التخلي عن األساليب التقليدية للمنافسة و
مع تعديل العمليات الداخلية والظروف الخارجية المتغيرة للمنظمات إذا كانت هذه المنظمات 

  .تخطط لزيادة فعاليتها

س المال الفكري أوالتي هدفت الى التعرف على ر )20()2019 ابوهاشم،(دراسة كما وجاءت 
الغربية والمتمثلة في  التربية والتعليم في جنوب الضفةبداع التنظيمي في مديريات وعالقته باإل

، وبعد تحليل بيانات الدراسة )بيت لحم، شمال الخليل، جنوب الخليل، الخليل، يطا(مديريات 
س المال الفكري كانت بنسبة مختلفة تفاوتت بين أبعاد رأن مستوى ممارسة ألى إتوصلت الدراسة 

س المال الفكري وبين درجة أيجابي بين رإتجاه إذات وجود عالقة  متوسطة ومرتفعة، وتبين
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نظمة الداخلية وصت الدراسة بضرورة تعديل األأبداع التنظيمي في مديريات مجتمع الدراسة، واإل
ثره في أس المال الفكري وبالتالي أهتمام برفي مديريات مجتمع الدراسة بما يسهم في زيادة اإل

  .بداعنشر اإل

 في التمكين استراتيجية تطبيق درجة تحديدلى إ )21()2020 ني،الغسي(وقد هدفت دراسة 
 والتعليم التربية وزارة في )والعالقات والهيكلي، البشري،( الثالثة بعادهبأالفكري  المال رأس تنمية

فراد عينة الدراسة أن تطبيق أظهرت نتائج تقديرات أحصائيًا إمان، وبعد معالجة البيانات ع بسلطنة
مان جاءت س المال الفكري بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عأتمكين في تنمية رستراتيجية الإ

وصت أبدرجة متوسطة، وعدم وجود فروق تعزى للجنس والمؤهل العلمي والمسمى الوظيفي، و
كبر من خالل أبعاد أالفكري بدرجة  المال رأس تنمية في التمكين استراتيجية الدراسة بضرورة تطبيق

  .كريفلا س المالأر

والتي هدفت إلى التعرف على أهمية وكيفية قياس  )22()2020بركات، ( كما جاءت دراسة
رأس المال الفكري من خالل دراسة نظرية تقوم على تتبع الدراسات السابقة المهتمة بمصطلح 
الدراسة والتي تقوم على اإلستفادة منها في تحديد أهم مؤشرات وعناصر رأس المال الفكري 

والتطور  التجدد قياسه تبعًا للباحثين والتي توصلت أن مفهوم رأس المال الفكري دائموكيفية 
ويتأثر بالبيئة المحيطة وهو ذو أهمية كبيرة للمنظمة بغض النظر عن طبيعة عملها، وأوصت 
الدراسة بضرورة اإلهتمام الكبير في رأس المال الفكري باإلضافة إلى اإلهتمام في تطويره والعمل 

  .ن يكون محدث بما يخدم المنظمةعلى أ

إختبار العالقة بين رأس المال  هدفت إلى )23()2020المنسي، وعبده، (دراسة أن في حين 
الفكري والتوجه الريادي وأثرهما على أداء المشروعات، وبعد تحليل بيانات الدراسة توصلت إلى 

التوجه الريادي، كما وكشفت أهمية وجود تأثير معنوي إيجابي ألبعاد رأس المال الفكري في 
الدراسة على أن هنالك تأثير معنوي إيجابي ألبعاد التوجه الريادي في مؤشرات األداء، وأوصت 

بضرورة توجيه مزيد من اإلهتمام نحو تحسين مستوى درجة توافر أبعاد رأس المال  الدراسة
  .الفكري بالمنظمات موضع التطبيق

  :تتميز به الدراسة الحاليةتعقيب على الدراسات السابقة وما 

قد إستفادت ف بعد إستعراض عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة،
تتبع من  بتداءًاإالدراسة الحالية من الدراسات السابقة في كيفية إعداد البحث بكل تفاصيلها 

عنى بها يرية والبحثية التي الدراسة، وتم التعرف على المشاكل النظ وإنتهاءًا بأداة هوقياس المتغير
  .موضوع الدراسة، فكان لها األثر الواضح في توجيه الباحثة في الدراسة الحالية
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وإن ما تمتاز به الدراسة الحالية على أنها قامت في مجتمع تعليمي يتعلق بكل فئات المجتمع 
 وتنعكس تي تمسلعملية التعليمية والفي اتحقيق جودة ل يهدفوفي الوقت نفسه هو طابع خدمي 

  .طياف المجتمع األردنيأكل على 

  :مصطلحات الدراسة

فقد تم تعرف المصطلحات التالية تعريفا مفاهيمًا  ،من خالل اإلطالع على أدبيات الدراسة
  :على النحو التاليوإجرائيًا 

فهمها، لنى العقالنية واألساس في إدراك األشياء المشاعر واألفكار المختلفة والبهو : التصور
لى إدراك إنتج في نهاية المطاف تجربة حسية متوافقة مع األفكار والسلوك العاطفي وصوًال وُت
فكار التي والذي ينعكس على ممارسة العواطف واأل :ويعرف إجرائيًا على أنه، )24(شياءاأل

مية ي الطيبة والوسطية في المملكة االردنية الهاشمية في تقييم تنءمديرات مدارس تربية لوا
 . س المال الفكريأر

المعرفة  -هو مجموع المعرفة التي يمتلكها جميع موظفي المنظمة : رأس المال الفكري
والتي يمكن إستخدامها، ويعتبر إستخدامها هو  -والمعلومات والملكية الفكرية وقاعدة الخبرة

يعرف ، و)25(ثروة المنظمة الحقيقية التي تسهم بشكل إيجابي في تحقيق قيمة المنظمة
ي ءية والتعليم للوابفي مديرية الترمجموع المعرفة التي يمتلكها العاملين : على أنه إجرائيًا

والتي من شأنها أن تقوم في إثراء العمل التعليمي وأن تنعكس في تحقيق  الطيبة والوسطية
  .هداف التعليمأ

ييم المخاطر وقدرتهم على وهو إتجاهات المدراء والعاملين وقدرتهم على تق: رأس المال البشري
القيم والمواقف والمؤهالت ومهارات الموظفين اإلبداع في عمليات المنظمة المختلفة، فهو 

الذين يساهمون في زيادة قيمة المنظمة، كما ويشمل المواقف والكفاءات والخبرة والمهارات 
قدرة العاملين في  :على أنه ويعرف إجرائيًا، )26(والمعرفة الضمنية وإبداع الناس ومواهبهم

ي الطيبة والوسطية في تقديم أفكار إبداعية ومعرفة المخاطر ءمديرية التربية والتعليم للوا
  .أو سلبًا على عمل مديرية التربية والتعليم ككل المحيطة بعملهم وما سينعكس إيجابًا

من األفراد  عملية تبدأ عقب اإلنتهاء من تحديد اإلحتياجاتهو : رأس المال الفكري إستقطاب
لشغل الوظائف الشاغرة واإلتفاق على المواصفات والخصائص المطلوبة، والغرض األساسي 
من عملية اإلستقطاب هو تكوين قاعدة معلومات عن جميع المرشحين المحتملين من كافة 

) سوق العمل المحلية أو األسواق الخارجية( والخارجية) داخل المنظمة(المصادر الداخلية 
، ويعرف )27(لشغل الوظائف الشاغرة المرشحين من بين والمفاضلة ن اإلختيارحتى يمك
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ي الطيبة والوسطية في ءالدور الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم للوا: على أنه إجرائيًا
  .في مديرية مجتمع الدراسةكمهنة معلم ختيار من ضمن المتقدمين للعمل إالعمل على 

مال  رأس تكوين في المنظمة تتخذها التي والممارسات السياساتهو  :رأس المال الفكري صناعة
التدريبية  والدورات البرامج مثل المنهجية اإلجراءات من عدد تباعإ خالل من بها، خاص فكري

البرامج  :على أنه ، ويعرف إجرائيًاالتنظيم أفراد بين اإلجتماعية العالقات تنمية وبرامج
ي الطيبة ءالتربية والتعليم للوانحو العاملين في مديرية والخطوات العملية الموجهة 

   .عمل بروح الفريق الواحدلتطوير وتجديد المعرفة فيها من خالل ا عنى فيالتي ُتوالوسطية 

 وما تمتلكة المنظمة تتبناها التي واإلجراءات السياسات مجموعة وه :رأس المال الفكري تنشيط
لدى  الموجودة والمعرفية الفكرية القدرات وتطوير يةتنم على تساعد وأساليب وسائل من

إستثارة  خالل من العمل بيئة في والمستجدات التغيرات مواكبة من يمكنهم بما فيها، العاملين
في مديرية الخطوات التي توفرها  :على أنه ، ويعرف إجرائيًا)28(لديهم واإلبداع اإلبتكار قوى

وسطية والمتضمنة للسياسات والبرامج تنمي القدرات ي الطيبة والءالتربية والتعليم للوا

  .المعرفية والفكرية لموظفيها

المادية والمعنوية  سهيالتتزويد رأس المال الفكري بالتهو  :على رأس المال الفكري المحافظة
 المنظمة والتي تعتبر مخزون موجودةمواهب المالواإلجتماعية وغيرها معًا للمحافظة على 

ي الطيبة ءالتربية والتعليم للوامديرية  هما تقدم: على أنه يعرف إجرائيًاو، )29(المعرفي
  .معلماتلى تقدم وتطور الإوالوسطية من تسهيالت ودعم مادي ومعنوي يهدف 

التابعة لمديرية تربية  التربيةمديرية تعرف على انها و :ي الطيبة والوسطيةءمديرية تربية لوا
زبدا، وابسر أبو  ،الطيبة، صما، دير السعنة، مخربا، مندحقرية  :التي تضمو محافظة اربد،

قرية كفرعان، حوفا الوسطية، قميم، قم، كفراسد،  :وسطية الذي يضماللواء و، )علي
  ). الخراج، وصيدور

  إجراءات الدراسة

   تصميم الدراسة

 ةالباحث تستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وأسلوب الدراسة الميدانية، حيث قامإتم 
ستخدام المنهج الوصفي التحليلي لجمع المعلومات من المصادر الرسمية من األدبيات المتعلقة إب

، إضافة إلى الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، تنمية رأس المال الفكريبموضوع 
لوم إستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعمن خالل المنهج التحليلي الميداني  ةالباحث تستخدمإو
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لتحليل بيانات الدراسة التي جمعها من المصادر األولية من خالل تطوير  )SPSS( اإلجتماعية
  .إستبانة تخدم أهداف الدراسة

  طرق جمع البيانات

  وسائل جمع البيانات الثانوية 

لألدبيات من كتب ودوريات  ةتم الحصول على البيانات الثانوية من خالل مراجعة الباحث
  . ات العالقة بموضوع الدراسةودراسات سابقة ذ

  وسائل جمع البيانات األولية 

كوسيلة لجمع البيانات األولية، حيث تم  هاستخداموتم إ ستبانةإ طويربت ةالباحث تقام
التربية والتعليم  في المدارس التابعة لمديرية والسكرتيرات المديرات والمساعداتعلى  هاتوزيع
  .الهاشمية ردنيةاأل في المملكة ي الطيبة والوسطيةءللوا

موافق (لـ) 1: (التالي على الشكلأداة الدراسة رت الخماسي في ستخدام مقياس ليكإ تمو
موافق (لـ) 4( ،)موافق بدرجة متوسطة(لـ) 3(، )موافق بدرجة قليلة(لـ) 2(، )بدرجة قليلة جدًا

  ). موافق بدرجة كبيرة جدًا(لـ) 5( ،)بدرجة كبيرة
  )االستبانة(بأداة القياس  االختبارات الخاصة

  صدق األداة 

ستبانه األولية على عدد من األساتذة المحكمين في عدد من الجامعات اإل ةالباحث تعرض
، لمناقشة فقراتها المختلفة وللتأكد باإلضافة الى أصحاب الخبرة من مشرفيين تربويين ،المختلفة

دلت صياغتها ومحتوياتها، ثم ع من تغطيتها لجوانب الموضوع األساسية ووضوحها، وسالمة
األداة بناًء على مالحظاتهم في حذف بعض العبارات، وتعديل وإضافة عبارات جديدة، وإعادة 
صياغة بعض الفقرات، لتصبح أكثر وضوحًا وفهمًا لدى عينة الدراسة، وأكثر صدقًا في قياس 

  .موضوع هذه الدراسة

   :الدراسة اةثبات أد

ختبار ثبات أداة الدراسة إل (Cronbaches Alpha)ألفا  -باخ ستخدام اختبار كرونإتم 
أبرز نتائج ) 1(ويظهر الجدول . تساق الداخلي لهااإلو، بهدف التحقق من التجانس )اإلستبانة(

  . ختبارهذا اإل
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  ألفا معامل اإلتساق الداخلي كرونباخ: )1(جدول 
 االتساق الداخلي المجاالت

 0.90 استقطاب راس المال الفكري
 0.90 صناعة رأس المال الفكري
 0.91  تنشيط رأس المال الفكري

 0.88  المحافظة على رأس المال الفكري
 0.96 ككل تنمية راس المال الفكري

س أداة في قياس أبعاد تنمية راألوتعتبر النتائج السابقة مرتفعة ومطمئنة وتشير إلى ثبات  
  .المال الفكري

  مجتمع وعينة الدراسة

ي الطيبة ءتربية لوامدارس وسكرتيرات مديرات ومساعدات تكون مجتمع الدراسة من 
تناول  ةالباحث أترتإولكل مدرسة، ات استبان) 3(ردنية الهاشمية بواقع في المملكة األوالوسطية 

ستبانة إ) 102(سلوب الحصر الشامل، ولذلك تم توزيع أجراء إمجتمع الدراسة بالكامل من خالل 
ستبانات غير قابلة للتحليل إ) 4(ستبعاد إستبانة، وبعد إ) 77(سترداد إع الدراسة وتم على مجتم

ستبانة الدراسة مقبولة والتي ستراداد إلعتبرت نسبة اإلُأ، واستبانة )73(االحصائي فتم تحليل 
  ).75.4(جاءت بنسبة 

  :حدود الدراسة

  .2021يلول، وحزيران من أفي شهر كانون  تتمثل: الحدود الزمانية

  .ي الطيبة والوسطيةءتتمثل في مديرية تربية لوا: الحدود المكانية

  .تنمية رأس المال الفكريتتمثل في : الحدود الموضوعية

ي الطيبة ءتربية لوامدارس مساعدات والسكرتيرات لالويرات مدالتتمثل في : الحدود البشرية
  .ردنية الهاشميةفي المملكة األ والوسطية

  :الدراسة جابة عن أسئلةاإل

مديرات المدارس في مديرية التربية تصورات ما مستوى : ولالسؤال الرئيسي األجابة عن اإل
 ؟س المال الفكريأستقطاب رإي الطيبة والوسطية نحو ءوالتعليم للوا
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نحرافات المعيارية ستخراج المتوسطات الحسابية واإلإول تم جابة عن سؤال الدراسة األولإل
  .مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةستقطاب رأس المال الفكري إالمتعلقة ب فقراتلل

  س المال الفكريأستقطاب رإ: البعد األول

ستقطاب رأس المال إالمتعلقة ب فقراتلنحرافات المعيارية لالمتوسطات الحسابية واإل: )2(جدول 
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالفكري 

 البعد الرقم الرتبة
  لمتوسطا

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

1 1 
في بحثها عن الموارد  المدرسةتستند اإلدارة في 

 1.063 3.63 ).الكفاءة والجدارة(البشرية على معايير 
  درجة

 متوسطة

2 4 
على تحديد مستوى المعرفة والمهارة  المدرسةتعمل 

 1.043 3.39 .المطلوبة للعمل فيها
  درجة

 متوسطة

3 2 
على استقطاب المتميزين  المدرسةعمل اإلدارة في ت

 1.186 3.29 .من المواقع الخارجية كاألخصائيين واالستشاريين
  درجة

 متوسطة

4 3 
آلية واضحة ومحدده في استقصائها  المدرسةتمتلك 

 1.212 3.19 .عن الكفاءات البشرية المميزة
  درجة

 متوسطة

 1.001 3.38 استقطاب راس المال الفكري  
  رجةد

 متوسطة

، حيث جاءت )3.63-3.19(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ن أ) 2(يبين الجدول 
في بحثها عن الموارد البشرية على  المدرسةتستند اإلدارة في " والتي تنص على) 1(رقم  ةالفقر

 ةت الفقربينما جاء، )3.63(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " )الكفاءة والجدارة(معايير 
آلية واضحة ومحدده في استقصائها عن الكفاءات البشرية  المدرسةتمتلك "ونصها ) 3(رقم 

وبلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل  .)3.19(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " المميزة
)3.38.(  

 - لمعيار القبو -) 3(كما وتم مقارنة المتوسط الحسابي للمحور مع العالمة المعيارية 
  ).3(كما هو مبين في الجدول رقم " t"باستخدام اختبار 
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ستقطاب راس المال ال" t"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : )3( جدول
  )3(مقارنة بالمعيار  الفكري

 العدد 
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  قيمة

 ت
  درجات

 الحرية
  الداللة

 اإلحصائية
 0.000 72 5.688 1.001 3.38 73 مال الفكرياستقطاب راس ال

بين المتوسط الحسابي ) α≥0.05(داللة احصائية  وجود تاثير ذويبين الجدول أعاله 
مما يشير ، 0.000وبداللة احصائية بلغت  t "5.688"حيث بلغت قيمة ) 3(والعالمة المعيارية 

  .كان مقبوًال من وجهة نظر أفراد العينة س المال الفكريأستقطاب رإأن إلى 

مديرات المدارس في مديرية تصورات مديرات ما مستوى : السؤال الرئيسي الثانيجابة عن اإل
  ؟صناعة رأس المال الفكريي الطيبة والوسطية نحو ءالتربية والتعليم للوا

ستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إتم ثاني جابة عن سؤال الدراسة الولإل
 .مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالمتعلقة بصناعة رأس المال الفكري  لفقراتل

المتعلقة بصناعة رأس المال  لفقراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )4(جدول 
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالفكري 

 البعد الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 ريالمعيا
 المستوى

1 8 
في المؤتمرات والندوات  المدرسةتشارك 

 1.047 3.82 .العلمية ذات العالقة بطبيعة عمله
  درجة
 عالية

2 6 
عالقات تعاون متبادلة مع غيرها  المدرسةتربط 

من المنظمات المحلية والدولية لتعزيز رصيدها 
 .المعرفي

3.74 1.071 
  درجة
 عالية

3 9 
أهمية لنظم العمل الجماعي  المدرسةتولي 

 1.126 3.58 .والعمل بروح الفريق لتوليد المعرفة
  درجة

  متوسطة

4 7 
أدارة ريادية متخصصة تعنى  المدرسة تمتلك

 1.043 3.44 .بتطوير وتجديد المعرفة فيها
  درجة

 متوسطة

5 5 
على البحث العلمي البتكار  المدرسة تعتمد

 1.133 3.12 .هاالمعرفة الجديدة المرتبطة بأنشطت
  درجة

 متوسطة

 922. 3.54 صناعة رأس المال الفكري  
  درجة

 متوسطة
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، حيث جاءت )3.82-3.12(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ان ) 4(يبين الجدول 
في المؤتمرات والندوات العلمية ذات العالقة  المدرسةتشارك " والتي تنص على) 8(رقم  ةالفقر

) 5(رقم  ةبينما جاءت الفقر، )3.82(المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ في " بطبيعة عمله
بالمرتبة " على البحث العلمي البتكار المعرفة الجديدة المرتبطة بأنشطتها المدرسة تعتمد"ونصها 

  ).3.54(وبلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل  ،)3.12( األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ

 - معيار القبول -) 3(حسابي للمحور مع العالمة المعيارية كما وتم مقارنة المتوسط ال
  ).5(كما هو مبين في الجدول رقم " t"باستخدام اختبار 

 صناعة رأس المال الفكريل" t"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : )5( جدول
  )3(مقارنة بالمعيار 

 العدد 
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  قيمة

 ت
  درجات

 الحرية
  الداللة

 اإلحصائية
 0.000 72 6.929 922. 3.54 73 صناعة رأس المال الفكري

بين المتوسط الحسابي ) α≥0.05( وجود تاثير ذو داللة احصائيةيبين الجدول أعاله 
مما يشير ، 0.000وبداللة احصائية بلغت  t "6.929"حيث بلغت قيمة ) 3(والعالمة المعيارية 

  .من وجهة نظر أفراد العينة كان مقبوًال اعة رأس المال الفكريصنأن إلى 

مديرات المدارس في مديرية تصورات مديرات ما مستوى : السؤال الرئيسي الثالثجابة عن اإل
  ؟تنشيط رأس المالي الطيبة والوسطية نحو ءالتربية والتعليم للوا

نحرافات المعيارية متوسطات الحسابية واإلستخراج الإتم  الثالثولالجابة عن سؤال الدراسة 
 .مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية تنشيط رأس المال الفكريبالمتعلقة  لفقراتل

مرتبة تنشيط راس المال الفكري  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات: )6( جدول
  تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 البعد الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

1 12 
وسائل عملية إليجاد األفكار  المدرسةتستخدم 

الجديدة كأسلوب العصف الذهني وورش العمل 
 .وغيرها

3.73 1.018 
  درجة
 عالية

2 11 
على مناقشة قواعد وإجراءات  المدرسة تعمل إدارة

 1.044 3.68 .العمل مع العاملين
  درجة
 عالية
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 البعد الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

3 10 
سياسات وبرامج تنمي القدرات المعرفية  المدرسةتوفر 

 1.008 3.66 .والفكرية لموظفيها
  درجة
 عالية

4 13 
التي اعمل  المدرسةتتيح سياسات وإجراءات العمل في 

 1.138 3.56 .فيها حرية اكبر للعاملين لإلبداع واالبتكار
  درجة

 متوسطة

5 14 
لى شيء ع المدرسةتحتوي واجبات ومهام العمل في 

 1.117 3.43 .من التحدي يعزز االبتكار واإلبداع لدى العاملين
  درجة

 متوسطة

 925. 3.61 تنشيط رأس المال الفكري  
  درجة

 متوسطة

، حيث جاءت )3.73-3.43(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ان ) 6(يبين الجدول 
عملية إليجاد األفكار الجديدة وسائل  المدرسةتستخدم " والتي تنص على) 12(رقم  ةالفقر

، )3.73(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " كأسلوب العصف الذهني وورش العمل وغيرها
على شيء من  المدرسةتحتوي واجبات ومهام العمل في "ونصها ) 14(رقم  ةبينما جاءت الفقر

 .)3.43(متوسط حسابي بلغ بالمرتبة األخيرة وب" التحدي يعزز االبتكار واإلبداع لدى العاملين
  ).3.61(وبلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل 

 - معيار القبول -) 3(كما وتم مقارنة المتوسط الحسابي للمحور مع العالمة المعيارية 
  ).7(كما هو مبين في الجدول رقم " t"باستخدام اختبار 

 تنشيط رأس المال الفكريل" t"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : )7( جدول
  )3(مقارنة بالمعيار 

 العدد 
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  قيمة

 ت
  درجات

 الحرية
  الداللة

 اإلحصائية
 0.000 72 7.398 925.  3.61 73 تنشيط رأس المال الفكري

بين المتوسط الحسابي ) α≥0.05(وجود تاثير ذو داللة احصائية يبين الجدول أعاله 
مما يشير ، 0.000وبداللة احصائية بلغت  t "7.398"حيث بلغت قيمة ) 3(مة المعيارية والعال

  .من وجهة نظر أفراد العينة كان مقبوًال رأس المال الفكريتنشيط  أن إلى
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مديرات المدارس في مديرية التربية تصورات ما مستوى : السؤال الرئيسي الرابع جابة عناإل
  ؟المحافظة على رأس المالسطية نحو ي الطيبة والوءوالتعليم للوا

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  الرابعولالجابة عن سؤال الدراسة 
 .مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية المحافظة على رأس المال الفكريالمتعلقة ب لفقراتل

المحافظة على رأس المال  قراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لف: )8( جدول
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالفكري 

 البعد الرقم الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى

1 15 
برامج ونشاطات تدريبية وتطويرية  المدرسةتوفر 

 1.008 3.84 .لموظفيها بشكل مستمر
  درجة
 عالية

2 17 
لتجارب الرائدة المقدمة من قبل األفكار وا المدرسةتدعم 

 1.144 3.49 .األفراد وتعمل على تبنيها
  درجة

 متوسطة

3 16 
مع حجم اإلنجازات  المدرسةتتناسب األجور والمكافآت في 

 1.245 3.43 .واإلبداعات للعاملين
  درجة

 متوسطة

4 18 
فرص للتقدم والتطور الوظيفي للعاملين  المدرسةتقدم 

 1.161 3.36 .المتفوقين
  درجة

 متوسطة

 986. 3.53 المحافظة على رأس المال الفكري  
  درجة

 متوسطة

، حيث جاءت )3.84-3.36(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ان ) 8(يبين الجدول 
برامج ونشاطات تدريبية وتطويرية لموظفيها  المدرسةتوفر " والتي تنص على) 15(رقم  ةالفقر

) 18(رقم  ةبينما جاءت الفقر، )3.84(األولى وبمتوسط حسابي بلغ  في المرتبة" بشكل مستمر
بالمرتبة األخيرة " فرص للتقدم والتطور الوظيفي للعاملين المتفوقين المدرسةتقدم "ونصها 

  ).3.53(وبلغ المتوسط الحسابي للبعد ككل  .)3.36(وبمتوسط حسابي بلغ 

 - معيار القبول -) 3(مة المعيارية كما وتم مقارنة المتوسط الحسابي للمحور مع العال
  ).9(كما هو مبين في الجدول رقم " t"باستخدام اختبار 
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للمحافظة على رأس المال " t"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : )9( جدول
  )3(مقارنة بالمعيار  الفكري

 العدد 
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  قيمة

 ت
  درجات

 الحرية
  الداللة

 اإلحصائية
 0.000 72 6.801 986.  3.53 73 المحافظة على رأس المال الفكري

بين المتوسط الحسابي ) α≥0.05( أعاله وجود تاثير ذو داللة احصائيةيبين الجدول 
مما يشير ، 0.000وبداللة احصائية بلغت  t "6.801"حيث بلغت قيمة ) 3(والعالمة المعيارية 

  .من وجهة نظر أفراد العينة كان مقبوًال ى رأس المال الفكريالمحافظة علأن  إلى

  :عرض نتائج البحث ومناقشتها

تقوم بتنمية  ي الطيبة والوسطيةءفي مديرية التربية والتعليم للوامجتمع الدراسة مدارس إن  .1
 س المال الفكريأمتغيرات رممارسة ل كنتيجة ؛درجة ممارسة متوسطةبرأس المال الفكري 

امج رهتمام السياسات والبإن أدرجة ممارسة متوسطة، وهو ما يعني ب ي جاءتكافة والت
س المال الفكري جاءت بدرجة متوسطة، والذي قد تم لمسه ضمن أالتعليمية في تنمية ر
الممارسات الموجودة في المشاكل التقنية والتعليمية  لى الكثير منإدى أجائحة كورونا، مما 

، ولما تقدم فقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة تمعدارس مجمن قبل المعلمات في م
رأس المال الفكري يلعب دور ن لى أإالتي توصلت ) Todericiu & Sanit, 2015(دراسة 

التي ) 2016عبابسة، الهاشمي، وغوفي، عبدالحميد، (تفقت مع دراسة إمهم وإيجابي، كما و
مع دراسة  يضًاأتفقت إمتوسطة، وممارسته بدرجة يتم ن راس المال الفكري ألى إتوصلت 

)(Sadalia & Irawati & Syafitri, 2018 ودراسة ) ،لى إ اتوصلت انتلال ؛)2020الغسيني
ختالف في عتبار اإلخذ بعين اإلمع األ ،فكري كان له درجة ممارسة متوسطةلس المال اأرأن 

التي ) 2014ر، النعيمي، نو(دراسة  ختلفت الدراسة الحالية معإوقد  ،مجتمع الدراسة
 .لى أن رأس المال الفكري موجود بدرجة مرتفعةإتوصلت 

يمارس  ي الطيبة والوسطيةءالتربية والتعليم للوان عمل قسم الموارد البشرية في مديرية إ .2
لى العمل التقليدي والتي إحيان وهو ما يؤدي في بعض األ ،عمله بدرجة ممارسة متوسطة

ساس أالتعيين على  من خالل دوره فيالمال الفكري،  سأهتمام في تنمية ريؤدي لعدم اإل
  .الكفاءة

تقوم على  ي الطيبة والوسطيةءفي مديرية التربية والتعليم للوامدارس مجتمع الدراسة إن  .3
طراف الخارجية هو في الحدود باأل ةستعاناإل إنفمن خالل خبراتها الداخلية، تطوير أدائها 

منظمات محلية ودولية، فهي تسعى لإلستفادة من  عالقات تعاون مع عن طريقالمتوسطة 
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في تجديد معرفة معلمات مجتمع  ذلك أثرمع ، المتاحة حدود الماديةال ضمنالخبرات اإلدارية 
س مال الفكري في مدارس أستفادة من برامج التعليم الحديث في رفع رالدراسة وكذلك اإل

س مال فكري أخلق وتنمية ريشجع في  المناخ المؤسسي الكما وأن ، مجتمع الدراسة
ولما تقدم ، نعكس على درجة ممارسته في مجتمع الدراسة الحاليةإبمستوى مرتفع وهو ما 

رأس التي توصلت إلى أن ) 2020بركات، احمد، (تفقت مع دراسة إفان الدراسة الحالية 
  .المال الفكري يتأثر بالبيئة المحيطة

والتي يعود بسبب عدم  ت مجتمع الدراسة،بتكار في عمل معلماغياب عنصر التحدي واإل .4
كدته أوهو ما  بتكارلإلبداع واإل للمعلماتكبر أحرية  تعطيسياسات وإجراءات العمل  وجود

في عالقة راس المال الفكري مع ) 2016ابوسيف، (ودراسة ) 2019ابوهاشم، (دراسة 
  .بتكار التنظيميبداع واإلاإل

 ي الطيبة والوسطيةءمديرية التربية والتعليم للوافي مجتمع الدراسة مدارس في إن األجور  .5
يتوافق مع األجور للمعلمات في مدارس وزارة التربية والتعليم في المملكة االردنية الهاشمية، 

لذلك  ما متدنية مقارنة مع المجهود المقدم نوعًابأن األجور  والتي كانت من وجهة نظرهن
، كما وسينعكس اظ على رأس المال الفكريفي الحفنعكس على المدى البعيد يسذلك فإن 

 .سلوك المواطنةوالوالء  كذلك على

  :التوصيات

  :نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي كان أهمهاوبناءًا على 

ي الطيبة ءمديرية التربية والتعليم للواضرورة اإلهتمام في تنمية رأس المال الفكري في  .1
دودها العليا من خالل اإلهتمام في مؤشراته، لما أثبتته الدراسات وجعله في ح والوسطية

فالكل يؤثر أكثر أهمية من اآلخر إداري ، فال يوجد متغير األداء العامالسابقة بأثره على 
  .بنفس الدرجة على العملية اإلدارية ككل

 والوسطية ي الطيبةءفي مديرية التربية والتعليم للواضرورة تفعيل قسم الموارد البشرية  .2
لتعيين كوادر نتيجة  بالشكل األكبر وإعطاءه الصالحيات والسلطات لعدم الوقوع تحت الضغط

ن ، أل)اإلضافي(في التعيين البديل  ، خصوصًابية، وأن يكون التعيين نتيجة للكفاءةوللمحس
  .التعيينات الدائمة هي عمليات محكومة بسياسات وتعليمات ديوان الخدمة المدنية

 مدرسيالعمل ال تطوير اإلستفادة واإلستعانة بالخبراء اإلداريين للمساعدة فيضرورة  .3
العلم في -على الطرق والوسائل التعليمية الحديثة ووصوله إلى درجة عالية من خالل التدريب

لمسه هو ما تم و بإستقرارها الظروف العالمية ال يمكن الحكم عليهاكما وأن  -عملية مستمرة
  .روناضمن جائحة كو
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 ي الطيبة والوسطيةءالرواتب والمكافات في مديرية التربية والتعليم للواتحسين  ضرورة .4
ولما يقوموا به من عمل وليس مقارنة باألجور في قطاعات  همكنتيجة لألعمال المنوطة ب

عادلة في توزيع األجور وأن  وزارة التربية والتعليمأن بشعور تجذير ال، لخلق والء ولأخرى
في العمل وفي  اتشريك نوإنما ه درسةس أداة لتحقيق ما تصبوا إليه الملي معلماتال

  .درسةمستقبل الم

ستفادة من المنظمات الدولية الموجودة والمتعاونة مع المدارس واالستفادة من التفاعل واإل .5
للتعاون  اإلسبانية الوكالة، و)GIZ( للتعاون الدولي اإلنمائي اإللمانية الوكالةخبراتها مثل 

  .(AECID)دولي اإلنمائي ال

ومتغير آخر يؤثر  إمكانية إجراءا دراسات من قبل مهتمين تربط بين تنمية رأس المال الفكري .6
 .مثل اإلبداع اإلداري على العملية التعليمية

  

  : الهوامش
 
 منظمات أداء تقويم في وأثره اإللكتروني التسويقي المزيج، 2014مهدي، جابر، ماضي، بلقاسم،  )1(

مجلة جامعة عنابة،  بمدينة الخاصة التحويلية الصناعات شركات من عدد على ميدانية األعمال دراسة
 286ص  ،)39. (القدس لالبحاث والدراسات

(2) Madhani, P. M. (2016). Sales and marketing integration: Enhancing competitive 
advantages. The IUP Journal of business strategy, 13(4), P10 

(3) de Leaniz, P. M. G., & del Bosque, I. R. (2013). Intellectual capital and relational 
capital: The role of sustainability in developing corporate reputation. Intangible 
Capital, 9(1), P263 

مجلة دراسة تحليلية ورؤية تكاملية، : ، مدخل الميزة التنافسية واستراتيجياتها2019الرشيدي، بدر،  )4(
  393، ص كلية التربية جامعة بنها

(5) Chapman, C., Ainscow, M., Mongon, M., Muijs, D., Armstrong, P., & Collins, A. 
(2009). Emerging patterns of school leadership: A deeper understanding. NCSL.  P5 

(6) Bryant, M., Krupenikava, A., Aghammadova, F., Dutta, S., & Hu, X. (2006). 
Patterns in leadership preparation: Four case studies of educational leadership 
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(7) Koçoğlu, İ., İmamoğlu, S. Z., & İnce, H. (2009). The relationship between firm 
intellectual capital and the competitive advantage. Journal of Global Strategic 
Management, 6, P184 
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 تقويم برنامج إنتل التدريبي من وجهة نظر املشاركني في الربنامج
  

  **محمود فيصل القرعانو *فايز الذيب" محمد فاتح"أوس 

  

  ملخص

تكون مجتمع . هدفت هذه الدراسة إلى تقويم برنامج إنتل التدريبي من وجهة نظر المشاركين به
في محافظة اربد وهم المعلمين والمعلمات  الدراسة من عدة فئات من المشاركين والمعنيين بالبرنامج

ومدراء المدارس والمشرفين التربويين، وتم اختيار العينة بالطريقة العنقودية الطبقية، ولتحقيق هدف 
فقرة طبقت على جميع فئات الدراسة، وتم تحليل البيانات ) 92(الدراسة تم تطوير استبانة احتوت على 

، حيث تم استخدام األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية )SPSS( باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية
تحليل التباين الثالثي لالجابة عن ،لكل بعد من أبعاد االستبانة، وتم استخدام تصميم القياسات المتكررة، 

  .اسئلة الدراسة

عـدم وجـود   أظهرت النتائج تقييم مرتفـع للبرنـامج مـن وجهـة نظـر المشـاركين لجميـع أبعـاد الدراسـة، و         
فروق دالة إحصـائيا بـين البعـد المـادي وكـل مـن البعـد المعرفـي والبعـد المتعلـق بأسـاليب التـدريس والبعـد              
النفسي والبعد المرتبط بالظروف المحيطـة، وعـدم وجـود فـرق دال إحصـائيا بـين البعـد التكنولـوجي والبعـد          

فـي وكـل مـن البعـد النفسـي والبعـد       المرتبط بـالظروف المحيطـة، وعـدم وجـود فـرق دال إحصـائيا بـين المعر       
المرتبط بالظروف المحيطـة، وعـدم وجـود فـرق دال إحصـائيا بـين البعـد النفسـي والبعـد المـرتبط بـالظروف            
المحيطة، وعدم وجود فـرق دال إحصـائيا بـين البعـد المتعلـق بأسـاليب التـدريس والبعـد المـرتبط بـالظروف           

حاسـبي، المرتبـة األولـى البعـد التكنولـوجي بتقيـيم مرتفـع،        المحيطة، وكان ترتيـب األبعـاد مـن حيـث الوسـط ال     
وفي المرتبة الثانية البعد المتعلـق بأسـاليب التـدريس بتقيـيم مرتفـع، وفـي المرتبـة األخيـرة البعـد االجتمـاعي           
بتقييم متوسط، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى لكـل مـن الجـنس والمؤهـل العلمـي،         

وق تعــزى للوصـف الـوظيفي مــن وجهـة نظـر المشـاركين، وأوصــت الدراسـة بمتابعـة تطبيــق        وعـدم وجـود فـر   
برنـامج إنتـل التـدريبي وبشـكل موسـع، والعمـل علـى تطـوير البرنـامج، والحاجـة إلـى تأهيـل المـدربين بشــكل              

  .اكبر، والعمل على إضفاء طابع التخصصية للبرنامج

  .تل التدريبي، مكونات برنامج إنتل التدريبيتقويم البرنامج، برنامج إن: الكلمات المفتاحية
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Evaluating Intel Training Program from the Participants' Point of 
View  

 

Aws "M.F." Aldeeb and Mahmoud F.Alquran, Department of Counseling 
and Educational Psychology, Yarmouk University, Jordan. 

 

Abstract 
This study aimed to evaluate the Intel training program from participants point of 

views. The population consisted of program participants and stakeholders in Irbid 
Governorate (teachers, school principals and educational supervisors). The sample was 
chosen by the stratified cluster method, and to achieve the goal of the study, a 
questionnaire was developed that contained (92) items and was applied to all categories 
of the study, and the data was analyzed using the statistical packages program (SPSS). 
Means and standard deviations, repeated measure design, 3-Way ANOVA were used to 
answer the research questions.  

The results showed a high ratings of technological aspects of the program 
comparing with other dimensions. Also, the results showed that there were statistically 
significant differences in participants rating of the program due to participants gender 
and educational level. 

Keywords: Program evaluation, Intel training program, Intel training trogram 
components. 

  

  

  خلفية الدراسة وأهميتها

  مقدمة 

يتميز العالم في الوقت الحاضر بإحداث تغيرات وتحوالت سريعة في مختلـف المجاالت، 
ويتسابق الجميع على األخذ بالمستحدثات والتجديدات التي من شأنها االرتقاء بالمستوى 

بارهـا أداة لتحسين التعليمي، حيث تلعب البرامج التعليمية دورا بارزا في هذه التطورات؛ باعت
  .المتعلمين وإعدادهم للتوافق مع معطيات المستقبل

د من الزمن، رأت وزارة التربية وففي ضوء التطور التكنولوجي في الوقت الحالي، وعلى مر عق
والتعليم ضرورة مواكبة هذه التطورات من خالل العمل على تهيئة المعلم ليصبح قادرا على دمج 

  .من خالل إخضاعه للعديد من الدورات التدريبية التي تخدم هذا الهدف التكنولوجيا بالتعليم
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إلى أن التطورات في ) Becta,2004(فقد أشارت وكالت التكنولوجيا واالتصاالت البريطانية 
الجانب التكنولوجي تساعد المعلم على انجاز العملية التعليمية بشكل أفضل من الطرق التقليدية، 

ير تقويمية دورية لولي األمر حول مستوى ابنة الدراسي، حيث تؤكد وتساعد في تقديم تقار
العديد من الدراسات والبحوث إلى أن التكنولوجيا تساعد الطالب على اإلحساس باالستقاللية، 

  . واإلبقاء على اثر التعليم أطول فترة ممكنة ،والعمل على تنمية دافعتيه للتعلم

إلى أن وزارة التربية والتعليم واكبت ) 2002(مام وأشار أبو عطية والقداح والعبادي وح
التكنولوجيا الحديثة من خالل إدخال التكنولوجيا واالتصاالت إلى العملية التعليمية، وسعت من 
خاللها إلى النمو االقتصادي واالجتماعي والمعرفي بشكل أسرع عبر تطبيقات حديثة واسعة بداية 

وتعديل المناهج بما يواكب التطور في المناهج التعليمية من تهيئة البنية التحتية المدرسية، 
تطوير التعليم بهدف النمو االقتصادي المعرفي، لذلك قامت لالعالمية، وتعديل الخطط بشكل عام 

ويعد برنامج إنتل  ،وزارة التربية والتعليم بتدريب المعلمين على العديد من البرامج التدريبية
دريبية التي استخدمتها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التدريبي من هذه البرامج الت

  .التعليمية

  برنامج إنتل التدريبي

يعتبر برنامج إنتل التدريبي احد البرامج العالمية التي تسعى لنقل التعلم من المرحلة القائمة 
في التعليم  التقليدية إلى المرحلة الحديثة التي ترتكز على توظيف التكنولوجيا على األساليب

واالرتقاء بالمعلم من األسلوب التقليدي إلى اإلبداع واالبتكار والعمل على تطوير المناهج األردنية 
  ).2019 ،المنصة األردنية( لتصبح موازية للمناهج العالمية

وهو برنامج عالمي يقدم دورة تدريبية اعتمدته وزارة التربية والتعليم في األردن لمساعدة 
عليم، ويهدف أيضا إلى االرتقاء بالمستوى األكاديمي تتوظيف التكنولوجيا في ال المعلمين في

  ).2002 ،وزارة التربية والتعليم(للمعلم من خالل الترفيع إلى رتبة معلم أول 

تم  2018في وقد مر برنامج إنتل التدريبي بالعديد من المراحل خالل السنوات الماضية، ف
 :يحتوي خمس مواد تدريبية تتمثلحيث رنامج اعتماد النسخة الحالية من الب

 التعليم عبر الشبكة :ساعة تدريبية 30التي تدرب بواقع  )إنتل اون الين( إنتل التفاعلي -1
)Online / Distance Learning(  

 .ساعة تدريبية 60حقيبة إنتل بواقع  -2

 20بواقع  )وورد بريس وبعض األدوات التكنولوجية الحديثة ،أدوات جوجل(إنتل التفاعلي  -3
 .ساعة تدريبية
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أدوات مجانية يوفرها لنا  :ساعة تدريبية 40بواقع  )أدوات التفكير التفاعلية(إنتل التفاعلي  -4
 .جوجل يمكننا استخدامها لتلبية حاجات تعليمية متنوعة

بالمعلمين والمشرفين التربويين ومديري  تم تحديد الفئات المستهدفة من البرنامجو
لتدريبية المحددة للبرنامج متوفرة في كتاب إنتل وعلى الموقع االلكتروني والمادة ا ،المدارس

  ).2019 ،المنصة األردنية(الخاص بالبرنامج 

انه يتم اختيار المدربين القائمين على البرنامج من ) 2019( أشارت وزارة التربية والتعليم
  .(Training of trainer) المشرفين التربويين والمعلمين الحاصلين على شهادة مدرب للبرنامج

الهدف من البرنامج بشكل عام هو توظيف التكنولوجيا بالتعليم من خالل تنمية قدرات ان 
حيث أشارت ، )2008 ،عبد الرحيم( المعلمين التكنولوجية وتنمية قدرات تفكير المعلمين العليا

ن األهداف بعضها يختص إلى أن برنامج إنتل يقوم على مجموعة م) 2007(وزارة التربية والتعليم 
تحقيق التعاون بين المعلمين في المجتمعات حول العالم وذلك : وهي بالمعلم واآلخر بالطالب

تدريب المعلمين على كيفية تشجيع التعاون القائم على و ،لتحسين تعليم كافة المناهج الدراسية
هم على إدراج التقنيات تدريب المعلمين ومساعدت، والمشروعات المشتركة بين الطالب والمعلمين

التركيز على و ،زيادة قدرة المعلم على إثراء مهارات التفكير العليا للتالميذو ،الحديثة في العليم
 .الوسائل التي يمكن للطالب بواسطتها توظيف التقنيات الحديثة

ة يتلقى البرنامج الدعم من شركة مايكروسوفت وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم األردني
حيث يخصص مبالغ مالية طائلة لهذا البرنامج، حيث تبلغ كلفة المتدرب الواحد في الدورة 

متدرب في كل دورة تدريبية تقام بشكل ) 2700(بمعدل  ،دينار أردني) 350(التدريبية حاليا 
معلم ومعلمة خالل ) 12000(دينارا سنويا، وقد تم تدريب حوالي  )800000(سنوي أي حوالي 

ات األخيرة، حيث تساعد هذه الدورة المعلم الذي يجتاز متطلباتها بنجاح في الخمس سنو
وزارة ( من الراتب األساسي على نظام الرتب% 50الحصول على رتبة معلم أول وبزيادة مقدارها 

  ).2019،التربية والتعليم 

ى وزارة التي تشكل عبئا علو ؛وبسبب ما تم ذكره سابقا والتكلفة المالية العالية للبرنامج
وقد هدفت  ،برنامج إنتل التدريبيالتربية والتعليم وعلى المنحة المشتركة كان لزاما القيام بتقويم 

للتعرف على واقع البرنامج  من وجهة نظر المشاركين في البرنامج،هذه الدراسة إلى تقويم البرنامج 
رنامج والفائدة من استمرار وايجابياته وسلبياته وتزويد صانعي القرار بالمعرفة الالزمة حول الب

 .البرنامج والتوسع فيه
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  :الدراسةمشكلة 

على الرغم من وجود العديد من ويعد تقويم البرامج التربوية من المجاالت المهمة في العالم 
التي تحتاج إلى دراسات تقويمية نظرا ألهميتها والكلفة العالية التي تصرف عليها  التربويةالبرامج 

البرامج، وبسبب  والن برنامج إنتل التدريبي يدخل ضمن هذه ،ا أو إيقافهافي سبيل تطويره
يدخل ضمن معايير الترقية في وزارة التربية  وألنهالجهد كبير الذي يحتاجه، و التكلفة العالية

 ،والكشف عن فعاليته من وجهة نظر المشاركين والمعنيين به فان هناك حاجة لتقويمه، ؛والتعليم
 .التعديل عليه والحكم على مدخالته وعملياته ومخرجاته في البيئة األردنيةبهدف تطويره و

   أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة في كون تقويم برنامج إنتل التدريبي في وزارة التربية والتعليم 
األردنية سيساعد في الوقوف على مدى نجاح البرنامج في التوافق بين الجانب النظري والجانب 

والتزامها بمعايير البرامج التربوية الخاصة بالوزارة، وجودة  طبيقي في مكونات برنامج إنتل،الت
 تسهم في تزويد المسئولين بالمقترحات المناسبة للتطوير، ووايجابياتها وسلبياتها مخرجاتها،

حوث لفت االنتباه لقلة البع فيه، ومعرفة اثر برنامج إنتل على المشاركين، ونوالتوس البرنامج
  .تقدم إطار نظري يساعد في تقويمهاسو المتعلقة بتقويم برنامج إنتل التدريبي،

  :وأسئلتهاالدراسة هدف 

  :تسعى الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية

ما هي تقييمات المعلمين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس في الدراسة حول برنامج : أوال
  إنتل التدريبي؟ 

هل تختلف تقييمات المشاركين في الدراسة لبرنامج إنتل التدريبي باختالف كل من  :ثانيا
  ؟)الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(

  :محددات الدراسة

 تدربواالذين  ،في وزارة التربية والتعليموالمعلمات  المعلمينهذه الدراسة على  اقتصرت -1
 .التربية والتعليم التابعة لمحافظة اربدمديريات على مقررات برنامج إنتل التدريبي في 

مديريات التربية في  في وزارة التربية والتعليممدراء المدارس هذه الدراسة على  اقتصرت -2
 .والتعليم التابعة لمحافظة اربد

مديريات في  في وزارة التربية والتعليمالمشرفين التربويين هذه الدراسة على  اقتصرت -3
 .لمحافظة اربدالتربية والتعليم التابعة 
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  الدراسات السابقة

ولتحقيق التدريبي من وجهة نظر المشاركين، تهدف هذه الدراسة إلى تقويم برنامج إنتل 
وفيما يلي استعراض لبعض  ،أهداف الدراسة تم مراجعة بعض من الدراسات السابقة ذات العالقة

  :الدراسات

رضا معلمي ومعلمات  بدراسة كان الهدف منها معرفة مدى )2006( قام الطراونةو
 62الرياضيات في إقليم الجنوب عن برنامج إنتل، فقام الباحث بإعداد وتطوير استبانه تكونت من 

معلم ومعلمة ممن تمكنوا من اجتياز دورة إنتل في مديريات  300وتكونت عينة الدراسة من  ،فقرة
رضا المعلمين والمعلمات عن  أن درجة :وكانت نتائج الدراسة .التربية والتعليم في إقليم الجنوب

برنامج إنتل عالية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعود إلى الجنس أو 
بينما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات  الخبرة أو الصفوف التي يدرسها المعلمين والمعلمات،

لمؤهل العلمي ولصالح الحاصلين داللة إحصائية في درجة رضا المعلمين والمعلمات تعود إلى ا
  .على درجة الدبلوم العالي

بدراسة هدفت إلى التعرف على واقع تطبيق معلمي الدراسات ) 2007(قام المراشدة و
ولتحقيق  ،، للبرنامج في التدريس ومعيقات تطبيقهم لهإنتلاالجتماعية الذين تدربوا على برنامج 

معلمًا ومعلمة، هم  164كونت عينة الدراسة من تو ،فقرة 22من  استبانههدف الدراسة أعدت 
جميع معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية الذين حضروا دورة برنامج إنتل والتابعين لمديريات 

. )2004-2005(التربية والتعليم في اربد األولى، وقصبة الزرقاء، والكرك في العام الدراسي 
. األحادي واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين لتحليل البيانات استخدمت األوساط الحسابية،

وأشارت النتائج إلى أن تطبيق معلمي الدراسات االجتماعية لبرنامج إنتل في التدريس كان ضعيفًا، 
وأن هناك مجموعة من المعيقات تعترض تطبيق البرنامج تتعلق بعدم كفاية الخبرة، وعدم توفر 

  ريس، وعدم كفاية زمن الحصة وعدد الحصصمتطلبات استخدام برنامج إنتل في التد

بدراسة هدفت إلى معرفة ) Martin and Shulman, 2006(قام كل من مارتن وسولمان و
اثر برنامج إنتل على الممارسات التعليمية واستعمال الوسائل التقنية في الغرفة الصفية، حيث 

في خمسة مناطق  )12إلى  K(معلم يدرسون الصفوف من  1000تكونت عينة الدراسة من 
تعليمية في الواليات المتحدة األمريكية، حيث ركزت الدراسة على مجموعة من العوامل تمثلت 

وكانت نتائج  .وتوجه المعلمين نحو استخدام التكنولوجيا والوسائل التقنية بالممارسة أو التدريب،
ئل التقنية بشكل اكبر تشير أن المعلمين المشاركين في برنامج إنتل يستخدمون الوسا: الدراسة

وان المعلمين أصحاب االعتقادات التربوية القوية استخدموا ، من المعلمين غير المشاركين
الوسائل التقنية في ممارساتهم بشكل اكبر من المعلمين أصحاب االعتقادات المتوسطة 
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كثر وأظهرت أن المعلمين المتوفر في مدارسهم صفوف ومختبرات مجهزة تقنيا أ، والمنخفضة
 استخداما للوسائل التقنية من المعلمين الغير متوفر في مدارسهم مختبرات وصفوف مجهزة تقنيا،

 .واقترحت الدراسة تزويد المدارس بالمختبرات والتقنيات الالزمة

بدراسة هدفت إلى تقويم برنامج إنتل من وجهة نظر معلمي ) 2008(قامت عبد الرحيم و
 ،انهوا متطلبات برنامج إنتل قي مديرية تربية عمان الرابعةومعلمات المرحلة األساسية ممن 

وتكونت عينة الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات الذين انهوا الساعات التدريبية المعتمدة 
وقامت الباحثة بإعداد  ،متدربا) 349(وبلغ عددهم  لبرنامج إنتل في مديرية تربية عمان الرابعة،

مكان وزمان  األهداف، المادة التدريبية،(أبعاد وتظم  7موزعة على فقرة  74استبانه تكونت من 
والمعوقات  فعالية برنامج إنتل، درجة رضا المتدربين عن برنامج إنتل، شروط االلتحاق، التدريب،

أن المعلمين راضون عن  :أظهرت النتائج .)التي حالت دون تطبيق المهارات المكتسبة من البرنامج
وأشارت النتائج  لية، كما تبين أن برنامج إنتل يتمتع بدرجة عالية من الفعالية،البرنامج بدرجة عا

أيضا إلى أن المعوقات التي تحول دون تطبيق المهارات المكتسبة من البرنامج حصلت على درجة 
حيث كان أبرزها عدم توفر الوقت الكافي للتحضير والتخطيط بسبب زيادة  عالية من الموافقة،
  .باإلضافة إلى أعداد الطلبة الكبير في الغرف الصفية لمعلمين،نصاب الحصص ل

  تعقيب على الدراسات السابقة

يالحظ أن الدراسات السابقة التي تم استعراضها تناولت مواضيع ذات صلة ببرنامج إنتل 
، ومدى تطبيق )2008عبد الرحيم، (التدريبي من حيث تقويم البرنامج من وجهت نظر المعلمين 

، ومدى رضا المعلمين عن )2007المراشدة، (المعوقات التي تحول دون تطبيقه برامجه و
 ،)2006الطراونة، (البرنامج ومدى تطبيق المهارات المكتسبة من البرنامج في المواقف الصفية 

ومعرفة واقع استخدام حقيبة إنتل ودراسة اثر البرنامج على الممارسات والوسائل التقنية في 
، وقد كانت الدراسات السابقة لبرنامج إنتل قبل )Martin and shulman, 2006(الغرف الصفية 

أي قبل إجراء التعديالت الحالية على البرنامج، وتم في الدراسات السابقة تقويم البرنامج  2013
من وجهة نظر المعلمين فقط، ونظرا للتغيرات على برنامج إنتل ستقوم هذه الدراسة بتقويم 

  .لحالية وتقويم مكوناته من وجهة نظر المشاركين في الدراسةالبرنامج بصورته ا

  :الدراسة يةمنهج

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم برنامج إنتل التدريبي من وجهة نظر المشاركين، واعتمد 
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف برنامج إنتل التدريبي، والتكامل بين  هذه الباحث في

فقد استخدم ) Mixed Method(في البحث بما يعرف بالطرق المختلطة  الطرق النوعية والكمية



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  والقرعان الذيب

  2790

والذي يقوم ) Exploratory Sequential Mixed Methods(التصميم المتسلسل االستكشافي 
  . على استخدام نتائج البحث النوعي في تصميم مقاييس البحث الكمية

  مجتمع الدراسة

  :ة التربية والتعليم وهي كاألتييتكون مجتمع الدراسة من ثالث فئات ضمن وزار

المعلمين الحاصلين على برنامج إنتل التدريبي في مديريات التربية والتعليم التابعة لمحافظة  -1
 .معلما ومعلمة) 2200(اربد وعددهم 

 ).686(مدراء المدارس في مديريات التربية والتعليم التابعة لمحافظة اربد وعددهم  -2

  ). 250(ت التربية والتعليم التابعة لمحافظة اربد وعددهم المشرفين التربويين في مديريا -3

  عينة الدراسة

تكونت العينة التي تم تطبيق االستبانة عليها من المعلمين الحاصلين على برنامج إنتل 
التدريبي، ومدراء المدارس، والمشرفين التربويين في مديريات التربية والتعليم التابعة لمحافظة 

  ).1(م اربد وفق الجدول رق

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والمسمى الوظيفي والمؤهل العلمي: 1جدول 

  النسبة  التكرار  الفئات  متغيرات الدراسة

  
  الجنس

 %32.8 122  ذكر
 %67.2 250  أنثى

 %100 372  المجموع

  
  المسمى الوظيفي

 %83.3 310  معلم
 %5.9 22  مشرف تربوي
 %10.8 40  مدير مدرسة
 %100 372  المجموع

  
  المؤهل العلمي

 %65.6 244  بكالوريوس
 %26 97  ماجستير
 %8.4 31  دكتوراة
 %100    المجموع
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  :الدراسة أداة

وإجراء مقابالت مع المشاركين، وبناء  تم الرجوع إلى االدب السابقالدراسة  هدفلتحقيق 
تقييم برنامج إنتل التدريبي من وجهة فقرة من نوع ليكرت الخماسي ل) 92(على ذلك تم تكوين 

نظر المشاركين، وتم التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة من خالل عرضها على ثمانية محكمين 
من ذوي الخبرة واالختصاص في التقويم من أساتذة الجامعات ومن ذوي الخبرة واالختصاص في 

االستبانة من حيث صياغتها ووضوح  برنامج إنتل التدريبي، وذلك بهدف معرفة أرائهم حول فقرات
الفقرات وانتمائها ومناسبتها للبعد، وبعد اخذ مالحظات المحكمين تم تعديل الصياغة اللغوية 
لخمس فقرات وتم حذف فقرة مما كانت عليه في الصورة األولية واإلبقاء على السبعة والثمانون 

كونة من اثنان وتسعون فقرة، وتم تطبيق فقرة دونما تعديل، لتصبح االستبانة بصورتها النهائية م
معلما ومشرفا ومدير مدرسة بهدف التعرف على صدق ) 100(االستبانة على عينة مكونة من 

  .االتساق الداخلي وتقدير ثبات االستبانة

االستبانة وبعدها والدرجة تم حساب معامالت االرتباط بين فقرات : مؤشر صدق البناء لالستبانة
  :ملخص لذلك )2(رقم الجدول بين يوالكلية، 

  مقياس تقويم برنامج إنتل التدريبي باألبعاد في معامالت ارتباط الفقراتمدى : 2جدول 

  البعد  الرقم
  مدى االرتباط

  مع درجة البعد

  مدى االرتباط

  مع الدرجة الكلية
 696.-400.  0.758 - 0.570  البعد المادي -1
 763.-596. 0.807 - 0.641  البعد التكنولوجي  -2
 798.-637.  0.829 - 0.651  البعد المعرفي  -3
 763.-578.  0.800 - 0.675  البعد النفسي  -4
 752.-453.  0.825 - 0.656  البعد المتعلق بأساليب التدريس  -5
 664.-521.  0.889 - 0.752  البعد االجتماعي  -6
 710.-426.  0.768 – 0.641  البعد المرتبط بالظروف المحيطة  -7

معامالت االرتباط بين الفقرات والبعد المادي  مدىأن ) 2(خالل الجدول رقم  تبين من
، وبين فقرات البعد المادي والمقياس ككل تراوحت بين )758.- 570.(للمقياس تراوحت بين 

للمقياس تراوحت بين  معامالت االرتباط بين الفقرات والبعد التكنولوجي مدىأن و ،)696.-400.(
-596.(ن فقرات البعد التكنولوجي والدرجة الكلية للمقياس ككل تراوحت بين ، وبي)807.- 641.(

- 651.(للمقياس تراوحت بين  معامالت االرتباط بين الفقرات والبعد المعرفي مدىأن و، )763.
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أن و ،)798.-637.(وبين فقرات البعد المعرفي والدرجة الكلية للمقياس ككل تراوحت بين  ،)829.
وبين  ،)(800.- 675.للمقياس تراوحت بين رتباط بين الفقرات والبعد النفسيمعامالت اال مدى

معامالت  مدىأن ، و)763.-578.(فقرات البعد النفسي والدرجة الكلية للمقياس ككل تراوحت بين 
، )825.- 656.(للمقياس تراوحت بين  االرتباط بين الفقرات والبعد المتعلق بأساليب التدريس

-453.)(المتعلق بأساليب التدريس والدرجة الكلية للمقياس ككل تراوحت بين  وبين فقرات البعد
- 752.(للمقياس تراوحت بين  معامالت االرتباط بين الفقرات والبعد االجتماعي مدىأن و 752.
، )664.-521.(، وبين فقرات البعد االجتماعي والدرجة الكلية للمقياس ككل تراوحت بين )889.

للمقياس تراوحت بين  االرتباط بين الفقرات والبعد المرتبط بالظروف المحيطةمعامالت  مدىأن و
وبين فقرات البعد المرتبط بالظروف المحيطة والدرجة الكلية للمقياس ككل ، )768.- 641.(

 (=0.05)وقد كانت جميع القيم دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ، )710.-426.(تراوحت بين 
  (=0.01).و

  ستبانةثبات اال

للتحقق من ثبات االستبانة تم تقدير ثبات االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا 
)Cronbach- Alpha( ويبين الجدول رقم ،)معامالت الثبات للمقياس ككل ولكل بعد) 3:  

  قيم ثبات المقياس ككل وثبات أبعاد مقياس تقويم برنامج إنتل التدريبي: 3جدول 

  مة الثباتقي  البعد  الرقم
 895.  البعد المادي  -1
  942.  البعد التكنولوجي  -2
  921.  البعد المعرفي  -3
  933.  البعد النفسي  -4
  954.  البعد المتعلق بأساليب التدريس  -5
  901.  البعد االجتماعي  -6
 896.  البعد المرتبط بالظروف المحيطة  -7

 871.  ثبات المقياس ككل  

بلغ ) 3(معامل االتساق الداخلي يساوي من خالل الجدول رقم  وتبين أن ثبات المقياس وفق
وتعتبر هذه ) 954.-895.(، وأن ثبات األبعاد كان كما هو موضح في الجدول تراوحت بين )871.(

القيم للثبات على االستبانة قيمة جيدة ألغراض الدراسة الحالية، في ضوء ما تم اإلشارة إليه في 
  .الدراسات السابقة
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  ات اإلحصائيةالمعالج

ما هي تقييمات المعلمين والمشرفين " :لإلجابة عن السؤال األول في الدراسة والذي ينص

تم استخدام برمجية  "التربويين ومدراء المدارس في الدراسة حول برنامج إنتل التدريبي؟
تم  لتحليل االستجابات على األدوات الكمية، حيث) Spss( الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

حساب والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات االستبانة ولكل أبعاد 
  .االستبانة وتم تحليل القياسات المتكررة للكشف عن الفروق اإلحصائية بين أبعاد االستبانة

هل تختلف تقييمات المشاركين في الدراسة لبرنامج إنتل ": ولإلجابة على السؤال الثاني

تم استخدام برمجية  "؟)الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(يبي باختالف كل من التدر
لتحليل االستجابات على األدوات الكمية، حيث تم ) Spss( الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

استخدام اختبار تحليل التباين الثالثي، وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  .وفقا ألبعاد االستبانة ب لفقرات االستبانةوالرت

  نتائج الدراسة ومناقشتها

ما هي تقييمات المعلمين والمشرفين التربويين : "النتائج الخاصة بالسؤال األول: أوال

   ومدراء المدارس في الدراسة حول برنامج إنتل التدريبي؟

ب في مقياس تقويم برنامج تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرت
البعد المادي، البعد التكنولوجي، البعد ( إنتل التدريبي على أبعاد المقياس السبعة والمتمثلة

المعرفي، البعد النفسي، البعد المتعلق بأساليب التدريس، البعد االجتماعي، البعد المرتبط 

عدة المختصين في برنامج واعتبر الباحث وبمسا، المشاركينمن وجهة نظر  )بالظروف المحيطة
تعتبر قيمة ) 2.7اقل من (إنتل التدريبي أن القيم التقديرية للمتوسطات الحسابية إذا كانت 

  .تعتبر مرتفعة) 3.6أكثر من (تعتبر متوسطة ) 3.6-2.7(و ضعيفة،
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد المادي على برنامج إنتل : 4 جدول
  دريبيالت

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  التقييم  الرتبة

1-  
درجة مساهمة برنامج إنتل التدريبي في تنظيم وقت 

  المعلمين
 متوسط 8 93. 3.53

2-  
درجة مساهمة برنامج إنتل التدريبي في توفير جهد 

  المعلمين
 متوسط 5 88. 3.59

3-  
ي على تواصل مقدار انعكاس برنامج إنتل التدريب
 متوسط 9  92. 3.52 المعلم مع الطلبة في الغرفة الصفية

4-  
مقدار انعكاس برنامج إنتل التدريبي على أسلوب 

  شرح المعلم للدرس
 متوسط 6 87.  3.58

5-  
مقدار المجهود الذي يحتاجه استخدام برنامج إنتل 

  التدريبي في الغرف الصفية
 متوسط  7 88. 3.55

6-  
فير األدوات الالزمة في استخدام مقدار مساهمة تو

  برنامج إنتل التدريبي
 متوسط 10 96. 3.48

7-  
  مقدار الفائدة المادية من برنامج إنتل التدريبي

  
 متوسط  12 1.00 3.31

8-  
درجة إسهام توفير بنية تحتية قوية في استخدام 

  برنامج إنتل التدريبي
  

 متوسط 11  99. 3.42

9-  
في تطبيق مكونات برنامج  مقدار الحاجة إلى الفنيين

  إنتل التدريبي
 مرتفع 2 92. 3.64

10-  
درجة مساهمة توفير أجهزة حديثة في توظيف 

  مكونات برنامج إنتل التدريبي
 مرتفع 3  1.01 3.63

11-  
تأثير ضعف البنية التحتية في توظيف مكونات 

  برنامج إنتل التدريبي
 مرتفع 1 92. 3.83

12-  
ائل التدريسية في توظيف درجة مساهمة توفير الوس

  مكونات برنامج إنتل التدريبي
 مرتفع 4 88. 3.62

 متوسط  13. 3.56  المتوسط الحسابي الكلي  
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أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد المادي على برنامج إنتل ) 4(يبين الجدول رقم 

تأثير ضعف "أن التي تنص ) 11(وقد جاءت الفقرة رقم  ،)3.31 - 3.83(التدريبي تراوحت بين 

في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " البنية التحتية في توظيف مكونات برنامج إنتل التدريبي

مقدار "التي تنص على ) 9(وفي المرتبة الثانية الفقرة رقم  حيث تعتبر ذات تقييم مرتفع،) 3.83(

 )3.64(ي وبمتوسط حساب" الحاجة إلى الفنيين في تطبيق مكونات برنامج إنتل التدريبي
 في المرتبة األخيرة وكانت تنص على) 7( كانت الفقرة رقمفي حين  ،تعتبر ذات تقييم مرتفع حيث

 )3.31(حيث كان المتوسط الحسابي لها  "مقدار الفائدة المادية من برنامج إنتل التدريبي"
  .تعتبر ذات تقييم متوسطوهي 

فقرات البعد التكنولوجي على برنامج إنتل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل: 5 جدول
  التدريبي

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  التقييم  الرتبة

1-  
مساهمة برنامج إنتل التدريبي على توظيف التكنولوجيا 

  في الغرف الصفية
 مرتفع 7 1.00 3.72

2-  
مساهمة برنامج إنتل التدريبي على تطبيق حصص 

  محسوبة
 مرتفع 4 91. 3.76

 مرتفع 6 90. 3.73  مساهمة برنامج إنتل التدريبي في حوسبة المناهج  -3

4-  
مساهمة برنامج إنتل التدريبي في اكتساب المعلمين 

  مهارات حاسوبية جديدة
 مرتفع 1 85.  3.85

5-  
درجة تميز المعلمون الحاصلون على برنامج إنتل 

  التدريبي عن غيرهم
 مرتفع 12 95. 3.60

6-  
ساهمة برنامج إنتل التدريبي في المساعدة بتصميم م

  اختبارات الكترونية
 مرتفع 2 88. 3.81

7-  
مساهمة برنامج إنتل التدريبي في تطوير القدرات 

  الحاسوبية للمعلمين
 مرتفع 5 89. 3.75

8-  
مساهمة برنامج إنتل التدريبي في إيصال المعلومة 

  للطلبة
 متوسط  13 90. 3.59

 مرتفع 3 91. 3.80  إنتل التدريبي في دمج التكنولوجيا بالتعليم دور برنامج  -9

10-  
مساهمة برنامج إنتل التدريبي في الكشف عن الفروق 

  الفردية
 متوسط 14 94.  3.54
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  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  التقييم  الرتبة

11-  
تأثير ضعف مهارات الطلبة حاسوبيا في توظيف برنامج 

  إنتل التدريبي
  

 مرتفع 8 93. 3.69

12-  
استخدام طرق التعلم عن دور برنامج إنتل التدريبي في 

  بعد
 مرتفع 10 97. 3.63

13-  
أثر التحديث المستمر لمكونات برنامج إنتل على 

  تحسينه استخدامه
 مرتفع 11 88. 3.62

14-  
درجة تأثير تحديث البرامج الحاسوبية ومواكبة التطور 

  المستمر في تحسين برنامج إنتل التدريبي
 مرتفع 9 87. 3.66

 مرتفع  093. 3.70  لكليالمتوسط الحسابي ا  

أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد التكنولوجي على برنامج إنتل ) 5(يبين الجدول رقم 
والتي تنص ) 4(وقد جاء في المرتبة األولى الفقرة رقم  ،)3.54 - 3.85(التدريبي تراوحت بين 

 "ة جديدةمساهمة برنامج إنتل التدريبي في اكتساب المعلمين مهارات حاسوبي"على 
) 6(، فيما جاء بالمرتبة الثانية الفقرة رقم وتعتبر ذات تقييم مرتفع )3.85(بمتوسط حسابي بلغ 

" مساهمة برنامج إنتل التدريبي في المساعدة بتصميم اختبارات الكترونية" والتي تنص على
 فيما كان المرتبة األخيرة كانت الفقرة رقموتعتبر ذات تقييم مرتفع،  )3.81( بمتوسط حسابي بلغ

 "مساهمة برنامج إنتل التدريبي في الكشف عن الفروق الفردية" والتي تنص على) 10(
  .وتعتبر هذه الفقرة ذات تقييم متوسط) 3.54( بمتوسط حسابي بلغ

إنتل  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد المعرفي على برنامجا: 6 جدول
  التدريبي

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  التقييم  الرتبة

1-  
أهمية وفائدة برنامج إنتل التدريبي في العملية التعليمية 

  التعلمية
 مرتفع 1 84. 3.77

2-  
مساهمة برنامج إنتل التدريبي في تنمية مهارات التفكير 

  للمعلمين
 مرتفع 2 88. 3.72

3-  
رنامج إنتل التدريبي في تنمية مهارات التفكير مساهمة ب

  للطلبة
 متوسط 7 92. 3.58
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  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  التقييم  الرتبة

4-  
مساهمة برنامج إنتل التدريبي في توضيح مفهوم التدريس 

  للمعلمين
 مرتفع 5 86. 3.63

5-  
  مساهمة برنامج إنتل التدريبي في زيادة جاذبية نحو التعلم

  
 مرتفع 4 91. 3.65

6-  
في زيادة تفاعل الطلبة داخل  تأثير برنامج إنتل التدريبي

  الغرف الصفية
 متوسط 10 95.  3.55

7-  
تأثير برنامج إنتل التدريبي في تطور قدرات الطالب 

  الدراسية
 متوسط 12 94. 3.52

 متوسط 17 93. 3.47  مساهمة برنامج إنتل التدريبي في تنمية إدراك الطلبة  -8

9-  
بة أثناء مساهمة برنامج إنتل التدريبي في اندماج الطل

  الحصص التدريسية
 متوسط 8  97. 3.58

 مرتفع 6 89. 3.63  درجة تطور المعلمون الحاصلون على برنامج إنتل التدريبي  -10

11-  
إضافة برنامج إنتل التدريبي لمهارات جديدة  مقدار

  للمعلمين
 مرتفع  3 91.  3.67

 متوسط 13 93. 3.51  مراعاة برنامج إنتل التدريبي ألنماط المتعلمين  -12

13-  
مساهمة برنامج إنتل التدريبي في زيادة تبادل الخبرات بين 

  المعلمين
 متوسط  9  1.00 3.57

14-  
تأثير تدريب الطلبة على مكونات البرنامج في تحسين 

  البرنامج
 متوسط 16 97. 3.48

15-  
تأثير برنامج إنتل التدريبي في درجة اهتمام الطلبة بالمادة 

  العلمية
 متوسط 15 91. 3.50

16-  
مساهمة برنامج إنتل التدريبي في االبتكار المستمر من قبل 

  المعلمين
 متوسط  14  94.  3.51

17-  
مقدار مراعاة محتوى الدورة التدريبية لبرنامج إنتل 

  التدريبي للفروق الفردية بين المعلمين
 متوسط  19 95. 3.44

18-  
ررات برنامج إنتل التدريبي في إلمام الطلبة بالمق مساهمة
  الدراسية

 متوسط 24 94. 3.36

19-  
تأثير البحث عن الحل األسهل في توظيف مكونات برنامج 

  إنتل التدريبي
 متوسط  18 93. 3.47

20-  
تأثير مستوى الطلبة المنخفض في توظيف مكونات برنامج 

  إنتل التدريبي
 متوسط 23 93.  3.39
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  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  التقييم  الرتبة

21-  
وظيف تأثير الشكل العام لمحتوى المادة الدراسية في ت

  مكونات برنامج إنتل التدريبي
 متوسط 21 89. 3.43

 متوسط  20 90. 3.44  تأثير تخصصية البرنامج في تحسين برنامج إنتل التدريبي  -22

23-  
تأثير دورات تعافي دورية للمعلمين الحاصلين على 

  البرنامج في تحسين برنامج إنتل التدريبي
 متوسط 11 88. 3.53

24-  
علمين داخل الغرف الصفية في توظيف مساهمة متابعة الم

  برنامج إنتل التدريبي
 متوسط 22 93. 3.41

 متوسط  11. 3.53  المتوسط الحسابي الكلي  

أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد المعرفي على برنامج إنتل ) 6(يبين الجدول رقم 
والتي تنص ) 1(قرة رقم وقد جاء في المرتبة األولى الف ،)3.36 - 3.77(التدريبي تراوحت بين 

بمتوسط حسابي  "أهمية وفائدة برنامج إنتل التدريبي في العملية التعليمية التعلمية"على 
 والتي تنص على) 2(فيما جاء بالمرتبة الثانية الفقرة رقم  ، وتعتبر ذات تقييم مرتفع،)3.77(بلغ 

 بمتوسط حسابي بلغ" نمساهمة برنامج إنتل التدريبي في تنمية مهارات التفكير للمعلمي"
 والتي تنص على) 18( فيما كان في المرتبة األخيرة الفقرة رقم وتعتبر ذات تقييم مرتفع، )3.72(

 بمتوسط حسابي بلغ "برنامج إنتل التدريبي في إلمام الطلبة بالمقررات الدراسية مساهمة"
  .وتعتبر ذات تقييم متوسط) 3.36(

افات المعيارية لفقرات البعد النفسي على برنامج إنتل المتوسطات الحسابية واالنحر: 7 جدول
  التدريبي

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  التقييم  الرتبة

1-  
تأثير برنامج إنتل التدريبي على دافعية المعلمين نحو 

  العملية التعليمية التعلمية
 متوسط 6 93. 3.53

 متوسط 8 95. 3.49  افعية الطلبة للتعلمتأثير برنامج إنتل التدريبي في د  -2

3-  
مساهمة برنامج إنتل التدريبي في درجة التعزيز 

  االيجابي للطلبة
 متوسط 11 92. 3.45

4-  
تأثير برنامج إنتل التدريبي في مقدار تحفيز المعلمين 

  للتدريس
  

 متوسط 5 90. 3.56
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  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  التقييم  الرتبة

5-  
أثر تشجيع برنامج إنتل التدريبي المعلمين في توظيف 

  ناتهمكو
 متوسط 7 90. 3.52

6-  
تأثير برنامج إنتل التدريبي في كسر الروتين في 

  الغرف الصفية
 مرتفع 1 93. 3.68

7-  
مساهمة برنامج إنتل التدريبي في زيادة عنصر 

  التشويق في الحصص الصفية
 مرتفع 2 92. 3.63

8-  
مساهمة نقص الدافعية في توظيف برنامج إنتل 

  عليميةالتدريبي في العملية الت
 متوسط 9  91. 3.49

9-  
تأثير رفض التغيير من المعلمين في توظيف مكونات 

  برنامج إنتل التدريبي
 متوسط 10  92. 3.48

10-  
تأثير التعزيز السلبي في توظيف مكونات برنامج إنتل 

  التدريبي في العملية التعليمية التعلمية
 متوسط 12 85. 3.44

11-  
لبة في تحسين برنامج مساهمة التعزيز االيجابي للط

  إنتل التدريبي
 متوسط 4  89. 3.57

12-  
مساهمة التعزيز االيجابي للمعلمين في تحسين برنامج 

  إنتل التدريبي
 مرتفع 3 88. 3.60

 متوسط  07. 3.54  المتوسط الحسابي الكلي  

أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد النفسي على برنامج إنتل ) 7(يبين الجدول رقم 
والتي تنص ) 6(وقد جاء في المرتبة األولى الفقرة رقم  ،)3.44 - 3.68(لتدريبي تراوحت بين ا

بمتوسط حسابي بلغ  "تأثير برنامج إنتل التدريبي في كسر الروتين في الغرف الصفية"على 
 والتي تنص على) 7(فيما جاء بالمرتبة الثانية الفقرة رقم  وتعتبر ذات تقييم مرتفع، )3.68(

بمتوسط " همة برنامج إنتل التدريبي في زيادة عنصر التشويق في الحصص الصفيةمسا"
والتي ) 18( فيما كان في المرتبة األخيرة الفقرة رقم وتعتبر ذات تقييم مرتفع، )3.63( حسابي بلغ

تأثير التعزيز السلبي في توظيف مكونات برنامج إنتل التدريبي في العملية " تنص على

  .وتعتبر ذات تقييم متوسط) 3.44( بمتوسط حسابي بلغ "يةالتعليمية التعلم
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد المتعلق بأساليب التدريس : 8 جدول
  على برنامج إنتل التدريبي

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  التقييم  الرتبة

1-  
تنوع أساليب ي في مساهمة برنامج إنتل التدريب

  التدريس
 مرتفع 2 0.93 3.76

2-  
برنامج إنتل التدريبي في استخدام أساليب  مساهمة
  حديثة

 مرتفع 1 0.88 3.77

3-  
التدريبي في تسهيل العملية  مساهمة برنامج إنتل

 مرتفع 4 0.9 3.69 التعليمية التعلمية

4-  
درجة استخدام المعلمون الستراتيجيات مرتبطة 

 متوسط 14 0.96 3.5 إنتل التدريبيببرنامج 

5-  
اعتبار التعلم باالكتشاف من االستراتيجيات التدريسية 

  التي تنسجم مع برنامج إنتل التدريبي
 متوسط 12 0.89 3.54

6-  
اعتبار التعلم بالمشاريع من االستراتيجيات التدريسية 

  التي تنسجم مع برنامج إنتل التدريبي
 مرتفع 5 0.9 3.65

7-  
الرحلة االفتراضية من االستراتيجيات التدريسية ار اعتب

  التي تنسجم مع برنامج إنتل التدريبي
 متوسط 15 0.97 3.49

8-  
اعتبار حل المشكالت من االستراتيجيات التدريسية 

  التي تنسجم مع برنامج إنتل التدريبي
 متوسط 10 0.86 3.56

9-  
ة التي التعلم الذاتي من االستراتيجيات التدريسياعتبار 

  تنسجم مع برنامج إنتل التدريبي
 متوسط 13 0.93 3.53

10-  
التفكير الناقد من االستراتيجيات التدريسية اعتبار 

  التي تنسجم مع برنامج إنتل التدريبي
 متوسط 11 0.9 3.56

11-  
التفكير اإلبداعي من االستراتيجيات التدريسية اعتبار 

  التي تنسجم مع برنامج إنتل التدريبي
 مرتفع 7 0.9 3.62

12-  
التعلم التعاوني من االستراتيجيات التدريسية  اعتبار

  التي تنسجم مع برنامج إنتل التدريبي
 مرتفع 3 0.88 3.7

13-  
التدريس المباشر من االستراتيجيات التدريسية اعتبار 

  التي تنسجم مع برنامج إنتل التدريبي
 متوسط 16 1.00 3.48

14-  
من االستراتيجيات التدريسية التي  اعتبار التعلم باللعب

  تنسجم مع برنامج إنتل التدريبي
 مرتفع 8 0.95 3.62
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  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  التقييم  الرتبة

15-  
مساهمة تفعيل األدوات والوسائل الالزمة في تحسين 

  برنامج إنتل التدريبي
 مرتفع 6 0.91 3.63

16-  
مساهمة ربط مكونات بشكل مباشر باالستراتيجيات 

  ريبيالتدريسية في تحسين برنامج إنتل التد
 متوسط  9 0.87 3.59

 مرتفع  09. 3.61  المتوسط الحسابي الكلي  

أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد المتعلق بأساليب التدريس على ) 8(يبين الجدول رقم 
والتي تنص ) 2(وقد جاء في المرتبة األولى الفقرة رقم  ،)3.48 - 3.77(برنامج إنتل تراوحت بين 

بمتوسط حسابي بلغ " نتل التدريبي في استخدام أساليب حديثةبرنامج إ مساهمة"على 
 والتي تنص على) 1(فيما جاء بالمرتبة الثانية الفقرة رقم  وتعتبر ذات تقييم مرتفع، )3.77(

) 3.76( بمتوسط حسابي بلغ" تنوع أساليب التدريسمساهمة برنامج إنتل التدريبي في "

اعتبار " والتي تنص على) 13( مرتبة األخيرة الفقرة رقمفيما كان في ال، وتعتبر ذات تقييم مرتفع

 "التدريس المباشر من االستراتيجيات التدريسية التي تنسجم مع برنامج إنتل التدريبي
  .تعتبر ذات تقييم متوسطو) 3.48( بمتوسط حسابي بلغ

رنامج إنتل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد االجتماعي على ب: 9 جدول
  التدريبي

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  التقييم  الرتبة

1-  
مساهمة اهتمام األهل في توظيف مكونات برنامج إنتل 

  التدريبي
 متوسط 2 1.12 3.22

2-  
مساهمة تعاون األهل مع المعلمين في استخدام برنامج 

  إنتل التدريبي
 متوسط 3  1.10 3.20

3-  
برنامج إنتل التدريبي في تقوية عالقة المعلم تأثير 

  بالطالب
 متوسط 1 993. 3.40

4-  
مساهمة المجتمع المحلي في توظيف مكونات برنامج 

  إنتل التدريبي
 متوسط 5 1.12  3.07

5-  
تأثير إشراك أفراد المجتمع المحلي في برامج تدريبية 

  في تحسين برنامج إنتل التدريبي
 متوسط 4  1.04 3.15

 متوسط  12. 3.21  متوسط الحسابي الكليال  
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أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد االجتماعي على برنامج إنتل ) 9(يبين الجدول رقم 
والتي تنص ) 3(وقد جاء في المرتبة األولى الفقرة رقم  ،)3.07 - 3.40(التدريبي تراوحت بين 

بمتوسط حسابي بلغ  "م بالطالبتأثير برنامج إنتل التدريبي في تقوية عالقة المعل" على
 والتي تنص على) 1(فيما جاء بالمرتبة الثانية الفقرة رقم  وتعتبر ذات تقييم متوسط، )3.40(

 بمتوسط حسابي بلغ "مساهمة اهتمام األهل في توظيف مكونات برنامج إنتل التدريبي"
وكان المتوسط ) 4( ، وجاء في المرتبة األخيرة الفقرة رقموتعتبر ذات تقييم متوسط )3.22(

مساهمة المجتمع المحلي في توظيف مكونات برنامج " والتي تنص على)3.07( الحسابي لها

  .وتعتبر ذات تقييم متوسط" إنتل التدريبي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد المرتبط بالظروف المحيطة : 10 جدول
  على برنامج إنتل التدريبي

  رةالفق  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
 التقييم  الرتبة

1-  
مساهمة توفير بيئة آمنة للطلبة في توظيف برنامج 

  إنتل في العملية التعليمية
 متوسط 4 94. 3.58

2-  
تأثير البيئة المحيطة بالمدرسة في توظيف مكونات 

  برنامج إنتل التدريبي
 متوسط 8 95. 3.49

3-  
لصفية في توظيف مكونات تأثير مساحة الغرف ا
  برنامج إنتل التدريبي

 متوسط 7 93. 3.50

4-  
تأثير االفتقار إلى البيئة اآلمنة في توظيف مكونات 

  برنامج إنتل التدريبي
 متوسط 6 98. 3.52

5-  
تأثير أنصبة المعلمين في تفعيل مكونات برنامج إنتل 

  التدريبي
 مرتفع 2 99. 3.76

6-  
ل الغرف الصفية في توظيف تأثير أعداد الطلبة داخ

  مكونات برنامج إنتل التدريبي
 مرتفع 1 98. 3.77

7-  
مساهمة برنامج إنتل التدريبي في تقوية العالقات 

  االجتماعية بين الطلبة
 متوسط 9 1.00 3.47

8-  
تأثير كثرة المهام المطلوبة في توظيف مكونات برنامج 

  إنتل التدريبي
 متوسط 5 96. 3.57

9-  
ط الحصص في توظيف مكونات برنامج إنتل تأثير ضغ
  التدريبي

 مرتفع  3 99. 3.75

 مرتفع   12. 3.60  المتوسط الحسابي الكلي  
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أن المتوسطات الحسابية لفقرات البعد المرتبط بالظروف المحيطة ) 10(يبين الجدول رقم  
ولى الفقرة رقم وقد جاء في المرتبة األ ،)3.47 - 3.77(على برنامج إنتل التدريبي تراوحت بين 

تأثير أعداد الطلبة داخل الغرف الصفية في توظيف مكونات برنامج " والتي تنص على) 6(

فيما جاء بالمرتبة الثانية  وتعتبر ذات تقييم مرتفع، )3.77(بمتوسط حسابي بلغ " إنتل التدريبي

ج إنتل تأثير أنصبة المعلمين في تفعيل مكونات برنام" والتي تنص على) 5(الفقرة رقم 

وجاء في المرتبة األخيرة الفقرة  ،وتعتبر ذات تقييم مرتفع )3.76( بمتوسط حسابي بلغ "التدريبي

مساهمة برنامج إنتل التدريبي في " والتي تنص على) 3.47(بمتوسط حسابي بلغ ) 7( رقم

   .وتعتبر ذات تقييم متوسط، "تقوية العالقات االجتماعية بين الطلبة

الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد اإلستبانة على برنامج إنتل  المتوسطات: 11 جدول
  التدريبي

  التقييم  الرتبة  المتوسط الحسابي  البعد
 متوسط 4 3.56  المادي

 مرتفع 1 3.70  التكنولوجي
 متوسط  6  3.53  المعرفي
 متوسط  5 3.54  النفسي

 مرتفع 2 3.61  أساليب التدريس
 متوسط  7 3.21  االجتماعي

 مرتفع  3 3.60  مرتبط بالظروف المحيطةال
  متوسط   3.54  المتوسط الكلي

أن المتوسطات الحسابية إلبعاد مقياس برنامج إنتل ) 11( تبين من خالل الجدول رقمو
وللكشف عن مواقع الفروق الدالة بين هذه األوساط تم ) 3.21-3.70(التدريبي تراوحت بين 

  :يبين ذلك) 12(لجدول رقم وا، استخدام تحليل القياسات المتكررة

  المقارنات بين أبعاد المقياس ككل: 12جدول 

  النفسي  المعرفي  التكنولوجي  المادي  البعد
  أساليب

  التدريس
  االجتماعي

  الظروف

  المحيطة
  - 045. *353. - 049.  020.  024.  - *138. 0  المادي

  093.  *492. *090. *158. *162. 0    التكنولوجي
 070.- *329.  - *073.  004.- 0      المعرفي
  - 065. *333. - *069. 0        النفسي
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  النفسي  المعرفي  التكنولوجي  المادي  البعد
  أساليب

  التدريس
  االجتماعي

  الظروف

  المحيطة
  003. *402. 0          أساليب التدريس

 - *399. 0            االجتماعي
               الظروف المحيطة

  =0.05)(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

الداللة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) 12(تبين من خالل الجدول رقم 
)(=0.05  بين البعد المادي والبعد المعرفي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين البعد

المادي والبعد المتعلق بأساليب التدريس، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين البعد 
لمرتبط المادي والبعد النفسي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين البعد المادي والبعد ا

بالظروف المحيطة، وتبين عدم وجود فروق ذات دالة إحصائيا بين البعد التكنولوجي والبعد 
المرتبط بالظروف المحيطة، وتبين عدم وجود فروق ذات دالة إحصائيا بين البعد المعرفي والبعد 

ف النفسي، وعدم وجود فروق غير داللة إحصائية بين البعد المعرفي والبعد المرتبط بالظرو
المحيطة، وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين البعد النفسي والبعد المرتبط بالظروف 
المحيطة، وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين البعد المتعلق بأساليب التدريس والبعد 

  .المرتبط بالظروف المحيطة

عند مستوى لة إحصائية أن هناك فروقا ذات دال) 12(كما تبين من خالل الجدول رقم 
بين البعد المادي والبعد التكنولوجي ولصالح البعد التكنولوجي،ووجود فروق  (=0.05)الداللة 

ذات داللة إحصائية بين البعد المادي والبعد االجتماعي ولصالح البعد المادي، وأن هناك فروقا 
ولوجي والبعد المعرفي ولصالح بين البعد التكن (=0.05)عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية 

البعد التكنولوجي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين البعد التكنولوجي والبعد النفسي ولصالح 
البعد التكنولوجي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين البعد التكنولوجي والبعد المتعلق 

داللة إحصائية بين البعد بأساليب التدريس ولصالح البعد التكنولوجي، ووجود فروق ذات 
عند التكنولوجي والبعد االجتماعي ولصالح البعد التكنولوجي، وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين البعد المعرفي والبعد المتعلق  (=0.05)مستوى الداللة 
د فروق ذات داللة إحصائية بين بأساليب التدريس ولصالح البعد المتعلق بأساليب التدريس، ووجو

عند البعد المعرفي والبعد االجتماعي ولصالح البعد المعرفي، وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية 
بين البعد النفسي والبعد المتعلق بأساليب التدريس ولصالح البعد  (=0.05)مستوى الداللة 

بين البعد النفسي والبعد االجتماعي  المتعلق بأساليب التدريس، ووجود فروق ذات داللة إحصائية
بين  (=0.05)عند مستوى الداللة ولصالح البعد النفسي، وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية 
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البعد المتعلق بأساليب التدريس والبعد االجتماعي ولصالح البعد المتعلق بأساليب التدريس، وأن 
بين البعد االجتماعي والبعد  (=0.05)عند مستوى الداللة  هناك فروقا ذات داللة إحصائية

  .المرتبط بالظروف المحيطة ولصالح البعد المرتبط بالظروف المحيطة

هل تختلف آراء وتصورات واتجاهات ": النتائج الخاصة بالسؤال الثاني والذي ينص: ثانيا

) الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(المشاركين في الدراسة باختالف كل من 

  "رنامج إنتل التدريبي؟في ب

لإلجابة على السؤال الثاني تم تحليل استجابات األفراد باستخدام تحليل التباين الثالثي وفقا 
  :لمتغيرات الدراسة وكانت النتائج على النحو اآلتي

تحليل التباين الثالثي الستجابات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس : 13جدول 
  إنتل التدريبي وفقا لمتغيرات الدراسةتقويم برنامج 

  احتمالية الخطأ Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
 680. 385. 1205.41 2 2410.83  المسمى الوظيفي
 *02. 3.97 12413.29 2 24826.54  المؤهل العلمي

 *048. 3.95 12355.98  1  12355.98  الجنس
     3127.54 354 1107149.82  الخطأ

       371  1146743.17  المجموع المعدل
  (=0.05)دالة عند مستوى الداللة قيمة *

) =0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة ذا فرقوجود ) 13( يتبين من جدول رقم
 الستجابات أفراد عينة الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس تقويم برنامج إنتل التدريبي تعزى ألثر

وبداللة ) 3.97(ألثر المؤهل العلمي ) F(كل من المؤهل العلمي والجنس، حيث بلغت قيمة 
) 3.95(ألثر الجنس ) F( وتعد هذه القيمة دالة إحصائيا، وبلغت قيمة) 0.02( إحصائية بلغت

وتعد هذه القيمة دالة إحصائيا، وكان الفروق لصالح اإلناث ) 0.048(وبداللة إحصائية بلغت 
  .)3.56(مقارنة بالمتوسط الحسابي للذكور والبالغ ) 3.58(سابي بلغ بمتوسط ح

تعزى ألثر ) =0.05(كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
بداللة إحصائية ) 385.(لمتغير المسمى الوظيفي ) F( متغير المسمى الوظيفي، حيث بلغت قيمة

  .دالة إحصائيا وتعد هذه القيمة غير) 680.(بلغت 
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وللكشف عن مواقع الفروق الدالة إحصائيا في مقياس تقويم برنامج إنتل التدريبي ككل تم 
نتائج المقارنات البعدية وفق اختبار ) 14(ويبين الجدول رقم ) Scheffe(استخدام اختبار شيفيه 

  :شيفيه

) Scheffe(شيفيهنتائج المقارنات البعدية لمتغير المؤهل العلمي وفق اختبار : 14 جدول
  للمقياس ككل

  دكتوراة  ماجستير  بكالوريوس  المتوسط الحسابي  المؤهل العلمي
 *55. 014.  - 3.48  بكالوريوس
  *41.      3.62  ماجستير
       4.03  دكتوراة

  (=0.05)قيمة دالة عند مستوى الداللة *

لة إحصائيا عند وجود فروق دا) 14( تبين من خالل نتائج المقارنات البعدية في الجدول رقم
بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على المقياس ككل تعزى ألثر ) =0.05( مستوى الداللة

متغير المؤهل العلمي ولصالح حملة الدكتوراة بمتوسط حسابي أعلى مقارنة بحملة البكالوريوس 
  .وحملة الماجستير

مين والمشرفين التربويين ما هي تقديرات المعل: "مناقشة نتائج السؤال األول والذي ينص

   "ومدراء المدارس في الدراسة حول برنامج إنتل التدريبي؟

أشارت النتائج بشكل عام إلى درجة تقدير متوسطة، وذلك وفق تقديرات المشاركين في 
) 3.54(الدراسة على فقرات المقياس ككل فقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات األبعاد ككل 

  ).0.16( وبانحراف معياري قدره

 ،كما أظهرت النتائج أن البعد التكنولوجي حصل على أعلى تقييم وبدرجة تقييم مرتفعة
ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى ارتباط برنامج إنتل ومكوناته بشكل وثيق بالبعد التكنولوجي 
 وشبكة االنترنت، باإلضافة إلى أن احد أهداف برنامج إنتل التدريبي هو توظيف التكنولوجيا

  .بالعملية التعليمية

وحصل البعد المتعلق بأساليب التدريس على المرتب الثاني وبدرجة تقييم مرتفعة، ويمكن أن 
تعزى هذه النتيجة الرتباط أساليب التدريس ببرنامج إنتل، حيث يحتوى برنامج إنتل التدريبي على 

فية بما يحقق أهداف العديد من استراتيجيات التدريسية التي يتطلب تطبيقها في الحصص الص
  .برنامج إنتل التدريبي
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وحصل البعد االجتماعي على المرتبة األخيرة وبدرجة تقييم متوسطة، ويمكن أن تعزى هذه 
النتيجة للتركيز على العملية التدريسية أكثر من المحيط والمجتمع من قبل المشاركين في الدراسة 

  .في العملية التعليمية وتقيم على أنها متوسطةوتنعكس هده النتيجة على مشاركة المجتمع المحلي 

بين أبعاد  (=0.05)عند مستوى الداللة كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 
مقياس باستثناء الفروق بين البعد المادي والبعد النفسي فلم تكن دالة إحصائيا ويعزي الباحث 

عد المادي، حيث يرى الباحث توفر العامل المادي السبب لالرتباط الكبير بين البعد النفسي والب
  .يؤدي لتوفر العامل النفسي

لكل  وعزى الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أبعاد المقياس إلى وجود مميزات
  .بوجود فروق بين األبعاد وبترتيب مختلف) 12(بعد عن اآلخر وهذا يؤكد نتائج الجدول رقم 

هل تختلف آراء وتصورات واتجاهات ": ني والذي ينصمناقشة نتائج السؤال الثا

) الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي(المشاركين في الدراسة باختالف كل من 

  "في برنامج إنتل التدريبي؟

أظهرت النتائج التي تم التوصل اليها من خالل تحليل التباين الثالثي وجود فروق ذات داللة 
اإلناث بمتوسط حسابي  ، وكانت الفروق لصالح(=0.05) لداللةللجنس عند مستوى ا إحصائية

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة  ،)3.56(مقارنة بالمتوسط الحسابي للذكور والبالغ ) 3.58(بلغ 
  .لالهتمام األكثر من قبل اإلناث بالدورات التدريبية وتطبيقها مقارنة مع الذكور

الل تحليل التباين الثالثي وجود فروق ذات داللة وأظهرت النتائج التي تم التوصل اليها من خ
، تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وبينت النتائج أن الفروق (=0.05) إحصائية عند مستوى الداللة

، لصالح حملة الدكتوراة بمتوسط حسابي أعلى مقارنة بحملة البكالوريوس وحملة الماجستير
وا كثر الماما بالمهارات التدريسية، وأكثر اهتماما ويمكن أن يعزى السبب أن حملة الدكتوراة يكون

  .بالوسائل واألساليب الحديثة نظرا لكونهم يمتلكون معرفة أكثر من غيرهم

  التوصيات

  :في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها في هذه الدراسة يمكن الخروج بالتوصيات

فائدة المنتظرة منه وفق نتائج ، نظرا للمتابعة تطبيق برنامج إنتل التدريبي وعلى شكل موسع -1
 .الدراسة

الحاجة إلى تأهيل مدربين ذو كفاءة في برنامج إنتل التدريبي من خالل تعريضهم لدورات  -2
 .تدريبية موسعة خاصة ببرنامج إنتل التدريبي
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الحاجة إلى أن يكون المشاركون في البرنامج من فئات المعلمين األقل خدمة، حيث شرط  -3
لتحاق ببرنامج إنتل التدريبي يقلل من عدد المعلمين القادرين على سنوات خدمة لال) 10(

 .دمج التكنولوجيا بالتعليم
العمل على إضفاء طابع التخصصية للبرنامج، من خالل دمج التخصص العلمي بمكونات  -4

 .برنامج إنتل التدريبي

 .لنتائج ونشرهاإتاحة الفرصة للباحثين االطالع على نتائج التقويم، والعمل على تعميم هذه ا -5
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أهم املشكالت والتحديات التي تواجه الدارسني واملعلمني في مراكز تعليم دراسة حول 
 وسبل مواجهتها ،في األردناألمية الكبار ومحو 

  
  *محمود أحمد مشعل

  

  ملخص
التي تقدم للدارسين في مراكز  الخدمات والبيئة التعليمية ذه الدراسة إلى التعرف على واقعت ههدف

في مديريات التربية والتعليم في األردن، وتحديد أهم المشكالت والتحديات التي األمية تعليم الكبار ومحو 
تطوير آلية  اسبة والتي من شأنهاالحلول المن القتراحتمهيدًا  ؛تواجه الدارسين والمعلمين في هذه المراكز

ن وتجويد ،وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للدارسياألمية مراكز تعليم الكبار ومحو  العمل في
  .مخرجات هذه المراكز

في األمية مراكز تعليم الكبار ومحو في والدارسين المعلمين  من مجموعة الدراسة ولقد شملت عينة
 أوضحت النتائج الواقع الحالي للمراكز بعد توزيع االستبانة على العينة وتفريغهاو، مختلف مناطق المملكة

توفر الكتب  :مثل ،يجابية التي تقدم في المراكزجراءات اإلحيث تبين وجود مجموعة من العوامل واإل
إلى إلضافة با ،والقرطاسية للدارسين، وتوفر اإلضاءة والتهوية ووسائل التدفئة والتبريد المناسبة للمراكز

  . بشروط الصحة والسالمة العامة وااللتزامفي دروسهم،  ن ببذل الجهد لمساعدة الدارسينقيام المعلمي
ثاث المناسب للدارسين، وعدم دم توفر األع :كما تبين وجود عوامل سلبية في هذه المراكز مثل

إلى صعوبات وعدم وضوح في  باإلضافةالحقيقية من الدروس التي أخذوها،  باالستفادةشعور الدارسين 
  .للمراكز في كثير من األحيان المشرفين التربويينومتابعة  اهتمامبعض مواضيع الكتب المستخدمة، وعدم 

عدم وجود  :من أبرزها ،كما أظهرت نتائج الدراسة وجود العديد من المشاكل التي تواجه المراكز
وكذلك التفاوت وعدم التقارب في أعمار  ،الدارسينمرونة في تحديد أوقات الدوام الرسمي بما يتناسب مع 

في إعاقة حضور الدارس وتأثير االلتزامات العائلية والمناسبات االجتماعية والمواسم الزراعية  ،الدارسين
إلى صعوبة تنقل الدارسين من بيوتهم إلى المراكز وعدم توفر وسائل  باإلضافةللمركز وااللتزام بالدوام، 

  . المواصالت لهم
وتــوفير لهــا،  اإلشـرافية أوصــت النتـائج بضــرورة تحسـين بيئــة المراكــز مـن خــالل تكثيـف الزيــارات      كمـا  

 ،المراكــزتكــريم الدارســين والمعلمــين المتميــزين فــي  و، جهــزة الحاســوبأثــاث واأل :مثــل ،النــواقص الالزمــة
بمـا  وجتمعنـا  مالعـالم و  بمـا يتناسـب والتطـورات الحاصـلة فـي     األمية برنامج تعليم الكبار ومحو  مدة وتقصير

  .يخدم الدارسين
 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   :mahdmashal@gmail.comEmail         .األردن/  وزارة التربية والتعليم/ عضو قسم التعليم غير النظامي    *
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A Study on the Most Important Problems and Challenges Facing 
Learners and Teachers in Adult Education and Literacy Centers in 

Jordan, and Ways to Confront them  
 
Mahmoud A. Mashal, Official of the Non-Formal Education Department, 

Ministry of Education, Jordan. 

 

Abstract 
This study aimed to identify the reality of the services and the educational 

environment provided to learners in adult education centers and literacy in the 
directorates of education in Jordan, and to identify the most important problems and 
challenges facing learners and teachers in these centers in preparation for proposing 
appropriate solutions that would develop the mechanism of work in education centers 
Adult literacy, improving the educational services provided to learners, and improving 
the outputs of these centers. 

The sample of the study included a group of teachers and students at adult 
education and literacy centers in various regions of the Kingdom, and after distributing 
the questionnaire to the sample and unpacking it, the results clarified the current reality 
of the centers, as it was revealed that there are a set of positive factors and measures 
presented in the centers such as the availability of books and stationery for learners, and 
the availability of lighting and ventilation. And the means of heating and cooling 
appropriate for the centers, in addition to the teachers' efforts to help the students in their 
lessons, and to abide by the conditions of public health and safety. 

It also showed that there are negative factors in these centers such as the lack of 
suitable furniture for students, the lack of students' feeling of real benefit from the 
lessons they took, in addition to difficulties and lack of clarity in some of the topics of 
the books used, and the lack of attention and follow-up by the educational supervisors of 
the centers in many cases. 

The results of the study also showed that there are many problems facing the 
centers, the most prominent of which is the lack of flexibility in determining the official 
working hours in proportion to the students, the disparity and the lack of convergence in 
the ages of the students and the impact of family obligations, social events and 
agricultural seasons in hindering the student's attendance to the center and commitment 
to time, in addition to the difficulty The transfer of students from their homes to the 
centers, and the lack of means of transportation for them. 

The results also recommended the necessity to improve the centers' environment by 
intensifying supervisory visits to the centers, providing the necessary deficiencies for the 
centers, such as furniture and computers, honoring distinguished students and teachers in 
the centers, and shortening the duration of the adult education and literacy program in 
line with the developments taking place in the world and our society in a way that serves 
learners. 
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  المقدمة

ا أمام تحسين الظروف الحياتية وتطور المجتمعات وتحقيق التنمية ا كبيرعائًقاألمية تشكل 
، كما وتعتبر عالمي وخاصة في دول العالم الثالثالمستدامة، وهي مشكلة منتشرة على المستوى ال

من األمية على جهود محو  اا مباشراألمية من أخطر المشكالت التي تؤثر تأثيرمشكلة االرتداد إلى 
  )1(.لهاحيث أنها تشكل واحدًا من المنابع الرئيسية 

هارات القراءة وضع برامج تعليمية تستهدف األميين إلكسابهم مبولقد قامت العديد من الدول 
إلى المرحلة التي تمكنهم من االعتماد على األمية بهدف نقلهم من مرحلة  ؛والكتابة والحساب

كون لها فاعلية تن أال يمكن األمية إال أن برامج محو كتساب مهارات القراءة والكتابة، او ،أنفسهم
2(.الملتحقون بها أنها تؤثر في حياتهم حقيقية ما لم ير(  

بدأ تنفيذ برنامج حيث ، في مكافحة األمية اا كبيرت شوًطردن من الدول التي قطعيعتبر األو
ممثلة  الدولة األردنية جهوداستمرت ثم في الفرق والوحدات العسكرية، األمية تعليم الكبار ومحو 

تي الوضع البرامج التعليمية ب حيث تقوم الوزارة باستمرار ؛في هذا المجال بوزارة التربية والتعليم
تفرزه من انعكاسات سلبية على الناحيتين االجتماعية وما األمية معالجة مشكلة  إلى تهدف

عالج لذلك عمدت إلى واالقتصادية، ولما تسببه أيضا من عقبات أمام برامج التنمية المستدامة، 
هم و ؛األميةالذي يغذي  األساسي مبرمجة، تمثلت في إغالق الرافدوبخطة مدروسة  هذه المشكلة

، وفي ي تفرض إلزامية التعليم ومجانيته، فسنت التشريعات التمن المدارس المتسربونالطلبة 
ها حتى شملت جميع وتوسعت في ،األميةالوقت ذاته عملت على فتح مراكز لتعليم الكبار ومحو 

   .المملكة أرجاء

األمية بار ومحو على فتح صفوف دراسية ومراكز لتعليم الك وزارة التربية والتعليمدأبت  كما
برنامج تعليم للملتحقين ب اا متكامًلمنهجتقدم و، دارسين )10(مع سكاني يتوفر فيه في أي تج

، حيث يشمل اللغة العربية والتربية اإلسالمية والرياضيات والثقافة العامة الكبار ومحو األمية
  .نجليزيةتخدام الحاسوب واللغة اإلومهارات اس

األولى تسمى مرحلة : ث المستوى التعليمي إلى مرحلتينحي يقسم هذا البرنامج منو
أو عامين دراسيين يمنح المتخرج منها شهادة دراسية  اشهر) 16(ين، ومدة الدراسة فيها المبتدئ

) 16(، ومدة الدراسة فيها تعادل شهادة الصف الرابع األساسي، والثانية تسمى مرحلة المتابعين
3(.المتـخرج منها شهادة تعادل شهادة الصف السادس األساسيأو عامين دراسيين يمنح  اشهر(  

مديريات  فتحدد في كل مديرية من ؛تقوم الوزارة بتقييم البرنامج بشكل دوري ومتناسقو
من خالل فيها لمتابعة هذه المراكز وسير العمل  اا تربويا ومشرًفا إداريالتربية والتعليم مشرًف
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وتزويد  ،وكتابة تقارير حول هذه المراكز ،افقدية غير مبرمجة سابًقميدانية تمل زيارات قيامهما بع
ومعرفة سير العمل  ،الحصول على التغذية الراجعة من المراكز لهاالوزارة بهذه التقارير ليتسنى 

، كما تقوم الوزارة ممثلة بقسم التعليم غير النظامي بتجهيز المراكزهذه والمشكالت التي تواجه 
  . العام ويشمل كافة أنحاء المملكة يدانية على مداربرنامج زيارات م

  :مشكلة الدراسة

قام الباحث بعدد من الزيارات الميدانية إلى مراكز تعليم الكبار ومحو األمية؛ بوصفه مسؤوال 
التقارير ومن  هذه الزيارات من خاللعن هذه المراكز ومتابعا لها في وزارة التربية والتعليم، و

وجود بعض التحديات والمعيقات التي  من مديريات التربية لوحظ والواردة المراكز بهذهالخاصة 
المتعلقة  البحوثبمراجعة مجموعة من الدراسات و مما دفع الباحث للقيام تواجه هذه المراكز،

هذه الدراسات الخاصة بتوصيات النتائج وال اتضح منحيث  ؛األميةبمراكز تعليم الكبار ومحو 
وأهم  ،التعرف على واقع البرنامج وجبأ مما ؛وتحديات تعيق العمل بهذه المراكزمشاكل وجود 

التابعة األمية المشكالت والتحديات التي تواجه الدارسين والمعلمين في مراكز تعليم الكبار ومحو 
ي قتراح الحلول المناسبة التتمهيدًا ال ؛لمديريات التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية

  .يمكن تطبيقها بشكل عملي

  :أسئلة الدراسة

  :تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

ليم الكبار ومحو التي تقدم للدارسين في مراكز تع ما هو واقع الخدمات والبيئة التعليمية -
  ؟ في مديريات التربية والتعليم في األردناألمية 

الكبار الدارسين والمعلمين في مراكز تعليم ما هي أهم المشكالت والتحديات التي تواجه  -
  ؟ومحو األمية

وتحسين الخدمات التعليمية األمية مراكز تعليم الكبار ومحو  العمل فيآلية كيف يمكن تطوير  -
  ؟المقدمة

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي

  . األردنفي األمية معرفة الواقع الحالي لمراكز تعليم الكبار ومحو  .1

  .يم في مجال تعليم الكبار وتقيمهابراز الدوروالجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعلإ .2

   .هم المشكالت والتحديات التي تواجه المراكز بشكل عامأمعرفة  .3
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تحديد أهم المشاكل والتحديات التي تواجه الدارسين الملتحقين بمراكز تعليم الكبار ومحو  .4
   .في األردن في هذه المراكزلمين العاملين والمع ،األمية

  .الحلول الممكنة لتحسين سير العملية التعليمية في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية اقتراح .5

  :أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي

  :من الناحية النظرية :أوًال

 إذ ؛المهتمين بتعليم الكبار ومحو األميةللباحثين  متوقع أن تكون هذه الدراسة مرجعامن ال
وأهم المشاكل في األردن، األمية عن وضع مراكز تعليم الكبار ومحو  تصورا حقيقياتقدم 

  .والتحديات التي تواجهها هذه المراكز

  :من الناحية التطبيقية :ثانيًا

   :ية فيقمن المتوّقع ان تكون هذه الدراسة مفيدة من الناحية التطبي

تقديم الخدمات التعليمية  ا فيشف عن جوانب القوة والضعف في الجهود المبذولة حاليالك .1
  .امجنالبر وذلك من أجل تطوير هذا ؛في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية

2. من المشكالت والتحديات التي تواجه هذه  طرح حلول ممكنة التطبيق تساهم في الحد
 . المراكز

الكبار هي  فئةحيث تعتبر  ؛لتنمية المستدامةا دافلتحقيق أه النسبةأهمية تعليم الكبار بإبراز  .3
هي التي ، وفي سوق العمل الشريحة القائمة باألعمال في المجاالت المتعددةالفئة أو تلك 

 ؛ مما يعني أنالمستدامةالتنمية  عجلة سهام فيتصنع الفرص للشباب الناشئ لتمكينهم من اإل
  .لهو اهتمام بالمستقبالهتمام بتعليم الكبار ا

  :محددات الدراسة

ومدى الجدوى والفائدة  ،أهمية تقييم المراكزهتمام الدراسة بالشكل الرئيسي على اسيكون 
، خالل العام الدراسي نفسهمأالمعلمين والدارسين  من وجهة نظر بهامن التحاق الدارسين 

  . وثباتها كما وتحدد نتائج هذه الدراسة بصدق أداتها ،2020/2021

  : مصطلحات الدراسة

  )4(.وزارة التربية والتعليم تقدمهللكبار  برنامج تعليمي: بار ومحو األميةبرنامج تعليم الك
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أو الدارسات الذين يتولى تدريسهم معلم أو معلمة في يقصد بالمركز مجموع الدارسين : المركز
  )5(.غرفة صفية واحدة وإن إختلفت مسمياتهم التعليمية

يقصد به التعليم المنظم والهادف، الذي يقدم من خالل المنظومة التربوية ألي : التعليم النظامي
  )6(.المدارس والكليات والجامعات: شمليو ؛دولة من الدول

يشير إلى األنشطة التعليمية المستمرة والمنظمة ذات المدد المختلفة : التعليم غير النظامي
سات التعليمية أو خارجها، ألشخاص من مختلف ويتم تنفيذه داخل المؤس ،الطول
  )7(.األعمار

   :جرائيةالتعريفات اإل

المواطنون والسكان الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة عشرة وليس لديهم الحد األدنى : األميون
  . من قدرات القراءة والكتابة والحساب باللغة العربية

في األمية تابعة مراكز تعليم الكبار ومحو المكلف بم الشخص المؤهلهو : المشرف التربوي
  . مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها المركز

قسم التعليم العام وشؤون الطلبة في مديرية التربية  رئيس أو عضو: مسؤول التعليم غير النظامي
  . والتعليم التي يتبع لها المركز

   :الدراسات السابقة

باهتمام كبير على كافة المستويات العالمية والعربية األمية  ومحيحظى برنامج تعليم الكبار و
في تطوير  التي استفاد منها الباحثاألمية والمحلية، وقد تعددت الدراسات والبحوث حول مشكلة 

من األقدم إلى  اقة بموضوع الدراسة متسلسلة زمنيهذه الدراسات ذات العال ومنها الحالية، دراسته
  : اآلتياألحدث على النحو 

بين أهدافها التعرف على الصعوبات التي تواجه من وصفية  بدراسة) 1977( إبراهيمقام 
اإللزامي في قضاء الحمدانية في الجمهورية األمية المعلمين والمشرفين على مشروع محو 

 ومعلمة امعلم) 300(اشتملت على  ؛ إذالعراقية، وقد تكونت عينة الدراسة من عينة المعلمين
 :وتشمل ؛من المشرفين، وتوصل الباحث إلى أن هناك صعوبات تتعلق بالمشرفين) 80(بل مقا

وقلة اإلداريين والمتفرغين، وكذلك  ،واالفتقار إلى الضوابط التطبيقية بعضها بعضا،تباعد القرى 
وامتناع جماعة من  ،وتغيب الدارسين ،قلة وسائل النقل ؛صعوبات تتعلق بالمعلمين وتشمل

المرحلة في وكذلك صعوبة مادة القراءة أو الحساب  ،األميةبمراكز محو ن االلتحاق عاألميين 
  . وعدم اهتمام الدارسين بالواجب البيتي ة،التكميلي
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كان من بين أهدافها التعرف على المشكالت التي وصفية  بدراسة) 1981(جاسم وقام 
ينة البحث وقد شملت ع ؛ملين فيهافي محافظة ميسان من وجهة نظر العااألمية تواجه مراكز محو 

)84 (أداة البحث استبانة مكونة من قد كانت اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية، و امركز)84 (
في تمثلت  تبين أن أغلب المشكالتو ،عبارة، وأظهرت الدراسة فروقًا بين المدن ومراكز القرى

ناث أكثر المكان المالئم لألطفال لدى اإلفر عدم تو ، إضافة إلىعورة الطرقوو ،الجوانب الصحية
  . منها لدى الذكور

جراء دراسة مماثلة، تهدف إلى التعرف على صعوبات مراكز محو إوقد أوصت الدراسة ب
األمية، من وجهة نظر الدارسين والدارسات، وأخرى من وجهة نظر المشرفين والمشرفات، وثالثة 

األمية ئج بغاية السيطرة على كل عائق في سبيل محو في محافظات أخرى بهدف المقارنة بين النتا
  . في القطر، والعمل على إزالته

األمية للتعرف على المشكالت التي تواجه برامج محو  وصفية بدراسة) 1984(منصور وقام 
 ،فقرة) 29(وذلك باستخدام استبيان ضم  في األردن العاملين فيها،وتعليم الكبار من وجهة نظر 

عينة الدراسة من الدارسين والدارسات والمعلمين والمعلمات بالطريقة العشوائية، أما  ختياراوتم 
 :في عينة الدراسة التي كان من بينها اقد اعتمدوا جميعفالمعلمون والمسؤولون والمشرفون 

)29 (و امعلم)التي  مسؤولين، وتم توزيع االستبانات على فئات عينة الدراسة) 7(و امشرًف) 17
قلة المكافآت : أن المشرفين والمسؤولين والمعلمين اتفقوا على ثالث مشكالت هي نتائجها كان

  . وضعف التزام الدارسين بالدوام ،المالية المقررة للعاملين وصعوبة مبحث الرياضيات

هدفت إلى التعرف على أسباب تسرب الدارسين في  وصفية بدراسة) 1988( ةحمادن وقام
ومن بينها العاملين في تلك  ،من وجهة نظر الفئات المستهدفةاألمية ومحو مراكز تعليم الكبار 
من العاملين في المراكز التي تم ) 92(ربد، وقد تكونت عينة الدراسة من إالمراكز في محافظة 

فقرة، ) 56(من  ةمكون ةنت من استباناختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة، أما اداة الدراسة فتكو
تعود والتي سباب تسرب الدارسين من وجهة نظر العاملين أالدراسة إلى بعض نتائج حيث أشارت 

   .ضافة إلى البيئة المحيطة بالدارسينباإل ،القتصادية فالنفسية فالتربويةإلى النواحي االجتماعية فا

المعوقات التي تواجه  همبدراسة من أهدافها التعرف على أ) 2007(مؤتمن وآخرون  وقامت
برز المقترحات لتطوير هذا أمن وجهة نظر الفئات المعنية، واألمية تعليم الكبار ومحو برنامج 

 اا ومسؤوًلمشرًف) 61(و ودارسة، ادارس) 366(البرنامج وتحسينه، حيث شملت عينة الدراسة 
، وقد أظهرت الدراسة ةموزعة في أقاليم المملكة الثالث ؛امركز) 32(تعليم غير النظامي في لل

قدم المنهاج والكتب : في األردن ومن أهمهااألمية د من المشكالت التي تواجه برنامج محو العدي
خراجها الفني وصغر حروفها، وصعوبة بعض المواد فيها مثل إوعدم مالئمتها من حيث  ،المدرسية
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 ،مثل التدفئة والطباشير ؛إلى العديد من المستلزماتاألمية وافتقار مراكز محو  ،مادة الحساب
لى دورات تدريبية إوقلة خبرات المعلمين وحاجتهم  ،عدم توفر وسائل لنقل الدارسين للمراكزو

وضعف الحوافز المادية للعاملين في  ،متخصصة في مجال تدريس الكبار وكيفية التعامل معهم
وقلة  ،مع مستوى المعيشة ومتطلبات الحياة المتصاعدةنسجامها اوعدم  ،األميةبرنامج محو 

والنظرة السلبية تجاه الدارسين في مراكز  ،مراكزهذه الالمادية التشجيعية للدارسين في الحوافز 
  . تعليم الكبار ومحو األمية

 إلى التعرف على المعوقات تحليلية هدفت بدراسة وصفية) 2013( العويدي وبيعي وقام
 رأي عن اًلضف ،عليه القائمين رأي مشروع محو األمية في محافظة بابل بحسب تواجه التي

 وتحديد ،المحافظة في التجربة لهذه وتقييمهم وممارساتهم مواقفهم لمعرفة مييناأل من المشاركين
 بهذا العمل لتطوير المناسبة الحلول واقتراح ،والدارسين المعلمين تواجه التي المشكالت
وف محو في صف ودارسةدارسا ) 578(معّلما و) 198( من الدراسة عينة تكونت وقد المشروع،

 بين من الدراسة أشارت حيث فقرة،) 32( من مكون استبيان من فتكونت الدراسة داةأ أما األمية،
: :التحديات التي تواجه مشروع محو األمية في محافظة بابل وهي على النحو اآلتي همإلى أ نتائجها

 اإلعداد هميةمؤشر على أ وهذا) السلبي الشعور( المشروع َنجاح من واثقين غير المعلمين ثلث
 المالية لمخصصاتهم المشاركين استالم تأخر، إضافة إلى الخدمة هذه لمقدمي والمهني النفسي
 المشروع هذا نجاح عدم في الواضح األثر له الذي األمر االداري والضعف القاتل الروتين بسبب

 المهمة بهذه لقيامل تدريبهم يتم لم المعلمين من%) 95( المطلقة الغالبية، كما أن المحافظة في
  .الدارسين سكن أماكن عن المراكز بعد، وعدم وجود أدّلة تساعدهم، والحساسة

 ؛اا وإقليميمحلياألمية ومن مراجعة هذه الدراسات يظهر وجود صعوبات تواجه برنامج محو 
، من ناحية والعاملين فيهااألمية اتفقت على العديد من المشكالت التي تواجه مراكز محو  إذ
اختلفت بتصنيفاتها ودرجة أهميتها  ولكنها .فأغلبها وصفية ؛نوعهامن ناحية أخرى على  اتفقتو

بحسب الفئة المستهدفة، وقد صنفت الدراسات السابقة المشكالت التي تتعلق بمختلف محاور 
  .العملية التعليمية سواء كانت تتعلق بالدارسين أو المعلمين أو المشرفين على هذه المراكز

ال أنه ومن خالل االطالع والبحث في الدراسات التي تناولت المشكالت التي تواجه مراكز إ
البحث في المشكالت التي تواجه  نحو أغلبها نالحظ أن الدراسات قليلة، حيث توجهاألمية محو 

  . رب وغيرهاسالدارسين من حيث دوافع االلتحاق أو أسباب الت

  :منهج الدراسة

 ،ن أساسيين في جمع مادتها العلميةراسة وصفية اعتمدت على أسلوبيالدراسة الحالية د
وأما الثاني ، بحاث ذات العالقة بموضوع الدراسةاألسلوب األول ارتكز على مسح الدراسات واأل
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مراكز والدارسين في المعلمين  مجموعة منعلى إجراء عدد من المقابالت المقننة مع  فقد ارتكز
، والهدف من استخدام هذين في المملكةالتربية والتعليم  مديرياتفي مية األتعليم الكبار ومحو 

  .األسلوبين هو جمع أكبر قدر من المادة العلمية المرتكزة على الجوانب النظرية والميدانية

  :مجتمع الدراسة

 ، والبالغ عددهماألردنفي األمية تكون مجتمع الدراسة من معلمي مراكز تعليم الكبار ومحو 
)147( وكافة الدارسين والدارسات الملتحقين بالمراكز وعددهم  ،ومعلمة امعلم)1721 (ادارس 

) 147( ،2020/2021في العام الدراسي األمية ودارسة، حيث بلغ عدد مراكز تعليم الكبار ومحو 
لملتحقين ناث، كما بلغ عدد الدارسين امركزًا لإل) 127(و مركزًا للذكور) 20(بواقع  امركز

  .دارسة) 1405(و دارس) 316(بواقع دارسًا ودارسة ) 1721( بالمراكز

في مستوى توزيع الدارسين حسب المستوى فقد بلغ عدد الملتحقين فيما يتعّلق بأما 
الدارسين  كما بلغ عدد ،إناث) 779(و ذكور) 248(ودارسة منهم  ادارس) 1027(المبتدئين 
  )8(.إناث) 626(و اذكور) 68(سة منهم ودار ادارس) 694(المتابعين 

  :عينة الدراسة

مراكز تعليم الكبار في المعلمين والمعلمات العاملين  مجموعة منتكونت عينة الدراسة من 
 ومجموعة من ،ومعلمة امعلم) 28( وعددهم ،في مختلف مناطق المملكةفي األمية ومحو 

  : الجدول التاليفي كما هو موضح  ،)116(اكز وعددهم ت الملتحقين بالمرالدارسين والدارسا

  )1(الجدول رقم 

  العدد  المستوى  المتغير
  النسبة المؤية

  من العينة

  النسبة المؤية

 من مجتمع الدراسة

  الجنس
 %30  %21.4  6  ذكر

 %17.33  %78.6  22  نثىأ
 %19.04  %19.04  28  معلم  الوظيفة

  المؤهل العلمي
 %25.33  %67.8  19  دبلوم

 %12.85  %32.2  9  بكالوريوس
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  )2(الجدول رقم 

  النسبة المؤية  العدد  المستوى  المتغير

  الجنس

  %9.8  31  ذكر
  %10  25  مبتدئين
  %8.8  6  متابعين

  %6  85  نثىأ

  الدارسين
  %8  63  مبتدئين
  %3.5  22  متابعين

   :أدوات الدراسة

احث بتطوير استبانة للتعرف على المشكالت التي تواجه مراكز لتحقيق أهداف الدراسة قام الب
من وجهة نظر المعلمين والدارسين من خالل االطالع على األدب األمية تعليم الكبار ومحو 

  . التربوي والدراسات السابقة والزيارات الميدانية للمراكز والتشريعات التربوية ذات العالقة

   :صدق أدوات الدراسة

من محكمين ) 3(منهم  ؛محكمين) 6(داة على ق األداة قام الباحث بعرض اآلمن صد للتأكد
ستاذ دكتور أو ة،كلية األميرة عالي/ البلقاء التطبيقية في كلية العلوم التربوية في جامعة األساتذة

 تخطيط في وزارةباالضافة إلى مدير مديرية التعليم العام ومدير البحث وال ،في جامعة فيالدلفيا
وذلك للتأكد من لغة االستبانة ومناسبتها، وكذلك وضوح الفقرات وصياغتها  ؛التربية والتعليم

اللغوية، وقد قدم المحكمون آراء لتعديل بعض الفقرات ودمجها ببعض، وقام الباحث بتعديل بنود 
  . فقرة) 33(الفقرات  ستبانة بناًء على مالحظات المحكمين، وأصبح عدداال

   :لدراسةثبات أدوات ا

 ؛اتتم التحقق من ثبات األداة عن طريق حساب معامل الثبات لالتساق الداخلي للفقر
) 8(، حيث تم توزيع االستبانة على عينة خارج الدراسة تكونت من لفاأباستخدام معادلة كرونباخ 

  :وكانت النتائج كما يلي ،وتم حساب معامل الثبات ،ودارسة ادارس) 22(و معلمين
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  )3(قم جدول ر

 قيمة معامل ألفا كرونباخ  المحور
واقع الخدمات والبيئة التعليمية التي تقدم للدارسين في مراكز 

 0.915 األمية تعليم الكبار ومحو 

المشكالت والتحديات التي تواجه الدارسين والمعلمين في مراكز 
  0.907  تعليم الكبار ومحو األمية

وتحسين األمية بار ومحو تطوير آلية العمل في مراكز تعليم الك
  0.895  الخدمات التعليمية المقدمة

قيم معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة، وهي قيم مرتفعة، مما يطمئن ) 3(يبين الجدول 
  .إلى أن االستبانة تتمتع بقدر مرتفع من الثبات

  :حصائيةالمعالجة اإل

الستخراج معامل  ؛)spss(خدام برمجية جابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث باستايات اإلغل
لغايات حساب قيم الثبات الستبانة الدراسة، واستخراج ) لفاأكرونباخ (االتساق الداخلي 

جابة من معلمين ودارسين لإل تهانت المعيارية الستجابات أفراد عيالمتوسطات الحسابية واالنحرافا
  . تهاعن أسئل

  :نتائج الدراسة ومناقشتهاتحليل 

عرضًا للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل اإلجابة عن أسئلة  العنوانيتضمن هذا 
  :الدراسة، وفيما يلي تفصيل ذلك على النحو اآلتي

ما هو واقع الخدمات والبيئة التعليمية التي : "نتائج إجابة السؤال األول؛ والذي ينص على

في مديريات التربية والتعليم في  األميةتقدم للدارسين في مراكز تعليم الكبار ومحو 

  "األردن؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 
موافقة أفراد العينة حول الفقرات المتعلقة بواقع الخدمات والبيئة التعليمية التي تقدم للدارسين في 

التربية والتعليم في األردن، وكانت النتائج كما  في مديرياتاألمية مراكز تعليم الكبار ومحو 
  :يوضحها الجدول اآلتي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات موافقة أفراد العينة حول  :)4(جدول رقم 
اكز تعليم الكبار بواقع الخدمات والبيئة التعليمية التي تقدم للدارسين في مر الفقرات المتعلقة

  والتعليم في األردن مديريات التربية في األميةومحو 

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  درجة

 الموافقة
 الترتيب

  1 كبيرة جدا  0.717  4.74  .كافيةاألمية مدة الدراسة في برنامج محو   5
  2 كبيرة جدا  0.576  4.63  .شروط الصحة العامة متوفرة في المركز  14

11  
المعلمون يبذلون جهدلتوضيح الدروس  اا كبير

  3  كبيرة جدا  0.813  4.40  .للدارسين

  4  كبيرة جدا  0.968  4.33  .الكتب والقرطاسية متوفرة للدارسين  13
  5  كبيرة  1.407  4.02  .مناسبة وسائل التدفئة والتبريد  8
  6 كبيرة  1.143  3.65  .اإلضاءة والتهوية في غرفة المركز مناسبة  7

  7 كبيرة  1.137  3.58  .المعلمون يستخدمون أساليب تدريس متنوعة  10

2  
بما يحتويه من مواضيع غير األمية منهاج محو 

  8  كبيرة  1.268  3.49  .ممتعة للملتحقين بالمركز

  9 كبيرة  1.088  3.42  .شعر بفائدة الدروس حتى اآلنألم   12
  10 سطةمتو  1.165  2.85  .طريقة التدريس تراعي الفروق الفردية  3
 11 قليلة  1.320  2.57  .محتوى الكتب واضح  1
  12  قليلة  1.016  2.45  .خذتها أفضل مما كنت أتوقعأالدروس التي   4
  13  قليلة  1.501  2.39  .األثاث في غرفة المركز مريح ومالئم  6
  14 اقليلة جد  0.537  1.32  .الدارسون المميزون يتم تكريمهم 9

   كبيرة  0.414  3.42 المتوسط العام  

أن المتوسطات الحسابية لدرجات موافقة أفراد العينة حول الفقرات ) 4(ويبين الجدول 
األمية والبيئة التعليمية التي تقدم للدارسين في مراكز تعليم الكبار ومحو  ،المتعلقة بواقع الخدمات

ث حصلت حي ؛)4.74 – 1.32(في مديريات التربية والتعليم في األردن تراوحت قيمها بين 
التي تنص ) 5(على درجات موافقة كبيرة جدا كان أعالها الفقرة رقم ) 13، 11، 14، 5(الفقرات 

 ،)4.74(على أعلى متوسط حسابي وقيمته " كافيةاألمية مدة الدراسة في برنامج محو "على 
كما  ر كافية،تعتباألمية وتشير النتائج المتعلقة بهذه الفقرات إلى أن مدة الدراسة في برنامج محو 

الدارسين قبل وهناك التزام من  ،الصحة العامةشروط السالمة و تتوافر في المراكز في الغالب
تتوفر كذلك ، و)وقت انتشار وباء كورونا(والمعلمين بارتداء الكمامات خصوصًا في الوقت الحالي 
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املين في مراكز الع المعلمينمشاكل في نقصها، كما أن  دالكتب والقرطاسية للدارسين وال يوج
  .يبذلون جهدًا كبيرًا لتوضيح الدروس للدارسيناألمية تعليم الكبار ومحو 

  على درجات موافقة كبيرة، ) 12، 2، 10، 7، 8(في حين حصلت الفقرات 

وسائل ال تعاني من مشاكل في عدم توفر األمية وهنا يتضح لنا أن مراكز تعليم الكبار ومحو 
كانت في المدارس  حيث يتم توفير وسائل التدفئة بالمراكز سواًء ؛ةمناسبال التدفئة والتبريد

، كما تتوفر اإلضاءة والتهوية المناسبة في هذه المراكز وفي أو في الجمعيات الخيرية، الحكومية
  .ستخدام المعلمين ألساليب تدريس متنوعةاالغرف المستخدمة للدراسة، كما يتضح لنا 

بما يحتويه األمية منهاج محو والمعلمين قد اتفقوا على أن  ويالحظ أن العديد من الدارسين
يد من الدارسين مما يؤكد كذلك عدم شعور العد ؛للملتحقين بالمركز غير ممتع من مواضيع

  .وهو ما يتوافق مع نتائج دراسة منصور ودراسة مؤتمن، س التي أخذوهابالفائدة من الدرو

ال إذ  ؛طريقة التدريسبوهي تتعلق متوسطة،  على درجة موافقة) 3(بينما حصلت الفقرة 
تقوم األمية ن كافة مراكز تعليم الكبار ومحو إحيث  ؛تراعي هذه الطرق الفروق الفردية للدارسين

يتضح لنا بروز  اوقت المخصص وهو ثالث ساعات يوميومع ضيق ال ،على فكرة الصفوف المجمعة
  . هذه المشكلة

يتضح لنا وجود مجموعة  وهنا درجات موافقة قليلة، على) 6، 4، 1(كما حصلت الفقرات 
عدم وضوح محتوى الكتب  :وهي ،األميةمن المشاكل التي تواجه مراكز تعليم الكبار ومحو 

بأن الدروس التي أخذوها خالل دراستهم لم تكن أفضل مما كانوا  هموكذلك شعور ،للدارسين
  .يتوقعون

هذه  إذ تظهر ؛والمريح بالنسبة للدارسين الكباركما تبرز مشكلة عدم توفر األثاث المناسب 
حيث يتم استخدام مقاعد  ؛المشكلة في المراكز التي تكون في المدارس الحكومية بشكل أكبر

ال تتناسب مع أعمارهم  كبار السن والتيمن ن والطالب في المدرسة ليستخدمها الدارس
  .منوهذا يتوافق مع نتائج دراسة جاسم ودراسة مؤت، وأحجامهم

فقد حصلت على " الدارسون المميزون يتم تكريمهم"التي تنص على ) 9(أما الفقرة رقم 
 ،خرىأوهذا يؤكد وجود مشكلة ، ودرجة موافقة قليلة جدا) 1.32(وقيمته  ،أقل متوسط حسابي

وهذه ، تكريم الدارسين المميزين في مراكز تعليم الكبار ومحو األميةب اهتمام الوزارة عدم :وهي
   .النتيجة تتوافق مع دراسة مؤتمن

ودرجة  ،)3.42(جمالي الفقرات على متوسط حسابي قيمته إكما يبين الجدول حصول 
التي تقدم للدارسين في المتوفرة والخدمات  موافقة كبيرة، وهذا يدل على أن البيئة التعليمية
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بدرجة تعتبر جيدة وردن في مديريات التربية والتعليم في األاألمية مراكز تعليم الكبار ومحو 
   .كبيرة

تم استخدام التدريج التالي للداللة على متوسطات استجابات أفراد العينة على درجة  وقد
  :الموافقة

  الحسابي ودرجة الموافقة المتوسط :)5(جدول 
  درجة الموافقة  المتوسط الحسابي

  اكبيرة جد  فما فوق 4.2
  كبيرة  4.2الى أقل من  3.4من 
  متوسطة  3.4ى أقل من ال 2.6من 
  قليلة  2.6الى أقل من  1.8من 

  اقليلة جد  1.8أقل من 

ما هي أهم المشكالت والتحديات التي : "نتائج إجابة السؤال الثاني؛ والذي ينص على

  "تواجه الدارسين والمعلمين في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية؟

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تم حساب المتوسطات  ؛ولإلجابة عن هذا السؤال
موافقة أفراد العينة حول الفقرات المتعلقة بأهم المشكالت والتحديات التي تواجه الدارسين 

  :والمعلمين في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي

عيارية لدرجات موافقة أفراد العينة حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم :)6(جدول رقم 
بأهم المشكالت والتحديات التي تواجه الدارسين والمعلمين في مراكز تعليم  الفقرات المتعلقة

  الكبار ومحو األمية

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  درجة

 الموافقة
 الترتيب

  1 اكبيرة جد  0.582  4.73  .اسبةمعاملة المعلمين للدارسين في المركز من  15
  2 اكبيرة جد  0.621  4.58  .الظروف الصحية للدارس تحول دون حضوره أحيانًا  24

19  
المقررات الدراسية غير متالئمة مع الوقت المخصص 

  3  اكبيرة جد  0.892  4.45  .للدراسة

  4  اكبيرة جد  0.908  4.33  .وقت الدوام في المركز غير مناسب للدارسين  18
  5 كبيرة  1.259  4.10  .عدم التقارب في العمر بين الدارسين في المركز  20
  6 كبيرة  1.442  3.93  .االلتزامات العائلية تعيق حضور الدارس للمركز  16

21  
المناسبات االجتماعية تشكل عائق للدارس للحضور 

  7 كبيرة  1.570  3.81  .للمركز
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 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  درجة

 الموافقة
 الترتيب

23  
االنقطاع عن  المواسم الزراعية تجبر الدارسين على

  8 كبيرة  1.422  3.57  .الدراسة

  9  كبيرة  1.612  3.44  .صعوبة تنقل الدارسين من بيوتهم إلى المركز  22

17  
 معرفة أقارب وجيران الدارس التحاقه بالمركز

  .تشعره بالخجل
  10  قليلة  1.580  2.35

   كبيرة  0.821  3.93 المتوسط العام  

لحسابية لدرجات موافقة أفراد العينة حول الفقرات أن المتوسطات ا) 6(ويبين الجدول 
المتعلقة بأهم المشكالت والتحديات التي تواجه الدارسين والمعلمين في مراكز تعليم الكبار ومحو 

على ) 18، 19، 24، 15(، حيث حصلت الفقرات )4.73 – 2.35(تراوحت قيمها بين  ،األمية
معاملة المعلمين "التي تنص على ) 15(ة رقم ا كان أعالها الفقردرجات موافقة كبيرة جد

  .)4.73(حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي وقيمته " للدارسين في المركز مناسبة

المعلمين  ةفي معامل ةد مشكلجال تو هويتضح لنا من تحليل وتفسير الفقرات األربعة أعاله أّن
مجموعة من المشكالت منها عدم  وال تعتبر مشكلة، كما تبرز مناسبةوهي  ،كزاللدارسين في المر

ارسين هناك العديد من الد إذ إنتمكن الدارس من الحضور للمركز أحيانًا بسبب ظروفه الصحية 
  .وهذا يتوافق مع نتائج دراسة جاسم، األمراضكبار السن الذين يعانون من المشاكل الصحية و

ة مع الوقت المخصص للدراسة، متالئمغير المعتمدة المقررات الدراسية كما تظهر النتائج أن 
وهذه النتائج تتوافق مع دراسة ، ن في المراكزويعاني منها الدارس وهذه مشكلة من المشاكل التي

  . منصور ودراسة مؤتمن

من وجهة نظرهم مما يستوجب أن  وقت الدوام في المركز غير مناسب للدارسينويعتبر 
  .تكون المواعيد الخاصة بدوام المراكز أكثر مرونة

على درجات موافقة كبيرة، بينما حصلت ) 22، 23، 21، 16، 20(حصلت الفقرات  ولقد
على " تشعره بالخجل معرفة أقارب وجيران الدارس التحاقه بالمركز"التي تنص على ) 17(الفقرة 

  .ودرجة موافقة قليلة) 2.35(أقل متوسط حسابي وقيمته 

ودرجة موافقة ) 3.93(وسط حسابي قيمته جمالي الفقرات على متإكما يبين الجدول حصول 
تمثل أهم المشكالت والتحديات ) 17(كبيرة، وهذا يدل على أن جميع هذه الفقرات عدا الفقرة 

  .وبدرجة كبيرةاألمية التي تواجه الدارسين والمعلمين في مراكز تعليم الكبار ومحو 
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ن المشاكل التي تواجه مراكز من خالل نتائج الفقرات الواردة أعاله يتضح لنا بروز مجموعة م
فالوزارة تقوم في العمر بين الدارسين في المركز، عدم التقارب  :وهياألمية تعليم الكبار ومحو 

أن  فيمكن لك ،التي يفتح فيها دارسين على األقل في المنطقة) 10(بفتح هذه المراكز مشترطة 
أو دارسة بعمر الخامسة عشر اتجد دارس، ز الستين من عمره، مما يخلق فجوه آخر تجاو اودارس

  . من الناحية النفسية عليهمعمرية كبيرة بين بعض الدارسين في المراكز مما يؤثر سلبيًا 

أو تعمل على توفير  ،لمركزإلى اتعيق حضور الدارس التي  كما تبرز مجموعة من المشاكل
لمناسبات االجتماعية، وكذلك واااللتزامات العائلية ومنها  منه؛العوامل التي تؤدي إلى تسربه 

  .نةد، وهذا يتوافق مع نتائج دراسة حماالمواسم الزراعية

وتؤثر على حضورهم يهم، ل الدارسين من بيوتهم إلى المركز مشكلة لدصعوبة تنقكما تعتبر 
ال تتوفر وسائل مواصالت مؤمنة من الوزارة أو المنظمات المحلية أو  إذوالتزامهم بالدوام، 

، وهذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسة ج التعليمية التي تقدمها الوزارةداعمة للبرامالدولية ال
  .براهيم ودراسة مؤتمنإ

ال تشعره بالخجل مما  ب وجيران الدارس التحاقه بالمركزمعرفة أقاركما توضح النتائج بأن 
نظرة الدارس أو واألمية في نظرة المجتمع للدارس الملتحق بمركز  إيجابييشير إلى حدوث تطور 

  . وانخفاض تأثير ثقافة العيب في المجتمع فيما يتعلق بهذه الجزئية ،الدارسة لنفسه

مراكز  كيف يمكن تطوير آلية العمل في: "نتائج إجابة السؤال الثالث؛ والذي ينص على

  "وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة؟األمية تعليم الكبار ومحو 

م حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات ولإلجابة عن هذا السؤال ت
األمية مراكز تعليم الكبار ومحو  ت المتعلقة بتطوير آلية العمل فيموافقة أفراد العينة حول الفقرا

  :وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي
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فراد العينة حول االنحرافات المعيارية لدرجات موافقة أالمتوسطات الحسابية و :)7(جدول رقم 
وتحسين الخدمات األمية مراكز تعليم الكبار ومحو  بتطوير آلية العمل فية الفقرات المتعلق

  التعليمية المقدمة

 الفقرة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  درجة

 الموافقة
 الترتيب

33  
معلمين المميزين في من المهم تكريم الدارسين وال

  1  كبيرة جدا  0.386  4.82  .المراكز

26  
خالل الدوام  الضروري توفير وجبة طعام للدارس من

  2 كبيرة جدا  0.506  4.81  .في المركز

28  
 جيرانه يشجع الدارس الملتحق بالمركز أن من المهم

  .وأصدقائة األميين لاللتحاق بمركز محو األمية
  3  كبيرة جدا  0.817  4.63

25  
 من الضروري قيام المشرف التربوي بمتابعة

  4 كبيرة جدا  0.814  4.59  .للمركز زيارات متكررة الدارسين وتنفيذ

32  
برنامج محو  من الضروري تقصير مدة الدراسة في

  5 كبيرة جدا  0.968  4.47  .األمية

27  
من الضروري أن يستخدم المعلم البطاقات التعليمية 

  6  كبيرة  0.684  4.42  .خالل الدروس والحصص

  7 كبيرة  1.061  3.98  .من المهم توفير أجهزة الحاسوب في المركز  30

31  
األمية من الضروري توفير منصة لتنفيذ دروس محو 

  8 متوسطة  1.541  3.38  .جائحة كورونا عن بعد في حاالت الطوارىء كما في

29  
بدراسة مادتي اللغة  لزام الدارسينإ من الضروري

  9 متوسطة  1.403  3.26  .زية والحاسوبنجلياإل

   اكبيرة جد  0.454  4.26 المتوسط العام  

ت أن المتوسطات الحسابية لدرجات موافقة أفراد العينة حول الفقرا) 7(ويبين الجدول 
وتحسين الخدمات التعليمية  ،األميةمراكز تعليم الكبار ومحو  المتعلقة بتطوير آلية العمل في

) 32، 25، 28، 26، 33(، حيث حصلت الفقرات )4.82 – 3.26(يمها بين المقدمة تراوحت ق
من المهم تكريم "التي تنص على ) 33(ا كان أعالها الفقرة رقم على درجات موافقة كبيرة جد

حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي وقيمته " الدارسين والمعلمين المميزين في المراكز
)4.82(.  
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ائج الفقرات أعاله أن هناك العديد من المقترحات التي من شأنها ويتضح من خالل تفسير نت
وتعتبر حاجة ملحة للدارسين األمية في تطوير العمل في مراكز تعليم الكبار ومحو  المساهمة

  .المراكز هذه تكريم الدارسين والمعلمين المميزين في والمعلمين ومن أهم هذه المقترحات القيام

  .في المركزفتره دوامه خالل توفير وجبة طعام للدارس كما تبرز أهمية وضرورة 

وأصدقائة األميين  جيرانه عيشجوتبرز كذلك أهمية وضرورة قيام الدارس الملتحق بالمركز بت
، وهذا يستوجب التركيز من قبل المعلمين لزرع هذه القناعة في ذهن كز محو األميةالاللتحاق بمر

  .الدارس الملتحق بالمركز

تفعيل الزيارات الميدانية للمشرف التربوي المتابع للمركز وذلك لضمان  روريمن الضكذلك 
ومعالجة النواحي السلبية  قيامه بمتابعة الدارسين والمعلمين لتعزيز النواحي االيجابية في المركز

  . في المركز ودعم الدارسين والمعلمين من الناحية الفنية والتعليمية

سنوات ) 4(والتي تبلغ األمية برنامج محو  الدراسة في تقصير مدةكما يتضح لنا ضرورة 
يث يتم تعديل المدة بما يتناسب والتطورات الحاصلة في المجتمع من وهي فترة طويلة نسبيًا، بح

األكاديمية أو االنخراط في  مإلكمال دراسته مخالل إكساب الملتحقين المهارات الالزمة وتأهيله
  .اليافعينية الصغيرة وفئة الشباب والفئة العمر سوق العمل وخصوصًا للدارسين من

  .على درجات موافقة كبيرة) 30، 27(حصلت الفقرتان  ولقد

ات التعليمية خالل الدروس والحصص، البطاقوهنا يتضح لنا ضرورة قيام المعلم باستخدام 
للدارسين  اوممتع امشوًق اوتعتبر أسلوب ،حيث أن هذه البطاقات تساعد كثيرًا في توضيح الدروس

 ،ستخدامها، علمًا بأن هناك العديد من المعلمين ال يستخدمونها بسب عدم توفرهاا حالةفي 
  . لها مديريات التربية والتعليم وعدم تأمين

وتشير النتائج كذلك ألهمية توفير أجهزة الحاسوب في المركز، حيث أن هناك العديد من 
ب والذين يصطدمون بمشكلة عدم توفر هذه األجهزة الدارسين الراغبين في تعلم مهارات الحاسو

  .فيه

) 29(كان أدناهما الفقرة  ،على درجات موافقة متوسطة) 29، 31(حصلت الفقرتان  كما
حيث " نجليزية والحاسوببدراسة مادتي اللغة اإل لزام الدارسينإ من الضروري"التي تنص على 

  ).3.26(حصلت على أقل متوسط حسابي وقيمته 

وذلك بسبب التفاوت في الفئات العمرية  ؛ا يتضح لنا التفاوت في النتائج لهاتين الفقرتينوهن
العمر من اليافعين والشباب بدراسة مادتي الحاسوب واللغة في حيث تبرز الرغبة للدارسين الصغار 
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حة جائ كما في(عن بعد في حاالت الطوارىء األمية منصة لتنفيذ دروس محو  وتوفير ،نجليزيةاإل
الخوض في غمار التقنيات الحديثة بالذين ال يرغبون  كبار السنمن وبين الدارسين  ،)كورونا
 الستدامةم اللغات، ولكن هذه الحاجات تبقى ضرورة بالحاسوب والتعلم عن بعد وتعّل ةالمتمثل

ى جمالي الفقرات علإكما يبين الجدول حصول  .ختيارياالمراكز ولو بشكل في العمل والتدريس 
وهذا يدل على أن جميع هذه الفقرات  ا،ودرجة موافقة كبيرة جد) 4.26(متوسط حسابي قيمته 

وتحسين الخدمات  ،األميةمراكز تعليم الكبار ومحو  تطوير آلية العمل فيل مناسبة تمثل طرق
االتعليمية المقدمة وبدرجة كبيرة جد.  

   :التوصيات

ووسائل التدفئة  ،ثاث المناسبتوفير األ :خاللللمراكز من تحسين البيئة التعليمية المادية  .1
 . وغيرها من األدوات والوسائل التعليمية ،في فصل الشتاء

ن الملتحقين من اكتساب مهارات مّكستحداث برنامج جديد ال تتجاوز مدته سنة واحدة يا .2
العمل أو متابعة القراءة والكتابة والحساب ومهارات الحياة، ويؤهل األمي لالنخراط في سوق 

 . دراسة األكاديمية
والتأكيد على ضرورة قيامه بزيارات ميدانية لمتابعة مراكز  ،تفعيل دور المشرف التربوي .3

 . وتقييم الدارسين والمعلميناألمية محو 
 . ميةتوفير وجبة طعام للملتحقين ببرنامج تعليم الكبار ومحو األ .4

 . لبطاقات التعليمية خالل الحصة الصفيةالتأكيد على ضرورة قيام المعلم باستخدام ا .5

 . توفير أجهزة حاسوب داخل مراكز تعليم الكبار ومحو األمية .6

توفير وسائل للمواصالت للدارسين أو بدل نقدي من خالل شركاء وزارة التربية والتعليم  .7
 . من المنظمات الدولية الداعمة للبرامج التعليمية

 . وبشكل دورياألمية ن في مراكز تعليم الكبار ومحو تكريم المعلمين والدارسين المتميزي .8

لتكون بديًال في حاالت  ؛األميةتوفير منصة إلكترونية للدارسين في برنامج تعليم الكبار ومحو  .9
  . الطوارىء
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  : الهوامش

  ).46سيد، ص (). 1(

   .)130الحميدي، ص (). 2(

من المادة ) ط(بار ومحو األمية صادر بمقتضى الفقرة نظام تعليم الك) "2005(لسنة ) 81(نظام ( )3(
  )5212(صفحة ". 1994لسنة ) 3(من قانون التربية والتعليم رقم ) 44(والمادة ) 6(

من المادة ) ط(نظام تعليم الكبار ومحو األمية صادر بمقتضى الفقرة ) "2005(لسنة) 81(نظام رقم  )4(
  ).5212(صفحة ". 1994لسنة ) 3(عليم رقم من قانون التربية والت) 44(والمادة ) 6(

  )12ص  ،منصور( )5(

  )://https://ar.unesco.org كترونيلالموقع اإل منظمة اليونسكو( )6(

  )://r.unesco.orghttps://a الموقع اإلكتروني منظمة اليونسكو) (7(

  ).وزارة التربية والتعليم/ إحصائيات إدارة التعليم () 8(

  

   :المصادر والمراجع

األمية صعوبات الدارسين والمعلمين والمشرفين في مشروع محو  :)1977( إبراهيم، يوسف

 ،معة بغدادجا ،، رسالة ماجستير، كلية التربيةفي قضاء الحمدانية، وحلولهم المقترحة لها
 . العراق

في محافظة ميسان من وجهة نظر العاملين األمية مشكالت مراكز محو  :)1981(جاسم، شاكر 

 . العراق ،)5(العدد  ،، جامعة البصرةمجلة كلية التربية ،فيها

وتعليم الكبار من األمية أسباب تسرب الدارسين في مراكز محو  :)1988(حمادنة، أديب 

  . األردن، امعة اليرموكج ،رسالة ماجستير، وجهة نظر الدارسين والعاملين فيها

دراسة من وجهة نظر الدارسين  :جدوى برامج محو األمية :)1990(الحميدي، عبد الرحمن 

  .السعودية ،والدارسات بالمملكة العربية السعودية

العوامل المؤثرة على تسرب األميين من مراكز محو األمية، دراسة  :)1999(سامة أسيد، 

  .مصر ،جامعة أسيوط ،رسالة ماجستير .ميدانية بمركز أسيوط
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في محافظتي مسقط وظفار وسبل األمية معوقات تطبيق برنامج محو  :)2012( الصعيري، ناصر

مجلة  ، رسالة دكتوراة،"دراسة ميدانية تحليلية"عليه تطويره من وجهة نظر القائمين 

 .سوريا ،)4(العدد  ،)28(المجلد  ،جامعة دمشق

من وجهة األمية المشكالت التي واجهها الدارسون في مراكز محو  :)2000(صوالحة، فاطمة 

 .األردن ،جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير ،إربد نظرهم في محافظة

التحديات التي تواجه مشروع محو األمية ): 2015(العويدي، عبد األمير رباط، وعلوان، حسين 

، العدد 23، العلوم اإلنسانية، المجلد مجلة جامعة بابل، 2013- 2012في محافظة بابل 
3. 

وتعليم األمية تي تواجه مراكز محو مسح وتصنيف المشكالت ال :)1984(منصور، حمزة 

الجامعة  ،رسالة ماجستير ،الكبار في محافظة العاصمة من وجهة نظر الدارسين والعاملين
 . األردن ،األردنية

األمية المشكالت التي تعترض سير العمل في ميدان محو  :)1979( المنصوري، محسن

 . العراق ،اإللزامي من وجهة نظر الدارسين والعاملين فيه في القطر العراقي

 ،في األردناألمية الدراسة التقويمية الشاملة لبرنامج محو  :)2007(مؤتمن، منى وآخرون 
 . األردن ،عمان ،وزارة التربية والتعليم

من ) ط(صادر بمقتضى الفقرة األمية ، نظام تعليم الكبار ومحو 2005لسنة ) 81(نظام رقم 
 . 1994لسنة ) 3(من قانون التربية والتعليم رقم ) 44(والمادة ) 6(المادة 
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درجة توظيف مهارات التفكري الرياضي لدى معلمي الرياضيات في محافظة جرش من 
 وجهة نظر طلبة املرحلة األساسية في ضوء متغري التحصيل في الرياضيات

  
  *عبدالله محمد علي بني بكار

  

  ملخص

ظة هدفت الدراسة التعرف إلى درجة توظيف مهارات التفكير الرياضي لدى معلمي الرياضيات في محاف
  . جرش من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية في ضوء متغير التحصيل في الرياضيات

ــي           ــام الدراسـ ــرش للعـ ــة جـ ــي محافظـ ــية فـ ــة األساسـ ــة المرحلـ ــع طلبـ ــن جميـ ــة مـ ــع الدراسـ ــون مجتمـ تكـ
) 83(حيث بلغ عدد المدراس الحكومية التي تحوي الصفوف السابقة الذكر مجتمعة معـا  ) م2017/2018(

) 9(ًا لصــعوبة الوصــول إلــى مجتمــع الدراســة تــم اختيــار عينــة عنقوديــة عشــوائية مكونــة مــن    مدرســة، ونظــر
مـن مجتمـع الدراسـة، طبقـت علـيهم      %) 11(طالبا وطالبة بنسبة ) 642(مدارس حيث بلغ عدد أفراد العينة 

ئج أن درجـة  وأظهـرت النتـا  . فقرة) 48(المتكونة من ) مقياس توظيف مهارات التفكير الرياضي(أداة الدراسة 
) 3.74(توظيــف مهــارات التفكيــر الرياضــي لــدى معلمــي الرياضــيات كانــت بدرجــة مرتفعــة بمتوســط حســابي   

وكـذلك وجـود فـروق فـي مسـتوى توظيــف      %) 80(وبمسـتوى أقـل جوهريـًا مـن المسـتوى المقبـول تربويـًا        
  .مهارات التفكير الرياضي تعزى للتحصيل لصالح الطلبة مرتفعي التحصيل

  .المهارة، التفكير، التفكير الرياضي، المرحلة األساسية، التحصيل في الرياضيات: لمفتاحيةالكلمات ا

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

  .وزارة التربية والتعليم األردنية، طالب دكتوراه جامعة العلوم اإلسالمية   *
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The Degree of Employing Mathematical Thinking Skills among 
Mathematics Teachers in Jerash Governorate from the Point of View 

of the Primary Students in Light of the Attainment Variable in 
Mathematics  

 

Abdallah M. Bni Bkkar, PhD student, University of Islamic Sciences, 
Jordanian Ministry of Education. 

 

Abstract 
The study aimed to identify the degree of employing mathematical thinking skills 

among mathematics teachers in Jerash from the point of view of the primary students in 
light of the achievement variable in Maths. The study population consisted of all primary 
students in Jerash governorate for the academic year (2017/2018 AD), as the number of 
governmental schools that contain the above-mentioned grades combined reached (83) 
schools, and given the difficulty of accessing the study population, a random cluster 
sample consisting of (9) Schools where the number of sample reached (642) male and 
female students representing (11%) of the study population. (the measure of employing 
mathematical thinking skills) was the applied study tool consisting of (48) items. The 
results showed the degree of employing mathematical thinking skills among 
mathematics teachers It was with a high score with an arithmetic average (3.74) and a 
level substantially less than the acceptable educational level (80%), as well as 
differences in the level of employing mathematical thinking skills attributable to 
achievement in favor of high-achieving students. 

Keywords: Skill, thinking, Mathematical thinking, Basic stage, Achievement in 
mathematics. 

  

  المقدمة

يعد تدريس الرياضيات مهنة صعبة وممتعة في نفس الوقت، ويعود ذلك إلى كونها تتعامل مع 
الكميات المجردة واألشكال والرموز والعمليات، فهي من أكثر المواد الدراسية أهمية وحيوية ألنها 

وحل تعمل على صقل شخصية المتعلم، وتدفعه لكي يفكر ويتأمل بشكل منطقي لتخطي العقبات 
  .المشكالت

كما تعتبر الرياضيات من األمور األساسية في جميع مجاالت الحياة المختلفة، وبدونها ال 
يمكن أن ٌتبنى أساسيات العلم والتقنيات في وقتنا الحاضر، فالرياضيات دور مهم في تطوير 

مجتمع ان المجتمعات لما توفره من حلول للكثير من المشاكل التي تواجه المجتمع، لذلك على ال
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يسعى جاهدا لتطوير كافة األساليب واالستراتيجيات التي تجعل من مادة الرياضيات مادة قابلة 
  ).2001الصادق، (للتعلم بأبسط صورها 

تعتمد الرياضيات على الفهم والتطبيق أكثر من الحفظ والتذكر، لذا تبرز هنا ضرورة توظيف 
ها وتعليمها بعيدا عن التعقيدات التي ترتبط بها، مهارات التفكير الرياضي للمضي قدما في تعلم

كونها علم تجريدي من خلق وابداع العقل البشري، من ضمن ما تهتم به االفكار والطرائق وانماط 
  )2003أبو زينه، (التفكير 

وفي هذا الصدد أجريت العديد منالدراسات حول كيفية توظيف مهارات التفكير الرياضي 
عليها في تعليم مادة الرياضيات للطلبة، حيث الحظ الباحث معاناة معلمي والمتغيرات المؤثرة 

الرياضيات لوجود فئة من الطلبة الذين يواجهون صعوبات عديدة في تعلم الرياضيات بالرغم من 
  .محاوالت المعلمين استخدام أساليب متعددة في تدريس الرياضيات

   :لة اآلتيةوعليه؛ تجسدت مشكلة الدراسة باإلجابة عن األسئ

توظيف مهارات التفكير الرياضي لدى معلمي الرياضيات في محافظة ) مستوى(ما درجة  .1
  جرش من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية؟

توظيف مهارات التفكير الرياضي لدى معلمي الرياضيات في ) مستوى(هل تختلف درجة  .2
المقبول تربويا محافظة جرش من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية عن المستوى 

  ؟%)80(

هل تختلف درجة توظيف مهارات التفكير الرياضي لدى معلمي الرياضيات في محافظة جرش  .3
منخفض، (من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية باختالف مستوى التحصيل في الرياضيات 

  ؟)متوسط، مرتفع

  :أهداف الدراسة

   :هدفت هذه الدراسة إلى

مهارات التفكير الرياضي لدى معلمي الرياضيات في محافظة التعرفإلى مستوى درجة توظيف  .1
  .جرش من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية

التعرف إلى أثر متغير التحصيل في مستوى درجة توظيف مهارات التفكير الرياضي لدى  .2
  .معلمي الرياضيات في محافظة جرش من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية

  :حدود الدراسة ومحدداتها

  : طبقت الدراسة ونفذت في ضوء حدود الدراسة ومحدداتها اآلتية
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اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصفوف الثامن والعاشر األساسية في : الحدود البشرية
  .المدارس األساسية في محافظة جرش

أجريت هذه الدراسة على طلبة الصفوف الثامن والعاشر األساسية في الفصل : الحدود الزمنية
  ).م2017/2018(راسي األول من العام الدراسي الد

التزم الباحث في أثناء دراسته على مدارس محافظة جرش، وتتحدد نتائج : الحدود المكانية
المستخدمة ) مقياس درجة توظيف مهارات التفكير الرياضي(تعميم الدراسة على أداة البحث 

  .في الدراسة من حيث صدقها وثباتها

  : أهميّة الدراسة

  :دراسة اهميتان همالل

المشكلة أو ) فهم(وتكمن باإلجابة عن أسئلة الدراسة السابقة وبالتالي : األهمية النظرية .1
  .الموضوع العام المبحوث

إذ أنها قد تسهم في تطوير مهارات التفكير الرياضي لدى معلمي : األهمية العملية .2
بهم واستراتيجيات الرياضيات، وأيضا قد تساعد معلمي الرياضيات في تطوير أسالي

التدريس، كما قد تساعد المؤلفين والمختصين في تطوير المناهج وفًقا لنظريات التفكير 
  .الرياضي

  : مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

شيء يمكن تعلمه أو اكتسابه أو تكوينه لدى المتعلم، عن طريق المحاكاة والتدريب، وأن : المهارة
عبد (ف نوع المادة وطبيعتها وخصائصها والهدف من تعلمها ما يتعلمه يختلف باختال

  ).1997الشافي، 

   )1999كوتريل، (تعرف بأنها القدرة على األداء والتعلم الجيد وقت ما نريد : المهارة

عمليات النشاط العقلي التي يقوم بها الفرد من أجل الحصول على حلول دائمة أو مؤقتة : التفكير
مستمرة في الذهن ال تتوقف أو تنتهي ما دام اإلنسان في حالة يقظة لمشكلة ما وهو عملية 

  ).2002مصطفى، (

عملية بحث عن معنى في موقف أو خبرة ذات عالقة بسياق رياضي، حيث يتمثل : التفكير الرياضي
  )2007أبو زينة، (الموقف في أعداد أو رموز أو أشكال أو مفاهيم رياضية 

تي تبدأ من الصف األول األساسي إلى الصف العاشر األساسي في المرحلة ال: المرحلة األساسية
  .محافظة جرش
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هو المعلومات والمهارات المكتسبة من قبل المتعلمين كنتيجة لدراسة موضوع : التحصيل الدراسي
  ).2008نواف، (أو وحدة دراسية محددة 

  اإلطار النظري

حياة المختلفة، وبدونها ال يمكن أن تعتبر الرياضيات من األمور األساسية في جميع مجاالت ال
ٌتبنى أساسيات العلم والتقنيات في وقتنا الحاضر، وايضا للرياضيات دور مهم في تطوير 
المجتمعات ألنها تقوم بحل الكثير من المشاكل التي تواجه المجتمع لذلك على المجتمع أن يسعى 

حمدان، (تطوير الفكر البشري ليكون علميا وتقنيا، باعتبار أن الرياضيات هي السبيل إلى 
2005.(  

وقد جاء تطور الرياضيات لشعور االنسان بحاجة ماسة إلى هذا العلم ألنه يعتبر المخطط 
للحياة سواء على المدى القريب أو البعيد، فالرياضيات ضرورية لفهم امور المعرفة كافة وتعتبر 

ضية ال نستطيع أن نحسم العديد من دعامة الحياة المنظمة ليومنا الحاضر وبدون الحقائق الريا
  ).2003أبو زينة، (المسائل في حياتنا اليومية 

كما إن الرياضيات الحديثة استطاعت أن تتوغل في جميع فروع المعرفة فال تكاد تجد علمًا 
طبيعيًا أو إنسانيًاإال ويعتمد بصورة كبيرة على الرياضيات، ولكن هل يفهم من ذلك أن النظرة إلى 

ات اقتصرت على كونها أداة تستخدم في العلوم األخرى لتفسير ظواهر معينة أو حل الرياضي
  مسائل تطبيقية عملية؟ 

ال، الرياضيات من وجهة نظر الرياضيين نظام مستقل ومتكامل من المعرفة : الجواب
الصادق، (ويستخدم األنظمة التجريدية التي ندرسها كنماذج تفسر بعض الظواهر الحسية 

2001.(  

ن هذا المنطلق يمكن القول بأن الرياضيات أصبحت الرفيق الوفي لإلنسان والمساعد له م
منذ بداية وجود البشرية على األرض، فعندما أراد اإلنسان األسئلة مثل كم عدد؟ وما حجم؟ 
اخترع علم الحساب، وبعد ذلك ابتكر علم الجبر لتسهيل العمليات الحسابية، أما فيما يخص 

شكال فقد تم ابتكار علم الهندسة لها، وظهر علم حساب المثلثات عندما أراد القياسات واأل
  ).2003أبو زينة، (اإلنسان تحديد موقع الجبال العالية والنجوم 

  :الرياضيات والتفكير

أن دراسة الرياضيات يجب أن تركز على التفكير السليم بحيث يتمكن ) 2009الخطيب، (يرى 
تاجات منطقية سليمة، واستخدام النماذج والحقائق والخصائص التوصل إلى استن: الطلبة من
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والعالقات الرياضية لتفسير المناقشات واالستنتاجات وتبرير اإلجابات والحلول، وكذلك استخدام 
  . االنماط والعالقات في تحليل المواقف الرياضية، وأخيرا أن يقتنع الطلبة بأن الرياضيات ذات معنى

  :اضيةتنمية المهارات الري

قدرة من قدرات االنسان على القيام بعمل ما وتتصف هذه القدرة : تعرف المهارة بأنها
، فالمهارة هي اي شيء تعلمه الفردية ليؤديه بسهولة ودقة، )1997ابو زينه، (بالسرعة والدقة 

  ).2000وليم عبيد وآخرون،(وقد يكون ذلك أداء جسميا أو عقليا 

درة على استخدام الطرق الرياضية اإلجرائية مثل العمليات فهي الق:أما المهارة الرياضية
  ).1998وليم عبيد واخرون، (الحسابية واالستقراء واالستدالل والتجريد 

عبيد (وبهذا الصدد فقد ضع ماكس سوبل اقتراحات لتنمية المهارات الرياضية وهي كاالتي 
  :)2000وآخرون، 

  .لروتيني الذي يحيل الى العمل اآلليتنمية الفهم قبل المهارة، وتفادي التدريب ا .1

تشجيع أصالة التفكير وإثابة المبدعين، ومراجعة المهارات التي تتطلبها دراسة موضوع معين  .2
  .عند الحاجة اليها

  .استخدام األفكار الجديدة لتثبيت المهارات، وربط المهارات الحديدة بالمهارات السابقة .3

  .الفردية، وتتبع أخطاء الطالب ومعالجتها أوال بأولتنويع أساليب التدريس لتتسق مع الفروق  .4

  .تحليل كل عناصر المهارة الممكنة، والتوكيد على الحماس والدافعية لدى الطالب .5

  :أنواع المهارات

وهي المهارات التي تعتمد على العمل اليدوي مثل الرسم والقياس : مهارات حركية يدوية: أوًلا
  .وغيرها

وهي مجموعة المهارات الدراسية التي تمكن التلميذ من دراسة : اديميةمهارات عقلية أك: ثانيا
الرياضيات مثل مهارات التطبيق والتصنيف والكشف ومهارات التعبير والبرهان الرياضي 

  ).1998عبيد وآخرون،(وغيرها من المهارات

 وهناك مهارات أساسية حددها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة
  :من ضمن عشر موضوعات) NCTM(األمريكية 

والتي تتضمن تحويل كسر عادي إلى كسر عشري، وكتابة مضاعفات : األرقام واألعداد .1
، واستخدام األعداد الصحيحة في حل المسائل، ومعرفة القيمة 12إلى  2األعداد من 

معرفة الصيغ المختلفة  المنزلية للرقم، وقراءة األعداد الكبيرة وكتابتها حتى الباليين، وأخيرا
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لألعداد وقراءتها وكتابتها وتحويلها مثل النسبة المئوية والصيغة العشرية إلى الصورة 
  .الكسرية

وتتضمن إعطاء نسبة مكافئة ألعداد أخرى، واستخدام الخوارزميات : العمليات الحسابية .2
عمليات ونفض المعروفة في العمليات الحسابية على األعداد النسبية، وإدراك خصائص ال

، وإجراء العمليات الحسابية على المقاييس، وأخيرا تقدير النتائج 1، 5األعداد مثل 
  .وتقييمها وإصدار األحكام على معقولية األجوبة

تحويل عبارات رياضية من مسائل لفظية، وتحويل : الجمل والعبارات الرياضية وتتضمن .3
  .الجمل والعبارات الرياضية الى مسائل لفظية

وتتضمن تميز الخطوط المتوازية والمتعامد واالفقية والمتقاطعة، وتصنيف : هندسةال .4
األشكال المستوية من خالل صفاتها وخصائصها، ومن ثم حساب المساحات لألشكال 

  .الرباعية والمثلثات والدوائر

ويتضمن استخدام مقاييس الطول والمساحة والحجم والوزن والنقود، وكذلك قياس : القياس .5
  .ول والمساحة والحجم والزوايا، والتحويل من وحدات قياس الى وحدات قياس اخرىالط

وتتضمن تفسير المعلومات ما خالل األشكال والرسومات، وتطبيق : العالقات واالقترانات .6
مفاهيم النسبة والتناسب في إنشاء األشكال والرسومات وتحديد العالقات الكمية، وكتابة 

  ). # ،<، >، (=ة بين الكميات والمقادير مثل عبارات وجمل تظهر العالق

وتتضمن تحديد الوسط والوسيط والمنوال لمجموعة من البيانات، : اإلحصاء واالحتماالت .7
وتحليل وحل مسائل احتمال بسيط على حجر النرد والتعدد، ومن ثم تقدير اإلجابة 

  .للحسابات والمسائل الحسابية

سم معين وتحديد ابعاده الحقيقة من خالل الرسم، ويتضمن رسم األشياء بمقياس ر: الرسم .8
وإنشاء رسم يوضح العالقة بين متغيرات البيانات المعطاة، وأخيرا قراءة الرسومات وتحليل 

  .النتائج منها

وتتضمن إعطاء أمثلة نقض الختيار صدق العبارات، وجمع المعلومات : التحليل الرياضي .9
  .ه البياناتوالبيانات التي تدعم نتيجة ما وعرض هذ

وتتضمن تقدير التكاليف الفعلية لألشياء واالحتياجات الفردية، : الرياضيات المالية المعيشية .10
  ).1997أبو زينة،( واستخدام المعادالت البسيطة لمصاريف الحياة اليومية
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  :مهارات التفكير الرياضي

مليات العقلية بأنها قدرة المتعلم على اتقان تنفيذ الع: تعرف مهارات التفكير الرياضي
االستقراء، االستنباط، التعميم، المنطق (المعرفية الخاصة بكل أسلوب من أساليب التفكير الرياضي 

) التصور المكاني-التفكيرالعقالني-البرهان الرياضي، التفكير االحتمالي –استخدام الرموز -الرياضي
  ).2000هالل، (

  :اولتها هذه الدراسة هيويرى الباحث أن مهارات التفكير الرياضي التي تن

استخدام الرموز في التعبير عن األفكار او المعطيات اللفظية راي اتجاه : التعبير بالرموز .1
  ).1986أبو زينة،(واحد من اتجاهي التفكير الرمزي

  ).1982هندام،(ويعرف بأنه استخالص حالة خاصة من حالة عامة مسلم بها: االستنباط .2

أبو (عقلية يتم بها استنتاج الحالة العامة من الحاالت الخاصةويعرف بأنه عملية : االستقراء .3
  ).1986زينة،

ويعرف بأنه القدرة على التصور البصري لحركة األشكال الهندسية : التصور البصري المكاني .4
  ).1991الطويل،(وعالقة األجزاء المختلفة في الشكل الهندسي

ة استنتاج العالقات، ومهارة الوصول والذي يتضمن مهارة التحليل، ومهار: البرهان الرياضي .5
إلى فكرة الحل، ومهارة الحل بأكثر من طريقة أو أسلوب، ومهارة مراجعة الحل، ومهارة تقييم 

  .المناقشات، وأخيرا مهارة التفسير

  :أسباب ضعف الطلبة في اكتساب المهارات الرياضية

  إن يسبق إتقان المهارة عدم توفر الوقت الكافي للتدرب على المهارات حيث من المفروض
  .تدريب كاف عليها

 عدم فهم المبادئ والتعاميم والمفاهيم التي تقوم عليها الخوارزمية.  

 نقص اهتمام المتعلمين في اكتساب المهارة بسبب ظهور اآلالت الحاسبة وانتشارها.  

 استخدام أساليب غير فعالة في تدريب المهارات.  

 امل مع المبادئ والرموز والمفاهيم عدم توفر المتعة واالستعداد او التع
 )2008الكبيسي،(المجرد
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  الدراسات السابقة ذات الصلة

تعددت الدراسات السابقة في موضوع مهاراتي التفكير الرياضي وغيرها، ومن هذه الدراسات 
  :ما يأتي

دراسة هدفت إلى معرفة مستوى مهارات التفكير الرياضي وعالقتها ) 2016عودة، (أجرت 
الرياضيات وأساليب : تقدات نحو الرياضيات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية من التخصصينبالمع

طالبًا وطالبة من تخصصي الرياضيات ) 220(تدريس الرياضيات وتكونت عينة الدراسة من 
وأساليب تدريس الرياضيات في جامعة النجاح، وتم اختيار العينة بالطريقة القصدية وتم اختيار 

يقة عشوائية طبقية، وتكونت أداة الدراسة من اختبار تفكير رياضي ومقياس لقياس الطلبة بطر
المعتقدات نحو الرياضيات، أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى توظيف مهارات التفكير الرياضي 
لدى أفراد عينة الدراسة مرتفع، كما أظهرت الدراسة وجود فوق ذات داللة احصائية لجميع 

كير الرياضي ومجاالت اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات تعزى لمتغير التحصيل مجاالت مهارات التف
  .ولصالح الطلبة مرتفعي التحصيل

دراسة هدفت الى الكشف عن اثر استخدام معمل الرياضيات في ) 2014العيثاوي، (وأجرت 
ينة مهارات التفكير الرياضي والتحصيل لدى طالبات الصف األول توسط في بغداد، حيث تكونت ع

طالبة من طالبات الصف األول المتوسط في مدرستين من المدارس المتوسطة ) 50(الدراسة من 
الحكومية التابعة لمديرية تربية الكرخ الثانية في محافظة العاصمة بغداد، حيث تم توزيع العينة على 

ضيات وتم تدريس مادة الريا): مدرسة متوسط النبأ للبنات(مجموعتين المجموعة التجريبية 
مدرسة متوسطة الداريات (طالبة، والمجموعة الضابطة ) 30(باستخدام معمل الرياضيات وتضم 

طالبة وقامت الباحثة ) 20(وتم تدريس مادة الرياضيات بالطريقة المعتادة السائدة وتضم ): للبنات
ة هي اختبار باستخدام أداتين، االولى هي اختبار التفكير الرياضي قامت الباحثة بتطويره، والثاني

تحصيلي قامت الباحثة ببنائه وتم التحقيق من صدقهما وثباتهما، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك 
فروق ذات داللة احصائية في مهارات التفكير الرياضي في األداء البعدي ألفراد عينة الدراسة حيث 

تفكير الرياضي لدى طالبات أن هناك أثرًا الستخدام معمل الرياضيات فيما يتعلق باختبار مهارات ال
المجموعة التجريبية، وأظهرت أيضًا وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى مهارات التفكير 

  .الرياضيتعزى للتحصيل لصالح الطلبة مرتفعي التحصيل

دراسة هدفت الى الكشف عن اثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية ) 2012نجم، (كما أجرى 
تحصيل المباشر والمؤجل في الرياضيات لدى طلبة الصف السابع األساسي، التفكير الرياضي في ال

طالبًا وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي والموزعين على ) 182(وتكونت عينة الدراسة من 
أربع شعب شعبتان للذكور تمثل المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة، وشعبتان 
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ألخرى ضابطة، وتكونت أداة القياس من اختبار تحصيلي في لإلناث إحداهما تجريبية وا
الرياضيات، والذي تم استخدامه لقياس تحصيل الطلبة بعد تنفيذ الدراسة المباشرة، وأظهرت 
نتائج الدراسة األثر اإليجابي للبرنامج التدريبي المقترح لتنمية التفكير الرياضي في تحسين 

ات وذلك لدى كل من الطلبة الذكور واإلناث وتفوقه في التحصيل المباشر والمؤجل في الرياضي
  . ذلك على الطريقة التقليدية في التدريس

دراسة هدفت التعرف على مدى تطبيق معلمي ومعلمات ) 2011البلوي، (كما وأجرى 
الرياضيات لمهارات تدريس مادة الرياضيات في مجاالت التخطيط والتنفيذ والتقويم وكذلك معرفة 

رات التفكير الرياضي لدى الطلبة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الرياضيات مستوى مها
طالب ) 520(و معلمًا ومعلم) 65(في محافظة الوجه في المملكة العربية السعودية والبالغ عددهم 

وطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة كأداة للدراسة تشمل على مهارات 
وكذلك استبانة لقياس مستوى مهارات التفكير ) التخطيط، والتنفيذ، والتقويم(س الثالث التدري

الرياضي لدى الطلبة، تم التأكد من صدقهما وثباتهما وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق المعلمين 
ع والمعلمات لعينة الدراسة جاء بدرجة مرتفعة، وأظهرت النتائج أيضًا امتالك الطلبة لمستوى مرتف

من مهارات التفكير الرياضي، ووجود فروف في مهارات التفكير الرياضي تعزى للتحصيل ولصالح 
  .الطلبة مرتفعي التحصيل

إلى الكشف عن العالقة المحتملة بين التحصيل في ) 2011(كما هدفت دراسة منصور
إذ بلغ عدد الرياضيات على مقياس مهارات التفكير لدى عينة من تالميذ الصف السادس االساسي، 

استندت الدراسة الى فرضية تدعي . طالبا وطالبة في مدارس مدينة دمشق) 241(أفراد العينة 
وجود كثير من األسباب وراء تدني التحصيل في الرياضيات، وهي في مجملها ذات أثر سلبي في 

جابية بين أداء الطلبة على مقياس مهارات التفكير، وأظهرت نتيجة الدراسة وجود عالقة ارتباط إي
  .التحصيل في مادة الرياضيات واألداء على مقياس التفكير لصالح الطلبة مرتفعي التحصيل

إلى فحص مظاهر التفكير الرياضي السائدة لدى طلبة ) 2008(وهدفت دراسة العبسي 
طالبا في منطقة إربد التابعة ) 364(الصف الثالث األساسي في االردن وكان عدد أفراد العينة 

وقد أظهرت الدراسة على عدم وجود مستوى مرتفع لمظاهر التفكير . الغوث الدولية لوكالة
الرياضي لدى الطلبة، ووجود فروق في مستوى التفكير الرياضي تعزى للتحصيل ولصالح الطلبة 

  .مرتفعي التحصيل
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  الطريقة واإلجراءات

  :منهج الدراسة

مع البيانات من خالل االستبانة استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي المعتمد على ج
   .؛ وذلك لمالءمته ألغراض الدراسة)لمقياس توظيف مهارات التفكير الرياضي(

  :مجتمع الدراسة

 :تأّلف مجتمع الدراسة من طلبة مدارس المرحلة األساسية الحكومية التي تحتوي الصفوف
ول من العام الدراسي الثامن، والعاشر األساسية مجتمعة معا في محافظة جرش في الفصل األ

مدرسة للذكور ) 36(مدرسة، منها ) 82(وقد بلغ عدد هذه المدراس ). 2018/  2017(
  .مدرسة لإلناث) 46(و

  .92) = 75(والعالمة المناظرة للمئين  72) = 25(العالمة المناظرة للمئين : مالحظة

  :عينة الدراسة

األساسية في محافظة جرش تم  طالب في مدارس المرحلة) 642(تكونت عينة الدراسة من 
يوضح توزيع أفراد العينة تبعًا ) 4(اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة، الجدول رقم 

  ).الصف، عالمة الرياضيات في نهاية السنة الدراسية السابقة(لمتغيري 

 توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير التحصيل: )1(الجدول 
  النسبة المئوية  رالتكرا  المستوى  المتغير

 التحصيل

 %21.8  140  منخفض
  %55.8  358 متوسط
  %22.4  144 مرتفع

  %100.0  642 المجموع

أن أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير التحصيل ) 2(يظهر من الجدول رقم 
  .منخفضللمستوى ال%) 21.8(للمستوى المرتفع، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية %) 55.8(
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  :أداة الدراسة

ألجل إجراء هذه الدراسة ومن ثم اإلجابة عن اسئلتها، تم استخدام مقياس توظيف مهارات 
التفكير الرياضي، حيث اعتمد الباحث هذا المقياس لمناسبته ألهداف الدراسة ومنهجها، واتبع 

  :الخطوات التالية في إعداده

) 49(حيث تكونت من ) 2الملحق / ية بصورتها األول(تم تطوير استبانة كمقياس أولي  .1
  ).2(فقرة ملحق رقم ) 48(فقرة، وأصبح المقياس بعد تحكيمه مكونًا من 

 Likert Scaleدرجات على نمط مقياس ) 5-1(تم تدريج سلم اإلجابة تدريجًا خماسيًا  .2
  ).دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا:(الخماسي

محكمين من ذوي الخبرة ) 8(ين مكون من ثمانية عرض المقياس على مجموعة من المحكم .3
في مجال المناهج والتدريس لبيان مدى الصحة اللغوية للفقرات ) 3ملحق (واالختصاص 

ودقة مهارات التفكير الرياضي وفقًا ألداة الدراسة، وأخذت جميع أراء المحكمين من حذف 
مهارات (فقرة ) 48(ة مكونة من لبعض الفقرات أو إضافة لها، أو تعديلها، لتصبح أداة الدراس

  .بصورتها النهائية) التفكير الرياضي

  صدق أداة الدراسة 

بعرضها على مجموعة من ) صدق المحتوى(قام الباحث بالتحقق من صدق أداة الدراسة 
الذين أبدوا بعض المالحظات  ،)3الملحق (محكما ومحكمة ) 10(المحكمين المختصين عددهم 

حولها، حيث تم إجراء العديد من التعديالت النحوية واإلمالئية، كما تم إضافة بعض الفقرات 
  .وحذف العديد من الفقرات أغلبها سلبية، وعليه؛ تم إخراج أداة الدراسة بشكلها الحالي

  :ثبات األداة

طالب من خارج ) 30(نة مكونة من تم توزيع مقياس توظيف مهارات التفكير الرياضي على عي
) Chronbach Alpha(العينة االصلية للدراسة لمرة واحدة ثم تم تطبيق معادلة كرونباخ ألفا 

 ).2(على جميع عبارات المقياس، كما هو مبين في جدول) Guttman(ومعادلة جوتمان 

 معامالت ثبات مقياس الدراسة: )2(الجدول 

  معامل الثبات المعادلة

  0.93  نباخ الفاكرو

  0.95  جوتمان
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أن قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا للمقياس بلغت ) 2(يظهر من الجدول رقم 
وجمعيها قيم مرتفعة ومقبولة ألغراض التطبيق ) 0.95) (جوتمان(بينما بلغت قيمة ) 0.93(

 & Amir) (0.60(أيضا؛ إذ أشارت معظم الدراسات إلى أن نسبة قبول معامل الثبات 
Sonderpandian, 2002.(  

  :أسلوب جمع البيانات

  : اعتمد الباحث على أسلوبين لجمع البيانات الالزمة للدراسة، هما

وذلك من خالل مراجعة األدبيات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة : أسلوب العمل المكتبي: األول
تحديد مشكلة  من مراجع ودراسات وبحوث حول الموضوع، واستفاد منها الباحث في

  . الدراسة ومتغيراتها، كما استفادت منها في اإلطار النظري للدراسة وإعداد أداة الدراسة

عن ) Raw Data(وذلك من خالل الحصول على البيانات األولية : أسلوب العمل الميداني: الثاني
اسة، ثم على عينة الدر) مقياس توظيف مهارات التفكير الرياضي(طريق توزيع أداة الدراسة 

تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة واستخالص النتائج ووضع التوصيات استنادًا إلى هذه 
  .النتائج

  :متغيرات الدراسة

  :يتضمن البحث متغيرات مستقلة ومتغيرًا تابعا واحدًا وهي

التحصيل في الرياضيات، وله ثالثة مستويات  ):Independent Variables(المتغيرات المستقلة 
  ).متوسطة، مرتفعة منخفضة،: (هي

  ):Dependent Variables(المتغيرات التابعة 

تتضمن الدراسة متغيرًا تابعا واحدًا يتمثل في درجة توظيف مهارات التفكير الرياضي لدى 
  .معلمي الرياضيات في محافظة جرش من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية

  :المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن السؤال األول من ) SPSS(رنامج التحليل اإلحصائي قام الباحث باستخدام ب
خالل استخراج اإلحصاءات الوصفية المتمثلة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 
توظيف مهارات التفكير الرياضي لدى معلمي الرياضيات من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية، 

، ولإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام )T(م استخدام اختبار ولإلجابة عن السؤال الثاني ت
  .تحليل التباين األحادي
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  :تعديل المقياس

لتحليل بيانات واإلجابة عن أسئلة الدراسة تم االعتماد على مقياس ليكرت الخماسي في 
عن  تعبر) 2(تعبر عن أبدا، درجة ) 1(درجة : اإلجابة عن األسئلة وذلك حسب الدرجة التالية

تعبر دائما، تم عكس ) 5(تعبر عن غالبا، درجة ) 4(تعبر عن أحيانا، درجة ) 3(نادرًا، درجة 
التدريج للفقرات التي تحمل معني سلبي، ولتفسير المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة 

ار الدراسة على كل عبارة من عبارات االستبانة وعلى كل مجال من مجاالتها؛ تم استخدام المعي
  ):3(االحصائي االتي والمبين في الجدول 

  تدريج مقياس االستبانة: )3(الجدول 

  5  4  3  2  1  الدرجة  طبيعة الفقرة

  إيجابية
  مستوى الموافقة

  دائما  غالبًا  أحيانا  نادرا  أبدًا

  أبدًا  نادرا  أحيانا غالبًا  دائما سلبية

د التعليق على المتوسط الحسابي أما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة عن
للمتغيرات الواردة في نموذجها لتحديد درجة الموافقة فقد حددت الباحث ثالث مستويات هي 

  : بناًء على المعادلة اآلتية) مرتفع، متوسط، منخفض(

  عدد المستويات ) / الحد األدنى للبديل -الحد األعلى للبديل= (طول الفترة

  :ك تكون المستويات كالتاليوبذل 1.33= 4/3=  3)/1- 5(

  ).2.33إلى أقل من  1(درجة موافقة منخفضة من 

  ).3.66إلى أقل من  2.33(درجة موافقة متوسطة من 

  ).5إلى  3.66(درجة موافقة مرتفعة من 

  عرض النتائج ومناقشتها

توظيف مهارات ) مستوى(ما درجة : "والذي نص على النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال
لتفكير الرياضي لدى معلمي الرياضيات في محافظة جرش من وجهة نظر طلبة المرحلة ا

  "األساسية؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد 
  .يوضح ذلك) 4(العينة على فقرات المقياس، جدول 
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  فات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرا: )4(جدول 

  الفقرة  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  درجة

  التقييم

1 14  
يحثني معلم الرياضيات على تطبيق القاعدة أو القانون في 

  .مواقف جديدة
 مرتفعة 1.10 4.31

  مرتفعة 1.13  4.27  .تيشجعني معلم الرياضيات على التعلم الذاتي في الرياضيا  30  2

3  15  
يشجعني معلم الرياضيات على التمييز بين العبارات 

  .الرياضية الصحيحة والعبارات الخاطئة
  مرتفعة 1.00 4.25

4  33  
يشجعني معلم الرياضيات على قراءة المسألة الرياضية 

  .بشكل جيد
  مرتفعة 1.17  4.11

5  1  
اللفظية  معلمة الرياضيات قراءة العبارة/يطلب مني معلم

  .الرياضية
  مرتفعة 1.06 4.10

5  7  
يطلب مني معلم الرياضيات قراءة العبارة الرياضية بشكل 

  .جيد
  مرتفعة 1.14  4.10

  مرتفعة 1.22  4.07  .يطلب مني معلم الرياضيات كتابة الحلول في صورة منطقية  46  7

8  37  
يشجعني معلم الرياضيات على المشاركة في الحصة بصورة 

  .إيجابية
  مرتفعة 1.16  4.02

9  34  
يطلب مني معلم الرياضيات تمييز بين المعطيات 

  .والمطلوب
  مرتفعة 1.20  3.99

  مرتفعة 1.23 3.95  .يتقبل معلم الرياضيات طرح األسئلة ومناقشتها  17  10

11  24  
يعرض معلم الرياضيات كيفية صياغة القاعدة أو القانون 

  .بناء على دراسة الحاالت الخاصة
  مرتفعة 1.19  3.94

12  43  
يطلب مني معلم الرياضيات أن أصغي جيدا لزمالئي من 

  .اجل استيعاب أفكارهم ومناقشتها
  مرتفعة 1.25  3.92

13  18  
ينمي معلم الرياضيات لدي ربط الخبرات التعليمية السابقة 

  .بالمواقف التعليمية الجديدة
  مرتفعة 1.23 3.91

13  26  
لتمييز بين األشكال يطلب مني معلم الرياضيات على ا

  .الهندسية والمستوية
  مرتفعة 1.21  3.91

13  28  
يشجعني معلم الرياضيات على استنتاج القاعدة التي تربط 

  .بين المعلومات واألشكال المعطاة
  مرتفعة 1.18  3.91

16  6  
يشجعني معلم الرياضيات على صياغة فرضيات رياضية 

  .قابلة لالختبار
  مرتفعة 1.19 3.89
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  الفقرة  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  درجة

  التقييم

17  3  
طلب مني معلم الرياضيات تحويل العبارة اللفظية إلى ي

  .صورة رمزية
  مرتفعة 1.15 3.88

18  38  
يطلب مني معلم الرياضيات استنتاج نتائج صحيحة ومفيدة 

  .من المعطيات مع ذكر السبب
  مرتفعة 1.25  3.87

19  20  
يطلب مني معلم الرياضيات القراءة الجيدة لفهم الحاالت 

  .الفردية المتنوعة
  مرتفعة 1.22 3.86

20  5  
يحثني معلم الرياضيات على تحديد الرموز الرياضية 

  .للمتغيرات والعالقات الرياضية
  مرتفعة 1.17 3.85

20  45  
يساعدني معلم الرياضيات على تنويع الحل في الرياضيات 

  .بأكثر من طريقة
  مرتفعة 1.31  3.85

22  25  
لقانون يشجعني معلم الرياضيات على التحقق من صحة ا

  .الرياضي بتطبيقه على حاالت خاصة
  مرتفعة 1.24 3.84

22  35  
يطلب مني معلم الرياضيات تحديد المعطيات في صورة 

  .رمزية
  مرتفعة 1.18  3.84

24  21  
يطلب مني معلم الرياضيات تحديد خصائص كل حالة 

  .خاصة
  مرتفعة 1.18 3.83

  مرتفعة 1.24  3.82  .ينمي معلم الرياضيات حبي لالستطالع الرياضي  16  25

25  22  
يطلب مني معلم الرياضيات تحديد العالقة بين مقدمات 

  .ونواتج كل حالة على حدة
  مرتفعة 1.16  3.82

25  23  
يشجعني معلم الرياضيات على استنتاج الخاصية المشتركة 

  .بين الحاالت الخاصة
  مرتفعة 1.21  3.82

28  27  
الهندسية يطلب مني معلم الرياضيات تمييز األشكال 

  .المتطابقة واألشكال المتشابهة
  مرتفعة 1.24  3.81

29  2  
يطلب مني معلم الرياضيات تحديد العالقات المتضمنة بين 

  .متغيرات العبارة اللفظية
  مرتفعة 1.15  3.79

30  39  
يساعدني معلم الرياضيات على استنتاج نتائج جديدة من 

  .معلومات سابقة مع ذكر السبب
  ةمرتفع 1.22 3.78

31  40  
يطلب مني معلم الرياضيات على تحديد العالقة بين 

  .المعطيات والمطلوب
  مرتفعة 1.21  3.77

32  47  
يحثني معلم الرياضيات على الحكم بصحة البرهان الرياضي 

  .من الناحية الرياضية
  مرتفعة 1.29  3.75
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  الفقرة  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  درجة

  التقييم

33  13  
يحثني معلم الرياضيات على تطبيق القاعدة العامة على 

  .صةالحالة الخا
  مرتفعة 1.33  3.74

  مرتفعة 1.36 3.72  .أشعر بالحرية في التعبير عن رأيي في حصص الرياضيات  9  34

35  36  
يطلب مني معلم الرياضيات تحديد المطلوب في صورة 

  .رمزية
  مرتفعة 1.22  3.71

  مرتفعة 1.34  3.70  .يوفر معلم الرياضيات بيئة صفية بنائية تفاعلية مع الطلبة  42  36

37  29  
يساعدني معلم الرياضيات على الربط بين منهاج الرياضيات 

  .والمناهج األخرى
  متوسطة 1.42  3.64

38  10  
يحثني معلم الرياضيات على تحديد ارتباط الحالة الخاصة 

  .بالحالة العامة
  متوسطة 1.23  3.62

39  11  
يطلب مني معلم الرياضيات تحديد العالقة بين الحالة 

  متوسطة 1.27  3.57 .مةالخاصة والحالة العا

  متوسطة 1.35  3.56  .ينقد معلم الرياضيات األنشطة التي أقوم بها  19  40

41  12  
يطلب مني معلم الرياضيات تحديد الحالة الخاصة التي تقع 

  .تحت إطار الحالة العامة
  متوسطة 1.21  3.53

42  48  
يحثني معلم الرياضيات على الحكم بخطأ برهان رياضي من 

  .لرياضيةالناحية ا
  متوسطة 1.46  3.52

43  8  
ال يستمع معلم الرياضيات إلى باهتمام حين أناقشه في أمر 

  .يتعلق بموضوع الدرس
  متوسطة 1.61 3.11

44  4  
يسمح لي معلم الرياضيات في لعب األدوار لشخصيات أرغب 

  .في تقديمها خالل عملية التعلم
  متوسطة 1.48 3.08

45  31  
ت القيام باستخدام اإلنترنت في يطلب مني معلم الرياضيا

  .الحصول على مراجع أخرى للدرس
  متوسطة 1.57  2.92

46  44  
ال يستمع معلم الرياضيات إلى باهتمام حين أناقشه في 

  .موضوع الدرس
  متوسطة 1.49  2.75

  متوسطة 1.49  2.74  .ال يسمح لي معلم الرياضيات بمخالفة رأيه  32  47

48  41  
أسئلة بعيدة عن المألوف في  ال يطرح معلم الرياضيات

  .الرياضيات
  متوسطة 1.42  2.58

 مرتفعة 0.63 3.74  المقياس ككل
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أن األوساط الحسابية إلجابات أفراد العينة ) 5(يتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم 
على عبارات مقياس توظيف مهارات التفكير الرياضي لدى معلمي الرياضيات في محافظة جرش من 

عبارة على ) 36( حيث حصلت) 4.31-  2.58(ة نظر طلبة المرحلة األساسية تراوحت بين وجه
مستوى مرتفع من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وتراوحت األوساط الحسابية لهذه العبارات ما 

يحثني معلم الرياضيات على  :والتي تنص على) 14( كان أعالها للعبارة رقم) 4.31-3.70(بين 
والتي تنص ) 42(بينما كان أدناها للعبارة رقم  ،عدة أو القانون في مواقف جديدةتطبيق القا

) 12(كما يظهر من الجدول أن  يوفر معلم الرياضيات بيئة صفية بنائية تفاعلية مع الطلبة، :على
عبارة حصلت على مستوى متوسط من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وتراوحت االوساط 

 :التي تنص على) 29(كان اعالها للعبارة رقم ) 3.64-2.58(ارات ما بين الحسابية لهذه العب
بينما كان أدناها ، يساعدني معلم الرياضيات على الربط بين منهاج الرياضيات والمناهج األخرى

  .ال يطرح معلم الرياضيات أسئلة بعيدة عن المألوف في الرياضيات: التي تنص) 41(للعبارة رقم 

ه النتيجة إلى تركيز وزارة التربية والتعليم األردنية على تدريب المعلمين ويعزوا الباحث هذ
على مهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات الحياة وسوق العمل والتي جاء من ضمنها مهارات 
التفكير الرياضي، من خالل إنشاء مراكز تدريبية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة وتأهيل المعلمين 

وتنميتهم مهنيا ولعل أبرزها مركز الملكة رانيا إلعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة  قبل الخدمة
والذي أثبت مقدرته على تدريب المعلمين علىتوظيف مهارات التفكير الرياضي لدى المعلمين 

  ).2019القشي، (بشكل عام ولدى معلمي الرياضيات بشكل خاص 

والعيثاوي ) 2016(ئج دراسة كل من عودة وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتا
  ).2008(والعبسي ) 2001(والبلوي ) 2011(

توظيف ) مستوى(هل تختلف درجة : "والذي نص على النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا
مهارات التفكير الرياضي لدى معلمي الرياضيات في محافظة جرش من وجهة نظر طلبة 

  "؟%)80(توى المقبول تربويا المرحلة األساسية عن المس

لإلجابة عن هذا السؤال ومعرفة مدى اختالف توظيف مهارات التفكير الرياضي لدى معلمي 
 One(تم تطبيق اختبار %)80(الرياضيات في محافظة جرش عن المستوى المقبول تربويا 

Sample T-test (دول على إجابات أفراد العينة على فقرات المقياس واألداة ككل، والج)6 (
  .يوضح ذلك
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على درجة توظيف مهارات التفكير ) One Sample t-test(نتائج تطبيق اختبار : )6(جدول 
  الرياضي لدى معلمي الرياضيات في محافظة جرش ككل

 من حيث
  الوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  الخطأ

 المعياري
t 

  درجات

 الحرية
  الداللة

 اإلحصائية
  0.00 641 -10.708 0.02 0.63  3.74 االداة ككل

وهي قيمة دالة ) 10.708- (المحسوبة لألداة ككل بلغت ) t(أن قيمة ) 6(يتضح من الجدول 
، وهذا يدل )4(والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي ) α≤0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة 

والتي تعادل ما ) 4( على أن المتوسط الحسابي المحسوب كان أقل من العالمة المعيارية لالختبار
، األمر الذي يشير إلى وجود اختالف بين توظيف مهارات التفكير الرياضي لدى %)80(قيمته 

  %).80(معلمي الرياضيات في محافظة جرش عن المستوى المقبول تربويًا 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى األثر السلبي أو الضعف عند بعض المدرسين في درجة توظيف 
ير الرياضي لدى معلمي الرياضيات من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية مقارنة مهارات التفك

  .تربويًا) المطلوب(بجودة االداء العام المقبول 

والعيثاوي ) 2016(وقد جاءت نتائج هذه الدراسة مختلفة مع نتائج دراسة كل من عودة 
  ).2008(والعبسي ) 2001(والبلوي ) 2011(

هل تختلف درجة توظيف مهارات التفكير : "والذي نص على ل الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤا
الرياضي لدى معلمي الرياضيات في محافظة جرش من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية 

  ؟)منخفض، متوسط، مرتفع(باختالف مستوى التحصيل في الرياضيات 

المعيارية إلجابات عينة  لإلجابة عن هذه األسئلة، تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات
 ).7(الدراسة عن مقياس الدراسة ككل وفقًا لمتغير التحصيل، كما هو في الجدول 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن مقياس الدراسة : )7(جدول 
  وفقًا لمتغير التحصيل

  التحصيل
  العينة ككل

  يارياالنحراف المع  الوسط الحسابي
 0.71 3.48  منخفض
 0.58 3.78  متوسط
 0.58 3.87  مرتفع

 0.62 3.71  العينة ككل
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وجود فروق ظاهرية بين األوساط الحسابية إلجابات عينة الدراسة ) 7(يتضح من الجدول 
عن مقياس توظيف مهارات التفكير الرياضي لدى معلمي الرياضيات في محافظة جرش من وجهة 

األساسية باختالف التحصيل، وللكشف عن داللة الفروق بين هذه المتوسطات، نظر طلبة المرحلة 
نتائج ) 8(، ويبين الجدول )one–Way ANOVA(تم استخدام أسلوب تحليل التباين األحادي 

  .هذا التحليل

  نتائج تحليل التباين األحادي على المقياس ككل تبعًا لمتغير التحصيل: )8(جدول 

  مصدر

  التباين

  مجموع

  لمربعاتا

  درجة

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة

  )F(اإلحصائي 

  الداللة

  اإلحصائية
 0.000 15.48 5.74 2 11.48  التحصيل
   0.37 640 235.89  الخطأ
    642 247.37  الكلي

وجود اختالف في درجة توظيف مهارات التفكير الرياضي لدى معلمي ) 8(يتبين من الجدول 
ن وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية باختالف مستوى التحصيل الرياضيات في محافظة جرش م

بمستوى داللة ) F) (15.48(، حيث بلغت قيمة )منخفض، متوسط، مرتفع(في الرياضيات 
وهي قيمة دالة إحصائيًا، ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث بتطبيق اختبار شيفيه ) 0.000(

  :للمقارنات البعدية وكانت النتائج كما يلي

  للمقارنات البعدية ) شيفيه(نتائج تطبيق طريقة : )9(لجدول ا

(I) التحصيل (J) الداللة اإلحصائية  الفرق التحصيل  
 000. *-2961.- متوسط منخفض

 000. *-3866.- مرتفع 
 000. *2961. منخفض متوسط

 323. -0905.- مرتفع 
 000. *3866. منخفض مرتفع

 323. 0905. متوسط 

كانت بين مستوى التحصيل ) Scheffe( ةلجدول أن مصادر الفروق تبعاً  لطريقيظهر من ا
  ).متوسط، مرتفع(لصالح المستويات ) متوسط، مرتفع(منخفض وكل من مستويات التحصيل 

والعيثاوي ) 2016(وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسة كل من عودة 
  ).2008(والعبسي ) 2011(المنصور و )2001(والبلوي ) 2011(
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  التوصيات 

  : في ضوء نتائج الدراسة واستنتاجاتها، يوصي الباحث بما يأتي

  عقد لقاءات مع معلمي الرياضيات لتوضيح أنماط التفكير الرياضي وكيفية توظيف تلك
  .األنماط في حل المسائل الرياضية

 ة مهارات التفكير العمل على تدريب معلمي الرياضيات على تصميم برامج تعليمية لتنمي
  .الرياضي لدى الطلبة في جميع المراحل التعليمية

 االهتمام باألنشطة الطالبية التي تسهم بصورة إيجابية في تنمية مهارات التفكير الرياضي.  

  إثراء المناهج الدراسية في مختلف المراحل واألنشطة التربوية التي تساعد على تنمية
  .لبةمهارات التفكير الرياضي لدى الط

  تنويع أساليب التدريس واالستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في تعليم الرياضيات وجعلها مادة
 .ممتعة أكثر

 

  المراجع

  المراجع العربية: أوًال

مدى تطبيق معلمي الرياضيات لمهارات تدريس الرياضيات المطور ). 2011( .البلوي، هاني

رسالة ماجستير . محافظه الوجه في المملكة العربية السعوديةفي المرحلة االبتدائية في 
  . غير منشورة، جامعة مؤتة، األردن

 عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، .أساليب تدريس الرياضيات ).2005( .فتحي حمدان،
  .األردن

مكتبة المجتمع العربي للنشر  .أساليب تدريس الرياضيات ).2009( .خالد محمد الخطيب،
  .األردن عمان، والتوزيع،

أثر استخدام استراتيجيات تدريسية قائمة على حل  ).2009( .محمد أحمد الخطيب،

المشكالت في تنمية التفكير الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالب الصف 

  .األردن الجامعة األردنية، رسالة دكتوراه غير منشورة، .السابع األساسي في األردن
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 إربد قصبة لواء في الحكومية الثانوية املدارس مديري التميز لدى إدارة فاعلية درجة
 املعلمني نظر وجهة من

  
  *ميسون محمود خليفة الرحيل

  

  ملخص

 لــواء فـي  الحكوميــة الثانويـة  المــدارس مـديري  التميـز لــدى  إدارة فاعليــة درجـة هـدفت الدراسـة تعــرف   
 في الحكومية الثانوية المدارس يمعلمجميع كون مجتمع الدراسة من ت. المعلمين نظر وجهة من إربد قصبة
معلـم،  ) 149(وتكونت عينـة الدراسـة مـن    ، معلمةمعلما و) 4633(م والبالغ عددهباألردن،  إربد قصبة لواء

لجمع البيانات وتم استخدام المنهج المسحي الوصفي، ومعلمة، وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية، ) 221(و
 الثانويــة المــدارس مـديري  التميـز لــدى  إدارة فاعليــة درجـة أظهــرت نتـائج الدراســة أن  و. ةاسـتبان  ويرتطــتـم  

" العمليـات  إدارة "حيث جاء في المرتبـة األولـى مجـال    جاءت بدرجة مرتفعة،  إربد قصبة لواء في الحكومية
ــال  وبدرجـــة مرت" المعرفـــة إدارة"مجـــال  الثانيـــةوبدرجـــة مرتفعـــة، تالهـــا فـــي المرتبـــة   فعـــة، بينمـــا جـــاء مجـ

فـي   "التخطـيط االسـتراتيجي  "مجـال  بينمـا جـاء   ، مرتفعـة ، وبدرجـة  الثالثـة فـي المرتبـة   " التحسين المستمر"
 ةلـة إحصـائي  الدذات د فـروق  ووجـ كمـا بينـت النتـائج أيضـا عـدم      . وبدرجـة متوسـطة  األخيرة الرابعة والمرتبة 

 يري سنوات الخبرة، والجـنس، والمؤهـل العلمـي، وفـي    إجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغ اتبين متوسط
 لمؤشــرات المدرسـة  خطـة  تضـمين  ضـرورة : منهـا  التوصـيات  مـن  بعـدد  الباحثـة  أوصـت  الدراسـة  نتـائج  ضـوء 

 التطويريـة  الخطـة  مع تنسجم تنفيذية خطة وضع على المدارس مديري عمل وضرورة محددة، أداء ومعايير
  .المحتملة مخاطرال لمواجهة طوارئ خطط ووضع للمدرسة،

  .إربد، األردن قصبة لواء الحكومية، الثانوية المدارس التميز، مديري إدارة فاعلية: الكلمات المفتاحية
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The Degree of Effectiveness of Managing Excellence among Government 
Secondary School Principals in the Kasbah of Irbid District from the 

Teachers' Point of View  
 

Maysoon M. Khalifa, Student, Faculty of Educational Sciences, Jerash 
University. 

 

Abstract 
The study aimed to identify the degree of effectiveness of management excellence 

among government secondary school principals in the Kasbah of Irbid district from the 
teachers' point of view. The study population consisted of all public secondary school 
teachers in the Kasbah of Irbid district in Jordan, who numbered (4,633) male and 
female teachers, and the study sample consisted of (149) male and (221) female teachers, 
and they were chosen randomly, and the descriptive survey method was used, and to 
collect Data A questionnaire was developed. The results of the study showed that the 
degree of effectiveness of management excellence among the principals of public 
secondary schools in the Kasbah of Irbid district came to a high degree, where the field 
of “operations management” came in the first place with a high degree, followed by the 
field of “knowledge management” with a high degree, while the field of “knowledge 
management” came in the second place. Continuous improvement” ranked third, with a 
high degree, while the field of “strategic planning” ranked fourth and last, with a 
medium degree. The results also showed that there were no statistically significant 
differences between the average responses of the study sample members due to the 
variables of years of experience, gender, and educational qualification. In light of the 
results of the study, the researcher recommended a number of recommendations, 
including: the need to include the school plan with specific indicators and performance 
standards, and the need for school principals to work To develop an implementation plan 
consistent with the development plan of the school, and to develop contingency plans to 
face potential risks. 

Keywords: Effectiveness of excellence management, Principals of governmental 
secondary schools, Kasbah Irbid district, Jordan. 

  

  المقدمة

يواجه العالم اليوم تحديات وتغييرات فرضت على النظام التعليمي وادارته االتصاف بالجودة 
والكفاءة والفاعلية، ونظرا ألهمية الدور الذي تقوم به اإلدارة المدرسية كأداة تطوير رئيسية 

ة نواة للمجتمع، تعمل على تقدمه، ورفع كفاءته، ونجاح سياساته، حيث تعد اإلدارة المدرسي
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التغيير والتطوير في البيئة التربوية، والقادرة على مواكبة التغييرات المتسارعة في عصر المعرفة 
والتحول التكنولوجي، والتي تمكن الموارد البشرية القائمة في المدرسة من معلمين وطلبة من 

مدير المدرسة  السير في طريق اإلبداع واالبتكار والتميز، والذي يتحقق بمدى مساعدة وتعاون
مع المعلمين وتفهمه لهم ووضعه للخطط الناجحة التي تمكنه من تحقيق األهداف التي تم وضعها 

                .وفق نموذج إداري متميز

وتقوم اإلدارة المدرسية في جوهرها على التفاعل البناء بين المدير والمعلمين والطلبة 
ات االجتماعية والتكنولوجية والتربوية والمجتمع المحلي وهي تعكس الحاجة لمواجهة التحدي

واالقتصادية التي تواجه مدير المدرسة أثناء قيامه بعمله، مما يتوجب عليه ممارسة األداء 
اإلداري المتميز، الذي يتم تحقيقه عن طريق تفعيل األنشطة التربوية والتطويرية والتنموية 

    ).2011ناصف، (للمؤسسات التربوية في مجال التطوير اإلداري 

إلى أن أهمية مدير المدرسة تبرز من خالل ما يقوم به من دور ) 2009(ويشير السعود 
أساسي في تسيير العملية التربوية وتطويرها، فهو القائد التربوي المسؤول عن تسيير األعمال 

شرف اإلدارية المختلفة من جهة، وهو المشرف التربوي المقيم الذي يتابع سير العملية التربوية وي
عليها بانتظام واهتمام من جهة أخرى، لذا أصبح واضحًا أن الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة 

  .تعمل على تحسين األساليب التعليمية للمعلمين، وتنميتهم مهنيًا

وقد نشأ مفهوم التميز للتعبير عن الحاجة إلى منهج شامل يجمع عناصر ومقومات بناء 
قق لها قدرات عالية في مواجهة المتغيرات واألوضاع الخارجية المؤسسات على أسس متفوقة تح

المحيطة، كما تكفل لها تحقيق الترابط، والتناسق الكامل بين عناصرها، ومكوناتها الذاتية، 
واستثمار قدراتها المحورية، وتحقيق الفوائد، والمنافع ألصحاب المصلحة من المؤسسة والعاملين 

    ).2002السلمي، (تمع بأسره بها والمتعاملين معها والمج

ن تميز أي منظمة يمكن أن يعزى إلى تميز العملية اإلدارية فيها، وتميز المدخالت أو
ن الباحثين اجمعوا إال إالبشرية، وبالرغم من أهمية مدخالت العملية التعليمية كافة في المدرسة؛ 

األساسي الذي يعول عليه في  قوم به المدرسة باعتباره المدخلتعلى أهمية الدور القيادي الذي 
تنفيذ البرامج التعليمية، ويؤثر تأثيرا مباشرا في مخرجات المدرسة، وتحقيق أهدافها بالطريقة 

  ).2011العساف والصرايرة، (المطلوبة وبنجاح 

ن عملية التميز في المدارس الحكومية تدفع الصراع بين القديم أ) 2004(ويرى الشمري 
ن عملية نجاح تطبيق أيز يعمل على كشف األخطاء القديمة الممارسة، ووالجديد، حيث ان التم

التميز ليست باألمر الهين فهي بحاجة للمشاركة من أطراف رسمية متعددة، وبذل المجهود، 
والوقت، وتوجيه الطاقم اإلداري والتربوي في المدرسة وتعريفهم بمبررات التميز ومستلزماته، 
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لواضح للتمييز بين المجتمعات المتقدمة والنامية، وان الخطط الجيدة قد وان اإلدارة هي المؤشر ا
تفشل في ظل اإلدارة السيئة، وان الخطط الضعيفة يمكن تحسينها وتعزيز تحقيقها بوجود اإلدارة 

  .الناجحة وان اإلدارة الناجحة هي المؤشر لتطور األمم

لرفع مستويات األداء من خالل  ويعد التميز اإلداري ضرورة من ضرورات التطور اإلداري
تطور مهارات وقدرات العاملين وأعضاء الهيئات اإلدارية في المؤسسة، حيث إن تطوير مهاراتهم 
وقدراتهم يتطلب وجود تنظيم فعال تسوده روح الفريق واالبتكار والمبادأة والمنافسة بحيث يشعر 

الشعور يدفع العاملين إلى بذل كافة  كل فرد من األفراد العاملين بأن المؤسسة ملك له، إن هذا
  ).2012العمايرة، (طاقاتهم وجهودهم واعطاء كل ما لديهم من اجل تميز المؤسسات ونجاحها 

حدى المداخل اإلدارية الحديثة التي إدارة التميز تعتبر إن أ) 276 ،2013(ويرى العنزي 
إلى مؤسسات حية تعيش  أثبتت قدرتها الفائقة على تحويل المؤسسات من شكلها التقليدي

عصرها وتواكب متغيراته المتسارعة، وتسعى إلى تحديث نفسها ذاتيا من خالل استغاللها األمثل 
لقدراتها وإمكاناتها البشرية والمادية والتقنية، ومن خالل نظرتها إلى المؤسسات على أنها وحدة 

    .عضوية متكاملة

ة التميز تبرع في تحديد أهدافها، وتتميز في وان المؤسسات التعليمية التي تتبنى مدخل إدار
رسم فلسفتها الخاصة، وصياغة تلك األهداف بشكل مميز يعكس هذه الفلسفة الخاصة، ويحدد 
المسارات المنهجية لتحقيق هذه األهداف، فالمؤسسات التعليمية في القرن الحادي والعشرين 

لمي المتميز، وحرصها على تحقيق أصبحت ال تقاس بكثرة طالبها، وانما تقاس بنشاطها الع
أهدافها بصورة تدريجية، وسعيها الحثيث نحو تحقيق رضا المستفيدين منها من خالل تقديم 

  ). 36، 2008القطب، (خدمة متميزة 

 بتوصيات إصالح النظام التعليمينتائج األخذ  أنوبناء على ما تقدم وألن الواقع يشير إلى 
ن وتحسين أداء العاملين في هذا النظام وفي مقدمتهم أما زال دون المستوى المطلوب، و

نقلة نوعية في العملية التعليمية يستدعي تطبيق معايير ادارة التميز في اإلدارة  وإحداثالمديرين، 
جاءت هذه الدراسة لتعرف درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 

  .ظر المعلمينلواء قصبة إربد من وجهة ن

  :مشكلة الدراسة

يعد النمط اإلداري الذي يتبعه مدير المدرسة هو األساس الذي تعتمد عليه مخرجات 
العملية التعليمية التعلمية، ويعد القوة التي تمكن العاملين والطلبة من اإلبداع وتساعد على تنمية 

إن تمكن المدير من انتهاج نمط األداء ومواكبة التغيرات المتسارعة في المجال التربوي، وخاصة 
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إدارة التميز والتي تعد من أفضل أنماط اإلدارة الحديثة، ونتيجة للوتيرة المتسارعة في البيئة 
المحيطة بالمؤسسات التعليمية وما تتسم به من حدة في التغيير والتميز، وألن من أهم المشكالت 

ت اإلدارية، وأن اإلدارة المتميزة تعد مدخال التي يعاني منها النظام التعليمي في األردن المشكال
أساسيا لجودة التعليم، جاءت هذه الدراسة محاولة بيان درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري 

  .في لواء قصبة إربد من وجهة نظر المعلمين المدارس الثانوية الحكومية

    :وتحددت مشكلة الدراسة في السؤال اآلتي

التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة إربد من  ما درجة فاعلية إدارة
   وجهة نظر المعلمين؟

  :أسئلة الدراسة

  :أجابت الدراسة عن األسئلة اآلتية 

ـــــ ما درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة إربد من 1
  وجهة نظر المعلمين؟

بين متوسطات إجابات أفراد عينة  )a )0.05ل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند هــــــ 2
الدراسة في تقديرهم درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 
لواء قصبة إربد من وجهة نظر المعلمين، تعزى إلى متغيرات سنوات الخبرة والجنس 

  ؟والمؤهل العلمي

  :راسةأهداف الد

  :هدفت الدراسة إلى

ــــــ التعرف إلى درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة 1
  .وذلك لتقديم توصيات فاعلة تهاإربد من وجهة نظر المعلمين للوقوف على واقع درجة فاعلي

ين متوسطات إجابات أفراد عينة ــــــ الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية ب2
الدراسة في تقديرهم لدرجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 
لواء قصبة إربد من وجهة نظر المعلمين، تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة والجنس والمؤهل 

     .العلمي
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    :أهمية الدراسة

  :تلخصت أهمية الدراسة في اآلتي

ــ انها تتناول موضوعا ذا اهمية في الدراسات اإلدارية الحديثة والتي تخص درجة فاعلية إدارة ــــ1
   .التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة إربد من وجهة نظر المعلمين

لتميز ــــــ من المؤمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة في تسليط الضوء على واقع فاعلية إدارة ا2
لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة إربد من وجهة نظر المعلمين، لتطلع 
عليها القيادات العليا والمؤسسات التربوية ولتعمل على تذليل ما أمكن من هذه الصعوبات 

  .والتحديات

ال أمامهم إلجراء ــــــ ومن المؤمل أن تفيد هذه الدراسة الباحثين في مجال التربية وتفتح المج3
  .فاق علمية وبحثيةآبحوث مشابهة وتوفير 

ــــــ كما ويؤمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة وأدبها النظري في إثراء المكتبة التربوية في مجال 4
درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة إربد من 

  .وجهة نظر المعلمين

تساعد هذه الدراسة في تقديم تقييم واقعي للمشكالت التي يواجها المديرين  ـ من المؤملـــــ5
  .اثناء ممارساتهم اإلدارية

ــــــ من المؤمل أن تكون هذه الدراسة رافدًا علميًا للدراسات التي اهتمت بتطوير وتحسين األداء 6
ارة التميز لدى مديري المدارس فاعلية إداإلداري وتقديم تغذية راجعة للقيادات العليا حول 

  .الثانوية الحكومية

  :حدود الدراسة

      :حدد الدراسة بالحدود اآلتيةتت

  .دراسة درجة فاعلية إدارة التميز: ــــــ الحد الموضوعي

  .المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة إربدتم تطبيق الدراسة في : ــــــ الحد المكاني

-2020(طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  :ــــــ الحد الزماني
2021 .(  

تم تطبيق هذه الدراسة على معلمي المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة : ــــــ الحد البشري
  .إربد
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    :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

  : استدعت الدراسة التعريف بالمصطلحات اآلتية

، 2017عصام، " (هي القيام بأداء العمل بطريقة صحيحة والوصول إلى نتيجة مرجوة" :ليةالفاع
1 .(  

  .بأنها درجة تحقيق مديري المدارس لألهداف التربوية :وتعرف الفاعلية إجرائيا

المقدرة على توفير وتنسيق عناصر المؤسسة وتشغيلها في تكامل وترابط لتحقيق " :إدارة التميز
مستوى المخرجات الذي  الفاعلية في األداء اإلداري، والوصول بذلك إلىأعلى معدالت 

  ).10 ،2016الشوا، ( "يحقق رغبات ومنافع وتوقعات أصحاب المؤسسة المرتبطين بها

بأنها عملية إدارية تهدف إلى التطوير والتحسين المستمر، : وتعرف إدارة التميز إجرائيًا
المدرسية بهدف تجويد مخرجات العملية التربوية بما وتحقيق الرؤى المستقبلية لإلدارات 

  .يتالءم مع أهداف المجتمع وسياسات الدولة

وتعرف درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة 

بأنها الدرجة الكلية لمتوسط استجابات أفراد عينة  :إربد من وجهة نظر المعلمين إجرائيا
سة على أداتها التي تقيس درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الدرا

     .الحكومية في لواء قصبة إربد من وجهة نظر المعلمين

  األدب النظري

حظيت اإلدارة المدرسية باهتمام كبير وواسع من جانب المهتمين بشؤون التربية والتعليم، 
خفاقها في تحقيق أهدافها مرهون بكفاءة وفاعلية إية أو وبالترالعملية ايمانا منهم بان نجاح 

ن أي تطوير باإلدارة المدرسية أو أجهزتها هو تطوير للعملية التربوية، ففي العقود أو إداراتها،
االخيرة تطور مفهوم ودور المدرسة الحديثة واتسعت دائرة رسالتها وأهدافها فانتقلت من تلقين 

عية تربوية تعنى بالنمو العقلي والبدني والروحي المتكامل لشخصية الناشئة لتصبح مؤسسة اجتما
  .الطالب

  مدخل إلى مفاهيم في االدارة

 واألوساطكثير من القطاعات الالشائعة في ومصطلح اإلدارة من المصطلحات المتداولة  يعد
اج للحد حتتقواعد اي عمل فالتجارية والعسكرية واإلنتاجية والصناعية والزراعية والتربوية، 

  .ااألدنى من اإلدارة لتحقيق الهدف المرجو منه
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تخطيط (و العمليات من أجملة من الوظائف : هي) 2003(فاإلدارة كما عرفها العجمي 
وعرفها . ، يقوم بها اإلداري بغرض تحقيق أهداف المنظمة)تنسيق تنظيم توجيه متابعة ورقابة

روحي بين قائد موجه لمجموعة من الناس علم وفن التفاعل العقلي وال: بأنها) 2004( طافش
  . وبين المجموعة التي يشرف عليها ويوجهها

اإلدارة المدرسية تشكل جزًء من اإلدارة التربوية واإلدارة التعليمية، فصلتها  وترى الباحثة أن
العام، فهي ال تشكل كيانا مستقال بذاته، بل تعتبر الوحدة المسؤولة عن تنفيذ ببها صلة الخاص 

اسات اإلدارة التربوية والتعليمية وأهدافها، واإلدارة المدرسية هي القائمة على تحقيق رسالة سي
ومن خالل صلتها المباشرة مع الطلبة فإنها تتمتع بحرية أكبر في التصرف واتخاذ  ،المدرسة
  . رة التربويةمما يجعلها الوحدة األهم في حلقة اإلدا ــــــ خاصة في البلدان األجنبيةــــــ القرارات 

  فاعلية مدخل إلى مفهوم ال

  :قام العديد من الباحثين بذكر عدة تعريفات للفاعلية ومنها اآلتي

هي المقدرة على تحقيق األهداف في ظل "الفاعلية بأنها  )79، 2006( أخوارشيدةعرفت 
 ابدينوعرفها ع. "قل المدخالتأوالحصول على أكبر المخرجات من  الموارد المحدودة والمتاحة

  ".عمل األشياء الصحيحة بشـكل صـحيح، أي تحقيـق أهداف المدرسة: "بأنها) 299، 2001(

درجة تحقيق األهداف، وتمثيل للعالقة بين المخرجات المتوقعة : الفاعلية هي أنومنه يالحظ 
  .والمخرجات الحقيقية

 ةإلداراتخذ تكي  ًةإضافي دًاوجهبذل مديري المدارس في العصر الحديث  طلب منتيو
التخطيط لألهداف ووصفها وتحديد إجراءات  عن طريقمبدعة وال البناءةمسارات الالمدرسية 

واللقاءات المتنوعة والمختلفة داخل  والنقاشات بالعمل التشاركيذلك و ،مناسبة لتنفيذها ومتابعتها
والقيام  ،تجاه عملهم العاملين بالمسؤولية إلشعارالمدرسة وخارجها وتفويض الصالحيات حدود 
الخواجا، (شراف عليها وكي يكون هناك التزام بتنفيذ هذه األهداف ة واإليالمدرس باألعمال
2004 .(  

  :صفات مدير المدرسة الفاعلة

  : اآلتيمن أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها مدير المدرسة الفاعلة للنجاح في عملـه 

   ).2009األسطل، (الرؤية االستراتيجية ــــــ 1

ناًء عليه فإن مدير المدرسة الذي يتصف بالرؤيا يسهم في بناء مجتمع معرفي ويحقق وب
  .النمو المهني واألكاديمي للعاملين معه
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  . )2007عليان، (التخطيط االستراتيجي ــــــ 2

   ).2002، الخضيري( إدارة التغييرــــــ 3

  .)2007المخالفي، (اإلبداعي  التفكيرــــــ 4

  ).2011الغامدي، ( التميزــــــ 5

  :مدخل إلى مفاهم في التميز

واحدًا من أفضل السلوكيات التي من شأنها أن ُتَنشط المقدرة على "يعرف التميز بانه 
التخيل، وهو ما يجعل العقل يقتنع باألفكار، ويجد حلوًال وُطرقًا ابتكارية من أجل تنفيذها 

ضعية إنتاج ِخَطط وتحضير لمشروعات أفضل، فيكون وتطويرها، وبالتالي يجد الفرد نفسه في و
النصيرات، " (أكثر قدرًة على ابتكار أفكار جديدة بناًء على المفاهيم والمعرفة المخزنة في عقله

2018 ،1 .(  

عملية مهنية مخططة وهادفة ومؤثرة إيجابيا يمارسها مدير : "بانهيعرف اما التميز المدرسي 
ة لتحقيق التحول من الممارسة التقليدية إلى المدرسة المتميزة بجميع المدرسة في البيئة المدرسي

مكوناتها ومجاالتها ومخرجاتها، واالسهام في تعظيم العائد وتحسين مردودها على المجتمع، 
مخرجات متميزة تحقق أهدافها  وتطوير قدراتها وتعزيز أدائها واستثمار إمكاناتها، وتقود إلى

  ).7 ،2018، وزارة التعليم( "لرؤى واألهداف االستراتيجية الوطنيةالفردية والمجتمعية وا

مجموعة من الممارسات : بأنهوباستقراء ما سبق تعرف الدراسة الحالية التميز المدرسي 
وتحقيق  أفضل،والعمليات والمهارات والتقنيات والموارد التي تتيح للمدرسة أداء عملها بشكل 

  .التعليمية بأقل وقت وجهد وبمستوى عال من التقنية جودة عالية في مخرجات العملية

  متطلبات التميز 

  : يمكن تحديد متطلبات التميز باآلتي 

بتخصيص جزء من وقت المدير  )2009(تتحدد متطلبات التميز كما أوردها الصيرفي 
ستشارية، للنشاط أالبتكاري، وتخصيص الموارد لالبتكار اإلداري، وتوافر الكفاءات والمهارات اال

ومشاركة المدير التنفيذي في المجهود االبتكاري، وتحديد العالقة بين اإلدارة التنفيذية والهيئة 
   .االستشارية، ووضع إستراتيجية مجهود االبتكار اإلداري

  مقومات التميز ومبادئه

  : كاآلتي) 2017(إن تحقيق التميز يتطلب توافر المقومات التي بينتها ساري 
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المستقبلية، ورؤيتها اء استراتيجي متكامل يعبر عن التوجيهات الرئيسية للمؤسسة ونظرتها بنــــــ 
  .االستراتيجية خططهاآلية إعداد واالستراتيجية،  ها، أهدافتهارسال

قواعد ب المسؤولينمتكاملة من السياسات التي تحكم وتنظم عمل المؤسسة وترشد المنظومة ــــــ ال
  .وأسس اتخاذ القرار

وتتناسب مع هياكل تنظيمية مرنة، قابلة للتعديل والتكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية، ــــ ــ
تمكين  من خاللتتصف هياكل إدارة التميز بدرجة عالية من الالمركزية متطلبات األداء و

  .العاملين وتفويض الصالحيات ضمن اختصاصاتهم، واستخدام اكثر لتكنولوجيا المعلومات

  .في المؤسسةنظام متطور لتأكيد الجودة الشاملة  ــــــ

توظيف النظام معلومات متكامل يضم آليات لرصد المعلومات المطلوبة عن القواعد وآليات ــــــ 
  .لدعم اتخاذ القرار

  .وتنمية القيادات اإلداريةنظام متطور إلدارة الموارد البشرية ــــــ 

  .مستوى الفرد والمؤسسةعلى األداء وتقييم نظام إلدارة ــــــ 

  عوامل التميز المؤسسي 

عوامل التميز المؤسسي  ,Peters & Weterman) 2004, 13-15(بين بيترز وويترمان 
  :اآلتيةمن خالل تحديد بعض النقاط على النحو 

  . نحياز نحو العمل من خالل الخروج عن أنماط اإلدارة البيروقراطيةــــــ اإل1

  .ة بالمتعاملين واالستجابة لمقترحاتهمــــــ الصلة الوثيق2

  .ــــــ السماح باالستقاللية التنظيمية في العمل3

  . ــــــ اإلنتاجية من خالل العاملين بتوفير الثقة والمشاركة4

  .ــــــ االهتمام بقيم المؤسسة5

  ــــــ االرتباط باألعمال التي تجيدها المؤسسة6

  مؤسسة ومستويات هيكلها التنظيمىــــــ البساطة والرشاقة فى حجم ال7

  .ــــــ رقابة ضمنية فاعلة ومرنة بإتباع المركزية والالمركزية8

  :مدخل إلى مفهوم إدارة التميز

أسلوب إداري حديث يسعى لجعل المؤسسة التعليمية متميزة "تعرف إدارة التميز على أنها 
ور من خالل االستغالل األفضل وفاعلة إليجاد بيئة مبدعة وتنافسية تواكب الجديد والمتط



 ... الحكومية الثانوية المدارس مديري التميز لدى إدارة فاعلية درجة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2867

لمواردها المتاحة وأفرادها ذوي الكفاءة للوصول إلى مستويات أداء عالية ونتائج تجعلها متفردة 
). 21، 2016يونس، " (وينعكس على مخرجاتها ومكاسبها من رضا ورفاهية للفرد والمجتمع

والبيروقراطية  التقليدية التخلي عن الطرق علىالقدرة : ن إدارة التميز هيأب وترى الباحثة
بشكل يميزها عن غيرها من المؤسسات في اإلدارة وممارسة األساليب العلمية الحديثة  والجمود،
  .التعليمية

  :عناصر إدارة التميز

، مفهوم النجاح: تتلخص فيعناصر إدارة التميز أن  )(Ropella, 2014ذكر روبيال  كما
  .التعليم والتدريب، واإلشرافو

  ":إدارة التميز" متطلبات

  :أن متطلبات إدارة التميز تتضمن )2002(السلمي ترى 

) اسي واالقتصاديیاالجتماعي والس(المناخ المتغير والمتطور غايات وأهداف المؤسسة، و

أساسية في زة یرك الذي يعدط ین المؤسسة والمناخ المحیجابي بیش اإلیالتعا :للمؤسسة

، وإدارة العمليات، لمؤسسةاالستراتيجية لة یاإلداروادة یالقوالمؤسسي، " إدارة التميز" تحقيق
والجودة الشاملة حيث أن تحقيق إدارة التميز يتم بالتزام المؤسسة بمعايير ومواصفات الجودة،ـو 
نظم معلومات إدارية شاملة وهو األساس في تنمية فرص التميز، والمعايير المحددة والقياس 

ت والحكم على كفاءة العمل ومستوى اإلنتاجية، ضمن خطط وأهداف المرجعي في تقويم اإلنجازا
برامج األداء، والتحسين والتطوير المستمر، والعاملين ذوي المعرفة األداة الحقيقية والقوة الفاعلة 
في تحقيق أهداف المؤسسة هي الموارد البشرية المختارة بعناية والموفر لهم التنمية والتدريب 

وبناء وتنمية العالقات بين جميع األطراف الذين ترتبط بهم المؤسسة، المستمر والهادف، 
وتوظيف تلك العالقات في سبيل زيادة فرصة المؤسسات في الوصول إلى األهداف، والقياس وهو 

مما يتطلب ضرورة ) ما ال يمكن قياسة ال يمكن إدارته والسيطرة عليه(أساس تفوق إدارة التميز 
  .اصر واآلليات والعالقات المتداخلة في األداءالتعبير الكمي عن العن

  :التميزإدارة خصائص 

التعلم والتحسين ، والقيم: أن أهم خصائص إدارة التميز هي )Petty, 2019(ترى بيتي 
تنفيذ ل االستيعاب، ويتم اتقرارالالتخاذ  هممستوياتكافة على يعملون األفراد  وأن ،المستمر

في  فردكل  ويعمل ،في روتين التشغيل ودورة التعلم في المؤسسة ةمباشرالمبادرات االستراتيجية 
البتكار ، واسعة األفق، وتطورها المستمرلدعم الاالستراتيجية ويساعد في على فهم  المؤسسة
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كل عضو في المؤسسة من خالل التطوير كقائد لدعم اليتم : التطوير كقائد وتابع، ووالتجديد
مختلفة الجديدة والفرص التعد المشاركة في ووط األمامية، وتابع من قمة المؤسسة إلى الخط

  .عنيه إدارة التميزتجزًءا مما 

  :أبعاد إدارة التميز

تشتمل على بعد القيادة، وبعد "أبعاد إدارة التميز  أن )26، 2016(يونس قد ذكر 
عد تقييم األداء، االستراتيجيات وبعد الموارد البشرية، والمادية، والعمليات، وبعد المعلومات، وب

وهذه األبعاد تشكل جوهر العمل، وتعمل على تعميقه وتجعله يمتلك صفة التفرد واإلبداع، 
والوصول إلى مستويات عليا من امتالك المهارات اإلدارية والصفات القيادية، ويرسخ األعمال 

ا، وكل هذا واتخاذ القرارات التي تؤدي إلى نتائج غير مسبوقة تتميز وتتفوق على من ينافسه
يرجع إلى قيادة رشيدة تطبق استراتيجيات ناجحة تتحدى وتترجم اإلنجازات، وكل هذا يتم عن 
طريق كوادر فعالة وذات كفاءة عالية، وتدريب مستمر، وتعزيز وتحفيز للوصول إلى مستويات 

  ."رفيعة من التميز في الهيكلية التنظيمية للمؤسسة التعليمية

  أسس إدارة التميز

ية ورلمحت الكفاياا :أن أسس إدارة التميز هي) 2018(كل من أبو حميدان، وبطاح  بين
  .لشاملةودة الجدارة ا، وإجعيةرلمت انارلمقاا، وتيذالم ايولتقا، والذكية

  :عوامل تحقيق إدارة التميز في المدرسة

تميز فإن هناك مجموعة من العوامل التي تحقق إدارة ال) 782، 2009(من وجهة نظر كحيل 
أن تعتمد اإلدارة مبدأ المشاركة، ووجود أهداف ورؤيا مشتركة، وتوفير بيئة : في المدرسة هي

تعلم متسمة بالنظام والراحة، والتركيز في التعليم على الجودة في اإلنجاز، وتوفير التعزيز 
مل وأداء كل اإليجابي، ودعم وتقبل اآلراء وتشجيع اإلبداع واالبتكار في العمل، ومتابعة وتقييم ع

من المعلمين والطلبة بموضوعية، واالهتمام بالمعلمين وتحقيق التنمية المهنية لهم، واالهتمام 
  .بالطلبة وحقوقهم وواجباتهم

وبناًء على ما تـــقدم يمـــــكن الوصول ألعلى درجات التميز في أي مؤســـسة، إذا تـــوافـــرت لها 
اسية في اإلدارة، متــــفهمة ألهـــــداف المـــــــؤسسة، وسياساتها، القيادات الواعـــية بأدوارها األس

واستراتيجياتها، وتعمل على تهيئة الظروف المادية والمعنوية، وتوفير البيئتان الداخلية والخارجية 
المناسبتان للعمل ألداء المهمات بجودة عالية، وتعزيز العاملين وتنميتهم وتطوير أدائهم وانتهاج 

ر واضحة في تقييم األداء، من أجل تحسين المخرجات، والوصول إلى أعلى درجات التميز معايي
  .والجودة في العمل
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  الدراسات السابقة

  :تعددت الدراسات العربية، واألجنبية التي تناولت موضوع الدراسة، ومتغيراتها، منها ما يأتي

الثانوية في لواء بني  تعرف درجة ممارسة مديري المدارست فده) 2019( دراسة الزعبي
نتائج رت شاأو ،للتميز اإلداري (EFQM) بيوروألا زلتميّوذج انمق فز ولتميّإدارة ا كنانة لمعايير

 درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في لواء بني كنانة لمعايير لكلير ايدلتقأن الى إسة درالا
على  مرتفعةجة دربء جا ،اإلداريللتميز  (EFQM) بيوروألا زلتميّوذج انمق فز ولتميّإدارة ا
 اللةـدلوى امستد حصائية عنإاللة روق ذات دفود جوعدم  لنتائجرت اهد أظقو ت،لمجاالاجميع 

  .لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي

 مديري التميز لدى إدارة معايير تطبيق واقع على التعرف هدفت) 2018(دراسة الخصاونة 
 المتوسط أن الدراسة نتائج وأظهرت إربد، قصبة والتعليم التربية مديريةل التابعة الثانوية المدارس
 التربية لمديرية التابعة الثانوية المدارس مديري التميز لدى إدارة معايير تطبيق لواقع الحسابي
 المرتبة وفي األولى، المرتبة المتميزة في القيادة بعد جاء، ومرتفعة بدرجةجاء  إربد قصبة والتعليم

 مرتفعة، بدرجة وجميعها اإلدارية، الممارسات الثالثة المرتبة وفي واالستراتيجيات، السياسات ثانيةال
 عدم النتائج أظهرت كما متوسطة، وبدرجة للمجتمع المدرسة تقدمها التي الخدمات الرابعة المرتبة وفي

 إدارة تطبيق حول اسةالدر عينة أفراد استجابة درجة في داللة مستوى عند إحصائيا دالة فروق وجود
 وسنوات الجنس، الدراسة متغيرات إلى تعزى إربد قصبة في الثانوية المدارس مديري التميز لدى

    .العلمي والمؤهل اإلدارية، الخبرة

 المدارس مديري ممارسة درجة تعرف هدفت) 2018(الدراسة التي قامت بها العالونه 
 نتائج وأظهرت ري في قصبة أربد من وجهة نظر المعلمين،اإلداالتميز  الحكومية الثانوية لمعايير

 أظهرت كما مرتفعة، بدرجةجاء التميز  إدارة معايير تطبيق لواقع الحسابي المتوسط أن الدراسة
 إلى تعزى عينة أفراد استجابة درجة في داللة مستوى عند إحصائيا دالة فروق وجود عدم النتائج

  .العلمي والمؤهل الخبرة، وسنوات الجنس، الدراسة متغيرات

القيادات اإلدارية في  لتطوير أداء مقترح نموذج إعداد إلى هدفت (2016) شقورةدراسة 

 أهم وكانت، التعليمية المؤسسات في زیالتم إدارة نماذج ضوء على نیفي فلسط الثانوية المدارس

  .ج كانت مرتفعةسة، أن األوزان النسبية لجميع النتائاالدر هایإل توصلت التي النتائج

 مدارس في التميز في فعالية إدارة درجة تعرف هدفت 2016)(ونس يالدراسة التي قامت بها 
وقد أظهرت الدراسة النتائج لدى معلميها، وكالة الغوث بمحافظات غزة وعالقتها بالثقة التنظيمية 

ت داللة إحصائية في استبيان وجود فروق ذا، وكانت درجة تطبيق فعالية إدارة التميز كبيرة: التالية
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 وإدارةإدارة المعرفة والمعلومات، و إدارة التميز في مجاالت القيادة والسياسة واالستراتيجيات
لم تكن هناك فروق ذات داللة و. لمعلماتوجاءت الفروق لصالح ا) الجنس(العمليات حسب المتغير 

لم تكن هناك فروق ذات و). الجنس(ر إحصائية في مجاالت الموارد البشرية والمادية حسب المتغي
كانت هناك و). سنوات الخبرة(داللة إحصائية لجميع مجاالت استبيان إدارة التميز حسب المتغير 

 وإدارةوالمعلومات،  المعرفةإدارة فروق ذات داللة إحصائية استبيان إدارة التميز لمجاالت القيادة و
لسياسات  إحصائية فروقلم تكن هناك ولبكالوريوس، ح الصالالعمليات، والموارد البشرية والمادية 

  .واستراتيجيات

 هدفت )Al-Khlewi, Al-Arefe, & Al-Harbi, 2019(دراسة الخليوي والعريفي والحربي 
 أن الدراسة نتيجة أظهرت التميز اإلداري، تحقيق في االستراتيجي التخطيط دور على التعرف
 داللة ذات طردية ارتباط عالقة هناك أن الدراسة أوضحت كما مرتفعا، التميز اإلداري كان مستوى
 توجد وال. االبتدائية الرياض مدارس والتميز اإلداري في االستراتيجي التخطيط بين إحصائية

 في االستراتيجي التخطيط على األسرة أفراد استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق
  .الحكومية االبتدائية المدارس والتميز اإلداري في الخبرة وسنوات الوظيفة: مختلفة متغيرات

 وحدات ومواقف تصورات هدفت تحليل )Kaldi, & Darra, 2019(ودارا  دراسة كالدي
 الحالي بالوضع يتعلق فيما سواء، البشرية للموارد النوعية بالخصائص يتعلق فيما الثانوي التعليم

) TQM( الشاملة الجودة إدارة المبادئ إطار في فعال بشكل اإلدارة تنفيذ يتم بحيث والمطلوب
 نتائج تظهر). EFQM(اإلداري  للتميز األوروبي النموذج يحددها التي المواصفات على وبناًء

 الوحدات عن تماما غائبة المالية المكافآت بينما، منخفضة المعنوية المكافآت أن االستطالع
 على منافسة وجود وعدم، الجيد التواصل من نخفضم مستوى هناك، نفسه الوقت في. المدرسية
 معظم ذكر بينما، والصدق النظر وجهات وتبادل التعاون من منخفضة ودرجة، الشخصي المستوى

 الوحدات في حاضرا كن. ذلك في يرغبون التي الجودة سمات من ذكره سبق ما أن المستجيبين
، مختلفة تقنيات خالل من ونقلها المعلومات نشر بأن المبحوثين غالبية أفاد، وأخيرًا. المدرسية
) المبتكرة اإلجراءات، التعليمية البرامج( األنشطة في للمشاركة البشرية الموارد ودعم وتشجيع
 مهمة أنها على األولوية تعطي العينة والتي، نوعية سمات هي التعليمية الوحدة تحسين إلى الهادفة
    .التعليمية الوحدات قبل من للغاية المعتمدة وحتمية

 في النظر خالل من الطائف جامعة التميز في هدفت تقييم إدارة )(Faraj, 2018فرج  دراسة 
، واالستراتيجيات والسياسات القيادة: التالية األبعاد حيث من) EFQM( للتميز األوروبي النموذج
 ونتائج لبشريةا الموارد نتائجو والخدمات والمنتجات الشراكات، العمليات، البشرية الموارد
 درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت. األداء الرئيسية ونتائج المجتمع
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 إلى إشارة في العينة أفراد نظر وجهة من (EFQM) ضوء في الطائف التميز لجامعة إدارة
  . الخبرة سنوات، األكاديمية الرتبة، الجنس: التالية المتغيرات

في هدفت البحث  )(Cibulskaitė, & Petrauskas, 2017ي وبتراوسكاسة كيبولسكايتدراس
التميز اإلداري لرؤساء المدارس داخل المدارس الحكومية من حيث مناهج خبراء تقييم الكفاءات 

الكشف عن مواقف رؤساء وخبراء المدارس من أهمية و والرؤساء واالختالفات في مواقفهم
 المستجيبين من المستهدفة العينة تتألف ختالفات في تفضيالتهم،الكفاءات اإلدارية وتنميتها، واال

كشفت النتائج عن االختالفات في مواقف ليتوانيا،  في بلدية )35( من مدرسة مدير )74( من
يؤكد رؤساء المدارس بشكل أكبر على : رؤساء وخبراء المدارس العامة تجاه الكفاءات العامة

يتيح التحليل المقارن لمواقف  .ل تحديدا الكفاءة الشخصيةوأق أهمية االتصاالت والمعلومات،
الخبراء ورؤساء المدارس العامة تجاه الكفاءات اإلدارية تقديم توصيات للمؤسسات التعليمية 

    .الحكومية حول كيفية تحسين تقييم كفاءات مديري المدارس العامة

 مستويات لتقييم جديد عمل إطار تحديد هدفت) (Soltanifar, 2015دراسة سولتانيفار  
 كدراسة المتوسط األبيض البحر شرق جامعة في الصناعية الهندسة قسم في المستمر التحسين

 من الرغم على، القسم هذا في للتطبيق قابلة تكون التميز قد نماذج أن األطروحة تقترح. حالة
التميز  نموذج اختيار تم). HEIs( العالي التعليم مؤسسات في الجودة من للتحقق صعوبات وجود

 تحقيق أن النتائج تظهر. النتائج وتقييم تنفيذه ليتم) EFQM( الجودة إلدارة األوروبية للمؤسسة
    .األعمال منظمات عن االختالفات بعض له العالي التعليم مؤسسات التميز في

 دراسة هدفت) (Ninlawan, & Areerachakul, 2015دراسة نينالوان وأريراشاكول 
األساسي  التعليم لجنة مكتب الخاصة، التربية لمكتب التابعة المدارس التميز في إدارة اتيجياتاستر

 لمكتب التابعة المدارس التميز في إدارية االستراتيجيات أن النتائج أوضحت .في بانكوك تايلند
 هاراتالم تنمية أن ووجد. بدرجة مرتفعة وجدت األساسي التعليم لجنة مكتب الخاصة، التربية

 كفاءات وتطوير التعلم، عملية وتطوير المناهج وتطوير البقاء، ومهارات والمهنية األكاديمية
 والعاملين للمعلمين الوظيفي المسار ودعم بفعالية، للخدمة التربويين والعاملين المعلمين

 شاركةوم الالمركزية على يركز والمحرومين المعوقين لألطفال تعليمي نظام وتطوير التربويين،
  . بدرجة مرتفعة المصلحة أصحاب

  : الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في عدة أمور منها واستفادت

  . )2016(ودراسة يونس ، )2019( الزعبياختيار منهج الدراسة المستخدم، كدراسة ــــــ 1

يونس راسة أداة الدراسة، وهي االستبانة، وتطويرها، وتحديد مجاالتها، وفقراتها، كد ــــــ2
)2016.(  
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              .بناء اإلطار النظري للدراسةــــــ 3

         .التعرف على نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسةــــــ 4

   :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

ية في درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومأنها تناولت موضوع  ــــــ1
  .لواء قصبة إربد من وجهة نظر المعلمين

ــــــ تأتي الدراسة الحالية متزامنة مع التوجه الحديث في اإلدارة التربوية من خالل دراسة موضوع 2
درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة إربد من 

   .وجهة نظر المعلمين

  اتالطريقة واالجراء

لتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها تم استخدام المنهج الوصفي المسحي التحليلي 
        .الذي يعد من أكثر المناهج البحثية مالءمة للدراسة الحالية

   :مجتمع الدراسة

 المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة إربدمعلمي تكون مجتمع الدراسة من جميع 
 معلما، )1897(منهم ) 4633(م ، والبالغ عدده)2020/2021(عام الدراسي للفصل األول من ال

 .معلمة) 2736(

  :عينة الدراسة

المدارس الثانوية الحكومية في لواء معلمة من معلما و) 370(تكونت عينة الدراسة من 
، معلمة) 221(معلما، و) 149(منهم ، المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة إربدقصبة إربد 

  .يبين توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها) 1(والجدول وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية، 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها: )1(جدول 
 النسبة المئوية التكرار الفئات  

  سنوات الخبرة

 %28.9 107 سنوات) 10(اقل من 
  %71.1 263 سنوات فأكثر 10

 %100 370 المجموع
 %40.3 149 ذكر الجنس

 
 %59.7 221 انثى

 %100 370  المجموع
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 النسبة المئوية التكرار الفئات  

 المؤهل العلمي
 %50.0 185 بكالوريوس فأقل

 %50.0 185 اعلى من بكالوريوس
 %100.0 370 المجموع

    :أداة الدراسة

درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية االستبانة أداة لقياس  استخدمت
  .ية في لواء قصبة إربد من وجهة نظر المعلمينالحكوم

  أ ـ صدق اإلستبانة

تم التحقق من الصدق الظاهري لمحتوى االستبانة بصورتها األولية، من خالل عرضها على 
ومن خالل . من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة ينمحكم) 10(

%) 80(جراء التعديالت؛ حيث تم اعتماد ما أجمع عليه مالحظات المحكمين واقتراحاتهم، تم إ
فأكثر من المحكمين، وبناًء عليه تم حذف عدد من الفقرات لعدم مالءمتها، وتم زيادة وتعديل 

  . بعض الفقرات، واستبدال بعضها بأخرى

   لفقرات األداة  البناءصدق . ب

ت أداة الدراسة، من خالل للتحقق من صدق اإلتساق الداخلي لألداة في كل مجال من مجاال
فقرة في المجال الذي تنتمي إليه، وكل مجال، والدرجة الكلية لجميع كل إيجاد درجة ارتباط 

المجاالت، والتأكد من عدم التداخل بينها من خالل إيجاد معامالت االرتباط باستخدام معامل 
معلما ) 40( من تكونت ةالدراس عينة خارج من استطالعية عينة في )Pearson(االرتباط بيرسون 

 المجال ومع ،)0.91- 0.56( بين ما ككل األداة مع الفقرات ارتباط معامالت تراوحت وقد ومعلمة،
  :يوضحا ذلك) 3و 2(والجدول ) 0.63-0.92(

 التي تنتمي إليه والمجالمعامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية : )2( الجدول

  رقم

  الفقرة

  معامل

  االرتباط

  ع المجالم

معامل 

  االرتباط

  مع األداة

  رقم

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

  مع المجال

معامل 

  االرتباط

  مع األداة

  رقم

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

  مع المجال

معامل 

  االرتباط

  مع األداة

1 .85** .80** 18 .82** .82** 35 .81** .71** 
2 .63** .56** 19 .73** .74** 36 .79** .77** 
3 .80** .74** 20 .85** .82** 37 .86** .83** 
4 .75** .71** 21 .80** .76** 38 .83** .81** 
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  رقم

  الفقرة

  معامل

  االرتباط

  ع المجالم

معامل 

  االرتباط

  مع األداة

  رقم

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

  مع المجال

معامل 

  االرتباط

  مع األداة

  رقم

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

  مع المجال

معامل 

  االرتباط

  مع األداة

5 .85** .79** 22 .84** .85** 39 .90** .89** 
6 .83** .77** 23 .85** .84** 40 .85** .88** 
7 .71** .66** 24 .83** .80** 41 .87** .86** 
8 .82** .79** 25 .82** .77** 42 .78** .81** 
9 .82** .80** 26 .84** .83** 43 .88** .85** 

10 .86** .83** 27 .92** .91** 44 .87** .85** 
11 .85** .87** 28 .77** .80** 45 .85** .81** 
12 .82** .86** 29 .87** .84** 46 .86** .81** 
13 .80** .78** 30 .91** .88** 47 .92** .89** 
14  .82** .79** 31 .84** .83** 48 .86** .86** 
15 .89** .88** 32 .90** .81** 49 .89** .86** 
16 .80** .76** 33 .64** .62** 50 .88** .83** 
17 .74** .77** 34 .87** .82** 51 .89** .84** 
  ).0.01(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   **  

بين الفقرات، والمجال الذي تنتمي إليه جميع المعامالت االرتباطية  أن) 2(يتضح من الجدول 
الفقرة، مناسبة ألغراض الدراسة، وهذا يدل على قوة التماسك الداخلي لفقرات كل مجال من 

  .مجاالت أداة الدراسة

  الدرجة الكلية بعضها وبب المجاالتمعامالت االرتباط بين : )3(الجدول 

 
  التخطيط

 االستراتيجي
  إدارة

 العمليات
  إدارة

 المعرفة
  لتحسينا

 المستمر
  الدرجة

 الكلية
    1  **825. إدارة العمليات
   1  **833. **891. إدارة المعرفة

  1 **810. **844. **804. التحسين المستمر
 1  **876. **856. **882. **858. الدرجة الكلية

  ).0.01(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   **       

 أن هناك ارتباط بين جميع المجاالت والدرجة الكلية وهذا يدل على )3(يتضح من الجدول 
  .قوة التماسك الداخلي لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة أن هذه القيم مقبولة، وعلى
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  :ثبات أداة الدراسة

) test-retest(للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة اإلختبار 
حيث تم  ا ومعلمة،معلم) 40(تبانه على عينة من خارج عينة الدراسة مكونة من بتطبيق االس

، وبعد مضي أسبوعان تم تطبيق االستبانه على العينة ذاتها )40-1(رقمًا من  مإعطاء كل منه
في  مالتي أعطيت لها في المرة األولى، وبعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراته

ضا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، وتم أي. المرتين
يبين معامل اإلتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا، وثبات اإلعادة للمجاالت ) 4(والجدول 

    .واألداة ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات الدراسة

  وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكليةمعامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا : )4(الجدول 
 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال

 0.90 0.91 التخطيط االستراتيجي
 0.88 0.93 ادارة العمليات
 0.91 0.90 ادارة المعرفة

 0.92 0.92 التحسين المستمر

كل مرتفعة أن جميع معامالت ثبات مجاالت أداة الدراسة، واألداة ك) 4(يتضح من الجدول 
ومناسبة ألغراض الدراسة، ويدل ذلك على قوة التماسك الداخلي لفقرات كل مجال من مجاالت 

       .أداة الدراسة

    :إجراءات تصحيح األداة

 اعتماد معايير محددة في التعامل مع نتائج الدراسة، فقد أعطي لكل فقرة من فقرات لغرض
، ومرتفعةخمس درجات،  ولهاجدًا،  مرتفعة(الخماسي،  )ليكرت(سلم االستبانه وزنا متدرجا وفق 

، ولها درجة جدًا ومتدنية، ولها درجتان، ومتدنية، ولها ثالث درجات، متوسطةوولها أربع درجات، 
، ولتحقيق قدر أكبر للتعامل مع النتائج فقد تم تحويل سلم اإلجابة الخماسي إلى ثالثي )واحدة

) 1-5= ((المستويات عدد ÷ ()القيمة الدنيا للبديل – للبديل القيمة العليا: (وفقا للمعادلة اآلتية
وبذلك تكون تقديرات اإلجابة . إلى نهاية كل فئة) 1.33(، ومن ثم إضافة الجواب 1.33=  3÷ 

     : على النحو اآلتي

    .ةدرجة منخفض) 2.33 لىإ 1.00من (ــــــ 

  . ةسطدرجة متو) 3.67إلى  2.34من (ــــــ 

       .ةدرجة مرتفع) 5.00ى إل 3.68من (ــــــ 
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   :متغيرات الدراسة

             : دراسة المتغيرات اآلتية تضمنت

  :المستقلة المتغيرات

    ).سنوات فأكثر) 10(، سنوات) 10(أقل من (ولها فئتان : سنوات الخبرة*

               .)أنثى، ذكر( وله نوعان :الجنس*

     .)بكالوريوس فأقل، أعلى من بكالوريوس(وله مستويان : هل العلميالمؤ*

 قصبة لواء في الحكومية الثانوية المدارس مديري التميز لدى إدارة فاعلية درجة :المتغير التابع

 .إربد

    :المعالجة واألساليب اإلحصائية المستخدمة

   :ت ومعالجتها، كما يأتيلتحليل البيانا) SPSS(استخدم برنامج التحليل اإلحصائي 

ــــــ للتأكد من صدق االتساق الداخلي وثبات أداة الدراسة، ووصف عينة الدراسة، تم استخدام 1
               : المعالجات اإلحصائية اآلتية

لمحتوى أداة الدراسة، وذلك  البناءللتأكد من صدق ) Pearson(ــــــ معامل ارتباط بيرسون 
. رسون بين كل مجال وفقراته والدرجة الكلية لالستبانةبإيجاد معامل ارتباط بي

     

 .االتساق الداخلي لفقرات األداةللتأكد من  (Cronbach's Alpha)ــــــ معامل كرونباخ ألفا 

       . الية لتحليل نتائج الدراسةــــــ استخدام المعالجات اإلحصائية الت2

 التميز لدى إدارة فاعلية عن درجةللكشف ــــــ المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
     . إربد قصبة لواء في الحكومية الثانوية المدارس مديري

لتعرف داللة الفروق ) Independent-Samples t-test(للعينات المستقلة ) ت(ــــــ إختبار 
 مديري التميز لدى إدارة فاعليةبين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة 

 سنوات الخبرة،: ات، والتي تعزى لمتغيرإربد قصبة لواء في الحكومية الثانوية ارسالمد
   .والمؤهل العلمي والجنس،
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 ومناقشتها الدراسةنتائج 

         :نتائج السؤال األول

 الثانوية المدارس مديري التميز لدى إدارة فاعلية درجة ما: نص السؤال األول على
  المعلمين؟ نظر وجهة نم إربد قصبة لواء في الحكومية

 فاعلية درجةللإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 ،المعلمين نظر وجهة من إربد قصبة لواء في الحكومية الثانوية المدارس مديري التميز لدى إدارة

  .يوضح ذلك) 5(والجدول 

درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري لاري المتوسط الحسابي واالنحراف المعي: )5(الجدول 
  .مرتبة تنازليًا المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة إربد من وجهة نظر المعلمين

  الدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم  الرتبة

 ةمرتفع  740. 3.83 إدارة العمليات 2 1
 ةمرتفع  770. 3.82 إدارة المعرفة  3 2
 ةمرتفع  850. 3.68 التحسين المستمر  4 3
 ةمتوسط 760. 3.52 التخطيط االستراتيجي  1 4

  ةمرتفع 740. 3.71 الدرجة الكلية    

 مديري التميز لدى إدارة فاعلية درجةأن ) 5(الجدول الدراسة التي بينها أظهرت نتائج 
وقد  مرتفعة،جاء بدرجة  معلمينال نظر وجهة من إربد قصبة لواء في الحكومية الثانوية المدارس

إربد يدركون أهمية التميز  قصبة لواء في الحكومية الثانوية المدارس هذا إلى أن مديري يشير
اإلداري للنهوض بالمؤسسة التعليمية بمستوى أداء عال والرفع من انتاجيتها وتحسين جودة 

، وتحرر مديري المدارس من التميز وتميز مخرجاتها، ويقدمون دورا ملموسا في تعزيز ثقافة
الجمود واألعمال اإلدارية الروتينية، وتفعيل الجانب الفني من إشراف وتدريب وتحسين وتطوير 

  .للعاملين وتهيئة البيئة المدرسية

 المتوسط أن جهانتائ أظهرتحيث  ،)2018(دراسة الخصاونة اتفقت نتائج هذه الدراسة مع و
 التربية لمديرية التابعة الثانوية المدارس مديري التميز لدى إدارة معايير تطبيق لواقع الحسابي
ونس يالدراسة التي قامت بها و ،(2016) شقورةودراسة  ،مرتفعة بدرجةجاء  إربد قصبة والتعليم

، )Al-Khlewi, Al-Arefe & Al-Harbi, 2019(، ودراسة الخليوي والعريفي والحربي 2016)(
 أن حيث بينت نتائجها) (Ninlawan & Areerachakul, 2015ودراسة نينالوان وأريراشاكول 
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 التعليم لجنة مكتب الخاصة، التربية لمكتب التابعة المدارس التميز في إدارية االستراتيجيات
  .بدرجة مرتفعة وجدت األساسي

  : وفيما يلي مناقشة نتائج المجاالت

التخطيط "المجال األول وهو ؛ تبين حصول )5(في ضوء النتائج التي بينها الجدول و
وبدرجة  المرتبة الرابعة إال أنه جاء في فعلى الرغم من أهمية التخطيط االستراتيجي" االستراتيجي

أن عملية التخطيط تقع على عاتق مدير المدرسة وحده، ، وقد يعود السبب في ذلك إلى متوسطة
  . وعدم إدراك المعنيين بدورهم في اثراء خطة المؤسسة

 Al-Khlewi, Al-Arefe(الخليوي والعريفي والحربي  اختلفت مع نتائج دراسةقد اتفقت و
& Al-Harbi, 2019(،  ونس يالدراسة التي قامت بها)(2016.  

المرتبة األولى على  "العمليات إدارة"كما تبين في الجدول نفسه حصول المجال الثاني وهو 
المهارات اإلدارية العالية والخبرة التي التي يمتلكها وقد يعزى السبب في ذلك إلى مرتفعة، درجة وب

مديري المدارس وتوضيفها في تبني طرق إدارية حديثة كمدخل لتحقيق الجودة ونشر اإلبداع 
والتميز داخل وخارج المدرسة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتسيير شؤون المدرسة 

التعامل مع المقصرين ومعرفة المدير لمهامه وأدواره وتبني مباديء وسياسات واضحة ومرنة في 
  .وما يقع على عاتقه من مسؤوليات توصل المدرسة إلى جودة في األداء والمخرجات

 درجةحيث حصل على  الثانية،في المرتبة ، فقد جاء "المعرفة إدارة"الثالث مجال الأما 
لذين يسعون إلى التميز ومواكبة هو تشجيع مديري المدارس اوقد يكون السبب في ذلك . مرتفعة

من خالل استخدام  التطورات المعرفية والمعلوماتية الحاصلة في المجاالت التربوية محليا ودوليا،
نتائج مع وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة . التكنولوجيا الرقمية في بناء قاعدة معرفية وتخزينها

  .2016)(ونس يالدراسة التي قامت بها 

 درجةحيث حصل على  الثالثة،في المرتبة ، فقد جاء "المستمر التحسين"لرابع امجال الأما 
إلى ممارسة مديري المدارس لدورهم كمشرفين مقيمين في وقد يكون السبب في ذلك . مرتفعة

المدرسة وسعيهم لتطوير أنفسهم والعاملين معهم من خالل االلتحاق بدورات تدريبية تطور 
ليب اإلدارية والتدريسية الحديثة، ونظرة مديري المدارس الشمولية قدراتهم وتوجههم نحو األسا

لعملية تحسين األداء التي تبدأ بتقييم الوضع الحالي وتحديد جوانب األداء التي يجب تحسينها 
بالوضع المرغوب فيه والتي تتناسب مع األهداف المرجوة، وسعي مديري المدارس أن التحسين 

معلمين يؤدي إلى فاعلية إدارة التميز التي تحتاج إلى اإلبداع المستمر لمدير المدرسة وال
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دراسة  واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة. والتجديد الذي يساعد في تميز المدرسة
  .)(Soltanifar, 2015سولتانيفار 

   االستراتيجي التخطيط: المجال األول

يرات أفراد عينة الدراسة على وقد تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقد
  :، حيث كانت على النحو اآلتياالستراتيجي التخطيط فقرات مجال

التخطيط بفقرات مجال المتعلقة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري : )6(الجدول 
  .مرتبة تنازليًا االستراتيجي

  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

 مرتفعة 980. 3.69 .تحقيقها المراد المدرسة) رؤية ورسالة(توضيح  1 1

2 2 
رؤية (وضع خطة لألنشطة المدرسية مستمدة من 

 ةمتوسط  910. 3.66 .المدرسة) ورسالة

 ةمتوسط  860. 3.66 .المتوقعة من التعليم للمعلمين تحديد النتاجات 3 2
 ةمتوسط 1.05 3.62 .إشراك المعلمين، في إعداد الخطة التطويرية 7 4

5 10 
تضمين خطة المدرسة لمؤشرات ومعايير أداء 

 ةمتوسط  820. 3.59 .محددة

6 9 
وضع خطة تنفيذية تنسجم مع الخطة التطويرية 

 ةمتوسط  920. 3.56 .للمدرسة

7 8 
أخذ احتياجات المستفيدين بعين االعتبار عند بناء 

 ةمتوسط  950. 3.49 .الخطة التطويرية

 ةمتوسط  0.94 3.49 .المحتملة المخاطر لمواجهة طوارئ خطط وضع 11 7

9 4 
معالجة األداء المنخفض للمعلمين بإجراءات 

 ةمتوسط  1.02 3.44 .إيجابية

9 5 
قبل بناء الخطة ) الداخلية والخارجية( البئيتين تحليل

 ةمتوسط  980. 3.44 .التطويرية

11 6 
سبة المنا الحلول التنبؤ بالمشكالت المستقبلية لوضع

  .لها
 ةمتوسط 990. 3.37

12 12 
 خطط وبرامج وضع في المجتمع المحلي إشراك

 ةمتوسط 1.09 3.23 .التعليمية للعملية) وتطويرية عالجية(

 ةمتوسط  760. 3.52 المجال ككل    
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والذي جاء في " االستراتيجي التخطيط"المتعلق بالمجال األول ) 6(الجدول  ت نتائجبين
) ورسالة رؤية( توضيح" على تنص والتي) 1(ن الفقرة أ، متوسطةدرجة وب الرابعةالمرتبة 
إدراك  ى ذلك إلىوبدرجة مرتفعة، وقد يعزجاءت في المرتبة األولى " تحقيقها المراد المدرسة

مديري المدارس بأهمية رؤية ورسالة المدرسة في بناء خطتها التطويرية والتي تنسجم مع الخطة 
ذلك يساعد في تحديد األهداف التي يسعى مدير المدرسة لتحقيقها االستراتيجية للوزارة، و

  .وكونها أحد متطلبات اإلدارة المتميزة

 عالجية( وبرامج خطط وضع في المحلي المجتمع إشراك" ونصها) 12(ة وجاءت الفقر
 قلة إشراك وقد يعزى ذلك إلى. متوسطةوبدرجة  األخيرةبالمرتبة  "التعليمية للعملية) وتطويرية

فئات المجتمع المحلي كأولياء األمور في وضع الخطط والبرامج العالجية والتطويرية، فالمجتمع هو 
نتاج العملية التعليمية التعلمية، والمدرسة هي التي تعمل على تنمية وتعليم األجيال القادمة، 

إلى بعض  وبالتالي فإن عملية إشراك أولياء األمور كجزء من المجتمع قد توجه مدراء المدارس
   .األمور التربوية التي يجب مراعاتها عند وضع الخطط والبرامج

 العمليات إدارة: المجال الثاني

وقد تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
  :، حيث كانت على النحو اآلتيالعمليات إدارةمجال  فقرات

إدارة العمليات فقرات مجال المتعلقة بواالنحراف المعياري  المتوسط الحسابي: )7(الجدول 
  .مرتبة تنازليًا

  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

1 14 
متابعة صيانة المدرسة ومرافقها بشكل دوري لتوفير بيئة 

 ةمرتفع 860. 4.23 .مناسبة وآمنة

 ةمرتفع  0.86 4.13 .االلتزام في العملبالحرص على انضباط الجميع، و 19 2

3 13 
المدرسية الخاصة بكل  اللجان عمل) تنسيق ومتابعة(

  .نشاط
 ةمرتفع  880. 4.03

 ةمرتفع 970. 3.96 .إنسانية مع العاملين في مدرسته عالقات بناء 25 4

5 23 
استخدام اإلدارة اإللكترونية للتواصل مع العاملين عند 

 ةتفعمر  950. 3.91 .الحاجة

6 15 
اإلبداعية للمعلمين وتحويلها إلى  األنشطة تشجيع

 ةمرتفع 990. 3.89 .نتاجات مطلوبة
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

7 24 
توظيف مبادئ المسائلة اإلدارية في التعامل مع 

 ةمرتفع 900. 3.87 .المقصرين

 ةمرتفع  1.03 3.85 يبتعد عن المجامالت في تقويم أداء المعلمين 26 8

9 16 
ئج تحصيل الطلبة بشكل دوري نتا) متابعة وتحليل(
 ةمرتفع  960. 3.84 .بهدف وضع خطة عالجية) بشفافية وفعالية(

 ةمرتفع 1.04 3.68 .ممارسة عملية تفويض الصالحيات للمعلمين 20 10

11 21 
  حث أفراد المجتمع المحلي المشاركة

في بعض العمليات التنظيمية المتعلقة بسير عمليتي 
 .التعليم والتعلم

 ةمتوسط  1.00 3.59

12 17 
عقد دورات لتدريب المعلمين على أداء المهام وفق 

 ةمتوسط  1.02 3.57 .معايير إدارة التميز

13 22 
مشاركة ذوي االختصاص من أفراد المجتمع المحلي 
بتقديم المشورة التربوية والتعليمية للمدرسة لدعم 

 .تطوير المدرسة
 ةمتوسط 1.06 3.54

 متوسطة  1.06 3.50  .الصفية بطريقة إبداعية الغرفة إدارة ىعل المعلمين تدريب 18 14
 مرتفعة  740. 3.83 المجال ككل    

جاء في  أنه" إدارة العمليات"الثاني وهو مجال المتعلق بالمجال ) 7(الجدول  ت نتائجبين
 المدرسة صيانة متابعة"والتي تنص على ) 14(وجاءت الفقرة ، مرتفعةوبدرجة  األولى،المرتبة 

 يدلوقد  ،ةوبدرجة مرتفع ،في المرتبة األولى" وآمنة مناسبة بيئة لتوفير دوري بشكل مرافقهاو
أن توفير البيئة المدرسية اآلمنة الجاذبة والحاضنة لإلبداع للعاملين فيها وللطلبة على حد إلى 

بداع سواء يؤدي إلى اإلنخراط في العملية التعليمية والتدريسية واإلقبال عليها وتحفيز اإل
  .األكاديمي والعلمي والرياضي لدى الطلبة، وبالتالي تعزيز فاعلية إدارة التميز

 "الصفية بطريقة إبداعية الغرفة إدارة على نيالمعلم تدريب"ونصها ) 18(ة وجاءت الفقر
إدراك مديري المدارس بأهمية الغرفة  وقد يعزى ذلك إلى. متوسطةوبدرجة  األخيرةبالمرتبة 

وإثارة دافعية الطلبة للتعلم وإقبالهم عليه، وأن اإلبداع في إدارة الصف وترك  الصفية لزيادة
  . المجال للمعلمين إلظهار مكنوناتهم من اإلبداع يساعد في استدامة التميز اإلداري
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   المعرفة إدارة: المجال الثالث

ة الدراسة على وقد تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقديرات أفراد عين
   :، حيث كانت على النحو اآلتيالمعرفة إدارةفقرات مجال 

مرتبة  إدارة المعرفةفقرات مجال المتعلقة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :)8(الجدول 
  .تنازليًا

  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

1 31 
استراتيجيات التدريس  خدامالست المعلمين توجيه

 مرتفعة 910. 3.97 .المتنوعة لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة

2 34 
تنمية دور المعلم في غرس القيم واالتجاهات 

 ةمرتفع  940. 3.94 اإليجابية لدى الطلبة

3 28 
لمواكبة التطورات التكنولوجية  المعلمين توجيه

 ةمرتفع  900. 3.92 .وتفعيلها في العملية التعليمية

 ةمرتفع  920. 3.86  .تسهيل االتصال اإللكتروني بين المعلمين واإلدارة 33 4
 ةمرتفع  0.92 3.84 .لتحقيق األهداف التعليمية المعلومات نظم توظيف 27 5
 ةمرتفع  940. 3.72 .وضع استراتيجية إلدارة مصادر المعرفة ومتابعتها 29 6

6 30 
لمعلومات المعرفية ا على إمكانية اإلطالع تسهيل

 ةمرتفع  950. 3.72 .وتحديثها بشكل مستمر

8 32 
 لموارد(على االستخدام األمثل  تشجيع المعلمين

  .المعرفية المعلومات) وتكنولوجيا
 ةمرتفع  1.02 3.71

9 35 
تشجيع المعلمين على استخدام أسلوب العصف 

 متوسطة  890. 3.67 .الذهني

 ةمرتفع  770. 3.82 المجال ككل    

جاء في  أنه "إدارة المعرفة"المتعلق بالمجال الثالث، وهو مجال ) 8(الجدول  ت نتائجبين
 الستخدام المعلمين توجيه"والتي تنص على ) 31(، وجاءت الفقرة مرتفعةوبدرجة  الثانية،المرتبة 

بدرجة في المرتبة األولى و "استراتيجيات التدريس المتنوعة لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة
سعي مديري المدارس لحصول مدارسهم على أفضل النتائج وتميزها، ، قد يعزى ذلك إلى ةمرتفع

وأن ذلك ال يكون إال من خالل معلم مرشد ميسر وموجه يطور نفسه مهنيا، ملما بالمهارات 
التدريسية الحديثة والمتنوعة التي تراعي مستوى المتعلمين وقدراتهم واستعداداتهم ودورها في 
تحسين التفكير وإكساب المعرفة والمعلومات والمهارات بطريقة جاذبة داخل غرفة الصف، وألنه 



 ... الحكومية الثانوية المدارس مديري التميز لدى إدارة فاعلية درجة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2883

يتعامل مع فئات مختلفة من الطلبة ممن لديهم فروق فردية سواء أكانت فروق سلبية أم كانت 
فروق إيجابية، وبناًء عليه فإن التنوع في استخدام استراتيجيات التدريس يساعد في إيصال 

  .ومة للطلبة كل حسب قدراتهالمعل

 "تشجيع المعلمين على استخدام أسلوب العصف الذهني"ونصها ) 35(ة وجاءت الفقر
إدراك مديري المدارس بأن أسلوب  وقد يعزى ذلك إلى. متوسطةبالمرتبة األخيرة وبدرجة 

ة األساليب العصف الذهني يساعد المعلم في معرفة قدرات الطلبة التعلمية ويساعد المعلم في إدار
التعليمية التي يجب أن يتبعها ويكشف الفروق الفردية لدى الطلبة، وأن هذا يؤدي إلى وقوف 

  .المدرسة في صفوف المدارس المتميزة

   المستمر التحسين: المجال الرابع

وقد تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
   :، حيث كانت على النحو اآلتيالمستمر التحسين الفقرات مج

 التحسين المستمرفقرات مجال المتعلقة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  :)9(الجدول 
  .مرتبة تنازليًا

  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

 ةمرتفع  1.03 3.81 .نالمعلمي األداء المتميز من أصحاب تعزيز 48 1
 ةمرتفع 1.07 3.78  .المعلمين إنسانية بين عالقات المساعدة ببناء 45 2

3 49 
قيادية وإدارية  مهارات امتالك على تحفيز المعلمين

 ةمرتفع  1.02 3.76 .زةيمتم

 ةمرتفع 990. 3.74  .بين المعلمين ومتابعته وضع برنامج لتبادل الزيارات 37 4
 ةمرتفع  1.03 3.74 .التميز لدى المعلمين ثقافة تعزيز 46 4

6 38 
باعتباره  الصفية وحضور الحصص المعلمين زيارة

 ةمرتفع  1.02 3.72 مشرفا مقيما

7 43 
الحرص على االهتمام بالروح المعنوية للعاملين كمدخل 

  .في تحسين أدائهم
 ةمرتفع  1.08 3.70

8 50 
  قيادية مهارات امتالك على الطلبة تحفيز
 ةمرتفع  1.00 3.68 .زةيرية متموإدا

 متوسطة  970. 3.67 .مراعاة الفروق الفردية بين المعلمين 39 9
 ةمتوسط  1.08 3.64 .األفكار اإلبداعية توفير مناخ يشجع المعلمين على طرح 40 10
 ةمتوسط  990. 3.64 .اعتماد معايير موضوعية في تقييمه ألداء المعلمين 42 10



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الرحيل

  2884

  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

10 47 
  وفق معايير لمعلمينا قدرات تطوير

 ةمتوسط  1.01 3.64 .موضوعية

13 44 
  توجيه األقران استخدام على المعلمين حث

  .في تبادل المعرفة
 ةمتوسط  1.06 3.62

14 51 
الحالية (تحديد احتياجات المعلمين التكوينية 

 ةمتوسط  1.01 3.60 ).والمستقبلية

15 36 
ها يحتاج إعداد دورات تدريبيه على المهارات التي

 ةمتوسط 1.07 3.59 .في عملهم المعلمين

 ةمتوسط  1.10 3.58 .المعلمين توظيف التقرير السنوي لتحسين أداء 41 16
 ةمرتفع  850. 3.68 المجال ككل    

جاء بالمرتبة  أنه "التحسين المستمر"الرابع المتعلق بالمجال ) 9(الجدول  ت نتائجبين
 األداء المتميز من أصحاب تعزيز"والتي تنص على ) 48( ، وجاءت الفقرةمرتفعةوبدرجة  الثالثة،
إلى أن مدير المدرسة يرى وقد يعزى سبب ذلك  وبدرجة مرتفعة، ،في المرتبة األولى "نيالمعلم

أن تعزيز األداء المتميز لدى المعلمين يؤدي إلى االرتقاء بأداء المعلمين وتعزيز مكانتهم في 
يمية، مما يؤدي إلى الرضا الوظيفي لدى المعلمين والذي يجعلهم المجتمع والنهوض بالعملية التعل

مصرين على بذل كل ما لديهم من إبداع، ويتسبب في سعي المعلمين األقل كفاءة لالقتداء 
  . بالمعلمين المتميزين، وكل هذا يساعد على استمرارية وفاعلية إدارة التميز

 "المعلمين ير السنوي لتحسين أداءتوظيف التقر"تنص على  والتي )41(ة وجاءت الفقر
قيام مدير المدرسة بتوظيف تبني آليات  وقد يعزى ذلك إلى. متوسطةوبدرجة  األخيرةبالمرتبة 

وسياسات تقييم واضحة، وكتابة التقرير السنوي بشفافية وبعيدة عن التحيز، والتي تؤدي إلى أن 
ن بأن يكون تقريرهم السنوي بدرجة يكون التقييم المتدني سبيًال للتميز بحيث يسعى المعلمي

  .ممتازة

  :نتائج السؤال الثاني

 بين) a )05 .0 إحصائية عند داللة ذات فروق هناك هل" :نص السؤال الثاني على
 مديري التميز لدى إدارة فاعلية درجة تقديرهم في الدراسة عينة أفراد إجابات متوسطات
 متغيرات إلى تعزى المعلمين، نظر وجهة من دإرب قصبة لواء في الحكومية الثانوية المدارس
 "العلمي؟ والمؤهل والجنس الخبرة سنوات
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 إربد قصبة لواء في الحكومية الثانوية المدارس مديري التميز لدى إدارة فاعلية درجةلبيان 
استخراج تم  العلمي والمؤهل والجنس الخبرة سنوات متغيراتحسب  المعلمين، نظر وجهة من

ابي واالنحراف المعياري ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم المتوسط الحس
  : وعلى النحو التالي، "ت"استخدام اختبار 

  سنوات الخبرة: أ

على  سنوات الخبرةألثر " ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار : )10(جدول  
انوية الحكومية في لواء قصبة إربد من درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الث

  وجهة نظر المعلمين

  العدد سنوات الخبرة  
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  قيمة

  "ت"

  درجات

  الحرية

  الداللة

  اإلحصائية
التخطيط 
 االستراتيجي

 328. 368 980.  710. 3.58 107 سنوات) 10(اقل من 
     780. 3.50 263  سنوات فأكثر) 10(

 ة العملياتإدار
 963. 368 046.- 670. 3.82 107 سنوات) 10(اقل من 

     760. 3.83 263 سنوات فأكثر) 10(

 إدارة المعرفة
 538. 368 616.- 710. 3.78  107 سنوات) 10(اقل من 

     790. 3.83 263 سنوات فأكثر) 10(

 التحسين المستمر
 918. 368 103. 760. 3.69 107 سنوات) 10(اقل من 

    880. 3.68 263 سنوات فأكثر) 10(

 إدارة التميز
 883. 368 148.  680.  3.72 107 سنوات) 10(اقل من 

     770. 3.70 263 سنوات فأكثر) 10(

 )05. 0( αعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) 10(الجدول نتائج يتضح من 
وقد يعزى السبب في ذلك إلى . جة الكليةفي جميع المجاالت وفي الدر سنوات الخبرةتعزى لمتغير 

أن درجة تقدير أفراد مجتمع الدراسة لم تتأثر بمتغير سنوات الخبرة وأنهم يتمتعون بمعرفة تامة 
  .لدرجة فاعلية إدارة التميز في مدارسهم

 واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الزعبي ).(Faraj, 2018واختلفت مع نتيجة دراسة فرج 
 فروق وجود عدمالتي بينت ) 2018(دراسة الخصاونة و ،)2018(ودراسة العالونة ، )2019(

 التميز لدى إدارة تطبيق حول الدراسة عينة أفراد استجابة درجة في داللة مستوى عند إحصائيا دالة
الدراسة التي قامت بها  .الخبرة سنوات متغير إلى ت عزى إربد قصبة في الثانوية المدارس مديري

 ,Al-Khlewi, Al-Arefe & Al-Harbi(ودراسة الخليوي والعريفي والحربي  ،2016)( ونسي
2019(.  
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  الجنس: ب

درجة الجنس على ألثر " ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار : )11(جدول  
فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في لواء قصبة إربد من وجهة 

  المعلميننظر 

  العدد الجنس  
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  قيمة

  "ت"

  درجات

  الحرية

  الداللة

  اإلحصائية
التخطيط 
 االستراتيجي

 544. 368 607.- 870. 3.49 149 ذكر
     680. 3.54 221 أنثى

 إدارة العمليات
 836. 368 208.-  810. 3.82 149 ذكر
    680. 3.83 221 أنثى

 معرفةإدارة ال
 734. 368 341.  850. 3.83 149 ذكر
     0.71 3.81 221 أنثى

 التحسين المستمر
 462. 368 736.  900. 3.72 149 ذكر
     820. 3.66 221 أنثى

 إدارة التميز
 902. 368 124.  820. 3.71 149 ذكر
     690. 3.70 221 أنثى

 تعزى )05. 0( α عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم) 11(أظهرت نتائج الجدول 
نظرة  ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن .الكلية الدرجة وفي المجاالت جميع في الجنس لمتغير

أفراد عينة الدراسة لفاعلية إدارة التميز لم تختلف باختالف جنس المعلم وأن متغير الجنس لم 
، ودراسة العالونة )2019( ائج دراسة الزعبيواتفقت هذه النتيجة مع نت. يؤثر في نتيجة الدراسة

    ).2018(ودراسة الخصاونة ، )2018(

 ذات فروق وجود إلى نتائجها التي أشارت) (Faraj, 2018فرج  دراسة واختلفت مع نتيجة
 أفراد نظر وجهة من (EFQM) ضوء في الطائف التميز لجامعة إدارة درجة في إحصائية داللة

 ونسیالدراسة التي قامت بها وتقاطعت نتائج هذه الدراسة مع الجنس،  رتبعا لمتغي العينة
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استبيان إدارة التميز في مجاالت القيادة التي بينت  (2016)

) الجنس(العمليات حسب المتغير  وإدارةإدارة المعرفة والمعلومات، و والسياسة واالستراتيجيات
لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت الموارد و. لمعلماتصالح اوجاءت الفروق ل

  ).الجنس(البشرية والمادية حسب المتغير 
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  :المؤهل العلمي: ج

على  المؤهل العلميألثر " ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار : )12(جدول  
وية الحكومية في لواء قصبة إربد من درجة فاعلية إدارة التميز لدى مديري المدارس الثان

  وجهة نظر المعلمين

  
  المؤهل

 العلمي
  العدد

  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  قيمة

  "ت"

  درجات

  الحرية

  الداللة

  اإلحصائية
التخطيط 
 االستراتيجي

 446. 368 763.- 71. 3.49 185 بكالوريوس فأقل
     81. 3.55 185 أعلى من بكالوريوس

 عملياتإدارة ال
 447. 368 762.-  71. 3.80 185 بكالوريوس فأقل

     77. 3.86 185 أعلى من بكالوريوس

 إدارة المعرفة
 266. 368 1.113-  73. 3.77 185 بكالوريوس فأقل

    80. 3.86 185 أعلى من بكالوريوس
التحسين 
 المستمر

 414. 368 818.-  81. 3.65 185 بكالوريوس فأقل
     89. 3.72 185 ريوسأعلى من بكالو

 إدارة التميز
 376. 368 886.-  70. 3.67 185 بكالوريوس فأقل

    78. 3.74 185 أعلى من بكالوريوس

 تعزى )05. 0( α عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم) 12(أظهرت نتائج الجدول 
 بب في ذلك يعود إلى أنولعل الس .الكلية الدرجة وفي المجاالت جميع العلمي في المؤهل لمتغير

    .أفراد عينة الدراسة لم تختلف تقديراتهم لفاعلية إدارة التميز باختالف المؤهل العلمي

ودراسة ، )2018(، ودراسة العالونة )2019( واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الزعبي
  ).2018(الخصاونة 

     التوصيات

   :باآلتيالباحثة ليها في هذه الدراسة، توصي في ضوء النتائج التي تم التوصل إ

    .محددة أداء ومعايير لمؤشرات المدرسة خطة ضرورة تضمينــــــ 1

   .للمدرسة التطويرية الخطة مع تنسجم تنفيذية خطة ــــــ ضرورة عمل مديري المدارس على وضع2

  .المحتملة المخاطر لمواجهة طوارئ خطط ــــــ3

في التعامل الدائمة المسائلة اإلدارية المحاسبية وتوظيف مبادئ المدرسة على أن يعمل مدير  ــــــ4
  .مع المقصرين



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الرحيل

  2888

 الخطة بناء قبل) والخارجية الداخلية( البئيتين تحليل ي المدارس علىحرص مديريــــــ أن  5
  .التطويرية

 بشفافية( دوري بشكل ةالطلب تحصيل نتائج) وتحليل متابعة(أن يقوم مدير المدرسة ــــــ  6
     .عالجية خطة وضع بهدف )وفعالية

         .وشفافية بمرونة اإلدارية التعليمات مديري المدارس طبقأن يــــــ 7

ـــــ أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد برامج تدريبية خاصة وورش عمل، للعاملين في 8
  .لمية، نحو التميز واإلبداعالمدارس الثانوية للنهوض بالعملية التعليمية التع

دور ــــــ االستفادة من نتائج الدراسة للقيام بدراسات أخرى تثبت نتائج الدراسة الحالية مثل 9
  .جائزة الملكة رانيا في تعزيز التميز لدى المديرين والمعلمين

  

  قائمة المصادر والمراجع

  :المراجع العربية

عمان،  .دار حامـد ،المسائلة والفاعلية في اإلدارة التربوية ).2006(أخوارشيدة، عالية 
  .األردن

فاعلية إدارة الوقت وعالقتها باألنماط القيادية لدى مديري ). 2009(ل، أميمة األسط

 ).رسالة ماجستير غير منشورة( .المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم
  .الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

أثر القيم الشخصية والتنظيميـة فـي فاعليـة المديرين ). 2005(الحوامدة، نضال والتويجر، أنس 

، مج مجلة أبحاث اليرمـوك، سلسـلة العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيةفي الوزارات األردنية، 
  .جامعة اليرموك، أربد، األردن، )4( ع ،)21(

نية في ردألت الجامعاافي ز لتميإدارة اقع وا). 2018(أبو حميدان، عفت محمد وبطاح، أحمد 

 ،يةوبرلتوم العلا ،تسادرا  (EFQM).بيوروألا زلتميوذج انمق فن ولعاصمة عمااة ظمحاف
  . إربد، األردن. )4(دد لع، ا45)(د لمجلا

 إربد قصبة في الثانوية المدارس ومديرات مديري تطبيق واقع ).2018( علي محمد بتثا ة،الخصاون

 العدد. والنفسية التربوية العلوم مجلة ،التميز إدارة لمعايير الهاشمية األردنية بالمملكة
   .، جامعة اليرموك، إربد، األردن)2( المجلد ).28(
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دار الثقافة  .المدرسية والقيادة اإلداريةتطوير اإلدارة ). 2004(الخواجا، عبد الفتاح محمد 
  .عمان، األردن. للنشر والتوزيع

المنظمة العربية . الطريق إلى منظمة المستقبل: األداء التظيمي المتميز). 2003(زايد، عادل 
  .القاهرة، مصر. للتنمية اإلدارية

بني كنانة  درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في لواء). 2019(الزعبي، عطاف شفيق 

دراسات . للتميز اإلداري (EFQM) بيوروألا زلتميّوذج انمق فز ولتميّإدارة ا لمعايير

). 2(الجزء ). 103(العدد  ).مجلة كلية التربية جامعة الزقازيق(تربوية ونفسية 
  .الزقازيق، مصر

ة يتة مقارنيميدراسة تق -ز في منظمات االعمال يل التميمقومات تفع). 2017(ساري، أحالم 

 –اف يجامعة محمد بوض ).أطروحة دكتوراة غير منشورة( .-ن االردن دبي والجزائريب
   .الجزائر، الجزائر. لةيالمس

  .، األردنعمان .الفكر دار .حديثة اتجاهات التربوي اإلشراف ).2009( راتب السعود،

القاهرة،  لعربي،ا دار ،المعرفة عصر في اإلدارة التميز وتقنيات إدارة ).2002(السلمي، علي 
  .مصر

 ضوء في تطورها وسبل األقصى جامعة التميز في إدارة واقع ).2013( ربه عبد إيهاب. سهمود

 القيادة تخصص ).ماجستير غير منشورة رسالة( .EFQM ،للتميز األوروبي النموذج
   .فلسطين األقصى، غزة، جامعة واإلدارة،

في  الثانوية ات اإلدارية في المدارسالقياد لتطوير أداء مقترح.  (2016).ريمن شقورة،

دكتوراة غير  أطروحة( .التعليمية المؤسسات في زيالتم إدارة نماذج ضوء على نيفلسط
  .القاهرة، مصر شمس، نيع جامعة ).منشورة

دار أسامة . مبادئ إدارة األعمال واألساسيات واالتجاهات الحديثة). 2004(الشمري، أحمد 
  .األردن. عمان. للنشر والتوزيع

 غير ماجستير رسالة( .التميز إلدارة المدارس مديري ممارسة درجة .)2016( ياسر عفت الشوا،

  .فلسطين غزة، اإلسالمية، الجامعة ،)منشورة  
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دار حورس  التميز اإلداري للعاملين بقطاع التربية والتعليم،). 2009(محمد الصيرفي، 
  .، مصرالدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية

   .دار الشروق، عمـان األردن اإلدارة المدرسية الحديثة،). 2001(بدين، محمد عبد القادر عا

. دار النشر للجامعات. اإلدارة المدرسية الحديثة والفاعلة). 2014(عبد الغفار، أحمد 
  .القاهرة، مصر

  .مصر ، دار الفكر العربي، القاهرة،اإلدارة المدرسية ).2003(محمد  العجمي،

لتعليمية اسسة ؤلمارة ادإنموذج مقترح لتطوير أ). 2011(ليلى والصرايرة، خالد العساف، 

). 27(المجلد . مجلة جامعة دمشق. ةلشاملالجودة ارة ادإفلسفة  ءألردن في ضوافي
  .دمشق، سوريا). 3(العدد 

. ما هو مفهوم الفاعلية والكفاءة ومدي تأثيرها على إنجاز األعمال؟ ).2017(عصام، نسرين 
 .https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/344264قع إلكتروني، مو  

درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية الثانوية لمعايير إدارة ، )2018(العالونة، ابتسام 

 ،)منشورة غير ماجستير رسالة (.ينفي قصبة إربد من وجهة نظر المعلم  التميز 
  . اليرموك، إربد، األردنجامعة 

، دار اليـازوري للنشر والتوزيع، إدارة مراكـز الـتعلم). 2002(عليان، ربحي وسالمة، عبدالحافظ 
   .األردن عمان،  

  .األردن ،عمان ،(4) ط المسيرة، دار ،المدرسية اإلدارة مبادئ ،) 2012( محمد العمايرة،

تنمية اإلبداع اإلداري بالمؤسسات التعليمية في ضوء إدارة التغيير ). 2013(زي، حنيفة العن

  .القاهرة. جامعة األزهر). 2ج(الجزء الثاني ). 156(العدد  .مجلة التربية "رؤية مقترحة"

. الذاكرة للنشر والتوزيع .نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي ).2016(العنزي، سعد علي 
  .قبغداد، العرا

متطلبات القيادة التربوية في عصر المعرفة من وجهة ). 2011(الغامدي، تركي بن جميعان 

جامعة أم  ).رسالة ماجستير غير منشورة(. نظر مديري مدارس التعليم العام في الطائف
  .القرى، مكة المكرمة، السعودية
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دور اإلدارة المدرسية في تطوير جودة أداء المعلم الفعال لتحقيق ). 2009(كحيل، أمل 

دور المعلم العربي في (جرش  المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم التربوية بجامعة .التميز
  .جرش، األردن). عصر التدفق المعرفي

الدار . االستثمار في الموارد البشرية للمنافسة العالمية). 2007(الكفافي، محمد جمال 
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، )5(عدد  ،مجلة الباحث. واألداء المتميز الشاملة الجودة دارة). 2007(بو مدين، يوسف 
  .ورقلة، الجزائر). 3(مجلد 

 تربوية دراسات مجلة .المصرية التميز بالمدارس لتحقيق مقترحة رؤية (2011)ت ميرف ناصف،

   .عمان، األردن). 3(المجلد ). 16(العدد  واجتماعية،

1موقع إلكتروني، تم االسترداد بتاريخ . مفهوم التميز ).2018(أحمد عبد الله  ،النصيرات
  /9/2020. https://edara.com/Article/details/5235/ .  

منشورات : اإلصدار الثالث. التميز المدرسي جائزة التعليم المتميز). 2018(وزارة التعليم 
  .الرياض، السعودية. وزارة التعليم

 الغوث وكالة مدارس التميز في إدارة اليةفع درجة). 2016(يونس، نفين عبد الصمد محمود 

 .)رسالة ماجستير غير منشورة( .معلميها لدى التنظيمية بالثقة بمحافظات غزة وعالقتها
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  : دور املشرف الرتبوي في تطوير املعلمني مهنيا في املدارس الحكومية األردنية
 دراسة تطبيقية

  
  *يمنى محمد مصطفى مناور

  

  ملخص

الى معرفـة دور المشـرفين التربـويين فـي تطـوير المعلمـين مهنيـا فـي المـدارس          الدراسة الحالية هدفت 
مهـارات التخطـيط،   (: ستهدفت الدراسة المجاالت االتيةالحكومية األردنية من وجهة نظر هؤالء المعلمين، وا

، وتم توظيف النهج الوصـفي التحليلـي، وعملـت الباحثـة علـى تصـميم       )والتقويم، والتدريس، واالدارة الصفية
معلــم ومعلمــة جــرى اختيــارهم مــن خمســة  ) 400(اختيــار عينــة قصــدية مكونــة مــن أربعمائــة  وتــم ,اسـتبانة،  
لمدارس األساسية والثانوية الحكومية األردنيـة، وتـم توزيـع اسـتمارات االسـتبيان      مدرسة من ا) 35(وثالثين 

استمارة صالحة ) 382(على هؤالء المعلمين عبر البريد االلكتروني، وتم استرجاع ثالثمائة واثنين وثمانين 
الوصـفي،   االحصائي لمعالجة البيانـات، وتـم توظيـف اسـاليب التحليـل      (SPSS)للتحليل، وتم توظيف برنامج 

ولقـد تبــين ان درجــة اســهام المشــرفين التربــويين فــي تطــوير المعلمــين علــى الصــعيد المهنــي فــي المــدارس    
 نموذجيـة  خطـة  وصت الباحثة بوضعوأالحكومية االردنية تعد مرتفعة في جميع المجاالت مجتمعة ومنفصلة، 

  .بل المشرفين التربويينوالمعلمين حديثي التعيين بالدعم من ق التخرج حديثي لتزويد المعلمين

  .الحكومية المدارس مهنيا، المعلمين تطوير التربوي، المشرف: الكلمات المفتاحية
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The Role of the Educational Supervisors in Developing Teachers 
Professionally in Jordanian Public Schools: An Empirical Study  

 

Youmna M. M. Mnawer, Assistant principal at Al-Sheikh Mesleh School for 
Girls, Jordan. 

 

Abstract 
This study investigated the role of educational supervisors in developing teachers 

professionally in Jordanian public schools from the perspective of those teachers. It 
targeted the following areas: (planning, assessment, teaching, and classroom 
management skills). The researcher adopted a descriptive analytical approach and 
developed a questionnaire. She selected a purposive sample consisting from four 
hundred (400) female and male teachers. Those teachers were selected from thirty five 
(35) primary and secondary Jordanian public schools. Questionnaire forms were 
distributed to those teachers via email. 382 questionnaire forms were retrieved and 
considered valid for analysis. SPSS program was used to process data. Descriptive 
statistical analysis was conducted. The researcher found that the degree to which 
educational supervisors develop teachers professionally in Jordanian public schools is 
high in all the targeted areas jointly and separately. She recommends developing 
standard plans for providing the teachers who are fresh graduates and the teachers who 
are recruited recently with support by the educational supervisors. 

Keywords: Educational supervisor, Developing teachers professionally, Public schools. 
  

  

 :المقدمة .1

الى انه كلما تحسن أداء المشرفين، كلما ارتفع  Kotirde, and Yunos (2014) لقد اشار
مستوى االداء المدرسي، وتحسنت جودة التعليم، وتطور المعلمون مهنيًا، وهذا سينعكس ايجابا 

علمين، أي، إن عملية اإلشراف التربوي تؤثر ايجابًا على تطور التعليم والم. على ازدهار المجتمع
التربوي  يعرف اإلشراف. )اإلشراف التربوي( تعريففي هذا السياق، يتوجب  .والمجتمع بأكمله
يقومون  -كالمعلمين والمدراء–التأكد من ان العاملين في المؤسسات التربوية على انه عملية 

ل تحقيق باتباع السياسيات والمبادئ والقواعد واألنظمة التربوية الواجب اتباعها، وذلك من اج
  .)(Kotirde, and Yunos, 2014,55 األهداف التربوية المنشودة بفعالية
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يؤدي المشرف التربوي دورا هاما في العملية التعليمية، حيث يعمل المشرف على تطوير 
حيث يسهم المشرف التربوي في تطوير قدرات المعلمين على  ،)2018القبالن، (المعلمين مهنيا 

لمشرف على تمكين المعلمين من تحديد احتياجاتهم التعليمية ونقاط قوتهم اتخاذ القرار، ويعمل ا
وضعفهم، ويطور المشرف من قدرة المعلمين على حل المشكالت، واختيار اساليب التدريس 
واالنشطة المالئمة، ويعمل المشرف على تشجيع المعلمين على تنمية انفسهم مهنيًا، ويشجع 

  ).2020الحاج، (تقييم الذاتي المشرف المعلمين على ممارسة ال

الصف ورفع وإدارة اضافة لذلك، يعمل المشرف التربوي على تطوير قدرة المعلم على ضبط 
تحصيل الطلبة ووضع خطط الدروس وخطط االنشطة والخطط الفصلية، والخطط االثرائية، 

لموهوبين، والخطط العالجية، ويعمل المشرف على تطوير قدرة المعلمين على اكتشاف الطلبة ا
ويعمل المشرف على تطوير قدرة المعلمين على وضع االختبارات تبعا لمعايير التقويم، 
وتطويرقدرة المعلمين على تحليل نتائج االختبارات، وتقويم الطلبة، ويعمل المشرف على تشجيع 

لمين المعلمين على توظيف التغذية الراجعة لتحسين اداء الطلبة، ويعمل المشرف على تمكين المع
على مراعاة الفروق الفردية ما بين الطلبة، ويعمل المشرف على تمكين المعلمين على تحسين 

  .)2020السيد واخرون، (عالقاتهم االجتماعية مع الطلبة واكتشاف اخطائهم وتحديث معلوماتهم 

يجب ان يعمل المشرف المشرف التربوي على اطالع المعلمين على نتائج االبحاث العلمية، 
جيعهم على القراءة، ويجب ان يعمل المشرف على تشجيع المعلمين على اجراء بحوث، ويجب وتش

ان يعمل المشرف على تزويد المعلمين بأفكار وحلول ابداعية، ويجب ان يسهم المشرف في 
تطوير قدرة المعلمين على حل المشكالت، ويجب ان يشرك االمشرف المعلمين في الورشات 

عمل المشرف على تقديم التغذية الراجعة للمعلمين بعد كل نشاط يهدف التدريبية، ويجب ان ي
لتنمية المعلمين مهنيا، ويجب ان يعمل المشرف على وضع خطة الستيفاء االحتياجات التدريبية 

القططي، (للمعلمين، ويجب ان يعمل المشرف على تحفيز المعلمين عن طريق العبارات اإليجابية 
  ).2020وأوباجي، 

همية دور المشرف التربوي، فإنه يتوجب على المشرف ان يتمتع بمجموعة من في ظل ا
الخصائص، حيث يتوجب على المشرف ان يتمتع بالمرونة وان يتقبل الفروقات ما بين االخرين، 
ويجب ان يكون المشرف التربوي متقبال للتغيرات ومنفتحا على االخرين، ويتوجب على المشرف 

ليكون قادرا على تطوير نفسه بنفسه، ويتوجب على المشرف ان يكون  ان يدرك نقاط قوته وضعفه
  .)(Kotirde, and Yunos, 2014مبدعًا وان يوظف اساليب اشرافية مبتكرة 

  :مشكلة الدراسة .2
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اداء  يؤدي المشرف التربوي دورا هاما في تطوير المعلمين مهنيا بشكل ينعكس على
، حيث (Kotirde, and Yunos, 2014)مع بأكمله الطالب، وجودة التعليم في المدرسة والمجت

، )التخطيط والتقويم والتدريس وإدارة الصف(يعمل المشرف على تطوير المعلمين في مجال 
ويعمل المشرف على تحديد االحتياجات التدريبيبة للمعلمين واستخدام أساليب متنوعة لتنمية 

ومعالجة المشكالت  ألهداف التعليميةووضع ا المعلمين مهنيًا، وتطوير قدرتهم على ضبط الصف
السيد واخرون، (التعليمية، ويعمل المشرف على تشجيع المعلمين على تحديث معلوماتهم 

وأساليب اعداد  ،اثراء معرفة المعلمين حول استراتيجيات التدريس، ويعمل المشرف على )2020
ويعمل  المواد االكاديمية،وتقييم المقررات و االختبارات، وأساليب تحليل نتائج االختبارات

  .(Ohiwerei & Okoli, 2010)المشرف على تصحيح أخطاء المعلم وتزويده بالنصائح 

في ظل اهمية دور المشرف التربوي في تطوير المجتمع والمعلمين والطلبة والنظام التعليمي 
 .ن في األردنبأكمله، ترى الباحثة بأنه يتوجب اجراء دراسات اكثر حول أداء المشرفين التربويي

ما الدور الذي يؤديه المشرفين التربويين في تطوير : (مشكلة البحث بالسؤال االتي لذلك، تتمثل
  )المعلمين مهنيا في المدارس الحكومية األردنية من وجهة نظر هؤالء المعلمين؟

 :هدف الدراسة .3

لمعلمين مهنيا هدفت الباحثة الى معرفة الدور الذي يؤديه المشرفين التربويين في تطوير ا
  في المدارس الحكومية األردنية من وجهة نظر هؤالء المعلمين

 :سؤال الدراسة .4

ما الدور الذي يؤديه المشرفين التربويين في : (هدفت الباحثة الى االجابة على ما يلي
  )تطوير المعلمين مهنيا في المدارس الحكومية األردنية من وجهة نظر هؤالء المعلمين؟

 :اهمية الدراسة .5

 :االهمية النظري .5.1

التربوي ودور  اإلشرافتسهم الدراسة الحالية في نشر الوعي في المجتمعات حول مفهوم 
المشرف التربوي، وتأثير دوره على المعلمين والطلبة والنظام التعليمي وتقدم المجتمع، وتعمل 

ل خاص في مجال الدراسة الحالية على اثراء المكتبة العربية بشكل عام، والمكتبة األردنية بشك
  .هامةاإلشراف التربوي، وتعد الدراسة هذه هامة ألنها تستهدف عدة مجاالت 
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 :األهمية العملية .5.2

تعد الدراسة الحالية هامة ألنها تزود متخذي القرار في وزارة التربية والتعليم بمعلوماٍت 
على تطوير  تسهم في تطوير المعلمين مهنيا، وتسهم النتائج ايضا في تطوير قدرة المشرفين

المعلمين، وينعكس ذلك على جودة النظام التعليمي بأكمله، ومستويات تحصيل الطلبة، كما ان 
، في اي مؤسسةالدراسة الحالية تزود الباحثين باداة تمكنهم من تقييم اداء المشرفين التربويين 

ومات حول كما ان الدراسة الحالية تعد هامة ألنها تزود مدربي المشرفين التربويين بمعل
، كما ان الدراسة الحالية تزود االفراد االحتياجات التدريبية التي يتوجب تلبيتها لدى المشرفين

  .المسؤولون عن كتابة دليل المعلم بمعلومات حول ما يحتاجه المعلم من مهارات ومعارف

 :حدود الدراسة .6
  .المدارس الحكومية األردنية في االردن: الحد المكاني -

  .2020/2021الفصل االول من العام االكاديمي : يالحد الزمان -

دور المشرف التربوي في تطوير المعلم مهنيا في المدارس الحكومية : الحد الموضوعي -
  .األردنية

 :تعريفات الدراسة .7

 :تعريفات نظرية .7.1
كالمعلمين –التأكد من ان العاملين التربويين يشير هذا المفهوم الى عملية  :اإلشراف التربوي -

يقومون باتباع السياسيات والمبادئ والقواعد واألنظمة التربوية الواجب اتباعها،  - دراءوالم
 Kotirde, and وذلك من اجل تعليم الطلبة وتحقيق األهداف التربوية المنشودة بفعالية

2014,55) Yunos,.(  

لموظف يشير هذا المفهوم الى عملية مخططة ومستمرة تهدف الى رفع اداء ا :التطوير المهني -
وتمكينه من التأثير باالخرين واداء المهمات بكفاءة عبر تزويد الموظف بالمهارات 

 ).26، 2020ابراهيم، (والمعلومات والمعارف الالزمة، وغرس اتجاهات ايجابية فيه 

 :تعريفات اجرائية .7.2
رس عملية قيام المشرفين التربويين من التأكد من ان معلمي المدايتمثل ب: اإلشراف التربوي -

الحكومية األردنية يقومون باتباع السياسيات والمبادئ والقواعد واألنظمة التربوية الواجب 
  .اتباعها
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تطوير أداء معلمي المدارس الحكومية األردنية، وذلك من خالل يتمثل يعملية : التطوير المهني -
تدريس، واالدارة التخطيط، والتقويم، وال: وتطوير مهاراتهم في المجاالت االتية اثراء معارفهم

  .الصفية

 :االطار النظري .8

يتوجب على المشرف التربوي ان يعمل على ارشاد المعلمين الساليب التدريس الواجب 
 ،المقررات وتحليل مراجعةكيفية االختبارات، و اعداداستخدامها وان يرشد المعلمين لكيفية 

التربوية وتمكين المعلمين من ويجب ان يعقد المشرف اجتماعات مع المعلمين لمناقشة المشكالت 
وضع ضع حلول لها، ويجب ان يعمل المشرف على تصحيح أخطاء المعلمين وتوجيههم ونصحهم 

Ohiwerei & Okoli, 2010)( ، ويتوجب ان يعمل المشرف على التعاون مع المعلمين لتطوير
مع المعلم لوضع المناهج الدراسية، والسياسيات المدرسية، ويجب ان يعمل المشرف على التعاون 

  .(Ali and Al-Harahsheh, 2013)حلول للمشكالت التي تواجه المعلمين 

يجب ان يعمل المشرف على تطوير المعلمين وتوعيتهم، وان يرشد المعلمين لكيفية وضع 
خطط احتياطية لمواجهة الحاالت الطارئة، وكيفية وضع خطٍط لتغطية المنهاج الدراسية بأكمله، 

لمشرف على مساعدة المعلمين في حل المشكالت التي يتم مواجهتها عند ويجب ان يعمل ا
، ويتوجب على المشرف التربوي ان يساعد (Ali and Al-Harahsheh, 2013)تدريس المنهاج 

المعلم في حل المشكالت التربوية، وان يعمل على تطوير نقاط القوة لدى المعلمين، ومعرفة نقاط 
يعمل المشرف على تقييم أداء المعلمين بالصف بكفاءة،  ضعفهم والتصدي لها، ويجب ان

ومساعدة المعلمين في وضع خطط طويلة المدى بكفاءة، ومناقشتهم بالقضايا التي تهمهم 
(Wanzare, 2013) ويجب ان يعمل المشرف التربوي على االسهام في تحسين جودة التعليم ،

  .(Kotirde, and Yunos, 2014)ائهم المقدم، ورفع معنويات المعلمين، ألنها تؤثر على أد

يتوجب على المشرف التربوي ان يرشد المعلمين لكيفية استخدام الوسائل التعليمية وتقويم 
المنهاج وتحليله، وان يشرك المعلمين في عملية اتخاذ القرارات التعليمية، وان يشجع المعلمين 

تشجيع المعلمين على جعل  على التنويع في طرائق التدريس، ويجب ان يعمل المشرف على
عالقاتهم مع الطلبة قائمة على االحترام والثقة، ويجب ان يعقد المشرف مناقشات مع المعلمين 
حول مهارات التعامل مع الطلبة واألساليب المتبعة لحفظ النظام واالنضباط الصفي، وتوعية 

  ).2019جريفيلي، ويوسف، (المعلمين بأهمية خلق مناخ صفي مالئم للتعلم 

التخطيط (في مجال المعلمين الى اهمية دور المشرف في تطوير ) 2019(لقد اشار شريعة 
فيما يتعلق بالتدريس، يتوجب على المشرف ان يشجع المعلمين على ). والتقويم، والتدريس

استخدام دليل المعلم، وان يزودهم بمعلومات حول اخر المستجدات المتعلقة باساليب التدريس 
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فيما يتعلق بالتخطيط، . جب ان يعمل المشرف على عمل حصص نموذجية امام المعلمالحديثة، وي
بعناصر التخطيط، ويجب ان يعمل المشرف على  المعلمينيجب ان يعمل المشرف على تعريف 

تدريب المعلمين حول كيفية وضع الخطط الفصلية واليومية والعالجية، ويجب ان يعمل المشرف 
تحديد االساليب والوسائل التعليمية التي سيتم توظيفها، فيما يتعلق على المعلمين على تمكين 

بالتقويم، يجب ان يعمل المشرف على تطوير قدرة المعلمين على وضع االختبارات التحصيلية 
ويجب ان يعمل المشرف على تعزيز الوعي بين المعلمين وقدرتهم على تحليل نتائج االختبارات، 

شريعة، (لفردية، ويجب ان يعمل المشرف على متابعة عالمات الطلبة حول اهمية مراعاة الفروق ا
2019.(  

كما يتوجب على المشرف ان يطور قدرة المعلمين على وضع خطط لتعديل سلوكيات 
 الطلبة، وتطوير قدرة المعلمين على تصميم مسابقات، وان يشجع المعلمين على االلتحاق

لمعلمين المتميزين، ومناقشة المعلمين لتطوير بدورات، ويجب ان يعمل المشرف على تكريم ا
المناهج، وتعزيز االتجاهات االيجابية لدى المعلمين نحو التجديد، ويجب ان يعمل المشرف على 
تطوير المعلمين الجدد مهنيًا، وتشجيع المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير قدرة 

يجب ان يعمل المشرف على نشر الوعي لدى المعلمين على وضع خطط للطلبة الموهوبين، و
المعلمين حول اهمية ادارة الوقت وتوزيعه تبعا لمحتوى المنهاج، ويجب ان يعمل المشرف على 
تشجيع المعلمين على توظيف اسلوب التعلم القائم على المجموعات، ويجب ان يتعاون المشرف 

  ).2020العظامات، (مع المعلمين في عملية اجراء بحوث اجرائية 

 :الدراسات التطبيقية .9

 في مهنيًا الجدد المعلمين تنمية في التربوي المشرفالى معرفة دور ) 2011(البلوي هدفت 
التخطيط، والتدريس، واالدارة : (نظرهم، وذلك في المجاالت االتية وجهة من التعليمية تبوك منطقة

معلما  612ية بسيطة مكونة من عشوائ، وقامت الباحثة باختيار عينة )الصفية والتقويم والمنهاج
 بندا لجمع البيانات، وتبين ان المشرف 47وتم تصميم استبانة مكونة من  ،من المعلمين الجدد

 تبوك منطقة في مهنيًا الجدد المعلمين تنمية يؤدي دورا متوسط األهمية متوسطا في التربوي
طيط، تبين ان المشرف التربوي فيما يتعلق بالتخ. التعليمية في جميع المجاالت مجتمعة ومنفردة

يؤدي دورا متوسط االهمية في ارشاد المعلمين لكيفية وضع االهداف السلوكية، وتحديد االنشطة 
فيما يتعلق بالتدريس، تبين ان المشرف التربوي يؤدي دورا . المناسبة لتحقيق االهداف التربوية

ق الفردية ما بين الطلبة، وتوعية متوسط االهمية في ارشاد المعلمين الى كيفية مراعاة الفرو
  .المعلمين بأهمية استخدام اساليب تعلم تعاونية
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تبين ان المشرف التربوي يؤدي دورا متوسط االهمية في تنمية  فيما يتعلق باالدارة الصفية،
مهارات المعلمين في التعامل مع الطلبة، وتوعية المعلمين بأهمية صياغة قوانين للصف وتوعية 

بأهمية انشاء عالقات اجتماعية جيدة مع الطلبة، وتوعية المعلمين بأهمية توفير مناخ المعلمين 
فيما يتعلق بالتقويم، تبين ان المشرف يؤدي دورا متوسط  .صفي يعزز االمن النفسي لدى الطلبة

االهمية في ارشاد المعلمين لكيفية بناء اختبارات، واكساب المعلمين مهارة تحليل نتائج 
فيما يتعلق بالمناهج، تبين ان المشرف . ت، وتطوير مهارات التقويم البناء لدى المعلماالختبارا

البلوي، (التربوي يؤدي دورا متوسط االهمية في ارشاد المعلمين لكيفية تحليل المنهاج، وتقييمه 
2011.(  

لمعرفة دور المشرف التربوي التربويين في تطوير األداء المهني ) 2014(هدف الشديفات 
معلمي الدراسات االجتماعية في المدارس التابعة لمديرية الواء البادية الشمالية الغربية في ل

التخطيط االداري، والزيارات الصفية، والمنهاج واساليب : (المفرق، وذلك في المجاالت االتية
 43ن ، وتم تصميم استبانة مكونة م)التدريس، والعالقات مع الزمالء والمجتمع المحلي، والتقويم

تكونت عينة الدراسة من تسعة وتسعون معلمًا، وتبين ان المشرف التربوي يؤدي دورا . عبارة
فيما  .متوسطا في تطوير األداء المهني لمعلمي الدراسات االجتماعية في المدارس المستهدفة

المشرف التربوي في التخطيط للدورات  يتعلق بالتخطيط، تبين وجود اتجاهات حيادية نحو دور
لتي تستهدف تطوير المعلمين مهنيًا، وتبين وجود اتجاهات حيادية نحو دور المشرف في تعريف ا

المعلمين بعناصر التخطيط، ونحو دور المشرف في ارشاد المعلمين لكيفية وضع خطط شهرية 
 .ويومية وفصلية للدروس

شرف التربوي الم فيما يتعلق بمجال الزيارات الصفية، تبين وجود اتجاهات حيادية نحو دور
في ارشاد المعلمين لكيفية استخدام أساليب تدريسية حديثة، ومتابعة المعلمين في مدى التقيد 

فيما يتعلق بالمناهج وأساليب التدريس، تبين وجود اتجاهات حيادية نحو . بالمالحظات وتنفيذها
ين لكيفية استخدام المشرف التربوي في ارشاد المعلمين لكيفية تقويم المنهاج وارشاد المعلم دور

مصادر تعليمية أخرى غير الكتاب المدرسي، وهنالك اتجاهات حيادية نحو دور المشرف في 
  .مناقشة المعلمين بأهداف المنهج

فيما يتعلق بمجال العالقة مع الزمالء والمجتمع المحلي، تبين وجود اتجاهات حيادية نحو 
صل مع أولياء األمور وتشجيع المعلمين على دور المشرف التربوي في تشجيع المعلمين على التوا

. زيارة المؤسسات االجتماعية وتشجيع المعلمين على المشاركة في االحتفال بالمناسبات الدينية،
المشرف التربوي في توعية  فيما يتعلق بمجال التقويم، تبين وجود اتجاهات حيادية نحو دور

الطلبة، ونحو دور المشرف في تعريف المعلمين المعلمين بضرورة مراعاة الفروق الفردية ما بين 
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بطرق التقييم وعيوبها ومزاياها، وتعريف المعلمين بأهمية التغذية الراجعة، وتعريف المعلمين 
  ).2014الشديفات، (بمواطن الضعف لديهم، وأنواع االختبارات وكيفية اعداد األسئلة اليومية 

 العلوم معلمي أداء تطوير في التربويين ينالمشرف الى معرفة مدى إسهام) 2016(هدف سالم 
التخطيط االداري، والزيارات : (األساسية الواقعة في جرش وذلك في المجاالت االتية المدارس في

وتم  ،)الصفية، والمنهاج واساليب التدريس، والعالقات مع الزمالء والمجتمع المحلي، والتقويم
مكونة من خمسة وثالثين بندًا، وتكونت العينة من استخدام المنهج الوصفي التحليلي، واستبانة 

 معلمي أداء تطوير يؤدون دورا متوسطا في التربويين معلم، وتبين ان المشرفين 26معلمة و 27
 معلمي أداء تطوير في التربويين في المدارس المستهدفة، وتبين ان درجة اسهام المشرفين العلوم

 في التربويين د مرتفعة، وتبين ان درجة اسهام المشرفينالعلوم فيما يتعلق بالتخطيط االداري تع
العلوم فيما يتعلق بالزيارات الصفية، والمنهاج واساليب التدريس، والعالقات مع  معلمي أداء تطوير

  .الزمالء والمجتمع المحلي، والتقويم تعد متوسطة

ارشاد المعلمين  فيما يتعلق بالتخطيط، تبين ان المشرفين التربويين يؤدون دورا هاما في
 لكيفية اللقيام بالتخطيط اليومي والفصلي والسنوي للدروس، وارشاد المعلمين لكيفية تحديد

الدرس، ويعمل المشرفين على نشر الوعي بين  لتنفيذ المناسبة والوسائل التعليمية االستراتيجيات
شرفين يرشدون التخطيط، وتبين ان الم عملية في المعلمين حول أهمية مراعاة عنصر الوقت

فيما . بشكل صحيح، والتخطيط لالنشطة التعليمية األهداف وصياغة المعلمون لكيفية عملية وضع
يتعلق بمجال الزيارات الصفية، فإن المشرف التربوي يناقش المعلمين بالزيارات الصفية التي 

ل تشجيعهم على اجراها، ويعمل المشرف على تعزيز المعلمين اثناء الزيارة الصفية وبعدها من اج
  .نطوير أنفسهم مهنيًا

فيما يتعلق بمجال المنهاج واساليب التدريس، تبين ان المشرف يوجه المعلمين الى ضرورة 
توظيف دليل المعلم، ويؤدي المشرف دورا متوسط األهمية في تشجيع المعلمين على قراءة الكتب 

مع الزمالء، تبين ان المشرف التربوي فيما يتعلق بمجال العالقات . التي تسهم في تطويرهم مهنيًا
يعمل على توعية المعلمين بقضايا المجتمع والقضايا التي تخص المعلمين، ويعمل المشرف على 

فيما يتعلق بمجال . تشجيع المعلمين على المشاركة في المناسبات والتواصل مع افراد المجتمع
رشاد المعلمين لكيفية تحليل نتائج التقويم، تبين وجود اتجاهات سلبية نحو دور المشرف في ا

االختبارات، واتجاهات حيادية نحو دور المشرف في ارشاد المعلمين لكيفية بناء وتصميم 
االختبارات، واتجاهات حيادية نحو قيام المشرف بإرشاد المعلمين لكيفية توظيف استراتيجيات 

  ).2016سالم، (التقويم 
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معلمي  األداء التدريسي تحسين في لتربويا المشرف لمعرفة دور) 2017(هدفت قطاف 
التخطيط للدروس، : (االبتدائية في والية المسيلة في الجزائر، وذلك في المجاالت االتية المرحلة

، وعملت الباحثة على توظيف استبيان )وتنفيذ واعطاء الدروس، ومهارة االدارة الصفية، والتقويم
االنحرافات المعيارية، وتكونت العينة من ستين عبارة، وتم احتساب المتوسطات و 29مكون من 

 األداء التدريسي تحسين في دورا هامًا التربوي يؤدي معلمة ومعلم، وتبين ان المشرف) 60(
االبتدائية في والية المسيلة في الجزائر، وذلك في كافة المجاالت المستهدفة،  المرحلة لمعلمي

التدريس الفعالة، ويعمل المشرف على تشجيع  حيث يعمل المشرف على ارشاد المعلمين لطرائق
المعلمين على ابتكار طرق تدريسية جديدة، ويعمل المشرف على تنمية قدرة المعلمين على حل 
المشكالت التربوية، ويعمل المشرف على ارشاد المعلمين لكيفية توظيف الوسائل التعليمية، 

لمعلمين بأهمية ايجاد منخ صفي تسوده وكيفية جذب انتباه الطلبة ويعمل المشرف على توعية ا
  .الثقة واالحترام، ونشر الوعي ما بين المعلمين حول اهمية اشراك الطلبة في االدارة الصفية

 العلوم من لمعلمي المهنية التنمية في التربوي اإلشراف لمعرفة دور) 2018(هدفت القبالن 
خطيط، واألساليب اإلشرافية، والمادة القيادة، والت: (نظرهم، وذللك في المجاالت االتية وجهة

معلم من معلمي  243، وتم اختيار عينة عشوائية مكونة من )العلمية، والتقويم والعالقات االنسانية
بندًا، وتبين ان درجة قيام اإلشراف التربوي  54العلوم، وتم جمع البيانات عبر استبيان مكون من 
فيما يتعلق . جميع المجاالت مجتمعة ومنفصلةبتطوير معلمي العلوم مهنيا تعد مرتفعة في 

بالقيادة، تبين ان المشرف التربوي يؤدي دورا هاما في اشراك معلمي العلوم باتخاذ القرارات 
وتفويضهم الصالحيات واشراكهم في انشطة قيادية، ومنحهم فرص للترقية والتقدم وتوفير مناخ 

  . عنوياتهمايجابي لهم من الناحية المادية والنفسية ورفع م

فيما يتعلق بالتخطيط، تبين ان المشرف التربوي يؤدي دورا هاما في توعية معلمي العلوم 
فيما يتعلق باألساليب . بأهمية التخطيط، وارشاد معلمي العلوم لكيفية وضع خطط للدروس

ث تبين ان المشرف التربوي يؤدي دورا هاما في تشجيع معلمي العلوم على اجراء بحو ،اإلشرافية
اجرائية، وعقد دروس تدريبية وتوضيحية لمعلمي العلوم، ويعمل المشرف التربوي على عقد 

 .ندوات تربوية لمناقشة المشكالت الطارئة

تبين ان المشرف التربوي يؤدي دورا هاما في تشجيع معلمي  ،فيما يتعلق بالمادة العلمية
تبين ان المشرف التربوي يعمل على فيما يتعلق التقويم، . العلوم على تقييم المنهاج وتحليله

المعلمين شجيع تقييم اداء معلمي العلوم بناء على معايير محددة وواضحة، ويعمل المشرف على ت
فيما يتعلق بالعالقات االنسانية، تبين ان المشرف يهتم . على توظيف اساليب التقويم الحديثة
ب واالنشطة العلمية، تبين ان المشرفين فيما يتعلق باالسالي. بالمشكالت الشخصية لمعلمي العلوم

 ).2018القبالن، ( لكيفية توظيف الوسائل التعليميةالمعلمين يرشد 



 دراسة تطبيقية: دور المشرف التربوي في تطوير المعلمين مهنيا في المدارس الحكومية األردنية   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2903

 :المنهجية .10

 :النهج .10.1

 .عملت الباحثة على اتباع النهج التحليلي الوصفي

 :المجتمع والعينة .10.2

ة يتمثل مجتمع الدراسة بكافة المعلمين االناث والذكور العاملين في المدارس الحكومي
معلم ومعلمة جرى ) 400(الباحثة على اختيار عينة قصدية مكونة من أربعمائة عملت االردنية، و

مدرسة من المدارس األساسية والثانوية الحكومية األردنية، ) 35( وثالثيناختيارهم من خمسة 
ثالثمائة وتم توزيع استمارات االستبيان على هؤالء المعلمين عبر البريد االلكتروني، وتم استرجاع 

استمارة صالحة للتحليل، وعملت الباحثة على ادراج بياناٍت حول ) 382(واثنين وثمانين 
  .ادناه) 1(خصائص المبحوثين في الجدول 

  خصائص المبحوثين ):1(الجدول 

  النسبة  التكرارات  الفئة  المتغير

  الجنس
  54.71  209  ذكور
  45.28 173  اناث

  المؤهل االكاديمي

 78.01 298  بكالوريوس
  9.94 38  دبلوم عالي
  12.04 46  ماجستير
  0 0  دكتوراه

  نوع المدرسة
  55.75 213  مدرسة أساسية
  44.24 169  مدرسة ثانوية

  382= عدد المبحوثين            

 :االداة .10.3

، )2016(سالم : بناء على المراجع االتية لجمع البيانات قامت الباحثة بتصميم استبانة
، وتم توظيف مقياس ليكرت الخماسي، وتتكون االستبانة من )2008(واالغا ) 2016(والبلوي 

اربعة اجزء، وصفحة تعريفية، وتعمل الصفحة التعريفية على التعريف باسم الباحثة وعنوان البحث 
وجمع البيانات الديموغرافية حول المعلمين، ويعمل الجزء االول على  وغايتها من اجراء البحث،

تخطيط، ويعمل الجزء الثاني على جمع البيانات حول مهارات التقويم، جمع البيانات حول مهارات ال
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ويعمل الجزء الثالث على جمع البيانات حول مهارات التدريس، ويعمل الجزء الرابع على جمع 
 .البيانات حول مهارات االدارة الصفية

 :صدق االداة .10.4

يحمالن شهادة دكتوراه جامعيان  مدرسانقامت الباحثة بعرض النسخة االولية من االداة على 
في مجال القيادة التربوية، ويعمل االثنان في جامعة حكومية اردنية، وطلب الباحث من المدرسان 
ان يعمال على تقييم االداة فيما يتعلق بوضوح الصياغة واللغة ومدى ارتباط بنود االداة بالمجال 

االداة تنتمي للمجال الذي تنتمي الذي تنتمي له، واشار المدرسان الجامعيان الى ان جميع بنود 
له، واشار المدرسان الى ان االداة واضحة ومكتوبة بلغة سليمة وتعمل على تحقيق االهداف، ولقد 
اوصى احد المدرسين بتعديل صياغة احدى العبارات وحذف عبارة، وتم اجراء التعديالت وكتابة 

  النسخة النهائية من االداة

 :ثبات االداة .10.5

قياس ثبات االداة عبر احتساب قيم معامل كرونباخ الفا لكل مجال من قامت الباحثة ب
 المجاالت المستهدفة

  قيم معامل كرونباخ الفا لكل مجال من المجاالت المستهدفة  ):2(الجدول 
  قيمة معامل كرونباخ الفا  المجال  الرقم

  0.84  مهارات التخطيط   .1
  0.86  مهارات التقويم   .2
  0.78  مهارات التدريس   .3
  0.81  مهارات االدارة الصفية   .4

  0.82  اجمالي  

ان جميع القيم اعاله تشير الى ان األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وذلك ألن القيم اكبر 
 Salehi & Farhang (2019)كما اشار  0.70من 

  :البياناتأدوات تحليل  .10.6

توظيف األساليب لمعالجة البيانات، وتم  (SPSS)تم توظيف برنامج للتحليل االحصائي 
  :اإلحصائية الوصفية االتية

تم احتساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمعرفة دور المشرف التربوي في تطوير  -
  المعلمين مهنيًا
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  تم احتساب التكرارات والنسب، لمعرفة خصائص المبحوثين -

  تم احتساب معامل كرونباخ الفا لقياس الثبات -

 :معايير تصحيح األداة .10.7

ل تصنيف المتوسطات تبعا لمعايير احصائية، تم اتباع المعايير المدرجة ادناه في من اج
  .)3(الجدول 

  معايير تصنيف المتوسطات ):3(الجدول 
  االتجاه  المستوى  المدى

  سلبي  منخفض  او اقل 2.33
  حيادي  متوسط  3.66-  2.34
  ايجابي  مرتفع  او اكثر 3.67

  Aljbour (2020): المصدر *                       

   :اس ليكرت الخماسي المكون من الفئات والنقاط المدرجة ادناهتم اعتماد مقي

 فئات ونقاط مقياس ليكرت الخماسي المكون من خمس فئات ):4(الجدول 
  النقاط  الفئة

 5  اوافق بشدة
 4  أوافق

 3  حيادي
 2  ال أوافق

 1  ال اوافق بشدة
   Aljbour (2020): المصدر  *                             

 :النتائج والمناقشة .11

إجابة لسؤال الدراسة، تم احتساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية  من اجل الحصول على
لكل مجال من المجاالت المستهدفة، وتم تصنيف المتوسطات أيضا، وذكر الرتب الخاصة بكل 

  .متوسط
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  المتوسطات واالنحرافات المعيارية الخاصة بكل مجال من مجاالت الدراسة ):5(الجدول 

  المجال  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الرتبة  المستوى  الرتبة

  ايجابي  مرتفع  3  0.46  4.11  مهارات التخطيط .1
  ايجابي  مرتفع  1  0.49  4.18  مهارات التقويم .2
  إيجابي  مرتفع  4  0.53  4.04  مهارات التدريس .3
  ايجابي  مرتفع  2  0.48  4.16  مهارات االدارة الصفية .4

  ايجابي  مرتفع    0.49  4.12  اجمالي  

المشرفين التربويين في تطوير المعلمين على الصعيد المهني في  درجة اسهامان تبين 
، وتعد 4.12المدارس الحكومية االردنية تعد مرتفعة، وذلك ألن قيمة المتوسط االجمالي بلغت 

، وهذا يشير الى ان )2016(القيمة هذه مرتفعة، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة سالم 
اهتماما كبيرًا، المعلمين تربويين في المدارس الحكومية االردنية يعملون على ايالء المشرفين ال

  .ويبذلون الكثير من الجهود والوقت لتطوير المعلمين سعيًا منهم في تطوير جودة التعليم

الى ان المشرفين يسعون لمعرفة االحتياجات التدريبية ) 5(تشير النتائج في الجدول 
، وتشير هذه النتيجة الى ان المشرفين يمتلكون االحتياجاتلبية هذه للمعلمين ويسعون لت

المؤهالت االكاديمية والخبرات التي تؤهلهم لتوظيف استرايتيجات تسهم في تطوير المعلمين، وقد 
تعزى النتيجة األخيرة الى ادراك المشرفين التربويين في المدارس الحكومية األردنية أهمية تطوير 

وانعكاسات ذلك على الطلبة والمجتمع ونظام التعليم، حيث يسهم تطوير المعلمين  المعلمين مهنيا
في خلق مجتمع مثقف ومتعلم ويسهم تطوير المعلمين في تطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا 

 .وعسكريا وسلوكيًا

) تطوير المعلمين مهنيا فيما يتعلق بمهارات التقويم دور المشرفين التربويين في(حصل 
دور (، ويعد هذا المتوسط مرتفعا وحصل على الرتبة األولى، وحصل 4.18متوسط بلغ  ىعل

على متوسط ) تطوير المعلمين مهنيا فيما يتعلق بمهارات االدارة الصفية ين التربويين فيالمشرف
دور المشرفين (ويعد هذا المتوسط مرتفعا وحصل على الرتبة الثانية، وحصل ، 4.16بلغ 

، ويعد 4.11على متوسط بلغ ) طوير المعلمين مهنيا فيما يتعلق بمهارات التخطيطت التربويين في
تطوير  دور المشرفين التربويين في(هذا المتوسط مرتفعا، وحصل على الرتبة الثالثة، وحصل 

، ويعد هذا المتوسط مرتفعا 4.04على متوسط بلغ ) المعلمين مهنيا فيما يتعلق بمهارات التدريس
  .بة الرابعةوحصل على الرت
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  :النتائج بشكل تفصيلي تبعًا لكل مجال

  : مهارات التخطيط: اوال

تطوير  المتوسطات واالنحرافات المعيارية الخاصة بدور المشرفين التربويين في ):6(الجدول 
  المعلمين مهنيا فيما يتعلق بمهارات التخطيط

  العبارة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  تجاهاال  المستوى

1. 
يعمل المشرف التربوي على ارشادي لكيفية التخطيط 

  ايجابي  مرتفع  0.16  4.89  اليومي والفصلي والسنوي للدروس

2. 
يعمل المشرف التربوي على ارشادي لكيفية وضع 

خطة عالجية لمساعدة الطلبة من ذوي األداء 
  المتدني

  ايجابي  مرتفع  0.35  4.64

3. 
 الستراتيجياتا تحديد في التربوي يساعدني المشرف
  ايجابي  مرتفع  0.42  4.25  لتنفيذ الدرس المناسبة والوسائل التعليمية

4. 
 إثرائية خطة التربوي الى كيفية وضع المشرف يرشدني
  التحصيل العالي ذوي للطالب

  ايجابي  مرتفع  0.28  4.69

5. 
 مراعاتي لعنصر الوقت على التربوي المشرف يركز

  ايجابي  مرتفع  0.63  4.52  .التخطيط عند قيامي بعملية

6. 
 لدعم المعلمين نموذجية خطة التربوي المشرف يعد

  .والمعلمين حديثي التعيين التخرج حديثي
  سلبي  منخفض  0.55  2.13

7. 
 معي عند قيامي بوضع التربوي المشرف يتعاون

  ايجابي  مرتفع  0.27  4.57  .صحيحة بطريقة التعليمية األهداف وصياغة

8. 
 للنشاطات لتخطيطا في التربوي المشرف يساعدني
  ايجابي  مرتفع  0.86  4.84  المدرسية

9. 
 التي التدريبية للدورات التربوي المشرف يخطط

  احتاجها
  ايجابي  مرتفع  0.45  4.36

10. 
التخطيط لتدريس  في التربوي المشرف يساعدني

  سلبي  منخفض  0.71  2.26  الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

  ايجابي  مرتفع  0.46  4.11  االجمالي  

تطوير المعلمين مهنيا فيما يتعلق بمهارات  ن ان درجة اسهام المشرفين التربويين فيتبي
النتيجة هذه مع نتيجة ، وتتفق 4.11التخطيط تعد مرتفعة، وذلك ألن المتوسط االجمالي بلغ 
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، وتشير النتيجة االخيرة الى ان المشرفين يدركون اهمية امتالك مهارات )2016(دراسة سالم 
عند تدريس الطلبة، حيث امتالك مهارات تخطيط جيدة سيمكن المعلمين من شرح تخطيط جيدة 

المنهاج المستهدف بأكمله خالل العام االكاديمي، وسيمكن المعلمين من استغالل وقت الحصة 
  .بكفاءة وفعالية، وسيمكن المعلمين من ايجاد وقٍت لخوض مناقشات واجراء انشطة اثرائية

على ارشاد المعلمين في التخطيط اليومي والفصلي  يعملتبين ان المشرف التربوي 
، وهذا يشير الى ان المشرف 4.89والسنوي للدروس، وذلك ألن متوسط العبارة األولى بلغ 

التربوي يسعى الى تطوير قدرة المعلمين على التخطيط للدروس، وذلك من اجل تمكين المعلمين 
سيتم تسليط الضوء عليها بشكل مسبق، وذلك على إدارة وقت الحصة وتحديد الموضوعات التي 

على ارشاد المعلمين في  لتجنب العشوائية في شرح الدرس، وتبين ان المشرف التربوي يعمل
وضع خطة عالجية لمساعدة الطلبة من ذوي األداء المتدني، وذلك ألن متوسط العبارة الثانية قد 

لتربويين يرون انه يجب وضع خطط ممنهجة ، وقد تعزى هذه النتيجة الى ان المشرفين ا4.64بلغ 
تسهم في تحديد ومعالجة جوانب الضعف لدى الطالب ذوي األداء المتدني ومعرفة الثغرات في 

  .معرفتهم ومعالجتها

 االستراتيجيات على ارشاد المعلمين في عملية تحديد تبين ان المشرف التربوي يعمل
، وقد تعزى 4.25وذلك ألن متوسط العبارة الثالثة بلغ الدرس،  لتنفيذ المناسبة والوسائل التعليمية

النتيجة هذه الى ان المشرفين يدركون تأثير اختيار االستراتيجيات التدريسية المالئمة على 
على ارشاد المعلمين في  مخرجات التعلم واستيعاب الطلبة، وتبين ان المشرف التربوي يعمل

، 4.69بلغ  ل العالي، وذلك ألن متوسط العبارة الرابعةالتحصي ذوي للطالب إثرائية خطة عملية وضع
وقد تعزى النتيجة هذه الى ادراك المشرفين ان الطلبة الموهوبين والمتفوقين بحاجة الى الرعاية 

يركز على نشر الوعي بين  والدعم ليقدموا اسهامات هامة للمجتمع، وتبين ان المشرف التربوي
التخطيط، وذلك ألن متوسط العبارة  عند القيام بعملية لوقتمراعاة عنصر ا المعلمين حول أهمية

الى ادراك المشرفين ألهمية العامل الزمني في عملية التخطيط،  ، وهذا يشير4.52الخامسة بلغ 
الصفية  حيث يتوجب على المعلمين ان يقوموا بالتخطيط لكيفية االستفادة من الوقت ألداء األنشطة

  .المنهجيةوخوض المناقشات واألنشطة ال

 التخرج حديثي نموذجية لدعم المعلمين على وضع خطة تبين ان المشرف التربوي ال يعمل
وقد تعزى النتيجة  ،2.13والمعلمين حديثي التعيين، وذلك ألن متوسط العبارة السادسة قد بلغ 

طط هذه الى عدم ادراك المشرفين الى انه يتوجب التعامل مع هذه الفئة من المعلمين بشكل مخ
على  هج الفتقادهم للكثير من الخبرات الضرورية، وتبين ان المشرفين التربويين ال يعملونوممن

ارشاد المعلمين في عملية التخطيط لتدريس الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك ألن متوسط 
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يتطلب  ، وقد تعزى النتيجة االخيرة الى ان التخطيط لتدريس هذه الفئة2.26العبارة العاشرة بلغ 
  .معرفة ومهارات خاصة يمتلكها المعلمين المختصين في التربية الخاصة

  :مهارات التقويم: ثانيًا

تطوير  المتوسطات واالنحرافات المعيارية الخاصة بدور المشرفين التربويين في ):7(الجدول 
  المعلمين مهنيا فيما يتعلق بمهارات التقويم

  العبارة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  رافاالنح

  المعياري
  االتجاه  المستوى

1. 
يعمل المشرف التربوي على تدريبي حول كيفية 

  ايجابي  مرتفع  0.20  4.75  تصميم االختبارات

2. 
يعمل المشرف التربوي على ارشادي حول كيفية 

توظيف استراتيجيات التقويم الحديثة ويشجعني على 
  استخدامها

  ايجابي  مرتفع  0.71  4.61

3. 
على تدريبي حول كيفية يعمل المشرف التربوي 
  ايجابي  مرتفع  0.69  4.92  تحليل نتائج االختبارات

4. 
يعمل المشرف التربوي على تدريبي حول كيفية 

  ايجابي  مرتفع  0.19  4.77  ممارسة التقييم الذاتي

5. 
يعمل المشرف التربوي على تدريبي حول كيفية 

  تقويم المنهاج
  سلبي  منخفض  0.52  1.86

6. 
لى تشجيعي على انشاء يعمل المشرف التربوي ع

  ايجابي  مرتفع  0.47  4.24  بنوك األسئلة

7. 
يعمل المشرف التربوي على مناقشتي فيما يتعلق 

  ايجابي  مرتفع  0.35  4.05 بتحصيل الطلبة

8. 
يعمل المشرف التربوي على التشديد على أهمية 

  ايجابي  مرتفع  0.82  4.31  التقويم في عملية التعلم

  ايجابي  مرتفع  0.49  4.18  اإلجمالي  

تطوير المعلمين مهنيا فيما يتعلق بمهارات  تبين ان درجة اسهام المشرفين التربويين في
، وتختلف النتيجة هذه مع نتيجة 4.18التقويم تعد مرتفعة، وذلك ألن المتوسط االجمالي بلغ 

، وقد تعزى النتيجة االخيرة الى ان المشرفين يدركون اهمية مهارات )2016(دراسة سالم 
حيث يعمل القيام على تقييم الطلبة بشكل دقيق وصحيح على التأثير ايجابا على  ،تقويمال

مخرجات التعلم، واداء الطلبة االكاديمي، وذلك ألن التقويم الدقيق يمكن المعلمين من معرفة 
جوانب الضعف لدى الطلبة والعمل على معالجتها، وتبين ان المشرف التربوي يعمل على تدريب 
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، وقد تعزى 4.75حول كيفية تصميم االختبارات، وذلك ألن متوسط العبارة االولى بلغ  المعلمين
النتيجة االخيرة الى ان المشرفين يدركون ان عملية تصميم االختبارات يجب ان تستند على 
معايير علمية، بدال من ان تكون عمية عشوائية، وقد تعزى النتيجة االخيرة الى ان المشرفين 

عملية تصميم االختبارات يجب ان تأخذ بعين االعتبار الفروقات ما بين الطلبة من يدركون ان 
  .حيث المستوى االكاديمي

تبين ان المشرفين التربويين يرشدون المعلمون حول كيفية توظيف استراتيجيات التقويم 
، وقد 4.61الحديثة ويشجعون المعلمون على استخدامها، وذلك ألن متوسط العبارة الثانية بلغ 

تعزى النتيجة األخيرة الى ان المشرفين يدركون ان فعالية استراتيجيات التقويم الحديثة تفوق 
فعالية استراتيجيات التقويم التقليدية، وتبين ان المشرفين التربويين يرشدون المعلمين حول 

زى النتيجة ، وقد تع4.92كيفية تحليل نتائج االختبارات، وذلك ألن متوسط العبارة الثالثة بلغ 
األخيرة الى ان المشرفين يدركون ان تحليل نتائج االختبارات يتطلب مهارات خاصة، حيث يتوجب 

المهارات التي يفتقدها و على المعلمين تحليل نتائج االختبارات بشكل يمكنهم من تحديد المعارف
  .الطلبة

تقييم الذاتي، وذلك ألن المعلمين حول كيفية ممارسة ال تبين ان المشرفين التربويين يرشدون
، وقد تعزى النتيجة األخيرة الى ان المشرفين يدركون ان هذه 4.77متوسط العبارة الرابعة بلغ 

فة التي يفتقدونها، المهارات تمكن المعلمين من االستمرار بممارسة التعلم الذاتي وتحديد المعر
وذلك كيفية تقويم المنهاج، حول تبين ان المشرفين التربويين ال يعملون على تدريب المعلمين و

، وقد تعزى النتيجة األخيرة الى ان المشرفين يعتقدون ان 1.86ألن متوسط العبارة الخامسة بلغ 
  .تقييم المناهج يجب ان يتم من قبل خبراء في وزارة التربية والتعليم

  :مهارات التدريس: ثالثا

تطوير  بدور المشرفين التربويين في المتوسطات واالنحرافات المعيارية الخاصة ):8(الجدول 
  المعلمين مهنيا فيما يتعلق بمهارات التدريس

  العبارة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  االتجاه  المستوى

1. 
يرشدني المشرف التربوي الى كيفية مراعاة الفروق 

  الفردية ما بين الطلبة
  إيجابي  مرتفع  0.29  4.82

2. 
الى كيفية ربط موضوع  يرشدني المشرف التربوي

  إيجابي  مرتفع  0.52  4.54  الدرس الجديد بالخبرات والمعارف السابقة للطلبة

3. 
يزودني المشرف التربوي بمعلومات حول األساليب 

  التدريسية التي تنمي التفكير لدى الطلبة
  إيجابي  مرتفع  0.18  4.17
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  العبارة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  االتجاه  المستوى

  إيجابي  مرتفع  0.54  4.36  يحثني المشرف على توظيف أساليب التعلم التعاوني .4

5. 
يوجهني المشرف الى المراجع التي يتوجب علي 

  قرائتها الثراء معلوماتي
  سلبي  منخفض  0.37  2.23

6. 
يعمل المشرف على تنمية قدرتي على توظيف 
  حيادي  متوسط  0.69  3.61  التغذية الراجعة لتطوير عملية التدريس والتعلم

7. 
يعمل المشرف على تطوير مهاراتي في توظيف 

  إيجابي  مرتفع  4.50  0.74  (mastery learning)جية التعلم االتقاني استراتي

  إيجابي  مرتفع  0.92  4.15  يشجعني المشرف على استخدام دليل المعلم .8
  إيجابي  مرتفع  0.53  4.04  اإلجمالي  

تطوير المعلمين مهنيا فيما يتعلق بمهارات  تبين ان درجة اسهام المشرفين التربويين في
، وتختلف النتيجة هذه مع نتيجة 4.04رتفعة، وذلك ألن المتوسط االجمالي بلغ التدريس تعد م

، وقد تعزى النتيجة االخيرة الى ان المشرفين يدركون ان تطوير مهارات )2016(دراسة سالم 
التدريس الخاصة بالمعلمين سيمكن المعلمين من تدريس الطلبة بكفاءة، وتبين ان المشرفين 

علمون الى كيفية مراعاة الفروق الفردية ما بين الطلبة، وذلك ألن متوسط التربويين يرشدون الم
، وقد تعزى النتيجة األخيرة الى ان المشرفين يدركون ان عدم مراعاة 4.82العبارة األولى بلغ 

الفروق الفردية سيعيق العديد من الطلبة عن فهم الدروس، وتبين ان المشرفين التربويين 
كيفية ربط موضوع الدرس الجديد بالخبرات والمعارف السابقة للطلبة، يرشدون المعلمون الى 

، وقد تعزى النتيجة األخيرة الى ان المشرفين يدركون 4.54وذلك ألن متوسط العبارة الثانية بلغ 
ان ربط المعلومات القديمة بالمعلومات الجديدة سيجعل المعلومات الجديدة اكثر منطقية واسهل 

  .للحفظ
شرفين التربويين يزودون المعلمين بمعلومات حول األساليب التدريسية التي تبين ان الم

، وقد تعزى النتيجة األخيرة 4.17تنمي التفكير لدى الطلبة، وذلك ألن متوسط العبارة الثالثة بلغ 
المعلمين ان يعملوا على توظيف أساليب تسهم في الى أن المشرفين يدركون انه يتوجب على 

لقد ... التفكير الناقد والتفكير التحليلي، والخ: ير الطلبة، وتشمل هذه االنماطتطوير انماط تفك
على توظيف أساليب التعلم التعاوني وذلك ألن متوسط المعلمين تبين ان المشرفين يشجعون 

، وقد تعزى النتيجة األخيرة الى ان المشرفين يدركون ان أساليب التعلم 4.36العبارة الرابعة بلغ 
تحسن عالقات الطلبة ببعضهم وتعزز التعاون فيما بينهم، وتبين ان المشرفين التربويين  التعاوني

الثراء معلوماتهم، وذلك ألن متوسط  ال يوجه المعلمون الى المراجع التي يتوجب عليهم قرائتها
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، وقد تعزى النتيجة األخيرة الى ان المشرفين يرون ان المعلمين يجب 2.23الخامسة بلغ  العبارة
  .ان يسعوا الى القراءة والبحث بأنفسهم

  :مهارات االدارة الصفية: رابعا

تطوير  المتوسطات واالنحرافات المعيارية الخاصة بدور المشرفين التربويين في ):9(الجدول 
  المعلمين مهنيا فيما يتعلق بمهارات االدارة الصفية

  العبارة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  االتجاه  المستوى

1. 
يعمل المشرف التربوي على تشجيعي على إيالء االهتمام 

  ايجابي  مرتفع  0.15  4.80  لسجل الطلبة السلوكي

2. 
يشجعني المشرف التربوي على تجنب استخدام أسلوب 

  العقاب قدر اإلمكان
  سلبي  منخفض  0.27  2.31

3. 
يزودني المشرف بمعلومات حول كيفية استخدام اساليب 

ي اثناء التفاعل مع الطلبة، ويشجعني على التعزيز اإليجاب
  استخدامها

  ايجابي  مرتفع  0.63 4.38

4. 
يعمل المشرف التربوي على تطوير مهاراتي في التعامل مع 

  ايجابي  مرتفع  0.22  4.85  الطلبة

5. 
يشجعني المشرف التربوي على ان استخدم لغة الجسد 

  من اجل ضبط الصف) تعبيرات الوجه وااليماءات(
  ايجابي  مرتفع  0.58  4.94

6. 
يشجعني المشرف التربوي على ان أقوم بوضع قوانين 

  ايجابي  مرتفع  0.72  4.77  من اليوم األول للغرفة الصفية ابتداًء

7. 
يشجعني المشرف التربوي على ان اشرك الطلبة في 

  الفعاليات المشتركة
  ايجابي  مرتفع  0.50  4.65

8. 
م في يشجعني المشرف التربوي على توفير مناخ صفي يسه

  سلبي  منخفض  0.18  1.93  تعزيز االمن النفسي لدى الطلبة

9. 
يرشدني المشرف التربوي الى ضرورة بناء عالقات 

  ايجابي  مرتفع  0.91  4.64  اجتماعية جيدة مع الطلبة

10. 
يرشدني المشرف التربوي الى كيفية الحفاظ على النظام في 

  الصف
  ايجابي  مرتفع 0.47  4.21

11. 
الى ضرورة اعتماد االسلوب  يرشدني المشرف التربوي

  ايجابي  مرتفع  0.69  4.35  الديمقراطي في إدارة الصف

  ايجابي  مرتفع  0.48  4.16  اجمالي  
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تطوير المعلمين مهنيا فيما يتعلق بمهارات  تبين ان درجة اسهام المشرفين التربويين في
ف النتيجة هذه مع ، وتختل4.16االدارة الصفية تعد مرتفعة، وذلك ألن المتوسط االجمالي بلغ 

، وقد تعزى النتيجة االخيرة الى ان المشرفين التربويين يدركون تُأثير )2016(نتيجة دراسة سالم 
تبين ان المشرف التربوي ولقد على مخرجات التعلم وادارة الوقت،  االدارة الفاعلة للغرفة الصفية

وكي، وذلك ألن متوسط العبارة يعمل على تشجيع المعلمين على إيالء االهتمام لسجل الطلبة السل
للطلبة  سلوكياتن معرفة أالمشرفين دراك ، وقد تعزى النتيجة األخيرة الى ا4.80األولى بلغ 

وهذا سينعكس إيجابا ، تمكن المعلمين من معرفة كيفية التعامل مع كل طالب في الغرفة الصفيةس
تجنب استخدام أسلوب العقاب  على إدارة الصف، وتبين ان المشرفين ال يشجعون المعلمون على

، وقد تعزى النتيجة األخيرة الى ان المشرفين 2.31قدر اإلمكان، وذلك ألن متوسط العبارة الثانية 
  .التربويين يرون ان العقاب يعد ضرورة في بعض األحيان

تبين ان المشرفين يزودون المعلمون بمعلومات حول كيفية استخدام اساليب التعزيز 
يعمل المشرفون على تشجيع المعلمين استخدام هذه ء التفاعل مع الطلبة، واإليجابي اثنا

 المشرفون، وقد تعزى النتيجة األخيرة الى ان 4.38، ألن متوسط العبارة الثالثة بلغ االساليب
ويرون ان هذا يرون ان أسلوب التعزيز اإليجابي تسهم في تحسين عالقات المعلمين بالطلبة 

بيئة صفية تسودها المحبة، وتبين ان المشرفين يسهمون في تطوير في خلق  االسلوب يسهم
، وقد تعزى النتيجة 4.85مهارات المعلمين في التعامل مع الطلبة، ألن متوسط العبارة الرابعة بلغ 

األخيرة الى ان المشرفين يرون ان مهارات التعامل االجتماعي يمكن تطويرها لدى المعلمين، 
  هارات سينعكس إيجابا على اتجاهات الطلبة نحو المادة الدراسية ويرون ان تطوير هذه الم

تعبيرات الوجه (تبين ان المشرفين التربويين يشجعون المعلمون على استخدم لغة الجسد 
، وقد تعزى النتيجة 4.94من اجل ضبط الصف، ألن متوسط العبارة الخامسة بلغ ) وااليماءات

شعور لدى الطلبة بأن المعلم هو اللغة الجسد تسهم في بث  أناألخيرة الى ان المشرفين يعتقدون 
تبين ان المشرفين التربويين يشجعون المعلمون على القيام ولقد  المسيطر على النظام الصفي،

، 4.77من اليوم األول، وذلك ألن متوسط العبارة السادسة بلغ  بوضع قوانين للغرفة الصفية ابتداًء
وضع قواعد منذ بداية العام الدراسي يجعل الطلبة يدركون ان  وقد تعزى النتيجة هذه الى ان

  .الصفي والنظام المدرسي ومحب للنظام ويجعل الطلبة متقيدين بالنظام شخص جادالمعلم 
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 :التوصيات

  :توصي الباحثة بـ

والمعلمين حديثي التعيين بالدعم من  التخرج حديثي لتزويد المعلمين نموذجية بوضع خطة -
 .قبل المشرفين

 .تشجيع المشرفين عبر الدورات على تدريب المعلمين حول كيفية تقويم المنهاج -

نشر الوعي ما بين المشرفين حول أهمية شجيع المعلمين على توفير مناخ صفي يسهم في  -
 .تعزيز االمن النفسي لدى الطلبة
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. رسالة ماجستير منشورة. المسيلة بوالية المقاطعات لبعض ميدانية دراسة: االبتدائية
 .الجزائر. المسيلة -بوضياف  محمد جامعة

درجة توفر معايير جودة األداء المهني لدى ). 2020(القططي، محمد، وأوباجي، محمد 
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 في التنشئة الوطنية دور وزارة الرتبية والتعليم األردنية
  

  *هاشم محمد عبدالله الزعبي

  

  ملخص

تلعب وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية دورًا مهمًا وبارزًا في التنشئة الوطنية وذلك 
يال من قيم المواطنة، ومشاعر لما تقوم به من إعداد األجيال للحياة العملية، وما تغرسه في هذه األج

البيئة المدرسية وما تقوم به من : الوالء واالنتماء للوطن، ويأتي ذلك عن طريق عدة محاور نذكر منها
أنشطة مختلفة، والمعلم الذي يعتبر الموجه والعامل األساسي في العملية التعليمية، والمنهاج المغذي 

  .كيات وحتى الميولللطلبة بالمعارف والقيم واالتجاهات والسلو

تهدف الدراسة إلى التعرف على السياسة الوطنية لوزارة التربية والتعليم األردنيـة، ودورهـا فـي عمليـة     
التنشـئة الوطنيـة، وبيــان دور التنشـئة الوطنيــة فـي حمايــة الطلبـة مـن االنحرافــات السـلوكية التــي يعـاني منهــا          

  .درسية والمعلمين والمناهج في التنشئة الوطنيةالمجتمع، وتسليط الضوء على دور كل من البيئة الم

  .التنشئة، الوطنية، التعليم، التربوية، الطالب، المعلم: الكلمات المفتاحية
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The Role of the Jordanian Ministry of Education in National 
Upbringing  

 

Hashem M. A. Al-Zoubi, MA in Management and Strategic Studies, Ministry of 
Education / Education Department / Amman, Jordan. 

 

Abstract 
The Ministry of Education in the Hashemite Kingdom of Jordan plays an important 

and prominent role in national education because it prepares generations for working 
life, and what it instills in these generations of the values of citizenship, and feelings of 
loyalty and belonging to the homeland, and this comes through several axes, including: 
the school environment and what It is carried out by various activities, as well as the 
teacher who is the guide and the main factor in the educational process, and the 
curriculum that nourishes students with knowledge, values, attitudes, behaviors and even 
tendencies. 

The study aims to identify the national policy of the Jordanian Ministry of 
Education and its role in the national upbringing process, explain the role of national 
education in protecting students from the behavioral deviations that society suffers from, 
and shed light on the role of each of the school environment, teachers and curricula in 
national upbringing. 

Keywords: Upbringing, Patriotism, Education, Student, Teacher. 
  

  

  المقدمة

ُتعاني الكثير من دول العالم من عدم االستقرار االجتماعي والسياسي حيث يوجد الكثير من 
التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المجتمع، فالعنف وعدم التجانس االجتماعي بين فئات 

كل هذه األمور ُتظهر غياب التنشئة الوطنية الصحيحة، ) لعرق، الدينالجنس، ا(المجتمع المختلفة 
فالوطن هو الوعاء الذي يضم هذه الفئات االجتماعية المختلفة فال بد من جامع لهم في مجتمع 
يسوده االستقرار، فال ازدهار أو تقدم أو تطور دون أن يكون هنالك تنشئة وطنية تؤدي إلى هذا 

 .بين مكونات المجتمع االستقرار واالنسجام

تلعب وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية دورًا مهمًا وبارزًا في التنشئة 
الوطنية وذلك لما تقوم به من إعداد األجيال للحياة العملية، وما تغرسه في هذه األجيال من قيم 
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البيئة : ق عدة محاور نذكر منهاالمواطنة، ومشاعر الوالء واالنتماء للوطن، ويأتي ذلك عن طري
المدرسية وما تقوم به من أنشطة مختلفة، والمعلم الذي يعتبر الموجه والعامل األساسي في 
العملية التعليمية، والمنهاج المغذي للطلبة بالمعارف والقيم واالتجاهات والسلوكيات وحتى 

 .الميول

  .مشكلة الدراسة

من قبل صانعي السياسة التعليمية في األردن، نظرًا يحظى موضوع التنشئة الوطنية بإهتمام 
لما له من دور بارز في إعداد المواطن األردني للحياة العملية بحيث يصبح عنصرًا من أفراد 
المجتمع الفاعلين والمساهمين في خدمة الوطن وسعادة المجتمع، وتكمن مشكلة الدراسة في 

التربوي األردني، ومدى قيام وزارة التربية والتعليم درجة تحقيق التنشئة الوطنية من خالل النظام 
بهذا الدور من خالل البيئة المدرسية والمناهج والمعلمين، ومدى إسهام التنشئة الوطنية في 
عملية التنمية الشاملة واالستقرار االجتماعي والسياسي في المملكة األردنية، وهل هنالك معيقات 

 وزارة التربية والتعليم األردنية؟تواجه تطبيق التنشئة الوطنية في 

  .هدف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى

التعرف على السياسة الوطنية لوزارة التربية والتعليم األردنية، ودورها في عملية التنشئة   .أ
 .الوطنية

بيان دور التنشئة الوطنية في حماية الطلبة من االنحرافات السلوكية التي يعاني منها   .ب
 .المجتمع

 .إبراز الدور الذي تلعبه التنشئة الوطنية في تحقيق االستقرار  .جـ
 .توضيح العالقة التي تربط التنشئة الوطنية باالستقرار االجتماعي واالستقرار السياسي  .د

  .تسليط الضوء على دور كل من البيئة المدرسية والمعلمين والمناهج في التنشئة الوطنية  .هـ

  .تساؤالت الدراسة

  :سة على التساؤالت التاليةبنيت الدرا

هل ُتعد وزارة التربية والتعليم األردنية الطلبة إعدادًا وطنيًا مما يخلق جيًال صالحًا مؤمنًا   .أ

  ؟بقيمه وعاداته ومعتقداته ودستوره

هل التنشئة الوطنية قادرة على دمج الطالب في مجتمعه بحيث تتكون عنده صورٌة واضحٌة عن   .ب
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  اه وطنه؟حقوقه وواجباته اتج

هل التنشئة الوطنية قادرة على حماية الطلبة من التيارات السلبية الهدامة والسلوكيات غير   .جـ
 سوية؟ ال

هل تقوم البيئة المدرسية والمعلمين والمناهج بدورهم في تنشئة الطلبة تنشئة وطنية   .ـد
  سليمة؟

  أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية هذه الدراسة من كونها

ر القائمين على المؤسسات التعليمية إلى أهمية التنشئة الوطنية لطلبة المدارس في توجه أنظا  .أ
  .وزارة التربية والتعليم األردنية

تبين دور التنشئة الوطنية باعتبارها ضرورة اجتماعية وسياسية ملحٍة للمحافظة على استقرار   .ب
  .المجتمع

ية من البيئة المدرسية والمعلمين والمناهج، ُتسّلط الضوء على جميع عناصر العملية التعليم  .جـ
ودورها في تعزيز التنشئة الوطنية، ومن ثم تطوير هذا الدور فهي تعتبر تقييمًا للمناهج 

 .والبيئة المدرسية والمعلمين

  .تسهم بتوضيح واقع التنشئة الوطنية في األردن والمعيقات التي تواجه تطوير تطبيقاتها  .د

  حدود الدراسة
 :حدان للدراسة

اقتصرت الحدود المكانية على مدارس المملكة األردنية الهاشمية متناوًال . الحد المكاني  .أ
 .البيئة المدرسية والمعلمين والمناهج: العناصر األساسية للمدرسة

االلتزام بموضوع الدراسة وهو الدور الذي تقوم به وزارة التربية  .الحد الموضوعي  .ب
تنشئة الوطنية علمًا بوجود دور لألسرة واإلعالم ومؤسسات المجتمع والتعليم األردنية في ال

 .األخرى ال يتسع المقام لذكره

  .محددات الدراسة
  :تكمن محددات الدراسة فيما يلي

  .عدم وجود دراسات تناولت الحديث عن التنشئة الوطنية بشكل محدد  .أ

  .قصر الفترة الزمنية للبحث العلمي  .ب
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  الدراسات السابقة 

ف أتطرق في هذا الجزء من الدراسة إلى إعطاء لمحة عن الدراسات السابقة التي تناولت سو
بعضًا من جوانب هذا الموضوع، بحيث يتم اإلشارة إلى أهداف كل دراسة وأهم النتائج التي 

  :توصلت إليها هذه الدراسات، وذلك من خالل العرض التالي

دراسة تحليلية للمبادئ والقيم الديمقراطية بعنوان ) 2003(دراسة عبدالكريم الرشدان   .أ

هذه الدراسة إلى الكشف  هدفتفي فلسفة التربية والتعليم في األردن، الجامعة األردنية، 
عن المبادئ والقيم الديمقراطية في فلسفة التربية وأهدافها في األردن من خالل قانون 

، كما هدفت )1990(ردني لعام والميثاق الوطني األ 1994لسنة ) 3(التربية والتعليم رقم 
إلى التعرف على درجة انعكاس المبادئ الديمقراطية على واقع العملية التربوية، ومؤسساتها 
المختلفة، وخلصت الدراسة إلى أن قانون التربية والتعليم، والميثاق الوطني تضمنا العديد 

عليها في بعض جوانبها، من مجاالت المبادئ والقيم الديمقراطية مع اختالف درجة التأكيد 
وخلصت الدراسة أيضًا إلى أن هنالك تشابه بين فلسفة التربية والميثاق الوطني في تأكيدهما 
على مبادئ الكرامة وحقوق اإلنسان والحرية والمشاركة في السلطة والتشاور أكثر من 

 .تأكيدهما على مبادئ العدل والمساواة والتضامن والتسامح والتعاون اإلنساني

واقع القيم الوطنية لدى طلبة المدارس الثانوية بعنوان ) 2006(دراسة حسام مساعدة   .ب

، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف الجامعة األردنية، في األردن ودور المعلمين في تنميتها
لواقع القيم الوطنية لدى طلبة المدارس الثانوية، ودور المعلمين في تنميتها والتعرف فيما 

هناك فروق في درجة تمثل الطلبة بهذه القيم تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص  إذا كان
ومستوى تعليم الوالدين، وفيما إذا كان هناك فروق بشأن تنمية القيم الوطنية عند المعلمين 
تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والمؤهل، وأشارت أهم النتائج إلى وجود فروق ذات داللة 

لجنس في مجاالت التعاون والواجبات والديمقراطية والعدالة ومحاربة إحصائية تعزى لمتغير ا
في ) أدبي(التعصب لصالح اإلناث، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص 

مجاالت االنتماء والوالء والديمقراطية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 
 .ة لدور المعلمين وذلك لصالح الذكورالجنس في تنمية القيم الوطنية بالنسب

تحليل كتابي التربية الوطنية والمدنية للصفين بعنوان ) 2006(دراسة محمد الصرايرة   .جـ

هدفت هذه الدراسة إلى في ضوء مبادئ األردن أوًال، الجامعة األردنية، ) والعاشر الثامن(
في ضوء مبادئ األردن أوًال، ) اشرالثامن والع(تحليل كتابي التربية الوطنية والمدنية للصفين 

وتكون مجتمع الدراسة من معلمي التربية الوطنية في مديريات التربية والتعليم الكرك والمزار 
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األولى تحليل الكتابين، والثانية استبانة لبيان مدى تضمين : وقد استخدم الباحث أداتين
ة تضمين الكتابين للمبادئ ولكن الكتابين لمبادئ مفهوم األردن أوًال، وأظهرت نتائج الدراس

بدراجات متفاوتة وبينت الدراسة ارتفاع تقديرات المعلمين لمدى تضمين الكتابين لمبادئ 
 .مفهوم األردن أوًال

تطوير منهاج التربية الوطنية للمرحلة األساسية ) 2010(دراسة عبدالمعطي الشلول   .د

وبيان أثره في معرفة الطلبة لمبادئ  العليا في األردن في ضوء مبادئ التربية السياسية

 هدفت هذهالتربية السياسية واتجاهاتهم نحو مبحث التربية الوطنية، الجامعة األردنية، 
إلى تطوير منهاج التربية الوطنية للمرحلة األساسية العليا في األردن في ضوء مبادئ التربية 

لذي قام به الباحث أن أكثر السياسية، وأظهرت نتائج الدراسة في ضوء تحليل المحتوى ا
مبادئ التربية السياسية التي تم تضمينها النتاجات العامة والخاصة لمبحث التربية الوطنية 
والمدنية للمرحلة األساسية العليا كانت في مجال الديمقراطية، ثم المجال الوطني، ثم مجال 

   .الحقوق والحريات وأخيرًا مبادئ التربية السياسية

دراستي عن الدراسات السابقة بأنها تناولت التنشيئة الوطنية بجميع جوانبها تميزت   .هـ
االجتماعية والسياسية والدينية، وبينت الدراسة دور كل من البيئة المدرسية والمناهج 

 .والمعلمين في وزارة التربية والتعليم األردنية في التنشئة الوطنية

  منهجية الدراسة

نهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات، وتبويبها تقوم منهجية البحث على الم
وتحليلها والربط بين مدلوالتها؛ من أجل تفسيرها والوصول إلى استنتاجات عامة تسهم في 
تحسين الواقع وتطويره وسوف يتم استخالص البيانات والمعلومات بالرجوع إلى األدبيات، ونتائج 

دانية، والمجالت والدوريات، وتحليل مناهج وزارة التربية الدراسات والبحوث النظرية والمي
والتعليم األردنية، وكذلك من خالل دراسة ميدانية يتم توزيع استبانه على طلبة المدارس؛ لبيان 

  . دور معلمي مادة التربية الوطنية في التنشئة الوطنية

  .هيكلية الدراسة

حث، كما تم إسناد الحقائق تم تقسيم الدراسة إلى فصول وكل فصل إلى عدة مبا
  :والمعلومات الواردة فيها كمالحق توثق تلك المعلومات وكما يلي

ملخص، مشكلة الدراسة، هدف الدراسة، فرضيات الدراسة، أهمية الدراسة، ( .الفصل األول  . أ
  ).حدود الدراسة، محددات الدراسة، منهجية الدراسة، هيكلة الدراسة
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  .يةالتنشئة الوطن. الفصل الثاني  .ب

  .المفهوم وعالقته بالمواطنة. المبحث األول  )1(

  .األهمية. المبحث الثاني  )2(

  .دواعي التطبيق والمعيقات. المبحث الثالث  )3(

  .التنشئة الوطنية في وزارة التربية والتعليم األردنية. الفصل الثالث  .جـ

  .التربوية فلسفة وزارة التربية والتعليم في األردن وسياستها. المبحث األول  )1(

  .دور البيئة المدرسية والمناهج. المبحث الثاني  )2(

  .دور المعلمين. المبحث الثالث  )3(

  .الفصل الرابع  .د

  .االستنتاجات  )1(

  .الخالصة  )2(

  .التوصيات  )3(

  المفهوم وعالقته بالمواطنة: المبحث األول

 مفهوم التنشئة الوطنية

  :ليةيمكن توضيح هذا الموضوع وفق العناوين التا

يعود أصولها إلى الفعل نشأ نشوءًا ونشأ في بني فالن أي ربي فيهم وشب، . التنشئة لغًة  .أ
  .)1(والتنشئة أيضًا اإلنسان ما دام في طور التعليم

يرتبط مفهوم تنشئة الفرد مع المجتمع الذي يعيش فيه بحيث يكتسب . التنشئة اصطالحًا  .ب
يعرف معجم المصطلحات االجتماعية التنشئة بأنها تعليم قيمه وسلوكياته وعاداته وتقاليده، و

 . )2(الفرد بعض آداب السلوك والحياة

هي عملية تفاعلية ومتغيرة تهدف إلى تعليم الفرد وإكسابه سلوكيات . التنشئة الوطنية  .جـ
ومعايير واتجاهات معينة وذلك لتحقيق التوافق االجتماعي والسياسي والديني، ومن ثم 

فالتنشئة الوطنية إطار مهم للتربية  .ج واالستقرار في المجتمع الذي يعيش فيه الفرداالندما
ويركز هذا اإلطار على إحداث الشعور العام بعضوية الفرد في  في أي مجتمع من المجتمعات

ودوره الفاعل تأثيرًا وتأثرًا به، مما يؤكد لدى المواطن أهمية العمل  المجتمع وانتمائه إليه،
المستنير من أجل الوطن، فالتنشئة الوطنية إطار تربوي يهتم بمساعدة النشء على  ياإليجاب
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اكتساب المفاهيم والمهارات واالتجاهات الضرورية للحياة الفاعلة في المجتمع، بحيث ينمو 
  . الشعور لدى الفرد بحب هذا الوطن واالنتماء له والوالء لقيادته

 المفاهيم المرتبطة بالتنشئة الوطنية 

يرتبط بعملية التنشئة الوطنية عدة مفاهيم وهي الوطن، المواطنة، الوطنية، الهوية الوطنية 
 . والمواطن الصالح

هو األرض التي ينتسب إليها اإلنسان وتمنحه هويته وجنسيته، وتكون موطنًا آلبائه . الوطن  .أ
، )3(الية في النفوسكما أن للوطن مكانة ع وأجداده منذ تاريخ طويل وإن لم يولد وينشأ بها،

والوطن أيضًا هو المكان الذي يعيش وينتمي إليه اإلنسان، ويرتبط به ارتباطًا قويًا من خالل 
 . التضحية من أجل ترابه والوفاء له بحيث يمارس فيه كافة نشاطاته

صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق، " ُتعرف الموسوعة السياسية المواطنة بأنها. المواطنة  .ب
أنها "ويعرفها قاموس علم االجتماع " لتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه للوطنوي

، ومن خالل هذه )دولة(مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي 
، كما يرتبط )4("الوالء ويتولى الطرف الثاني الحماية )المواطن(العالقة يقدم الطرف األول 

، وهناك قيم )5(بمشاركة الشعب في القيادة السياسية عند جان جاك روسو مفهوم المواطنة
ترتبط بمفهوم المواطنة وال بد من اإلشارة إلى مفهومي الوالء واالنتماء باعتبارهما من 
المفاهيم التي ترتبط باألمن الوطني وخاصة بما يتعلق بقضية ازدواجية الوالء عند بعض 

لنسيج االجتماعي الذي قد يؤدي إلى صدامات بين فئات األفراد ومدى تأثيرهما على ا
المجتمع أو بين هذه الفئات والدولة، فجوهر المواطنة يقوم على هاتين القيمتين ومن هنا ال 

  :بد من تعريف كل منهما

هو إحساس داخلي يجعل اإلنسان يخلص للوطن في القول والعمل بحيث يشعر . االنتماء )1(
 .بالفخر واالعتزاز به

هو اإلخالص في طاعة القيادة والنظام الحاكم في الدولة وتدعيمه في مواجهة . ءالوال )2(
ويتضح من خالل التعريفات السابقة ).6(التحديات والظروف الصعبة والدفاع عنه فكرًا وعمًال

  :لمفهومي الوالء واالنتماء ما يلي

  .الوالء يكون للقيادة واالنتماء يكون للوطن  )أ(

اجبات الفرد والحقوق التي يتمتع بها وقد نص الدستور األردني على هذه المواطنة تبين و  )ب(
الحقوق والواجبات في الفصل الثاني تحت عنوان حقوق األردنيين وواجباتهم، فتشير المادة 

بأن األردنيين أمام القانون سواء ال تميز بينهم في الحقوق "السادسة من الفصل الثاني 
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في التعديالت الدستورية ، كما وتم "عرق أو اللغة أو الدينوالواجبات وإن اختلفوا في ال
) 2(إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة السادسة من الدستور، األولى تحمل الرقم الجديدة 

الدفاع عن الوطن وأرضه "والتي تعزز مفهوم المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية وهي
والثانية تحمل " واجب مقدس على كل أردني ووحدة شعبه والحفاظ على السّلم االجتماعي

أن الدين واألخالق وحب الوطن من قوام بناء األسرة وركزت على "التي اعتبرت ) 4(رقم 
رعاية النشء وهي األسرة أساس المجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، يحفظ 

والطفولة ويرعى  القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها األمومة
  . )7("النشء وذوي اإلعاقات من االستغالل

هي مبدأ يعبر عن حب المرء لوطنه وانجذابه نحو بيئته وثقافته وتراثه وتقاليده . الوطنية  .جـ
  .)8(واالستعداد لخدمة مصالحه

هي مجموعة السمات والخصائص الثقافية التي تميز أبناء وطن معين عن . الهوية الوطنية  .د
  :التالية وترتبط الهوية الوطنية بالمظاهر ،)9(أبناء أوطان أخرى بقية

هي الصفات الشخصية التي يفضلها أو يرغب فيها الناس في ثقافة معينة مثل . القيم  )1(
  .)10(الشجاعة واإليثار

هي أنماط من السلوك تنشأ بصفة تلقائية في تنظيم شؤون المجتمع أو . العادات  )2(
  .تحقيق غاياته فهناك عادات لألكل والشرب والزي والزواجالتعبير عن مشاعره و

هي ممارسات اجتماعية مكتسبة يكتسبها الفرد من المجتمع الذي يعيش فيه، . التقاليد  )3(
وتتصف بالقدسية وتنتقل من جيل إلى جيل مثل الشعائر الدينية عند الحج 

 .)11(ورمضان

  األهمية : المبحث الثاني

  أهمية التنشئة الوطنية

أضحى مفهوم التنشئة الوطنية مفهومًا تربويًا دوليًا شائعًا، فتطبيقاته تمتد في كثير من دول 
العالم المختلفة، وقد أسفر هذا االهتمام إلى ظهور عدد من التجارب واإلجراءات التطبيقية الرامية 

ة الوعي إلى تفعيل هذا المفهوم وتحويله إلى صيغ تطبيقية في المجال التربوي، وإلى زياد
  .واالستقرار االجتماعي والسياسي وأثره في تحقيق التقدم والنمو االجتماعي واالقتصادي للدول
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  دواعي التطبيق والمعيقات: المبحث الثالث

  دواعي تطبيق التنشئة الوطنية 

الوطنية ضرورة حتمية، فرضتها التحديات والظروف التي واجهتها المملكة األردنية  نشئةالت
خالل العقود القليلة الماضية، مما جعل القائمين على السياسة التعليمية في المملكة الهاشمية 

يفسحون لها مكانًا بين المجاالت أو الميادين الرئيسية للنظام التربوي، أما دواعي تطبيق التنشئة 
 ).دولية(الوطنية فأنه يمكن تقسيمها إلى دواع وطنية واجتماعية واقتصادية وسياسية 

  واعي الوطنيةالد .أ
مقاومة عمليات التخريب الفكري من خالل بناء شخصية وطنية مؤمنة بقيمها وعاداتها    )1(

وتقاليدها وثقافتها الوطنية والقومية واإلسالمية، بحيث تكون قادرة على مواجهة جميع 
 . وسائل التخريب الفكري الدخيلة على مجتمعنا األردني

السياسية والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، والفهم  التأسيس لالنخراط في الحياة  )2(
الحقيقي لمعنى الديمقراطية فالديمقراطية ليست الفوضى وإنما هي مسؤولية وطنية، 

 ).12(وممارستها عمًال وتطبيقًا
التوعية األمنية لدى األفراد والتعريف بالدور الذي تقوم به األجهزة األمنية في خدمة الوطن،   )3(

تقديم كافة الخدمات األمنية للمواطن؛ وذلك لتقوية العالقة بين األفراد واألجهزة األمنية من و
 . خالل المنهاج والزيارات الميدانية والدورات التدريبية التي تشرف عليها هذه األجهزة

حماية المصالح الوطنية للدولة األردنية والعمل على إيجاد أحزاب ومؤسسات ذات جذور   )4(
  .ةوطني

المحافظة على الثقافة الوطنية والحيلولة دون تذويبها في الثقافات المغايرة وتقويتها   )5(
  .)13(والتمسك بها

التأسيس إلنسان ليس حامًال فقط للواجبات وإنما مشاركًا في عملية أصدار القوانين   )6(
  .)14(والقرارات

   الدواعي االجتماعية .ب

بين مكوناته وإعادة فهم القيم واألعمدة األساسية للتقليد  الحاجة الماسة إلى مجتمع متجانس  )1(
الديمقراطي مثل مفاهيم التمثيل النيابي والمشاركة والسيادة والهوية واالستقاللية الفردية 

 .)15(والمساواة
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التقليل من المشاكل االجتماعية مثل الجريمة واالنحراف السلوكي والعنف المجتمعي حيث   )2(
 .)16(ر تتنامى في المجتمعات وتؤثر على تماسك المجتمع وترابطهأصبحت هذه الظواه

مسايرة التطورات العالمية في المجتمعات الحديثة بما يتناسب مع مجتمعنا بحيث يتم   )3(
  .االنفتاح على الغير وعدم االنغالق على الذات

  .راع األجيالتقليل الهوة بين األصالة والمعاصرة وبين ما هو قديم وجديد أو ما يعرف بص  )4(

قلة الموارد االقتصادية وللخروج من هذه األزمات بحيث يصبح عندنا . دواعي اقتصادية  .جـ
إدارة للموارد البشرية التي هي ثروة الوطن الحقيقية من خالل االستغالل األمثل للموارد 
 االقتصادية، ومحاربة الفساد اإلداري والمالي وصوًال إلى التنمية الشاملة في مختلف

  . المجاالت

إظهار الوجه الحقيقي للدين اإلسالمي ورسالته السمحة والمتمثلة بأن اإلسالم . دواعي دينية. د
  .دين المسامحة والرحمة ونبذ العنف والمساواة واالعتدال والوسطية

  دواعي سياسية  .هـ

حة األردنية يفرض الصراع العربي اإلسرائيلي ومحاولة إثارة الفتن الداخلية، والتأثير على السا  )1(
علينا تنشئة وطنية تقوي الصف، وتزيد التالحم بين فئات المجتمع في مواجهة الخطر 

  .الصهيوني وتوحيد الجبهة الداخلية

العولمة وما يصاحبها من غزو فكري وثقافي مما تشكل تهديدًا للهوية والثقافة الوطنية   )2(
  .)17(وتأثيرًا على السيادة الوطنية

  التنشئة الوطنيةمعيقات تطبيق 

أصبحت قضية التنشئة الوطنية في المنطقة تمر اليوم بمرحلة جديدة من مراحل تطورها 
لمواجهة التحديات والمخاطر العالمية، بدايًة من مخاطر ) البحث عن الهوية الوطنية والقومية(

نية وعدم ضعف الهوية الوطنية خصوصًا الوالء واالنتماء الوطني، ومرورًا بضعف الثقافة الوط
قدرتها على مواجهة الثقافات الخارجية، ونهاية بمخاطر التبعية والوقوع تحت الهيمنة الخارجية، 
وكما أن البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية تتأثر بالظروف المحيطة بها، وهذه الظروف 

  . بالنسبة للمجتمعات النامية بصفة عامة، قد تتغير بتغير األوضاع المحيطة

َتظهر مجموعة من المعيقات التي تواجه تطبيق التنشئة الوطنية نتيجًة للتطور العلمي 
  :والتكنولوجي والتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وهي كما يلي



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الزعبي

  2930

هجرة الكفاءات العلمية وأصحاب العقول طلبًا لمستوى معيشة أفضل مما يحرم النظام   .أ
  .ت العلميةالتربوي األردني من هذه الكفاءا

الفجوة بين السياسة التربوية والتنفيذ وخاصة التطبيق العملي لالتجاهات والقيم الوطنية   .ب
  .)18(والعالقة السلطوية بين المعلم والطالب 

ضعف في مؤسسات التنشئة الوطنية وعدم القدرة على تحقيق األهداف المرسومة ويأتي هذا   .جـ
نفيذ الكثير من األنشطة غير المنهجية وضعف في الضعف من قلة اإلمكانات المادية لت

  .مخرجات التعليم الناتجة عن خلل في المدخالت

التي تجعل ) الفقر، والبطالة، والهجرة السكانية(الظروف المعيشية والحياة االقتصادية الصعبة  .د
  .اإلنسان يبحث عن تأمين الحياة الكريمة له

رع حيث أصبحت المؤسسات التعليمية غير قادرة على التقدم العلمي والتكنولوجي المتسا  .هـ
  .مواكبة هذا التطور العلمي والتكنولوجي وتقليص الفجوة بينهما

انقطاع نظم التعليم المعاصرة عن الحياة والنظم االجتماعية ومشاكل النظم االجتماعية   .و
  .)19(واالنشغال بالقضايا التجديدية النظرية 

ولوجي لالتصاالت وتطورها واالنفتاح العالمي وتأثيراتها الفكرية العولمة والتقدم التكن  .ز
  .)20(والثقافية وتهديدها للقيم واالتجاهات

التطرف الديني والفكري والعنف المجتمعي وعدم قبول الرأي اآلخر والحوار وعدم سيادة   .ح
  .القانون والعدالة االجتماعية

ل الخدمة يتم من خاللها تدريب المعلمين على عدم وجود برامج لتدريب وتأهيل المعلمين قب. ط
  .أساليب وطرق التدريس المختلفة التي تسهم في تعزيز التنشئة الوطنية

  التنشئة الوطنية في وزارة التربية والتعليم األردنية: الفصل الثالث

  األسس والمبادئ التي تقوم عليها وزارة التربية والتعليم: المبحث األول

 الرؤية والرسالة

تحرص وزارة التربية والتعليم على استلهام الرؤى والتوجيهات الملكية في مراجعة سياستها 
على  التربوية ورفع مستوى كفاءة النظام التربوي من خالل االستثمار األمثل للموارد البشرية

  .اعتبار أن اإلنسان محور العملية التنموية برمتها

شمية منظومات من الموارد البشرية ذات جودة تنافسية تمتلك المملكة األردنية الها. "الرؤية  .أ
كفؤة، وقادرة على تزويد المجتمع بخبرات تعليمية مستمرة مدى الحياة، ذات صلة وثيقة 
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بحاجاته الراهنة والمستقبلية، وذلك استجابة للتنمية االقتصادية المستدامة وتحفيزها عن 
  .)21("طريق إعداد أفراد متعلمين وقوى عمل ماهرة

تطوير نظام تربوي عماده التميز، يعتمد على موارده البشرية، استنادًا إلى معايير . "الرسالة  .ب
عالمية وقيم اجتماعية، وروح تنافسية عالية، مما يسهم في تقدم األردن في خضم االقتصاد 

العالمي رات في ، وتستخدم الرؤية والرسالة لتوجيه الخطط والجهود واالستثما)22("المعرفي
  .تطوير النظام التربوي وتجديده

  .فلسفة وزارة التربية وأهدافها

تنبثق فلسفة التربية في المملكة األردنية الهاشمية من الدستور األردني والحضارة العربية 
اإلسالمية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية األردنية وتتمثل هذه الفلسفة في األسس 

  :)23(التالية

  األسس الفكرية .أ

  . اإليمان بالله تعالى  )1(

  .اإليمان بالمثل العليا لألمة العربية  )2(

اإلسالم نظام فكري سلوكي يحترم اإلنسان ويعلي من مكانة العقل ويحض على العلم والعمل   )3(
  .والخلق

  .والجماعةاإلسالم نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد   )4(

  .العالقة بين اإلسالم والعروبة عالقة عضوية  )5(

  األسس الوطنية والقومية واإلنسانية .ب

المملكة األردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والوالء فيها لله   )1(
  . ثم الوطن والملك

  . يتجزأ من األمة العربية واإلسالميةاألردن جزء من الوطن العربي والشعب األردني جزء ال   )2(

الشعب األردني وحدة متكاملة وال مكان فيه للتعصب العنصري أو اإلقليمي أو الطائفي أو   )3(
  . العشائري أو العائلي

  .اللغة العربية ركن أساسي في وجود األمة العربية وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها  )4(

ن طموح األمة العربية وتطلعاتها لالستقالل والتحرر والوحدة الثورة العربية الكبرى تعبر ع  )5(
  .والتقدم
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التمسك بعروبة فلسطين وبجميع األجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على   )6(
  .استردادها

القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب األردني، والعدوان الصهيوني على فلسطين تحد   )7(
  .ألمة العربية اإلسالمية بعامة واألردن بخاصةسياسي وعسكري وحضاري ل

  .األمة العربية حقيقة تاريخية راسخة والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها  )8(

التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية واإلسالمية من جهة واالنفتاح على الثقافات   )9(
  .العالمية من جهة أخرى

  .يرات العصر وتوفير القدرة الذاتية لتلبية متطلباتهالتكيف مع متغ  )10(

  .التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية  )11(

  .المشاركة اإليجابية في الحضارة العالمية وتطويرها  )12(

  األسس االجتماعية .جـ

تفاضلون األردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية واالجتماعية واالقتصادية وي  )1(
  .بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له

  . احترام حرية الفرد وكرامته   )2(

تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من أفراده ودعائمه األساسية العدل   )3(
االجتماعي وإقامة التوازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع وتعاون أفراده وتكافلهم بما 

  .وتحمل المسؤولية الفردية واالجتماعيةيحقق الصالح العام 

  .تقدم المجتمع رهن بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية  )4(

المشاركة السياسية واالجتماعية في إطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه إزاء   )5(
  .مجتمعه

  .ليته وقدراته الذاتيةالتربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قاب  )6(

تنبثق األهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية وتتمثل في تكوين المواطن 
المؤمن بالله تعالى المنتمي لوطنه وأمته، المتحلي بالفضائل والكماالت اإلنسانية، النامي في 

  . )24(عيةمختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية واالجتما

التعليم في األردن إلى رسالة اإلسالم السمحة، وقيم العروبة والقيم اإلنسانية النبيلة، يستند 
واحترام حرية وكرامة اإلنسان والتوازن بين الشخصية الوطنية والقومية واإلسالمية، واالنفتاح على 

.الحضارة العالمية وتطويرها المشاركة اإليجابية فيالثقافات العالمية، وعدم االنغالق على الذات، و
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  دور البيئة المدرسية والمنهاج في التنشئة الوطنية: المبحث الثاني

تعتبر البيئة المدرسية التطبيق العملي لما في المنهاج، فنحن نستطيع تطبيق ما يتم تعلمه 
 من خالل األنشطة التي تمارس في داخل المدرسة وخارجها، ومن خالل التعامل الذي يتم بين

  .الطلبة أنفسهم وبين الطلبة والمعلمين واإلدارة

ُتعد المدرسة البيئة المنظمة والممنهجة في التنشئة الوطنية، فهي تحتوي على الكثير من 
التفاعالت المخطط لها ابتداًء من الطابور الصباحي، وما يحويه من فقرات ترسخ الشعور باالنتماء 

الوطني، ورفع العلم األردني عن طريق فرقة كشفية تؤدي للوطن والوالء للقيادة من خالل النشيد 
صيحات معينة تعكس مشاعر الفخر واالعتزاز بالوطن، والكلمات الوطنية التي ُتلقى باإلذاعة 
المدرسية، أضف إلى ذلك النشاطات المختلفة، والزيارات والرحالت والمعارض التي تبين المسيرة 

ية والمكتبات ومجالس الطلبة والوسائل التعليمية والمخيمات األردنية، والمسارح والقاعات الهاشم
الكشفية والبرلمان الطالبي واألندية المدرسية واالحتفاالت بالمناسبات الوطنية والمسابقات 
الثقافية والدينية والرياضية والعلمية، كل هذا يسهم في تعميق الشعور بالحس الوطني، فالبيئة 

  .التربية في تحقيق أهداف الوزارة الوطنيةالمدرسية تعتبر إحدى أدوات 

يشكل المنهاج العنصر المخطط له في عملية التنشئة الوطنية؛ ألنه يقوم على أسس وأهداف 
تربوية موضوعة مسبقًا لتعميق وتعزيز التنشئة الوطنية، فالمنهاج هو المغذي للطالب بالقيم 

ب بالمعارف الضرورية حيث يعتبر منهاج والعادات والتقاليد والمعتقدات، وهو الذي يزود الطال
التربية الوطنية والمدنية امتدادًا لفلسفة وزارة التربية والتعليم وسياستها التربوية في التنشئة 

 .الوطنية

للمنهج المدرسي دور في العملية التعليمية من حيث إعداد األفراد الناشئة بما ينسجم مع 
ياسي الذي تشكل من خالل ذلك المجتمع، فهو يساعد المجتمع الذي يعيشون فيه، والنظام الس

الطالب على التعرف على طبيعة مجتمعة وعلى األنظمة السياسية واالقتصادية والدينية 
واالجتماعية في ذلك المجتمع الذي يتكيف الفرد معه، مما يعطيه دورًا مستقبليًا في المجتمع الذي 

، وللمنهج المدرسي دور في تضمين القيم التي يعيش فيه ويؤمن له نوع من األمن واالستقرار
يلتف حولها األفراد، وأيضًا له دور في توعية الطلبة باألخطار والتهديدات التي تواجه المجتمعات 
وتهدد تماسكه، ودوره في تكييف الفرد مع المستجدات العصرية االيجابية، والتي تتناسب مع قيمنا 

) والدينية االجتماعية والسياسية(يق التنشئة الوطنية العربية اإلسالمية، فهو يسهم في تحق
الصحيحة التي يستطيع الفرد من خاللها نشر ثقافة مجتمعه ومواكبة المستجدات وأخذ الجانب 

  . )25(االيجابي منها
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 دور المعلمين في التنشئة الوطنية: المبحث الثالث

الوطنية قمت بإجراء دراسة  ولبيان دور معلمي وزارة التربية والتعليم في مجال التنشئة

  .)ثالث مدارس ذكور، وثالث مدارس إناث( وزع على ست مدارس ،ميدانية من خالل استبيان

  مجتمع الدراسة

  .تمثل مجتمع الدراسة بمعلمي مديرية التربية والتعليم لقصبة السلط

  عينة الدراسة

سنة من الذكور  15 – 13من الفئة العمرية  طالبًا 120حيث شملت عينة البحث على 
وقسمت العينة بين الذكور واإلناث  واإلناث من تالميذ الصف الثامن حتى الصف العاشر،

بالتساوي، وتكون االستبيان من تسع عشرة فقرة تقيس كل فقرة جانب من جوانب دور معلمي 
  .مادة التربية الوطنية في التنشئة الوطنية

  :تقنين أداة الدراسة

  :صدق األداة

ة الدراسة على مجموعة من المختصين والمشرفين والمشرف األكاديمي تم عرض أدا
  .وأوصوا بصالحيتها بعد جراء التعديالت عليها وتم إجراء تلك التعديالت المطلوبة

  :ثبات األداة

للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية 
  .وهي نسبة ثبات ممكنة االستخدام) 0.90(على فقرات االستبانة 

  :المعالجة اإلحصائية

 والنسبSPSS باستخدام البرنامج اإلحصائي تم معالجة البيانات التي جمعت بواسطة 

يبين التحليل باستخدام ) ز(ملحق ( :وهي على النحو اآلتي )والجداول والرسم البياني

  ).رسم البيانيوالجداول وال والنسبSPSS البرنامج اإلحصائي 

من الطلبة يرون أن المعلم يعزز روح االنتماء للوطن والوالء للقيادة من % 8,85إن نسبة   .أ
خالل الحصص الصفية، وبالمقابل كانت نسبة الطلبة الذين يرون أن المعلم ال يعزز روح 

 وهذا يدل على أن% 2,14االنتماء للوطن والوالء للقيادة من خالل الحصص الصفية هي 
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أغلب معلمين وزارة التربية والتعليم يقومون بتعزيز قيم الوالء واالنتماء للوطن والقيادة، 
  . كما أظهرت النتائج تقارب نسبة التعزيز بين المعلمين والمعلمات

من الطلبة يرون أن المعلم يعزز مبدأ الحوار بين الطالب من احترام حرية % 1,89إن نسبة   .ب
يرون عكس ذلك وهذا % 9,10كأساس للتفاهم، وبالمقابل فإن نسبة الرأي والرأي اآلخر 

يبين الدور الذي يقوم به المعلمين في تعزيز حرية الرأي واحترام الرأي اآلخر وبنسب 
  .متقاربة بين المعلمين والمعلمات

من الطلبة يرون أن المعلم يستخدم العقاب البدني أو اإلساءة اللفظية % 3,38إن نسبة   .جـ
يرون أن المعلم ال يستخدم العقاب البدني % 7,61المعنوية للطلبة، وبالمقابل فإن نسبة و

أو اإلساءة اللفظية والمعنوية للطلبة، وأظهرت النتائج أن استخدام العقاب البدني كان من 
من الطالب بينما كان استخدام العقاب البدني من جانب % 3,33جانب المعلمين وبنسبة 

من الطالبات وهذا يدل على اقتصار استخدام العقاب البدني على % 5نسبة المعلمات وب
المعلمين وبنسبة مرتفعة لما له من آثار سلبية على الطالب والمجتمع وعالقته في تنامي 

  .ظاهرة العنف

إذاعة مدرسية، (من الطلبة يرون أن المعلم يحث على األنشطة الالمنهجية % 9,85إن نسبة   .د
، وبالمقابل فإن نسبة )رياضية، مسرح مدرسي، برلمان طالبي، مجلس طلبة كشافة، فرق

يرون عكس ذلك وهذا يبين الدور الذي يقوم به المعلمون في توجيه الطلبة نحو % 1,14
ممارسة الديمقراطية وتنمية شخصية الطالب الوطنية في الفضاء المدرسي وبنسب متقاربة 

  .بين المعلمين والمعلمات

من الطلبة يرون أن المعلم يغرس حب المحافظة على أمن واستقرار % 2,84سبة إن ن  .هـ
يرون عكس ذلك وهذا يبين الدور % 8,15الوطن وسالمة ممتلكاته، وبالمقابل فإن نسبة 

الذي يقوم به المعلمون في المحافظة على األمن الوطني وبنسب متقاربة بين المعلمين 
  .والمعلمات

ن الطلبة يرون أن المعلم يبين للطلبة أهمية المشاركة السياسية والعمل م% 5,76إن نسبة   .و
يرون عكس ذلك وهذا يبين الدور الذي يقوم به % 5,23االنتخابي، وبالمقابل فإن نسبة 

  .المعلمون في بيان أهمية المشاركة السياسية وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات

أن المعلم يناقش األحداث الجارية ويواكب التطورات  من الطلبة يرون% 60إن نسبة   .ز
يرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك عدم إعطاء هذا % 40العالمية، وبالمقابل فإن نسبة 

  .عن المعلمات% 10البند اهتمامًا كبيرًا ولصالح المعلمين وبنسبة تزيد 
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الطالب إلى األماكن األثرية من الطلبة يرون أن المعلم ينظم زيارات مع % 2,49إن نسبة   .ح
يرون % 8,50والسياحية والحضارية والدينية الموجودة في األردن وبالمقابل فإن نسبة 

عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك قصور في تنظيم الزيارات التي تعرف الطالب ببلده وتقوي 
  .عالقته به وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات

بة يرون أن المعلم يشارك في األعمال التطوعية والخيرية لخدمة من الطل% 65إن نسبة   .ط
يرون عكس ذلك وقد كانت % 3,33المجتمع المحلي بمشاركة الطلبة، وبالمقابل فإن نسبة 

النسبة لصالح المعلمات بينما كان هنالك قصور عند المعلمين مع امتناع عن اإلجابة بنسبة 
7,1.%  

يرون أن المعلم يحث الطلبة على الدفاع عن الوطن واالعتزاز من الطلبة % 3,88إن نسبة   .ي
يرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك دور فعال % 7,11واالفتخار به، وبالمقابل فإن نسبة 

  .للمعلمين في هذا المجال وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات

والمبادئ التي يعلمها للطلبة في من الطلبة يرون أن المعلم يتمثل القيم % 75إن نسبة   .ك
يرون عكس ذلك، وبنسب متقاربة بين المعلمين % 25أقواله وأفعاله، وبالمقابل فإن نسبة 

  .والمعلمات

من الطلبة يرون أن المعلم يشارك بفاعلية في االحتفاالت الوطنية، % 7,81إن نسبة   .ل
هنالك دور فعال للمعلمين في يرون عكس ذلك وهذا يبين أن % 7,16وبالمقابل فإن نسبة 

  %.1.7هذا المجال وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات مع امتناع عن اإلجابة بنسبة

من الطلبة يرون أن المعلم يغرس العادات والتقاليد والقيم العربية واالسالمية % 75إن نسبة  .م
ذا يبين أن هنالك دور يرون عكس ذلك وه% 25األصيلة لدى الطلبة، وبالمقابل فإن نسبة

  .للمعلمين في هذا المجال وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات

من الطلبة يرون أن المعلم ينبذ التعصب األعمى والعنف، وبالمقابل فإن % 55إن نسبة   .ن
% 33.3المعلمين  يرون عكس ذلك وأظهرت النتائج ارتفاع هذه النسبة عند% 6,41نسبة 

  .من الطلبة% 3.3مع امتناع نسبة % 8.3المعلماتوانخفاضها عند 

من الطلبة يرون أن المعلم يستخدم التفكير الناقد والعصف الذهني، % 65إن نسبة   .س
يرون عكس ذلك وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات مع % 4,33وبالمقابل فإن نسبة 

  .من الطلبة% 1.7امتناع نسبة 

ة يرون أن المعلم يبتعد عن أسلوب التلقين ويستخدم أسلوب من الطلب% 7,66إن نسبة   .ع
يرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك % 3,33المناقشة وإثارة التفكير، وبالمقابل فإن نسبة 

بعض المعلمين مازالوا يستخدمون أسلوب التلقين على الرغم من عدم جدواه ومما يؤدي 



 في التنشئة الوطنية دور وزارة التربية والتعليم األردنية   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2937

قول الطلبة وتوجيهها وبنسب متقاربة بين إلى جمود في التفكير وسهوله في التحكم في ع
  .المعلمين والمعلمات

من الطلبة يرون أن المعلم يستخدم التكنولوجيا في التدريس وخاصة % 65إن نسبة   .ف
يرون عكس ذلك وهذا يبين أن هنالك إقبال % 35الحصص المحوسبة، وبالمقابل فإن نسبة 

  .يممن المعلمين على توظيف التكنولوجيا في التعل

من الطلبة يرون أن المعلم يستخدم استراتيجيات تدريس متنوعة ووسائل % 6,66إن نسبة   .ص
يرون عكس ذلك وهذا يبين أن % 5,32تعليمية متطورة ومناسبة، وبالمقابل فإن نسبة 

هنالك تنوع في استخدام األساليب التدريسية وبنسب متقاربة بين المعلمين والمعلمات مع 
  .من الطلبة% 0.8امتناع 

من الطلبة يرون أن المعلم يدرس مادة التربية الوطنية بطريقة ممتعة % 4,83إن نسبة   .ر
  .يرون عكس ذلك% 6,16ومشوقة، وبالمقابل فإن نسبة 

  االستنتاجات والخالصة والتوصيات: الفصل الرابع

  االستنتاجات

شريعات فقط، وإنما بحاجة إن اإلصالح السياسي واالجتماعي ال يكون في سن القوانين والت
إلى تنشئة وطنية تبدأ من مراحل العمر األولى متمثلة بترسيخ القيم السياسية واالجتماعية 

 .والدينية في نفوس الطلبة وتطبيق ذلك عمًال وسلوكًا

العمل الديمقراطي بحاجة إلى تأطير وتنشئة وطنية من خالل المنهاج والمعلمين والبيئة 
حتى يصبح أسلوب حياة ينشأ عليها الفرد في مناخ ) التي تمارس في المدرسةاألنشطة (المدرسية 

  . وأساس تربوي بحيث يرتبط ما هو نظري بواقع الحياة العملية

المستوى المعيشي والدخل للمعلم وكفاءته على العطاء هما عامالن مرتبطان يبعضهما 
اهما يؤدي إلى خلل في نوعية البعض حيث يتناسبان مع بعض تناسبًا طرديًا فأي نقص في إحد

التعليم التي نسعى إلى تحقيقها، ونتيجة لهذا َفَقد المعلم الكثير من الدور القيادي الذي يمارسه 
 .وأن يكون القدوة الحسنة لطلبته

ليس كل من يحمل شهادة علمية يستطيع مزاولة مهنة التعليم علمًا أن هنالك سطحية في 
المهام الموكلة إليهم قبل ممارسة مهنة التعليم من قبل وزارة  إعداد المعلمين وتدريبهم على

  .التربية والتعليم مما تسبب بوصول أشباه المتعلمين إلى مهنة التعليم ففاقد الشيء ال يعطيه
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تسود النزعة السلطوية بين المعلم والطالب في كثير من األحيان فأساليب التسلط والقهر  
ن في المدرسة؛ تولد الخوف وتقتل اإلبداع والتفكير وتؤدي إلى المستخدمة من قبل بعض المعلمي

الخنوع، مما ينعكس آثاره على المجتمع بحيث تنمي ثقافة العنف والتسلط والقهر وعدم احترام 
  .الرأي اآلخر، فالطريق إلى القضاء على العنف المجتمعي يبدأ من المدرسة

ألكاديمي نتيجة العزوف عن التعليم المهني هنالك عدم توازن بين التعليم المهني والتعليم ا
ورغبة بالتعليم األكاديمي أدى إلى ظهور البطالة في التخصصات األكاديمية، لذا على الوزارة أن 

  .تربط التعليم بحاجة السوق وتضع خطط طموحة إلعادة هذا التوازن

الدينية التي يحّث عليها ترتبط التنشئة الدينية ارتباطًا وثيقًا باألمن الوطني من خالل القيم  
العدالة والمساواة وحقوق اإلنسان والشورى والطاعة والعمل والتعاون (الدين اإلسالمي وتشمل

، فالتطبيق الفعلي للقيم والسلوكيات اإلسالمية الفاضلة من عناصر تماسك المجتمع؛ )الخ000
اإلسالمي الحنيف، فظهور جماعات  علمًا أن فلسفة وزارة التربية والتعليم األردنية منبثقة من ديننا

متطرفة خارجة عن الدين اإلسالمي الحنيف وتعاليمه السمحة يعود إلى عدم وضوح في التنشئة 
  .الدينية التي تسلح األفراد وتحميهم من األفكار الدخيلة والخارجة عن مجتمعنا

فع الشعارات المواطنة الصالحة أساس العمل الديمقراطي وقاعدته الصلبة وهي ال تأتي بر
البراقة والمزاودة باالنتماء والوالء وإنما تحتاج إلى تأطير من خالل المؤسسة التعليمية وممارسة 

  .عملية بين أفراد هذه المؤسسة

التنشئة السياسية منظومة متكاملة تكون من خالل التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة 

كل ما تقدم يجيب  ية في تعزيز المفاهيم والقيم السياسية،التعليم العالي ووزارة التنمية السياس

  .)ب(على تساؤل رمز

تقوم التنشئة الوطنية على حماية الطلبة من االنحرافات السلوكية من خالل زرع القيم الفاضلة 
والمثل العليا عند الطلبة بحيث تجعلهم عناصر فاعلين في مجتمعهم يتمتعون بالصفات الحميدة 

حقة واإللتزام بالممارسات اإليجابية والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم العربية والمواطنة ال

وهذا ما يجيب على تساؤل األصيلة في ظل النظام العالمي الجديد واالنفتاح الحضاري، 

  .)جـ(رمز

يقوم المعلمون على تعزيز المواطنة من خالل غرس روح االنتماء والوالء في نفوس الطلبة، 
لبة على المحافظة على أمن واستقرار الوطن وسالمة ممتلكاته، واالعتزاز والفخر بهذا وحث الط

الوطن من خالل الحصص الصفية واألنشطة الالمنهجية والمشاركة اإليجابية والفعالة في االحتفاالت 
  .بالمناسبات الوطنية
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والعنف الطالبي  الزال بعض المعلمين يستخدمون العقاب البدني مما يولد السلوك العدواني
الخوف ويقتل اإلبداع، بعكس المعلمات حيث أظهرت النتائج أن نسبة  والمجتمعي، ويؤدي إلى

 .استخدام المعلمات للعنف والعقاب البدني تكاد تكون قليلة مقارنًة بالمعلمين

ما زالت فئة من المعلمين تصر على استخدام أسلوب التلقين في عملية التعليم على الرغم  
استراتيجية حل المشكالت ( إدخال وزارة التربية والتعليم استراتيجيات تدريسية حديثة مثلمن 

واالستقصاء والتفكير الناقد والتعلم من خالل النشاط والتعلم التعاوني نظام المجموعات 
  .مما يؤدي إلى الجمود الفكري عند الطلبة وسهولة توجيهم واختراقهم فكريًا) والتدريس المباشر

لك ضعف في تنظيم الزيارات للطالب إلى األماكن األثرية والسياحية والحضارية والدينية هنا
الموجودة في األردن، مما يولد عدم معرفة باإلمكانات السياحية واألثرية األردنية وضعف ارتباط 

  .الطالب بالتاريخ الحضاري لوطنه

العمل الحزبي في الدولة  هنالك ضعف في الثقافة الحزبية في األردن وقلة وعي بأهمية 
الديمقراطية المدنية، ناتج عن عدم وجود تنشئة حزبية متعمقة في مناهج وزارة التربية والتعليم 

  .تعالج وتشكل ثقافة حزبية عند الطلبة

تتضمن مناهج وزارة التربية والتعليم الكثير من المواضيع التي تعزز التنشئة الوطنية وخاصًة  
ية الذي يؤسس لتنشئة وطنية من خالل الموضوعات التي تنمي القيم منهاج التربية الوطن

واالتجاهات اإليجابية لدى الطلبة كالمواطنة الصالحة واستقالل الشخصية والحرية ومعرفة الحقوق 
والواجبات واحترام اآلخرين واالنفتاح على الثقافات األخرى والحوار، مع عدم اغفال مساهمة 

  .في تنمية الحس الوطني وتعزيز مبادئ الديمقراطيةمنهاج التربية الوطنية 

لألنشطة المدرسية دور واضح في التطبيق الفعلي لقيم التنشئة الوطنية السياسية 
واالجتماعية والدينية من خالل البرلمان الطالبي ومجلس الطلبة والكشافة والطابور الصباحي 

لدينية، فاألمن الوطني يحتاج إلى ترسيخ واإلذاعة المدرسية والمشاركة باالحتفاالت الوطنية وا
 .القيم السياسية واالجتماعية في نفوس الطلبة

يقل إسهام مناهج وزارة التربية والتعليم في تعزيز النهج القومي والعمل العربي المشترك عند 
 الطلبة بالرغم من أن فلسفة الوزارة تقوم على أسس قومية وعلى اعتبار أن األردن جزء من األمة

  . العربية

هناك عدم اهتمام من قبل المعلمين بمناقشة األحداث الجارية ومواكبة التطورات العالمية في 
تنمية االعتزاز الوطني والقومي أدى إلى حدوث فجوة بين النظم االجتماعية والسياسية والنظم 

  .)أ، هـ(كل ما تقدم يجيب على تساؤل رمز التربوية،
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  الخالصـة

ية والتعليم المسؤولية الكبرى في عملية التنشئة الوطنية عن باقي تتحمل وزارة الترب
المؤسسات األخرى، وقد حان الوقت ألن تتجه السياسة التربوية منحى التعليم العملي بدل من 
التعليم النظري وتطبيق مبادئ الديمقراطية وحرية الرأي والعمل بها، بحيث تصبح ممارسًة يوميًة 

عليمية حتى نخلص إلى جيل ومواطنين مخلصين للوطن يقومون على بين أفراد المؤسسة الت
احترام القانون وسيادة النظام وحقوق المواطنة وواجباتها ويؤمنون بالحوار كأساس للتفاهم وحل 

  . المشكالت

للمعلم دور كبير وواضح في تعزيز وترسيخ مفهوم االنتماء الوطني عند الطالب والمواطنة  
من  هاألداة الفاعلة لخلق الطالب القادر على مواجهة التحديات التي تواجه الصادقة، فهو يعتبر

خالل تنمية الحس االجتماعي والوطني لديه وتقوية الشعور باالنضباط وحب العمل واالبتعاد عن 
االتكالية، والتعامل مع اإلنسان األردني بتفهم وثقة متبادلة، فدور المعلم يزداد أهمية لما يتعرض 

لب من غزو فكري وثقافي وانفتاح عالمي يهدد ثقافتنا العربية واإلسالمية وهويتنا األردنية له الطا
الوطنية، وتوظيف المنهاج الدراسي في تعزيز االنتماء للوطن وترسيخ القيم االجتماعية والسياسية 

  .والدينية

ني فنحن نستثمر في إن االهتمام في وزارة التربية والتعليم هو استثمار في بناء اإلنسان األرد
العقول البشرية التي هي أساس النهضة والتطور، فوجود المعلم الناجح باعتباره العنصر الرئيسي 
في العملية التربوية نضمن نجاح هذا االستثمار، ألن المعرفة والعلم هما أساس بناء اإلنسان 

  .والثروة الحقيقية لهذا الوطن

  التوصيـات

 : الدراسة، توصل الباحث إلى التوصيات التاليةبناًء على ما ورد في هذه 
الدعوة إلى مؤتمر تربوي يتم من خالله دعوة أصحاب االختصاص أو من لهم عالقة بالعمل   .أ

التربوي؛ لرسم السياسة التعليمية للمرحلة القادمة والوقوف على نقاط الضعف في الواقع 
  .التربوي ومعالجته

إعادة النظر في دور وزارة التربية والتعليم في إعداد أبناء تعزيز مبدأ ومفهوم المواطنة و  .ب
الوطن المنتمين لوطنهم وأمتهم وحمايتهم من جميع أنواع التخريب الفكري في ظل التطور 

ووضع خطة طموحة لمواجهة التيارات التكنولوجي واالنفتاح العالمي أو ما يسمى بالعولمة، 
 . المتطرفة
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لتعلم بالمواطنة ذلك من خالل تزويد المناهج ببرامج تعمل على بث هنالك حاجة ماسة لربط ا  .جـ
روح المواطنة والعمل االجتماعي التطوعي، وبالتالي تخريج طلبة متميزين ومبدعين هدفهم 

  .خدمة الوطن

إيجاد معهد خاص لتدريب المعلمين قبل الخدمة وذلك لتحسين مخرجات التعليم، فالمعلم   .د
التربوية مع اعتماد مجموعة من األسس والمعايير الختيار المعلمين هو أساس نجاح العملية 

  .قبل تعيينهم، بحيث تشارك نقابة المعلمين في تدريب وتأهيل المعلمين

العمل على زيادة الوعي الحزبي والثقافة السياسية في مناهج وزارة التربية والتعليم حتى   .هـ
  .سياسية وعملية اتخاذ القرارنؤسس لحياة حزبية تسهم في زيادة المشاركة ال

رفع المستوى االقتصادي واالجتماعي للمعلمين حتى يشعروا باألمن الوظيفي وبالتالي القيام   .و
 .بأداء رسالتهم على أكمل وجه

التمسك بالهوية العربية اإلسالمية على اعتبار أن العقيدة اإلسالمية هي األساس في الحفاظ   .ز
المستمدة من ديننا اإلسالمي مع زيادة االهتمام بالجانب القومي  على هويتنا الوطنية وقيمنا

ألنه ال حل للمشاكل العربية إال بالعمل العربي المشترك من خالل تضمين المناهج لهذه القيم 
  .والمبادئ

ربط تعزيز مفاهيم التنشئة السياسية واالجتماعية في مناهج وزارة التربية والتعليم من خالل   .ح
المؤسسات التعليمية بالنظام االجتماعي والسياسي والديني حتى يكتسب الطالب  التعليم في

وتدريب المعلمين على القيم المجتمعية والسياسية والدينية في المجتمع الذي يعيش فيه، 
   .آلية توجيه الطلبة وغرس القيم في نفوس الطلبة معرفًة وتطبيقًا

ن خالل العمل على تضمين المنهاج للمفاهيم الحديثة مواكبة التطورات والتغييرات العالمية م   .ط
  .بحيث يكون المنهاج متطورًا ومتجددًا لتقليص الفجوة بين ثقافة مجتمعنا وهذه التغيرات

ضرورة مناقشة الطالب بالقضايا والمشكالت المحلية والدولية التي تؤثر عليهم شخصيًا أو   .ي
  . ء دراستهم للمناهج المدرسيةعلى أوطانهم، بشكل مباشر أو غير مباشر أثنا

مراجعة االستراتيجيات التعليمية وإعادة النظر بالسياسات التعليمية بشكل يخلق المواطن   .ك
المنتمي لوطنه وأمته والمعتز بقيمه وتراثه مما يسهم في ترسيخ وتعزيز مفهوم المواطنة 

 .الصالحة

ولين في التعليم المهني بسبب حاجة االهتمام بالتعليم المهني من خالل زيادة نسبة المقب  .ل
 المجتمع للتخصصات المهنية ولتقليل البطالة بين صفوف الخريجين في التعليم األكاديمي

  .وذلك للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
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يجب على وزارة التربية والتعليم االنفتاح على العالم حتى ال تحصل فجوة معرفية وقيمية بين   .م
الطلبة والتسارع المعرفي بحيث يتم أخذ الجانب اإليجابي واالبتعاد عن السلبي مع المحافظة 

العمل على تحديث المناهج وغرس  على األصالة وهويتنا الوطنية العربية اإلسالمية من خالل
ثقافة البحث العلمي بما يتناسب مع المتغيرات والمستجدات المحلية واإلقليمية والدولية 

  .يحصل فيها تغيرات مفاجئة وسريعةوالتي 

تعزيز ثقافة الحوار ونبذ العنف واالهتمام بالجانب الوجداني واإلبداع واالبتكار وإثارة التفكير . س
واإلبتعاد عن أسلوب التلقين، وغرس قيم المواطنة وتعزيز الثقافة الوطنية والهوية األردنية، 

  .المدرسية والعمل االجتماعي التطوعيمع ضرورة االهتمام بتنظيم الزيارات والرحالت 

إعطاء أهمية لتدريس مواد الدستور األردني وتعديالته بحيث يتعرف الطالب على أبرز . ع
  .التعديالت الدستورية وأهميتها في مجال اإلصالح السياسي

ضرورة االهتمام بالقيم والمبادئ اإلسالمية في المناهج المدرسية ألنها أحد عناصر تماسك . ف
لمجتمع وترابطه وتعزيز الرابطة الدينية بين فئات الشعب لمواجهة التحديات التي تواجه ا

  .الوطن

التركيز على الحوار كأساس للتغيير واإلصالح في المناهج التربوية واألنشطة المدرسية . ص
  .واإلرتقاء بنوعية التعليم

كمن أهمية هذه العالقة وحيويتها تطوير العالقة والتعاون بين التربية والمؤسسات األمنية، وت. ر
في مجال تنمية قيم االنتماء الوطني من خالل الزيارات والمحاضرات األمنية وإعادة العمل 

  .بالجيش الشعبي، مما يرفع الحس األمني لدى الطالب ويعزز االنتماء إلى الوطن

ليست مادة تدرس  تضمين التربية الوطنية في جميع المناهج المدرسية، فالوطنية والمواطنة. ف
وإنما سلوك يمارس من خالل جميع األنشطة والمناهج المدرسية وذلك لتكريس مفهوم 

  .االنتماء الوطني
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  لرسالة الماجستير) ز(الملحق 

  SPSSالتحليل األحصائي لدور المعلمين في التنشئة الوطنية باستخدام البرنامج اإلحصائي 

في وزارة التربية والتعليم في مجال التنشئة الوطنية ولبيان دور معلمي مادة التربية الوطنية 

وزع  )يمثل نموذج لالستبانة) و(ملحق ( قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية من خالل استبيان
في مديرية التربية والتعليم لقصبة ) ثالث مدارس ذكور وثالث مدارس إناث(على ستة مدارس

سنة من الذكور  15 – 13من الفئة العمرية  طالبًا 120السلط حيث شملت عينة البحث على 
وقسمت العينة بين الذكور واإلناث  واإلناث من تالميذ الصف الثامن حتى الصف العاشر،

بالتساوي، وتكون االستبيان من تسع عشرة فقرة تقيس كل فقرة جانب من جوانب التنشئة الوطنية 
  ).SPSSاإلحصائي  تم التحليل باستخدام البرنامج: (وهي على النحو التالي

  تحليل السؤال األول

  
  )1(الشكل 

/ هل يقوم المعلم" نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال) 1( في الشكل
طالبة  55هو " المعلمة على تعزيز روح االنتماء للوطن والوالء للقيادة من خالل الحصص الصفية

طالبات وبنسبة  5لبات اللواتي أجبن بال هو من إجمالي الطلبة، وعدد الطا% 45.8وبنسبة 
من % 40طالبًا وبنسبة  48وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم . من إجمالي الطلبة %4.2

  . من إجمالي الطلبة% 10طالبًا وبنسبة  12إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الزعبي

  2944

  تحليل السؤال الثاني

  
  )2(الشكل 

/ هل يعزز المعلم" الحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال، ن)2( في الشكل
المعلمة مبدأ الحوار بين طالب من احترام حرية الرأي والرأي األخر كأساس للتفاهم والحث على 

من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن % 45.8طالبة وبنسبة  55هو " الديمقراطية 
 52وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم. من إجمالي الطلبة% 4.2نسبة طالبات وب 5بال هو 

طالب وبنسبة  8من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو % 43.3طالبًا وبنسبة 
  . من إجمالي الطلبة% 6.7

  تحليل السؤال الثالث

هل يستخدم " ، نالحظ ان عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال)3( في الشكل
طالبات وبنسبة  6هو " المعلمة العقاب البدني أو اإلساءة اللفظية والمعنوية للطلبة؟ / المعلم

من % 45طالبة وبنسبة  54من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو % 5
ي من إجمال% 33.3طالب وبنسبة  40وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم . إجمالي الطلبة

  .من إجمالي الطلبة% 16.7طالبًا وبنسبة  20وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو  ،الطلبة
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  )3(الشكل 

  تحليل السؤال الرابع

  
  )4(الشكل 
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هل يوجه ويحث " ، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال)4( في الشكل
سية، رحالت، كشافة، فرق رياضية، مسرح إذاعة مدر(المعلمة على األنشطة الالمنهجية / المعلم

من إجمالي الطلبة، وعدد % 46.7طالبة وبنسبة 56هو )" مدرسي، برلمان طالبي، إتحاد طلبة
وكان عدد الطالب . من إجمالي الطلبة% 3.3طالبات وبنسبة  4الطالبات اللواتي أجبن بال هو 

وعدد الطالب الذين أجابوا بال  ،من إجمالي الطلبة% 39.2طالب وبنسبة  47الذين أجابوا بنعم 
  .من إجمالي الطلبة% 10.8طالبا وبنسبة  13هو 

  تحليل السؤال الخامس

  
  )5(الشكل 

هل يغرس " ، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال)5( في الشكل
%  40بة طالبة وبنس 48هو . " المعلمة حب المحافظة على أمن الوطن وسالمة ممتلكاته/المعلم

من إجمالي % 10طالبة وبنسبة  12من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو
من إجمالي الطلبة، % 44.2طالبًا وبنسبة  53وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم . الطلبة

  %.5.8طالب وبنسبة  7وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو 
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  تحليل السؤال السادس

  
  )6(الشكل 

/ هل يبين المعلم" نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال ،)6( في الشكل
من %  42.3طالبة وبنسبة  52هو " المعلمة للطلبة أهمية المشاركة السياسية والعمل االنتخابي 

من إجمالي % 6.7طالبات وبنسبة  8وعدد الطالبات الذين اللواتي أجبن بال هو ،إجمالي الطلبة
 ،من إجمالي الطلبة% 34.2طالب وبنسبة  41وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم . لطلبةا

  %.15.8طالبا وبنسبة  19وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو 

  تحليل السؤال السابع

هل يناقش " ، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال)7( في الشكل
هو ." ألحداث الجارية التي تواجه األردن ويواكب التطورات العالميةالمعلمة الطلبة في ا/المعلم

طالبات  30من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو % 25طالبة وبنسبة  30
% 35طالبًا وبنسبة  42وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم . من إجمالي الطلبة% 25وبنسبة 

  %.15طالبًا وبنسبة  18ب الذين أجابوا بال هو من إجمالي الطلبة، وعدد الطال
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  )7(الشكل 

  تحليل السؤال الثامن

  
  )8(الشكل
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/ هل ينظم المعلم" ، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال)8( في الشكل
 المعلمة زيارات مع الطالب إلى األماكن األثرية والسياحية والحضارية والدينية الموجودة في

من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال %  21.7طالبة وبنسبة  26هو " األردن؟
 33وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم . من إجمالي الطلبة% 27.5طالبًة وبنسبة  33هو 

طالبًا وبنسبة  27من اجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا هو % 27.5طالب وبنسبة 
  %.8لب واحد امتنع عن اإلجابة وبنسبة وطا% 22.5

  تحليل السؤال التاسع

  
  )9( الشكل

هل يشارك " ، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال)9( في الشكل
هو " المعلمة في األعمال التطوعية والخيرية لخدمة المجتمع المحلي بمشاركة الطلبة؟/ المعلم

طالبات  4جمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو من إ%  46.7طالبة وبنسبة  56
طالبًا وبنسبة  22وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم . من إجمالي الطلبة% 3.3وبنسبة 

وعدد %. 30طالبا وبنسبة  36من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو % 18.3
  %.1.7البان وبنسبة إجمالية الطلبة الذين امتنعوا عن اإلجابة هو ط
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  تحليل السؤال العاشر

  
  )10(الشكل

/ هل يحث المعلم" نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال) 10( في الشكل
من %  45طالبة وبنسبة  54هو " المعلمة الطلبة على الدفاع عن الوطن واالعتزاز واالفتخار به؟

من إجمالي الطلبة، % 5طالبات وبنسبة  6اللواتي أجبن بال هو  وعدد الطالبات ،إجمالي الطلبة
من إجمالي الطلبة، وعدد % 43.3طالبًا وبنسبة  52وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم 

  %. 6.7طالب وبنسبة  8الطالب الذين أجابوا بال هو 

  تحليل السؤال الحادي عشر

هل يظهر " بن بنعم على السؤالنالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أج) 11( في الشكل
 40طالبة وبنسبة  48هو " المعلمة القيم والمبادئ التي يعلمها للطلبة في أقواله وأفعاله؟/ المعلم
من إجمالي % 10طالبة وبنسبة  12من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو % 

من إجمالي الطلبة، وعدد % 35بنسبة طالبًا و 42الطلبة وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم 
  %. 15طالب وبنسبة  18الطالب الذين أجابوا بال هو 
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  )11(الشكل

  تحليل السؤال الثاني عشر

  
  )12(الشكل

هل يشارك " ، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال)12( في الشكل
من إجمالي %  45طالبة وبنسبة  54هو " المعلمة بفاعلية في االحتفاالت الوطنية؟/المعلم

من إجمالي الطلبة، وكان % 5طالبات وبنسبة  6الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو 
من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب % 36.7طالب وبنسبة  44عدد الطالب الذين أجابوا بنعم 

متنعوا عن اإلجابة هو وعدد الطلبة الذين ا%. 11.7طالبا وبنسبة  14الذين أجابوا بال هو
  %.1.7طالبان وبنسبة إجمالية 
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  تحليل السؤال الثالث عشر

  
  )13(الشكل

، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال هل يحافظ )13( في الشكل
%  38.3طالبة وبنسبة  46هو " المعلمة على العادات والتقاليد والقيم العربية األصيلة؟/ المعلم

من إجمالي % 11.7طالبة وبنسبة  14لي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو من إجما
من إجمالي الطلبة، % 36.7طالبًا وبنسبة  44الطلبة، وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم 

  %. 13.3طالبًا وبنسبة  16وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو

  تحليل السؤال الرابع عشر

هل ينبذ " الحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال، ن)14( في الشكل
من إجمالي %  40طالبة وبنسبة  48هو " المعلمة التقليد والتعصب األعمى والعنف؟/المعلم

من إجمالي الطلبة، وكان % 8.3طالبات وبنسبة  10الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو 
من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين % 15طالبًا وبنسبة  18عدد الطالب الذين أجابوا بنعم 

طلبة  4وعدد الطلبة الذين امتنعوا عن اإلجابة هو % 33.3طالبًا وبنسبة  40أجابوا بال هو
  %.3.3وبنسبة إجمالية 

  



 في التنشئة الوطنية دور وزارة التربية والتعليم األردنية   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 2953

  
  )14(الشكل

  تحليل السؤال الخامس عشر

  
  )15(الشكل

هل يعتمد " جبن بنعم على السؤال، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أ)15( في الشكل
 38هو " ؟.المعلمة العقالنية في التفكير ويستخدم أسلوب التفكير الناقد والعصف الذهني/ المعلم

طالبة  21من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو %  31.7طالبة وبنسبة 
 33.3طالبًا وبنسبة 40بوا بنعم وكان عدد الطالب الذين أجا. من إجمالي الطلبة% 17.5وبنسبة 

وعدد %. 15.9طالبا وبنسبة  19من إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو% 
  %.1.7الطلبة الذين امتنعوا عن اإلجابة هو طالبان وبنسبة إجمالية 
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  تحليل السؤال السادس عشر

  
  )16(الشكل

هل يبتعد " بن بنعم على السؤال، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أج)16( في الشكل
طالبة  38هو " المعلمة عن أسلوب التلقين ويستخدم أسلوب المناقشة وإثارة التفكير؟/ المعلم

طالبة وبنسبة  22من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو %  31.7وبنسبة 
من إجمالي %  35وبآنسة  طالبًا 42من إجمالي الطلبة، وكان عدد الطالب أجابوا بنعم % 18.3

  %. 15طالبا وبنسبة  18الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو

  :تحليل السؤال السابع عشر

هل يستخدم "، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال )17( في الشكل
لبة وبنسبة طا 50هو " المعلمة التكنولوجيا في التدريس وخاصة الحصص المحوسبة؟/المعلم
% 8.3طالبات وبنسبة  10وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو  ،من إجمالي الطلبة%  41.7

من إجمالي %  23.3طالبًا وبنسبة  28من إجمالي الطلبة، وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم 
  %. 26.7طالبا وبنسبة  32الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو
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  )17(الشكل

  يل السؤال الثامن عشرتحل

  
  )18(الشكل

هل يستخدم " ، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال)18(في الشكل
طالبة  40هو " المعلمة استراتيجيات تدريس متنوعة ووسائل تعليمية متطورة ومناسبة؟/ المعلم

طالبات وبنسبة  20هو  من إجمالي الطلبة، وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال%  33.3وبنسبة 
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من %  33.3طالبًا وبنسبة 40من إجمالي الطلبة، وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم % 16.7
، وعدد الطلبة الذين %15.8طالبًا وبنسبة  19إجمالي الطلبة، وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو

  %.0.8امتنعوا عن اإلجابة هو طالب واحد وبنسبة إجمالية 

  ال التاسع عشرتحليل السؤ

  
  )20(الشكل

هل يدرس " ، نالحظ أن عدد الطالبات اللواتي أجبن بنعم على السؤال)20( في الشكل
% 49.2طالبة وبنسبة  59هو " المعلمة مادة التربية الوطنية بطريقة ممتعة ومشوقة؟ /المعلم 

من إجمالي % 0.8 وعدد الطالبات اللواتي أجبن بال هو طالبة واحدة وبنسبة ،من إجمالي الطلبة
من إجمالي الطلبة، %  34.2.طالبًا وبنسبة 41وكان عدد الطالب الذين أجابوا بنعم . الطلبة

  %.15.8طالبًا وبنسبة  19وعدد الطالب الذين أجابوا بال هو
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  : الهوامش
 

 .920 ص ،المكتبة اإلسالمية ،اسطنبول ،الطبعة الثانية ،المعجم الوسيطمصطفى وآخرون،  إبراهيم )1(

 ص ،1995طبعة األولى، بيروت، دار الفكر، ال ،االجتماعيةمعجم المصطلحات  ،خليل أحمد خليل )2(
15. 

 ،الخطوط العريضة لخطة اللجنة الوطنية لتعلم حقوق اإلنسان ،اللجنة الملكية لحقوق اإلنسان )3(
 .16 ص 2000 ،عمان

 ص ،2008،داركنوز المعرفة ،عمان ،1ط ،التربية الوطنية ،قاسم جميل ،اسحق رباح ،علي سالمة )4(
14  

 وهو فترة من . فيلسوف سويسري، كان أهم كاتب في عصر العقل) 1778 -1712( جان جاك روسو
. من عشر الميالديينالتاريخ األوروبي، امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثا

حيث أثرت . ساعدت فلسفة روسو في تشكيل األحداث السياسية، التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية
 .أعماله في التعليم واألدب والسياسة

 ،مكتبة المنار ،الزرقاء ،1ط ،والسياسية في العالم العربي االجتماعيةالتنشئة  ،أحمد جمال ظاهر )5(
 .21 ص ،1985

 .19 ص مرجع سابق،اسحق رباح، قاسم جميل، ،سالمةعلي  )6(

 .2011أيلول  30، التاريخ 14956، العدد التعديالت الدستوريةجريدة الرأي،  )7(

 .9ص  ،2009 ،، معان، دار زيد الكيالني1ط ،التربية الوطنيةحسن العايد، وليد العويمر،  )8(

 .19ص مرجع سابق،علي سالمة وآخرون،  )9(

 .93ص  2005، عمان، دار وائل، 1، طالتربية والتنشئة االجتماعيةاهي الرشدان، عبدالله ز )10(

 .222-221، ص 2006دار جرير،  ،عمان ،2ط ،التربية الوطنية ،قاسم صالح ،أحمد العفيف )11(

النهوض بالتربية والتعليم في عهد جاللة الملك عبدالله شيرين العمايرة، آخرون،  )12(

 .326ص، 2006،عمان، 1،طالثاني

، ص 2007، القاهرة، مركز القاهرة لدراسة حقوق اإلنسان، 1،طالمواطنة والعولمةقايد ذياب،  )13(
303. 

 .293ص  ،المرجع نفسقايد ذياب،  )14(

 3،4، رسالة المعلم، العدد الرسالة الملكية السامية لتجذير شعار األردن أوًال فكرًا وتطبيقًا )15(
 .7، ص 2003، آذار41المجلد 
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، 2006، عمان، مطابع الدستور، 1، طالتربية الوطنية في األردنمحمد العمايرة، موسى أبوسل،  )16(
 .246ص

، القاهرة، المجموعة 1، طتطوير التعليم الثانوي بين الواقع وتحديات المستقبلفاتن عزازي،  )17(
 .29، ص 2008العربية، 

 245 ، صمرجع سابققايد دياب،  )18(

 ،1995 ،، الرياض، الدار العالمية2، طالتعليم المعاصر وحلولها اإلسالمية أزمةزغلول النجار،  )19( 
 .48 ص

،كانون 1003،األقصى، العددالعولمة والهيمنة اإلعالمية والثقافة الوطنيةمحمد خلف الرقاد،  )20( 
 .24ص - 23، ص2006الثاني 

 .7، ص2006، لتعليماالستراتيجية الوطنية لخالد طوقان، تيسير النعيمي، عاطف عضيبات،  )21(

 .8ص  ،نفس المرجع )22(

الساعة  1/11/2011 مموقع وزارة التربية والتعلي ،نظام التعليم في المملكة األردنية الهاشمية )23(
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لكرتوني لدى طلبة املرحلة لحد من التنمر اإلفي ارشادي جمعي وقائي إفاعلية برنامج 
 ردنساسية العليا في املدارس الخاصة في األاأل

  
  **الجنابي مرزوك عبد صاحبو *رلى ماهر أبو بكر

  

  ملخص

فاعلية برنامج إرشادي جمعي وقـائي فـي الحـد مـن التنمـر اإللكترونـي        هدفت الدراسة الى التعرف على
 ارس الخاصة فـي األردن، حيـث اسـتخدم المـنهج شـبه التجريبـي،      لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المد

وقـد   طالبة مقسمين الى مجموعتين إحداهما تجريبه واألخرى ضابطة،) 30(وقد تكونت عينة الدراسة من 
فـروق كانـت لصـالح    وجـود  لـى  داة للدراسة، وقد توصلت الدراسـة إ لكتروني كأتم استخدام مقياس التنمر اإل

عــدم وجــود و الــذين تعرضــوا للبرنــامج اإلرشــادي مقارنــة بــأفراد المجموعــة الضــابطة،   المجموعــة التجريبيــة
ــة إحصــائية   ــين التطبيقــين   فــروق ذات دالل ــاس     ب ــاد مقي ــع أبع ــي جمي ــة ف ــدي والمتابع ــي البع ، التنمــر اإللكترون

 إجــراء مزيــد مــن الدراســات لمعرفــة مســتوى التنمــر اإللكترونــي : واســتخرج الباحثــان توصــيات ومــن أبرزهــا 
ــرات          ــة كمتغي ــم تشــملها الدراســة الحالي ــرات ل ــة فــي ضــوء متغي ــة والعربي ــة األردني وأشــكاله وأســبابه فــي البيئ

أساسـية أم  (، ومسـتوى المدرسـة   )يتـيم آم لديـه أخـوة   (المنطقة الجغرافية ومستوى التحصيل وحالة الطالب 
  .نوع التكنولوجياو ،)مختلطة

  .ساسية العلياالمرحلة األ اإللكتروني،ئي، التنمر إرشادي جمعي وقابرنامج : الكلمات المفتاحية
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The Effectiveness of a Preventive Collective Counseling Program in 
Reduce Cyberbullying among Students at the Upper Primary Stage 

at Private Schools In Jordan  
 

Rula M. Abu-baker, Social Worker. 

Sahib. A. M. Al-Janabi, Associate Professor, Department of Psychological and 
Educational Counseling, University of Islamic Sciences. 

 

Abstract 
The study aimed to identify The Effectiveness of a Preventive Collective 

Counseling Program in Reduce Cyberbullying among Students at the Upper Primary 
Stage at Private Schools In Jordan, where the semi-experimental approach was used. 
The study sample consisted of (30) students divided into two groups, one of them being 
experimental and the other controlling. The cyberbullying scale was used as a study tool, 
and the study found that there were differences in favor of the experimental group who 
were exposed to the counseling program compared to the control group members. There 
were no statistically significant differences between the two applications dimensional 
and follow-up in all dimensions of the electronic bullying scale, The two researchers 
extracted recommendations, the most prominent of which are: Conducting more studies 
to know the level of cyberbullying, its forms and causes in the Jordanian and Arab 
environment, in light of variables not included in the current study, such as the variables 
of the geographical region, the level of attainment, the student’s status (orphan or he has 
brothers), the school level, (basic or mixed) and the type of technology. 

Keywords: Preventive collective counseling program, Cyberbullying, Students at the 
upper primary. 

  

  المقدمة
لقد شهد العالم تطورًا متسارعًا في مختلف مجاالت الحياة، األمر الذي أدى إلى تزايد 
الظواهر التي قد تؤثر على العملية التعليمية سلبًا، أي بشكل قد ال يتمكن الفرد من القدرة على 

ت من أكثر التعامل مع هذه الظواهر، وفي ظل هذا التطور لم تكن التربية بمنأى عن ذلك، بل كان
الميادين تأثرًا بظاهرة التنمر اإللكتروني التي تعد إحدى الظواهر النفسية التربوية التي يعاني منها 
بعض طلبة المدارس في وزارة التربية والتعليم، إذ ظهرت العديد من النظريات واالتجاهات التي 

بشكل يخدم العملية  نادت بضرورة إيجاد الطرق الوقائية للتعامل مع هذا التطور، وتوظيفه
التعليمية واإلرشادية، ووضعه موضع التطبيق، ومن هذا المنطلق سعت المؤسسات التعليمية إلى 
إيجاد تلك الطرق الوقائية التي تسهم في الحد من تفاقمها، مما أثار اهتمام كثير من الباحثين في 

 . جات التعليموجودة مخر الجوانب النفسية والتربوية والمنشغلين بتحسين األداء،
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لذلك أصبحت معضلة النفور المدرسي تتفاقم بشكل كبير في أوساط طلبة المرحلة األساسية 
العليا التي ترتبط مع كل من عادات الدراسة والمذاكرة، واالتجاهات نحو المدرسة، والدافعية 

بعد انتشار  للتعلم والتحصيل األكاديمي، والقدرة على التعامل مع المشكالت المدرسية، والسيما
فتحول ذلك اإلقبال  جائحة كورونا، التي تسببت في إغالق العديد من المدارس في أنحاء العالم،

على العلم إلى نفور منه، وزادت االتجاهات السلبية نحو المدرسة لديهم، وأصبحت اهتمامات 
الصحيحة، الطلبة غير دراسية، وال تتسم بصفة العلم، نتيجة جهل الطلبة بأساليب الدراسة 

وتعودهم على استخدام طرق مساعدات التذكر نحو التعلم، إال إن طرق تعلمهم ال تستند على 
منهجية علمية وال على مهارة في نهل العلم والمعرفة، مما يجعلهم يشعرون بالملل والضجر 

 .)1(والتردد نحو التعلم

ف قدراتهم العقلية، أو نقص إذ إن تأخر الكثير من الطلبة دراسيًا ال يعود بالضرورة إلى ضع
في مستوى ذكائهم، أو قصور في بعض متغيرات شخصيتهم، إنما يرجع افتقارهم إلى المهارات 
الدراسية ومتابعة الوالدين، فالطالب ذو الدافعية العالية نحو التعلم يسعى لتكوين اتجاهات إيجابية 

ق من خالل العديد من األمور، نحو المعلم والمدرسة والتحصيل األكاديمي الجيد، الذي يتحق
عدم التغيب عن المدرسة، والتكيف الدراسي، بينما الطلبة ذوي التحصيل المتدني، أو من : منها

يعانون من مشكالت في التكيف المدرسي ال يترددون في االبتعاد عن المدرسة أو االنقطاع عنها 
 .)2(بشكل نهائي

فراد إنما يعبر تعبيرًا محددًا عن المحاوالت إن السلوك اإلنساني؛ الذي يصدر عن بعض األ
التي يبذلها الفرد لمواجهة متطلبات المرحلة العمرية والدراسية، والتفاعالت والعالقات بين الطلبة 

التصرف بسلوك يجلب له الحمد والثناء والقبول بأشكال  داخل المدرسة وخارجها تدفع به إلى
كالتعاون والمودة والتعاطف والعالقات الحميمة، وبعضها  متعددة بحيث يترك بعضها آثارًا إيجابية

اآلخر يترك آثارًا سلبية كالعدوان، والضرب، والشتم، واالستهزاء، واإلهانة وتتصف هذه اآلثار 
بأنها تؤثر على جميع جوانب الشخصية اإلنسانية النفسية، واالنفعالية والجسدية واالجتماعية وقد 

 . )3(يلةتمتد هذه اآلثار لفترات طو

كما يتسم سلوك التنمر اإللكتروني لدى الطلبة في المرحلة األساسية العليا بالخطورة على 
اآلخرين، بحيث يقوم الفرد الذي يمتلك هذا السلوك بمضايقة الضحية في أي وقت وأي زمان، 

مع، إذ وتنعكس آثار سلوكه على زمالئه، كما أنها تنعكس على اآلخرين في البيت والمدرسة والمجت
يظهر بأساليب وأشكال مختلفة تختلف باختالف التقدم التكنولوجي والفكري الذي وصل إليه 
المجتمع، فيكون بالتهديد والقتل واإليذاء واالستهزاء والحط من قيمة اآلخرين واالستعالء 
والسيطرة، بحيث قد يكون هناك الكثير من الطلبة الذين يخافون الذهاب إلى المدرسة في كل 

وذلك نتيجًة لعدم محاسبة المتنمر اإللكتروني بشكل مباشر نظرًا لعدم وجود مواجهة بين . ومي
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الطرفين، وبالتالي يبقى أثره واضحًا خارج حدود المدرسة، وعادًة ما يكون انعكاسًا من خارج 
المدرسة إلى داخلها، كون الطلبة متصلين إلكترونيًا مع بعضهم البعض خارج المدرسة بممارسة 
التهكم، والسخرية، واإلذالل عبر استخدام وسائل التواصل االجتماعي واإللكتروني واإلنترنت، 

 .)4(واستخدامها برقابة أقل في المنازل

وقد أكدت العديد من الدراسات واألبحاث على أهمية البرنامج اإلرشادي للمراهقين خاصًة 
صعبة في حياة الفرد، وذلك من خالل تطبيق طلبة المرحلة األساسية العليا كونها مرحلة انتقالية و

برنامج إرشادي جمعي وقائي للحد من المشكالت التي تواجه تلك المرحلة ومنها دراسة ياسين 
التي أكدت على ) 2020(، ودراسة عبد الوارث )2017(، ودراسة أبو العال )2015(وأخرون 

ذه من تأثير في السلوك الصادر من الحاجة اإلرشادية لطلبة المرحلة األساسية العليا، لما تأخ
الفرد، كما أشارت بأهمية اإلرشاد الجمعي الذي يعد الطريقة اإلرشادية المثلى للمرحلة األساسية 
العليا انطالقًا من طبيعة هذه المرحلة النمائية، كونه بحاجة دائمة للوسط الجمعي الذي يحتويه 

 .ويشبع حاجاته النفسية واالجتماعية والتربوية

   :مشكلة الدراسة

 "مدرسة إربد النموذجية"كمرشدة تربوية في  تفاعلها خالل من المشكلة هذه الباحثة لمست
، فمن خالل تواصل األسري أو المدرسي المجتمع في سواء طالبات المرحلة األساسية العليا مع

لمتكرر لبعض الباحثة مع مجموعة من الطالبات والمعلمات وأولياء األمور، الحظت وجود الغياب ا
عدد  نالطالبات، من خالل التواصل مع مربيات الصفوف وأولياء األمور واستدعاء الطلبة، تبين بأ

لظهور  عرضة المرحلة هذه في) المنصات اإللكترونية( الطالبات المتغيبات عن العملية التعليمية
واألخصائيون  والمربين اآلباء من الكثير يدركحيث سلوكات مختلفة من ضمنها التنمر اإللكتروني، 

 بالمرحلة وصفت إذ السلبية، المعاني من بالعديد تقرنالمرحلة األساسية العليا  أن االجتماعيين
  .)5(المتتالية األزمات ومرحلة ،التنمر اإللكتروني ومرحلة والعاصفة، الصعبة،

ائحة هذه المرحلة، خاصًة في ظروف ج حول عديدة دراسات العشرين القرن في ظهرت وقد
كورونا التي حولت العملية التعليمية من التعلم الوجاهي إلى التعلم عن بعد، مما أدى إلى ظهور 
ظاهرة التنمر اإللكتروني لدى بعض الطلبة، مما أكد ذلك من خالل استضافتي عبر قناة المملكة 

، الموافق "ةالوباء المتسلل في زمن الجائح" كضيفة لمناقشة حملة التنمر اإللكتروني تحت عنوان
تحت رعاية المجلس الوطني لشؤون األسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف عبر  28/11/2020

وحدة مكافحة الجرائم االلكترونية "باإلضافة إلى زيارة الباحثة لمديرية األمن العام ، مواقع التواصل
لكتروني إحصائيات التنمر اإل" )1(،كما يوضح الجدول 2020 – 2008التي بدأت منذ عام 

  )":2020-2013(لألفراد منذ عام 
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  )2020-2013(إحصائيات التنمر اإللكتروني لألفراد منذ عام ): 1(الجدول 

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  التصنيف
  798  458  970  462  884  321  341  190  انتحال الشخصية

تهديد، إبتزاز، سب وشتم، 
  3284  2648  1885  2734  1023  970  456  474  تشهير، سرقة بريد

  350  255  590  139  159  91  93  98  احتيال مالي إلكتروني
  156  128  210  1011  187  141  91  101  افساد رابطة زوجية

  730  873  970  183  80  16  36  0  سرقة بيانات إلكترونية
  1482  1347  930  93  167  76  25  35  اختراق مواقع إلكتروني

  2687  2771  2040  865  1103  686  467  401  تطبيقات االتصاالت
  27  3  0  0  51  4  23  21  االساءة لألطفال عبر االنترنت

  9814  8483  7672  5487  3654  2305  1532  1320  المجموع
  .10/1/2021، تمت الزيارة بتاريخ "وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية"مديرية األمن العام : المصدر

 2020الذين يعانون من التنمر اإللكتروني خالل عام بأن عدد الطلبة ) 1(تبين من الجدول 
، وعام )7672(بــ  2018، وعام )8483(التي تقارب  2019مقارنًة بعام ) 9514(بما يقارب 

، حيث تبين ارتفاع أعداد األفراد الذين يعانون من التنمر اإللكتروني تتزايد )5487(بـــ  2017
روف الجائحة، حيث تضمنت اإلحصائيات عدة فرد في ظل ظ) 1000(في كل عام بما يقارب 

احتيال مالي  ،تهديد، إبتزاز، سب وشتم، تشهير، سرقة بريد ،انتحال الشخصية: "أبعاد، منها
تطبيقات االتصاالت  ،اختراق مواقع ،سرقة بيانات إلكترونية ،افساد رابطة زوجية ،إلكتروني
أن عدد األفراد المعرضين للتنمر اإللكتروني  ، حيث تبين"االساءة لألطفال عبر االنترنت ،إلكتروني
االساءة "، وأقلها )3284(بما يقارب " تهديد، إبتزاز، سب وشتم، تشهير، سرقة بريد"في بعد 

 ركزت إذ. مقارنة بالسنوات السابقة 2020خالل عام ) 27(بما يقارب " لألطفال عبر االنترنت
الطلبة التي  أن تؤكد أخرى دراسات ظهرت مث فقط، النفسية البيولوجية العوامل على أغلبها

 البيولوجية العوامل بين تفاعل نتيجةسنة هم في مرحلة المراهقة، ) 17-13(تتراوح أعمارهم بين 
   .)5(االجتماعية والعوامل

في دراسته إذ إن العديد من األسر والمؤسسات التعليمية  )6()2018(كما أشار الرفاعي 
تقديم كل السبل التي من ، من خالل الوالدينعاتق قع على تبوية مشكالت ومعضالت ترتواجه 
، ومن أهم المشكالت التي ةالرقي بهم وإعدادهم لمواجهة الحيا التربية والرعاية، من أجل شأنها

في البيئات المدرسية، ولما لها من  اإللكتروني، خاصًةظاهرة التنمر أبنائنا هذه األيام  تطرأ على
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نها تؤثر بشكل مباشر على أداء الطلبة ونموهم المعرفي واالنفعالي إ إذ ،ةأثار سلبية وخطير
  .واالجتماعي، مما ينجم عنه ظهور ظاهرة النفور المدرسي كجزٍء ال يتجزأ

كما أظهرت معظم الدراسات الدور األساسي للمعلم في الكشف عن وجود اضطرابات نفسية 
ي، والتشويش، والشرود الذهني، والعنف سلوكية لدى الطلبة من خالل التحصيل األكاديم

والعدوانية، والغياب المدرسي المتكرر من دون عذر طبي، كما أن عدم االهتمام بالطلبة قد يشكل 
، مما دفع الباحثة الختيار عنوان الدراسة الحالية ومحاولة بالتنمر اإللكترونيمشكالت تتسبب 

لبرنامج اإلرشادي الجمعي الوقائي في الحد من إضافة ولو شيئًا قليًال من خالل معرفة فاعلية ا
التنمر اإللكتروني لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة في األردن، لما ظهر من 
عدوان وتنمر إلكتروني على المعلمين واألسرة، والنفور من التعليم، مما جعل هذه الظواهر تتفاقم 

 :ليه ستجيب الدراسة عن األسئلة التاليةوع. بشكل واسع على الصعيد التربوي
بين متوسطات استجابات ) α ≤ 0.05(هل يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء البعدي على الدرجة الكّلية لمقياس التنمر 
 اإللكتروني ُتعزى للبرنامج اإلرشادي؟

بين متوسطات استجابات ) α ≤ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هل يوجد فرق. 2
أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والمتابعة على الدرجة الكّلية لمقياس التنمر 

 اإللكتروني ُتعزى الستمرارية أثر البرنامج اإلرشادي؟

    : أهداف الدراسة

اعلية برنامج إرشادي جمعي وقائي في الحد من التنمر تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن ف
 .اإللكتروني لدى عينة من طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة في األردن

 الدراسة أهمية

  :وهما جانبين، في الدراسة أهمية تكمن

 :األهمية النظرية
التي ) احثان وإطالعهماعلى حد علم الب(تعد من الدراسات الحديثة على المستوى المحلي  -

تتناول المتغير التنمر االلكتروني، مع إعداد برنامج إرشادي جمعي وقائي للتعامل مع المشكلة 
 .ومعالجتها

خالل الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي جمعي وقائي للحد من التنمر اإللكتروني لدى  من -
 .ي األردنعينة من طلبة المرحلة االساسية العليا في المدارس الخاصة ف
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ما يتوفر في هذه الدراسة من أدب تربوي ودراسات سابقة، تتناول متغيرات الدراسة تمثل  -
إضافة للمكتبة العربية، ومساهمة في زيادة الحصيلة للمعرفة اإلنسانية حول أهمية اإلرشاد 

 .المعرفي السلوكي والتنمر اإللكتروني، ويمكن أن يكون ركيزة للباحثين والدارسين
ة المؤتمرات التربوية بشكل ملح للحلقات التربوية التي عقدت وستعقد على استجاب -

 .المستويين المحلي والعربي لدراسة ظاهرة التنمر اإللكتروني، ووضع حلول لها

 :األهمية التطبيقية
قد تفيد هذه الدراسة القائمين على شؤون التعليم في األردن، للنظر في األبعاد المرتبطة  -

اإللكتروني بشكل عام، ولدى طلبة المرحلة األساسية العليا بشكل خاص، مما بمشكلة التنمر 
قد يعينهم على إيجاد برامج إرشادية يتم تقديمها ضمن الخدمات المقدمة من قبل وزارة 
التربية والتعليم، تساعد الطلبة على تنمية الدافعية للتعلم، والتحصيل، وما تألو إليه نتائج 

 .هذه الدراسة
ورًا لمسؤولي العملية التربوية عن أهمية البرامج اإلرشادية القائمة على اإلرشاد تقدم تص -

الجمعي الوقائي في الحد من التنمر اإللكتروني، األمر الذي يسهم في وضع الخطط والبرامج 
 .والوسائل وتصميم المناهج التي تلبي احتياجات طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن

اسة برنامجًا إرشاديًا جمعيًا وقائيًا يمكن االستفادة منه وتعميمه على المدارس تقدم هذه الدر -
الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم ومدارس وكالة الغوث الدولية للحد من ظاهرة التنمر 

 .اإللكتروني التي قد يتعرضون لها مستقبًال
ترية من صدق وثبات تمكن توفر الدراسة أدوات قياس تتوفر فيها الخصائص السيكوم -

الباحثين والمرشدين النفسيين التربويين من االستفادة منها في التعامل مع هذه الفئة 
 .العمرية

  :فرضيات الدراسة

  :تسعى الدراسة لإلجابة عن الفرضيات اآلتية

بين ) α ≤ 0.05(يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال : "الفرضية األولى
ت استجابات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء البعدي على الدرجة متوسطا

 ."الكّلية لمقياس التنمر اإللكتروني ُتعزى للبرنامج اإلرشادي



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  بكر والجنابيأبو 

  2970

بين ) α ≤ 0.05(يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال " :الفرضية الثانية
ة في القياسين البعدي والمتابعة على الدرجة متوسطات استجابات أفراد المجموعة التجريبي

  ."الكّلية لمقياس التنمر اإللكتروني ُتعزى الستمرارية أثر البرنامج اإلرشادي

 :إنحصرت حدود الدراسة في اآلتي: حدود الدراسة

  .م2020/2021 األكاديمي العام من الفصل الدراسي الثاني :الزمنية الحدود -

في محافظة إربد  )اربد النموذجية(الدراسة في المدارس الخاصة  قتطبي تم :المكانية الحدود -
   .التابعة لوزارة التربية والتعليم

 المكونة ،)الثامن، التاسع، العاشر(طلبة الصف  من عينة على الدراسة اقتصرت :البشرية الحدود -
  .عاما) 16- 14(بين  ما أعمارهن تتراوح فردًا،) 30(من 

  :رائيًاتعريف مصطلحات الدراسة إج

هو مجموعة من المهارات والفنيات واألساليب والتدريبات  :البرنامج اإلرشادي الجمعي الوقائي* 
رشاد المعرفي السلوكي، والتي تقدم خالل فترة زمنية المختلفة المستندة على مبادئ اإل

محددة، بهدف مساعدة أفراد المجموعة التجريبية للحد من النفور المدرسي والتنمر 
دقيقة  )120( جلساتهمدة  قاربجلسة إرشادية، ت) 16(تروني، ويتكون البرنامج من اإللك

بواقع جلستين أسبوعيًا؛ حيث سيتم تطبيق البرنامج في المدارس الخاصة بعد أخذ 
  .الموافقات الرسمية الالزمة من وزارة التربية والتعليم

ومواقع التواصل  نترنتة لإلسوء استغالل طلبة المرحلة األساسي هو: التنمر اإللكتروني* 
الرقمية، والتقنيات التكنولوجية المتعلقة بها، بشكل لفظي،  تصالاإلجتماعي وأجهزة اال

ونفسي، وعاطفي، وإرسال صور وأشكال وفيديوهات غير الئقة، ورسائل ضارة وقيامهم 
ءة بأقوال وأفعال غير الئقة بطريقة متعمدة ومتكررة؛ بهدف إيذاء أشخاص آخرين لإلسا

بسمعتهم والسخرية منهم، وسيتم تحديده في الدرجة التي يحصل عليها طلبة المرحلة 
 .األساسية العليا على مقياس الدراسة

الثامن، التاسع، (هي المرحلة التعليمية التي تضم طلبة الصف : المرحلة األساسية العليا* 
  .سنة) 16-14(، والتي تتراوح أعمارهم ما بين )العاشر

   :ر النظري والدراسات السابقةاإلطا

  يتناول هذا الجزء االطار النظري واستعراض للدراسات السابقة ذات الصلة
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 اإلطار النظري  :أوًال

البرنامج اإلرشادي : هما ،تستند هذه الدراسة في إطارها النظري إلى محاور أساسية
  .الجمعي، التنمر اإللكتروني، المرحلة األساسية العليا

 .لبرنامج اإلرشادي الجمعيا: أوًال

يعد دور المرشد مهم في اإلرشاد الجمعي، فهو يقوم بتهيئة البيئة المناسبة لإلرشاد 
واإلصغاء للمسترشدين واالهتمام بمشكالتهم ومشاركتهم في الحوار عبر إدارته لها، وتفسير بعض 

مجموعة مما يساعدهم السلوكيات وتقديم التفسيرات بشأنها، وتوجيه بعض األسئلة إلى أعضاء ال
على التعبير عن مشاعرهم وتشجيعهم على المناقشة، بحيث يلعب دور الضبط والتوجيه للمجموعة 
للمحافظة على تماسكها وتفاعلها، كما يقوم بتلخيص األفكار واآلراء التي يتوصل إليها مع 

برنامج علمي البرنامج اإلرشادي الجمعي عبارة عن  )7()2012( إذ يرى العاسمي. المجموعة
مخطط ومنظم لتقديم مجموعة من الخدمات اإلرشادية بهدف المساعدة في تحقيق النمو السوي، 
وتحقيق الصحة النفسية والتوافق النفسي والتربوي واالجتماعي بشكل سليم، بحيث يقوم بإعداده 

 .وتخطيطه وتنفيذه فريق من المختصين في العمل اإلرشادي

 :معيأهمية برنامج اإلرشاد الج

إلى الحاجة الملحة لمثل هذه البرامج اإلرشادية، وبشكل خاص  )7()2012( أشار العاسمي
 :في المؤسسات التعليمية، وذلك بناًء على

 .ي والمنهج الوقائي والمنهج العالجي في اإلرشادضرورة اتباع المنهج اإلنمائ.1

وجعل الطالب متوافقا سعيدا في تقديم الخدمات الضرورية لتحقيق التوافق والصحة النفسية، . 2
 .أسرته ومدرسته ومجتمعه

 .التغلب على مشكالت النمو العادية لدى الطالب. 3

مساعدة الطالب على اجتياز مراحل النمو الحرجة في حياتهم وما قد يحدث أثناءها من . 4
 .مشكالت

 .حل المشكالت من بداية ظهورها حتى ال تتفاقم وتزداد حدتها وتتطور. 5
 .التغلب على المشكالت التربوية الخاصة. 6

 .تقديم خدمات اإلرشاد المهني لمواجهة مشكالت االختيار، واإلعداد المهني، والقرار. 7

 .ي، واإلرشاد األسريرشاد الزواجي على المستوى اإلنمائخدمات اإل. 8
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ءات فالبرنامج اإلرشادي الذي ستقوم بطرحه الباحثة سوف يستند إلى مجموعة من اإلجرا
والخطوات المنظمة والمخططة مبنية على أسس علمية ومستندة على مبادئ اإلرشاد ونظرياته، 
تتضمن مجموعة من المهارات واألنشطة التي تقدم لألفراد، خالل فترة زمنية محددة بهدف 

التنمر اإللكتروني، من خالل جلسات إرشادية رة مساعدتهم على ضبط سلوكياتهم الناجمة عن ظاه
 .د الدراسة من نفس الفئة يعانون من النفور المدرسي والتنمر اإللكترونيألفرا

 .التنمر اإللكتروني: ثانيًا

يختلف التنمر اإللكتروني عن التقليدي في عدد من الطرق، أبرزها الحجم الهائل للجمهور 
سة أو المشاهد، ففي الماضي، كان التنمر التقليدي يسخر من اآلخرين في مناطق محدودة كالمدر

الملعب، بينما تفاقمت بعد وصول اإلنترنت والتكنولوجيا الرقمية إلى جميع أنحاء العالم واستخدام 
مواقع التواصل االجتماعي، حيث أصبحت تشكل شبحًا يطارد األفراد دون تحديد في كل زاوية 

عرفي من رؤيا محيطهم االجتماعي والمدرسي، وذلك كوسيلة للتواصل األسري واالجتماعي والم
 .وغيرها بأسرع وقت ممكن، وأقل تكلفة

فقد أصبحت قدرة التنمر إلكترونيا على اإلساءة لضحاياه غير محددة بمكان واحد، كما أنه 
أما في . في التنمر التقليدي قد يبتعد الشخص عن المضايقات في عطلة نهاية األسبوع واإلجازات

كن تتبعهم أينما ذهبوا في أي وقت من النهار أو التنمر اإللكتروني فال يمكن للضحايا الهروب، ويم
الليل، وفي كل يوم من أيام األسبوع، باإلضافة إلى أنه في التنمر اإللكتروني ال يتوقف اإلزعاج من 

فمع وجود اإلنترنت يمكن للمتنمر أن يزعج ويضايق ويهدد ويحرج أقرانه . خالل دقات الجرس
 .)8(في الليل وفي عطلة نهاية األسبوع

 أنواع التنمر االلكتروني

، كتكرار إرسال رسائل )التحرش(تتمثل أنواع التنمر اإللكتروني بمجموعة من المضايقات 
مسيئة ومهينة في أوقات مختلفة من النهار والليل، كما أنها تتضمن نشر رسائل للعامة في 

التهديدات المنتديات وغرف الدردشة ولوحات اإلعالنات، حتى يتسنى للجميع مشاهدة تلك 
واإلزعاجات التي تالحق األفراد طوال اليوم عبر مواقع التواصل االجتماعي، واليوتيوب وغيرها من 
البرامج والتقنيات التكنولوجية الحديثة، المضايقة، وتشويه السمعة عبر نشر معلومات حول 

ق شخص ما غير صحيحة باستخدام صفحات الويب وإرسال تلك المعلومات لآلخرين عن طري
لشخص ما، ) غير حقيقية(البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة أو إرسال ونشر صور رقمية معدلة 

عبر اإلنترنت باستخدام الرسائل اإللكترونية في غرف الدردشة أو البريد " الشجار"اإلشعال 
وز اإللكتروني والتي تحتوي على لغة فظة وغاضبة بجانب استخدام الحروف الكبيرة والصور والرم
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المعبرة النفعاالت المتنمر عبر انتحال شخصية، انتهاك البريد اإللكتروني أو الحساب الشخصي 
 .)9(للفرد

تفاقم التنمر اإللكتروني بشكل واسع إلى أن وصل األمر إلى إنشاء بريد إلكتروني مزيف  ولقد
استخدام  وغير حقيقي حتى يظهر لآلخرين أن تلك التهديدات تأتي عن طريق شخص مجهول أو

اسم مستعار أو لقب إلخفاء هوية المتنمرين بحيث ال يعرفهم أحد إال من خالل هذا االسم 
المستعار تتمثل بخداع الفرد عن طريق كشف اسراره ومشاركة معلوماته الشخصية مع اآلخرين، 
انتهاًء باإلقصاء الذي تعمد استبعاد شخص من مجموعة شبكات التواصل االجتماعي وغيرها، 

 .)10(حريض اآلخرين لفعل ذلكوت

 لكترونيأسباب التنمر اإل

لقد أدت تكنولوجيا االتصال والمعلومات، إلى إحداث تحوالت جذرية في مفاهيم االتصال 
والمكان والزمان والفضاء االجتماعي، وبدأت تسيطر على مجاالت الثقافة والفن والتعليم 

والترفيه، ومختلف مكونات المجتمع البشري؛ بما  والتواصل الحضاري اإلنساني، واإلعالم والتسلية
فيها االنحراف، فلقد دعم االنترنت القيام بأشكال جديدة من االنحراف، كما أنه يساعد على 
اإلتيان بأشكال قديمة من السلوكات غير الالئقة بطرق جديدة ومتطورة، إذ تعود تلك السلوكات 

إلحباط والغيرة والرغبة في جذب االنتباه ألقرانهم، كما دافع الغضب واالنتقام وا: لعدة أسباب، منها
يلجأون لذلك من أجل المتعة والترفيه، أو أنهم يشعرون بالملل لوجود وقت فراغ في حياتهم 
اليومية غير مستثمر، فال تقف دوافع التنمر االلكتروني على الفرد نفسه، إنما على وسائل اإلعالم 

فالدور األكبر لبروز هذه  االقتصادية واالجتماعية في المجتمع، في تفاقم هذه الظاهرة، والفروق
     .)9(الظاهرة يتبلور حول تنشئة الوالدين الخاطئة ألبنائهم

 .المرحلة األساسية العليا:ثالثًا

تعتبر المرحلة االساسية العليا قاعدة للتعليم وأساسا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية 
الذاتية وتوجيه الطالب في ضوئها، إذ تهدف هذه المرحلة إلى تحقيق األهداف  القدرات والميول

العامة للتربية وإعداد المواطن في مختلف جوانب شخصيته الجسمية والعقلية والروحية 
تقاليد  مراعاةقواعد السلوك االجتماعي و تمثيلوالوجدانية واالجتماعية؛ ليصبح قادرًا على 

يحب أسرته ومجتمعه . الذي يعد األرضية الصلبة التي يستند إليها مجتمعه وعاداته، وتراثه
، من )10 -7(تضم هذه المرحلة االساسية العليا ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاههما، 

سنة، تعني نمائيًا سن المراهقه، وهنا يكمن التحدي الكبير في التعامل ) 17 – 13(الفئات العمرية 
، أكاديميًا، واجتماعيًا، فالمراهقة التي تتمثل بالعناد والتحدي وإثبات الذات، مع هذه الفئة سلوكيًا

شبهها بعض علماء النفس بالبركان المتوقع أن يثور في أي لحظة، أما الجانب االجتماعي فال نغفل 
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أبدًا دورنا في العمل على تهيئة جيل مستعد لمقارعة مصاعب الحياة ومتطلباتها، فالنجاح في 
اة ليس مربوطًا بما يحصله الطالب من عالمات، بل عبر بناء شخصية متكاملة تمتلك المعرفة الحي

العلمية، التكنولوجية، واللغات الحديثة، والتواصل الجيد والفعال، والمرونة، ومحبة اآلخر وقبوله، 
 .)11(واالستقاللية، وحسن اتخاذ القرار وحّل المشكالت

   :الدراسات السابقة: ثانياً 

دراسات ذات  تقامت الباحثة باإلطالع على العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناول
  :، كاآلتيإلى األحدث العالقة بالتنمر اإللكتروني، والتي سنذكرها من األقدم

 ,smith, mahdavi, carvalho and tippet(قام سميث، مهداقي، كارفاهو وتيبت 
ى وصف أشكال التنمر اإللكتروني والتعرف على طبيعته ومدى انتشاره دراسة هدفت إل )12()2008

طالب وطالبة من طالب ) 92(لدى طالب المدارس الثانوية بلندن، وتكونت عينة الدراسة من 
طالب اي ) 20(المدارس الثانوية بلندن، واستخدمت المنهج الوصفي، وأسفرت نتائج الدراسة عن 

تعرضوا % 6.6طالب اي ) 5(تروني مرة واحدة على األقل، كانوا ضحايا للتنمر اإللك% 22
للتنمر اإللكتروني بشكل متكرر خالل آخر شهرين من تطبيق االستبيان، كانت المكالمات الهاتفية 
والرسائل النصية والبريد اإللكتروني األشكال األكثر شيوعًا للتنمر اإللكتروني على حد سواء داخل 

ان التنمر اإللكتروني األقل شيوعًا هو التنمر عن طريق عرفة المدرسة وخارجها، في حين ك
الدردشة كانت معدالت انتشار التنمر اإللكتروني أكبر خارج المدرسة من الداخل وتوصلت النتائج 
أيضًا إلى عدم وجود فروق دالة ترجع إلى العمر، كما أن اإلناث كانت أكثر عرضا للتنمر اإللكتروني 

  .سائل والمكالمات الهاتفية من الذكورال سيما عن طريق الر

إلى التعرف على فعالية اإلرشاد االنتقائي في خفض  )13()2017(وهدفت دراسة أبو العال 
مستوى التنمر اإللكتروني بين أفراد عينة البحث من المراهقين والتعرف على مستويات التنمر 

الثانوية مراهقة من طالب المرحلة مراهق و) 180(اإللكتروني لديهم، وتكونت عينة الدراسة من 
أن نسبة انتشار سلوك التنمر اإللكتروني بين :وأسفرت نتائج الدراسة عن بمحافظة المنبأ،

، كما أن مستوى التنمر اإللكتروني لدى أفراد العينة جاء بدرجة %58.9المراهقين بالعينة بلغت 
د عينة الدراسة، كما وجدت فروق من وجهة نظر الطالب والطالبات من أفرا) متوسطة(استجابة 

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث من عينة البحث حول مقياس التنمر 
اإللكتروني المعد لصالح الذكور، كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

  .وعة التجريبيةالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لصالح طالب المجم

 ,cabrer, touron( وأجرى كابرير، تورن، ماكمبيرون، أورتيج، باردون وكاربجور دوبل
nachimbarrena, Ortega,bardon, and garaigordobil, 2019()14(  الكشف عن عالقة التنمر
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ي، اإللكتروني والرفاه النفسي لدى عينة من الطالب األسبان الموهوبين، استخدم المنهج الوصف
وأسفرت نتائج الدراسة عدم  الطالب المراهقين باسبانيا،من ) 255(وتكونت عينة الدراسة من 

وجود عالقة دالة إحصائيا بين التنمر اإللكتروني والرفاه النفسي، وعدم وجود فروق ذات داللة 
وق إحصائية في مجموع الدرجات ألي بعد للتنمر اإللكتروني وفقا لمتغير النوع، وعدم وجود فر

ذات داللة إحصائية في مجموع الدرجات ألبعاد الرفاه النفسي وفقًا الختالف الغرفة الدراسية، كما 
أظهرت بوجود فروق ذات داللة إحصائية في مجموع الدرجات ألبعاد التنمر اإللكتروني وفقا 

  .الختالف الغرفة الدراسية

الكلينيكية والبناء النفسي  إلى الكشف عن الدالالت )15()2020(وهدفت دراسة عبد الوارث 
في سلوك التنمر اإللكتروني لدى طالب  T.A.Tالناتجة عن استخدام اختبار تفهم الموضوع 

الجامعة مدمني مواقع التواصل االجتماعي، وأيضًا خفض سلوك التنمر اإللكتروني لديهم خالل 
تكونت عينة الدراسة من برنامج ارشادي عقالني انفعالي سلوكي، استخدم المنهج شبة التجريبي، و

فردًا من طلبة كلية التربية في جامعة اإلسكندرية، وأشارت النتائج إلى وجود بعض العوامل ) 16(
والدوافع الدينامية الكامنة وراء ارتفاع سلوك التنمر اإللكتروني لدى طالب الجامعة مدمني مواقع 

بل، والضغوط النفسية، كما توصلت التواصل االجتماعي، منها انخفاض توكيد الذات، قلق المستق
إلى فعالية البرنامج اإلرشادي العقالني السلوكي واستمرارية فعاليته في خفض سلوك التنمر 

  .االلكتروني لديهم

  التعقيب على الدراسات السابقة

تمكنت الباحثة من اإلطالع على مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع 
برنامج إرشادي جمعي وقائي للحد من التنمر اإللكتروني لدى طلبة المرحلة  الدراسة، وهو فاعلية

األساسية العليا في المدارس الخاصة في األردن، وقد وفرت الدراسات السابقة التي عرضت في 
وفي ما يأتي الدراسات . هذه الدراسة مجاًال للتعرف إلى موضوع الدراسة، وكيفية التطرق إليه

لدراسة وأدوات الدراسة، ومنهج الدراسة، وموقع الدراسة الحالية منها، وأبرز السابقة، وموضوع ا
  .النتائج والتوصيات التي توصلت إليها

واتضح أن أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات األخرى، تركيزها على الحد من التنمر 
ردن، كما تبين أنها اإللكتروني لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة في األ
، )الطلبة المراهقين(اتفقت بمتغيرات التصنيفية مثل الجنس، والمرحلة االساسية العليا بشكل أخر 

واتفقت أيضًا الدراسة الحالية، من حيث اختيارها أدواتها الدراسية المتمثلة في مقياس التنمر 
  .االلكتروني مع جميع الدراسات السابقة
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المنهج الشبة التجريبي في تصميم الدراسة، واستهدف عينة واستخدم أغلب الدراسات 
ما عدا دراسة سميث، مهداقي، كارفاهو  ،)المرحلة األساسية العليا(األفراد من مختلف األعمار 

كابرير، تورن، ماكمبيرون،  ودراسة smith, mahdavi, carvalho and tippet, 2006(وتيبت 
 cabrer, touron, nachimbarrena, Ortega,bardon, and(أورتيج، باردون وكاربجور دوبل

garaigordobil, 2019(،  وأكدت نتائج أغلب الدراسات حدوث خفض نحو سلوك التنمر
وكشف دراسات عن أثر فاعلية برنامج االلكتروني في مختلف المراحل العمرية في ضوء جنسهم، 
  ).2017لعال، أبو ا(إرشادي جمعي في خفض سلوك التنمر اإللكتروني كدراسة 

كما نالحظ أن الدراسات السابقة التي أجريت تمت في مدن مختلفة عن التي تمت فيها 
الدراسة الحالية، إذ يستفاد من الدراسات السابقة تحديد أهداف الدراسة وأدواتها وأفرادها 

أقل وتفسير نتائجها، واختلفت حجم المجتمع والعينة بحيث تبين أن حجم عينة الدراسة الحالية 
من الدراسات السابقة، حيث تميزت الدراسة الحالية باستقصاء فاعلية برنامج ارشادي جمعي 

  .وقائي للحد من النفور المدرسي والتنمر اإللكتروني في المدارس الخاصة في األردن

تميزت الدراسة الحالية بأنها تناولت عالقة مباشرة وواضحة بظاهرة التنمر اإللكتروني، كما 
امجًا إرشاديًا، يتضمن منهجًا وقائيًا وعالجيًا لطلبة المرحلة األساسية، يمكن أن أعدت برن

يسترشد به المختصون في المؤسسات التعليمية من أجل خفض سلوك التنمر اإللكتروني لديهم، 
إذ يمكن أن يعد موضوعها إضافة علمية وإغناء لألدب التربوي في مجال التنمر اإللكتروني 

بضرورة الكشف عن الطالب ) 2020(رز من توصيات في دراسة عبد الوارث استنادًا لما ب
والمراهقين مدمني مواقع التواصل االجتماعي والتنمر اإللكتروني، والتعرف على التحديات التي 
تواجه هذه الفئة، حيث يعد إدمان مواقع التواصل االجتماعي وممارسة سلوك التنمر اإللكتروني من 

اعدتهم في التغلب عليها، ومحاولة تقديم برامج إرشادية تساعدهم في خفض أهمها، ومحاولة مس
بأبرز التوصيات ضرورة تفعيل ) 2015(سلوك التنمر اإللكتروني لديهم، كما أشار ياسين وآخرون 

البرامج اإلرشادية في المدارس، وإجراء المزيد من الدراسات لتسليط الضوء،على هذه الظاهرة مع 
) 2017(متغيرات أخرى لم تعالجها هذه الدراسة، كما أوصت دراسة أبو العال األخذ بالحسبان 

البرنامج اإلرشادي التي تقلل من مستويات التنمر اإللكتروني لدى  ضرورة إجراء المزيد من
  .المراهقين

  : الطريقة واإلجراءات

  :منهج الدراسة

  .دراسةتم استخدام المنهج الشبه التجريبي نظرًا لمالءمته ألغراض ال
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  :مجتمع الدراسة

 ،)الثامن، التاسع، والعاشر(تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات المرحلة األساسية العليا 
طالبة في مدرسة ) 155(البالغ عددهم ، و)2020/2021(خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 

   .إربد النموذجية

طالبة من طالبات الصف الثامن، ) 155(تم تطبيق مقياسي الدراسة على : عينة الدراسة
-14(والتاسع، والعاشر، في مدرسة اربد النموذجية الثانوية الخاصة، وتراوحت أعمارهم الزمنية 

سنة، حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، ثم تم حصر من حصل منهم على أعلى الدرجات ) 17
طالبة منهم بشكل ) 30(تيار على مقياس النفور المدرسي والتنمر االلكتروني وبعدها تم اخ

عشوائي، ثم تم تقسيمهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين، وبعدها تم أيضًا توزيع المعالجة على 
المجموعتين بطريقة عشوائية، بالتعاون مع المرشدة التربوية في المدرسة، وتم توزيعهم بالتساوي 

لم تخضع للمعالجة، طالبة ) 15(المجموعة الضابطة البالغ عددهن : في مجموعتين هما
 طالبة خضعت للمعالجة باستخدام البرنامج الجمعي) 15(والمجموعة التجريبية البالغ عددهن 

  :يوضح ذلك) 2(والجدول . الوقائي

  )الضابطة والتجريبية(توزيع عينة الدراسة لمجموعتي  :)2(جدول 

  عدد الطالبات  المجموعة
  15  الضابطة
  15  التجريبية

  30  العدد الكلي

  :أدوات الدراسة

بعد اإلطالع على المعلومات االلمتصلة بها ) االستبانة(قام الباحث بتطوير أداة الدراسة 
وقد اعتمدت الباحثة على هذه االستبانة في التوصل إلى نتائج الدراسة . والدراسات ذات العالقة

تبانة مدى مناسبتها للعينة وقد روعي في بناء االس. فقرة) 53(وبلغ مجموع الفقرات فيها . الحالية
  .من حيث الصياغة اللغوية، ووضوح ما تسأل عنه الفقرات

  ):Validity(الصدق 

وقام . تم عرض األداة بعد إعدادها وتطويرها من قبل الباحثان على عدد من المتخصصين
ء من الباحثان بناًء على رأي المحكمين باألخذ بالمالحظات والتعديالت لفقرات االستبانة، سوا

واعتمد الباحثان على رأي المحكمين . حيث الصياغة اللغوية أو حذف بعض الفقرات أو تعديالتها
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وبعد األخذ بمالحظات المحكمين، تم إعداد . وإجماعهم كمؤشر على صدق محتوى االستبانة
  .فقرة) 53(االستبانة بشكلها النهائي، وقد أصبح عدد فقراتها 

 :الثبات

سة على العينة االستطالعية، تم حساب معامل الثبات لألداة عن طريق بعد تطبيق أداة الدرا
، وهذه )0.87(، حيث بلغت قيمة معامل الثبات لالتساق الداخلي) كرونباخ ألفا(استخدام معادلة 

   .القيمة مقبولة لمعامل االتساق الداخلي في حدود أغراض هذه الدراسة وطبيعتها

  :إجراءات الدراسة

ة الدراسة واالنتهاء من إعداد االستبانة، والتأكد من صدق وثبات األداة بعد تحديد مشكل
طبقت على العينة المشار لها سابقًا، وقد تم شرح الهدف من البحث وتوضيح التعليمات، وأعطيت 

إلجابة دون تحديد المجيب بوقت معين، وجمعت االستبيانات، وبعد أن استكملت الحرية الكاملة 
انات التي أجاب عليها أفراد العينة عليها، وقد تأكد الباحثان من إجراء عملية عملية جمع االستبي

: التوزيع وعملية الجمع، ثم عولجت البيات إحصائيًا، وحولت اإلجابات اللفظية إلى رقمية كاآلتي
، )موافق( عن كل إجابة بدرجة درجات) 4(، و)موافق بشدة(درجات عن كل إجابة بدرجة ) 5(
، ودرجة )غير موافق(، ودرجتين عن كل إجابة بدرجة )محايد(كل إجابة بدرجة  درجات عن) 3(و

  ).غير موافق بشدة(عن كل إجابة بدرجة 

قام الباحثان بإجراء الدراسة وفق اإلجراءات والخطوات : وخطواتهتطبيق الجراءات إ
  :اآلتية

  .االطالع على المعلومات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة -1

  .تطوير أداة الدراسة من جانب الباحثان، وصياغة فقراتها -2

  .إيجاد الصدق لألداة من خالل عرضها على المحكمين المتخصصين -3

) 155(تطبيق القياس القلبي لمقياس التنمر اإللكتروني على مجتمع الدراسة والبالغ عددهم  - 4
 .طالبة

طالبة من طالبات ) 30(عشوائية، البالغ عددهم تم اختيار أفراد عينة الدراسة بالطريقة ال - 5
طالبة وضابطة ) 15(الصف الثامن، والتاسع، والعاشر وتوزيعهم على مجموعتين تجريبية 

  .طالبة، ممن حصلوا على أعلى الدرجات على مقياس التنمر اإللكتروني) 15(

) 16(، والمكون من تم تطبيق جلسات البرنامج اإلرشادي الوقائي على المجموعة التجريبية - 6
 .دقيقة) 60(جلسة إرشادية، بواقع جلستين أسبوعيًا، ولمدة 
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تم تطبيق القياس البعدي على المجموعتين التجريبية والضابطة؛ للكشف عن فاعلية البرنامج  - 7
 .اإلرشادي الوقائي

 .إلرشاديتم تطبيق القياس التتبعي على المجموعة التجريبية، للكشف عن فاعلية البرنامج ا -  8

  .حساب معامل الثبات ألداة الدراسة -9

وتحليلها إحصائيًا، وتفسير النتائج ) SPSS(تنظيم البيانات وإدخالها إلى البرنامج اإلحصائي  -10
  .ووضع التوصيات

  :متغيرات الدراسة

استخدام البرنامج اإلرشادي  -أ: طريقة اإلرشاد ولها مستويانالمتغير المستقل ويشتمل على  -1
  طريقة اإلرشاد االعتيادية -ب الوقائي

  ."التنمر اإللكتروني"المتغير التابع واشتمل على االستجابة على الدرجة الكلية لالستبانة  -2

  :المعالجة االحصائية

من أجل معالجة البيانات ) SPSS(البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية تم استخدام 
  :ت اإلحصائية اآلتيةوذلك باستخدام المعالجا إحصائيًا،

والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -1
  .على االستبانة ككل وعلى كل فقرة من فقراتها

، وتحليل التباين المتعدد المشترك )ANCOVA(تحليل التباين األحادي المشترك اختبار  -2
)MANCOVA.(  

  .للعينات المستقلة للتحقق من التكافؤ بين المجموعتين t-testاختبار  -3

حساب الثبات باستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ، ومعامل االتساق الداخلي عن طريق  -4
  .حساب معامل االرتباط بيرسون، للعالقة بين الفقرة والدرجة الكلية والبعد

 :ومناقشتها نتائج الدراسة

فاعلية برنامج إرشادي جمعي وقائي في الحد من التنمر : "معرفةهدفت هذه الدراسة إلى 
وبعد إجراء ". اإللكتروني لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في المدارس الخاصة في األردن

عمليات التحليل اإلحصائي الالزمة وتطبيق إجراءات الدراسة على استبانة أعدها الباحثان؛ مكونة 
الحد األعلى للمقياس  :م اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل النتائجوقد ت. ()فقرة، ) 53(من 
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ذا تصبح الفئات على طول الفئة، وبه 1.33 =1/3- 5 =عدد الفئات/ الحد األدنى للمقياس  –
  :النحو األتي

  .يقابله درجة منخفضة) 2.33-1(الوسط الحسابي من 

  .يقابله درجة متوسطة) 3.67-2.34(الوسط الحسابي من 

  .يقابله درجة مرتفعة) 5-3.68(وسط الحسابي من لا

  :وعليه، فقد تم الحصول على النتائج التالية

هل يوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ": السؤال األولالنتائج المتعلقة ب

)α ≥ 0.05 ( بين متوسطات استجابات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في

الدرجة الكّلية لمقياس التنمر اإللكتروني ُتعزى للبرنامج  األداء البعدي على

  "اإلرشادي؟

درجات عينة للإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
تجريبية، (للمجموعة لقياسين القبلي والبعدي تبعًا في ا التنمر اإللكترونيالدراسة على مقياس 

  ):3(ضح في الجدول ، وذلك كما يت)ضابطة

درجات عينة الدراسة في مقياس ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)3(جدول ال
  )تجريبية، ضابطة(للمجموعة للقياسين القبلي والبعدي تبعًا  ككل التنمر اإللكتروني

 القياس البعدي القياس القبلي  

 العدد المجموعة
  الوسط 

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  الوسط 

 الحسابي
  االنحراف 

 المعياري
 297. 1.54 590. 2.07 15  تجريبية
 456. 2.10 557. 2.18 15  ضابطة

درجات عينة الدراسة لوجود فروق ظاهرية بين األوساط الحسابية ) 3(يتضح من الجدول 
 )ضابطة تجريبية،(للمجموعة وفقا  في القياسين القبلي والبعديككل  التنمر اإللكترونيفي مقياس 

ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية ذات داللة إحصائية، تم استخدام تحليل التباين 
 ككل التنمر اإللكترونيمقياس لللقياس البعدي  (One way ANCOVA)األحادي المصاحب 

بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم، وفيما يلي عرض لهذه  )تجريبية، ضابطة(للمجموعة وفقا 
  .)4(لنتائج كما هو مبين في الجدول ا
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 للقياس البعدي )One way ANCOVA(التباين األحادي المصاحب  تحليلنتائج  ):4(جدول ال
 )تجريبية، ضابطة(للمجموعة وفقا  ككل التنمر اإللكترونيدرجات عينة الدراسة في مقياس ل

  بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم

 مصدر التباين
  مجموع

 المربعات
  درجات

 الحرية
  متوسط

 مجموع المربعات
  قيمة

 ف
  مستوى

 الداللة
مربع إيتا 

η2 
 224. 010. 7.775 928. 1 928. القياس القبلي

 380. 000. 16.547 1.974 1 1.974 المجموعة
    119. 27 3.221 الخطأ
     29 6.428 الكلي

في ) a=0.05(اللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د) 4(يتضح من الجدول 
، فقد بلغت )تجريبية، ضابطة(للمجموعة وفقًا  التنمر اإللكترونيمقياس درجات عينة الدراسة في 

، وهي قيمة دالة إحصائيًا، مما يعني )0.000(بداللة إحصائية مقدارها ) 16.547) (ف(قيمة 
الحسابية  ولتحديد لصالح من تعزى الفروق، تم استخراج المتوسطات للمجموعةوجود أثر 

  ).5(، وذلك كما هو مبين في الجدول للمجموعةالمعدلة واألخطاء المعيارية لها وفقا 

أن حجم أثر طريقة التدريس كان كبيرًا؛ فقد َفسرت قيمة مربع ) 5(يتضح من الجدول كما 
تنمر مقياس الفي المتغير التابع وهو ) المتنبئ به(من التباين المفسر %) 38(ما نسبته ) η2(أيتا 

  .اإللكتروني

مقياس التنمر للدرجة الكلية لالمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لها  ):6( جدولال
  )تجريبية، ضابطة(للمجموعة تبعًا  اإللكتروني

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي البعدي المعدل المجموعة
 089. 1.562 تجريبية
 089. 2.078 ضابطة

إلى أن الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية الذين تعرضوا ) 6(في الجدول  تشير النتائج
 .للبرنامج اإلرشادي مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة

كما تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألبعاد 
  ).7(، كما هو مبين في الجدول )ابطةتجريبية، ض(للمجموعة وفقًا مقياس التنمر اإللكتروني 
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مقياس األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألبعاد  :)7(جدول ال
  وفقًا للمجموعة التنمر اإللكتروني

 العدد المجموعة األبعاد
 القياس البعدي القياس القبلي

  الوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  الوسط

 الحسابي
  النحرافا

 المعياري

 بعد التنمر النفسي
 150. 1.25 536. 2.17 15 تجريبية
 547. 2.21 633. 2.29 15 ضابطة

 بعد التنمر اللفظي
 160. 1.61 583. 2.28 15 تجريبية
 344. 2.37 487. 2.48 15 ضابطة

 بعد التنمر العاطفي
 396. 1.65 701. 2.05 15 تجريبية
 536. 2.04 545. 2.06 15 ضابطة

 بعد انتحال الشخصية
 900. 1.87 716. 1.68 15 تجريبية
 695. 1.59 915. 1.81 15 ضابطة

 بعد إرسال برامج مصورة
 493. 1.54 576. 1.95 15 تجريبية
 571. 2.01 618. 2.10 15 ضابطة

 وجود فروق ظاهرية بين االوساط الحسابية في القياسين القبلي) 7(يالحظ من الجدول 
، وبهدف )تجريبية، ضابطة(المجموعة ناتج عن اختالف  مقياس التنمر اإللكترونيوالبعدي ألبعاد 

 One)التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية، تم تطبيق تحليل التباين المصاحب االحادي المتعدد 
way MANCOVA) . 8(وذلك كما هو مبين في الجدول.(  

تجريبية، (المجموعة ادي المصاحب المتعدد ألثر نتائج تحليل التباين األح: )8(جدول ال
  التعاطف الذاتيمقياس على أبعاد )ضابطة

 األثر
نوع االختبار 

 المتعدد

قيمة 

االختبار 

 المتعدد

ف 

 الكلية

درجة 

حرية 

 الفرضية

درجة 

حرية 

 الخطأ

احتمالية 

 الخطأ

حجم 

  األثر
η2 

 Hotelling's المجموعة
Trace 8.158 31.002 5.000 19.000 .000 .891 

ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة لطريقة التدريس وجود أثر ) 8(يتبين من الجدول 
حيث بلغت قيمة هوتلينج  مجتمعة مقياس التنمر اإللكتروني البعادعلى القياس البعدي ) 0.05(
كان أثر بعد من االبعاد لتحديد على أي و ،)0.000(وبداللة إحصائية بلغت ) 8.158(
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ة على حدبعد كل ل) ANCOVA(المصاحب االحادي فقد تم إجراء تحليل التباين  وعة،المجم
  ).9(وذلك كما هو مبين في الجدول  ،بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم للمجموعةفقًا و

لقياس ألثر المجموعة على ا )ANCOVA(المصاحب األحادي تحليل التباين : )9(جدول ال
 تحييد أثر القياس القبلي لديهمبعد التنمر اإللكتروني قياس مبعد من ابعاد كل لالبعدي 

  مصدر

  التباين
 

  مجموع

 المربعات
  درجة

 الحرية

  وسط

  مجموع

 المربعات
 ف

  احتمالية

 الخطأ

  حجم

  األثر
η2 

التنمر النفسي 
القبلي 

 )المصاحب(
 170. 040. 4.713 491. 1 491. بعد التنمر النفسي بعدي

التنمر اللفظي 
القبلي 

 )صاحبالم(
 006. 708. 144. 010. 1 010. بعد التنمر اللفظي بعدي

 التنمر العاطفي
القبلي 

 )المصاحب(
 050. 281. 1.217 224. 1 224. بعد التنمر العاطفي بعدي

انتحال 
القبلي الشخصي

 )المصاحب(

بعد انتحال الشخصية 
 030. 406. 718. 387. 1 387. بعدي

إرسال برامج 
القبلي مصورة 

 )بالمصاح(

بعد إرسال برامج مصورة 
 061. 235. 1.488 316. 1 316. بعدي

 693. 000. 51.874 5.402 1 5.402 بعد التنمر النفسي بعدي المجموعة
 692. 000. 51.710 3.571 1 3.571 بعد التنمر اللفظي بعدي 
 227. 016. 6.742 1.240 1 1.240 بعد التنمر العاطفي بعدي 

 
بعد انتحال الشخصية 

 009. 654. 206. 111. 1 111. عديب

 
بعد إرسال برامج مصورة 

 229. 016. 6.833 1.450 1 1.450 بعدي

    104. 23 2.395 بعد التنمر النفسي بعدي الخطأ
    069. 23 1.588 بعد التنمر اللفظي بعدي 
    184. 23 4.232 بعد التنمر العاطفي بعدي 
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  مصدر

  التباين
 

  مجموع

 المربعات
  درجة

 الحرية

  وسط

  مجموع

 المربعات
 ف

  احتمالية

 الخطأ

  حجم

  األثر
η2 

 
بعد انتحال الشخصية 

    539. 23 12.391 بعدي

 
بعد إرسال برامج مصورة 

    212. 23 4.879 بعدي

     29 11.405 بعد التنمر النفسي بعدي الكلي المصحح
     29 6.267 بعد التنمر اللفظي بعدي 
     29 7.373 بعد التنمر العاطفي بعدي 

 
بعد انتحال الشخصية 

     29 18.679 بعدي

 
بعد إرسال برامج مصورة 

     29 9.634 بعدي

وفقا ألثر ) α≤0.05(وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 9(يظهر من الجدول 
في جميع األبعاد، ولتحديد لصالح أي من مجموعتي الدراسة كانت  )تجريبية، ضابطة(المجموعة 

ألبعاد وفقًا الفروق الجوهرية، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ل
  )10(مجموعة، كما هو مبين في الجدول لل

مقياس  األوساط الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية للقياس البعدي ألبعاد :)12( جدولال
  وفقًا للمجموعةالتنمر اإللكتروني 

 الخطأ المعياري الوسط الحسابي المعدل المجموعة المتغير التابع

 بعد التنمر النفسي بعدي
 086. 1.277 تجريبية
 086. 2.185 ضابطة

 بعد التنمر اللفظي بعدي
 070. 1.621 تجريبية
 070. 2.359 ضابطة

 بعد التنمر العاطفي بعدي
 115. 1.627 تجريبية
 115. 2.063 ضابطة

 بعد انتحال الشخصية بعدي
 196. 1.792 تجريبية
 196. 1.662 ضابطة

 بعد إرسال برامج مصورة بعدي
 123. 1.541 تجريبية
 123. 2.012 ضابطة
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أن الفروق الجوهرية بين االوساط الحسابية المعدلة للقياس البعدي ) 10(يتضح من الجدول 
كانت لصالح أفراد المجموعة التجريبية الذين تعرضوا  التنمر اإللكترونيمقياس في جميع أبعاد 

بأن حجم األثر لألبعاد قد تراوح ما علمًا  للبرنامج اإلرشادي مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة،
  %).69.3-%0.9(بين 

تعزى هذه النتيجة إلى السخرية عن طريق االقتراع، مثل نشر صورة على موقع إلكتروني 
والدعوة للتصويت، والسخرية من مظهر الشخص فيها، والتشهير بشخص ما من خالل الشائعات، 

اإلعالنات، والتحرش أو اإلهانات المتكررة من أو نشر معلومات مغلوطة، أو الصور المزعجة أو 
خالل أشكال مختلفة، وانتحال أو سرقة الهوية إلحراج أو تدمير شخص ما، وإفشاء األسرار التي 
تشير إلى تقاسم أسرار شخص ما أو معلومات محرجة أو الصور على اإلنترنت، واالستبعاد الذي 

اعة على اإلنترنت وذلك عن عمد وقصد، يشير إلى قيام شخص ما باستثناء شخص آخر من جم
والرسائل التي تحمل نبرة غضب ولغة مبتذلة، والمالحقات اإللكترونية عن طريق إرسال رسائل 
تهديد مستمرة، والمضايقة اإللكترونية، وذلك عن طريق إرسال أو نشر الشائعات حول شخص 

بأنه شخص آخر ويقوم بإرسال معين بهدف تشويه سمعته، وانتحال الشخصية الذي يظهر المتنمر 
وتتفق النتيجة مع دراسة أو نشر المواد اإللكترونية لجعل شخص ما في خطر يهدد سمعته، 

 ,cabrer, touron, nachimbarrena(كابرير، تورن، ماكمبيرون، أورتيج، باردون وكاربجور دوبل
Ortega,bardon, and garaigordobil, 2019(، دراسة أبو العال و)سميث، مهداقي، و ،)2017

طالب ) 20(التي أسفرت عن ) smith, mahdavi, carvalho and tippet, 2006(كارفاهو وتيبت 
تعرضوا % 6.6طالب اي ) 5(كانوا ضحايا للتنمر اإللكتروني مرة واحدة على األقل، % 22اي 

فية والرسائل للتنمر اإللكتروني بشكل متكرر مدة زمنية بما يعادل شهرين وأن المكالمات الهات
النصية والبريد اإللكتروني األشكال األكثر شيوعًا للتنمر اإللكتروني على حد سواء داخل المدرسة 
وخارجها، واألقل شيوعًا هو التنمر عن طريق غرفة الدردشة كانت معدالت انتشار التنمر 

  .اإللكتروني أكبر خارج المدرسة من الداخل

بين ) α ≥ 0.05(اللة إحصائية عند مستوى الداللة هل يوجد فرق ذات د: السؤال الثاني

متوسطات استجابات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والمتابعة على 

  الدرجة الكّلية لمقياس التنمر اإللكتروني ُتعزى الستمرارية أثر البرنامج اإلرشادي؟

درجات االنحرافات المعيارية لتم استخراج المتوسطات الحسابية و لإلجابة عن هذا السؤال
، ولبيان الفروق المتابعةفي التطبيقين البعدي والتنمر اإللكتروني عينة الدراسة على مقياس 

) 11(والجدول ، للبيانات المترابطة" ت"اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار 
  .يوضح ذلك
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بين التطبيقين البعدي " ت"المعيارية واختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات : )11(جدول ال
  التنمر اإللكترونيدرجات عينة الدراسة على مقياس لوالتتبعي 

 العدد التطبيق 
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  قيمة

 "ت"
  درجات

 الحرية
  الداللة

 اإلحصائية

 بعد التنمر النفسي
 238. 14 1.234- 150. 1.25 15 بعدي
    190. 1.28 15 متابعة

 بعد التنمر اللفظي
 334. 14 1.000- 160. 1.61 15 بعدي
    176. 1.63 15 متابعة

 بعد التنمر العاطفي
 104. 14 1.740- 396. 1.65 15 بعدي
    382. 1.67 15 متابعة

 بعد انتحال الشخصية
 334. 14 1.000- 900. 1.87 15 بعدي
    891. 1.88 15 متابعة

ل برامج مصورة بعد إرسا
 بعدي

 082. 14 1.871- 493. 1.54 15 بعدي
    494. 1.56 15 متابعة

 مقياس التنمر اإللكتروني
 092. 14 1.810- 297. 1.54 15 بعدي
    286. 1.56 15 متابعة

بين التطبيقين ) a=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 11(يتبين من الجدول 
  .التنمر اإللكترونيفي جميع أبعاد مقياس البعدي والمتابعة 

وتعزى هذه النتيجة إلى عدم إفصاح طلبة المرحلة األساسية العليا عن قيامهم باعتداءات 
على زمالئهم عبر وسائل التواصل االجتماعي بمختلف أنواعها خوفًا من التعرض للعقاب، أو أن 

مع الدراسة من المجتمعات الريفية توضع أجهزتهم تحت المراقبة، أو تسحب منهم، كما أن مجت
والتي ربما تحمل ثقافتها بعض األعراف التي قد تحد من تغول ظاهرة التنمر االلكتروني، وتحدد 
معايير أخالقية في التعامل مع اآلخرين، باإلضافة إلى أن الطلبة المضطربين سلوكيا وانفعاليا هم 

مما يجعلهم يلجئون لشبكات التواصل الذين يقعون تحت ضغط انفعاالت أكبر من أقرانهم، 
االجتماعي لتفريغ طاقاتهم االنفعالية الزائدة، كما أن وسائل االتصاالت الحديثة تسمح لهم 
بالتخفي، وتجعلهم يمارسون التنمر اإللكتروني بعيدا عن المالحقة القانونية لسلوكهم، إذ تسمح 

الهوية الحقيقية لهم، أو التحقيق من  لهم شبكات التواصل االجتماعي بالتواصل دون التحقق من
العمر، كما أن وسائل االتصال تسمح لهم بالرد وممارسة التنمر بعيدا عن الطرف اآلخر الذي 

إضافة إلى أنه ال تتوفر لدى الطلبة . يمكن أن ينتقم مباشرة لو حدث مثل هذا السلوك أمامه
الشخصيات إلكترونيا أو التهجم على خبرات عن أية حادثة قضائية حقيقية تشير إلى أن انتحال 
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شخص باسم مستعار يستوجب إجراءات قانونية مدرسية أو حتى إجراءات قضائية، وتتفق هذه 
بأن نسبة انتشار سلوك التنمر اإللكتروني بين المراهقين ) 2017(النتيجة مع دراسة أبو العال 

ة بين متوسطات المجموعتين ، كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائي)%58.9(بالعينة بلغت 
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لصالح طالب المجموعة التجريبية، ودراسة عبد الوارث 

التي أشارت النتائج إلى وجود بعض العوامل والدوافع الدينامية الكامنة وراء ارتفاع  )2020(
جتماعي، منها انخفاض توكيد سلوك التنمر اإللكتروني لدى الطلبة المدمني مواقع التواصل اال

إلى فعالية البرنامج اإلرشادي العقالني  باإلضافةالذات، قلق المستقبل، والضغوط النفسية، 
 . السلوكي واستمرارية فعاليته في خفض سلوك التنمر اإللكتروني لديهم

  :التوصيات

   :في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، يقدم الباحثان التوصيات التالية

ضرورة الكشف عن طلبة المرحلة األساسية العليا مدمني مواقع التواصل االجتماعي والتنمر . 1
اإللكتروني، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه الفئة، حيث يعد إدمان مواقع التواصل 
االجتماعي وممارسة سلوك التنمر اإللكتروني من أهمها، ومحاولة مساعدتهم في التغلب 

حاولة تقديم برامج إرشادية وقائية تساعدهم في الحد من سلوك التنمر اإللكتروني عليها، وم
 .لديهم

على آباء ومعلمي طلبة المرحلة األساسية العليا االنتباه لآلثار السلبية إلدمان مواقع التواصل . 2
 االجتماعي، وكذلك اآلثار السلبية لممارسة سلوكيات التنمر اإللكتروني، حيث أن مثل هذه

 .السلوكيات تؤدي إلى صعوبة التوافق النفسي
ضرورة توجيه وتوعية طلبة المرحلة األساسية العليا بأهمية توكيد ذواتهم، والتدريب عليها . 3

 .وتنميتها، وكذلك التخلص من قلق المستقبل وتخفيف إدراكهم السلبي للضغوط النفسية
كتروني وأشكاله وأسبابه في البيئة األردنية إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة مستوى التنمر اإلل .4

والعربية في ضوء متغيرات لم تشملها الدراسة الحالية كمتغيرات المنطقة الجغرافية ومستوى 
، ومستوى المدرسة أساسية أم مختلطة، ونوع )يتيم آم لديه أخوة(التحصيل وحالة الطالب 

 .التكنولوجيا
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املوجه ألمهات أطفال ذوي ) S.S.T.P(فاعلية برنامج الوثب على األحجار الثالثة 
اضطراب طيف التوحد في خفض املشكالت السلوكية لدى اطفالهن امللتحقني في مراكز 

 الرتبية الخاصة تبعا ملتغريي حجم االسرة واملستوى التعليمي لالم
  
  **ناديا هايل السرورو  *دارين يحيى أبو حرب

  

  ملخص

ألمهات الموجه ) S.S.T.P(برنامج الوثب على األحجار الثالثة التعرف على اثر الى هدفت الدراسة 
أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد الملتحقين في مراكز التربية الخاصة في خفض المشكالت السلوكية 

المنهج  الدراسة تاستخدم تعزى لمتغيري المستوى التعليمي لالم وحجم افراد االسرة، لدى اطفالهن،
أم ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والملتحقين ) 30(الشبة التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من 

أم للمجموعة ضابطة ) 15(، وتم تقسيمهم الىلدى احدى مراكز التربية الخاصة في محافظة العاصمة عمان
  أما للمجموعة تجريبية ) 15(و

أظهرت نتائج الدراسة عن وجـود  الستخراج نتائج الدراسة و ،Kruskal-Wallis Test واعتمد اختبار
تعزى لمتغير المستوى التعليمي لـالم وبلغـت قيمـة    المشكالت السلوكية في خفض فروق ذات داللة إحصائية 

وهـذا يعنــي ان هنـاك فــروق ذات   ) 0.05(مسـتوى الداللــة  وهــي اقـل مــن   ،)001.(البعـدي   للمقيــاسالداللـة  
في خفض المشكالت السلوكية لصالح األمهات من حملـت الشـهادة   ) S.S.T.P(ثر للبرنامج داللة إحصائية وا

الجامعية، كما وأشارت النتائج الى ان هناك فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي خفـض المشـكالت السـلوكية تبعـا         
وهـذا  ) 05.(وهي اقـل مـن مسـتوى الداللـة     ) 097.(لحجم االسرة حيث بلغت قيمة الداللة للمقياس البعدي 

فــي خفــض المشــكالت الســلوكية وجــاءت لصــالح  ) S.S.T.P(يعنــي ان هنــاك فــروق إحصــائية واثــر للبرنــامج  
 فـروق ذات داللـة إحصـائية    ه ال يوجـد وأوضـحت الدراسـة الـى انـ    االسرة التي تكونت من أربعة أفـراد وأكثـر،   

  .تباهتبعا لحجم االسرة في خفض السلوك النمطي وسلوك النشاط الزائد وتشتت االن

  .المشكالت السلوكية، اضطراب طيف التوحد: الكلمات المفتاحية
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The Effectiveness of the Three Stones Jumping Program (S.S.T.P) 
Directed at Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder in 
Reducing Behavioral Problems among their Children Enrolled in 

Special Education Centers According to the Variables of Family Size 
and Mother’s Educational Level 

  
 

Daree. Y. Abu-Harb and Nadia H. Al-Srour, The University of Jordan. 
 

Abstract 
The study aimed to identify the effect of the Stepping Stone Triple P (SSTP) 

directed at mothers of children with autism spectrum disorder enrolled in special 
education centers in reducing the behavioral problems of their children, attributed to the 
variables of the educational level of the mother and the size of the family members. The 
study used the quasi-experimental approach. The sample of the study consisted of (30) 
mothers of children with autism spectrum disorder who were enrolled in one of the 
special education centers in the capital Amman, and they were divided into (15) mothers 
for the control group and (15) for the experimental group 

The Kruskal-Wallis Test was adopted to extract the results of the study, and the 
results of the study showed that there are statistically significant differences in reducing 
behavioral problems attributable to the variable of the mother's educational level and the 
significance value of the dimensional scale was (.001), which is less than the level of 
significance (0.05), which means that there are Statistically significant differences and 
the impact of the program (SSTP) in reducing behavioral problems in favor of mothers 
who hold a university degree, and the results indicated that there are statistically 
significant differences in reducing behavioral problems according to family size, as the 
significance value of the dimensional scale was (.097), which is less than. The level of 
significance (.05), this means that there are statistical differences and the effect of the 
program (SSTP) in reducing behavioral problems and it came in favor of the family that 
consisted of four and more members, and the study indicated that there are no 
statistically significant differences according to the size of the family in reducing the 
typical behavior and activity behavior Overload and distraction. 

Keywords: Behavioral problems, Autism spectrum disorder. 
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  المقدمة

ال شك ان والدة طفل ذو إعاقة يشكل عبء كبيرا وتحديا لجميع افراد االسرة، وذلك بسبب 
ما تفرضه طبيعة اإلعاقة من قيودا وتغيرات داخل نظام االسرة، حيث تبدأ معاناتها لحظة تشخيص 

والدين الى الحاجة الى الدعم بشتى اشكاله، ويعتبر طفلهم باضطراب طيف التوحد، ويشعر ال
التوحد اضطراب نمائيا، يؤثر سلبا على جميع مظاهر النمو لدى الطفل، ومن هنا تأتي أهمية 
توفير الدعم لالسرة من خالل تقديم معلومات كافية حول اضطراب طيف التوحد، ومساعدتها في 

برامج تدريبية تهدف الى رفع مستوى كفاءة تخفيف االجهاد الذي يفرضه االضطراب من خالل 
االسرة وتزودها بمهارات واستراتيجيات تساعدها على التكيف مع طفلهم، فالبد من تقديم يد 
العون والمساعدة لالسرة وتحسين نوعية الرعاية التي تحظى بها، لما له اثرا كبيرا في تطوير 

  .التي تساعده على التفاعل مع اسرته ومحيطه مهارات طفلهم، واكسابه المهارات النمائية االساسية

ويعتبر اضطراب طيف التوحد اضطراب نمائي عصبي يرافق الشخص مدى الحياة، والى االن 
اسبابة غير معروفة، ويستند تشخيصه وقياسه من خالل تحديد العجز والقصور في التواصل 

ير العالقات االجتماعية، حيث والتي تؤثر على تطو ،والتفاعل االجتماعي، والمشكالت السلوكية
يظهرون مهارات ال تتناسب مع المرحلة العمرية للطفل، والتي تظهر من خالل استخدام السلوكات 
غير تكيفية، وقصورا في التواصل غير اللفظي،باإلضافة الى العديد من المشكالت في تكوين 

ى بنية اسرته كاملة، ففي اغلب الصداقات والحفاظ عليها، وتؤثر تلك المظاهر على حياة الفرد وعل
األوقات يتحمل االمهات العبء األكبر لمواجهة التحديات والمصاعب التي تفرضها اإلعاقة على 

  .)(Rzhetsky,2014جميع األصعدة ونواحي حياة االسرة من مادية ونفسية واجتماعية وعاطفية 

في آخر اصدار ) DSM-5,2013(واعتبر الدليل االحصائي التشخيصي لالضطرابات النفسية 
له، أن العجز في التفاعل االجتماعي وظهور أنماط سلوكية غير تكيفية هي من ابرز المظاهر التي 

  .)Ghoneim, 2018) Smadi-Al &تساعدنا في تشخيص اضطراب طيف التوحد 

 S.S.T.P,2015 (Stepping Stone Triple P( برنامج الوثب على األحجار الثالثة دويع
مج التدريبية التي اهتمت بتدريب أمهات وآباء األطفال ذوي اإلعاقة، اذ يهدف الى إحدى البرا

تعليم االم استراتيجيات وفنيات وأساليب للتنشئة اإليجابية، وطور البرنامج على يد مختصين في 
مجال الوالدية اإليجابية مثل ماثيو ساندرز وهو أستاذ في علم النفس السريري في جامعة 

ولقد وجه هذا البرنامج ألسر األطفال ذوي اإلعاقة من  (Sanders,2015)ي استراليا كوينزالند ف
وبني أساسه النظري على النظرية السلوكية ونظرية التعلم االجتماعي والنظرية ) 0-12(عمر 

من خالل " الرعاية اإليجابية" المعرفية، ويهدف هذا البرنامج الى التعرف على الوالدية اإليجابية
يجيات ومبادئ التربية اإليجابية، كما ويساعد والدي األطفال ذوي اإلعاقة الى التعرف على استرات
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األسباب وراء المشكالت السلوكية لدى أطفالهم، وكيفية توظيف استراتيجيات وفنيات لضبط 
وإدارة السلوك، ويزود هذا البرنامج الوالدين ومقدمي الرعاية مهارات تساعدهم على رفع كفائتهم 

تعديل أنماط التنشئة االجتماعية لديهم، مما يقلل من الضغط النفسي ويساعدهم على التكيف مع و
  .أطفالهم ذوي اإلعاقة

  :مشكلة الدراسة

وجود طفل ذو اضطراب طيف التوحد في االسرة امر مربك لها، ومعيق امام تحقيق  إن
ل ذوي اضطراب طيف التوحد امالهم وطموحاتهم، وتقع المسؤولية األساسية في ادراة سلوك أطفا

تقع على كاهل الوالدين، وبشكل خاص االم، لما تتطلب وظيفتها األساسية من تقديم الرعاية 
وتلبية احتياجات اطفالها وتظهر هنا أهمية دعم احتياجات امهات أطفال ذوي اضطراب طيف 

واالجتماعي،  التوحد، حيث تمثلت تلك االحتياجات، بحاجتهم الى المعلومات والدعم االسري
والحاجة المالية، والحاجة الى الخدمات المجتمعية، والحاجة الى مهارات تساعدهم على تعليم 
أطفالهم المهارات التكيفية والتي يبدو أنها تتطور بشكل طبيعي عند األطفال من نفس الفئة 

ستباقية، العمرية، وال بد من وضع استراتيجيات تساعد في تدخل المبكر، واخذ التدابير اال
 ,Hagopian, et al)..والتمسك بروتين منظم، لتقليل مخاطر المشكالت السلوكية لدى األطفال

2007).  

أنه مع ظهور العديد من الدراسات والبحوث التي هدفت الى التأكيد على  تانوترى الباحث
راسة ضرورة تطوير برامج لتعزز مشاركة االسرة مع أطفالهم من خالل برامج تدريبية، مثل د

)Black & Therrien, 2017 ( والتي أشارت نتائجها الى أن غالبية البرامج التي طورت لدعم
الطفل واسرته كانت ذا اثرًا إيجابيا على الطفل واالسره، حيث اشارت نتائج تلك الدراسات الى 

م حول زيادة كفاءة الوالدين المعرفية والسلوكية، فلقد طور العديد من اآلباء واالمهات معرفته
اضطراب طفلهم، وأهم المسائل المرتبطة بهذا االضطراب، وأكدت نتائج الدراسة الى ان البرامج 
التدريبية تزيد من عمق العالقة بين الطفل ووالديه، وساهمت تلك البرامج بتزويد الوالدين 

كة في استراتيجيات وفنيات تساعدهم على إدارة سلوك أطفالهم، مما تسمح لهم الفرصة في المشار
األنشطة االجتماعية، لذلك جاءت هذه الدراسة لتسد الحاجة الملحة في تطوير برامج تدريبية 
هدفها تدريب األمهات ومساعدتهن على التكيف مع أطفالهن وتقليل الضغوط النفسية التي تفرضها 

اعد هذا عليهم اإلعاقة، وتثقل كاهل االسرة وتعيق تطورها واندماجها باالنشطة االجتماعية، ويس
على إيجاد مراكز دعم سواء كان دعم خارجي او داخلي او من خالل مؤسسات )S.S.T.P(برنامج 

  . متخصصة، مما يتيح المجال امام المجموعة ان تكون مصدر دعم لبعضهم البعض
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فاعلية برنامج درجة ما : ومن خالل ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال التالي
الموجه ألمهات أطفال ذوي  S.S.T.P (Stepping Stone Triple P( الثالثة الوثب على األحجار

أطفالهن الملتحقين بمراكز التربية  لدىاضطراب طيف التوحد في خفض المشكالت السلوكية 
  :الخاصة في محافظة العاصمة عمان؟ ويتفرع عن السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية

 برنامج في درجة فاعلية  )0.05(مستوى الداللةئية عند فروق ذات داللة إحصا هل يوجد
الموجه ألمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ) S.S.T.P(الوثب على األحجار الثالثة 

 لمتغير المستوى التعليمي لالم؟ عزىفي خفض المشكالت السلوكية ألطفالهن ت
  الوثب فاعلية برنامج في ) 0.05(عند مستوى الداللةفروق ذات داللة إحصائية هل يوجد

الموجه ألمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في ) S.S.T.P(على األحجار الثالثة 
 لمتغير حجم االسرة؟ تعزىخفض المشكالت السلوكية ألطفالهن 

تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من أثر تدريب أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف 
ية الخاصة في خفض المشكالت السلوكية، من خالل تعليم التوحد الملتحقين في مراكز الترب

  . األمهات استراتيجيات وفنيات تساعدهن على إدارة وضبط المشكالت السلوكية ألطفالهن

  :التعريفات اإلجرائية

هو إحدى اإلضطرابات النمائية والتي تظهر في الثالث سنوات األولى  :اضطراب طيف التوحد
ضطرابات عصبية تؤثر على وظائف الدماغ، وتظهر مظاهره على من عمر الطفل، وينتج عنه ا

شكل صعوبات في عدة جوانب مثل التواصل اللفظي وغير اللفظي، والتفاعل اإلجتماعي، 
  ).National Autistic Society, 2017(الالمبااله، الروتين، السلوكات النمطية 

بأنهم هم األطفال الذين تم  تعرفهم الدراسة إجرائيا :األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
تشخيصهم بناء على عدة اختبارات ومقاييس رسمية وغير رسمية، وهي المعمول فيها في 

  .سنة) 6- 12(مراكز التربية الخاصة بمدينة عمان، وهم ضمن الفئة العمرية 

وتعرفهم الدراسة اجرائيا بانهم االمهات الالواتي  :أمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
م تشخيص اطفالهن باضطراب طيف التوحد، وال يمتلكن المعلومات والمهارات الكافية ت

  .لتدريب اطفالهن على خفض المشكالت السلوكية

مجموعة من االضطرابات السلوكية واالنفعالية التي تظهر عند أطفال ذوي  :المشكالت السلوكية
  (Hallahan, et al,2011(اضطراب طيف التوحد 
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المشكالت السلوكية مجموعة من التصرفات التي  :المشكالت السلوكية اجرائيا وتعرف الدراسة
وتقاس اجرائيا . تحددها أمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على انها مشكلة سلوكية

من خالل الدرجة التي يحصل عليها افراد العينية على مقياس المشكالت السلوكية المستخدم 
  .في الدراسة الحالية

وتعرفها الدراسة اجرائيا بانها الدرجة العلمية التي تمتلكها االم، والتي  :ى التعليمي لالمالمستو
  .قد تؤثر على تصرفات االم في إدارة وضبط المشكالت السلوكية ألطفالهن

  .وتعرفها الدراسة اجرائيا بأنهم عدد أفراد االسرة من غير االب واالم :حجم االسرة

 Stepping Stone Triple P (S.S.T.P)لى األحجار الثالثة البرنامج التدريبي الوثب ع
(2015)   

ويقصد بالبرنامج من ناحية إجرائية بانه برنامج بني على أساس سلسلة من األنشطة 
واالستراتيجيات المنظمة والمخطط، وربط بين نظرية التعلم االجتماعي والنظرية السلوكية، 

دقيقة، بمجموع ثالثة واربعون ساعة ) 60-90(يبية ويطبق على ثالثون جلسة مدة كل جلسة تدر
ونصف، وهو برنامج متخصص وموجه ألسر األطفال ذوي اإلعاقة، وبنى على أساس مبادئ 
الوالدية اإليجابية،ويساعد البرنامج الوالدين على ادراك األسباب وراء المشكالت السلوكية عند 

  .عدل تلك السلوكاتأطفالهم والعمل على تطوير مهارات واستراتيجيات ت

  االطار النظري والدراسات السابقة 

يقصد باضطراب طيف التوحد، هو أحد اإلضطرابات النمائية الشاملة، التي تؤثر على جميع 
جوانب النمو عند الطفل، ويعتبر أكثر المشكالت إزعاجًا وإرباكًا ألنه يتضمن إنحرافًا في جوانب 

ك اإلدراك واإلنتباه، واللغة، والمهارات االجتماعية، والتعلم، النمو خالل مرحلة الطفولة، بما في ذل
ومهارات التواصل، والمهارات الحسية الحركية، وذلك ينعكس سلبًا على كل من يتواصل مع الطفل 

  . )Hallahan et al,2011( من أولياء األمور أو المعلمين أو المختصين واألقران

التوحد وترافقها هو ظهور مشكالت سلوكية،  ومن اهم الخصائص التي تميز اضطراب طيف
 Pearson)من شأنها إعاقة عملية التعلم واالنخراط بالمجتمع واألنشطة الجماعية، وأكدت دراسة 

et al., 2006)  أن معظم المشكالت السلوكية التي تظهر عند أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
غير اضطراب طيف التوحد، ولكن الفرق هي سلوكات طبيعية تظهر عند العديد من األطفال من 

بينهما في الدرجة والتكرار واستمرار حدوثها، ومدى اثرها على الحياة اليومية لألطفال، والفرق 
الواضح لدينا هو القدرةعلى مالحظتها بشكل واضح وجلي عند أطفال ذوي اضطراب طيف 
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ال الرضع ومن ثم يبدأ التوحد، حيث أظهرت دراسة أن سلوك ايذاء الذات يحدث عند األطف
  . باالنخفاض، وليس االختقاء ومع تقدم العمر يبدأ األطفال بالسيطرة على تلك السلوكات

والتي هدفت إلى التعرف على أكثر المشكالت السلوكية ) Simonoff,2008(وجاءت دراسة 
طفال ذوي اضطراب ) 112(انتشارا عند أطفال اضطراب طيف التوحد وشملت عينة الدراسة 

سنة، وأشارت إلى ان نسبة انتشار ) 14(سنوات إلى ) 10(طيف التوحد تراوحت أعمارهم بين 
بين أطفال اضطراب طيف التوحد وتليها النشاط الزائد وتشتت االنتباه ) %70( السلوكات النمطية

  .ويليها القلق واالكتئاب) %44( ، ثم السلوكات العدوانية والتخريبية بنسبة)%50(بنسبة 

هدفت التحقق من فاعلية برنامج تدريبي على اسر ) (Symon,2005اسة قامت بها وفي در
أطفال اضطراب طيف التوحد في التعامل مع مشكالتهم السلوكية، وأجريت هذه الدراسة في 
المملكة المتحدة وتألفت عينة الدراسة من أربعة اسر ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تراوحت 

العدوان، السلوك النمطي، عدم القدرة (ا وكانت لديهم مشكالت سلوكية عام) 10-6(أعمارهم بين 
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن االمهات اللواتي ) على إقامة عالقات اجتماعية والتفاعل مع االخرين

كانوا من حملة درجة الباكالوريوس كانوا اقدر على تعلم االستراتيجيات والفنيات لمواجهة 
وتطبيقها بشكل اكثر دقة من األمهات اللواتي تراوحت درجة تعليمهم بين المشكالت السلوكية 

  .دبلوم وثانوية

والتي أكدت على ان هناك عالقة بين المشكالت السلوكية ) Neece et al.,2016(أما دراسة 
حجم االسرة، والمستوى االقتصادي ( والمستوى التعليمي لالم والخصائص الديمغرافية لالسرة

اسرة  )196(أسرة ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد،  237)( نت عينة الدراسة منتكو) لالسرة
، (4-13)اسرة من والية بنسلفانيا، تراوحت اعمار أطفالهم بين  (41)من والية كالفورنيا، و

سنوات، تم استخدام استبيان التأثر العائلي، واستبيان قائمة السلوك لألطفال، أشارت نتائج 
لضغط النفسي الواقع على األمهات اللواتي كان تحصيلهم العلمي اقل من درجة الدراسة إلى ان ا

البكالوريوس اكبر من األمهات اللواتي تمتعن بتعليم عالي، كما وأشارت نتائج الدراسة الى ان قدرة 
األمهات على ادراة وضبط مشاكل أطفالهم كانت اكبر عند األمهات اللواتي امتلكن تعليم جامعيا، 

نتائج الدراسة الى ان حجم االسرة كان له داللة إحصائية لصالح االسرة الصغيرة في خفض وأكدت 
  .المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

بدراسة كان الهدف منها هو التحقق من فاعلية برنامج  (Ruane et al.,2019)وقام 
)S.S.T.P (االعاقات النمائية، تكونت عينة الدراسة  لضبط المشكالت السلوكية لدى االطفال ذوي

أب وأم متوسط اعمار أطفالهم بلغ ستة سنوات، وتم اختيار العينة بشكل عشوائي بناء ) 220(من 
على تقارير المراكز الصحية االسترالية، وحددت االعاقات النمائية باضطرابات السلوك، االعاقات 
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 (120)مجموعة ضابطة و )100( لعينة الىالذهنية، التوحد، واضطرابات الكالم، وقسمت ا
مجموعة تجريبية، وتم استخدام مقياس الرضا للوالدين، استبيان عن تاريخ العائلة، قائمة رصد 
للمشكالت السلوكية والعاطفية لألطفال، قائمة حول أهمية تعديل سلوك األطفال بالنسبة للوالدين، 

لمدة ) S.S.T.P(عة التجريبية للبرنامج طبق اختبار قبلي على المجموعتين، وخضعت المجمو
دقيقة، وبعد االنتهاء من التدريب ) 90-120(أربعة شهور بواقع جلستان أسبوعيا مدة كل جلسة 

تم طبيق االختبار البعدي على كال المجموعتين، أشارت نتائج الدراسة أن هناك فرقا ذو داللة 
ن على ضبط وإدارة المشكالت السلوكية إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في قدرة الوالدي

ألطفالهم، وأظهرت النتائج ان هناك تحسن في مهارات الوالدين في التكيف وتقبل طفلهم، وتنمية 
المهارت االجتماعية لديهم، كما واشارت الى تحسن الكفاءة الذاتية للوالدين وانخفاض مستوى 

  .االجهاد

في ) S.S.T.P(أكيد على فاعلية برنامج الى الت) (Brown et al., 2015وجاءت دراسة 
تعزيز مدى التزام وقبول الوالدين للتكيف مع إعاقة أطفالهم ذوي االعاقات العقلية والنمائية، تبعا 
لمتغير مستوى الدعم الذي تتلقاه االسرة والمستوى التعليمي لالباء والعمر الزمني للوالدين 

أب وام ألطفال ذوي إعاقة ) 430(ة الدراسة ومستوى دخلهم وعدد افراد اسرتهم، وشملت عين
نمائية وملتحقين بمراكز الرعاية الصحية في الواليات المتحدة االمريكية، وألغراض الدراسة تم 
استخدام المالحظة المباشرة للوالدين واألطفال، كما وتم اجراء مقابالت مع الوالدين حول مدى 

ة مع أطفالهم، ومقياس الضغط النفسي للوالدين، التزامهم بحضور الجلسات العالجية والتدريبي
واستبيان تاريخ العائلة، وتم اختبار العينة باختبار قبلي ثم التوقف لمدة ستة أشهر قبل تقديم 

-120(ثم تم تدريب اآلباء على مدار خمسة اشهر بواقع جلسة أسبوعيا مدتها ) SSTP(برنامج 
تم متابعتهم، واشارت نتائج الدراسة الى ان  دقيقة، وبعد خمسة اشهر من توقف التدريب) 90

هناك تحسن ملحوظ في قدرة الوالدين على االلتزام مع طفلهما خالل فترة التدريب والعالج لصالح 
) S.S.T.P(الوالدين اللذان يتمتعان بدرجة تعليم جامعيا، كما وأشارت الى مدى فاعلية برنامج 

االجتماعية بين االسرة لصالح االسرة الممتدة والتي في خفض االجهاد والتوتر وتحسين العالقات 
كان عدد افراد اسرتها أكثر من ستة افراد، وأوضحت النتائج الى ارتفاع نسبة الثقة والدعم بين 
الزوجين، وانخفاظ الخالفات االسرية، وأكدت نتائج الدراسة على استمرارية االثار اإليجابية 

  .االقتصادي المرتفع للبرنامج لصالح االسر ذوات المستوى

  :تعقيبا على الدراسات السابقة

الى ان هناك اثر للمشكالت  تانمن خالل استعراض االدب السابق والدراسات ترى الباحث
السلوكية التي قد يظهرها أطفال اضطراب طيف التوحد على مدى قدرة األمهات على التكيف 
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والتي اشارت نتائجها الى  )Simonoff,2008(والتعايش مع إعاقة أطفالهم، وهذا ما أكدته دراسة 
أن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ويظهرون نشاط زائد وتشتت انتباه كانت امهاتهم اكثر 
عرضة للضغوط النفسية والقلق واالكتئاب، واوصت الدراسة الى تطوير برامج تدريبية تدعم 

وتزويهن باستراتيجيات وفنيات  األمهات وتساعدهم على تطوير مهاراتهم من خالل رفع كفائتهن
الى ) Neece et al.,2016(وطرق لتعديل سلوك اطفالهن وضبطه وادراته وهذا ما أكدته دراسة 

ضرورة توفر تلك البرامج الموجه لألمهات، مع التأكيد على قدرة األمهات وامتالكهن المعايير 
رامج ومن اهم تلك المعايير األساسية التي قد تساعدهن على االلتزام، والتطبيق الفعال للب

المستوى التعليمي لالم، وعمر االم الزمني، والمستوى االقتصادي لالسرة وعدد افراد االسرة 
وغيرها من الخصائص الديمغرافية والتي كان لها اثر في زيادة فاعلية البرامج التدريبية وهذا ما 

ة برنامج الوثب على األحجار ومن اهم تلك البرامج التدريبي) Symon,2005(اوصت به دراسة 
الثالثة والذي تم التحقق من فاعليته في إدارة وضبط المشكالت السلوكية لألطفال ذوي اإلعاقات 

 (Ruane et al.,2019)ودراسة اجراها ) (Brown et al., 2015النمائية من خالل دراسة قام بها 
مشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اشارت نتائجهما الى ان هناك اثر كبيرا للبرنامج في خفض ال

  . االعاقات النمائية

  : وفي ضوء ذلك تمكن تحديد فروض الدراسة كما يلي

  :فروض الدراسة

في ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة وطبيعة مجتمع الدراسة يمكن صياغة 
  : فرضية الدراسة كالتالي

بين درجات المجموعة ) 0,05( داللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال
الضابطة وبين درجات المجموعة التجريبية على مقياس المشكالت السلوكية في خفض المشكالت 

لمتغيري المستوى التعليمي لالم،  عزىالسلوكية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ت
  .وحجم االسرة

  :إجراءات الدراسة

  : منهج الدراسة

الشبه تجريبي ألغراض الدراسة باالعتماد على تصميم المجموعة تم استخدام المنهج 
الضابطة والمجموعة التجريبية باختبار قبلي واختبار بعدي، للوقوف على اثر برنامج الوثب على 
األحجار الثالثة في خفض المشكالت السلوكية لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تبعا 

  .االسرة لمتغيري المستوى التعليمي لالم وحجم
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  :مجتمع الدراسة

ن مجتمع الدراسة من أمهات ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد الملتحقين لدى مراكز تكو
سنوات وهم ) 6-12( ان، والذين تراوحت أعمارهمة عممالتربية الخاصة في محافظة العاص

ز التربية ملتحقين إلحدى مراكز التربية الخاصة في منطقة طارق في عمان، حيث يبلغ عدد مراك
مركز تربية  18(الخاصة النهارية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية والموزعة على محافظة العاصمة 

 Jordanian Ministry of) )2018(وفق احصائيات وزارة التنمية االجتماعية للعام ) خاصة
Social Development, 2018)   

  : عينة الدراسة

طفال، ممن أبدين رغبة وموافقة على )30(أمهات لــ ) 30(تكونت عينة الدراسة الفعلية من 
، وكان مستواهن )50الى أكثر من  20(الخضوع للبرنامج التدريبي، وتراوحت اعمارهن بين 

  بكالوريوس دراسات عليا، التعليمي

ثانوية فمادون، وعدد افراد اسرتهن يتراوح بين طفل واحد الى أكثر من ستة  –دبلوم 
العينة الى مجموعتين ألغراض الدراسة، المجموعة الضابطة والتي تكونت من  أطفال، وتم تقسيم

أم، وكان الهدف من اختيار المنهج الشبه تجريبي ) 15(أم والمجموعة التجريبية ) 15(
بمجموعتين منعا لتأثير أي من المتغيرات الدخليلة التي قد تؤثر على نتائج الدراسة مثل التدريب 

ذوي اضطراب طيف التوحد في مركز التربية الخاصة، واستجابت جميع  الذي يتلقاه األطفال
  .سةدرالانة یعراد فتوزيع أ) 1(األمهات في العينة على جميع فقرات األداة، ويوضح الجدول رقم 

  )30=ن(سة درالانة یعراد فتوزيع ا :)1(دول ج
  العدد  الفئة  المتغير

  
  المستوى التعليمي لألم

 6  ثانوي
  7  دبلوم

 17  كالوريوسب
 3  دراسات عليا

  
  حجم األسرة

 13 أفراد 3-1
 14  أفراد 6-4

 3  أفراد 6اكثر من 
 30  المجموع
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  :أدوات الدراسة
بتطوير أدوات  تانفي ضوء أسئلة الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية قامت الباحث

  : الدراسة التي تضمنت األدوات التالية

  .سلوكية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحدمقياس المشكالت ال -1

  .الموجه ألمهات األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد) S.S.T.P(برنامج  -2

  )تاناعداد الباحث(مقياس المشكالت السلوكية لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

ولغايات هذه الدراسة قامت الباحثتان بتطوير أداة تهدف الى الكشف والتعرف على 
ت السلوكية لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، كما ويهدف الى التحقق من فاعلية المشكال

الموجه ألمهات أطفال اضطراب طيف التوحد في خفض ) S.S.T.P( برنامج الوثب على األحجار
حيث قامتا بمراجعة لالدب السابق ودراسات السابقه مثل دراسة . تلك المشكالت السلوكية

)Simonoff,2008 (ي اشارت نتائجها الى اكثر السلوكيات انتشارا بين أطفال اضطراب طيف والت
التوحد وهي السلوكات النمطية، والنشاط الزائد وتشتت االنتباه، ثم السلوكات العدوانية 
والتخريبية، والقلق واالكتئاب وتم مراجعة الدليل االحصائي التشخيصي لالضطرابات النفسية 

)DSM 5,2013 (ز مظاهر السلوكيات لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وتم تحديد ابر
واستندت ) DABS,2017(وتم مراجعة السلوك التكيفي للجمعية لالمريكية في صورته النهائية 

لتشخيص اضطراب طيف التوحد، وقامت الباحثتان ) CARS-2(الباحثتان أيضا على مقياس 
توحد؛ للتعرف على ابرز المشكالت باجراء مقابالت مع أمهات أطفال ذوي اضطراب طيف ال

السلوكية لدى أطفالهن، واعتمدت البحثتان في اعداد الصورة األولية للمقياس على األطر النظرية 
  ،)(Symon,2005السابقة، وأيضا على 

فقرة تم توزيعها على ) 56(تكون المقياس في صورته النهائية من ثالثة أجزاء وتتضمن 
  :األبعاد السبعة التالية

  .فقرات) 8(بعد تشتت االنتباه والنشاط الزائد ويتكون من  -1

  .فقرات) 8(بعد السلوك العدواني والفوضوي ويتكون من  -2

  .فقرات) 8(بعد العنايه بالذات ويتكون من 3 -

  .فقرات) 8(بعد سلوك إيذاء الذات ويتكون من  -4

  .فقرات) 8(بعد السلوك النمطي ويتكون من  5-

  .فقرات) 8(القلق ويتكون من بعد االكتئاب و 6-

  .فقرات) 8(بعد االنسحاب االجتماعي ويتكون من  7-
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  :صدق المقياس

  :تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين هما

ت األردنية لجامعاذة اساتن أممن المحكمين ) 12(علىتم عرض المقياس : صدق المحكمين
ن مكد للتأوي، برلتس النفم اعلواالرشاد ولخاصة اة یبرلتافي ص الختصارة والخبن ذوي ام
، ضافةل أو انقذف أو بحل یدتعراء أي ج، وإسةدرالداف اها ألهنتمائرات والفقاسالمة وح وضو
ض بعدة صياغة عاول إحور ا تتمحھفي مجملن یلمحكمل اقبن ا مهحراقتم التي تت االیدلتعت اكانو
ض الفقرات ليسهل فهمها، ر، إضافة بعض الكلمات على بعكبل أبشكس ایغة قابلة للقیبصرات لفقا

كما تم اقتراح إعادة صياغة بعض الفقرات بشكل سلبي لتتناسب مع باقي الفقرات وتوحيد صياغة 
 .جميع فقرات المقياس، ليخدم ذلك التحليل االحصائي بشكل أفضل

وقد تم التحقق من صدق األداة واحتساب معامل : حساب االتساق الداخلي لفقرات المقياس
ون لحساب معامالت االرتباط لقياس كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ارتباط بيرس

وتبين بأن أبعاد مقياس التواصل والتفاعل االجتماعي كانت موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى 
 وتتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة احصائيًا وتراوحت قيمة معامالت االرتباط بين) 0.01(داللة 

وهذا مؤشر على أن أبعاد المقياس تتمتع بدرجة جيدة من الصدق، بحيث ) 0,971-0,785(
  .تطمئن الباحثتين إلى صالحية تطبيق المقياس على أفراد عينة الدراسة

  :ثبات المقياس

  :للتحقق من ثبات المقياس تم حساب الثبات

استطالعية من  حيث تم تطبيق المقياس على عينة: معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا
أمًا وطفًال من ذوي اضطراب طيف التوحد، ثم أعيد تطبيقه ) 30(خارج العينة األصلية مكونة من 

وقد كانت جميع معامالت اإلرتباط موجبة ودالة احصائيًا عند  بعد أسبوعين على نفس أفراد العينة
اسبة وهذا مؤشر وهي قيم من) 0,839 - 0,716(وقد تراوحت قيمتها بين ) 0.01(مستوى داللة 

  .كافي على أن يتمتع بمعامالت ثبات مناسبة

  ).تانترجمة الباحث) (S.S.T.P( برنامج الوثب على األحجار الثالثة

  :وصف البرنامج - أ

ويعد برنامج الوثب على األحجار ) Stepping Stones Tripl P(برنامج  تانترجمة الباحث
واألمومة اإليجابية في جامعة كوينزالند ولجنة  الثالثة مبادرة مشتركة بين مركز رعاية األبوة

الرعاية "خدمات اإلعاقة في غرب أستراليا، وهو عبارة عن تكيف لبرنامج الوالدية اإليجابية 
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المصمم خصيصا لتلبية احتياجات آباء وأمهات األطفال ذوي اإلعاقة، ) Triple P" (اإليجابية
الثالثة لمقدمي الرعاية االسرية أفكار واستراتيجيات  ولقد أضافة تجربة برنامج الوثب على األحجار

، والموضحة في هذا البرنامج لمساعدت األطفال "الرعاية اإليجابية" لمبادئ الوالدية اإليجابية
واسرهم على التطور وتقديم تجارب واقعية من خالل تفاعل المشاركين بقصصهم، وقام على 

رشاد والطب، ومن ابرز من ساهم بهذا العمل تطويره وإعداده نخبة من علماء النفس واإل
  .)(Matthew Sanders الجماعي

هو برنامج تدريبي جماعي وفردي يشتمل على بعض األساليب والفنيات المستندة إلى و
فنيات برنامج تحليل السلوك التطبيقي وهي فنيات سلوكية منها التعزيز االيجابي، التشكيل 

تم عرضه وفق فنيات وأساليب متنوعة منها المحاضرة والحوار  التسلسل، التلقين، النمذجة وقد
  .والمناقشة الجماعية، والعصف الذهني والواجبات المنزلية باإلضافة الى تقييم الجلسات وغيرها

 :التخطيط العام للبرنامج

وتمثلت عملية التخطيط العام للبرنامج بتحديد األهداف العامة واالجرائية ومحتوى البرنامج 
ظري والعلمي التطبيقي واالستراتيجيات واألساليب المتبعة في تنفيذه وتقييم الجلسات وتحديد الن

المدى الزمني للبرنامج وعدد الجلسات والتوقيت الزمني لكل جلسة ومكان اجراء البرنامج ومن ثم 
  . تقييم البرنامج ككل وفيما يلي خطوات البرنامج

 :الهدف العام من البرنامج - ب

ف من اعداد وتطوير برنامج الوثب على األحجار الثالثة هو جعل حياة والدي كان الهد
األطفال ذوي اإلعاقة اكثر سهولة، فاالعاقة النمائية تؤثر بشكل كبير على التعلم وعلى السلوك 
النمائي لألطفال بجميع مراحله، وتبدأ تلك اإلعاقة منذ بداية تعلم الطفل المشي واللعب واالكل، 

يكون السبب وراءالتأخر النمائي معروف او غير معروف، وينظر الى األطفال ذوي  ويمكن ان
االعاقات النمائية الى ان لديهم احتياجات ال تختلف عن األطفال االخرين، لذلك هم بحاجة الى 
مساعدة لٌتلبي تلك االحتياجات وإتاحة الفرص إلمكاناتهم للتطور والنمو، والتؤثر تلك االعاقات 

طفال فقط بل تمتد بالتأثير على اسر األطفال ذوي اإلعاقة وخاصة الوالدين، وتبدأ على األ
الخطوة األولى بدعم والدي األطفال ذوي االعاقات النمائية، والتي تتضمن االعاقات الحسية 
والحركية، ويقدم هذا البرنامج المساعدة للوالدين ثم مساعدة طفلهم لكي يتطور وينمو بشكل 

  .سليم
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  :ى جلسات البرنامجمحتو

تم ترتيب جلسات البرنامج التدريبي بشكل منطقي ومتسلسل ويتناسب مع طبيعة خطوات 
 )3(جلسة بواقع ) 30(وكانت عدد الجلسات ) S.S.T.P( برنامج الوثب على الحجار الثالثة

وحتى نهاية ) 2020( جلسات نظرية أسبوعيًا، ولمدة عشرة أسابيع، بدأت من نهاية شهر سبتمر
دقيقة، وبواقع ثالثة واربعون ساعة ) 60-120(، وكان زمن كل جلسة )2020(شهر نوفمبر 

ونصف وفقًا لسير الجلسة النظري والتطبيقي، وتم تحديد محتوى الجلسات بناًء على أهداف 
  .البرنامج وكذلك على الفنيات العالجية المتبعة في جلسات البرنامج

  :ومناقشتها نتائج الدراسة وتفسيرها

، وتم احتساب Kruskal-Wallis Testولالجابة عن سؤالي الدراسة تم اعتماد اختبار 
 متوسط الرتب ومجموع الرتب، واستخراج درجات الحرية ومستوى الداللة اإلحصائية عند

)0,05.(  

  :فيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقًا لترتيب ألسئلة الدراسة

الموجه ) S.S.T.P(ب على األحجار الثالثة هل يوجد أثر لبرنامج الوث": السؤال األول

 ألمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في خفض المشكالت السلوكية ألطفالهن

 "؟)تبعا لمتغير المستوى التعليمي لالم) 0.05(عند مستوى الداللة

ولالجابة عن هذا السؤال تم استخراج متوسط الرتب، للمجموعة الضابطة والمجموعة 
لخفض المشكالت السلوكية تبعا لمستوى  Kruskal-Wallis Testستخدم اختبار التجريبية وا

التعليمي لالم، وهو اختبار المعلمي وبديال الختبار التبياين األحادي الذي يستخدم إذا فقد شرط 
من شروط إيجاد التباين، واستخدم في الدراسة لعمل المقارنات بين المجموعتين وتحديد الفروق 

  . ة اثر برنامج الوثب على األحجار الثالثة تبعا لمتغير المستوى التعليمي لالمبينهما ودراس

متوسطات الرتب وكاي تربيع  Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار ) 2(يبين جدول رقم 
ودرجات الحرية ومستوى الداللة ألجابات أمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على مقياس 

  .متغير مستوى التعليمي لالم في االختبار القبليالمشكالت السلوكية تبعا ل
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للعينات المترابطة بين متوسط الرتب لمقياس   Kruskal-Wallisنتائج اختبار  :)2( الجدول
  .المشكالت السلوكية القبلي تبعا لمتغير مستوى التعليمي لالم

 االبعاد
المستوى التعليمي 

 لالم
 العدد

 متوسط

 الرتب

 كاي

 تربيع

درجة 

ةالحري  

 مستوى

*الداللة  

سلوك النشاط الزائد 
 وتشتت االنتباه

 318. 3 3.524 17.88 4 ثانوية عامة فما دون
    16.58 6 دبلوم

    16.12 17 بكالوريوس
    6.67 3 دراسات عليا

السلوك العدواني 
 والفوضوي

 265. 3 3.968 19.25 4 ثانوية عامة فما دون
    19.17 6 دبلوم
سبكالوريو  17 14.59    

    8.33 3 دراسات عليا

 سلوك العناية بالذات

 171. 3 5.009 20.25 4 ثانوية عامة فما دون
    19.58 6 دبلوم

    14.26 17 بكالوريوس
    8.00 3 دراسات عليا

 سلوك إيذاء الذات

 607. 3 1.836 18.00 4 ثانوية عامة فما دون
    17.25 6 دبلوم

    15.29 17 بكالوريوس
    9.83 3 دراسات عليا

 السلوك النمطي

 238. 3 4.227 21.63 4 ثانوية عامة فما دون
    18.25 6 دبلوم

    14.06 17 بكالوريوس
    10.00 3 دراسات عليا

سلوك التوتر والقلق 
 واالكتئاب

 452. 3 2.632 19.13 4 ثانوية عامة فما دون
    18.75 6 دبلوم

لوريوسبكا  17 14.29    
    11.00 3 دراسات عليا

سلوك االنسحاب 
 االجتماعي

 420. 3 2.819 19.75 4 ثانوية عامة فما دون
    17.50 6 دبلوم

    14.88 17 بكالوريوس
    9.33 3 دراسات عليا
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 االبعاد
المستوى التعليمي 

 لالم
 العدد

 متوسط

 الرتب

 كاي

 تربيع

درجة 

ةالحري  

 مستوى

*الداللة  

 المقياس القبلي ككل

 143. 3 5.423 21.75 4 ثانوية عامة فما دون
    25.50 6 دبلوم

    14.35 17 بكالوريوس
    7.33 3 دراسات عليا

  )0.05(دال احصائيا عند مستوى *

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على جميع ابعاد مقياس  )2( ويتضح من الجدول
   .المشكالت السلوكية والدرجة الكلية للمقياس القبلي تبعا لمتغير المستوى التعليمي لالم

متوسطات الرتب وكاي تربيع  Kruskal-Wallis Testتائج اختبار ن) 3(يبين جدول رقم 
ودرجات الحرية ومستوى الداللة ألجابات أمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على مقياس 

  .المشكالت السلوكية تبعا لمتغير مستوى التعليمي لالم في االختبار البعدي

المترابطة بين متوسط الرتب لمقياس للعينات  Kruskal-Wallis نتائج اختبار :)3( الجدول
  . المشكالت السلوكية البعدي تبعا لمتغير مستوى التعليمي لالم

 االبعاد
المستوى التعليمي 

 لالم
 متوسط الرتب العدد

 كاي 

 تربيع

درجة 

 الحرية

مستوى 

*الداللة  

سلوك النشاط الزائد 
 وتشتت االنتباه

 043. 3 2.636 12.63 4 ثانوية عامة فما دون
    18.67 6 دبلوم

    16.09 17 بكالوريوس
    9.67 3 دراسات عليا

السلوك العدواني 
 والفوضوي

 020. 3 3.985 17.75 4 ثانوية عامة فما دون
    21.17 6 دبلوم

    13.32 17 بكالوريوس
    13.50 3 دراسات عليا

 سلوك العناية بالذات

 012. 3 10.901 16.38 4 ثانوية عامة فما دون
 

    24.25 6 دبلوم
    14.06 17 بكالوريوس
    5.00 3 دراسات عليا
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 االبعاد
المستوى التعليمي 

 لالم
 متوسط الرتب العدد

 كاي 

 تربيع

درجة 

 الحرية

مستوى 

*الداللة  

 سلوك إيذاء الذات

 1.595 15.50 4 ثانوية عامة فما دون
 3 .061 

    18.17 6 دبلوم
    15.44 17 بكالوريوس
    10.50 3 دراسات عليا

 السلوك النمطي

 433. 3 2.74 20.25 4 ثانوية عامة فما دون
    18.33 6 دبلوم

    13.59 17 بكالوريوس
    14.33 3 دراسات عليا

سلوك التوتر والقلق 
 واالكتئاب

 015. 3 5.181 19.75 4 ثانوية عامة فما دون
    21.00 6 دبلوم

    12.94 17 بكالوريوس
    13.33 3 دراسات عليا

سلوك االنسحاب 
 االجتماعي

 033. 3 8.751 23.50 4 ثانوية عامة فما دون
    20.17 6 دبلوم

    13.41 17 بكالوريوس
    7.33 3 دراسات عليا

المقياس البعدي 
 ككل

 16.184 20.63 4 ثانوية عامة فما دون
 3 .001 

    19.42 6 دبلوم
    12.32 17 بكالوريوس
    5.17 3 دراسات عليا

  )0.05(دال احصائيا عند مستوى *

للمقياس البعدي أن هناك تباين  )3(للمقياس القبلي والجدول) 2( خالل الجدولويتضح من 
واختالف بين متوسطات إجابات أمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على مقياس المشكالت 
السلوكية تبعا لمتغير المستوى التعليمي لالم،اذ بلغ متوسط اجابات األمهات على المقياس القبلي 

والبكالوريوس ) 22,50( ودبلوم) 21,25(ستوى التعليمي لالم ثانوية فما دون تبعا لمتغير الم
أما متوسطات المقياس البعدي إلجابات األمهات فبلغت ثانوية ) 7,33(والدراسات العليا ) 14,35(

ولمعرفة ) 5,17(والدراسات العليا ) 12,32(والبكالوريوس ) 19,42( ودبلوم) 20,63(فما دون 
روق واالختالف والتباين في المتوسطات تم احتساب درجة كاي تربيع لالختبار لصالح من تلك الف
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وهي اكبر من مستوى الداللة ) 143,(وقيمة الدراللة  )3(عند درجة حرية ) 5,423(القبلي بلغت 
اي انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية أما درجة كاي تربيع للمقياس البعدي وبلغت ) 05.(
وهي اقل من ) 001.(وقيمة الداللة للدرجة الكلية للمقياس ) 3(حرية  عند درجة) 16.184(

وهذا يعني ان هناك فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية لمقياس ) 05.(مستوى الداللة 
المشكالت السلوكية واننا نقبل الفرضية البديلة وهي ان هناك اثر لبرنامج الوثب على األحجار 

كالت السلوكية تبعا لمتغير المستوى التعليمي لالم لصالح المجموعة الثالثة في خفض المش
التجريبية، كما ويوضح الجدول أن هناك فروق ذات داللة إحصائية على ابعاد مقياس المشكالت 

النشاط الزائد والسلوك العدواني والفوضوي، وسلوك العناية بالذات، وسلوك إيذاء (السلوكية 
لصالح المجموعة ) لق واالكتئاب، وسلوك االنسحاب االجتماعيالذات، وسلوك التوتر والق

) 05.(وهي اكبر من ) 433.(التجريبية، أما بعد السلوك النمطي بلغت قيمة الداللة اإلحصائية 
وهذا يعني اننا نقبل الفرضة الصفرية وهي انه ال يوجد هناك اثر لبرنامج الوثب على األحجار 

وجاءت نتائج هذه الدراسة .عا لمتغير المستوى التعليمي لالمالثالثة لخفض السلوك النمطي تب
 ,.Ruane et al(ودراسة ) Neenceet al.,2016(ودراسة ) Symon,2005(تتفق مع دراسة 

وأكدت نتائج هذه الدراسات الى ان هناك اثر لفاعلية ) (Brown et al., 2015ودراسة ) 2019
ذوي اضطراب طيف التوحد تبعا لمتغير المستوى البرامج التدريبية الموجهة ألمهات أطفال 

التعليمي لهن، حيث اشارت النتائج الى ان األمهات اللواتي كانوا يتمتعون بتعليما جامعيا كانوا 
اكثر قدرة على تدريب وتعليم اطفالهن وخفض المشكالت السلوكية لدى اطفالهن في جميع االبعاد 

سلوك العدواني والفوضوي والعناية بالذات وايذاء الذات الرئيسية للمقياس وهي النشاط الزائد وال
اما السلوك النمطي فلم يكن للبرنامج فاعلية في ) والقلق والتوتر واالكتئاب واالنسحاب االجتماعي

خفضه وتعزوا الباحثتان ذلك الى ان السلوك النمطي هو احد السلوكات التي تحتاج الى الكثير من 
  . ك تدخالت عالجية أخرى مثل العالج باالدويةالوقت والتدريب، وأيضا هنا

الموجه ) S.S.T.P(هل يوجد أثر لبرنامج الوثب على األحجار الثالثة " :السؤال الثاني

 ألمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في خفض المشكالت السلوكية ألطفالهن

  "تبعا لمتغير حجم االسرة؟) 0.05(عند مستوى الداللة

السؤال تم استخراج متوسط الرتب، للمجموعة الضابطة والمجموعة ولالجابة عن هذا 
لخفض المشكالت السلوكية تبعا لمتغير حجم  Kruskal-Wallis Testالتجريبية واستخدم اختبار 

االسرة، وهو اختبار المعلمي وبديال الختبار التبياين األحادي الذي يستخدم إذا فقد شرط من 
في الدراسة لعمل المقارنات بين المجموعتين وتحديد الفروق شروط إيجاد التباين، واستخدم 

  . بينهما ودراسة اثر برنامج الوثب على األحجار الثالثة تبعا لمتغير حجم االسرة
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متوسطات الرتب وكاي تربيع  Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار ) 4(يبين جدول رقم 
ذوي اضطراب طيف التوحد على مقياس ودرجات الحرية ومستوى الداللة ألجابات أمهات أطفال 

  .المشكالت السلوكية تبعا لمتغير حجم االسرة في االختبار القبلي

للعينات المترابطة بين متوسط الرتب لمقياس  Kruskal-Wallisنتائج اختبار  :)4( الجدول
  المشكالت السلوكية القبلي تبعا لحجم أفراد االسرة

  العدد  حجم االسرة  االبعاد
  متوسطات

  رتبال

  كاي

  تربيع

  درجة

  الحرية

  مستوى

  *الداللة

سلوك النشاط الزائد 
 وتشتت االنتباه

 927.  2 151. 14.96 13 أفراد 1-3
      13.93 14 افراد 4-6
      25.17 3 افراد 6أكثر من 

السلوك العدواني 
 والفوضوي

 927.  2 151. 16.15 13 أفراد 1-3
      15.04 14 افراد 4-6
      14.83 3 ادافر 6أكثر من 

 سلوك العناية بالذات
 217.  2 3.054 20.77 13 أفراد 1-3
      11.39 14 افراد 4-6
      11.83 3 افراد 6أكثر من 

 سلوك إيذاء الذات
 445. 2 1.619 20.69 13 أفراد 1-3
      11.39 14 افراد 4-6
      12.17 3 افراد 6أكثر من 

  السلوك النمطي
 512. 2 1.338 11.92 13 أفراد 1-3
      19.32 14 افراد 4-6
      13.17 3 افراد 6أكثر من 

 والقلق واالكتئاب
 سلوك التوتر

 187. 2 3.354 19.92 13 أفراد 1-3
      13.50 14 افراد 4-6
      5.67 3 افراد 6أكثر من 

سلوك االنسحاب 
  االجتماعي

 875. 2 267. 14.35 13 أفراد 1-3
      15.71 14 افراد 4-6
      19.50 3 افراد 6أكثر من 

 المقياس الكلي
 438. 2 1.651 18.58 13 أفراد 1-3
      12.50 14 افراد 4-6
      16.17 3 افراد 6أكثر من 

  )0.05(دال احصائيا عند مستوى *
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على جميع ابعاد مقياس  )4( ويتضح من الجدول
   .حجم االسرةة والدرجة الكلية للمقياس القبلي تبعا لمتغيرالمشكالت السلوكي

متوسطات الرتب وكاي تربيع  Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار ) 5(يبين جدول رقم 
ودرجات الحرية ومستوى الداللة ألجابات أمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على مقياس 

  .م في االختبار البعديلال حجم االسرةالمشكالت السلوكية تبعا لمتغير 

للعينات المترابطة بين متوسط الرتب لمقياس  Kruskal-Wallisنتائج اختبار  :)5( الجدول
  المشكالت السلوكية البعدي تبعا لحجم أفراد االسرة

  العدد  حجم االسرة  االبعاد
متوسطات 

  الرتب
  كاي تربيع

  درجة 

  الحرية

مستوى 

  *الداللة

سلوك النشاط 
الزائد وتشتت 

 نتباهاال

 124.  2 4.175 15.96 13 أفراد 1-3
      14.86 14 افراد 4-6
      16.50 3 افراد 6أكثر من 

السلوك العدواني 
 والفوضوي

 075.  2 129. 16.88 13 أفراد 1-3
      15.07 14 افراد 4-6
      11.50 3 افراد 6أكثر من 

سلوك العناية 
 بالذات

 015.  2 8.387 18.54 13 أفراد 1-3
      13.71 14 افراد 4-6
      10.67 3 افراد 6أكثر من 

 سلوك إيذاء الذات
 015. 2 3.247 17.73 13  أفراد 1-3
      14.14 14 افراد 4-6
      12.17 3 افراد 6أكثر من 

  السلوك النمطي
 937. 2 5.190 15.92 13 أفراد 1-3
      16.29 14 افراد 4-6
      10.00 3 افراد 6أكثر من 

 والقلق واالكتئاب
 سلوك التوتر

 017. 2 8.205 18.46 13 أفراد 1-3
      14.07 14 افراد 4-6
      9.33 3 افراد 6أكثر من 

سلوك االنسحاب 
  االجتماعي

 046. 2 873. 16.38 13 أفراد 1-3
      14.64 14 افراد 4-6
      15.67 3 افراد 6أكثر من 
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  العدد  حجم االسرة  االبعاد
متوسطات 

  الرتب
  كاي تربيع

  درجة 

  الحرية

مستوى 

  *الداللة

 المقياس الكلي
 097. 2 8.400 17.81 13 أفراد 1-3
      14.00 14 افراد 4-6
      12.50 3 افراد 6أكثر من 

  )0.05(دال احصائيا عند مستوى *

أن هناك تباين بين متوسطات إجابات أمهات أطفال اضطراب  )5( ويتضح من خالل الجدول
لك طيف التوحد على مقياس المشكالت السلوكية تبعا لمتغير حجم االسرة، ولمعرفة لصالح من ت

وقيمة الداللة للدرجة ) 2(ودرجات الحرية وبلغت ) 8.400(الفروق تم احتساب كاي تربيع وبلغت 
وهذا يعني ان هناك فروق ذات داللة ) 05.(وهي اقل من مستوى الداللة ) 097.(الكلية للمقياس 

ان هناك  إحصائية على الدرجة الكلية لمقياس المشكالت السلوكية واننا نقبل الفرضية البديلة وهي
اثر لبرنامج الوثب على األحجار الثالثة في خفض المشكالت السلوكية تبعا لمتغير حجم االسرة 
لصالح المجموعة التجريبية، كما ويوضح الجدول أن هناك فروق ذات داللة إحصائية على ابعاد 

وك إيذاء والسلوك العدواني والفوضوي، وسلوك العناية بالذات، وسل(مقياس المشكالت السلوكية 
لصالح المجموعة ) الذات، وسلوك التوتر والقلق واالكتئاب، وسلوك االنسحاب االجتماعي

والسلوك النمطي بلغت قيمة الداللة (124.)التجريبية أما بعد النشاط الزائد بلغت قيمة الداللة 
 يوجد وهذا يعني اننا نقبل الفرضة الصفرية وهي انه ال) 05.(وهي اكبر من ) 937.(اإلحصائية 

هناك اثر لبرنامج الوثب على األحجار الثالثة لخفض النشاط الزائد والسلوك النمطي تبعا لمتغير 
حيث اكدت نتائج ) Brownet al.,2015(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة .حجم االسرة

ت الدراسة الى ان هناك فروق ذات داللة إحصائية لفاعلية البرامج التدريبية لخفض المشكال
السلوكية تعزى لصالح االسر الممتدة والكبيرة، وتشير الباحثتان الى ان احد األسباب وراء ذلك 

انه يتم توزيع المهام والمسؤوليات على جميع وهو ان االسرة الكبيرة توفر الدعم للوالدين، كما 
د مهمة افراد االسرة مما يجعل مهمة االم بالتدريب واالعتناء بطفلها ذو اضطراب طيف التوح

سهله، كما ويتعاونوا افراد االسرة جميعا في مساعدة االم برعاية اخاهم ذو اضطراب طيف 
وجاءت نتائج هذه الدراسة تتعارض مع دراسة . التوحد مما يخفف من الضغط النفسي على االم

)Neece et al.,2016 ( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة الى ان هناك فروق ذات داللة إحصائية
لح االسر الصغيرة، حيث اشارت الى فاعلية البرامج التدريبية في خفض المشكالت السلوكية لصا

لصالح االسر الصغيرة، وتعزو الباحثتنان ذلك الى ان مهام االم ومسؤولياتها في االسر الصغيرة 
  .تكون قليلة جدا، وان هناك متسع من الوقت لالعتناء وتدريب الطفل ذو اضطراب طيف التوحد
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ى الباحثتنان ان هناك اثر لفاعلية برنامج الوثب على األحجار الثالثة تبعا لمتغير االسرة، وتر
، سواء كانت االسرة كبيرة أم صغيرة وتعتمد فاعلية البرنامج على اعمار االفراد داخل االسرة

) S.S.T.P(اءت نتائج هذه الدراسة منطقية، حيث ساعد برنامج الوثب على األحجار الثالثة جو
أمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على خفض المشكالت السلوكية لدى اطفالهن، 
وتزويدهن باستراتيجيات وفنيات تساعدهن على إدارة وضبط المشكالت السلوكية في المواقف 

في عيادة الطبيب، وساعد هذا البرنامج األمهات على وعالية الخطورة والتي تمثلت في السوق، 
  .ابية، واالبتعاد عن السلبيةالتصرف بطريقة إيج

  :التوصيات

 وبناء على ما توصلت له نتائج هذه الدراسة، من فاعلية برنامج الوثب على األحجار الثالثة
)S.S.T.P ( في خفض المشكالت السلوكية لدى أطفال اضطراب طيف التوحد، وحرصا منا على

  :أطفالنا وتقديم الدعم للوالدين توصي الباحثتان بما يلي

اجراء العديد من الدراسات التي تقوم على التحقق من فاعلية برنامج الوثب على األحجار  -1
  .في خفض المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوي اإلعاقة) S.S.T.P(الثالثة 

التأكيد على الوزارات الحكومية المعنية بذوي اإلعاقة على توفير المعلومات األساسية حول  -2
  .ن، وتوجيههما الى مصادر الدعم المؤسسية والالمؤسسيةفئات اإلعاقة للوالدي

عقد دورات دريبية تثقيفية للوالدين والمعلمين ومن هم قائمين على رعاية الطفل ذوي  -3
اإلعاقة، لتوضح أهمية ومببرات البرامج التدريبية واثرها في خفض المشكالت السلوكية لدى 

  .األطفال ذوي اإلعاقة
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فعالية برنامج إرشادي قائم على علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب لدى طلبة 
 املرحلة الثانوية

  
   *سحر محمود المنشاوي

  

  ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى استراتيجيات علم النفس اإليجابي 
طالبة ممن حصلن على اقل ) 30(ونت العينة من في خفض االكتئاب لدى طلبة المرحلة الثانوية، تك

تجريبية طبق عليها البرنامج : ؛ وتوزيعهم عشوائيًا على مجموعتين)االكتئاب(الدرجات في مقياس الدراسة 
، وكما اعتمدت الدراسة )15(اإلرشادي، وضابطة لم تتعرض للبرنامج اإلرشادي؛ إذ تضمنت كل مجموعة 

  .على المنهج شبه التجريبي

عرف على فاعلية البرنامج اإلرشادي لدى طلبة عينة الدراسة، قامت الباحثة باستخدام مقياس للت
وبعد التحقق من صدقه وثباته تم تطبيقه على المجموعتين قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي (، االكتئاب
  .وبعدها

وتحليـل   (ANCOVA) أظهـرت نتـائج الدراسـة باسـتخدام أسـلوب تحليـل التبـاين المشـترك األحـادي         
ــرات التابعــة   التبــاين المشــترك المتعــدد  ــع،  )MANCOVA(متعــدد المتغي ــا تربي المحســوبة،  f، وقيمــة ايت

، وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى       (Wilks' Lambda)، واختبـار  )Paired t-test(واختبـار  
طة علـى مقيـاس االكتئـاب    بين متوسـطات اسـتجابات أفـراد المجمـوعتين التجريبيـة والضـاب       )α=0.05( الداللة

بداللته الكلية وأبعاده الفرعيـة التـي طبـق عليهـا البرنـامج اإلرشـادي القـائم علـى علـم الـنفس اإليجـابي، وكمـا             
ــائج باســتخدام اختبــار     ــرت النت ــأثر فاعليــة       ) t(أظه ــة ب ــاظ أفــراد المجموعــة التجريبي ــات المرتبطــة احتف للعين

وأوصت الدراسة بتطبيق استراتيجيات علم الـنفس اإليجـابي    ،هيقأسابيع من تطب) 3(البرنامج اإلرشادي بعد 
  .على متغيرات أخرى، وفي العملية التعليمية واإلرشادية

طلبــة المرحلـــة   ،البرنــامج اإلرشــادي، اســتراتيجيات علــم الــنفس اإليجــابي، االكتئــاب       : الكلمــات المفتاحيــة  
  .الثانوية
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The Effectiveness of a Counseling Program Based on Positive 
Psychology in Reducing Depression among Orphan Students  

 

Sahar M. Al-Menshawi, PhD in psychological and educational counseling. 
 

Abstract 
The study aimed to investigate the effectiveness of a counseling program based on 

positive psychology strategies in reducing depression among secondary school students. 
The sample consisted of (30) students who obtained the lowest marks in the study scale 
(depression). And distributing them randomly into two groups: a pilot on which the 
extension program was applied, and a control who was not exposed to the extension 
program As each group included (15), and the study also relied on the quasi-
experimental approach. 

To get acquainted with the effectiveness of the counseling program among the 
students of the study sample, the researcher used the depression scale, (and after 
checking its validity and reliability, it was applied to the two groups before and after the 
application of the counseling program. 

The results of the study showed by using the method of analysis of single co-
variance (ANCOVA) and analysis of multivariate multivariate covariance 
(MANCOVA), the value of ta squared, the calculated f, The experimental group on the 
effect of the effectiveness of the counseling program after (3) weeks of its application. 
The study recommended the application of positive psychology strategies to other 
variables, and in the educational and counseling process. 

Keywords: Counseling program, Positive psychology strategies, Depression, High 
school students. 

  

  خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل األول

  المقدمة

فالبيئة المضطربة المليئة  ،مهما وفاعال في صقل وبلورة شخصية الفرد راتلعب البيئة دو
وسلوكية  ،اضطرابات نفسية جسيمةوتسهم ب ،بالصدمات والضغوطات تنعكس على نفسية الفرد

  .وظهور أعراض اكتئابية لدى الفرد ،ةالعزل ،واالنطواء ،والعجز ،وانفعالية وتعرضه لالحباط

 ،والحزن والمشاعر السلبية ،فيه فترات طويلة من الكآبة الشخصاعتالل خطير يعاني  وهو
وينظر إلى االكتئاب  ،أوخيبة األمل أو الوحدة التي يمر فيها الفرد وتؤثر بطريقة سلبية على التفكير

وقد تصل إلى التفكير في االنتحار  ،بدنيةعلى أنه اضطراب نفسي له جوانب انفعالية ومعرفية و
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كمديرة مدرسة في مدرسة ثانوية ومن خالل االحتكاك والتعامل مع  ،ومن خالل عمل الباحثة
ومناقشة بعض المشاكل واالضطرابات  ،المدراء والمرشدين الذين يعملون في المدارس الثانوية

رة تتمثل بالنظرة التشاؤمية للمستقبل وهذه النظ ،النفسية التي تظهر عند الطلبة بصورة ملحوظة
 .ومجابهة العقبات ،ووجود مشاعر من الحزن الشديد والتردد وعدم القدرة على اتخاذ القرار

ومن هنا كان من الضروري الوقوف على هذه الحاالت من خالل تصميم برنامج إرشادي 
داف التوجيه واإلرشاد ومن أهم أه ،نفسي للتخفيف من تلك األعراض االكتئابية قبل أن تتوغل

أي تناول السلوك المضطرب والبيئة المضطربة بالتغيير والتعديل حتى  ،النفسي تحقيق التوازن
الهدف؛ تنمية طاقات ويتطلب تحقيق هذا  ،يحدث توازن بين الفرد وبيئته المحيطة به

. الصعبة وخاصة المواقف ،التعامل مع المواقف التي يواجهها وإكسابهم مهارات ،المسترشدين
   ).1998 ،زهران(

واالرتقاء بحياتهم، فقد اتجهت أنظار النفسية األفراد وحمايتهم من االضطرابات  ولوقاية
في اآلونة األخيرة إلى البحث عن الجوانب النفسية اإليجابية للفرد، وخاصة علماء النفس الكثير من 

لخبرات والسمات اإليجابية الذي اهتم با (Martin Seligman)بعد إسهامات مارتن سيليجمان 
 ،التفاؤل ،األمل ،والذي يهتم بالوجود والرضا ،وهو ما أطلق عليه علم النفس اإليجابي ،لألفراد
  .(Guan & Joseph, 2001)  من الجوانب النفسية اإليجابية،وغيرها ،السعادة

ى الحالية إلسعت الدراسة حيث لالهتمام المتزايد بعلم النفس اإليجابي؛  لقد اتجهت األنظار
على أثر برنامج إرشادي قائم على علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب لدى طلبة التعرف 

وذلك لما تتيحه فنيات علم النفس اإليجابي من أنشطة مهمة في خفض االكتئاب  ،الثانوية العامة
  ).2004المنسي،(وخاصة أن الهدف الرئيسي لإلرشاد هو خفض السلوك لالمسؤول واالنهزامي 

 مشكلة البحث

يواجه العديد من طلبة المرحلة الثانوية ضغوطات كثيرة، مما ينعكس على انفعاالتهم، 
 ةيشعرهم بالتوتر والتفكير السلبي هروبا وخوفا من شبح الفشل، لذلك فهم بحاجشخصيتهم مما و

  .إلى تحسين مزاجهم وإعطائهم نوعا من الصالبة النفسية

ي مجال التعليم، الحظت لدى بعض الطلبة درجة من الخوف فمن من خالل عمل الباحثة ف
والتوتر النفسي واضطراب المزاج جراء التفكير بمصيرهم المستقبلي، وغالبًا ما تقضي إلى عدم 
تكيفهم بشكل عام، وعدم توافقهم النفسي والشخصي مع أنفسهم، وزمالئهم، ومعلميهم، وال 

  .يتمتعون بصحة نفسية جيدة وإيجابية



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  المنشاوي

  3018

أكدت دراسات عديدة على أن البرامج اإلرشادية التي تستند ألسس نظرية متنوعة، كان وكما 
لم تتطرق أي دراسة من هذه  الها الفاعلية في خفض االكتئاب لدى طلبة الثانوية العامة، إّلا أنه

الدراسات أو غيرها في حدود علم الباحثة إلى فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى فًنيات علم 
 :هذه الدراسات وتتفق الدراسة معاإليجابي في خفض االكتئاب لدى طلبة المرحلة الثانوية،  النفس

  ).2017( حماددراسة  ،)2020(حميد وحسن دراسة (

  :تتحدد مشكلة البحث بالتساؤل الرئيس التاليو 

ما دور البرنامج اإلرشادي القائم على علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب لدى  -

 ؟حلة الثانويةطلبة المر

 :وينبثق عن التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية
بين متوسطات درجات ) a = 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل   1.

  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس االكتئاب تعزى للبرنامج اإلرشادي؟

بين متوسطات درجات المجموعة  )α=0.05(إحصائية عند هل توجد فروق ذات داللة   2.
  التجريبية على مقياس االكتئاب في القياس التتبعي؟

  : أهداف الدراسة

  .زيادة وعي المرشدين النفسيين في كيفية التدخل والتعامل مع الطالب -

  .رفع مستوى الصحة النفسية لدى الطالب في المداس -

  .في المساندةائم على علم النفس اإليجابي الكشف عن دور البرنامج اإلرشادي الق -

 .بناء برنامج إرشادي نفسي للتخفيف من أعراض االكتئاب -

  أهمية الدراسة

  .إثراء خبرة المرشدين النفسيين والعاملين في مجال اإلرشاد النفسي بأساليب فاعلة -

لنفس على استراتيجيات علم ا القائمتوجيه أنظار المختصين إلى أهمية اإلرشاد النفسي  -
  .وإكساب المسترشد مظاهر الصحة النفسية ،اإليجابي
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  مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية 

 The extension programالبرنامج اإلرشادي  -

وقواعد علمية والذي من  في ضوء أسس نظرية ،مجموعة اإلجراءات المنظمة والمخططة
والذين  ،أو لمجموعة من المسترشدين ،خالله يحقق الخدمات اإلرشادية أو أغلبها للمسترشد

تتفق ميولهم وحاجاتهم اإلرشادية معا إلى حد ما والتي يمكن تحقيقها لهم في مجموعات صغيرة 
 ،الداهري(. أوكبيرة متشابهة في مواقف جماعية مستخدمين أسس وأساليب اإلرشاد الجمعي

2005(.  

ظم، وقائم على استراتيجيات علم برنامج إرشادي مخطط ومن هو: ويعرف البرنامج إجرائيًا
روح  –الفكاهة  –الّتدفق  –الّتفكير اإليجابي  –األمل  –التفاؤل : والتي تشمل ،النفس اإليجابي

 ،بواقع جلستين أسبوعيا ،جلسة إرشادية) 14(والذي يتكون من  الدعابة معنى الحياة الروحانية
  .دقيقة) 45( مدة كل جلسة

   Positive psychologyعلم النفس اإليجابي  -

 علم النفس اإليجابي على المستوى الذاتي ،وتشكيز ينتهيمالي لقد عرف سيلجمان
  :الشخصيأو

الرفاهية الشخصية الوجود : يهتم بدراسة وتحليل الخبرات الشخصية الذاتية مثلبأنه علم 
لتدفق ا - ) في المستقبل(األمل والتفاؤل  -) في الماضي(القناعة والرضا  -الذاتي الشخصي 

حيث يتعلق علم النفس اإليجابي بدراسة وتحليل السمات اإليجابية  ،)في الحاضر(والسعادة 
 –التذوق الجمالي  -مهارات العالقات االجتماعية  -البسالة والجرأة  - العمل  -الحب : للفرد

 –لية المسؤو –الحكمة  - الموهبة –للمستقبل  االنفتاح العقلي - األصالة  - التسامح  -المثابرة 
 .)PARK, 2003( .أخالقيات العمل -التحمل  –األدب  –االعتدال  –اإليثار  –المودة 

  ) Depression(االكتئاب  -

 ،التوتر ،البؤس ،الحزن،تقلب المزاج ،معرفية ،عقلية ،حالة نفسية تصاحبها تغيرات جسمية
  .)Beck, 1997( .انخفاض النشاط ،والشهية ،اضطرابات النوم ،الالمباالة

الدرجة التي حصل عليها طلبة المرحلة الثانوية على  :ويعرف مفهوم االكتئاب اجرائيا
  .مقياس االكتئاب الذي تم استخدامه في هذه الدراسة
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والمسجلون في  ،)18 -16(أعمارهم من سن  تتراوحهم الذين : طلبة المرحلة الثانوية -
  ).2021\2020(الدراسي  المدارس الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم للعام

 حدود الدراسة ومحدداتها 

تقتصر هذه الدراسة على طلبة المرحلة الثانوية في مدارس لواء عين : البشرية الحدود -
  .الباشا

   .)2021 \ 2020( الحالي العام في الدراسة إجراءات تطبيق تم :الزمانية الحدود -

  .باب عمان الثانوية المختلطةتم تطبيق الدراسة في مدرسة  :الحدود المكانية -

  محددات الدراسة

إليه الدراسة من صدق وثبات المقاييس المستخدمة في الدراسة  تتم تحديدها فيما توصل
ومدى فاعلية البرنامج اإلرشادي المستند على علم النفس اإليجابي  ،البحث المستخدمة ومنهجية
وما آلت إليه نتائج الدراسة من تطبيقات  ،ودقة إجابات أفراد الدراسة على مقياس الدراسة وجدية
  .عملية

  الفصل الثاني

   (Psychological depression)االكتئاب النفسي :أوال

  ):Depression(مفهوم االكتئاب النفسي 

الفرد هو مجموعة من السلوكيات التي يمر بها ): "Burns &Beck, 1997( برونز بيكوعرفه  -
  .وفقدان الثقة ،وفقدان االستجابة المرحلية ،البكاء ،الحزن ،بالهبوط الحركي واللفظيوتتسم 

ينشأ  ،حالة اضطراب تتميز بحزن وتشاؤم غير مناسب: "بأنه وعرفته منظمة الصحة العالمية -
  ".وال يتضمن في مظاهره توهما أو هذيانا ،عادة عن تجربة مقلقة

فترات طويلة من الحزن ل الشخصفيه هو اعتالل خطير يعاني : االكتئاب بشكل عام وشامل -
ليه أنه وينظر إ ،السلبية أوخيبة األمل تؤثر بطريقة سلبية على التفكير والمشاعروالتشاؤم 
 .وقد تصل إلى التفكير في االنتحار ،له جوانب انفعالية ومعرفية وبدنية اضطراب

  ).1998،زهران(

  :تصنيف االكتئاب

  :ي بعدة أنواع منهااالكتئاب النفس )515-514 ،2005( لقد صنف زهران
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 . وهو أخف صور االكتئاب حيث شعور باإلجهاد :فاالكتئاب الخفي -

 .ويكون المريض في حالة ذهول ،من أبسط صور االكتئاب :االكتئاب البسيط -

 .ويشعر المريض بموجة من الحزن ،من أشد صور االكتئاب حدة :االكتئاب الحاد -

 . لتي يمر بها مثل فقد عزيزوهو رد فعل لحدوث الكوارث ا: االكتئاب المزمن -

 .أو خبرة مماثلة ،هو اكتئاب مصدره خبرة جارحة يمر بها: االكتئاب الشرطي -

 . عند النساء وعند الرجال في األربعينات الخمسينات يحدث اكتئاب سن القعود -

 .عادة يكون نتيجة األزمات الخارجية :العصابي االكتئاب -

  .د حاالت االنتحاريصاحبه هالوس وتتزاي :ياالكتئاب الذهان -

  :إلى) 138-136ص  ،2010(عثمان أعراض االكتئاب كما صنفها 

  :األعراض الجسمية والفسيولوجية

  .انقباض في الصدر والشعور بالضيق وزيادة التعرق -

 .اضطراب الجهاز الهضمي مع فقدان الشهية ورفض الطعام -

  .هزل ،البول ،الصداع والتعب واضطرابات النوم -

  :النفعاليةاألعراض ا

 .العزلة ،الشعور باليأس واإلحباط وانخفاض المزاج -

  .انخفاض الدافعية للعمل ،البكاء ،التشاؤم ،الشعور بالفشل -

 .ومشاعر الخوف االنسحاب االجتماعي ،فقدان االهتمام بمن حوله -

  األعراض المعرفية 

  . يةتوقع الفشل في المواقف الحيات ،نقص القدرة على التفكير واإلدراك -

  .القرارات اتخاذ في التردد ،والسرحان الشرود -

  األعراض السلوكية 

  .والضجر ،فقدان الطاقة والشعور باالجهاد والتعب -

  .عدم التفاعل مع من حولهو ،التدخين القهري -
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  .إهمال نظافة الفرد الشخصية -

  .ونقص االنتاجية في العمل ،الالمباالة في النفس -

 أسباب االكتئاب

  :هيأسباب االكتئاب  إن)  56ص ،2001(عمار  أشار

  أسباب بيولوجية جسمية 

  .أسباب وراثية أو أسباب عضوية أو كيميائية -

  .نقص في افراز الهرمون المنشط للغدة الدرقية -

  .تعاطي الكحول ،كاألدوية ارتفاع ضغط الدم ،تعاطي الفرد بعض أنواع األدوية -

  األسباب النفسية واالجتماعية 

 . كالكوارث القاسية كموت عزيز ،ظروف والخبرات األليمةالتوتر االنفعالي وال -

  .الصراعات الالشعورية التي يمر بها الفرد والخبرات المؤلمة في حياته -

  .والقلق ،الفشل ،االحباط -

 :النظريات النفسية في تفسير االكتئاب

  : نظرية التحليل النفسي -

 نوات األولى من حياة الفرد وهوأشار فرويد أن العصاب ينشأ نتيجة لصدمة نفسية خالل الس
 ويعبر عن الصراع الشديد ،األوديبي بين الطفل وأحد الوالدين من الجنس اآلخرأساس الصراع 

أن االكتئاب يشبه الحزن ويختلف عن السوداوية في و ،واألنا األعلىبين مكونات الشخصية الهو 
   .)2009،الخواجا( نتحارالحاالت التي تقدم على االلوم الذات حيث ينقلب العدوان في 

 :نظرية التعلم السلوكي -

حيث يرى أنصار المدرسة السلوكية أن السلوك العصابي يتعلمه الفرد تبعا لنفس المبادئ 
أال وهي مبادىء التشريط سواء لدى بافلوف في  ،العامة التي تحكم اكتساب كل سلوك يتم تعلمه

كما يؤكد هذا الوضع األساسي على  ،رائيةصورتها الكالسيكية أم لدى سكنر في صورتها اإلج
  ).320 ،2002 ،الحسين( وألسباب واألسباب الكامنة للمرض ،رفض مفاهيم الصراع العصابي
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وتعتمد المفاهيم األساسية أيضا لنظرية التعلم في تفسير السلوك على مفهوم التدعيم 
 أن يترك األثر السلبيمما في شأنه  ،خفض التعزيز اإليجابي لدى الفردوخاصة  ،)التعزيز(
)Lewinsetm, 2001, 81(.  

 :النظرية المعرفية -

تضع في  ولم عاطفيال ضطراباال بأنه االكتئاب وصفت التي العامة النظر وجهة بيك يتحدى
  ).2005 ،الشناوي( المظاهر المعرفية البارزة لالكتئاباالعتبار 

 ضطراب ناجم عن عملية اإلدراكا: أن االكتئاب هو ،ويرى عالم النفس األمريكي أرون بيك
يعتقد بيك أن األفراد المكتئبين هم الذين يخلقون االكتئاب بأنفسهم عن طريق الخاطىء وإذ 

   .)2001،عمار( الالعقالنيةنزعتهم 

   :عالج االكتئاب النفسي في علم النفس

  العالج النفسي  -

استخدام اإليحاء ويضم عدة أساليب منها  ،ويتضمن جلسات عالجية فردية أو جماعية
 ،2002 ،الحسين( ولكل هذه فنيات واضحة ،أسلوب التحليل النفسي والعالج السلوكي ،تدعيموال

238(.   

  العالج الطبي 

كذلك يمكن  ،ويتضمن استخدام العقاقير المضادة لالكتئاب تحت إشراف األطباء النفسيين
  .)519-518 ،2005،زهران( بهيشديدة جراحة الفص الجوفي حاالت  ،الكهربائياستخدام العالج 

  Positive Psychologyعلم النفس اإليجابي : ثانيا

يسعى علم النفس اإليجابي إلى دراسة شخصية الفرد الذاتية والعمل على فهمها وتطويرها، 
كاالنفعاالت اإليجابية التي تقود الفرد إلى الرضا عن الماضي،  ،المكونات اإليجابية للحياة وفهم

الوقت الحاضر، واألمل بالمستقبل، وكما يسعى لتطوير الصفات اإليجابية المتمثلة  والسعادة في
  .Younes, 2015)(. في التسامح، وفهم الذات، الشجاعة، الفضول، والنزاهة

وعلم النفس اإليجابي مصطلح يطلق على مجموعة من الدراسات التي تهدف في البحث عن 
 ،ب فهم أعمق للمشاعر اإليجابية والسمات اإليجابيةواكتسا ،الحياة تستحق العيشيجعل كل ما 

اإليجابي إلى حد كبير على تحليل االضطرابات النفسية والمعاناة علم النفس لقد ركز مجال 
ولم يكن هدف سيلجمان المتأثر بعلم النفس  ،للمعاناة مجرد اعتباراإلنسانية واعتبرت السعادة 
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ركز  ،بل بناء صورة أكثر اكتماال للتجربة اإلنسانية ،يهو استبدال علم النفس التقليد ،اإلنساني
) السعادة والتدفق(الحاضر ا ،-) الرفاه والرضا(الماضي : علم النفس اإليجابي على ثالث مجاالت

  ).األمل والتفاؤل(المستقبل  -

 )Martin Seligman(لقد بدأت الشرارة األولى لعلم النفس اإليجابي، عندما تولى سيلجمان 
  .)2019بوفية، (، في نهاية التسعينات )1981(الجمعية األمريكية لعلم النفس عام  رئاسة

علم النفس اإليجابي مظلة عامة لدارسة االنفعاالت والسمات  أن )2018زعيمية، (أشارت 
 (Seligman, 2005) أما ،وأثرها على ميوله النفسية، وانفعاالته العصبية لشخصية للفرداإليجابية 
علم جديد واتجاه نفسي حديث ضمن ميادين علم النفس  ،فس اإليجابي يمثل بمفهومهأن علم الن

الحديث، ويسعى إلى االهتمام بدراسة القوى والقيم وتنمية القدرات والمهارات النفسية اإليجابية 
التي تمكن كال من األفراد والمجتمعات من التقدم واالزدهار والشعور بالسعادة وتحقيق الصحة 

   .السوية اإليجابية النفسية

أن علم النفس اإليجابي يسهم في مساعدة الفرد على  )2020(دراسة شواهنة وأشارت 
اإليجابية، بهدف تحسين وزيادة الرضا عن الحياة، وتحسين نوعية حياة الفرد، التدخالت فاعلية 

  .وتعزيز أدائه في مختلف المجاالت

  أهداف علم النفس اإليجابي 

ينظرون إلى إن هدف علم النفس اإليجابي يتجه على المستوى  ،مالئهزوطبقًا لسليجمان و
، أما في الحاضر والمستقبل يتجه نحو الخبرة )الماضي(الذاتي الرضا والتقبل الذاتي والقناعة 

على المستوى الفردي، وعلى المستوى الجماعي إلى االعتدال  ،الذاتية واألمل والسعادة والتفاؤل
  .(Seligman, 2011)خالق والقدرة على التحمل وتحمل المسؤولية واأل

 أهمية علم النفس اإليجابي

تكمن أهمية علم النفس اإليجابي من خالل المواقف اإليجابية التي يتعامل معها الفرد، وذلك 
، وكما أنه يزيد من القدرة )التوازن في شخصيته(ألنه يساعد على االستقرار النفسي والصحي 

العقبات والتحديات، وقدرته على اتخاذ قرارات مناسبة في المواقف  على الشجاعة لمواجهة
علم وكما يهدف  الحياتية، ويمنح الفرد طموحًا يسعى لتحقيقه في حياته الحاضرة والمستقبلية

  .(Seligman, 2011) لتقديم أساليب وفنيات تعتمد على اإليجابية في التعاملالنفس اإليجابي 
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  :ياإليجاباستراتيجيات علم النفس 

له أثر إيجابي على تحقيق النجاح، وجودة الحياة واالتفاؤل، فعرفه : تنمية التفاؤل -
)Seligman ( المشار إليه في)Kennedy, 2012, 22 (األسلوب والكيفية التي يفسر : "أنه

بها األفراد الظروف واألحداث التي يمر بها، فالمتفائلون ينظرون إلى األحداث السيئة 
األحداث الجيدة تحدث بسبب  وأنأنها تحدث بسبب عوامل خارجية غير مستقرة،  ،والسلبية

  ".العوامل الداخلية المستقرة

وترتبط بالبيئة الخارجية، وإشباع الحاجات، والرضا عن الحياة، وشعوره بمعنى  :جودة الحياة -
  ).2019العاوور والنواجحة، (الحياة اإليجابية وشعوره بالسعادة 

االندماج التام في األعمال التي يقوم بها الفرد، وتتوافق مع الوعي الذاتي في تحقيق  :االندماج -
  .(Nakamura & Csiksz, 2009)أهدافه، وتطوير مهاراته 

  ).2018 ،الفنجري( حياته في المشرق الجانب ارؤية :الدعابة وروح الفكاهة -

الفردي، مما يؤدي به إلى الحديث مع النفس على المستوى  :الحديث الذاتي اإليجابي -
  .(Spak, 2014)استبصارالفرد في شخصيته وحياته 

   ).2018عبد الخالق وصالح، (هو األمل في تحقيق ما يصبو إليه  :غرس األمل -

هدف يسعى الفرد إلى تحقيقه في حياته، وإن وجود الدافع لإلنجاز يشير إلى  وجود :اإلنجاز -
  . (Seligman, 2011)حقيق النجاح، وشعوره بالسعادة استعداد الفرد ومثابرته في سبيل ت

 إيجابي، سلوك حدوث بعد الفرد عن تصدر التي اإليجابية المعززات وهي :اإليجابي التعزيز -
  ).2016ريتشارد، (في حياته المستقبلية  السلوك هذا من بالمزيد القيام على الفرد وحث

 ). 2019،عيسى( يقة مباشرةمواجهة االضطرابات بطر: استراتيجية المواجهة -

  . وهو مسامحة وتقبل اآلخرين رغم االختالفات الثقافية: التسامح -

  ).2016 وعطية، الربيع(انفعاالته  في والتحكم السيطرة :النفس ضبط -

 ).2008 ،زعيمية( العالقة اإليجابية مع اآلخرين، وأنه فردًا محبوبًا مقبوال: العالقات اإليجابية -

   .مواجهة المحن والشدائد والصعاب: وة والشجاعةمهارة الق -

معنى وجوده في الحياة شعوريًا، وإن الشعور بمعنى الحياة هو أن يعي ويفهم : إيجاد المعنى -
  .(Seligman, 2011)األفراد أن هذه الحياة تستحق الحياة والمثابرة في المجتمع 

  .ية في التفكير طريقة تساعده في الوصولقدرة الفرد على إيجاد طرق إيجاب: التفكير اإليجابي -
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  ). 2017أبو عيطة وعيسى، ( عليهاطريقة عالجية يتم تدريب الفرد المضطرب : االسترخاء -

وتعني أن يقفز ويصرخ ويضحك الفرد بصوت عال، عندما : استراتيجية اصرخ من أعلى القمة -
  .(Bryant, Chadwick, 2011) ةيمر بخبرة إيجابي

  ت علم النفس اإليجابي أشهر نظريا

حيث أن السعادة الحقيقية يشعر بها األفراد من خالل التجارب التي : نظرية السعادة األصلية -
  .الحياة ذات مغزى -الحياة المشاركة  - الحياة السارة : على ثالثة عواملوتقوم يمرون 

فز األفراد على القيام ويح ،تؤكد هذه النظرية على هدف الوصول إلى الرفاهية: نظرية الرفاهية -
 –المشاركة  -المشاعر اإليجابية : ويصف خمسة عوامل للرفاهية ،كثيرة في الحياةبأشياء 

 .)2018،مرعي. (واإلنجاز -المعنى والهدف  –العالقات  –اإلنجاز 

 : ثالثا :البرنامج اإلرشادي

ات علم النفس قائم على استراتيجي ،هو برنامج إرشادي مخطط :تعريف البرنامج اإلرشادي
التفكير اإليجابي  –جوانب القوة  –معنى الحياة  –األمل –التفاؤل  –التسامح : وأهمها ،اإليجابي

ويتكون  .واالستبصار -السعادة  –الرضا عن النفس  -الحديث اإليجابي –االنفعاالت اإليجابية  –
   .دقيقة بواقع جلستين أسبوعيا) 45(جلسة مدة كل جلسة ) 14(البرنامج من 

  :هدف البرنامج اإلرشادي

لدى يهدف البرنامج اإلرشادي الجمعي إلى مساعدة أفراد عينة الدراسة على خفض االكتئاب 
 جلساتوتم عقد  ،طالبة) 15(وعددهن  ،والذي طبق عليهم البرنامج اإلرشادي ،طلبة الثانوية

  :ويمكن تقسيم األهداف إلى نوعين ،البرنامج اإلرشادي في إحدى القاعات

  أهداف عامة 

يهدف البرنامج الحالي إلى فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى استراتيجيات علم النفس  -
من خالل معالجة المواقف التي يتعرض لها  ،خفض االكتئاب لدى طلبة الثانويةفي اإليجابي 

  .األفراد المشاركين

  . لدى طلبة الثانوية يهدف البرنامج إلى تعليمهم وتدريبهم وتثقيفهم وإعادة البناء المعرفي -

والتماسك ،إلى التبصير بأهمية التنفيس االنفعالي والمساندة االجتماعية البرنامجيهدف  -
  .األسري
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  :أهداف خاصة

  .يركز البرنامج اإلرشادي على خفض االكتئاب لدى طلبة الثانوية -

ن األهداف وتشير الباحثة إلى أن البرنامج اإلرشادي المعد للفئة المستهدفة قد حقق كثيرا م -
للعينات ) t(أنه باستخدام اختبار : حيث أظهرت النتائج ،المجموعة التجريبيةاإليجابية 

التجريبية بأثر فاعلية البرنامج اإلرشادي بعد أسبوعين من المجموعة المرتبطة احتفاظ 
وذلك من خالل خفض االكتئاب لدى طالبات الثانوية في مدرسة باب عمان الثانوية  ،تطبيقه
  .وتطوير األساليب والفنيات واالستراتيجيات التي تنمي مهاراتهم ،تلطةالمخ

  :أهمية البرنامج اإلرشادي

  .إرشادية مع أعضاء المجموعة التجريبية مبنية على االحترام عالقاتالتعارف وبناء  -

  .تنمية مهارات التواصل واالتصال البناء -

  .اعياالجتم - االنفعالي  -نمية مهارات التكيف النفسي ت -

فئة  ،وهم طلبة الثانوية العامة ،تطبيق البرنامج اإلرشادي على الفئة المستهدفة من األفراد -
  .من ذوات االكتئاب المرتفع ،عاما) 18-16(واللواتي تتراوح أعمارهن ما بين اإلناث 

  مدة تطبيق البرنامج 

 ،ستين في كل أسبوعبواقع جل ،أسابيع) 7(تم تطبيق البرنامج مدة شهر وثالثة أسابيع بواقع 
جلسة تتضمن ) 14(حيث بلغت جلسات البرنامج اإلرشادي  ،دقيقة) 45(ومدة الجلسةالجسة 

  .تطبيق القياسين القبلي والبعدي على عينة الدراسة

  األساليب المستخدمة في البرنامج اإلرشادي 

  ).2013 ،زةعنان( وتقديم المكافآت ويشير التعزيز إلى زيادة تكرار السلوكه :التعزيز -

   .ويقلل من تشتته ،ويعمل على خفض التوتر والضغط لدى الفرد :االسترخاء -

من األساليب المهمة والتي تعمل على تدريب الفرد على العديد من المهارات : النمذجة -
  ).2017،أبو عيطة وعيسى( سلوكات جديدة واالقتداء بهاتكسب الفرد االجتماعية 

مهارات يستخدمها الفرد عند تقديم أو تلقي مختلف أنواع المعلومات وهي : مهارات التواصل -
  ).2019 ،العدل( األفكار والمشاعر لألطراف األخرى أو التعبير عما يدور حولهإيصال : مثل
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قيام المرشد النفسي بإيجاز ماتم تداوله في الجلسة وما قاله األعضاء بعبارات : التلخيص -
جعل المسترشد يستبين بعض القضايا التي قد تكون غير مختصرة وهي مهارة جديدة ت

   ).2017،أبو عيطة وعيسى( أو غير متبلورة أو غير مؤكدة واضحة لديهم

وهي طريقة تربوية تستهدف تعديل بعض السلوكيات : والمناقشات الجماعية المحاضرات -
خللها مناقشات والمعتقدات واالتجاهات ويتم خاللها إلقاء محاضرة حول موضوع الجلسة يت

  . من جانب األعضاءمفتوحة 

ترتبط الواجبات المنزلية بموضوعات الجلسات وأهدافها كما ينبغي : الواجبات المنزلية -
بهدف التأكد على المفاهيم  ،أنشطة خارج الجلسات اإلرشاديةفي تحديد مشاركة ال

  ).2005،الداهري( والمعلومات المكتسبة أثناء الجلسة أو التمهيد للجلسة التالية

  :إجراءات تنفيذ البرنامج

  .وأثناء الجلسات ،المطلوب تحقيقها في العملية اإلرشادية) العامة والخاصة(تحديد األهداف  -

  . تحديد األدوات والوسائل واألساليب واالستراتيجيات من أجل تحقيق األهداف -

والقدرات المتاحة  ،لبرنامجحصر اإلمكانات المتوفرة والمطلوب تنفيذها واستخدامها في ا -
  .الالزمة

  .الواجبات -  األنشطة - المالحظة  -االستبيان : تحديد إجراءات التقويم من حيث -

وتحديد  ،وتحديد ساعات البدء واأليام ،عمل جدول زمني محدد لتنفيذ البرنامج واالنتهاء منه -
  . المكان

والحرص  ،ن األعضاء أثناء تطبيق البرنامجااللتزام باإلجراءات الصحية والتباعد االجتماعي بي -
   .للحماية من جائحة كوروناالكمامات والمعقمات والكفات الطبية استخدام على 

  :الدراسات السابقة. ثانيًا

 الدراسات العربية: أوال

دراسة كشفت عن أثر برنامج إرشادي وقائي مستند إلى علم النفس  )2019(الخطيب دراسة  -
د من الضغط النفسي وتحسين الصالبة النفسية لدى طلبة جامعة العلوم اإليجابي في الح
) 16(طالب، قسموا إلى مجموعة تجريبية بلغت ) 32(تكونت العينة من اإلسالمية، فقد 

إلى وجود أثر دال  :وقد توصلت الدراسة ،طالب) 16(تكونت من طالب، ومجموعة ضابطة 
وتحسين الصالبة النفسية لدى أفراد المجموعة للبرنامج اإلرشادي في خفض الضغط النفسي 
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وعدم وجود فروق دالة بين التطبيقين البعدي والمتابعة لدى طالب المجموعة  ،التجريبية
 .التجريبية

دراسة هدفت الى تقديم الخصائص السيكومترية لمقياسي ضبط الذات ) 2017(حماد أجرى  -
 ،المرحلة الثانوية في مدينة الكرك في األردن واألفكار الالعقالنية والعالقة بينهما لدى طلبة

طالبًا ) 135(واستخدم المنهج الوصفي المسحي االرتباطي، وتكونت العينة العشوائية من 
دال إحصائيًا في قوة العالقة  اختالفوجود : وتوصلت النتائج إلى ،الكركوطالبة من مدارس 

 ،العجز، وجاءت الفروق لصالح الذكوراالرتباطية تعزى ألثر النوع االجتماعي في الشعور ب
  .بينما لم يظهر اختالف في قوة العالقة في باقي المتغيرات

 :الدراسات األجنبية: ثانيا

دراسة هدفت الى التحقق  Hamidreza & Hasan, 2020)(حميد وحسن كل من أجرى  -
لدى المراهقين من فعالية العالج النفسي اإليجابي في تحسين الرفاه النفسي واحترام الذات 

وتم تقسيمهم  ،مراهق) 30(المصابين باالكتئاب في مدينة أصفهان، وتكونت العينة من 
وأشارت  ،مراهقًا) 15(مراهقًا، وضابطة ) 15(تجريبية  :عشوائيًا إلى مجموعتين متساويتين

إلى فعالية البرنامج في تحسين الرفاه النفسي واحترام الذات لدى المجموعة  :النتائج
  .جريبيةالت

هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج  والتي ،دراسة  (Dijkstra, Pieters, 2019) أجرى -
إرشادي إلكتروني يستند إلى علم النفس اإليجابي في خفض القلق واالكتئاب لدى البالغين 

شخصًا في السن الثامنة عشرة من عمرهم من ) 257(تكونت عينة الدراسة من . في هولندا
) 138(المواطنين الهولنديين الذين أبدوا رغبتهم بالمشاركة بالبرنامج؛ حيث تم توزيعهم إلى 

وجود فروق ذات  :وأظهرت نتائج الدراسة ،كمجموعة ضابطة) 138(كمجموعة تجريبية و
اعلية البرنامج اإلرشادي في داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية، مما يؤكد على ف

  .خفض القلق واالكتئاب لدى البالغين

هدفت  ،الطلبةالعوامل المدرسية وعالقتها باالكتئاب لدى : دراسة بعنوان )2001(أجرى يانج  -
وتكونت العينة القصدية  ،الطلبةالدراسة بحث العوامل الدراسية في عالقتها باالكتئاب لدى 

تحليل االرتباطي واالنحدار المتعدد لدراسة العوامل التي تنبئ طالب وقد استخدم ال 500من 
وقد أظهرت النتائج ارتباط االكتئاب  ،باستخدام مقياس االكتئاب ،المنهج التجريبي ،باالكتئاب

بداللة احصائية من العالقة مع المدرسين واألقران وأن التحصيل في اللغة قد ارتبط بداللة 
  .بيةإحصائية مع األعراض االكتئا
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  :التعقيب على الدراسات السابقة

 تبين أن العديد من الدراسات السابقة تسعى للتعرف على أثر البرنامج ،من حيث األهداف -
  ).2017 ،حماد(اإلرشادي في خفض االكتئاب كما في دراسة 

يالحظ وجود فاعلية وأثر واضح الستراتيجيات علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب لدى  -
باستخدام المقياس القبلي والبعدي تعزى للمجموعة التجريبية وبعد فترة المتابعة  ،ةالطلب

   .)Dijkstra, 2019( :كدراسة

وكما استندت بعض الدراسات على البرنامج اإلرشادي القائم على علم النفس اإليجابي، وأظهرت  -
دراسة  ،)2020( سندراسة حميد وح :نتائجها األثر اإليجابي في استخدام البرنامج كدراسة

 .)2019(الخطيب 
 .2017،دراسة حماد ،2001 ،يانجتناولت الدراسات السابقة فئات طلبة المدارس كدراسة  -

كما في دراسة  ،فغالبية الدراسات تناولت الجنسين) التنوع االجتماعي(أما من حيث الجنس  -

 .)2001(يانج كدراسة  فئة الذكور من تناولت ومنها ،2020)(حميد وحسن 

فبعضها استخدم مقياسا واحدا  ،تعددت أدوات الدراسة التي استخدمت في تلك الدراسات -

  .2017 ،حماد ومنها من استخدم مقياسين كدراسة ،2001 ،يانجكدراسة 

من حيث حجم العينة فقد تباينت الدراسات بين العينات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة كما في  -

 . )500( يانجدراسة  ،)15(فقد بلغت  حميد وحسندراسة 

 ،فقد تباينت الدراسات السابقة في المجموعات التي اعتمدتها ،من حيث التصميم التجريبي -

 ،(Dijkstra, 2019)أما دراسة  ،تعتمد على التصميم التجريبي) 2001( يانجفنجد دراسة 
  .المنهج شبه التجريبي

واإلنحراف  ،يانات بين المتوسط الحسابيتنوعت األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة الب -
  .وتحليل التباين ،ومعادلة ألفا كرونباخ ،ومعامل بيرسون ،المعياري

بين القياس من حيث نتائج الدراسة أظهرت معظم الدراسات وجود فروقا ذات داللة إحصائية 
  .)2017(حماد كدراسة  والقياس البعدي القبلي

  :ت السابقةموقع الدراسة الحالية من الدراسا

أن موقع الدراسة الحالية تتشابه مع بعض الدراسات التي تناولت برنامجًا إرشاديًا مع 
حميد وحسن : ومن الدراسات هي ،)علم النفس اإليجابي، االكتئاب(متغيرالدراسة الحالية 

)2020.( 
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  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

  : منهجية الدراسة

الذي يقوم على  ،وذلك لمالئمته ألهداف هذه الدراسة ،يبيتم استخدام المنهج شبه التجر
 ،أساس العالقة السببية بين المتغيرين أحدهما المتغير المستقل أو التجريبي واآلخر المتغير التابع

واستخدم في هذه الدراسة الحالية لقياس أثر المتغير المستقل المتمثل في البرنامج اإلرشادي 
من خالل تكوين  ،خفض االكتئاب ،على المتغير التابعلم النفس اإليجابي عالجمعي القائم على 

والثانية مجموعة تجريبية وتم  ،وتم تطبيقها وفقا للطريقة االعتيادية ،ضابطةمجموعة : مجموعتين
تطبيقها على أفرادها وفقا للبرنامج اإلرشادي القائم على علم النفس اإليجابي مع تطبيق مقياسي 

 .هم الذات قبلي وبعدياالكتئاب وف

اختيار أفراد الدراسة من طلبة الثانوية العامة فئة اإلناث في مدرسة باب  تم :مجتمع الدراسة
 2020طالبة لعام ) 100(والبالغ عددهن  ،عمان الثانوية المختلطة في لواء عين الباشا

  .وتم تطبيق مقياس االكتئاب ،2021\

من اللواتي  ،عاما) 18-16(ممن تراوحت أعمارهن ما بين  طالبة) 30(تم اختيار  :أفراد الدراسة
وتم توزيعهن بطريقة عشوائية إلى مجموعتين  ،أعلى درجة في االكتئابحصلن على 

لم يخضعن للمعالجة  طالبة) 15(المجموعة الضابطة : وهاتين المجموعتين هما ،متساويتين
م البرنامج اإلرشادي القائم على طالبة خضعن للمعالجة باستخدا) 15(والمجموعة التجريبية 

  .يوضح ذلك 1)(والجدول  ،علم النفس التجريبي

  )الضابطة والتجريبية(لمجموعتي  توزيع عينة الدراسة :)1(جدول 

  االلطلبةعدد   المجموعة

  15  الضابطة

  15  التجريبية

  30  العدد الكلي

الدراسات السابقة ولتحقيق في ضوء اطالع الباحثة على األدبيات التربوية و :أدوات الدراسة
باإلضافة إلى إعداد البرنامج اإلرشادي القائم  ،تم استخدام مقياس االكتئاب ،أهداف الدراسة

وفق أصول البحث العلمي بعد عرضها على محكمين لمناسبتها  على علم النفس اإليجابي
    :وفيما يلي عرض لهذه األدوات .ألهداف الدراسة الحالية
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  ):(Beckتئاب النفسي لبيك مقياس االك: أوال

  :وصف المقياس

لقياس االكتئاب لدى ) 1988 ،حمدي وآخرون(طبقت قائمة بيك لالكتئاب بصورتها المعربة 
يغطي هذا المقياس طائفة واسعة من األعراض  ،طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية

  . القدرة على االستمتاع بالحياةوفي الرغبة و ،تتضمن االضطرابات في المزاج ،االكتئابية

وتتألف كل عبارة  ،يتكون المقياس من مجموعة من العبارات وعددها إحدى وعشرون عبارة
يرى أنها تصف  ،من أربع عبارات على المفحوص أن يقوم باختيار واحدة منها بوضع دائرة حولها

مجموعة الواحدة وفقا لشدة وقد رتبت العبارات في ال ،حاله خالل األسبوعين الماضيين األخيرين
وتأخذ كل عبارة  ،حيث تتراوح بين أعراض خفيفة إلى أعراض شديدة أو غير تكيفية ،العرض

 صفر إلى فما(وبذلك فإن الدرجة الكلية على القائمة من ) 3(أو ) 2(أو ) 1(أو ) صفر( درجة هي
ل الدرجة المرتفعة بينما تد ،وتدل الدرجة المنخفضة على أن المفحوص غير مكتئب ،)37 فوق

  .على مستوى مرتفع من االكتئاب لدى المفحوص

  :الخصائص السيكومترية للمقياس

  :صدق مقياس االكتئاب

  )صدق المحكمين(الصدق الظاهري 

فقرة ) 21(للتأكد من صدق محتوى المقياس تم عرض المقياس بصورته األولية المكونة من 
وي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس على مجموعة من المحكمين من ذ ،تطويرهبعد 

وعلم النفس  ،وعلم النفس التربوي والتربية الخاصة ،المتخصصين في اإلرشاد النفسي والتربوي
وذلك إلبداء آرائهم وملحوظاتهم وتعديالتهم من حيث مدى  ،في الجامعات األردنيةاإلكلينيكي 

وتوافقها مع أهداف الدراسة وإجراء أية تعديالت  الصياغة اللغوية ومدى مالئمة الفقراتسالمة 
   .يرونها مناسبة

  :مؤشرات صدق البناء

تم استخراج معامالت ارتباط فقرات المقياس مع  ،الستخراج مؤشرات صدق البناء للمقياس
حيث تم تحليل  ،طالبة) 15(الكلية في عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من الدرجة 
  .لمقياس وحساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقراتافقرات 
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  :ثبات أداة الدراسة

 )test - retest(تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار  ،للتأكد من ثبات أداة الدراسة
 وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكونة من ،المقياسبتطبيق 

ومعامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب  ،حساب معامل ارتباط ثم تمومن  ،طالبة )15(
  .لغايات الدراسة ،معادلة كرونباخ ألفا

  تصحيح المقياس 

 ،وتصحح قائمة بيك بجمع التقديرات التي يعطيها المفحوص لكل من الواحد والعشرين بندا
وإذا  ،)37فوق (ى هي والدرجة الكلية القصو) 3-0(ويتكون كل بند من أربع عبارات تقدر من 

  .اختار المفحوص أكثر من عبارة واحدة استخدم العبارة ذات التقدير األعلى لحساب الدرجة

-10( ،اكتئاب يوجد ال) 9-0( :فإنه يتم تصنيف مستويات االكتئاب حسب الدرجات التالية
 باكتئا( 37 فوق فما ،شديد اكتئاب (36-24) ،متوسط اكتئاب) (23-16 بسيطاكتئاب  )15

  .جدا شديد

  البرنامج اإلرشادي: ثانيا

استراتيجيات علم النفس اإليجابي في خفض االكتئاب  إلىتم بناء برنامجًا إرشاديًا يستند 
الخطيب  لدى طلبة المرحلة الثانوية، وذلك من خالل الرجوع الى الدراسات السابقة كدراسة

)2019 .(  

  :صدق البرنامج اإلرشادي

مدة  ،جلسة إرشادية) 14(قائم على علم النفس اإليجابي يتألف من  تم بناء برنامج إرشادي
وتم التأكد من  ،أسابيع) 7(ولفترة زمنية تصل إلى  ،بواقع جلستين أسبوعيا ،دقيقة) 45(الجلسة 

، من ذوي االختصاص والخبرة في مجال من المحكمينعلى مجموعة صدقه من خالل عرضه 
ة الجلسات وعددها من حيث مناسبة األهداف واالستراتيجيات مالءموللتأكد من اإلرشاد النفسي، 

  .والصياغة اللغوية، والوضوح والشمولية، ومالءمتها لعينة الدراسة ،المستخدمة

وتم تصميم الجلسات بناء على استراتيجيات وتم وضع هدف عام وأهداف خاصة لكل 
ات مع المشاركين في البرنامج ولتحقيق تلك األهداف تضمن البرنامج مجموعة من اإلجراء ،جلسة

  .اإلرشادي
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اعتمد البرنامج على فنيات استراتيجيات علم النفس اإليجابي وتم األخذ بهذه المالحظات 
  :وعرض البرنامج بصورته النهائية؛ وفيما يلي ملخصًا للبرنامج اإلرشادي

  .التمهيد والتعارف: الجلسة األولى

  .جهأسبابه وعال االكتئاب: الجلسة الثانية

  .علم النفس اإليجابي ودوره في تحقيق الصحة النفسية: الجلسة الثالثة

  .التفكير اإليجابي :الجلسة الرابعة

  .التنفيس اإلنفعالي :الجلسة الخامسة

  .تتوكيد الذا: الجلسة السادسة

  .ضبط النفس عن التشوهات الفكرية: الجلسة السابعة

  .الرضا عن النفس :الجلسة الثامنة

  .األمل والتفاؤل :اسعةالجلسة الت

  .السعادة :الجلسة العاشرة

  .الوعي اإلنفعالي: الجلسة الحادية عشرة

  .االستبصار بحكمة االبتالء :الجلسة الثانية عشرة

  .ةالمواجه :الجلسة الثالثة عشر

 .)تقويمية(الختامية : الجلسة الرابعة عشر

  اجراءات تطبيق الدراسة 

  .ومن ثم التأكد من خصائصهما السكومترية) كتئابمقياس اال(الدراسة  مقياسإعداد  -

أقل درجات على  نطالبة بطريقة عشوائية ممن سجل) 30(اختيار عينة الدراسة المكونة من -
  .مقياس االكتئاب

تم تطبيقها هذا  ،دقيقة) 45(مدة الجلسة  ،جلسة (14)تكون البرنامج اإلرشادي الجمعي من  -
 .2021\2020العام 

للموافقة على تطبيق أدوات  )مديرية لواء عين الباشا(افقة الجهات المسؤولة الحصول على مو -
  .الدراسة

تم أخذ موافقة من طلبة الثانوية الذين لديهم الرغبة في المشاركة في البرنامج وتم أخذ  -
   .تواقيعهم
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 .والعينة بتحديد مواعيد الجلسات ،المختلطةمع مدرسة باب عمان الثانوية  االتفاقتم  -
وتم ) تجريبية وضابطة(زيع أفراد الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة إلى مجموعتين متكافئتين تو -

   .عشوائيااختيارهم 

  .تم بناء برنامج إرشادي قائم على علم النفس اإليجابي -

على المجموعتين التجريبية ) ومقياس االكتئاب(الدراسة  ستم تطبيق مقياس قبلي لمقيا -
 والضابطة 

على المجموعتين التجريبية ) ومقياس االكتئاب(ياس بعدي لمقياس الدراسة تم تطبيق مق -
  والضابطة 

 .)SPSS(إدخال البيانات إلى الحاسوب وتحليلها باستخدام الرزمة اإلحصائية  -
ومناقشتها في ضوء مخرجات المعالجة اإلحصائية، ومقارنتها بنتائج الدراسات  ،حليل النتائجت -

  .السابقة

 .لمناسبة وفق النتائج التي توصلت لها الدراسةا التوصياتوضع  -

  متغيرات الدراسة 

  .الطريقة االعتيادية -. البرنامج اإلرشادي مستند على علم النفس االيجابي: المتغير المستقل

  .االكتئاب: المتغيرات التابعة

  تصميم الدراسة 

ار عينة تتألف من حيث تم اختي ،إلجراءات هذه الدراسة تم استخدام المنهج شبه التجريبي
وتم  ،بالطريقة العشوائيةالمختلطة طالبة من المرحلة الثانوية في مدرسة باب عمان الثانوية ) 30(

 :تقسم عينة الدراسة إلى مجموعتين

  .قياس بعدي -برنامج إرشادي  -قياس قبلي - تعين عشوائي : المجموعة التجريبية -

 .قياس بعدي -  دون معالجةب -قياس قبلي -تعين عشوائي : المجموعة الضابطة -

 :تم استخدام التصميم التالي
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  :حيث تشير الرموز السابقة إلى

O1 =قياس قبلي. O2  =قياس بعدي.  

R =تعيين عشوائي. X  =ال معالجة=  .معالجة بالبرنامج اإلرشاديال. 

 المعالجة اإلحصائية

من خالل إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) SPSS(تمت عملية التحليل اإلحصائي 
المعيارية والمتوسطات المعدلة والخطأ المعياري الستجابات أفراد المجموعتين على مقياس 

م اختبار التحليل التباين المشترك األحادي ، وثم استخد)مقياس االكتئاب(الدراسة 
)ANCOVA( والتباين المصاحب متعدد المتغيرات التابعة ،)MANCOVA( ،وقيمة ايتا تربيع ،
f  المحسوبة، واختبار)Paired t-test(،  واختبار(Wilks' Lambda) وتكافؤ المجموعتين على ،

   .لفحص أسئلة الدراسة وذلك ،المقياسين

  تائج الدراسةن: الفصل الرابع

استخدمت الباحثة الطريقة اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات المتوفرة وتحقيق أهداف 
وبعد االنتهاء من عملية التحليل اإلحصائي يتم استخراج النتائج واإلجابة عن أسئلة  ،الدراسة
  .وسوف تعرض في الفصل النتائج وفق المتغيرات التي هذا تناولتها الدراسة ،الدراسة

  :نتائج الفرضية األولى: أوال

بين متوسطات درجات ) a = 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةال 
  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس االكتئاب تعزى للبرنامج اإلرشادي؟

  

  

  

  المجموعة  التعيين  القياس القبلي  المعالجة  القياس البعدي
O2  X O1  R G1 المجموعة التجريبية  
O2  -  O1  R G2  المجموعة الضابطة  



 ...س اإليجابي في خفض االكتئاب فعالية برنامج إرشادي قائم على علم النف   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3037

على جريبية والضابطة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين الت: )2(جدول 
  البعدي لمقياس االكتئابالقبلي و القياس

  العدد  المجموعة

النهاية 

العظمى 

  للمقياس

  البعديتطبيق المقياس   القبلي لمقياسا تطبيق

  الوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  الوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 15  التجريبية

 38فوق
 

26.00 8.45 64.53 6.36 

 5.11 53.47 9.96 24.67 15  بطةالضا
 7.99 59.00 9.10 25.33 15  المجموع

على  )التجريبية والضابطة(اختالفًا ظاهريًا بين وسطي مجموعتي الدراسة ) 2( يبين جدول
البعدي، حيث نالت المجموعة التجريبية التي قامت باستخدام البرنامج اإلرشادي  االكتئابمقياس 

في حين نالت المجموعة الضابطة التي لم تستخدم ) 64،53(إذ بلغ الوسط الحسابي األعلى 
، وهذا يشير إلى أن المجموع )53،47(البرنامج اإلرشادي على الوسط الحسابي األقل والذي بلغ 

، ومن أجل التحقق من أن هذا الفرق )11،6(التجريبية أعلى من المجموعة الضابطة بقيمه بلغت 
ة إحصائية أم ال فقد تم إجراء تحليل التباين المشترك األحادي بين وسطي المجموعتين له قيم

)ANCOVA( وتظهر النتائج في الجدول ،)كاالتي) 3:  

  نتائج الفرضية الثانية : ثانيا

بين متوسطات درجات المجموعة  )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ال
  التجريبية على مقياس االكتئاب في القياس التتبعي؟

والخطأ المعياري لدرجة االكتئاب  ،المتوسطات الحسابية المعدلة) 3(بين الجدول رقم وي
  .على القياس البعدي

التجريبية نتائج تحليل التباين المشترك لداللة الفروق بين متوسطات المجموعتين : )3(جدول 
  والضابطة على مقياس االكتئاب

  درجة   متوسط المربعات  قيمة ف  الداللة 

  الحرية

  مجموع 

  المربعات

  مصدر 

  التباين
  المجموعة  52.095  1  52.095  6.181 *0.01
  القياس البعدي  1473.911  1  1473.911  147.882  0.00

  الخطأ  227.555  27  8.428  -  -
  الكلي  1798.667 29 -  -  -
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 ،بأن الفروق بين المتوسطات بلغت مستوى الداللة اإلحصائية) 3(يتبين من الجدول رقم 
وبالرجوع إلى  ،)0.05(وهي دالة عند مستوى أقل من ) 6.181) (ف(ت قيمة اإلحصائي حيث بلغ

نلحظ أن الفروق كانت لصالح طالبات المجموعة التجريبية اللواتي  ،جدول المتوسطات الحسابية
مما يشير  ،حيث انخفض مستوى االكتئاب لديهن بشكل دال إحصائيا ،تلقين برنامج توجيه جمعي

 .برنامج في خفض االكتئابإلى فاعلية ال

  مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس

 : مناقشة السؤال االول

بين متوسطات ) α=0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على فهم الذات تعزى للبرنامج اإلرشادي؟

توسطات المعدلة للقياس البعدي بين المجموعتين التجريبية أن الم) 3( يبين الجدول
والضابطة جاءت أقل للمجموعة التجربية على جميع أبعاد المقياس على الدرجة الكلية من 
المجموعة الضابطة وهذا يدل على فعالية برنامج إرشادي جمعي في خفض االكتئاب لدى طلبة 

  .المرحلة الثانوية

أ على المجموعة التجريبية إلى المهارات التي اكتسبوها خالل وقد نعزو التحسن الذي طر
 ،تطبيق البرنامج منها مهارة االستماع الفعال ومهارة التعبير عن المشاعر اإليجابية والسلبية

وتطبيق هذه المهارات في الحياة اليومية من خالل القيام بالواجبات البيتية التي كانت تطلب منهم 
فالتعبير عن المشاعر السلبية يقلل  ،وفقا لهذه المهارات ،وباقي افراد أسرتهوالتفاعل مع المراهق 

من الشحنة االنفعالية العالية التي يحملها أفراد األسرة ويزيد من فرص التفاعل مع المراهق وباقي 
 Dijkstraوكذلك دراسة ) 2019(الخطيب  افراد األسرة الواحدة وتتفق هذه الدراسة مع دراسة

)2019(  

 : اقشة السؤال الثانيمن

بين متوسطات  )α=0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 درجات المجموعة التجريبية على مقياس االكتئاب في القياس التتبعي؟

وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد المقياس والدرجة الكلية ) 3(يبين الجدول 
من  يمكن تفسير ذلك من خالل أن المجموعة التجريبية قد استفادت ،ةولصالح القياس المتابع

البرنامج اإلرشادي، حيث أثبت البرنامج فعاليته من خالل الجلسات اإلرشادية المتعددة 
والمدروسة، واستمرار تأثير هذا البرنامج على المشاركين بعد انتهائه بفترة تعادل شهر وثالثة 
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دار بين أعضاء المجموعة التجريبية خالل تطبيق البرنامج قد حسن  أسابيع كما أن التفاعل الذي
من قدرتهم على التكيف ومع تكرارهم الستخدام هذه المهارات وحصولهم على التغذية الراجعة من 
المرشد خالل تطبيق البرنامج اإلرشادي أدى إلى اكتسابهم هذه المهارات مما يدل على فعالية 

حماد دراسة وكذلك  ،)2020(حميد وحسن (دراسة  دراسة ق معوتتف ،البرنامج اإلرشادي
)2017.(  

  :التوصيات

 .إجراء دراسات أخرى مشابهة تتناول اضطرابات نفسية متعددة -

  .تطوير برامج إرشادية للتعامل بطريقة فاعلة مع االضطرابات النفسية المختلفة -

 .تكثيف البرامج اإلرشادية، التي تخدم الطلبة في المجتمع -

  

 :راجع العربيةالم

، ترجمة بوزيان فرحات، دار مدخل إلى العالجات السلوكية المعرفية). 2019(بوفية، سيريل 
  المجد، المكتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر

 ،المدخل الميسر إلى الصحة النفسية والعالج النفسي). 2002. (أسماء عبد العزيز ،الحسين
  .عالم الكتب دار ،الرياض ،1ط

الخصائص السيكو مترية لمقياسي ضبط الذات واألفكار ). 2017(حماد، هبة إبراهيم عبد الله 

مجلة  ،في األردن بينهما لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الكرك الالعقالنية والعالقة

 .644 -568 :، كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة، مصر)3(25، العلوم التربوية

فاعلية برنامج إرشادي وقائي يستند إلى علم النفس  ).2019( الخطيب، عبد الله محمد سعيد

اإليجابي في خفض الضغط النفسي وتنمية الصالبة النفسية لدى عينة من طلبة جامعة 

منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة  غير ة، أطروحة دكتوراعلوم اإلسالمية العالميةال
  .العلوم اإلسالمية العالمية، عمان، األردن

 .عمان ،دار العملية للنشر والتوزيع ،اإلرشاد النفسي والتربوي .)2009( عبدالفتاح الخواجا،

  . عمان ،للنشر وائل دار ،ومبادئه نظرياته اإلرشادي النفس علم). 2005( صالح ،الداهري

االتزان االنفعالي وعالقته بضبط الذات لدى  ).2016(الربيع، فيصل خليل؛ وعطية، رمزي محمد 
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عمادة البحث العلمي،  )3(34، للعلوم التربوية - مجلة دراسات ، ) اليرموكطلبة جامعة 
  .1136-1117  :الجامعة األردنية، األردن

كيف أطور قواعد فعالة لتبعات "اإلدارة الصفية اإليجابية ). 2016(ريتشارد ل، كروين 

، الطبعة الثانية، ترجمة مكتب التربية العربي لدول الخليج، محمد "مأمولة في مدرستي؟
 . بالل الجيوسي، الرياض، المملكة العربية السعودية

، )50(، وم اإلنسانيةمجلة العل، ) مفهوم السعادة وعالقته بجودة الحياة( ).2018(زعيمية، ربيع 
  .365-353 :جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر

  .القاهرة ،والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة ،النفسي واإلرشاد التوجيه. )1998( حامد ،زهران

  .عالم الكتب ،القاهرة ،4ط ،الصحة النفسية والعالج النفسي). 2005(حامد  ،زهران

 ،دار النهضة العربية ،1ط ،ب األسباب والمرض والعالجاالكتئا): 2001(لطفي  ،الشربيني
 .بيروت

 .القاهرة ،غريب دار ،الحديث المعرفي العالج). 2005(محمد  ،عبدالرحمن ،محمد ،الشناوي

مستوى التفاؤل المتعلم وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة ). 2020(علي  شواهنة، عاكف

، كلية التربية، جامعة اإلمارات العربية )2(44، ث التربويةالمجلة الدولية لألبحاأبو ظبي، 
 .104-79 :المتحدة، االمارات

فاعلية برنامج إرشادي لتنمية ( ).2019(العاوور، صالح حسن؛ والنواجحة، زهير عبد الحميد 

مجلة جامعة ، ) اإليجابية وأثره في جودة الحياة لدى عينة من المراهقين بمحافظات غزة

، جامعة القدس )27(10، توحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسيةالقدس المف
  .18-1 :المفتوحة، فلسطين

معدالت السعادة وعالقتها (). 2018(عبد الخالق، احمد محمد؛ وصالح، علي عبد الرحمن 

المجلة المصرية لعلم  ،)بالحياة الطبية والتدين لدى عينة من طالب الجامعة العراقيين

- 135:، الجمعية المصرية للمعالجين النفسيين، مصر)2(6، ينيكي واإلرشاديالنفس اإلكل
151.  

 ،الشباب لدى الحياة ومعنى الذات بتقدير وعالقته االكتئاب). 2010( محمد ،عثمان
   الجامعي الفكر دار ،اإلسكندرية
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فاعلية بعض آليات علم النفس اإليجابي (). 2019(العدل، عادل محمد؛ والعدل، إبراهيم محمد 

، )27(، مجلة التربية الخاصة ،)في رفع مستوى مفهوم الذات للطالب ذوي صعوبات التعلم
  .3269- 287:والتأهيل، جامعة الزقازيق، مصركلية علوم اإلعاقة 

، الطبعة النظرية والتطبيق في اإلرشاد الجمعي، )2017(، مراد ىوعيس ؛سهام ،أبو عيطه
  .دار الفكر، عمان ،األولى

برنامج إرشادي نفسي ديني في تخفيف بعض األعراض االكتئابية  أثر). 2001(محمد  ،عمار

 ،جامعة األزهر ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،انوية العامةعينة من طالب المرحلة الث لدى
  .غزة

التفكير الخرافي وعالقته بكل من االتزان االنفعالي ومركز ). 2013(عنانزة، شفيق محمد 

، جامعة اليرموك، أطروحة دكتوراه غير منشورة، ضبط الذات لدى طلبة جامعة اليرموك
 .اربد، األردن

فعالية التدريب على استراتيجية تنال القمر في التعليم العميق  ).2019(عيسى، ماجد محمد 

، مجلة كلية التربيةوتنظيم الذات لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمحافظة الطائف، 
 390 -348 :مصر ، جامعة المنوفية)1(341

 -اتتقدير الذ" علم النفس اإليجابي للطفل تعلم العجز). 2012(محمود، فرحاتي السيد 

  .، دار الجامعة الجديد للنشر، مصر"الثقة بالنفس المهارات االجتماعية-األمن النفسي

الخصائص ( .)2019(وأبو النيل، هبه محمود  ؛مرعي، إيمان فتحي؛ والعزبي، مديحة محمد

المجلة ، )اإليجابي لدي المراهقين المكفوفين وضعاف البصرالتفكير لسيكو مترية لمقياسا

، الجمعية المصرية للدراسات النفسية، جامعة بني )103(29، المصرية للدراسات النفسية
  .513-439  :سويف، مصر

  .، الطبعة األولى، دار الفكر، عمان، األردنعلم نفس النمو). 2014(ملحم، سامي محمد 

  .عمان ،والتوزيع الكندي دار ونظرياته، النفسي واإلرشاد التوجيه). 2004(حسن ، المنسي
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في ظل جائحة  من طالبات املرحلة الثانوية في األردن ةمستوى القلق النفسي لدى عين
 )COVID-19(كورونا املستجد فريوس 

  
   *أماني يوسف طالب البكار

  

  ملخص

مـن طالبـات المرحلـة الثانويـة فـي       ةالقلق النفسي لدى عينـ هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى مستوى 
طالبـة،  ) 122(، تكونـت عينـة الدراسـة مـن     )COVID-19(كورونـا المسـتجد    فيروساألردن في ظل جائحة 

وتم تطوير مقياس للدراسة وهو مقياس القلق النفسي، وتم التحقق من الخصائص السيكو متريـة للمقيـاس،   
المرحلـة الثانويـة    وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى فوق المتوسط من القلـق النفسـي لـدى طالبـات    

 دالـة ، ووجود فـروق  )COVID-19( كورونا المستجدفيروس في ظل جائحة  ة األردنية الهاشميةفي المملك
للقلــق النفســي علــى بعــدي القلــق المعرفــي والقلــق االجتمــاعي تعــود لصــالح فئــة طالبــات المرحلــة       ًاإحصــائي

لقلـق المعرفـي   للقلـق النفسـي علـى بعـدي ا     َاإحصـائي  دالـة ، وجـود فـروق   )متغير العمـر (ًا الثانوية األصغرعمر
والقلــق االجتمــاعي والدرجــة الكليــة للمقيــاس بشــكل عــام تعــود لصــالح فئــة طالبــات المرحلــة الثانويــة للفــرع     

 ، كما أوصت الباحثة بضرورة االهتمام بالطالبات بالمرحلة الثانوية وتحديـداً )متغير الفرع االكاديمي(العلمي 
  ).COVID-19(كورونا المستجد فيروس في ظل وجود جائحة 

  .، فيروس كورونا، القلق النفسيطالبات المرحلة الثانوية: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The current study aimed to identify the level of psychological anxiety among a 

sample of secondary school female students in Jordan in light of the Coronavirus 
pandemic (COVID -19) , the study sample consisted of (122) female students, a scale 
has been develpoed for the study, it is the Pyschological Anxiety Scale, also the 
psychometric properties of the scale have been verified.The results of the study revealed 
that there is an above-average level of psychological anxiety for secondary school 
female students in the Hashemite Kingdom of Jordan in light of the Coronavirus 
pandemic (COVID -19) and there are statistically significant differences for 
psychological anxiety on cognitive anxiety and social anxiety due to the category of 
younger secondary school students (Age Variable),and there are statistically significant 
differences for psychological anxiety on cognitive anxiety, social anxiety and the overall 
score of the scale in general due to the category of secondary school students for the 
scientific branch(Academic Branch Variable).The researcher also recommended the 
importance of paying attention to the secondary school students especially in light of the 
Coronavirus pandemic (COVID-19). 

Keywords: Secondary school students, Psychological anxiety, Coronavirus. 
  

  : المقدمة

واالنفعاالت  التناقضات من بالعديد يتسم عصر في الثالثة األلفية ظل في اإلنسان يعيش
الفرد عرضة  جعل مما السابقة الزمنية الفترات من غيره عن العصر هذا ميزت والصراعات التي

مما  ةالعصبي االضطرابات من لكثير عرضة وأهمها القلق؛ اإلنسان النفسية،اكل والمش لالضطرابات
اإلنسان  أداء في أثر له مما انطالقا القلق، بعصر العصر هذا تسمية إلى المفكرين من بالكثير حدا

جزء طبيعي من الحياة، وهو  فالقلق. االجتماعية وكفاءته النفسية، وصحته وصحته الجسدية،
، بكورتها فيالتي أجريت عن القلق، خاصة  األبحاثمن  الكثيرومع ذلك، فإن . مألوف لنا جميعا

كان أو بميعني أن القلق يكون من القوة  ا، ممالمرضيبالقلق  المتعلقة باالهتماماتكانت مدفوعة 
  . )2016ماثيوس وزيدنر،( .الطبيعية الحياة في يتدخل ألنهأنه هدام 
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 مفهوم ألنه بالدارسة الجديرة الشائعة العصبية االضطرابات أهم من أنه على للقلق وينظر
به  يشعر أن يستطيع سببه، وال يعرف أو الشخص، عند مريحة غير بمشاعر بطيرت غامض؛ فهو

اإلنسان أو يعرف سببه الحقيقي، فهو يرتبط بمشاعر غير مريحة عند الشخص وتنتج عنها أعراض 
   ).Briefing,2002,1( نفسية وجسدية

تسم بمشاعر كما يتفق غالبية الباحثين على أن القلق بوجه عام، حالة انفعالية غير سارة وت
وتعد هذه الحالة . الغضب والخوف والتهديد واألسى استجابة لخطر مدرك ومحسوس بدرجة ما

  ).Reber.1985.p:43 ...(.في أحيان كثيرة إحدى سمات االضطرابات العصبية والعقلية

في نشوء المخاوف " الطور الحساس"عن أهمية المراهقة بصفتها " راينكر: "ويشير
، ويشاركه في )عاما 20-15(ا القلق، حيث يقدر بدء اضطراب القلق في سن االجتماعية وأبرزه

ويتزامن ذلك مع انتقال المراهق الى ). (Berzonsky. 1981. p. 268" بيرز ونسكي"الرأي 
   .المرحلة الثانوية، وبدء تغيير خصائص األنشطة التعليمية واالجتماعية وتعقيدها بصورة كبيرة

البشر بمثابة الحادثة  رؤوس على التي وقعت كورونا، جائحة تعتبر السياق، هذا وضمن
 فالعولمة الطوعي، المنزلي والعزل الوقاية غرف الناس وأدخلت األرضية الكرة باب المؤلمة؛ فأقفلت

 لذا بات الفيروس المعدي يثير أعظم المخاوف،. كليّا العالم) الكورونا( فيروس زمن في أسقطت
  ).2019الموسوي،(راب القلق اضط في كلها البشرية ويضع

من ة لدى عينالقلق النفسي مستوى  راسةالحالية إلى د راسةعلى ما سبق تسعى الدبناًء 
 ).COVID-19(كورونا المستجد فيروس طالبات المرحلة الثانوية في األردن في ظل جائحة 

  :أهمية البحث

  :يتبرز أهمية البحث الحالي في جانبيها النظري والتطبيقي كما يأت

   :األهمية النظرية

أمام األسرة العربية في  كورونا كتحدي يروسبيان مستوى القلق النفسي في ضوء وجود ف
ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية، والتبصر بمستوى هذا القلق لدى الطالبات في المرحلة 

توى القلق واستقصاء مستوى القلق لديهن من خالل استقراء التأثيرات السلبية لمس الثانوية،
عليهن وبالتالي على مجتمعها من خالل دراسة وصفية تحليلية لفئة طالبات المرحلة الثانوية في 

وتعد أهمية دراسة القلق النفسي لدى الطالبات . في مجتمعنا األردني كوروناظل انتشار جائحة 
التفكير هم أسلوب بالمرحلة الثانوية لتسليط الضوء لكيفية مراعاة خصائصهن النمائية والنفسية وف

وتتميز الدراسة الحالية بتفردها عن معظم الدراسات السابقة بربط مستوى القلق النفسي 
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بالخصائص النفسية للمراهقات وتأثرها بظاهرة جائحة الكورونا وتبعياتها على مستوى األصعدة 
  .وتأثيرها العميق على عينة الدراسة الحالية

  : التطبيقيةاألهمية 

ر أداة الدراسة بتطبيق مقياس تم تطويره وتحكيمه وعمل خصائصه السيكو من خالل تواف
مترية لمقياس القلق النفسي وتعميمه لالستفادة منه لفئة المرشدين النفسين وذوي االختصاص، 
كما ستعود هذه الدراسة للمهتمين بالمساندة بوضع البرامج اإلرشادية للتعاون مع هذه الفئة على 

  .ضوء نتائج الدراسة

  : البحثمشكلة 

تكشف اإلحصاءات الرسمية في كثير من الدول أن جائحة كورونا تعد من المشكالت 
ولقد شهدت دول العالم انتشار والتحديات الكبرى التي واجهت البشرية في جميع أنحاء العالم، 

 ، ان تفشي الفيروس2029يناير  30للمرض والذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية رسميا في 
  ).ب 2020منظمة الصحة العالمية،(يشكل حالة طارئة صحية عامة تبعث على القلق الدولي 

هذا وقد تسبب الوباء في أضرار اجتماعية واقتصادية وصحية عالمية بالغة والمستقبل 
الغامض والمجهول والتي تؤثر على صحة االنسان النفسية وهذا الذي أدى الى تداعيات خطيرة 

ن ضمنها اقفال المدارس والتغير الطارئ في حياة الطلبة وذلك لمحاولة الحد وسريعة الوتيرة م
  .من انتشار فيروس كورونا

والحظت الباحثة من خالل عملها كمديرة مدرسة ثانوية للبنات الصعوبات التي واجهت  كما
الطالبات ، وبالجانب االخر المرحلة العمرية الحرجة التي يمررن بها كوروناالطالبات في ظل جائحة 
تخطيها فأصبحن يعشن في حالة من الهلع والتوتر والقلق على نطاق واسع والتحديات التي عليهن 

  ).2020يوسف،(وذلك امتداد وجزء من القلق الذي أصاب المجتمع بأكمله 

التعرف على  الىوالتي هدفت ) 2021(الجهني  على ومن خالل عدة دراسات كدراسة
قد . ا لدى المجتمع السعودي من جميع فئاته العمرية من الجنسينمستوى القلق من جائحة كورون

خرج بعدة نتائج من أهمها حصول افراد عينة الدراسة على مستوى متوسط من القلق من جائحة 
  .األصغرنتائجه فروق ذات داللة إحصائية لصالح االناث والفئة العمرية أظهرت و كورونا،

 دراسة) N. S; Attar. L. M; Farahat. F. M; A. Al Najjar .Thaqafi(كما وأجرت 
للتعرف على االستجابة النفسية السلوكية لفيروس كورونا المسبب لمتالزمة م، 2014طبقت عام 
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وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى  عام،) 72- 17(االعمار الشرق األوسط التنفسية لدى عينة من 
  .الذكورمن  أكثر أيضًا النساء ىولد القلق لدى الفئة العمرية األصغر عمرًا

فقد قاما بدراسة هدفت الى التعرف على طبيعة بعض ) 2020، وأبو ال فتوحالفقي (أما 
 االكل،اضطرابات  االجتماعية،المخاوف  النفسية،الوحدة  االكتئاب،الضجر، (المشكالت النفسية 

ت النتائج ان هناك جائحة من طالبات الجامعات وتوصلالالناتجة عن  )عناضطرابات النوم الناتجة 
 .فروق دالة احصائيا في المشكالت النفسية تعود لصالح االناث

 :أهداف البحث

القلق النفسي ب فيروس كورونا المستجد هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى 
)COVID-19 (من طالبات المرحلة الثانوية في األردن، والتعرف على وجود اختالفات  ةلدى عين

لدى الطالبات باختالف العمر ونوع ) 19-كوفيد(النفسي الناتج عن فيروس  في مستوى القلق
  .الفرع األكاديمي

  :أسئلة البحث

  :على ما سبق، جاءت هذه الدراسة لتجيب على األسئلة التالية بناًء

ظل  في) عمان(العاصمة /ما مستوى القلق النفسي لدى طالبات المرحلة الثانوية في األردن -1
 جائحة كورونا؟

في مستوى القلق ) α=0.05(يوجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة  هل -2
 جائحة كورونا باختالف العمر؟ في ظلالنفسي لدى الطالبات 

في مستوى القلق ) α=0.05(هل يوجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة  -3
 فرع األكاديمي؟جائحة كورونا تعزى الختالف نوع ال في ظلالنفسي لدى الطالبات 

  :حدود ومحددات البحث

  :اقتصر البحث الحالي على الحدود والمحددات اآلتية

/ اقتصر البحث على عينة من طالبات المرحلة الثانوية في محافظة عمان: الحدود البشرية -
 .األردن

من  تم تطبيق الدراسة من خالل رابط الكتروني تم تزويد أفراد الدراسة به: الحدود المكانية -
 Google Drive." جوجل درايف"خالل تصميم المقياس باستخدام نماذج على 

  .شهر ايار) 2021(خالل العام : الحدود الزمانية -
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األمور المرتبطة باستجابات الطالبات على الدراسة، والخصائص السيكو مترية  :محددات البحث -
  .بالمقياس، والصعوبات التي تواجه الباحثة عند التطبيق

  : طار النظري والدراسات السابقةاإل

يشعر بخوف دون أن "عاني منها الفرد عندما ييعٍد القلق خبرة انفعالية غير سارة ومصاحبة 
وغالبا ما تصاحب هذه الحالة تغيرات  تحديد،يستطيع تحديده أو تهديد من شيء دون 

خطر فعلي أو رمزي قد فهو حالة من التوتر الشامل والمستمرة نتيجة توقع تهديد  فسيولوجية،
العتيبي، ( "يحدث، ويصاحبها اعراض نفسية وجسمية، وكأن الفرد يشعر بمصيبة قادمة

2016:4279.(  

القلق هو شيء طبيعي في حياتنا اليومية؛ فنحن قد نشعر بالقلق على أحوال أوالدنا 
اب نفسي في إّال أّنه قد يصبح خطيرا ويتطور إلى اضطر… ومستقبلهم، على صحتنا، على عملنا

وفي حال تطور مظاهر القلق . حال تخطيه الحدود الّطبيعية والعتبة االعتيادية في مسار أيامنا
ِكيانه، األمر الذي يلبد  وتسيطرعلىنتيجة متغير ما، تبدأ بعض األعراض بالظهور  االنسانلدى 

: ومن هذه األعراض نذكر .قدرته على التوافق والتمتع بالصحة الّنفسية السليمة والعيش المريح
صعوبة السيطرة على مشاعر القلق، التوتر، االنفعال الزائد، الضجر، رؤية غير واقعية للمشاكل، 
الشعور بعدم االستقرار، الشعور بالتعب بسهولة، صعوبة التركيز، اضطرابات النوم مثل صعوبة 

أو تستمر أغلب  ض قد تصبح دائمةويذكر أن هذه األعرا. النوم، أو النوم لِحقبات طويلة والتعرق
الوقت وال ترتبط بموقف معين، أو بسبب واضح يدعو إلى القلق، فالمصاب باضطراب القلق 

مع الزمن، ومع  متسلسلبشكل  االنسانيتطور قلق . الّنفسي يشعر بهذه األعراض طوال الوقت
للتعامل مع الخوف الذي  فهو ميل فطري، ازدياد المخاوف، والمسببات التي تؤدي إلى هذا القلق

فقدان األحبة، االغتراب االجتماعي، والّتحكم في مصير الشعوب مـن خـالل مـصادر ًا بيزداد بدء
الّتلوث البيئي إلى ونهاية الطاقة الّذرية، الغذائية، ونظام الّتبعية السياسية، واالجتماعية، والحـروب 

  .(Zaleski, 1996, pp. 165-174)  ااألمراض المستعصية وغيرهـ

من حياة اإلنسان يؤّثر في سلوكه، فهو عالمة على إنسانيته وجانب ًا طبيعيًا يعد القلق جزء
في مواقف  االشخاصعند جميع ايظهرديناميكي في بناء الشخصية ومتغير من متغيرات السلوك، 

للفرد الّتخاذ اإلجراءات  ًاألّنه يشّكل دافع ًا،طبيعيًا عديدة قد تواجههم، في هذه الحالة يعد أمر
، عندها ًاالسلوكية المناسبة لمواجهة الموقف، وإن زادت درجته عن الحد الطبيعي فإّنه يشكل خطر

، ويرى )2013المومني، م، نعيم، م، (السلوكية، الخوف، الصراع، الوهم  باالضطراباتقد يرتبط 
الفرد، وإّنما هو خوف من المستقبل، وما  أصحاب المنظور اإلنساني أن القلق ال ينشأ من ماضي
شخص،وليكن أبرزها ما يهدد صحة االنسان قد يحمله من أحداث تهدد وجود اإلنسان وإنسانية ال
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وما جابهته اإلنسانية جمعاء من جائحة وبائية اجتاحت مجتمعاتنا من فيروس كورونا والتي أثرت 
ومن أهم . ية واالقتصادية وبالتالي النفسيةعلى افراد المجتمع من نواحي متعددة ابرزها الصح

الفئات التي يسلط الضوء عليها من قبل الباحثين والتربويين هم فئة بداية الشباب المقبلين على 
المرحلة التوسطة (الشاب المشاكل التي تواجه المراهق  ، لعل من أكبر)2020تدمري،(الحياة 

والجسد والمشاكل العاطفية والجنسية ومشاكل مشاكل الذات ؛ لمشاكل الذاتيةهي ا) والمتأخرة
 سيجموند(والمجتمع، عدم التوافق النفسي والمشاكل الموضوعية والتي تتعلق في األسرة 

ً سيجموند (). 343:م، ص1966فرويد، ويشكل القلق النفسي من أهم   ). 45- 44:صفرويد،
ضع جديد أسري أو االضطرابات التي تنتاب المراهق نتاج أي طارئ مستجد من مرض او و

  .أو مرض يهدد حياته اختبار

على اإلحساس تعد مرحلة المراهقة هي فترة النمو العقلي التي يصبح فيها الكائن قادراً حيث 
كما أن هذه المرحلة الحرجة في . باألمور من حوله والتفكير المنطقي والتوافق مع البيئة ومع ذاته

فالبيئة االجتماعية، بحسب المنظور . ة المحيطةحياة المرء هي أيضا مرحلة تكيف مع البيئ
ّاالجتماعي، والذي يتمثل في قدرة الطفل على التوافق وبحسب عالم النفس الروسي ليف فيجو 

من المكونات ربل أنها تشتمل على كثي ؛ال يمكن التعاطي معها على أنها ثابتة ومستقرة" تسكي، 
حالة من التصادم الذي يصعب على الناشئ  المتنوعة والمتناقضة في الوقت نفسه والتي هي

يمكن اعتبار النمط المعارض لمعتقدات الجماعة "فمن ناحية اجتماعية ". استيعابه في أول االمر
مقدار تلبية المراهق "وذلك بفضل  "قد حقق التكيف لما يمليه عليه واقع الجماعة في أجل صورة

  ).274-  275: 2012الحمادي،( "لمطالب مجتمعه

االجتماعي لعالم النفس األلماني إريك - فق مرحلة المراهقة، بحسب نظرية النمو النفسي وتتوا
ّ مع المرحلة الخامسة التي تمتد من  عام، وتتميز بتطوير المعرفة بالهوية ) 12- 21(أريكسون،

أسئلة من  الشخصية والتغلب على الشعور باضطراب الهوية وعدم وضوح الدور ويتضح ذلك كثيرًا
مثل، من أنا؟ ماذا أكون؟ ما القيم التي على ان اقتنيها؟ وما طبيعة الرفاق الذين اتعامل  المراهق

  ). 699: 2018،وآخرونالعتوم وعالونة ( ه؟معهم وما نمط الحياة األفضل من غير

حيث تعتبر المراهقة فترة مرور وعبور وانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد وبالتالي 
 ،وهو البلوغ بيولوجيًا ًابعد؛ مام بالذات والجسد وتتخذ المراهقة أبعاد ثالثةهي مرحلة االهت

المراهقة، ومن ثم تبدأ المراهقة مظاهر البلوغ، هو و ًا نفسيًاوبعد، وهو الشباب اجتماعياً  ًاوبعد
ي فهي تلك الفترة الت ؛تعاريف عديدة للمراهقةهناك بداية المراهقة ليست دائما لها نهاية محددة ف

تمتد ما بين البلوغ والوصول إلى النضج المؤدي إلى االخصاب الجنسي حيث تصل األقسام 
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، أوزي( المختلفة للجهاز الجنسي إلى أقصاها في الكفاءة وفي المراحل المختلفة لدورة الحياة
2011 :8 .(  

الغير مرحلة المراهقة متفاوتة وال يمكن تحديد العمر بدقة في النمو السيكولوجي  ًا انإذ
ويمكن الحديث عن بداية المراهقة ووسطها ونهايتها أو ما يسمى  محدد ويعتبر غامض نوعا ما 

والمراهقة المتوسطة  سريعة،وتتميز بتغييرات  سنة،) 14إلى  11(من أيضا في المراهقة المبكرة 
إلى  18( منوالمراهقة المتأخرة  البيولوجية،وهي مرحلة اكتمال التغيرات  سنة،) 18إلى  14(من 
  ).22:1990الحافظ، ( بالتصرفات شدًااويصبح فيها اإلنسان ر سنة،) 22او  21

جان جاك روسو فكانت عبارة عن تأمالت ، ووأرسطو، ومن أبرز من تناول المراهقة، أفالطون
فلسفية وتربوية غير خاضعة للتحقق العلمي والتجربة، مقارنة بأبحاث ستانلي هول وفرائضه 

  ...يت ميد وجان بيجي وجيزل وكورت لوين، وآخرينوفرويد ومارجر

إيميل (في كتابه ) an Jacques Rousseau je(على ما سبق، يقول جان جاك روسو  بناًء
الفسيولوجية ومن سماء مرحلة المراهقة مرحلة حدث البلوغ ز يتجاو"م،  1762سنة ) او التربية

مفهوم البيولوجي إلى المفهوم االجتماعي انتقالية عابرة للوصول إلى مرحلة الرشد ويتجاوز ال
 كوتون فيونذكر من الباحثين المعاصرين فليب  . "وأكثر من ذلك في المراهقة بمثابة والدة الثانية

 الوضع: المراهقه(كتابه  دولوراش فيبرتيك  م، 2008) العبقريالمراهق (و م،2000) البالغ(كتبه
والمراهق  ،)م 2002() المراهق المتحول(تابه ك لورو في م، ديدي2000) والعالجيالعيادي 
  ....م 2005) األنثى لقاء.... المراهقات(سيرج لوزورو في كتابه  ،)م2004(المجنون 

ويالحظ ان جل الدراسات التي تناولت المراهقه متنوعة من حيث التصور النظري والمنهج 
  .والفلسفي البيولوجي والنفسي واالجتماعي والطبي والتربوي

  :التي تحدثت عن هذه المرحلة العمرية الحرجة أبرز النظرياتسبق، نذكر يسًا على ما تأس

  :نظرية ستانلي هول

من أهم النظريات التي درست مرحلة المراهقة من الناحية العضوية أو البيولوجية من قرب 
ا على من وجهة نظر بيولوجية عضوية في عالقتها بالناحية السيكولوجية اعتماد ةالمراهقت وفس

أفكار داروين وال ماركو رويس التطويرية والبيولوجية حيث اعتبر المراهقة فترة عصيبة من فترات 
اإلنسان، وهي بمثابة العاصفة واألزمة والتوتر واالضطراب والقلق وتترك آثار سلبية في نفسية 

  ).30-29:2000اوزي،( ثانيةفهي بمثابة والدة نفسية  المراهق،
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بمختلف  ،)التراث الثقافي-  االرتقاء(وتطوره لمراهق أثناء نمو الشخصية بمعنى أن الفرد ا
يميل إلى المرور في األدوار التي مر بها تطور الحضارة البشرية ويمر اإلنسان في  مراحل تطوره، 

  ).Mendousse،1909( سريعًا هذه األدوار مرورًا

ضمنا  المراهقةإلى تناول لفرويد فهو من السابقين  نظرية التحليل النفسيكما ذكر في 
، حيث اعتبر فرويد ان فترة المراهقة  )م1905(كتابة خمس مقاالت حول النظرية الجنسية سنة 

متصلة بما سبقها من مراحل طفولة وليست فترة مستقلة كما يقول ستانلي هول وجان جاك 
و تطوير للمراحل فالبلوغ الجنسي عند المراهق ه :روسو ولكنها فترة متصلة بالفترات السابقة

الفمية والشرجية، : الطفل يمر بثالث مراحل جنسية كبرى وهيأن الجنسية التي كانت قبل، بمعنى 
  ).Maurice Debesse،1943(ثم مرحلة البلوغ التناسلي  الكمون،: والقضيبية والمرحلة الثانية

مراهقة درس ال الذي )Erikson(إريكسون فرويد للباحثين من ضمنهم  آراءلقد تطورت 
هي فترة  المراهقةيرى بأن فترة واالجتماعية، حيث في خضم العوامل النفسية والبيولوجية 

بالهوية مقابل اضطرابها، هو بمعنى أن المراهق يسعى جاهدا إلثبات هويته وشخصيته  حساساإل
  ).Gesell A:1972(المستقلة داخل المجتمع 

  : نظرية البورت

 وال يهمه تطور الجانب الجنسي كما يرى فرويد، بمعنى أن األناهو تتبع تطور الذات أو األنا 
إثباتها أو تأكيدها أو  محاوًال المراهقةهي التي تساهم في تطوير الشخصية من الطفولة نحو 

الدفاع عن استقالليتها بجميع السبل المتاحة، إذ تحدث في البداية عن الذات الجسمية مرحلة 
ذات وتثبيتها ثم مرحلة تعميق الذات وتوسعها في المدى ثم مرحلة هوية الذات ثم مرحلة تأكيد ال

واالستقاللية الذاتية فمرحلة  المراهقةصورة الذات ثم مرحلة الذات العقلية أوالعارفة ثم مرحلة 
من جديد وتضعه في بؤرة "هاجس الذات " المراهقة عند البورت هي مرحلة تعيد فيها دورة النمو

  ).Alport G.W:1970(. االهتمام أو الصدارة

ة وتأسيسًا على ما سبق، خضعت المراهقة لتصورات فلسفية وتاريخية وبيولوجية فسيولوجي
الكمية تعتمد  والكيفية، فالمناهجبتمثيل مجموعة من المناهج الكمية  أيديولوجية، نفسية اجتماعية 

 ةقاربة اإلكلينيكية العياديعلى التجريب والتقييم واإلحصاء في حين تستند المناهج الكيفية إلى الم
  ).2015الحمداوي،(. والتاريخيةاو السريرية 

  ).49: 2000أوزي، :(والجدير بالذكر اهم الخصائص النمائية للمراهقين
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، والخصائص النفسية كإحساسهم بنوع من الشعور )البلوغ(الخصائص النمائية والعضوية 
والشعور كذلك بتغير الذات  تغيرات،طرب والالمتوازن بسبب عدم فهم تلك الضالغامض والم

   ).1994:204، شحيمي( الفسيولوجية مما يؤثر في نفسيته ايجابي او سلبي

حيث قسم التطور المعرفي والذهني  هجياأبرز من تحدث عنها جان بي: العقليةالخصائص  
-1994:212شحيمي، (والذكاء إلى أربعة مراحل أساسية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقه 

213.(  

لعل ما يتميز به المراهق بالقلق واالضطراب والتوتر الشديد بسبب  :االنفعاليةالخصائص 
التغيرات التي تنتابه من العضوية والنفسية واالجتماعية ويكون كثيرالتشنج أو يشبه بركان عنيف 

  ).436:م1970عزت،( عنفالو واالنفعال والثورةفهي مرحلة األزمة 

تزداد قوة وتدفق  والتيتتميز فترة المراهقه في الميول الجنسية : ةالخصائص الجنسي 
إن "حيث يقول فرويد  هيجان وانفعال وترتبط المراهقة بالطفولة على مستوى االمتداد الجنسي،و

المعقدة، المنفصمة، التي تنزع فيها الغرائز الى تأمين المتع تنتظم  ،المفككةحياة الطفل الجنسية 
ون الشخصية الجنسية للفرد تكونت عند انتهاء فترة البلوغ فمن جهة أولى في اتجاهين حيث تك

  ).م1986: سيغموند فرويد( تخضع الميول لهيمنة المنطقة التناسلية

لتمركز الذاتي نحو الال تمركز وهذا يعود ة لالمراهق تدخل مرحلة: الخصائص االجتماعية
 أن: "بقولهالحقيقة  هذه) Jersild(يرزيلد التساع في اتصال عالقاته االجتماعية وقد عبرعنه ج

كبير وينطبع ه االسرة علي االجتماعية وتأثيرذاته على مسرح الحياة   المراهق يحاول توطيد أركان
الخالقات التأرجح بين العالقات الداخلية لألسرة واألصدقاء وغالبا ترجح  نفسه ويصبحفي 

 "لحياة في البيت الذي نشأ فيه أول مرةوالئهم لنظام ا األسرة وعلى الخارجية على نطاق
  ).188-185:م1995الزيات،(

التي ) 2007 ،الفنجري( دراسة ومن الدراسات التي تناولت القلق والخوف من المرض،  
) 34203( حددت العالقة بين التفاؤل والمشكالت الصحية والقلق من األمراض على عينة من

كشفت النتائج عن عالقة ارتباطية سالبة بين حيث  ،طالب في كلية التربية في جامعة بنها بمصر
حيث بينت أن القلق من  الفروق دالة إحصائية بين الذكور واإلناث،كانت القلق والتفاؤل و

 )2009سالمة،(المشكالت الصحية عند االناث بشكل اكبر من عند الذكور، كما جاء في دراسة 
الطلبة يعزون القلق والخوف من المشكالت النتائج أن  ظهرتوأ مراهق في المرحلة الثانوية،

أما  االجتماعية،  ةالصحية إلى تحصيل دراسي متدني، ولم يكن هناك أثر للمتغيرات الديموغرافي
سعت إلى الكشف عن الضغوط النفسية والقلق النفسي لدى عينة من ) 2012 ،باكر(دراسة 
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عام وكان ) 17- 12(ة العمرية بين المراهقين ومعرفة إذا ما كانت تختلف باختالف الجنس والفئ
هناك فروق دالة إحصائية بين القلق ومشاعر الخوف واألمور المالية والخوف للتخطيط من 

إلى التحقق من العالقة  )2020( وزمالءهاسكالون سعت دراسة  كما والمستقبل مع الجنس االخر، 
، وتحصيلهم البًاط )805( بين القلق لدى عينة من المراهقين في المدارس الثانوية قوامها

من  بشكل أكبرفأظهرت النتائج أن المراهقين المصابين بالقلق ، متغير االدراسي باعتبار أنه
   .االجتماعي من ذوي التحصيل المنخفضالمشكالت االجتماعية وكسب الدعم 

  :التي تحدثت عن القلق النفسي ومن النظريات

  :النظرية البيولوجية: أوًال

أهمية العوامل الوراثية والجسمية في ظهور القلق االجتماعي،  الىلبيولوجية تشير النظرية ا
حيث أن األفراد الذين يعانون من القلق النفسي يوجد لديهم استعداد وراثي لتطورهذا 
االضطراب، إذ أن هناك ميل بيولوجي عند الفرد ولكنه يظهر في فترة المراهقة المتأخرة أو الرشد 

رضه مواقف مملوءة باأللم والفشل والخيبات فيتطور تركيزه على القلق في عتتعندما  وتحديدًا
  ).1998عبد المعطي،( مواقف حياته

  :النظرية السلوكية: نياثا

تؤكد أن السلوك اإلنساني ما هو إال مجموعة من العادات التي يتعلمها الفرد ويكتسبها أثناء 
االضطرابات االنفعالية واالجتماعية ان التعلم، ومراحل نموه المختلفة، وتتحكم في تكوينها قوانين 

الفشل في تعلم سلوك مناسب، وتعلم أساليب سلوكية غير مناسبة، : ما هي إال نتاج العوامل التالية
فالفرد  )2009الحريري،(ومواجهة الفرد لمواقف متناقضة ال يستطيع معها اتخاذ القرار المناسب 

وجد أن هذا التجنب قد أدى إلى تخفيف القلق من الموقف  فإذا ؛يتجنب المواقف المثيرة للقلق
بالقلق من هذا االجتماعي، فإن هذا يعني أن الفرد قد حصل على تعزيزوهو تقليل حده الشعور 

  ).2010الحويلة،( الموقف

  :النظرية المعرفية: ثالثا

لتعامل مع ترى هذه النظرية أن األفراد الذين يكتسبون مخزون من المعلومات والخبرات ل
ظروف حياتهم من خالل مالحظة وتنمية واختبار الفرص وإجراء األحكام والتصرف بشكل أقرب ما 

 وسلوكهيكون منطقي، بالتالي هذه األفكار والمعارف التي يمتلكها الفرد هي التي تؤثر في انفعاالته 
  ).2001،عبد الله(



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  البكار

  3056

بمثابة ) 19-كوفيد (ثلة بفيروس جائحة كورونا والمتمأن  ترى الباحثة وضمن هذا السياق،
الحادثة المؤلمة التي وقعت على رؤوس البشر فأقفلت باب الكرة األرضية وأدخلت الناس غرف 
ُ  تفعل فعلها العميق بالشعوب وتقتل  الوقاية والعزل المنزلي الطوعي، فقد كانت األوبئة السابقة

لذا بات  أسقطت الحدود بين بلدان العالم؛فالعولمة منهم ما تقتل، ولكنها لم توقف الحياة نهائيا، 
  .الفيروس المعدي يثير أعظم المخاوف، ويضع البشرية في غرف الحجر الصحي

أي أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر وهناك عدة أنواع ؛ وفيروسات كورونا حيوانية المنشأ
   .هامعروفة من

بانتظام واألنف  ين وتغطية الفمغسل اليد: وتشمل التوصيات النموذجية لمنع انتشار العدوى
يتعين كذلك تجنب مخالطة أي  كما .عند العطس والسعال، وطهو اللحوم والبيض بشكل كامل

  ).2020: منظمة الصحة العالمية( شخص تظهر عليه أعراض األمراض التنفسية كالسعال والعطس

  :ِب ات وتتمثلالتي تهدد وجود المجتمعوفقد تعرضت البشرية لثالث موجات من األوبئة 

األوبئة الناتجة عن ظروف الطبيعة، مثل تغير المناخ والزالل والفيضانات ومواسم الجدب وما ) 1
  .1670و 1700يتبعها من اضرار بيئية صحية كوباء الطاعون بين عامي 

األوبئة الناتجة عن دخول العالم عصر الحداثة والتصنيع، مثل المهددات البيئية بسبب التلوث ) 2
فالتدهور البيئي الذي حدث والمتمثل في تكون  ،دخان المصانع واألغذية المعدلة وراثيًامن 

  .الهواء والمطر الحمضي واهتراء طبقة األوزون شكل تحدي بالغ الخطورة والجدية

ألعظم الذي تعرض له العالم من األوبئة الناتجة عن الفيروسات المصنعة واألخطاء ر اأما الخط) 3
حيث بدأت بفيروس  ؛قد تعرض العالم في مطلع األلفية الى سلسلة من الهجماتو .البيولوجية

وأخيرا . السارس وفيروس انفلونزا الخنازير والمعروف بفيروس إبوال في غرب افريقيا
لى ظهوره تؤكد نصائح منظمة الصحة العالمية انتقال ا نسبًة. فيروس كورونا المستجد

التالي عدم النظافة الشخصية وعدم التباعد عدوى الفيروسات عن طريق التالمس وب
   ).2020 ،الشقير( االجتماعي في حاالت انتشار الفيروسات

فإن الخوف والقلق واالرتياب للفرد الناتج عن تفشي الوباء يدفع  ومن الناحية النفسية،
خرين يحول الوباء الفرد المتفرج على موت اآل حيث الفرد نحو سلوكيات متناقضة وغير منطقية،

 "هوبزفخ "اذ ان يقع الجميع في . هو نفسه بالموت ٍمن العدوى من االخرين إلى كائنٍ مستهدٍف
، وهذا بدوره يؤدي الى تراكم الخوف والقلق، )1588-1679( الى العالم توماس هوبز نسبة

، وهذا يجعل "كورونا"فيدفع اآلخر الخائف من العدوى إلى الدفاع عن نفسه بالتصدي لوباء 
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لجميع قلق من الفيروس وفكرة الموت ويصبح محط شك وريبة من المحيط البيئي حوله وتتغير ا
   (Zagorin, 2009) . أنماط العالقة بين الناس

  :الدراسات واألبحاث السابقة -

من خالل البحث الميداني الذي أجرته الباحثة فلم تجد أيا من الدراسات الحديثة ذات الصلة 
  :لي ولذلك تستعرض الباحثة األبحاث والدراسات ذات الصلةالمباشرة بالبحث الحا

التي أجريت على طالب جامعة دمشق، وظهر ): 2001( وكانت دراسة رضوان، سامر جميل
أرمسترونج، "وأشار . الذكورمن نتائج الدراسة وجود قلق اجتماعي عند االناث بدرجة اعلى من 

من طلبة ) 97(على عينة من  بدراسة أجريت) Armstrong & Khawaja,2002" (وخواجة
في استراليا الى نتيجة أن االناث أعلى قلق من الذكور، وبلغ متوسط درجات االناث  الجامعة

  ).9,16( الذكور، في حين بلغ متوسط درجات )13,75(

القلق لدى المراهقين في مرحلة التعليم الثانوي  أبعادعن ) 2011(وبدراسة وهيب سعد 
طالبا من طلبة المرحلة ) 911(الدراسة حيث تكونت عينة الدراسة من وعالقتها ببعض متغيرات 

عام، وكان من اهم النتائج وجود فروق ذات داللة ) 20- 15(الثانوية والتي تراوحت اعمارهم بين 
أنه  المتوسطة، كما تبينإحصائية لصالح المراهقين للمرحلة المتأخرة عن المراهقين للمرحلة 

الكويتيين والبدون في قائمة بيك للقلق وفقا لمتغير الجنسية، باإلضافة توجد فروق جوهرية بين 
  . الى وجود أثر لتفاعل كل من الجنس والجنسية على متغير القلق

) 133(التي تمت على عينة مكونة من ) krafona,2014" (كرافونا"كما وكشفت دراسة 
متوسطات درجات الذكور من عدم وجود فروق جوهرية بين " غانا"طالب وطالبة في جامعة 

  . ومتوسطات االناث وفقا لمتغير النوع

طلبة المرحلة على التي أجريت في الهند ) banga,2014( "بنقا" كما وكشفت دراسة
طالب وتم تطبيق مقياس القلق األكاديمي وأظهرت النتائج ) 125(طالبة و) 57(الثانوية بواقع 

  .نسعدم وجود فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير الج

ّ  من ) 2016(واستقصت دراسة العتيبي  قلق المستقبل ومستوى التحصيل لدى عينة
واستخدمت لقياسه . طالبا في الصف الثالث الثانوي بمدارس محافظة المويه بالسعودية) 124(

، واشارت النتائج أن الطالب ذوي التحصيل المرتفع ال )2009المشيخي، (مقياس قلق المستقبل 
وضمن . المستقبل بعكس أقرانهم ذوي التحصيل المنخفض والدراسي المقبوليعانون من قلق 

بتطبيق برنامج قائم على مستحدثات ) 2016(هذا السياق، أوصت دراسة أحمد ومديه وشعبان 
  .التكنولوجيا ثالثية األبعاد بعلم النفس اإلكلينيكي لخفض قلق المستقبل لدى المراهقين



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  البكار

  3058

وعالقته بإدارة ربة االسرة  ،)COVID-19(فيروس ) 2020،زينب يوسف(دراسة 
للسلوكيات الوقائية اليومية من الفيروس أثناء الجائحة وتم تطبيق الدراسة على ربات البيوت من 

 أبرزوجاءت  ؛التحليليمحافظة الجيزة واإلسكندرية والدقهلية واتبعت الباحثة المنهج الوصفي 
اإلصابة بالفيروس وتبعياته وأن هناك فروق ذات  من ربات البيوت يعانين من قلق% 58النتائج ان 

دالله إحصائية تعود لمتغيرات العمر والدرجة العلمية ومستوى االسرة االقتصادي وتعود 
  .لالكبرعمرا والدرجة العلمية األعلى لدرجة القلق من فيروس الكورونا

العالقة بين إلى التحقق من ) Scanlon et al., 2020(وسعت دراسة سكانلون وزمالئها 
طلبة، وتحصيلهم الدراسي ) 805(القلق االجتماعي لدى عينة من المراهقين في المدارس الثانوية 

في مادة العلوم، وقد أظهرت النتائج أن المصابين بالقلق االجتماعي أقل ميُال للمشاركة االجتماعية 
  .يل الدراسيوكسب الدعم االجتماعي للمراهقين ذوي مستوى األداء المنخفض في التحص

التعرف على مستوى  التي هدفت إلى) 2020تدمري،( وأشارت دراسة تدمري وزمالئها
الصحة النفسية لدى اللبنانيين خالل ازمة كورونا، والى الوقوف على الفروقات في مستويات 
الصحة النفسية في ضوء بعض التغيرات الديموغرافية كالعمر، والنوع، والوضع االجتماعي، 

 تم اعتماد وقد. والمحافظة االقتصادي، والمستوىّ  الوظيفي والوضع ّ التعليمي،والمستوى 
المحافظات،  فردًا من مختلف )2347(المسحي المقارن، وتضمنت العينة ّ  الوصفي المنهج

كما وأظهرت وجود فروق دالة احصائيا في الصحة . سنة )48–13(بين  أعمارهم ترواحت
كانت لصالح األكبر عمرا وفئة النوع لصالح الذكور وفئة المستوى النفسية تعزى للفئة العمرية و

االجتماعي وكانت لصالح األفضل ماديا وفئة المستوى التعليمي وكانت أيضا لصالح من لديه 
مستوى تعليمي أعلى وذلك كله على مستوى الصحة النفسية والتي ارتبطت بعالقة عكسية مع 

  ).COVID-19(القلق من المرض في ظل جائحة الكورونا االضطرابات النفسية وأبرزها الخوف و

في  Elmer, Mepham & stadtfeld (2020) وفي دراسة إيلمر وميفام وستادفيلد
مقارنة بين الشبكات االجتماعية للمتعلمين : "الطالب قيد األغالق"سويسرا، تحت عنوان 

 Students under lockdown: وصحتهم النفسية قبل وأثناء أزمة كورونا في سويسرا
Comparisons of students’ social networks and mental health before and during 

the COVID-19 crisis in Switzerland  وقام الباحثون بتحليل التغيير في أيعاد متعددة
ر للشبكات كالتفاعل، الصداقة، الدعم االجتماعي، مؤشرات الصحة النفسية كاالكتئاب،القلق، التوت

طالبا يعانون من األزمة، واجراء مقارنة مع ) 214(وذلك ضمن مجموعتين تضمنت . والوحدة
طالبًا، ونتج بعد المقارنة أن النتائج في ) 54(مجموعة سابقة لم تشهد االزمة بلغ عددها 

مستويات التوتر والوحدة واالكتئاب والقلق لدى الطالب أعلى مقارنة بما كانت علية قبل األزمة، 
  .ا وتبين ان الطالبات لديهن مستوى قلق عالي مقارنة بالطالبكم



 ... من طالبات المرحلة الثانوية في األردن ةلدى عينمستوى القلق النفسي    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3059

  : التعقيب على الدراسات واألبحاث السابقة

بمختلف مجاالته وعالقته ببعض  من حيث الهدف هدفت بعض الدراسات التعرف على القلق
كما أظهرت تفاوتًا في . عليهمالمتغيرات عند فئة الطلبة من الجنسين ومستواه وتأثيره 

، )طالبة 300طالب و 600(جميل ورضوان  :ومن حيث العينة تفاوتت العينة كدراسة ،ضطراباتاال
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في دراسة متغير . طالب لدراسة ايميلر) 54(الى 

العمر والفرع األكاديمي عند المراهقات في ظل جائحة الكورونا واتفقت مع بعض الدراسات 
القلق النفسي عند المراهقات بشكل اكبر لبعض متغيرات الدراسات كالعمر والتحصيل بمستوى 

الدراسي والجنس والمستوى االقتصادي، كما وتستفيد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في 
بالنظر إلى ، كما ترى الباحثة تطوير المنهج الدراسي وعند تطوير األدوات، وفي مناقشة النتائج

الحالية ومقارنتها بالدراسات السابقة سواًء األجنبية منها، أو العربية نجد أن الدراسة  الدراسة
طالبات المرحلة الثانوية الحالية تختلف عن الدراسات السابقة من حيث عينة الدراسة التي تناولت 

د من باإلضافة إلى المزي األردن وفي ضوء متغيرات كالتخصص والفئة العمرية،/في العاصمة عمان 
المؤثرات الصحية الكبيرة وتهديد جائحة كورونا وحداثة هذه الدراسة لتطرقها بالربط بين مفهوم 
القلق للمراهقات في مرحلة مفصلية بحياتهن في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها مجتمعنا على 

من قبل، السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وهذا ما لم تتم دراسته مختلف األصعدة الصحية 
  .قلقالوهذا ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة التي تناولت 

  :التعريفات المفاهيمية واإلجرائية

  :التعليم الثانوي

هي مرحلة التعليم التي تتيح للتالميذ الذين حصلوا على شهادة المرحلة األساسية العليا 
مهاراتهم األدبية والعلمية ومدة الدراسة فيها سنتين، كما تتزامن مع معارفهم و متابعة وتنمية

  ). 2011،سعد( مرحلة المراهقة المتوسطة والمتأخرة

  :القلق

متوتر، وعصبي، : القلق بأنه الحالة االنفعالية المتوترة، وتتسم بنعوت مثل" بيك"عرف 
يمتد التوتر الخفيف عند أحد طرفيه حتى الرعب عند  ومرتعد داخليا، ويمثل القلق متصًال

  ).2000:45ارون بيك، (الطرف األخر 

التي تحصل عليها طالبة المرحلة الثانوية على مقياس القلق بأنه الدرجة : ويعرف اجرائيًا
   .النفسي في الدراسة الحالية
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  :جائحة كورونا

لة فيروسات واسعة عرف أنها عرفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بأنه من فصي
من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد حدة، مثل متالزمة الشرق  أمراضا تتنوع انتشارتسبب 

والفيروس ) السارس( ، ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم)(MERSة األوسط التنفسي
nCoV هو ساللة جديدة من الفيروس لم يسبق اكتشافها لدى البشر .  

  :وإجراءات البحثالطريقة 

  :منهجية البحث

أثر القلق النفسي الناتج عن فيروس  لمعرفة اعتمد البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي
  .من طالبات المرحلة الثانوية في األردن ةلدى عين) COVID-19(كورونا المستجد 

  :مجتمع البحث

عمان والالتي \ية في محافظة العاصمةتكون مجتمع البحث من الطالبات في المرحلة الثانو
  ).2020/2021(تمت الدراسة عليهن في عام 

  :عينة البحث

تم توزيع رابط الكتروني على طالبات المرحلة الثانوية في المملكة االردنية الهاشمية في 
العاصمة عمان، وتم الطلب من الطالبات االستجابة على فقرات المقياس، وتم اعتماد طريقة كرة 

لج في هذا المجال، واالستفادة من ارسال الرابط على مواقع الواتساب المنتشرة في المدارس الث
طالبة استجبن على فقرات المقياس بالفترة ) 122(وقد وصلت عدد أفراد الدراسة إلى . الثانوية

طالبة، وطالبات الفرع ) 95(، توزعن بين طالبات بالفرع العلمي )1/5/2020-16/3/2021(بين 
  .طالبة) 27(دبي اال

  :أدوات البحث

لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مقياس القلق النفسي بالرجوع إلى األدب النظري 
  :والدراسات السابقة وعلى النحو التالي
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  :مقياس القلق النفسي

 هذا تم تطوير المقياس بعد الرجوع لبعض الدراسات السابقة والمقاييس المقننة مثل
الخصائص السيكو مترية للمقاييس تم استخدام دالالت الصدق والثبات وللتحقق من ، مقياسال

  :التالية

تم التحقق من صدق ): صدق المحتوى(الصدق الظاهري : صدق المحكمين الظاهري: أوًال
محكمين من ) 12(المحتوى من خالل عرض المقياس على مجموعة من المحكمين عددهم 

واإلرشاد النفسي والصحة النفسية، وذلك  ذوي االختصاص والخبرة في مجال علم النفس
إلبداء آرائهم في مدى مالئمة الفقرات وانتمائها لألبعاد التي تنتمي إليها، وكذلك للتحقق من 
 مدى مناسبة الصياغة لغويًا للفئة المستهدفة، وتم إجراء التعديالت في ضوء آراء المحكمين

من التعديالت اللغوية ) 13(م إجراء ، وبناء عليه ت)12من أصل  9(واقتراحاتهم واتفاق 
 .على المقياس

لفقرات المقياس من خالل حساب ط تم دراسة معامالت االرتبا :صدق البناء الداخلي: ثانيًا
معامل االرتباط بين الفقرة والبعد الذي تنتمي إليه وذلك على عينة استطالعية مكونة من 

لدراسة كمؤشر على صدق البناء طالبة من داخل مجتمع الدراسة وخارج عينة ا) 31(
  :للمقياس، وفيما يلي عرضًا لهذه النتائج

معامالت ارتباط الفقرة بالبعد والدرجة الكلية الذي تنتمي إليه فقرات مقياس القلق ): 1(جدول 
  النفسي

رقم 

  الفقرة

معامل 

ارتباط 

الفقرة مع 

  البعد

معامل ارتباط 

الفقرة مع 

الدرجة 

  الكلية

رقم 

  الفقرة

معامل 

ارتباط 

الفقرة مع 

  البعد

معامل ارتباط 

الفقرة مع 

الدرجة 

  الكلية

رقم 

  الفقرة

معامل 

ارتباط 

الفقرة مع 

  البعد

معامل ارتباط 

الفقرة مع 

  الدرجة الكلية

1  0.44* 0.35* 18  0.48* 0.28* 35  0.38* 0.44*  
2  0.54** 0.38* 19  0.35*  0.41* 36  0.55**  0.51** 
3  0.37* 0.54** 20  0.40* 0.43* 37  0.29* 0.37*  
4  0.28* 0.38*  21  0.39*  0.38* 38  0.5 1** 0.54** 
5  0.6 1** 0.52** 22  0.38*  0.33* 39  0.4 7** 0.48* 
6  0.6 7** 0.38* 23  0.34* 0.31* 40  0.4 5*  0.39* 
7  0.3 5*  0.38* 24  0.55** 0.57** 41  0.4 1*  0.44* 
8  0.5 1**  0.45* 25  0.48* 0.45* 42  0.4 3*  0.39*  

9  0.33*  0.38*  26  0.38* 0.55** 43  0.5 3*  0.43* 
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رقم 

  الفقرة

معامل 

ارتباط 

الفقرة مع 

  البعد

معامل ارتباط 

الفقرة مع 

الدرجة 

  الكلية

رقم 

  الفقرة

معامل 

ارتباط 

الفقرة مع 

  البعد

معامل ارتباط 

الفقرة مع 

الدرجة 

  الكلية

رقم 

  الفقرة

معامل 

ارتباط 

الفقرة مع 

  البعد

معامل ارتباط 

الفقرة مع 

  الدرجة الكلية

10  0.43*  0.45* 27  0.47* 0.74** 44  0.62**  0.62** 
11  0.61**  0.66** 28  0.29* 0.35* 45  0.47* 0.39*  
12  0.47* 0.38*  29  0.28* 0.54** 46  0.4 4*  0.38* 
13  0.54**  0.34* 30  0.26* 0.38* 47  0.30* 0.31* 
14  0.33* 0.33* 31  0.29* 0.44* 48  0.41* 0.38* 
15  0.47* 0.35* 32  0.41* 0.48* 49  0.37* 0.40* 
16  0.38* 0.44* 33  0.29* 0.38* 50  0.29* 0.32*  
17  0.44* 0.54** 34  0.34*  0.30*       

كما ) 0.62-0.26(ان هناك ارتباط بين البعد والفقرة تتراوح بين ) 1(يتضح من الجدول 
- 0.28(لجدول ان هناك عالقة ارتباطية وثيقة بين الفقرة والدرجة الكلية تتراوح بين يتضح من ا

  .، وهذا يعتبر مناسب الستكمال إجراءات الدراسة)0.74

  :ثبات مقياس القلق النفسي

كما تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام معادلة كرو نباخ ألفا والثبات بطريقة اإلعادة 
  .يبين ذلك) 2(والجدول  لمقياس القلق النفسي

  معامل الثبات ألفا كرو نباخ والثبات بطريقة االعادة لمقياس القلق النفسي): 2(جدول 

  البعد  الرقم
  عدد

  الفقرات

  الفقرات

  السلبية

  الفقرات

  االيجابية

  ألفا

 كرو نباخ
  الثبات

  العادةبا

  ** 0.75  0.78  14-13-12-11-10-9-8-7-6- 5-1  4- 3-2  14  القلق المعرفي  1

  **0.76  0.77  )11-1(من   -  11  القلق الفسيولوجي  2

  **0.83  0.85  14-13-10-9-8-7-6-4-3- 2-1  12 11-5  14  القلق االنفعالي  3

  **0.88  0.76  11- 10-9-8-7-6-4- 3-2  5-1  11  القلق االجتماعي  4

وتفسر الدرجات في ) ال-نعم(اعتمدت األوزان المدرج من : والتفسير طريقة التصحيح
 1.50-1.26تدل على مستوى منخفض من القلق النفسي، و 1.25-1(لمقياس حسب المدى ا

تدل على مستوى متوسط مرتفع من  1.76-1.51تدل على مستوى متوسط من القلق النفسي، و
  ).2020المرغيني،( )مستوى مرتفع من القلق النفسي 2-1.77القلق النفسي، 
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  :إجراءات البحث

  .ي والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث الحالياالطالع على األدب النظر -

  .)مقياس القلق النفسي(تطوير أدوات الدراسة  -

  .التحقق من الخصائص السيكو مترية من صدق وثبات للمقاييس -

طالبة ) 122(على عينة الدراسة والبالغ عددهن ) مقياس القلق النفسي(تطبيق أدوات الدراسة  -
  ).2021- 2020(ل العام الدراسي بالمرحلة الثانوية خال

  .وتفسيرها، ومناقشتها ،تحليل النتائج -

 .وضع التوصيات المناسبة، في ضوء نتائج الدراسة الحالية -

  : متغيرات البحث

  .جائحة كورونا: المتغير المستقل

  .القلق النفسي: المتغير التابع

  .العمر، الفرع األكاديمي: المتغيرات الوسيطية

  :تفسيرهالبحث ونتائج اعرض 

  :فيما يلي عرض النتائج التي توصل اليها البحث الحالي

القلق النفسي لدى طالبات المرحلة الثانوية في األردن  ما مستوى: السؤال األولنتائج 

  خالل فترة كورونا؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألبعاد 
  ):3(ة على مقياس القلق النفسي واتضح التالي من الجدول والدرجة الكلي

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس القلق النفسي ): 3(جدول 

  المستوى  الترتيب  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االبعاد  المقياس

  متوسطفوق ال  3 0.181 1.52  القلق المعرفي  1

  متوسط فوق  1 0.188 1.61  القلق الفسيولوجي  2

  متوسط فوق  2 0.196 1.53  القلق االنفعالي  3

  متوسط  4 0.175 1.43  القلق االجتماعي  4
  متوسط فوق  3  1540. 1.52  الكلي  
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ان هناك قلق نفسي لدى الطالبات بدرجة متوسطة وفوق المتوسط ) 3(يتضح من الجدول 
ة الكلية، أما بالنسبة لألبعاد فقد جاء بالدرج) 1540.(وانحراف معياري ) 1.52(بمتوسط حسابي 

؛ )0.188(، بانحراف معياري )1.61(البعد الثاني بدرجة أعلى من جميع االبعاد بمتوسط حسابي 
مما يدل على ان الطالبات اللواتي استجبن على العينة لديهن قلق فسيولوجي يؤثرعلى حياتهن 

  .أكثر من باقي أنواع القلق

ودراسة تدمري  )2020( مع دراسة إيلمر وميفام وستادفيلدواتفقت الدراسة الحالية 
، بأن الطالبات في المرحلة الثانوية يعانين من مستوى )2016(ودراسة العتيبي ) 2020(وزمالئها 

وتعزو الباحثة وجود مستوى من القلق النفسي فوق  عال من القلق النفسي خالل فترة كورونا،
الظرف الضاغط التي مرت به الطالبات من ظرف كورونا المتوسط لدى الطالبات نظرا لصعوبة 

والوباء الذي اجتاح المنطقة والذي سبب لهن خلل في التوافق، ويتفق ذلك مع ما رأى الباحثون 
والدارسون من أن القلق النفسي يعود الى الضغوطات التي تعاني منها الطالبات، كما تعد المرحلة 

لتعليمي وأيضا خصائصهم النمائية الغير مكتملة، وظهور المفصلية بحياتهن باختيار المجال ا
جائحة كورونا التي اجتاحت العالم واظهرت تداعيات كبيرة، وتعزو الباحثة وجود مستوى من 
القلق التفسي الفسيولوجي فوق المتوسط والترتيب األعلى واالقرب للمرتفع وذلك لتأثرهم جسديا 

لكون  أثر السريع الفسيولوجي باألحداث المحيطة نظرًاكخصائص نمائية من حدة االنفعاالت والت
الطالبات بالمرحلة الثانوية يجدن تحمل المسؤولية من قبل المحيطين وتعليق اآلمال بالتحصيل 

وتخفيف المسؤولية تحمل ن وعليهن نضج نبأنهلهن الدراسي المرتفع، حيث ينظر المجتمع 
تهن وقدرتهن على التحمل وشعورهن بالتوتر وهذا ربما قد يؤثر في حيا رهن،عن أسن عبائهأ

عند بعض األسر، مهام المنزل في مساعدة الو دراسة،الوالقلق من انجاز أمور حياتهن ك
والمحافظة على صحتها الجسدية والنفسية حتى تحقق أهدافها في هذه المرحلة الهامة من 

  .حياتها

في ) α=0.05(ستوى الداللة ل يوجد فروق ذات دالله إحصائية عند مه :السؤال الثاني

  ظل جائحة كورونا باختالف العمر؟في مستوى القلق النفسي لدى الطالبات 

للعينات المستقلة للتعرف على مستوى  )ت(رلإلجابة عن السؤال الحالي تم استخدام اختبا
  :يبين النتائج) 4(القلق النفسي باختالف العمر لدى الطالبات والجدول 
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 لمقياس القلق النفسي)ت(واختبار الحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات): 4(جدول 
  لمتغيرالعمر

  درجة الحرية االنحراف  المتوسط  العدد  العمر  البعد
  قيمة

  )ت(

  مستوى

  الداللة

  المعرفي القلق
)16-17(  39 1.5733 0.18575 

120  2.14  0.035  
)17-18( 83 1.4991 0.17514 

  القلق الفسيولوجي
)16-17(  39 1.6177 0.19361 

120  0.990  0.324  
)17-18( 83 1.5816 0.18508 

  القلق االنفعالي
)16-17(  39 1.5476 0.22608 

61.812  0.77  0.440  
)17-18( 83 1.5155 0.18127 

  القلق االجتماعي
)16-17(  39 1.4755 0.18708 

120  1.992  0.049  
)17-18( 83 1.4085 0.16641 

  الكلية الدرجة
)16-17(  39 1.5544 0.17082 

64.296  1.660  0.102  
)17-18( 83 1.5019 .144010  

وجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق النفسي لبعدي القلق ) 4(يتضح من الجدول  
، وهي )2.14(المعرفي والقلق االجتماعي تعود لصالح الطالبات األصغر عمرا، حيث بلغت قيمة ت 

 .)α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  قيمة ذات

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ) 1.992(لبعد القلق االجتماعي  )ت(وبلغت قيمة 
 .وايضًا تعود لصالح الطالبات األصغر عمرا. )α=0.05(مستوى الداللة اإلحصائية 

النفسي وتعود في بعدي القلق  فيما يتعلق بوجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس القلق
محمد . معتز عبد الله ود. دالمعرفي واالجتماعي للطالبات األصغر عمرا والتي تتفق مع دراسة 

والتي أظهرت ان القلق النفسي واالجتماعي تحديدا يعود لصالح األصغر . )1997(عبد الرحمن 
  . عمرا بمرحلة المراهقة

بأن القلق النفسي يرتفع عند الطلبات ) 2020(كما واتفقت مع دراسة تدمري وزمالئها 
. معتز، د. مخالفة لنتيجة دراسة الباحثة ودراسة د األصغر عمرا مقارنة باألكبر عمرا، وكانت

  ).1997(محمد 

أن وجود فروق دالة احصائيا وتعود لصالح فئة الطالبات األصغر عمرا كون وتعزو الباحثة 
والتفكير الزائد وتضخيم الحوادث الحاصلة لحكم على األمور باان النضج العقلي وقلة الخبرة مرتبط

التي زرعت الخوف والهلع ظل جائحة كورونا في من البيئة المحيطة وخصوصا  والخوف والتوتر



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  البكار

  3066

 في كافة فئات المجتمع ومن الطبيعي ان يتأثرن المراهقات األقل خبرة ونضجًا على األمور، كما
واالجتماعي يكون بشكل أكبر كلما تقدمن من ناحية عمرية  ان تمتع الطالبات بالنمو المعرفيو

  .العمر ن فيلمهارات التعامل والنضوج األعلى كلما تقدمن واكتسابه

في ) α=0.05(هل يوجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة : السؤال الثالث

نوع الفرع ظل جائحة كورونا تعزى الختالف في مستوى القلق النفسي لدى الطالبات 

  األكاديمي؟

للعينات المستقلة للتعرف على مستوى  )ت(لإلجابة عن السؤال الحالي تم استخدام اختبار
  :يبين النتائج) 5(القلق النفسي باختالف العمر لدى الطالبات والجدول 

 لمقياس القلق النفسي)ت(واختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ):5(جدول 
  نوع الفرع األكاديمي اختالفلمتغير 

  البعد
  الفرع

  األكاديمي
 االنحراف  المتوسط  العدد

  درجة

  الحرية

  قيمة

  )ت(

  مستوى

  الداللة

  المعرفي القلق
 120 18460. 1.55 95  العلمي

 2.701  0.008 
 14427. 1.44 27 االدبي 

  القلق الفسيولوجي
 120 18968. 1.61 95  العلمي

 1.395  0.166 
 17736. 1.54 27 االدبي 

  القلق االنفعالي
 55.847 20568. 1.54 95  العلمي

 1.764  0.083 
 15217. 1.47 27 االدبي 

  القلق االجتماعي
 62.472 18576. 1.49 95  العلمي

 1.936  0.050 
 12438. 1.38 27 االدبي 

  الدرجة الكلية
 16477. 1.53 95  العلمي

77.379 2.964  0.004 
 09188.  1.46 27 ياالدب

وجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق النفسي لبعدي القلق ) 5( الجدوليتضح من 
المعرفي والقلق االجتماعي تعود لصالح الطالبات الفرع العلمي وهن ذوات األعلى تحصيًال، حيث 

داللة وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ال) 2.964(بلغت قيمة ت للدرجة الكية 
 .)α=0.05(اإلحصائية 

وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 2.701(وبلغت قيمة ت لبعد القلق المعرفي 
وايضًا تعود لصالح طالبات الفرع ) 1.936(كما وبلغت قيمة ت . )α=0.05(الداللة اإلحصائية 

 .العلمي
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وتعود في الدرجة  فيما يتعلق بوجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس القلق النفسي
 زينب يوسفالكلية وبعدي القلق المعرفي واالجتماعي لطالبات الفرع العلمي والتي تتفق مع دراسة 

وعالقته بإدارة ربة االسرة للسلوكيات الوقائية اليومية من ) COVID-19(فيروس ) 2020(
  .الفيروس أثناء الجائحة

قلق المستقبل ومستوى ) 2016(يبي ه دراسة العتوقد خالفت الدراسة الحالية ما استهدفت
واستخدمت لقياسه مقياس قلق . طالبا في الصف الثالث الثانوي) 124( عينة منالتحصيل لدى 

، واشارت النتائج أن الطالب ذوي التحصيل المرتفع ال يعانون من )2009المشيخي، (المستقبل 
وضمن هذا السياق، . بولقلق المستقبل بعكس أقرانهم ذوي التحصيل المنخفض والدراسي المق

بتطبيق برنامج قائم على مستحدثات التكنولوجيا ) 2016(أوصت دراسة أحمد ومديه وشعبان 
ثالثية األبعاد بعلم النفس اإلكلينيكي لخفض قلق المستقبل لدى المراهقين، كما وجاءت مخالفة 

قة بين القلق االجتماعي إلى التحقق من العال) Scanlon et al., 2020(لدراسة سكانلون وزمالئها 
طلبة، وتحصيلهم الدراسي، وقد أظهرت ) 805(لدى عينة من المراهقين في المدارس الثانوية 

للمشاركة االجتماعية وكسب الدعم االجتماعي  المصابين بالقلق االجتماعي أقل ميًال النتائج أن
بأن النمو الفكري  باحثةوتعزو ال .للمراهقين ذوي مستوى األداء المنخفض في التحصيل الدراسي

يعد من أهم خصائص مرحلة المراهقة حيث يتغير تفكير المراهقة من التفكير المادي إلى التفكير 
وتمتلك  وتستمتع بالتفاعل مع أقرانها أثناء التعلم، ،المجرد، ويرتفع إنجازها عند التحدي وااللتزام

إلى مستويات عالية من الفهم، والحس  المراهقة القدرة على التأمل الذاتي والقدرة على الوصول
لفضول الكبير لتعلم كل ما هو جديد، ومن يمتلك النضج الفكري صاحب االفكاهي ويؤدي 

فالنمو الفكري يعزز طرق التفكير ؛ المستوى التحصيلي األعلى وهن غالبا طالبات الفرع العلمي
المشاركة باألحداث المحيطة وسرعة وينمي الشعور بالمسؤولية الذاتية وانطالقا منها االجتماعية و

وعلى الجانب األخر نجد عدم اكتمال النضج المعرفي واالنفعالي والتي تعتبر من أهم . التأثر
، مما يحدث تداعيات على مختلف )المراهقة(خصائص هذه المرحلة الهامة في حياة الفتاه 

ه الفترة الزمنية من توتر نفسي المجاالت المؤثرة على نفسية وشخصية ونمو المراهقة تحديدًا بهذ
  .وضغوط اجتماعية وصحية وجسدية

، بأن المراهقة هي اقتراب الفتاة من مرحلة الطفولة الى وخالصة القول مما سبق ذكره
مرحلة الرشد والبلوغ وقد اختلف الباحثون حول تحديد هذه المرحلة بدقة عالية، كما وأن 

إيقاع الدراسة الذي يستلزم من المراهق أو المراهقة المراهقة نتاج المجتمع الحديث؛ وامتداد 
نفسا طويال من البحث والجد والكد والعمل المتواصل الدؤوب، باإلضافة إلى فترات التعمق 

وعلى الجانب االخر الظروف البيئية الطارئة على المجتمع من أوبئة . العلمي والتخصص المهني
ميع المستويات، وارتفاع نسب الضغوطات والتوتر وأمراض مما يؤثر في معاناة المراهقة على ج
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ثمة دراسات ونظريات ومقاربات تناولت المراهقة من وجهات . والقلق النفسي بجميع مجاالته
المراهقة لها ان ، واستنادًا إلى ذلك منظور مختلفمتباينة ومتعارضة، كل دراسة تنطلق من 

وانفعالية، وجنسية، وحاجيات  ة،وفسيولوجيمن عضوية، ونفسية،  متنوعةخصائص نمائية 
 .ومتطلبات ورغبات مختلفة ومتنوعة

  :التوصيات

  : بناء على نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يلي

ن ومخاوفه تهنتوفير خدمات االرشاد النفسي والعالجي لمساعدة الطالبات في حل مشكال -
 .ت النفسيةالجتماعية واالنفعالية والوقاية من االمراض واالضطراباا

العمل على االهتمام بالعالقة بين حدوث االضطرابات النفسية وبعض المتغيرات اإليجابية أو  -
 .السلبية في حياة طالبات المرحلة الثانوية المراهقات نظرا للتأثير عليها

الحرص على االهتمام بالنواحي الصحية والجسمية لدى المراهقة ألن الجسم السليم يؤدي  -
وبالتالي العمل على تطوير صحة نفسية لمواجهة ضغوطات وصعوبات الحياة  الى عقل سليم

 . الحالية من وباء كورونا وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة
إجراء المزيد من الدراسات الحديثة التي تعنى بالمراهقات بالمرحلة الدراسية الثانوية، وهي  -

 .برنامج ارشادي خاص بهنمرحلة فاصلة في حياتهن العملية والتركيز على اجراء 
نشر الوعي من خالل كافة الوسائل اإلعالمية بالسلوكيات الوقائية اليومية من فيروس  -

 . الكورونا

تعتبر األسرة المسؤول األول عن تنمية شخصية المراهقة في المرحلة الثانوية من جميع  -
 .النواحي اإليجابية

ودمجهم في الحياة المجتمعية بقصد  بث روح التفاؤل واألمل لدى المراهقين بالمستقبل، -
 .استغالل طاقاتهم في خدمة المجتمع
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  :قائمة المراجع

  : المراجع العربية: أوًال

  : الكتب -1

نجاح دار ال: الدار البيضاء(الطبعة األولى،  ،المراهق والعالقات المدرسية ،أحمد ،أوزي
  . 49 ص )1999الجديدة، 

دار النجاح : الدار البيضاء(الطبعة الثالثة،  ،المراهق والعالقات المدرسية ،أحمد ،أوزي
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 ياملختلفة لدى الطفل ف النمو ة جوانبياألطفال لتنم  اضيرملرحلة مقرتح منهج 
 2030ة اململكة يرؤ ضوء

  
   *يالشنوانر يمن ايهان

  

  ملخص

 ية جوانب المختلفة لدى الطفل فياألطفال لتنم اضير لمرحلةمقترح منهج هدفت الدراسة إلى بناء 
 ضوء جوانب النمو المختلفة لدى الطفل يفمقترح وقد تم بناء المنهج ال. 2030ة المملكة يرؤ ضوء

النمو : ضمت عشرة جوانب، وهى يوالت(تعلق بنمو الطفل وتعلمه يما يف 2030ة المملكة يحقق رؤيبشكل 
، النمو )ةياضية والرية اإلبداعيشمل الجوانب الحسيو( يالمعرف ي، النمو العقلي،النمو اللغويالجسم

النمو  ،يالنمو األخالق ،ينيالنمو الد ،يئي، النمو البيالنمو الحرك ،يجدان، النمو الويوالثقاف ياالجتماع
   ).ياالقتصاد

وحـدة  ) 15(تكـون مـن    يوفى ضوء مجموعة من األسس والمتطلبات تـم بنـاء المـنهج المقتـرح، والـذ     
ث تتضــمن يــم الوحـدات بح يســنوات، وقـد تــم تصــم  5 -3ة مــن يـ المرحلــة العمر يسـها فــ يتم تدريــة، يـ ميتعل
م يات التعلــيجيم والــتعلم واســتراتية والموضــوعات واألنشــطة ومصــادر التعلــ يــميموعــة مــن األهــداف التعلمج

قــد انتهــت . 2030ة المملكــة يــضــوء رؤ يتحقــق جوانــب النمــو المختلفــة فــ  يم التــيب التقــويوالــتعلم وأســال
ضـوء جوانـب    ياض األطفـال فـ  يـ ضـرورة بنـاء منـاهج ر   : ات مـن أهمهـا  يم مجموعـة مـن التوصـ   يالدراسـة بتقـد  

ــدى الطفــل،   ــة ل ــتعلم المبكــر النمائ يين معــايضــرورة تضــم ضــا يوأ النمــو المختلف ــر ال ـــي ــالمملكــة العرب ية ف ة ي
  .سنوات 6 - 3ة أطفال عمر يالسعود

  .2030ة المملكة يرؤ ،جوانب النمو ،اض األطفاليمرحلة ر ،منهج مقترح: ةيالكلمات المفتاح

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

       .جامعة الملك سعود/ أستاذ مساعد الطفولة المبكرة، كلية التربية    *
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A Suggested Curriculum for the Kindergarten Stage to Develop the 
Various Aspects of the Child's Development in Light of the 

Kingdom's 2030 Vision  
 

Hania M. Al-Shanawani, Assistant Professor of Early Childhood, College of 
Education / King Saud University. 

 

Abstract 
The study aimed to build a suggested curriculum for the kindergarten stage to 

develop the various aspects of the child in light of the Kingdom's 2030 vision. The 
suggested curriculum was built in light of the various aspects of the child's development 
in a way that fulfills the Kingdom's 2030 vision in relation to the growth and learning of 
the child (which included ten aspects, which are: physical development, linguistic 
development, cognitive mental development (and includes the creative and sports 
sensory aspects), social and cultural development. Emotional growth, motor growth, 
environmental growth, religious growth, moral growth, economic growth). 

In light of a set of foundations and requirements, the proposed curriculum was 
constructed, which consisted of (15) educational units, to be taught in the age group of 3-
5 years. The units were designed to include a set of educational objectives, topics, 
activities, teaching and learning resources, teaching and learning strategies, and 
evaluation methods. Which achieve various aspects of growth in light of the Kingdom's 
2030 vision. The study ended with a set of recommendations, the most important of 
which are: the necessity of building kindergarten curricula in light of the various aspects 
of the child's development, and also the necessity of including early learning standards 
for development in the Kingdom of Saudi Arabia for children aged 3-6 years. 

Keywords: Suggested curriculum, Kindergarten stage, Aspects of growth, Vision 2030. 
  

  : المقدمة

 مرحلة البعض هايعل طلقيو اإلنسان، اةيح يف مةالها المراحل من المبكرة الطفولة مرحلةتعد 
 معظم ألن اتهيح ةيبق يف به تأثريو معه متدي المرحلة هذه يف الطفل كتسبهي ما ألن ة؛ية الذهبيالترب
مرحلة  يلذلك القت ف حدث فى مرحلة الطفولة المبكرة،ية بصفة عامة يونمو الشخص العقلى، النمو

فى معظم دول العالم، وألن هؤالء األطفال هم مستقبل األمة وإذا تم رًا يكب اهتماماالطفولة المبكرة 
ثة فأننا نضمن مستقبال ية الحديات التربويا على نتائج األبحاث والنظريمًا مبنيإعدادهم إعداد سل

 ).2009زغلول، ( ًايومجتمعا قو مشرفًا
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األطفال من أربع وحتى  ميعتبر مجال الطفولة المبكرة من أكثر المجاالت الهادفة لتنشئة وتعليو
ثمارها المرجوة،  يمراحله األولى كالبذرة، إذا أحسنا إنباتها ستؤت يثمان سنوات، فالطفل ف

لتعرف على العالم لئة مناسبة تؤهل الطفل يومهمة برامج ومناهج الطفولة المبكرة هو خلق ب
نهم على يتع يالتهات واالتجاد من المهارات والمعارف ي، وذلك من خالل إمدادهم بالعديالخارج

قدرة على تنشئة األطفال بطرق  ين ذويل معلميق ذلك كما تهتم برامج الطفولة المبكرة بتأهيتحق
ة ية من خالل اتباع خطوات هادفة ومدروسة، ومتقنة لتشمل جوانب الطفل السلوكية وعلميتربو

  .ةية والنفسية واالجتماعيوالعقل

 مايف ومراعاة الدقة ،الروضة أطفال ةيبترب االهتمام رةضرو يعل المعاصرة االتجاهات أكدت وقد
 وعادات ميول وقيوم ومهارات واتجاهات معلومات إكسابهم يف مناهج تسهم وإعداد ،لهم قدمي

 فيوالتك هايف شونيعي يالت ئةيالب فهم يعل وتساعدهم المعاصر المجتمع يف اةيالح من تمكنهم ةيسلوك

  ).2004مرتضى، ،اسيال ( ثةيالحد اتهايوإمكان متطلباتها مع

ة ية التربوينظر إلى الطفل على أساس أنه محور العمليجب أن يأن المنهج  يويرى جون ديو
كون الهدف يجب أن ية، وأن نموه وتطوره يمية التعليالعمل ية فية والوسط والنهايوأنه نقطة البدا

 ).2003مصطفى،(ة ياألسمى من هذه العمل

اض األطفال تتلخص يبناء مناهج ر يثة فية الحدياهات التربووقد ظهرت مجموعة من االتج
وله يواهتماماته ومالطفل ة أو المعرفة إلى ية من المادة الدراسيالترب ينقل مركز االهتمام ف يف

ئته وهذه ياته وبيق الصلة بحيدرسه الطفل وثية التعلم، وجعل ما يعمل ية الطفل فيجابيوضرورة إ
  .قائم على جوانب النمو المختلفة للطفل منهج ًا من خالليقها عمليتطبمكن ياالتجاهات نجد أنه 

تضمن يالواحد  يميأصبح جزءا من خبرة الطفل، فالموقف التعل إذاا كون مهميوالمنهج 
ة ال تزال تحتل ينهم على أن المادة الدراسية بيالفرد الفروقطفال وخبرات مختلفة باختالف األ
د للمعلومات كما لم تعد يالمصدر الوح يعد الكتاب المدرسيولم  ثيمكانة هامة بمفهومها الحد

حقق أكبر قدر من النمو المتنوع يث يللطفل بح يميه النشاط التعلين بل توجيالتلقالمعلمة مهمة 
ه يلد ية للطفل وتنميقياة الحقيئة خاصة تمثل الحيعتبر بيث يه، فالمنهج بمفهومه الحديالمرغوب ف
على  األطفالق الصلة بمشكالت المجتمع ومعاونة يث وثيكان المنهج الحد د، ولهذايالسلوك الج

  .)2017،جاد(ة ية واالجتماعياة الشخصيمجابهة مشكالت الح

ة ية فى المملكة العربير التعلم المبكر النمائييل لمعايدلة ية السعوديوقد أصدرت المملكة العرب
م، يمنها وزارة التعل ةين المنظمات التربود ميه من قبل العديصدق عل يوالذ، )2015( ةيالسعود

ة، يمير للخدمات التعليم العام، وشركة تطوير التعليز لتطويومشروع الملك عبدالله بن عبد العز
 :ةيه اآلتيم بعض مبادئ التوجيتقد، وتم (NAEYC) م األطفال الصغارية لتعلية الوطنيوالجمع
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هم حب يالخبرات الهادفة، األطفال لدتعلمون أفضل من خالل ياألطفال متعلمون نشطون و
النمو المختلفة لدى طة، ارتباط مجاالت يئة المحيعهم على استكشاف البيتشج ينبغياستطالع، و

 - 3ة أطفال عمر ية السعوديالمملكة العرب ية فـير التعلم المبكر النمائييمعا( الطفل بعضها البعض
 )8 ،2015 ،سنوات 6

ة جوانب النمو المختلفة لدى أطفال يسعى لتنميهج منناء بدعت إلى  يات التيومن التوص
ه من يصدق عل ي، والذ(NAEYC)  ة األطفال الصغارية لتربية الوطنيات الجمعيتوص الروضة

ة لمبادئ المدرسة ية الوطنيات المتحدة، والجمعيالوال ية فيد من المنظمات التربويقبل العد
ة يم، وصندوق الدفاع عن األطفال، والجمعية للتعليرسمة للنشرات الية الوطنية، والجمعياالبتدائ
رها، ية اإلشراف على المناهج وتطوية، وجمعية الطفولة الدولي، وجمعية للفن الوطنيالتربو

ة ية لتربية الوطنيالمدارس والجمع يرية لمدية الوطنيات والجمعياضيالر يلمعلم يوالمجلس الوطن
ة األطفال ية لتربية الوطنيوقد استخدمت الجمع .ةاجات الخاصياالحت ياألطفال الصغار ذو

هذا  يثة والوثائق المكتوبة فيالمعلومات المكتسبة من الدراسات الحد  (NAEYC)ارــــــــــــــــــــــالصغ
  :ةيه اآلتيم بعض مبادئ التوجيتقد يالمجال ف

ة، ية، والعاطفيجتماعة، وااليعند إعداد المناهج لألطفال تترابط مجاالت نمو األطفال الجسم -
ؤثر على يسهل على أو يمجال ما أو  يحدد النمو فيمكن أن ية، وية بصورة قويوالمعرف
ط يساعد تخطيولذلك فمن المهم أن . المجاالت األخرى ألن مجاالت النمو متداخلة يالنمو ف

ن يذلك بة المختلفة وكين المجاالت الدراسيالمنهج األطفال الصغار لعمل ترابطات ذات معنى ب
 .مجاالت النمو المختلفة

ة على نمو األطفال وخصوصًا عند استخدام ية ومستقبليرات تراكميللخبرات المبكرة تأث -
ضًا استخدام الخبرة المستمرة والمتصلة يم، وأيتتالءم مع مراحل النمو والتعل يب التياألسال
 .فير ضعيكون لها تأثي ير المتصلة التير أفضل من استخدام الخبرات المتقطعة وغيلها تأث

مة المباشرة ية والجسيجب االهتمام بالخبرات االجتماعيطون ولذلك ياألطفال متعلمون نش -
تعلم األطفال بصعوبة يط بهم وية لفهم العالم المحية الثقافيمع الخبرات المعرف يبالتساو
لمواد واألطفال ة، ومالحظاتهم وتفاعلهم مع ايومياتهم اليكون النشاط خارج إطار حيعندما 
 (Hand, and Nourot,1999). والكبار

ة اهتمت بمرحلة الطفولة المبكرة اهتماما بالًغا ية السعوديوترى الباحثة أن المملكة العرب
ة يرؤ"مؤتمر األول ال ث أقامتي، حية النشء فى االرتقاء بالمجتمع السعوديمانا منها بأهميإ

ز يالعز جامعة الملك عبد ية فيك فهد للبحوث الطبنظمه مركز المل يالذ 2020" ال واعدةيألج
ا، يئة آمنة صحيز بيباهتمام بالغ من قطاعات الدولة المختلفة، وذلك لتعز يحظ يوالذبجدة، 
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وطرح ة الطفل ية لرعايد من المبادرات الوطنيث شمل المؤتمر العدية للطفل، حيا، واجتماعيونفس
خاطب تي يم وواعيوسل يل صحينتج بذلك جية ليتماعجاالة وينفسالة ويصحالمحاور د من اليالعد

ق أفضل ين لتحقين ومعلمين وموجهياء أمور ومشرفيتعامل معهم من أوليال ومن يه مع األجيف
  .لألطفال يواألمن يوالنفس يوالصح يمستوى من االحتواء الفكر

  :مشكلة الدراســــــــة

على  بالطفل االهتمامقتصر ي وال لصالحا نالمواط لبناء االنطالق نقطةتمثل  الطفل ةياعرإن 
واتجاهاته ودوافعه خالقه وأواطفه ع ينميل متديته وإنما ية من شخصية والجسديالعقل يالنواح

اض األطفال يوتمثل مرحلة ر ،)2009العنانى،( هيش فيعير أسرته والمجتمع الذى ييوفقًا لمعا
ة، وتشكل عاداته واتجاهاته يالمستقبل ة الفردية األولى التى تشكل مالمح شخصيالمؤسسة التربو

  .وله وتحدد مسارات نموهيوتنمى م

الدعائم  توضعها يوف وىالق ننسااإل لبناء سواألسا نيالتكولة مرح األطفال ضايرلة ومرح
ة ية واالنفعالية واالجتماعية والعقليأبعاد نموه الجسم وتتحددة الطفل يلشخص ةياألساس

ة، ولذلك تصبح هذه المرحلة يسلوكه وصفاته وعالقاته اإلنسانه ترسم سمات ية، وفيواألخالق
عثمان، ( اةية المختلفة وإعداده للحية جوانب الشخصيبه وتنمية الطفل، وتهذيالقاعدة الثابتة لترب

2014.(  

م ياض األطفال مجموعة من المفاهية التى تقدم فى ريجب أن تتضمن الخبرات التربويو
م التى تتناسب مع مستوى نمو طفل الروضة، وتستهدف تلك الخبرات يوالمهارات واالتجاهات والق

  ).2017م،يتي( ع جوانب النمو المختلفةية الطفل بشكل متوازن ومتكامل فى جمية شخصيتنم

اض األطفال باألخذ بالمنهج المتطور النمائى المناسب، الذى ين على مناهج ريهتم القائميو
ث أن ية فى تلك المرحلة، حيتلف أنواع الخبرات الضرورقوم على تكامل خبرات الطفل لتضم مخي

ق المتاح له، يكتسب خبراته عن طريعتمد على أساس أن الطفل يتكامل الخبرة فى هذه المرحلة 
، يساعده على اكتساب مهارات التعلم الذاتية المرتبطة بها، مما يامه بالممارسات العمليوكذالك ق

  ).2004جاد،( جاد تصور للتعامل معهاياة، وإياقع الحر فى المشكالت المرتبطة بويوالتفك

 حققي هها بمايالقدرات وتوج تلك ريتطو يف االستمرار من البد كان الحقائق هذه من وانطالقا
 إعداد خالل من س فقطيل وذلك للطفل، والتوازن ميالسل النمو ضمنيو ،المطلوبة ةيالتربو األهداف
 شأنها من ات وأنشطة فعالةيجيخالل استخدام استرات من ضايأ اوإنم لطفل الروضة المناسبة المناهج

  ).2006، يمرتض( المرجوة األهداف قيتحق
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ة جوانب النمو المختلفة يعلى ضرورة تنم 2030ة ية السعودية المملكة العربيكما أكدت رؤ
ة يمير المنظومة التعليق تطوية لدى األطفال عن طريجابيم اإليخ القيلدى الطفل من خالل ترس

مكن المدرسة بالتعاون مع يع مكوناتها بصفة عامة والمنهج بصفة خاصة، مما ية بجميوالتربو
، من خالل إكساب األطفال المعارف والمهارات واالتجاهات يج المجتمعية النسياألسرة من تقو

ة ية المملكة العربيرؤ(ادة ية متكاملة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيكونوا ذو شخصيل
  ). 28، 2030،2017ة يالسعود

ر ييضوء معا ية جوانب النمو المختلفة لدى الطفل فية تنميولكن على الرغم من أهم
مناهج  يد من الدراسات السابقة أكدت على وجود قصور فيومتطلبات وأسس سابقة، إال أن العد

لدى األطفال،  ق جوانب ومتطلبات النمو المرجوةية، وعدم قدرتها على تحقياض األطفال الحالير
 ؛2017 دان، العمرى،ي؛ ز2016 ل،ي؛ خل2014 عبد المطلب،( ومن هذه الدراسات دراسة

 ؛ محمد،2020 ؛ على،2020 د،يعبد الحم ؛2020 م،يإبراه ؛2018كاطع،  ؛2018 رمضان،
  ).2020 ؛ كامل،2020

نة يداض األطفال بميردور  د منية للعديدانيالم اارتهيمن خالل ز ةالباحث تالحظكما 
 :يليومن خالل فحص المناهج المقدمة لألطفال ما اض يالر
 .لألعداد ية والحفظ اآلليم القراءة والكتابة الهجائيالروضة على تعل يز فيالترك -

 .م المباشر داخل الفصل لكل الوقتيز على التعليإهمال األنشطة والترك -
 .نيوالتلقتعتمد على الحفظ  يس التيالتدر ية فيديقة التقلياستخدام الطر -

 .م ببعضهايم األخرى وعدم االهتمام بربط المفاهيس كل مفهوم بمعزل عن المفاهيتدر -

 .ة جوانب النمو المختلفة لطفل الروضةيمنهج المناسب لتنمة معلمات الروضة باليعدم درا -

  .اة الطفليز على المعلومات والمعارف وعدم ربطها بخبرات وحيالترك -

عة ياض األطفال حول طبيثة باستطالع رأى بعض معلمات ردا لما سبق قامت الباحيوتأك
ة المملكة يظل رؤ ية جوانب النمو المختلفة فيتنم ية ودورها فياض األطفال الحاليمناهج ر

  : يجة هذا االستطالع كالتاليوكانت نت. 2030

جوانب  ية نمو الطفل فية تركز على تنميمن المعلمات أن المناهج الحال) % 85(أكد   -
  . يوالوطن يوالحرك يوالوجدان يواللغو ية، أهمها الجانب العقلنيمع

ة ية تفتقر لالهتمام ببعض جوانب النمو التى تحقق رؤيأن المناهج الحال%)  73(أكد   -
 يوالجسم يواالقتصاد يئيتعلق بنمو الطفل وتعلمه، ومنها الجانب البيما يف 2030المملكة 
 . يوالثقاف
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مة بما يمة سليعلى أسس عل يلوجود إطار عام لمنهج مبنالحاجة الملحة %)  93(أكد   -
ة يساعد على تنميو اجات طفل الروضةية وخصائص واحتثيتناسب مع االتجاهات الحدي

 .جوانب النمو المختلفة

ة ياألطفال لتنم اضيرلمقترح م منهج يوفى ضوء ما سبق تأتى هذه الدراسة بغرض تقد
، وتتلخص مشكلة الدراسة 2030ة المملكة يرؤ ءضو يالمختلفة لدى الطفل ف النمو جوانب
  :يالتال يسؤال الدراسة األساس ية فيالبحث

 يالمختلفة لدى الطفل ف النمو ة جوانبياألطفال لتنم  اضيرلمرحلة مقترح ما المنهج ال -
  ؟ 2030ة المملكة يرؤ ضوء

 :ةية التالياألسئلة الفرع يتفرع من سؤال الدراسة األساسيو
  ؟و المختلفة لطفل الروضةجوانب النمما  )1

 ية جوانب المختلفة لدى الطفل فياألطفال لتنم اضيرلمقترح منهج ومتطلبات بناء   أسسما  )2
  ؟2030ة المملكة يرؤ ضوء

ة يرؤ ضوء ية جوانب المختلفة لدى الطفل فياألطفال لتنم  اضيرلمقترح ما صورة المنهج ال )3
  ؟2030 المملكة

  :الدراســـــــــــة أهداف

 :يليما ية فيداف الدراسة الحالتحدد أه
  .التعرف على جوانب النمو المختلفة لطفل الروضة -1

ة جوانب المختلفة لدى ياألطفال لتنم  اضيرلمقترح منهج ومتطلبات بناء  التعرف على أسس -2
  . 2030ة المملكة يرؤ ضوء يالطفل ف

ة المملكة يرؤ ضوء يفل فة جوانب المختلفة لدى الطياألطفال لتنم اضيرلمقترح منهج بناء  -3
2030 .  

  :ةـــــــــة الدراسيأهم

األطفال   اضيمقترح لمنهج رم تصور يتقد ة الدراسة كونها تسلط الضوء علىيأهم تأتى
ة ي، كما تتمثل أهم2030ة المملكة يرؤ  ضوء يالمختلفة لدى الطفل ف النمو ة جوانبيلتنم

  :ةيالنقاط التال يالدراسة ف
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  :ةيرة النظياألهم: أوال

 اتفقت معظم الدراسات  ية مرحلة الطفولة المبكرة، والتية من أهمية الدراسة الحاليتنبع أهم
من أهم  ية وعلم نفس الطفولة على أن األعوام األولى من عمر الطفل هين التربياديم يف

ها يمرحلة خصبة تتفتح ف يفه اإلنسانبناء  يرًا مباشرًا فيتؤثر تأث ية والتيالمراحل العمر
  .اتهيوله واتجاهاته وسلوكيها معارفه ومهاراته وميوتنمى ف عظم قدرات الطفل واستعداداتهم

 مقترح ة متفردة فى هذا المجال، فى أنها تقدم منهج يث أنها دراسة نوعيح: تهايمنهج
ة يالعرب ة المملكةيرؤ ضوء يالمختلفة لدى الطفل ف النمو ة جوانبياألطفال لتنم اضيرل

  .2030 ةيالسعود

 تها لدى يجب تنميمن قائمة بجوانب النمو المختلفة التى : ة البحث العلمىيفه لبنيا ستضم
  .2030 ةية السعوديالعرب ة المملكةيرؤالطفل فى ضوء 

 ة ية فى الروضات لتنميميئات التعليكون فى المناهج والبيأن  ينبغير أصحاب القرار بما يتبص
  .جوانب النمو المختلفة لدى األطفال

 نعكس على أطفالهم من ية التواصل مع رسالة الروضة، بما ياء األمور ألهميهم أولز فيتعز
  .همية جوانب النمو المختلفة لديإجراءات تسهم فى تنم

 ة جوانب النمو المختلفة ية، وهى تنميز الدراسة على واحدة من أهم الطموحات التربويترك
 . طفالاض األيمة األولى، مرحلة ريلدى الطفل فى مراحله التعل

 : ةيقية التطبياألهم: ايثان

  :ية للدراسة فيقية التطبيتكمن األهم

 ة جوانب النمو المختلفة لدى الطفليم منهج مقترح لتنميتقد.  

 ع جوانب النمو ياالهتمام بجم من خالل ة األولى،يميمرحلتهم التعل ياألطفال ف ةيبناء شخص
  .المختلفة

  :مصطلحات الدراســـــــــــة

 ية التيميات التعليتعلمه األطفال والعملي يحدد المحتوى الذيطار منظم للعمل إ: "المنهج )1
قوم به معلمو المرحلة لمساعدتهم يحقق األطفال من خاللها األهداف المحددة للمنهج، وما ي

الناشف، . ("ميات التعلم والتعليه عمليتتم ف يق تلك األهداف، واإلطار الذيعلى تحق
2017 ،81(.  
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ذ داخل المدرسة يتقدمها المدرسة إلى التلم ية التيمن الخبرات التربوهو مجموعة و
ة ية محددة وخطة علميوفق أهداف تربو, بناء البشر يق النمو الشامل المتكامل فيوخارجها لتحق
كل عرف بأنه ي، كما )2003ونس وآخرون،ي. (ًاينيًا وديًا واجتماعيًا وعلقيًا ونفسيمرسوم جسم

هها سواء كان داخـل الصف أو خارجه يا الطالب تحت إشراف المدرسة وتوجكتسبهي يالخبرات الت
  .)2018سى،يع(

اض األطفال يم بمرحلة ريلتعللة شاملة؛ ية كلية منهجيعرف بأنه رؤي :ايالمنهج المقترح إجرائ )2
 المنهج،ة يرؤ: يتضمن مجموعة مكونات؛ هيوة، ية السعودية المملكة العربيرؤضوء  يف

 ،م والتعلميات التعليجيواسترات ،يوعناصر المحتوى الدراس ،ةيميالتعل وأهداف ،ورسالته
 ،بةيم والتعلم المستجيئة التعليب ،ووسائط المعرفة المتعددة ،م والتعلميوأنشطة التعل

ة جوانب النمو المختلفة للطفل يتنم يمكن أن تسهم في يالت ،يقيم الحقيب التقويوأسال
 .يبشكل تكامل

) 6- 4(ن ين تتراوح أعمارهم بيمرحلة خاصة باألطفال الذ"هى : لاض األطفايمرحلة ر )3
ن، هما الروضة، وهى مخصصة يها سنتان، وتكون على مرحلتيسنوات، ومدة الدراسة ف

ن أكملوا السنة الخامسة يدى، وهم الذين أكملوا سن الرابعة من عمرهم، والتمهيلألطفال الذ
 ).2013،108خ،يالحوامدة، أبو شر(" من عمرهم

وهى مرحلة . ة تقبل الطفل من سن الثالثة حتى سن الخامسة من العمريمؤسسة تربو"هى و
ة ياالبتدائئة الطفل لدخول المرحلة يوهى تساعد على ته. ة األخرىيميتختلف عن المراحل التعل

  .)2019،77ب،يآل غه("

 تم ةيالسعود ةيالعرب للمملكة النفط بعد ما خطة يه :2030ة ية السعودية المملكة العربيرؤ )4
 80م يتسل من االنتهاء إلعالن المحدد خيمع التار وتتزامن ،2016ل يإبر يف اإلعالن عنها

 اريإلى مل ال وتصليار ريمل3.7 عن قي ال ما منها الواحد كلفة تبلغ عمالًقا، ايحكوم مشروعا
 برئاسة ةينموالت ةياالقتصاد الشؤون مجلس الُخطَّة نظَّم. اضيالر مترو مشروع يف ال، كماير

 عبد بن سلمان الملك برئاسة الوزراء مجلس على عرضت ثيح سلمان بن محمد رياألم
 ريوغ والخاص العام القطاع من كال قهايتحق يف شتركيو. العتمادها سعود آل زيالعز

 )2020ا، يديبيكيو(يالربح

  : والدراسات السابقـــــــة ياإلطار النظر

  :اض األطفالير مرحلة يللطفل ف نموالمتطلبات : أوًال

 :اض األطفال فىيمتطلبات نمو الطفل فى مرحلة ر) 2007حسونة،( حددت
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طرة التامة على يـتمكن الطفـل مـن السـيهـذه المرحلـة  فى ):النفس(طرة على الذات يالس -
ـل إشـباع بعـض الرغبـات دون صراع أو توتر كالجوع يتأج ياإلخـراج، والصـبر فـ يتيعمل

 .والعطش
هـذه المرحلـة مـن التوافق فى ـتمكن الطفـل ي: ةية اإلراديطرة على المهارات الحركيالس -

رة يـة الخاصـة بالعضالت الكبيسـاعد علـى اكتسـاب المهـارات الحركيمما  يالعضل يالعصب
 .رةيوالعضالت الصغ

ه المرحلة هـذ يـة لـدى الطفـل فـيلة اللغويإن الحصـ: ةيطرة الكاملة على المهارة اللغويالس -
 .قولـه اآلخرونيـدة، وفهـم مـا يجملـًة مف يمكنه من وضع عدة كلمات فـيدة مما يج

ر يهـذه المرحلة الضم فىتكـون ي: ن الصـواب والخطـأير والتمكن من التفرقـة بـين الضميتكو -
حة لدى الطفل، ووضع أسس يلدى الطفل، وتعتبر فرصـة مناسـبة لغـرس االتجاهـات الصـح

 .وجه سلوك الطفل للصواب والخطأير يلضم
ته يتعـرف الطفـل علـى هويهذه المرحلـة فى : الخاص بالطفل يالتوحد مع الدور الجنس -

 .ترتب على ذلك من أدوار مناسبة لهيأنه ذكر أم أنثى، وما  ية أيالجنس
وذلك من ن هـذا االتجاه يهـذه المرحلـة إلـى تكـوفى صل الطفـل ي: ًاين وجدانياالرتباط باآلخر -

 .أخذهيالحـب و يعطـيـتعلم أن ين واألشـقاء فيخالل ربـط الطفـل بالوالـد
وذلـك مـن خـالل حفـظ الطفـل لبعض : ة المناسـبةينياكتساب الطفل لبعض االتجاهات الد -

 .فةية الشريث النبويرة، وبعض األحادية القصيات القرآنياآل
ه من ي، وبمـا عليقبل الطفـل لذاتـه كمـا هـتيث يح: يسو يجابيإ ياكتساب الطفل لمفهوم ذات -

 .مرضـى باسـمه وشـكله العـايجعلـه يا مما يمظهر وجوهر ونواقص ومزا

  :اض األطفاليحاجات نمو الطفل فى مرحلة ر: ًايثان

 اض األطفاليحاجات نمو الطفل فى مرحلة ر) 2005ششتاوى، العجم،  ؛2005جو، (حدد 
 :فى

الحرمـان منهـا إلى شعور  يـؤدي ياجـات التـيتلك االحت يوه:(ةيولوجيفس(ة يحاجات عضو )1
 :الفرد بالتوتر، وفقدان القدرة على االتزان، أو المرض ومنها

 .الحاجة إلى الغذاء -
 .الحاجة إلى اإلخراج -

 .الحاجة إلى الراحة والنوم -
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 .نيالحاجة إلى الملبس والمسكن المناسب -
 .ن األمراضة والعالج ميالحاجة إلى الوقا -

الحرمـان منهـا إلـى قلق الطفل  يـؤدي ياجات التـيتلك االحت يوه :ةية اجتماعيحاجات نفس )2
ة وأهم تلك ين، وعزلتـه وسـوء حالتـه النفسـيف مع نفسـه واآلخـريوعدم تمكنه من التك

 :ياجات هياالحت
 .الحاجة إلى الحب -

 .نةيالحاجة إلى األمن والطمأن -

 .الستقالل واالعتماد على النفسالحاجة إلى ا -
 .يالحاجة إلى االنضباط والتحكم السلوك -

 .ر واالحتراميالحاجة إلى التقد -
 .نيالحاجة لتقبل الذات وتقبل اآلخر -

 .الحاجة إلى الشعور بالنجاح -

 .الحاجة إلى االستمتاع بأوقات الفراغ واالسترخاء والراحة -
  .تذوقر الفن والجمال ويالحاجة إلى تقد -

 :اض األطفاليمرحلة ر يم فيالتعللمناهج ة يالمرتكزات األساس :ثالثا

ن ية للمتخصصيوالرابطة الوطن (NAEYC) م األطفال الصغارية لتعليأصدرت الرابطة الوطن
مناهج م يتضمن مجموعة مؤشرات لتصمي ،م2003عام  يانًا فيب (NAESC) الطفولة المبكرة يف

 :ي؛ ه(Grinder, 2007, 5 – 6)  اض األطفاليم مرحلة ريتعل
 تم تعلم ي.هايع فيوضوح األهداف ومشاركة الجم،ز على نشاط الطفل وارتباطه بالتعلميالترك

ة السابقة يميوالخبرات التعل االستقصاءات المركزةمحتوى قائم على  م من خالليالق
 .ر معتمدةييجه وفق معاس المويوالتدر المتكاملة،

 ،اض األطفاليمرحلة ر يم فيالتعل لمناهج ة الموجهةيالتربووهناك مجموعة من المبادئ 
وهو ما  ،زةيلها خصائصها وطرائقها المم ،اض األطفال مرحلة قائمة بذاتهايتعتبر مرحلة ر: منها

تنطلق من  ،الطفل ككلجوانب نمو ة يستلزم متطلبات خاصة بها؛ تتوجه هذه المرحلة نحو تنمي
ة يميوتعتمد األنشطة التعل ،يوالتكنولوج يتواكب التقدم العلم ،ةية والثقافيئة الطفل الماديب

ة يخوض بنفسه خبرة حسيها الطفل فاعًال ومتفاعًال يكون في ية المتنوعة والمتكاملة التيالتعلم
هذه المرحلة؛  ية فية األكثر فاعليقة التربوينموه وتعلمه؛ واعتبار اللعب النشط هو الطر يتسهم ف
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رة ية مشوقة مثية إثرائيئة تربويذ والمتابعة؛ وتوفر بيل واألنشطة ومرونة التنفز بتنوع الوسائيوتتم
وانتمائه لمجتمعه  ،نفسه يالتعلم ومعززة لثقته ف يلقدرات الطفل على االكتشاف واالستمرار ف

ة نمو ياس مدى ونوعية مستمرة تشمل قيم عملية قدرته على اإلبداع واالبتكار؛ والتقويوتنمن
ن؛ وللمعلمة دور يال مقارنة باآلخر ،ق أهداف التعلم على أساس قدرات الطفل نفسهيالطفل وتحق

بشور (محفزة وموجهة ومنظمة ومراقبة  يم الطفل؛ فهيق أهداف برامج تعليتحق يز فيمم
  ).2002 ،وآخرون

 3ة أطفال عمر ية السعوديالمملكة العرب ية فـير التعلم المبكر النمائييمعاقة يوث( وقد أشارت
اض األطفال تستند إلى مجموعة من المرتكزات ير يم فيالتعلمناهج إلى أن ) 2015،سنوات 6 -

 :ة؛ من أهمهاياألساس
 .هميث إليتعلم األطفال بشكل مؤثر أكثر من خالل العمل بدًال من التعلم من خالل الحدي -

 .نين ومهتمين نشطيكون األطفال مشاركينما يرًا حيكون تعلم األطفال أكثر تأثي -
وبعمق  ،دةية جينجزوا أعماًال ذات نوعي ين؛ لكيحتاج األطفال للوقت والمساحة المناسبي -

ئة المناسبة والمساحات المعدة يئة البيم بتهيبحاجة لالستمرار والتدع يقيتعلم حق يفأ ،كاف
 .وكذلك احترام انشغال المتعلم بموضوع التعلم ،دايج

تعلم األطفال الصغار عن يمن خاللها  ية التسيب الرئياألسال يث المتبادل هياللعب والحد -
ونقطة  ،الطفولة المبكرة يس فيعتبر اللعب هو النشاط الرئيو ،وعن العالم من حولهم ،أنفسهم
 يعتبر اللعب من األنشطة المهمة التيو، ه األطفاليؤديمكن أن يما  يتعلم األطفال ه يالبدء ف

 .لعرفه بالفعيمكن للطفل عمله وما يتعكس لنا ما 
 يم فيالتعلمناهج وأن . تهايجب اكتشافها وتنميوهذه القدرات  ،هم قدراتيكل األطفال لد -

 .ن األطفالية تعترف بوجود قدرات متنوعة بيمرحلة الروضة ذات الجودة العال
 .نموهم ية فية مركزين لها أهمين واألطفال اآلخريكونها الطفل مع البالغي يإن العالقات الت -

 :اض األطفاليمرحلة ر يمو المختلفة لدى الطفل فجوانب الن: رابعا

 :يالنمو الجسم. 1

 يمرحلة سن يهذه المرحلـة بمعـدل أبطئ مقارنـة بمعـدل النمو ف يف ير النمو الجسميسي
الوصول إلى حجمها عند الرشد  يـث تبـدأ فيـا مـن البـدن حياألجزاء العل يبطئ النمو فيالمهد، ف

كون بدرجة متوسطة، وبهـذه يع، إمـا نمو الجذع فينمـو السـرال ين تستمر الساقان فـيح يف
وبناء  )2009د، يمج(اد النضج يتحـول شـكل البـدن خالل هذه الفترة نحو ازدية يالنمائـرات يالتغ
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ام ية والقيطرة علـى قدراته الحركيهذه المرحلة الـتحكم والسـ يع فيستطين الطفل أعلى ما سبق ف
  .والوثب أو لضم الخرز يالجر باألنشطة المختلفة مثل

وجد يمن الخصائص العامة لكل أطفال الروضة، إال أنه  يعلى الرغم من أن النشاط الجسمو
ن يئيكونون بطية لدى األطفال، وبعض األطفال ينمو المهارات والقدرات الجسم ير فيتنوع كب

دة مقدمة يمهارات جد يالكامل أل يظهرون التحدين يدة، واآلخرياء الجديعمل األش ين فيوحذر
، والمرجحة، يهم االستعداد للجرية كاملة ولديويهم طاقة وحيمعظم أطفال الروضة لدو. لهم

ق يك القوالب والصناديتحر ين بمحاولة استخدام قوتهم فيوالتسلق، والقفز كما أنهم شغوف
ه األنشطة مثل ستمتعون بمثل هذي، ويوالحرك يقيقاع الموسيباإل يهم الوعينمو لديكما . رةيالكب
رة، يجب أن تكون قصيقى، ومثل هذه األنشطة يقاعات الموسيق مع إير والقفز أو التصفيالس

 يوالنفس يإلى اإلجهاد الجسم يؤديرة يكما أن بقاء الطفل ساكنًا لفترة كب. ثركوتسمح بمشاركة أ
  .)2000،سمارة، النمر، الحسن( أكثر من الحركة

زال يون مع الحواس األخرى ال يوتناسق الع. فل إلى طفلتفاوت من طيكما أن نموا لحواس 
ولذلك فإن هذه المرحلة مناسبة . هذه المرحلة يف يتباطأ النمو الجسميكما . طور النمو يف

د على أنشطة يادة التأكية أخرى فإن زيقة، ومن ناحيالحركات الدق يد التحكم فية وتوطيلتنم
نتج عنه يرة يل الكثيد للتفاصيشد يز بصرييتطلب تمي يقة مثل الكتابة والقص الذيالحركات الدق

  .)Katz, 2003( التوتر واإلحباط

مرحلة  يعند األطفال ف يعلى ضرورة االهتمام بالنمو الجسم وأكدت بعض الدراسات
الكشف إلى  والتى هدفت :)2014رى والعانى،ياألم(دراسة : اض األطفال، ومن هذه الدراساتير

عة يالجنس، عمر الطفل، طب(اض وكل من يالر ألطفال يلنمو الجسمن تأخر ايعن العالقة ب
ل يلألب، التحص يل الدراسين، التحصيللوالد يالوضع األسر ة الطفل للغذاء،ياللقاحات، شه

: لمجموعة من النتائج، أهمهات الدراسة وقد توصل ).األم، نوع الوالدة نيلالم، تدخ يالدراس
ة الطفل يعة اللقاحات، شهيا، وأن عمر الطفل، وطبيلة إحصائرات البحث داين متغيوجود عالقة ب
ة فى تأخر النمو يلها مساهمة ذات داللة إحصائ) ن األميلالم، تدخ يل الدراسيللغذاء، التحص

الجنس، نوع الوالدة، الوضع األسرى، (أما  –نة البحث يع –اض يلدى أطفال الر يالجسم
  .)يتأخر النمو الجسم(ر التابع يتغفى المفلم تحظى بإسهام ) لألب يل الدراسيالتحص

ة يتنم يفاألطفال  اضيإلى التعرف على دور معلمات ر ):2018رمضان،( كما هدفت دراسة
: راتيإلى استقصاء أثر المتغ هدفت لدى أطفال الروضة، كما يالبصر يالسمعاإلدراك مهارات 

ر يعلى درجة تقد) مهايقمن بتعلي يالتلألطفال ة ي، وسنوات الخبرة، الفئة العمريالمؤهل العلم(
 يالسمعاإلدراك مهارات  يتنم يالتاألنشطة استخدام  يلممارساتهن فاألطفال اض يمعلمات ر
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 يتسهم ف يالتلألنشطة أظهرت النتائج أن درجة ممارسة المعلمات و ،لدى طفل الروضة يوالبصر
 اللةا لم تظهر فروق ذات د، كملاألداة كككانت مرتفعة على  يوالبصر يالسمع اإلدراكة يتنم

فقد  يالسمع اإلدراكباستثناء مجال أنشطة مهارات  ير المؤهل العلمية تعزى إلى متغيإحصائ
نما لم تظهر ي، بيل التربوية وذلك لصالح حملة شهادة دبلوم التأهيإحصائ داللةظهرت فروق ذات 

 .ر عدد سنوات الخبرةيمتغهذا المجال وفقًا ل ينة فين أفراد العية بيإحصائداللة فروق ذات 
ر الفئة ي، ووفقًا لمتغالمجاالتة يبق ية وفقًا لعدد سنوات الخبرة فيإحصائداللة وظهرت فروق ذات 

ة يميئة التعليوأوصت الباحثة بضرورة إثراء المناهج والبعها،يجملألطفال فى المجاالت ة يالعمر
  . ى أطفال الروضةالبصرى لد يالسمع ة إلدراكيباألنشطة التى تساعد على تنم

 :يالنمو اللغو. 2

الطفل من مرحلة الرموز نتقل يوجوانب النمو مثل جزءًا هامًا من ي"للطفل  يأن النمو اللغو
ة الخاصة به إلى مرحلة استخدام رموز ير عن الصور الذهنيبتكرها الطفل بنفسه للتعبي يبة التيالغر

 ).2009،45سة، يأبو دب("فهمها اآلخرون والكلمات ي

قـة يتـه، فاللغـة وثيعمل على تنميو يمثـل جـزءًا هامـًا مـن النمو العقلي يأن النمـو اللغـو كما
ـر يمحدود وقدرتهم علـى التعب يأتون للروضة وقاموسهم اللغويالصـلة بـالفكر، ومعظـم األطفـال 

األطفـال بـالنطق  لـدى يتجلـى النمـو اللغـويطة، ويستخدمونها بسـي ية التيـب اللغويقاصـرة والتراك
ومدى  الذكاء لدى أطفال هـذه المرحلـة بعـدة عوامـل مثـل مقـدار يتأثر النمو اللغويواإلنشاد، و

رع حـاالت النمـو هذه المرحلة أس يف يمثل النمو اللغويو. سالمة الحواس وكذلك نوع الجنس
ن تكـون أكثـر حرصـًا أز على التواصل مـع الطفـل وياض األطفال التركيالمختلفـة لـذلك علـى معلمة ر

  ).2005فة، يخل( التأثر يعينطق الكلمات لدى األطفال ألنهم سر يف

أكبر من  ياجتماع حت له الفرصة لتفاعلية خصبة وأتيميئة تعليكلما تعرض الطفل لبو
ة عند البنات يومن المالحظ أن القدرة الكالم ضايأه أكبر يلد يكلما كان التطور اللغون ياآلخر

حبون يستخدمون اللغة بمهارة ويتلك المرحلة فى كما أن األطفال . أسرع ظهورًا منها عند األوالد
 )2009سة، يأبو دب(وحددت . تمتع بها الطفلي يث والكالم أمام الجماعة حسب الثقة التيالحد
  :اض األطفال فىيفى مرحلة ر يمظاهر النمو اللغوز أبر

  .هيالنطق لد تحسنيو نيالطفل التواصل بالكالم مع اآلخر عيستطي -

  .بوضوح ودقة ديريعما  عبري -

  .الطفل قادرًا على معرفة بعض األرقام واألوقات واألماكن صبحي -

  .هيمخزون المفردات لد ادةيز -
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  ".وانيالعصفور ح –ام طع بيالحل"المجردات  نيب زيمي -

  .ء الردئيوالش ديء الجيالش نيب زيمي -

  .ضًايعلى األسئلة أ بيجيوأن  سأليأن  عيستطيمن الكبار و نيمع اآلخر ثيتبادل األحاد عيستطي -

  هيطول الجملة لد ادةيز -

 مايف) سنوات 6- 5(عند طفل الروضة  يأهم مظاهر النمو اللغو )2002محمد (وحدد 
  :يلي

 نياإلصغاء إلى اآلخر(ستماع حسن االي(. 

 ناعم -فيخف - ليثق - ريصغ -ريكب(اء والكائنات يألشلا ية تلقائيستخدم الكلمات الوصفي - 
 )ضيمر - يقو -بطئ -عيسر - خشن

 اء كاللون والحكم والشكليعرف صفات األشي. 
 وريوانات والطيات لإلنسان والحيث لبعض المسمير والتأنيغ التذكيع استخدام صيستطي. 

 ر الغائب، ير المخاطب وضمير المتكلم، وضميغ المفرد والمثنى والجمع، وضميرف صعي
 .والمستقبل يالماض يواألفعال ف

 تحدث بجملة مكونة من ست كلماتيع أن يستطي. 
 قلب صفحات كتب األطفال المصورةيع أن يستطي. 

 سلسل أحداث قصة سمعها، أو شاهدها من خالل الصوريع أن يستطي. 
 كتاب أطفال مصور يصورة شاهدها فل يدرك تفاصي. 

 آسف -أشكرك -لو سمحت -من فضلك(قول يعرف متى ي( 

 عبر عن أفكارهيع أن يستطيث يثه بالترابط إلى حد ما، بحيتتسم أحاد. 
 عد من واحد إلى عشرة فأكثريع أن يستطي. 

 يا سلمن كلماته نطًق% 85 ينطق حواليام. 

 قرأ بعض الكلمات المكونة يع أن يستطية، كما يئع الحروف الهجايكتب جميقرأ ويع أن يستطي
 .ن أو ثالثة حروفيمن حرف

التعلق بالمحسوسات  يجازها فيمكن إيهذه المرحلة  يتعلق بخصائص لغة الطفل فيما يوف
، كما أن للطفل ير اللغويالتعب يال بالمجردات، التمركز حول الذات، السذاجة وعدم الدقة ف

  (Lee and Others,2006). الكالم يبه الخاصة فيمهاراته وتراك
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من خاللها  يالروضة المتعددة والتمناهج ف اللغة من خالل يجب توظيضوء ذلك فإنه  يوف
تساعد على  يالتبالمناهج جب االهتمام يف. ة الالزمةيكتسب المهارات اللغويتعلم الطفل وي

تفاعل يالمختلفة فإنه  وعندما نقدم للطفل األنشطة .االستماع والتحدث ثم القراءة والكتابة
ر إلى صورة بالحجرة يشيها ببعض الكلمات، وقد يق عليحاول التعليستمع للقصة وينفعل، فيو
صورة  يد االسم المكتوب تحت أيحاول تقليمسك بالقلم ويتحتها، و يحاول قراءة الكلمة التيو
  )2009سالمة، (راها ي

ة عند يوالمهارات اللغو يمو اللغوعلى ضرورة االهتمام بالن د من الدراساتيوأكدت العد
إلى  هدفت يوالت): 2013على،(دراسة : اض األطفال، ومن هذه الدراساتيمرحلة ر ياألطفال ف

فى  أطفال ما قبل المدرسة ية لدية المهارات اللغويتنم يف يالتعرف على أثر المدخل القصص
وتوصلت الدراسة إلى . هميلد يبتكارر االية التفكي، وأثر ذلك كله على تنمةية السعوديالمملكة العرب

ر االبتكارى ية التفكية لدى طفل الروضة وأن لذلك أثر واضح فى تنمية المهارات اللغوية تنميأهم
ة من خالل البرامج المشوقة بدًال من يضرورة االعتماد على المهارات اللغووأوصت الدراسة ب

  . اض األطفالياء بدور الحضانة أو رة لطفل ما قبل المدرسة سويدية التقليالمناهج الدراس

فى  يبيإلى معرفة أثر البرنامج التدر): 2016ق،يمة، صديمان، طعيسل( كما هدفت دراسة
وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة محتوى المناهج للمحصول . ة عند األطفالين الكفاءة اللغويتحس

ب يض األطفال، وتدراياللغوى للطفل فى ضوء استعدادات وقدرات وإمكانات طفل مرحلة ر
ة االستماع والتحدث واالستعداد للقراءة ياألطفال على المهارات المختلفة للغة التى تعمل على تنم

ة فى ينهم ومع المعلمة لما له من أهميما بيوالكتابة، إعطاء الفرصة لألطفال للحوار والمناقشة ف
  .إثراء المحصول اللغوى لألطفال

ة يتنم ية فية األنشطة اللغويإلى تعرف فاعل) 2017عمرى،دان، واليز( ضا سعت دراسةيوأ
ق هذا الهدف اتبعت يولتحق. سنوات) 6- 5(اض ينة من أطفال الريلدى ع يز السمعييمهارات التم

، يز السمعيية واختبار التميبرنامج األلعاب اللغو يواستخدمت أدات ،يبيالباحثة المنهج شبه التجر
نة من يلدى ع يز السمعيية مهارات التميتنم ية فينشطة اللغوة األيفاعلوتوصلت الدراسة إلى 

ب األطفال على المهارات المختلفة ي، وأوصت الدراسة بضرورة تدرسنوات) 6-5(اض يأطفال الر
  .للغة

 : يالمعرف يالنمو العقل. 3

تسم يـزة لمراحـل النمو المختلفة، ويالمم ـةيـات العقليالعمل يالمعرفـ العقلى قصد بـالنموي
ستمتع أطفال هذا السن بالتحدث يطفال هذا السن بالفضـول والحاجـة إلـى البحـث واالكتشـاف وأ
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ئـة المسـاعدة علـى يـاض األطفـال البير يجب أن تتوفر فـيلذلك ، )2004ملحم، (عن اهتماماتهم 
 .ع مداركهميدة لهم وتوسيالتعلم والبحث وفتح أفاق جد يإشـباع رغبات األطفال ف

مر يومستوى ذكائه وخبراته التى  ية الفرد منذ صغره هو نموه العقليكون شخصيفأهم ما 
ز إدراك الطفل فى هذه المرحلة يتمير على سلوكه، ويبها خالل سنواته األولى، ألن لها األثر الكب

ل إلى اللعب يميا ويليا وتخياء تفاعًلا حسيتفاعل مع األشيس مجردا، ويبأنه إدراك حسى ول
دور حوله، لذلك تكثر أسئلته عن االشخاص يحاول فهم كل ما ياع القصص، وهامى وسمياإل

  .)2008محمد، (اء من حولهيواألش

  :فى هذه المرحلة فى يوالمعرف يمظاهر النمو العقل) 2009ونى،يالبس(وحددت 

 عتقديبأنه محور العالم بل و عتقديمرحلة ما قبل المدرسة  يالطفل ف أن: التمركز حول الذات
  .هيطرة عليأن باستطاعته الس ضًايأ

 عتقديء حوله حتى ألعابه فهو يعن كل ش اةيالح صفيبذلك أن الطفل  قصديو :يالروح ريلتفكا
 مكنيو. صفاته حمليء من حوله مثله تمامًا ويبأن كل ش عتقدي فهو. أنها تتكلم معه

هو  يعلى األرض فالكرس قعيو يبكرس ركضي الطفل وهو رتطميمالحظة ذلك عندما 
  .حدث يالمسئول عن الذ

ذهنه إذا  يالوزن والحجم والعدد ف اءيإبقاء صفات األش عيستطيالطفل ال  إن:مشكلة االحتفاظ
شكلها  ريأن المادة واحدة إذا تغ دركيهذه المرحلة ال  يف فالطفل ،يشكلها الخارج ريتغ

  .يالظاهرالتحول  هيف حدثيء قبل أن يالش ره إلىيالرجوع بتفك عيستطيال  يأ يالخارج

 جياالنتباه ولكن قدرته تزداد بالتدر زيقادر على ترك ريغ كوني ةيهذه المرحلة بدا طفل :االنتباه
  .مع التقدم بالعمر

تذكر العبارات المفهومة أسهل من العبارات  كوني ثيمقدرة الطفل على التذكر بح تزداد :كرالتذ
  .الغامضة

  .قظةيوأحالم ال ياللعب اإللهام هيعل حظاليو ليالطفل بقدرته على التخ زيتمي :ليالتخ

األسئلة  كثرونيالسلوك واضح عند أطفال هذه المرحلة كما أنهم  هذا :االستطالع والفضول
  .ءيحول كل ش

 .ةيمثل الزمن والمكان والعدد واألشكال الهندس ةيالح ميبعض المفاه هميلد تتكون :ميالمفاه

عند األطفال فى  يالمعرف يبالنمو العقلمام على ضرورة االهت د من الدراساتيوأكدت العد
هدفت  يوالت): 2011ل،ين، وإسماعيكرم الد( دراسة :اض األطفال، ومن هذه الدراساتيمرحلة ر



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الشنواني

  3092

ستخدمت الدراسة المنهج وا ير المنطقيات التفكيب أطفال الروضة على عمليإعداد برنامج لتدرإلى 
 ودوجوتوصلت الدراسة إلى  .اض األطفالين رطفل وطفلة م 60نة قوامها يوطبق على ع يبيالتجر

ة ومتوسطات يبين متوسطات درجات كل من أطفال المجموعة التجرية بيفروق ذات داللة إحصائ
 ير المنطقيات التفكياس عمليعلى مق ياس البعديالق يدرجات أطفال المجموعة الضابطة ف

وسطات درجات المجموعة ن متية بيفروق ذات داللة إحصائ ، ووجودالدراسة يالمستخدم ف
على ) ير المنطقيات التفكية عمليق برنامج تنميبعد تطب( يوالبعد ين القبلياسيالق ية فيبيالتجر

وأوصت الدراسة  ياس البعديالدراسة لصالح الق يالمستخدم ف ير المنطقيات التفكياس عمليمق
 . ارة فضوله وحواسهتعمل على استث يطة بالطفل والتية المحيئة التربويضرورة إثراء البب

م العلوم يم برنامج مقترح لتعليإلى تقد): 2015ل، وخطاب،يإسماع(كما هدفت دراسة 
وأوصت الدراسة . ةير العالمييضوء المعا ياض األطفال فيات بمرحلة رياضيا والريوالتكنولوج

، طفالاض األيات بمرحلة رياضيا والريم العلوم والتكنولوجيمدخل التكامل لتعل يضرورة تبنب
 .هيلد ياتياضير الريوالتفك ،يواالستقصاء العلم ،ة حواس الطفلياالهتمام بتنم ةوضرور

التعرف على أثر استخدام  إلى): 2019د، محمدى، العنزى،يالس(ضا هدفت دراسة يوأ
لدى  يرها على النمو المعرفيت، وتأثياض األطفال بدولة الكوية بمرحلة ريقات التكنولوجيالتطب

. اض األطفالية بمرحلة ريتواجه مجاالت التعلم التكنولوج يص المعوقات التيلك تشخالطفل، وكذ
 يق البعديلصالح التطب يوالبعد يق القبلين التطبيوجود فروق ب: وأشارت نتائج الدراسة إلى

قاته يوتطب يرجع إلى استخدام لطفل الروضة، الحاسب اآلليلطفل الروضة  ياس النمو المعرفيلمق
قاته يوتطب يف الحاسب اآلليتوظ يتم البدء فيث يًا حية بأنها تحدث تطورًا ونموًا معرفيالتكنولوج

وأوصت . هياء األمور وبشكل متدرج تتحول األدوار إلى المراقبة والتوجيبمساعدة المعلمات وأول
  .ة جوانب النمو العقلى المعرفى لدى طفل الروضةيالدراسة بضرورة االهتمام بتنم

اض األطفال بمنطقة يم الواقع الراهن لمرحلة ريإلى تقو ):2020محمد،( كذلك سعت دراسة
وقد تم  .ةيد البرامج واألنشطة التربوية للمرحلة، وتحديميئة التعليم البيشتمل على تقويالباحة و

اض األطفال بمنطقة الباحة وتناولت يالنهوض بمستوى ر يطرح مجموعة من المقترحات تساهم ف
 يميوالتعل ياإلعداد المهن: ًايثان. ر مناهج طفل ما قبل المدرسةيتطو: أوًال: يعدة محاور وه

زاته يث المبنى وتجهياض األطفال من حية لريميئة التعلير البيتطو: ثالثًا. المجال يللمعلمات ف
ضرورة : خامسًا. اض األطفالية المالئمة لمرحلة ريمير الوسائل والمواد التعليتوف: رابعًا. ومرافقه

  .ن الروضة واألسرةيالعالقة ب ليتفع
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  :يوالثقاف يالنمو االجتماع. 4

هتم إال يه وال ياته على ذويعتمد فى حية تبدأ بالطفل الذى ية باطنيعمل يالنمو االجتماع
اته المقبلة، وال على التفرقة يم لحيز أفكاره وال على وضع تنظيقوى على تركيبحاجاته وال 

صبح الطفل معتمدا على نفسه ية والخبرة يق الرعاية، وعن طرياة الواقعين أحالمه وحيالواضحة ب
عبر النمو يحة، كما يشعر باألمن واحترام الذات، وهذه هى دعائم النضج الصحيواثقا بها 

للطفل فى األسرة والمدرسة  يع االجتماعية والتطبية التنشئة االجتماعيعن نمو عمل ياالجتماع
م ية، والقية واألدوار االجتماعير االجتماعييمنها المعاكتسب يوالمجتمع وفى جماعة الرفاق و

  ).2014قة، يرف( ية للتفاعل االجتماعياالجتماع

ز يتميات التى يم وسلوكية من مهارات وقيفى الخصائص االجتماع يظهر النمو االجتماعيكما 
واب والخطأ، ن الصيزه بيية، ثقته بنفسه، تميبها الطفل الملتحق بالروضة مثل المشاركة االجتماع

  .يله إلى التعاون الجماعية كالتقمص واالمتثال، وميامه بأدواره االجتماعيق

جوانب  يهـذه الفتـرة بمـا لـدى الطفـل مـن صفات وإمكانات ف يفـ يتأثر النمو االجتماعيو
تخلـى عـن النزعـة يسلوك الطفل  يا فـيجينموه المختلفة، وتشهد هـذه الفتـرة تحـوًال تـدر

وتعتبر مرحلة ما قبل المدرسـة مرحلـة ) 2006مان، يسل(ة يـة إلـى النزعـة االسـتقالليتماداالع
ـة التعامـل مـع يفيـة وكيتعلم األطفـال اآلداب االجتماعيـة فمـن خـالل هـذه المرحلة يتنشـئة اجتماع

  .ضةالرو يضا المعلمة فيهذا السن وأ يكـون األبوان هم القدوة لألطفال فين وياآلخـر

 تأثر بالنموي ية مرتبطة ببعضها البعض فالنمو االجتماعيع الجوانب اإلنمائيجمكما أن 
. نية متزنة مع اآلخريجابين عالقات إيساعد عل تكوي يفنجد أن االتزان االنفعال .يالوجدان

  :لطفل مرحلة الروضة فى يمظاهر النمو االجتماع )2005عة،يصل(وحددت 

كال بعض المهام مثل يفإ. ة من مطالب الطفولة المبكرةياالستقالل :االستقالل والثقة بالنفس
. تهيعزز شخصيمنحه شعور بالثقة بالنفس ويارتداء المالبس بنفسه وتناول الطعام والشراب ف

 .قوى على المبادرة والمواجهةيفالطفل فاقد الثقة ال 

بأنها تتبع حاجته إلى  ةيهممن األ ريجانب كب يإن العالقة مع الرفاق ه :عالقة الطفل مع أقرانه
 قيعن طر ةيالعقل يالنواح ةيعن الذات وتعمل على تنم ن مفهومياالنتماء وتساعد على تكو

خصوصًا إذا  اتهميسلوك ديإلى تقل ليميمن أقرانه و تعلميالطفل  إن .ياللعب الجماع
عن  نهمفضلويعالقات مع أبناء جنسهم و نيتكو حب األطفالياستحسن الكبار هذا السلوك و

  .الجنس اآلخر
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ه مهارات يتنمو لد ير، ولكيمكنه إدراك الغيللطفل حتى  ين ضروريفهم اآلخر :نيفهم اآلخر
تم ذلك من يو. نيات المساعدة والعطف على اآلخريم سلوكيضًا تعلين، وأياالتصال مع اآلخر

 .د والقدوة الحسنةيخالل القصص والتقل

ق الكالم واللغة، والتواصل يهو التواصل عن طر ياللفظالتواصل  :ير اللفظيوغ يالتواصل اللفظ
ن ونظرات يديشارات الٕق االبتسامة وحركات الرأس وايهو التواصل عن طر ير اللفظيغ
ة وعند مساعدة األطفال يز حالة الشخص االنفعاليتم يالت يوه. ن وحركات الجسمينيالع

ق بعض اإلشارات يطر بون لبعضهم البعض عنيستجيخالل اللعب فإننا نالحظ أنهم 
 .ق والقفز والضحكيعبر األطفال عن ذلك بالتصفيسمى بفرح الطفولة ويوالحركات وهو ما 

عند األطفال  يوالثقاف يبالنمو االجتماععلى ضرورة االهتمام  د من الدراساتيوأكدت العد
معرفة  هدفت إلى يوالت): 2014قة، يرف(دراسة  :اض األطفال، ومن هذه الدراساتيفى مرحلة ر

لطفل الروضة، وتوصلت الدراسة إلى أن مرحلة  يق النمو االجتماعياض األطفال فى تحقيدور ر
م لطفل الروضة من خالل ما توفره يالسل ياض األطفال تعمل على إرساء قواعد النمو االجتماعير

ألطفال ة وتحقق له االستقالل من صحبة اية مالئمة تبعده عن االنطواء والفرديمن مناهج اجتماع
ة يم األخالقية بعض القيللطفل من خالل تنم يورفقة الكبار معا كما تساهم فى النمو االجتماع

م المتصلة بالجد، والمثابرة يته وخاصة القين شخصية، باعتبارها األساس فى تكويواالجتماع
  .والنظام ة التعاونيد أهميوالشعور باألمن وتأك يواالستقالل الذات ير االجتماعيوالتقبل والتقد

ة البرنامج المقترح القائم على يإلى التحقق من فعال): 2015برغوث،(كما هدفت دراسة 
ث تتضمن يح لطفل لروضة، يادية بعض مهارات السلوك القيتنم ية فياستخدام األنشطة الالصف

مهارة حل  - ياجتماع -يمهارة التواصل لفظ -ط واتخاذ القراريالتخط(الدراسة مهارات 
ن يب 0.01ًا عند مستوى داللة يوقد أسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائ .)المشكالت

ق اختبار مهارات السلوك ية بعد تطبيبيدرجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجر يمتوسط
ة، وعدم وجود فروق دالة يبيللمجموعة التجر ياس البعديلطفل الروضة وذلك لصالح الق ياديالق

 ياس التتبعيوالق ياس البعديالق يف) ةيبيالمجموعة التجر(درجات أطفال  ين متوسطيًا بيإحصائ
ضرورة االهتمام وأوصت الدراسة بضرورة لطفل الروضة،  ياديعلى اختبار مهارات السلوك الق

  . اض األطفالير يشكل البرامج المقدمة ف يبالتنوع ف

ضوء  ية فيميشطة تعلط أنية تخطيالتعرف على فاعلإلى  ):2018طه، (ضا هدفت دراسة يوأ
ت وخلص. تهاياس فاعلية ألطفال الروضة وقية المهارات االجتماعيالتعلم القائم على المخ لتنم

موضع (ة يميم المقترح للبرنامج لألنشطة التعليمجموعة من النتائج منها، أن التنظالدراسة إلى 
ة وأكثر يأكثر تحمًلا للمسئولقد تم بناًء على التعلم القائم على المخ، وجعلت األطفال ) بيالتجر



 ...المختلفة لدى الطفل  النمو األطفال لتنمية جوانب رياضلمرحلة مقترح منهج    اساتمجلة جرش للبحوث والدر

 3095

ن يقوم بعمل معينما ية مما أدى إلى ثبات المعرفة بصورة أطول لدى أذهانهم، فالطفل حيفاعل
ن لها فحسب ين للمعرفة ال مستقبليجعل األطفال منتجيه ذلك يد من الحواس لدير به العديستثي

. ةيميداخل األنشطة التعله بتلك مروا بها يمواقف شب يإلى بقائها واستخدامها ف يؤديمما 
ة ياض األطفال بالمملكة العربيلر" يمنهج التعلم الذات"ة يم المناهج الحالييوأوصى البحث بتق

اض يس ريمناهج وطرق تدر ين فياض األطفال من قبل بعض المتخصصية لمرحلة ريالسعود
  .لاألطفا

ة بعض يج مقترح لتنمة برناميإلى التعرف على فعال ):2018الجبالى،(وكذلك هدفت دراسة 
وخلصت .يبيالدراسة على المنهج التجر واعتمدت. أطفال الروضة يلد ياديمهارات السلوك الق

ن يب) 0.01( ية عند مستويالدراسة إلى عدة نتائج منها أنه توجد فروق ذات داللة إحصائ
ة لمهارات بالنسب ياس البعديالق ية والضابطة فيبيمتوسط درجات أطفال كل من المجموعة التجر

 ياس اللفظية للمقيط والدرجة الكليومهارة حل المشكالت ومهارة اتخاذ القرار والتخط االتصال
ذ يوأوصت الدراسة بتنف. ةيبيألطفال الروضة لصالح المجموعة التجر ياديلمهارات السلوك الق

ة، وضرورة لروضبا ين األول والثانيينات أكبر من األطفال بالمستويأنشطة البرنامج المقترح على ع
  .ة الطفليادى لدى أطفال الروضة لما له من أثر بالغ على شخصية السلوك القياالهتمام بتنم

اض ير ية المستدامة فية الوطنيغرس مقومات الهوإلى  )2020كامل،(كما هدفت دراسة 
ة يطنة الويخ مبادئ الهويحة ألطفال الروضة، وترسية الصحية الوطنيات الهوية آليتنمواألطفال، 

تحول دون  يضا إلقاء الضوء على المعوقات التية، وأيظل العولمة الثقاف يلدى أطفال الروضة ف
ال  :ت الدراسة إلى عدة نتائج منهاوتوصل. ة المستدامة لطفل الروضةية الوطنيغرس مقومات الهو

اس يعلى مق) الذكور واإلناث(ن متوسطات درجات األطفال ية بيتوجد فروق ذات داللة إحصائ
ال توجد فروق ذات كما أنه ة، يظل العولمة الثقاف ية المستدامة لطفل الروضة فية الوطنيالهو

مقومات (ن درجات معلمات الروضة عند مختلف االستجابات للمحاور األربعة ية بيداللة إحصائ
مقومات للغة الرموز  -لمعلمة الروضة  ينيالد يمقومات الوع - لمعلمة الروضة  يالذات يالوع

ة ية الوطنيلمحاولة غرس الهو) لمعلمة الروضة يمقومات التراث الشعب -ة لمعلمة الروضة يالوطن
ات ية آليتنموأوصت الدراسة بضرورة االهتمام ب .ةيظل العولمة الثقاف يالمستدامة لطفل الروضة ف

  .ضةة لدى أطفال الروية الوطنيخ مبادئ الهويحة ألطفال الروضة، وترسية الصحية الوطنيالهو

 :يالوجدانالنمو  .5

سـتخدم يـة، ويضـًا بالتقلـب والفجائيهذه المرحلة بالحدة والعنف وأ يـز انفعـاالت الطفـل فيتتم
هـذه المرحلـة  يتظهر لدى الطفـل فـ ير عن انفعاالته، ومن أهم االنفعاالت التيالتعب ياأللفـاظ فـ
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ن ين الجنسـيـة بـيـال التنبـه للفـروق الفردـاض األطفيجب على معلمة ريو. رةيالغضب، الغ الخوف،
  ).2011، يلـوبيغانم وق( استجاباتهم يفاإلناث أكثر خوفًا، والذكور أعنف ف

 ين، والتحكم فيعلى فهم مشاعر اآلخرة القدرة يهذه المرحلة إلى تنم يحتاج األطفال فيو
ن يكونوا قادريطفال إلى أن حتاج األيكما . همياتهم، والتوافق مع أقرانهم ومعلميمشاعرهم وسلوك

  ).et…al,2005) Boyd, ".االنتباه"هات وإظهار ضبط النفس ويالتوج وإتباععلى التعاون 

دة يز االنفعاالت بأنها شديمرحلة ما قبل المدرسة وتتم يًا فيجيتدر ينمو السلوك االنفعاليو
. ع والتنقل من انفعال آلخرضًا بالتنويز أيوتتم. ذا أحبوا بشدة ٕها إذا غضبوا بشدة وايومبالغ ف

ضًا تظهر االنفعاالت المتمركز حول الذات مثل ي، وألالنزعاجفمثًال من البكاء للضحك ومن السرور 
  .)2003حامد زهران، (الخجل واإلحساس بالذنب ومشاعر الثقة ولوم الذات 

  :فى هذه المرحلة فى يالوجدانمظاهر النمو أهم  )200 7،يالشوربج(وحدد 

عبر األطفال عن الحب يحب، ويتعلم أن يفإذا كان الطفل مقبوًال ممن حوله فإنه  :ودةالحب والم
تعلم الطفل الحب من خالل عالقته يو. ًا لصحة الطفليل، والحب ضروريبالحضن والتقب

ثار يتعلم األخذ والعطاء واإليت والروضة، ومن خالل هذه العالقة يالب يبأخوانه ورفاقه ف
   .)2003س،يوع(ن يوالشعور باآلخر

ة الحزن الخوف القلق يط من انفعاالت الغضب الكراهيرة بأنها خليتعرف الغ :رة والمنافسةيالغ
 .فقد األمان والدفء والعطفيضًا عندما يد وأيشعر الطفل بالتهديوالعدوان، وتظهر عندما 

ألن  حالة حاجته يه الطفل فيعاني يجة اإلحباط الذيالشعور بالغضب نت يأما المنافسة فه
 يوقد لوحظ أن المنافسة تبدأ بالثالثة وتبلغ ذروتها ف. رهيكون عمله أو أداءه افضل من غي

  الخامسة 

  . من الزمن لةيلمدة طو رعاهيالقلق عند الطفل ما قبل المدرسة إذا ابتعد عن من  ظهريو :القلق

تظهر  هميوبالنسبة لغضب أطفال ما قبل المدرسة قد لوحظ أن نوبات الغضب لد :الغضب
العناد والمقاومة والعدوان عند حرمان الطفل  ضًايأ صاحبهايو ياللفظ باالحتجاج مصحوبة

هذه  ةيبدا يف) ال(ما نسمع  رًاياإلحباط والصراع والعقاب وكث مواقف يمن إشباع حاجاته وف
  .المرحلة

أكثر  ونغضبيمع أن األوالد  ضًايواضحة بتلك المرحلة وسرعة الغضب أ ةيالمزاج أن :ةيالمزاج
ورغباتهم  اتهميتنتابهم تحدث بسبب اختالف سلوك ينوبات الغضب الت أغلب إن. من البنات

 . يوميوالنظام ال ةينيوالمهارات الروت ةيبالممتلكات الماد تصليما يالكبار ف رييمع معا
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 : يالنمو الحرك. 6

العـام  يـة المختلفة والتوافق الجسمانيـة والمهـارات اآلليالمهـارات الحرك تعلم هو عبارة عن
مكن االستفادة من يو )2010، يالدندراو(مسـتمر  يوتعتبـر الطفولـة المبكـرة فتـرة نشـاط حركـ

ة الالزمة لنمو يركاكتسـاب المهارات الح يز به أطفال هـذه المرحلـة فيتمي يهذا النشاط الذ
 .رة من خالل الكتابة أو الرسميالعضالت الصغ

، يالطفل قد اكتسب القدرة على االتزان والضبط أثناء سلوكه الحرك كونيوفى هذه المرحلة 
تسلسل  يمن الجلوس إلى الوقوف إلى القرفصاء ف تحوليو ميخط مستق يف ريالس عيستطيوهو 

مثل القفز  ةياالنتقال ةيببعض المهارات الحرك اميالق عيطستيو دهياستعمال  يوتزداد مهاراته ف
والتسلق،إال أن حركات الطفل تتسم بالتنوع والتحسب وسرعة االستجابة والشدة وبالرغم  جلوالح

  ).2012طلبة، ( رةيالعالقات الكب يف نحصريهذه المرحلة  ةيبدا يف يمن أن النمو الحرك

عند األطفال فى مرحلة بالنمو الحركى الهتمام على ضرورة ا د من الدراساتيوأكدت العد
الكشف  وهدفت إلى يوالت): 2009اط، وخضر،يالخ( دراسة :اض األطفال، ومن هذه الدراساتير

 يـة وبرنـامج األنـشطة الحـرة علـى النمـو الحركـيـة الحركيبرنـامج المقتـرح للتربالر يتـأث عن
وتوصل الباحثان الى . ليربأمركز محافظة  يطفال فاض األيألطفال مرحلة ر يواالجتماع يوالمعرفـ

ة يتنم ية األنشطة الحرة المتبع من قبل برنامج الروضة فيفاعل: ةيمجموعة من االستنتاجات اآلت
 ،لألطفال يواالجتماع ين النمو المعرفيتحس يسهم برنامج األنشطة الحرة فيلم ، ةيالجوانب الحرك

ـة يـة والمعرفيـة الجوانـب الحركيتنم ية فية الحركيح للتربللبرنامج المقتر يجابير االيالتأث
ـة تفـوق علـى برنـامج األنـشطة يـة الحركين البرنامج المقترح الخاص بالترب، أـة لألطفاليواالجتماع

وعلى ضـوء  يواالجتمـاع يوالمعرفـ يالنمـو الحركـ يـاض األطفال فـير يالحـرة المتبعـة فـ
اض األطفال يمرحلة ر ية فية الحركيضرورة استخدام برامج الترببلباحثـان اأوصى االسـتنتاجات 

 .ةية واالجتماعية والمعرفية الطفل من الجوانب الحركيتنم ية فيلما لها من أهم

ة يس األنشطة الحركيإلى التعرف إلى واقع تدر )2014،المطلب عبد(دراسة كما هدفت 
ضًا التعرف إلى واقع أداء معلمات ياض، وأيالر نةيمد يروضات األطفال ف يالمقدمة للطفل ف

الروضة  يئة الطفل فيبإثراء ب: وقد أوصت الدراسة. ة المقدمة للطفلياض لألنشطة الحركيالر
عة لتعلم ير، ثم االستجابة السريحدث المثي ية؛ لكيباألدوات واألجهزة المناسبة لألنشطة الحرك

 يتضمن منهج التعلم الذاتيجب أن يو. لبافلوف يطة التعلم الشرية، طبقا لنظريالمهارة الحرك
د الهدف وأنواع يشمل ألعابًا حرة، وأخرى منظمة، مع تحديًا ياض األطفال برنامجًا حركيبر

ة ياس نمو المهارات الحركيم هذه األنشطة، وطرق قية المناسبة للطفل، وطرق تقدياألنشطة الحرك
ناسب مع خصائص نمو طفل الروضة، وأهداف هذه تيبما  يم نشاط الطفل الحركيه، وطرق تقويلد
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أثناء اللعب  ياجات الخاصة فياالحت يوضرورة اهتمام معلمة الروضة باألطفال ذو. المرحلة
اض األطفال يتخصصات الطفولة ور ية فية الحركي، وضرورة االهتمام بمقررات التربيالحرك

  .ةية السعوديبجامعات المملكة العرب

  :يــــئيالنمو الب .7

ة عن جوانب النمو األخرى، وما من يمن جوانب النمو التى ال تقل أهم يئيعد النمو البي
صادف ية تساعد على مواجهة ما قد يئية وبياسات تربويجدال أن المجتمعات بحاجة إلى س

بدأ بإعداد األطفال لمثل هذه المواجهة، يجب أن يخاطئة، والذى  تايالمجتمع من مشكالت وسلوك
 على التعرف يرا فيكب وقتًا يقضي فالطفل.رتبط بهايطة وما يئتهم المحيفهم ببيق تعريروذلك عن ط

 ةيضرور المرحلة تلك يف ًايئيب الروضة طفل ةيوترب حوله، ة منيعيالطب وبظواهرها بها والتمعن ئتهيب
 يئيالب سهح يوتنم به، طيالمح يعيالطب العالم عن مبسطة بحقائق تزوده ثيئته حيب على والحفاظ لنموه

ة اإلحساس ية تنمين بأهمييد من التربويوقد أوصى العد .)2020م، يإبراه(لها  وتجعله محبًا
  ).2005على،( ئة لدى األطفاليبالب

عند األطفال فى مرحلة  يئيبالنمو البعلى ضرورة االهتمام  د من الدراساتيوأكدت العد
ئى ياس الوعى البيهدفت لق يلتوا) (Gulay,2011 دراسة :اض األطفال، ومن هذه الدراساتير

طفًال  117نة قوامها يا باستخدام عيزلى بتركينة ديئة لدى أطفال الروضة بمديواالتجاه نحو الب
جة يمرتفع نت يئيزوا بوعى بيسنوات، وكشفت الدراسة أن األطفال تم 6-5ن يتتراوح أعمارهم ب

 ين فيئة لألطفال المشموليدة للبيالمؤات يكما أوضحت أن السلوك .ةيئية البيلمرورهم ببرنامج الترب
تم العثور على فرق ينما لم ي، بيواالقتصاد يالبحث تختلف باختالف العمر والمستوى االجتماع

د يوقد وأوصت الدراسة بإجراء مز. ر الجنسيث متغيئة لألطفال من حيدة للبيات المؤين السلوكيب
 . ئة لألطفال الصغارية للبيات المواليا حول السلوكيترك يمن الدراسات ف

ة برنامج مقترح قائم على أهداف يإلى الكشف عن فاعل )2016ل،يخل( كما هدفت دراسة
وأشارت نتائج الدراسة . أطفال ما قبل المدرسة ية لديئيم البيم والقية المفاهية لتنميئيالمواطنة الب

 ية والضابطة فيبين التجريدرجات أطفال المجموعت ين متوسطيا بيإلى وجود فروق دال إحصائ
ووجود فرق ، ة لالختباريالماء، والهواء، والنبات، والدرجة الكل( يلكل من مستو ياس البعديالق

الماء، (كل من أبعاد  ية فيبين الضابطة والتجرين المجموعتيب) 0,01( يا عند مستويدال إحصائ
. ةيبيلصالح المجموعة التجرة المصور يئيات البية الختبار السلوكي، والدرجة الكل)والهواء، والنبات

ضوء أهداف  ياض األطفال فير األنشطة المقدمة لمرحلة ريوأوصت الدراسة بضرورة تطو
 . ةيئيمهم البية مفاهيتنم ية، لما لها من أثر واضح فيئيالمواطنة الب
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ألطفال الروضة بدولة  يئيالب يمدى الوع"ان يإلى ب) 2017م، يتي( ضا هدفت دراسةيوأ
بعض  يف يئيالب يلمتوسط الوع ياالرتفاع النسب: ءت نتائج الدراسة مؤكدة على أنوجا". تيالكو

رتبط ية لتلك المناطق، وما يبة السكانيعود إلى تنوع التركي" العاصمة والجهراء"ة يميالمناطق التعل
ا ة متعددة، مميئيمنح أطفال تلك المناطق خبرات بية، مما قد يعيئات الطبيعة البيبذلك من تنوع طب

هذه  يف يئيضًا إلى التنوع البيعزو أيمكن أن يهم، كذلك يلد يئيالب يرفع مستوى الوعيمكن أن ي
منح األطفال خبرات يمكن أن يرتبط بها من أنشطة ومشكالت وحدائق ومالعب، مما يالمناطق وما 

  .هذا الشأن يمتعددة ف

 ةيميالمحطات التعلة يجيإستراتإلى معرفة أثر استخدام  )2020م،يإبراه( كذلك سعت دراسة
لدى طفل  يئيالب ية، والحس الجماليئيات البيوالسلوك ة،يئيم البية كًال من المفاهيتنم ية فيالتفاعل
م يالمفاه ةيتنم يف ةيالتفاعل ةيميالتعل المحطات الستخدام ريكب أثر وأظهرت النتائج وجود. الروضة

 داللة ذات موجبة ةيارتباط عالقة ضا وجوديأو الروضة، طفل لدى يالجمال والحس ةيئيالب اتيوالسلوك
وأوصت الدراسة بضرورة  ،الروضة طفل لدى يئيالب يوالحس الجمال ةيئيالب ميالمفاه نيب ةيإحصائ

 نشاط( عودة م إلىيوالتعل ةيمن وزارة الترب األطفال اضير مناهج وضع على نيالقائم نظر هيتوج
 مقصودة بصورة مهايتعل فأصبح هذه األنشطة لمثل ًايلحا المجتمع نظرًا الفتقار بالروضات) تيكياإلت

 لألطفال ةيئيالب شةيالمعا بخبرة الصغر واالهتمام منذ األطفال لدى يالجمال الحس ةيلتنم ملحة ضرورة
  . ةيئيالب اتيوالسلوك ميالمفاه ةيتنم يفعال ف دور من لها لما الروضة داخل

  :نىيالنمو الد .8

ة عن جوانب النمو األخرى، وما من يب النمو التى ال تقل أهممن جوان ينيعد النمو الدي
ة يبصفة خاصة بحاجة إلى تنم ية بصفة عامة والمجتمع السعوديجدال أن المجتمعات العرب

اء، ية، واالقتداء بالرسول واألنبيدة اإلسالمية لدى الطفل نحو العقيجابيالمشاعر واالتجاهات اال
  .ةينيوالتعرف على بعض الشعائر الد

عند ة ينيم الديوالق ينيبالنمو الدعلى ضرورة االهتمام د من الدراسات يوأكدت العد
والت ) 2014أحمد، عثمان،(دراسة : اض األطفال، ومن هذه الدراساتيمرحلة ر يفاألطفال 
طفل  ية لديالسلوك اآلدابة بعض يبرنامج قائم على الشعر لتنمة يفاعل إلى الكشف عنهدفت 

وجود فروق ذات داللة وأظهرت النتائج . فةية الشريم والسنة النبويلقران الكرضوء ا يالروضة ف
 يق البعديالتطب ية فيبيالبحث الضابطة والتجر ين متوسطات درجات أطفال مجموعتيًا بيإحصائ

ة يبيألطفال المجموعة التجر يق البعديطفل الروضة لصالح التطب ية لدياس اآلداب السلوكيلمق
فًا يد األطفال توظيوأناش يف أغانيالبحث بضرورة توظ يوأوص. لبرنامج المقترحترجع الستخدام ا

   .اتهميح يتعلمه األطفال فيق ما يهدف إلى اإلفادة منها لتطبيمناسبًا 
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ة برنامج مكون من القصص يإلى التعرف على فعال) 2020د،يعبد الحم(كما هدفت دراسة 
وجود فروق ذات وأظهرت النتائج . طفل الروضة يلد) ةينيالد(م ية بعض من القيتنم ية فيالتربو

لصالح  يوالبعد يق القبليالتطب ية فيبين متوسط درجات أطفال المجموعة التجرية بيداللة إحصائ
، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة )يبعد استخدام البرنامج القصص( يق البعديالتطب

ة، وترجع الباحثة ظهور تلك يبيالمجموعة التجرلصالح  يوالبعد ياس القبلين القية بيإحصائ
ة لطفل الروضة، وفى ضوء هذه النتائج ينيم الدية بعض القيتنم ية استخدام القصة فيالفروق لفعال

إعداد مواد واض األطفال، ية بشكل مالئم لمرحلة ريإعداد البرامج القصص: يأوصت الدراسة باآلت
برامج إعداد المعلمات والتعرف على طرق  يف نهاية وتضميومناهج تتضمن البرامج القصص

  . صل أثرها لألطفاليقها ليتطب

ة لدى سبعة أطفال ية الوطنية والهوينيم الدية القيإلى تنم) 2020على،( ضا هدفت دراسةيوأ
ة، ومقارنة نتائجهم مع سبعة أطفال بالمجموعة الضابطة من يبيمرحلة الروضة بالمجموعة التجر يف

) 15( يقائم على المدخل القصص يبية إلى برنامج تدريبيالمجموعة التجر خالل إخضاع أطفال
اس يالق(ة ية الوطنية والهوينيم الديالق ياسيق مقية تم تطبيبيجلسة، وعقب انتهاء الجلسات التدر

، وأظهرت النتائج تحسن مستوى )ياس التتبعيالق(ق بعد مرور شهر ي، وكذلك تم التطب)يالبعد
اس يب واستمرار تحسن المستوى خالل مرحلة القية عقب التدرية الوطنيهوة والينيم الديالق

   .يالتتبع

  : ياألخالقالنمو . 9

ة ية والعقليشمل الجوانب الجسميجزء من نمو الطفل العام الذى  يعتبر النمو األخالقي
عبرة ر فى الكائن الحى تمتد يقصد به سلسلة مستمرة من التغية، وية واالنفعالية النفسيواالجتماع
 ،)99، 2019السعودى،(نه وحتى الوصول إلى مرحلة النضج ية تكوينة منذ بداية معيفترة زمن
بكل من  يتأثر النمو األخالقيا من العام إلى الخاص، ويجيرا تدرير سية مستمرة تسيوهو عمل

  ).1995،17سوى، يع( ةيئية والبيالعوامل الوراث

ح وما هو خاطئ ين ما هو صحيز بييى التمهو نمو قدرة الطفل عل يكما أن النمو األخالق
. ية التصرف بشكل أخالقيفيم الطفل كية تسهم فى تعليم األخالقير منظومة من القيمن خالل تطو
ة التى يفيتعلم من خالله الطفل الكي يع االجتماعيهو مظهر من مظاهر التطب يوالنمو األخالق

باعتبارها  ير الحكم الخلقييخالل تمثله لمعاطة به من ير بها توقعات المجتمع والثقافة المحيساي
  ).2013،1196الزبون، وأحمد،( مى الشخصىينموذجا لنظامه الق

، ومع أن يوانفعـال يونمـو عقلـ يحققه الطفل من نضـج اجتمـاعيبما  يالنمو األخالقرتبط يو
تكون  ير الخلقيلضمـة ايـًا فـإن بدايكون لـه سـلمًا أخالقير من الوقت حتى يحتاج إلى الكثيالطفل 
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شـون يعيلة المحببـة ألطفال هذه المرحلة ألنهـم يالوسـ يالطفولة المبكـرة، وتعتبـر القصـة هـ يف
) 1995الناشف، (ًا يه اجتماعيستخلصـون منهـا العبـر والمفهـوم والسلوك المرغوب فيأحـداثها و

م ا المعتدلة يلدى األطفال ومحاولـة إكسـابهم الق يز على الجانب الخلقيالترك يلذلك من الضرور
  .ة الطفلينشئ علي يحة ألنها ستكون األساس لذيوالصح

عند ة يم األخالقيوالق يبالنمو األخالقعلى ضرورة االهتمام  د من الدراساتيوأكدت العد
إلى ت هدف يوالت )2016الراشد،(دراسة  :اض األطفال، ومن هذه الدراساتياألطفال فى مرحلة ر

ة بعض يتنم ية فيد اإللكترونية برنامج مقترح باستخدام القصص واألناشيالتعرف على مدى فعال
ن يا بيوجود فروق دالة إحصائوأظهرت النتائج . ة لدى طفل الروضةينية والديم األخالقيالق

، يق البعديق البرنامج لصالح التطبية قبل وبعد تطبيبيدرجات أطفال المجموعة التجر يمتوسط
ة والضابطة بعد يبين التجريدرجات أطفال المجموعت ين متوسطيا بيكما وجدت فروق دالة إحصائ

ن يا بية، كما دلت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائيبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريتطب
تدعو  يلتات اية، وقد انتهى البحث بمجموعة من التوصيم األخالقياكتساب الق يالذكور واإلناث ف

  .ف الطفليم وتثقية القيتنم يثة فيب الحدياألسال يتعتمد عل ية التياالهتمام بالبرامج التربو يإل

ة يلتنم يالقرآنم برنامج قائم على القصص يإلى تصم) 2019د،يأبو ز(كما هدفت دراسة 
ة الطفولة فى مرحل األطفاللدى ) يواألخالق ،ياالجتماع،العقلى ،اللغوى(ة يبعض المجالت النمائ

ن متوسط درجات أطفال ية بيفروق ذات داللة إحصائ أظهرت النتائج وجود وقد .المبكرة
على  يالقرآنق أنشطة برنامج القصص ين القبلى والبعدى لتطبياسية فى القيبيالمجموعة التجر

طفولة فى مرحلة ال) الخلقى - ياالجتماع - العقلى -النمو اللغوى( ياألدائة ياس المجاالت النمائيمق
ن متوسط درجات أطفال يا بيوجود فروق دالة إحصائ، كذلك ياس البعديالمبكرة، لصالح الق

ق أنشطة برنامج القصص يلتطب اس البعدىية وأطفال المجموعة الضابطة فى القيبيالمجموعة التجر
فى ) يالخلق -ياالجتماع - العقلى -النمو اللغوى( ياألدائة ياس المجاالت النمائيعلى مق يالقرآن

ال توجد فروق ، كما أنه اس البعدىية فى القيبيمرحلة الطفولة المبكرة لصالح المجموعة التجر
ن البعدى والتتبعى ياسية فى القيبين متوسط درجات أطفال المجموعة التجرية بيذات داللة إحصائ

 - للغوىالنمو ا( ياألدائة ياس المجاالت النمائيعلى مق يالقرآنق أنشطة برنامج القصص يلتطب
ر مناهج يضرورة تطووأوصى البحث ب .فى مرحلة الطفولة المبكرة )الخلقى -ياالجتماع - يالعقل

ة يوالسنة النبو يالقرآنة القائمة على المنهج ينياض األطفال لتتضمن محتوى مستقل لألنشطة الدير
 . نير الخلفاء والصحابة الراشديفة وسيالشر

تها لطفل ية المناسب تنميم األخالقيد القيدإلى تح )2020على،(ضا هدفت دراسة يوأ
ة لدى يم األخالقية بعض القيالتعلم النشط لتنم ةيجيإستراتم برنامج قائم على يتصموالروضة، 
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ن متوسطات درجات أطفال ية بيوقد أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائ. طفل الروضة
ة المصور لدى يم األخالقياس القيعلى مق ياس البعديالق ية والضابطة فيبين التجريالمجموعت

ن متوسطات ية بيفروق ذات داللة إحصائوجد يكما أنه ة، يبيطفل الروضة لصالح المجموعة التجر
ات يعلى بطاقة مالحظة السلوك ياس البعديالق ية والضابطة فيبين التجريدرجات أطفال المجموعت

ؤكد ية، وهذا ما يبيأطفال المجموعة التجرة لدى طفل الروضة لصالح يم األخالقيالدالة على الق
وأوصت الدراسة .ة لدى طفل الروضةيم األخالقية بعض القيتنم ية البرنامج المقترح فيفاعل

  . ة لدى األطفال فى مرحلة الروضةيم األخالقية القيبضرورة االهتمام بتنم

 :يالنمو االقتصاد. 10

بعض  يوهذه المراحل تتشابه ف الدهياته بمراحل نمو مختلفة منذ ميح يمر اإلنسان في
اة الطفل تترك يزها فالسنوات الخمس األولى من حيمظاهر أخرى تم يمظاهرها وتختلف ف
هذه  يه فية الطفل وتعلميجعل تربياته، مما يلة حيته وتترك أثرها طيبصماتها على شخص

  ). 21، ص2007العنود، . (زية والتركيستحق العنايالمراحل أمرًا 

لذلك كانت المسالة . اة، وبه تكون عمارة األرضياالقتصاد نجدة قوام الح يلوإذا نظرنا إ
ه أن يفقد كان عل. أول وجوده على األرض يقابلت اإلنسان ف ية أولى المسائل التياالقتصاد

وم هو يونظرًا ألن طفل ال.ن ومأوىيحتاجه من تأمير ما يش، وتوفير لقمة العيناضل من أجل توفي
 يتنظم وتتحكم ف ياألم والزوجة الت يوم هيتاجر المستقبل، وأن طفلة الرجل أعمال الغد و

  ).183، 2013م،ينس( ًايتهم اقتصادينا الهتمام بتربيلذا وجب عل. ت مستقبًالياقتصاد الب

احترام  –االدخار  –تها لدى طفل الروضة حب العمل يمكن تنمي يالتة ياالقتصاد مين القوم
  ).30، 2009، المحمود( ستهالكد االيترش –ة العامة يالملك

لطفل الروضة  يعلى ضرورة االهتمام بالنمو االقتصادد من الدراسات يوقد أكدت العد
هدفت  يوالت) 2013م،ينس(دراسة  :ه ومن هذه الدراساتية لديم االقتصاديم والقية المفاهيوتنم

ة لدى طفل يت االقتصادايم والسلوكية بعض المفاهيتنم ية قصص األطفال فيالتعرف على فعال يإل
درجات  ين متوسطية بيفروق ذات داللة إحصائأظهرت النتائج وجود وقد . يالروضة السعود
ة لصالح يم االقتصاديعلى اختبار المفاه ياألداء البعد ية والضابطة فيبين التجريأطفال المجموعت

رجات أطفال د ين متوسطية بيفروق ذات داللة إحصائجود و ،ةيبيأطفال المجموعة التجر
ة لصالح أطفال يات االقتصادياس السلوكيعلى مق ياألداء البعد ية الضابطة فيبين التجريالمجموعت

  .ةيبيالمجموعة التجر
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ات االستهالك يوم سلوكيال يالطفل العراقم ية تعليعلى أهم )2018كاطع،(كما أكدت دراسة 
ة ونمط يم االقتصاديالق نوبما أ .ن عمره الالحقةيتعرض له بسنيطارئ قد  يحة لمواجهة أيالصح

فهم أن شراء المالبس واأللعاب والغذاء ير مفهوم لدى طفل الروضة، فهو ال ياالستهالك مصطلح غ
ن يإن أطفال المجموعت :وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها. لها أسعار مختلفة ترهق كاهل أسرته

هناك فروق ، وةيم االقتصاديمعرفة الق ير فيعانون بنفس الدرجة من ضعف كبية والضابطة يبيالتجر
 يالبعدق يفى التطبة والمجموعة الضابطة يبين رتب درجات المجموعة التجرية بيذات داللة إحصائ
وأوصت الباحثة بضرورة االهتمام  ة،يبية ولصالح المجموعة التجريم االقتصاديعلى اختبار الق

  .دى األطفالح ليالصح يئية والسلوك البيم االقتصادية القيبتنم

اض يمرحلة ر يم جوانب النمو المختلفة لدى الطفل فيوتدع 2030ة المملكة يرؤ: خامسا

  :األطفال

 متكامل ته بشكليشخص نيتكو يف حاسمة الطفل سنوات عمر من ياألول الخمس السنوات تعد
 أن يإل ارنكومك أشار وقد ،يالمستقبل نجاحه فرص ترتكز هايفعل اةيالح يمد يمحي ال هيف رهايتأث ألن

 فلمن عمر الطلفترة هذه ا لخال نجزيما  لوأن كالخامسة  سن قلبه رسمي ميوالتعل ةيالترب أساس
ة، كما يبعضهم هذه السن بسن العبقر ة بأكملها، وقد وصفية التربويمن العمل %90ل شكي إنما

 رةيفوائد كث منهاد ينستف مكننا أنيخاصة  تاستعداداتمتلك  طفولة اإلنسانأن  يعل لأكد فروب
  .)262، 2017العربى، (

ة فى معظم دول ية جوانب النمو المختلفة لدى الطفل هدفا هاما من أهداف التربيعد تنميو
ة المتكاملة لدى ية الشخصيون لتنميسعى التربوية، لذا ية السعوديالعالم ومنها المملكة العرب

ة على االرتقاء إلى مستوى ة المستقلة القادرين الشخصياألطفال فى مرحلة الروضة، لتكو
اض يرة بدعم ية السعودياهتمت حكومة المملكة العربقها،ويالطموحات التى تسعى المملكة لتحق

البالد، فقد وضعت  يف ياالرتقاء بالمستوى التربووة الطفولة يوذلك من أجل رعا األطفال؛
  :األهدافأهم هذه  ال، مناض األطفية أهدف لمرحلة رية السعودية للمملكة العربيمياسة التعليالس

م، وتعهده بالتنشئة الصالحة المبكرة، ياة على أساس سليئة الطفل الستقبال أدوار الحيته  -
  .ة لجو األسرة متجاوبة مع مقتضبات اإلسالمية سويعيظروف طب ية نموه المتكامل فيورعا

داب السلوك د الطفل آيد المطابق للفطرة، وتعويالقائم على التوح ينين االتجاه الديتكو  -
  .ة الصالحةية، وإكسابه االتجاهات االجتماعيوالفضائل اإلسالم

تتناسب مع  يتتناسب مع عمره والت يده بالمعلومات التية، وتزوياة المدرسيئة الطفل للحيته  -
  .يوتذوقه الفن ية إحساسه الجماليوتنم يع نشاطه االبتكاريوتشج ينموه العقل
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ة حواسه يمة وتربية السليده العادات الصحية وتعويب الطفل على المهارات الحركيتدر   -
ـ الوفاء ٥ ته لالنطالق الموجهيوينه على حسن أن استخدامها، وإتاحة الفرصة أمام حيوتمر

ر يته من األخطار وبوادر السلوك غيبحاجات الطفولة، والعمل على إسعاد الطفل وحما
   .يالسو

 ية وفيم اإلسالميوفق التعال يوالُخلق يوالجسم ية نموه العقليانة فطرة الطفل ورعايص  -
  .ةيم الساميتلك التعال تتالءمة يعيظروف طب

عتمد على يقة مهذبة وأن يًا وبطرياجاته لفظيعبر عن احتيع يستطي يه سلوك الطفل كيتوج  -
  . قوم بإصالح خطئه بنفسهية وأن يومياألمور ال يذاته ف

المتاحة والمعلومات المناسبة لسنه  ةية واألساسير الصحييد الطفل بثروة من المعايتزو  -
  ط بهيحيوالمتصلة بما 

ة إلى ياالنتقال من الذات ية عن نفسه ومساعدته فيجابيز نظرته اإلية ذات الطفل وتعزيتقو  -
  . ة المشتركة مع أقرانهياة االجتماعيالح

واالتجاهات الصالحة  ة،ير امتصاصه الفضائل اإلسالميسيأخذ الطفل بآداب السلوك، وت  -
 )2018العواد،(. وجود أسوة حسنة وقدوة محببة أمام الطفلب

ة جوانب النمو المختلفة يعلى ضرورة تنم 2030ة ية السعودية المملكة العربيوقد أكدت رؤ
ة يمير المنظومة التعليق تطوية لدى األطفال عن طريجابيم اإليخ القيلدى الطفل من خالل ترس

ة ي، كما عظمت رؤ)28، 2030،2017ة ية السعودية العربة المملكيرؤ(ع مكوناتها ية بجميوالتربو
ة جوانب النمو المختلفة لدى أبنائها وفى يمن دور األسرة فى تنم 2030ة ية السعوديالمملكة العرب
ة يز مشاركة األسرة فى العمليال قادرة على االرتقاء بالمملكة، لذلك عملت على تعزيفى بناء أج

  ".ارتقاء" ة وذلك ضمن برنامجياألنشطة المدرس يسر فمن األ%) 80( ة لتصل إلىيميالتعل

ة جوانب النمو المختلفة لدى ية تنميعلى أهم 2030ة ية السعودية المملكة العربيوأكدت رؤ
ر ية متطورة تركز على تطويمير برامج تعليأطفال الروضة من خالل اهتمامها بالعمل على توف

ر المنظومة يق تطوية لدى األطفال عن طريابجيم اإليخ القية، وترسيالمواهب وبناء الشخص
ر يله وتوفيز دور المعلم ورفع تأهيضا العمل على تعزيع مكوناتها، وأية بجمية والتربويميالتعل

ة ية من دور األسرة فى تنمية السعودية المملكة العربيا، كما عظمت رؤيا ودوليب محليفرص التدر
ال قادرة على االرتقاء بالمملكة، لذلك عملت على ياء أججوانب النمو المختلفة لدى أبنائها، وفى بن

ة ياألنشطة المدرس يمن األسر ف%) 80(ة لتصل إلىيمية التعليز مشاركة األسرة فى العمليتعز
  ).2030،2017ة ية السعودية المملكة العربيرؤ( "ارتقاء" وذلك ضمن برنامج
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ضا من خالل ي، وأ2030ها تيومما سبق ترى الباحثة أن المملكة قد أكدت من خالل رؤ
النمو (ع جوانب النمو المختلفة ياض األطفال على ضرورة اهتمام المناهج بجميأهداف مرحلة ر

النمو  ،يالوجدان،النمو يوالثقاف يالنمو االجتماع ،يالمعرف يالنمو العقل ،ي،النمو اللغويالجسم
، فى مرحلة الطفولة )يقتصادالنمو اال ،ياألخالقالنمو  ،ينيالدالنمو  ،يئيالنمو الب، يالحرك

  . ما بعدية الفرد فيل شخصيتشك يرة فية كبيالمبكرة، لما لتلك المرحلة من أهم

  : اإلجابـــــــــة عن أسئلــــة الدراســــــة

   :بالنسبة لإلجابة على السؤال األول للدراسة) 1

  ؟ جوانب النمو المختلفة لطفل الروضةما  -

النمو  جوانبوالدراسات السابقة تم عمل قائمة ب ،دراسةلل يضوء اإلطار النظر يفف
وتضمنت القائمة فى  ،اض األطفاليبمرحلة ر 2030ة المملكة يرؤ ضوء يالمختلفة لدى الطفل ف

النمو  ،،النمو اللغوىيالنمو الجسم( ة أثنا عشر جانبًا من جوانب النمو وهىيصورتها األول
 ،يوالثقاف يالنمو االجتماع ،)ةياضيوالر ةياإلبداعانب شمل الجويو( يالمعرف يالنمو العقلالحسى، 

نى،النمو االخالقى،النمو ي،النمو الديئيلنمو الب،النمو الحركى، النمو اإلنفعالى، االنمو الوجدانى
ة يصورتها األول ياض األطفال فيبمرحلة رلجوانب النمو تم عرض القائمة المقترحة ، و)ياالقتصاد

ن على أن النمو الحسى ي، واتفق المحكماض األطفاليرمجال  يفن يعلى مجموعة من المحكم
متضمن فى النمو الجسمى وأن النمو اإلنفعالى متضمن فى النمو الوجدانى لذلك أقتصرت القائمة 

 يالنمو العقل ،،النمو اللغوىيالنمو الجسم(على عشرة جوانب من جوانب النمو لدى الطفل وهى 
النمو  ،يوالثقاف يالنمو االجتماع ،)ةياضيوالر ةياإلبداع ةيالحس شمل الجوانبيو( يالمعرف

  ).ينى،النمو االخالقى،النمو االقتصادي،النمو الديئيلنمو الب،النمو الحركى،، االوجدانى

 :للدراسة يالثانبالنسبة لإلجابة على السؤال ) 2

ى الطفل ة جوانب المختلفة لدياألطفال لتنم اضيرلمقترح  منهجومتطلبات بناء   أسسما  -
   ؟2030ة المملكة يرؤ  ضوء يف

والدراسات السابقة تم وضع مجموعة من األسس  ،للدراسة يضوء اإلطار النظر يفف
ة يرؤ ضوء ية جوانب المختلفة لدى الطفل فياألطفال لتنم  اضيروالمتطلبات لبناء منهج مقترح ل

  :، وتضمنت هذه األسس2030المملكة 

 .المجتمع ياة فين متطلبات الحية وبية حاجاته الشخصيلبن حاجة الطفل ذاته وتيالمواءمة ب .1
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 يللطفل ف يد على نشاط الذاتيالتأكو ار األنشطة المتنوعةياالهتمام بالنمو الشامل عبر اخت .2
   .ة التعلميعمل

اء بشكل مباشر يم بالتعامل مع األشية وذلك بالتعليعيئة الطبين األطفال والبيق العالقة بيتوث .3
  .ب، حل المشكالتيالتجروالخبرة المباشرة، المالحظة و جوالتارات، اليالز مثل

  .ةيات والخدمات واأللعاب التربوية واألدوات واإلمكانية، الحسيمياإلكثار من الوسائل التعل .4

ة المختلفة واالهتمام بالصحة والغذاء وأماكن ية والمهارات الحركيإطالق طاقة الجسم الحرك .5
  .األمن وسالمة الطفلر يالهواء الطلق وتوف ياللعب ف

واالنتماء  يجماعة تعاون والعمل الجماع يلمساعدة الطفل ف ير فرص للنمو االجتماعيتوف .6
 .الخ...واللعب مع األفراد والتعاطف ياألسر

  .ةية واحترام الفروق الفرديجابير الصورة االيق وتوفيإتاحة الفرصة لتحق .7

  .اة ذاتهايمن الح ميخبرات التعل تنبع .8

  .ةية المهارات اللغوية لتنماتاحة الفرص .9

  .ة الذوق الجمالى والفنى عند األطفالياتاحة الفرصة لتنم .10

  .ر فرص النمو اإلدراكى والمعرفىيتوف .11

  .ة ونشاطاته المختلفةيحول اهتمامات الطفل، وتشبع مطالبه وحاجاته األول التمركز .12

ة يصلة بالكائنات الح ها، ولهايش فيعية التى ية واالجتماعيعيئة الطفل الطبيبز على يالترك .13
  .عامة وبجسم اإلنسان خاصة

  .ةياتية المهارات الحياتاحة الفرصة لتنم .14

ه، وإكسابه ية لدية الثقافيز الهوية لدى الطفل، وتعزيم اإلسالميالقة ياتاحة الفرصة لتنم .15
  .ات وثقافة المجتمع السعودى واحترامهايأخالق

  .لة لدى الطفيز المعرفة المالياتاحة الفرصة لتعز .16

  .طة بالطفل والقادر على إدراكهاية المحياة االجتماعيعلى الحشمول  .17

  .ةية والنفسيولوجياة الطفل وتشبع حاجاته البيتتمشى مع ح .18

  .نة أثر كل منهما فى اآلخرينهما، مبيئته وتبرز التعاون بيتوضح عالقة الفرد بب .19

  .طة بهيئته المحية على مدى انتفاع الفرد ببيميتبنى الوحدات التعل .20

  .ة التى تحقق مطالبهيتوضح للطفل الوسائل العلم .21

  .ةيئية والبيعية من التقلبات الطبيتتصل بحاجة الطفل إلى الوقا .22
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 .ع النواحىية نفسه من المخاطر واإلعداد من جميتتصل بحاجة الطفل إلى حما .23

  :يليأما عن متطلبات إعداد المنهج المقترح فقد تضمنت ما 

 .اض األطفاليلدى الطفل فى مرحلة ر د جوانب النمو المختلفةيتحد .1

 .اض األطفاليمعرفة حاجات ومتطلبات النمو عند األطفال فى مرحلة ر .2

 .اض األطفاليمعرفة خصائص النمو فى كل مجال من مجاالت النمو المختلفة فى مرحلة ر .3

 .ةية السعودياض األطفال فى المملكة العربيمعرفة أهداف مرحلة ر .4

 .ترح وموضوعاتهد وحدات المنهج المقيتحد .5

 :بالنسبة لإلجابة على السؤال الثالث للدراسة) 3

ة يرؤ ضوء ية جوانب المختلفة لدى الطفل فياألطفال لتنم اضيرلمقترح ما المنهج ال -
 ؟2030المملكة 

منهج مقترح أمكن وضع  ،ه من نتائجيوما توصلت إل ،للدراسة يضوء اإلطار النظر يفف
وتضمن  ،اض األطفاليبمرحلة ر 2030ة المملكة يرؤ ضوء يلطفل فة جوانب المختلفة لدى ايلتنم

 :ةيالتال والخطوات المكونات

 :المنهج المقترحة يرؤ: أوًال

ة ية عاليميتعل اتيضوء مستو ياض األطفال فيم رير منظومة متكاملة لتعلينحو تطو يالسع
كون كل طفل مهما يز؛ لييدون تم جوانب نموه المختلفة، ةين كل طفل من تنميبهدف تمك الجودة؛

 .صناعة مستقبل ذاته ووطنه وعالمه يًا فاعًال فيكانت قدراته واستعدادته غرسًا إنسان

 :المقترح المنهج رسالة: ًايثان

إلى جوانب نموهم المختلفة ة يمن تنم، زييدون تم ،مرحلة الروضة يع األطفال فين جميتمك
 يبة التيم والتعلم المستجيئة التعليئة بيخالل تههذه المرحلة؛ من  يأقصى درجات النمو الممكنة ف

 ،وفهمها، ةيئته واستقصاء عالمه واألفكار والمشكالت الواقعيتمكن كل طفل من استكشاف ذاته وب
ثة ية حدية وتكنولوجية وتربويعلى أسس نفس، ئةير اتصاله بالعالم والبيوتطو، وإعطائها معنى

ة ومواقف ية ذات معنى للطفل عبر مواقف واقعياتيح اقاتيإطار س يتدعم بهجة ومتعة التعلم ف
ة يوالمشاركة الوالد ،والعقول يديواستخدام مدخل األ ،ةيلعب قائمة على تكامل الخبرة التربو

  .ةية والفاعليجابية اإليوالمجتمع
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 :المقترح للمنهج ة الموجهةيم األساسيالق: ثالثًا

 :ي؛ هةيم الجوهريالمقترح مجموعة من الق المنهجدعم ي

 ع جوانب النمو،يجم يف،ومواهبه المتعددة، ة الكشف عن قدرات كل طفليبإمكان :ةيالشمول
 .إلى أقصى حد تمكنه منه قدراته واستعداداته ،زييدون تم،تهايوتنم

ؤكد تداخل وتكامل وتفاعل العالقات يبما  متكاملة، ميضرورة بناء منظومة تعل: ةيالمنظوم
 .ةيم تكامل الخبرة التربودعيبما  ،نهايما بية فيالشبك

ن ييع األطفال العاديغ متعددة مناسبة لجمية متكافئة وعادلة بصيإتاحة فرص تربو :التوازن
للكشف عن قدرات كل طفل  ،زييدون تمة يالسعود ئاتيع البيجم ين فين والمعاقيوالموهوب

 .وله واهتماماته واتجاهاتهيواستعدادته وم

نها يما بيد على تكامل وترابط مجاالت التعلم المختلفة فيل التأكوذلك من خال: التكامل والترابط
وكذلك تكامل وترابط مجاالت النمو المختلفة، فإذا كانت المعرفة مترابطة فإن مجاالت النمو 

 .ضًايالمختلفة متكاملة ومترابطة ا

نها؛ وفقًا يا بميوالعالقات ف ،اتهايوعمل ة،يمية التعليالعمل د جودة منظومةيتأك: ةيالجودة النوع
 .اض األطفالية لمرحلة رية وعالميات قوميلمستو

 .ة المتكاملةيوفقًا لمفهوم الخبرة التربو ع جوانب نمو الطفل،يلجم: ة المستدامةيالتنم

السعودى ثقافة المجتمع  ية تراعية طاقات الطفل من خالل خبرات تربوية تنميإمكان :المواءمة
المتبادل مع الثقافة  يجابية وتضمن التفاعل والتواصل اإلة الداعميجابيمه اإليوق يوالعرب
 .ةيالعالم

ة ية والمجتمعية واألسريميع األطراف التعليمشاركة واسعة وجادة وفاعلة من جم: المشاركة
واضحة  ألسس والعمل والتعاون معًا وفقًا ،رهيوتطو ا،ذهيوتنف ة التعلم،يعمل مية بتصميالمعن

 .ومحددة لهذه المشاركة

ة؛ وفقًا ية وتكاملينها من عالقات شبكيوما بم، يلمجاالت التعل النمو المتواصل: ةيناميدال
 .ةية والحضارية والتربوية والتكنولوجيللمستحدثات العلم

 يف ،ةية وتكاملينهما من عالقات شبكيوما ب م المختلفة،يمجاالت التعل ريتطو يف: ةياالستمرار
اض ية لمرحلة رياريات المعيوالمستو ،عة المستمرةة الراجيم والتغذيات التقويضوء عمل

 .األطفال
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 يوالعربالسعودى إعداد الطفل  يا ومشكالت تسهم فيم لقضايتعلال تتناول مجاال: ةيالمستقبل
 .مجتمع المعرفة يللمستقبل ف

 .لمم والتعيئة التعليب يته وبهجته ومتعته فيجابينشاط الطفل وإعلى م يتعلال ةيعمل ديتأك: ةيالفاعل

أن التعلم هدفه إضفاء البهجة والمتعة على  ميتعلة اليعملد يتأك: واللعب البهجة والمتعة
ة يات النفسيدة تستند إلى أحدث النظرية جديوالسعادة على نفوس األطفال عبر نماذج تربو

 .ةيوخصائصه النمائ ،وحقوق الطفل ،ةيوالتربو

  :المقترح لمنهجاألهداف العامة ل: رابعًا

م والخبرات واألنشطة يم مجموعة المفاهيتقدفى المقترح  المنهجلهدف العام من تمثل اي
ن كل طفل من يهها؛ بهدف تمكيها الطفل بإشراف المعملة وتوجيؤدي يالت ،ةيالتعلم –ة يميالتعل
كون كل طفل مهما يز؛ لييدون تم ،اض األطفاليمرحلة ر يفه يجوانب النمو المختلفة لدة يتنم

مكن أن يو. صناعة مستقبل ذاته ووطنه وعالمه يًا فاعًال فيستعداداته غرسًا إنسانكانت قدراته وا

  :هى؛ مجموعة من األهدافق يلتحق يتم ذلك من خالل السعي

مكنه ية، بشكل ية مهاراته اللغويتها، باإلضافة إلى تنمية وأهمية وعى الطفل باللغة العربيتنم .1
ن من خالل ير واالتصال مع اآلخريا التعبضين، وأيمن فهم واستقبال الكلمات من اآلخر

 . استخدام الكلمات والجمل

ق النمو ية، وتحقيواألنغام العرب ي، واالعتزاز بالموروث الفنيوالفن ية الذوق الجماليتنم .2
ول واالستعدادات يالم يلدى األطفال، والكشف عن األطفال ذو يواالجتماع يالعاطف

 .الطفل من الخجل صيتها، وتخلية وتنميقيوالمواهب الموس

 .همية لدية والعقلية الجوانب اإلدراكية من خالل تنمية قدرات األطفال اإلبداعيتنم .3

ة المكونة ين الوحدات الفرعيز بييه، والتميش فيعيئة والمكان الذى ية معرفة الطفل بالبيتنم .4
 . للمنزل

م فى األماكن ة المحافظة على سالمة الجسيفيعة جسم اإلنسان، وكية وعى الطفل بطبيتنم .5
 .المختلفة

 نحو تناول األطعمة يجابيعة الغذاء ومكوناته، وإكسابه االتجاه االية وعى الطفل بطبيتنم .6
 .ةيالصح

اس، والتعرف على بعض األشكال يم الجبر والقية قدرة الطفل على إدراك بعض مفاهيتنم .7
 .ةيالهندس
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ارستها فى مرحلة الطفولة مكن ممية التى ية والحركياتيإكساب الطفل بعض المهارات الح .8
 .المبكرة

ل يتشك يفعة العائلة كمون اساسى من مكونات المجتمع، ودورها ية وعى الطفل بطبيتنم .9
د ي، والتعرف على العادات والتقالة المختلفةين األدوار االجتماعيز بيية الطفل، والتميشخص

 .داخل العائلة

 ."المملكة"ن م الوالء واالنتماء لدى األطفال تجاه الوطية قيتنم .10

ات وثقافة يه، وإكسابه أخالقية لدية الثقافيز الهوية لدى الطفل، وتعزيم اإلسالميغرس الق .11
 .المجتمع السعودى واحترامها

ة الحفاظ على األموال يبأهمه ية وعي، وتنم)يالمال يالوع(ة لدى الطفل يز المعرفة الماليتعز .12
  .ثقافة إدارة األموال، ووعدم إهدارها

 يئة، واإلسهام فية تجاه مكونات البية، وغرس حس المسؤوليئيم البيتمام الطفل بالقة اهيتنم .13
  .2030ة يقًا لرؤيئة تحقية بالبيإشراك الطفل بالعنا

ة إحساسه ية، وتنميه من مواهب وقدرات إبداعية، واكتشاف ما لدية مهارات الطفل الفنيتنم .14
  . يبالتذوق الجمال

ة، واالقتداء بالرسول يدة اإلسالمية لدى الطفل نحو العقيابجية المشاعر واالتجاهات االيتنم .15
 .ةينياء، والتعرف على بعض المشاعر الديواألنب

 :لوحدات المنهج المقترحة يالمرتكزات األساس: خامسًا

 :ية؛ هيالمقترح إلى عدة مرتكزات أساسوحدات المنهج اغة يارتكن ص

 :كمدخل للتعلم (Hands – on and Minds – on) والعقول يديد على استخدام األيالتأك
 ،رةيمجموعات صغ يرتبطون بأنشطة اكتشاف فيتعلمون على نحو فعال عندما يفاألطفال 

ما كان ذلك  ،يعية لألطفال فرصًا للتفاعل المباشر مع العالم الطبيح الخبرات التربويث تتيبح
ح لألطفال ممارسة مهارات يتيوهذا المدخل . راتهم عن العالميتمكنوا من بناء تفسيل ،ممكنًا

ثقافتهم ر يوتطو ،دةيم جديوتعلم مفاه، ةيجابية إية اتجاهات علميوتنم ،حل المشكالت
 .مهم واتجاهاتهميوق

قودهم الستكشاف العالم يس يالذ :(Natural Curiosity) لألطفال يحب االستطالع الفطر
مع  –ما أمكن ذلك  –اشرة أن تتاح لهم فرص للتفاعل مع الخبرات المب ينبغي؛ إذ يعيالطب
ركز على ي يد هو الذيفالتعلم الج ،ئاتهميب ية الشائعة فيوالكائنات الح ،والمواد, اءياألش
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المتضمنة فى المنهج  ميلمجاالت التعل قات المهمةيوالتطب ،اتيواآلل ،اتيوالعمل، فهم العالقات
 .المقترح

ر يم وتفسيًا لفهم المفاهيدخًال أساسباعتباره م :(Investigations) :د مدخل االستكشافيتأك
 ،ميوالتصم ،واالستقصاء ،ليالظواهر من خالل إتاحة فرص مناسبة لممارسة مهارات التحل

و نح يجابية حب االستطالع واالتجاه اإليتنم يسهم فيوهذا سر يواالستكشاف، والتفس
 تضمنها المنهج المقترحيم التى يمجاالت التعل

 وترجمة، ليوالتحل ،ريركز على اختبار قدرة الطفل على التفسي يالذ: يقيم الحقييالتق
(Interpretation)  تربط يم التيجاد المفاهيوإ ،ةيات والظواهر العلميالعمل 

(Interconnect)  متخصصةالد الحقائق يز على ترديسة أكثر من التركين األفكار الرئيب. 

 :ترحالمق للمنهج ةيميمحتوى الخبرات التعلومجاالت : سادسًا

 :يليالمقترح؛ ما للمنهج ة يميتضمن مجاالت ومحتوى الخبرات التعل

ة ياألحرف األبجدوة،ية اللغة العربيأهم :وتضمنت عدة موضوعات مقترحة منها: يوحدة لغت
 .تهاية واللغات األخرى وأهمياللغة العربوم، ية لغة القرآن الكرياللغة العربوة، يللغة العرب

   .ةيريمهارات اللغة التعبو ،ةياالستقبالمهارات اللغة : وتشمل ةيضا المهارات اللغويوأ

، يد الوطني، النشيالفلكلور السعود :وتضمنت عدة موضوعات مقترحة منها :قىيوحدة الموس
   .ت األطفالي، أوبريف معزوفة، الموروث العربيتأل

لعبة  لعبة تكملة الجمل، :وتضمنت عدة موضوعات مقترحة منها: أنا طفل مبدع وحدة
ة القصة، ي، لعبة تسم)الجوال(ث الهاتف يحدث، لعبة حدياكتشاف المغالطات، لعبة ماذا س

ة، يلعبة إكمال القصة، لعبة سرد القصة، لعبة التداعى الحر، لعبة الوصف واإلضافة، لعبة القاف
  . ية الكلمة، لعبة الصندوق السحريلعبة بدا

ف بالمسكن أنواع مساكن يالتعر :اوتضمنت عدة موضوعات مقترحة منه: يمسكن وحدة
اه، آداب ياإلنسان، مكونات المسكن، غرفة الجلوس، غرفة النوم، غرفة المطبخ، دورة الم

  المسكن  يالتعامل ف

مفهوم جسم اإلنسان، أجزاء جسم  :وتضمنت عدة موضوعات مقترحة منها: صحتى وحدة
الطرق،  يالروضة، السالمة ف يفت، السالمة يالب ياإلنسان، سالمة أجزاء الجسم، السالمة ف

  .يالنواد يالسالمة ف
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ف يمفهوم الغذاء، مكونات الغذاء، تصن: وتضمنت عدة موضوعات مقترحة منها: يغذائ وحدة
الفواكه والخضروات، اللحوم ، ير الطعام، مكونات الغذاء الصحيطرق تحض األطعمة،

  .والخضروات، حفظ األطعمة

العد اس، يم ووحدات القيمفاه: وعات مقترحة منهاوتضمنت عدة موض: اتياضيوحدة الر
، .ف األجساميب وتصنيطة وترتية، األنماط البسي، األشكال الهندسةياضيات الريوالعمل

  .ن األشكالية والمقارنة بيوالمواقع النسب

ن، يديل اليغس: وتضمنت عدة موضوعات مقترحة منها: ةية والحركياتيوحدة المهارات الح
ف الحجرة، تناول الطعام والشراب، التسوق من يب وتنظياالستحمام، ترت ف، األسنان،يتنظ

ارات، يكرة قدم، الجرى، س(ة ياضية، العاب رية االستعراضيالمتاجر واألسواق، العروض الفن
  ).القفز، التسلق، الكراسى، التزحلق، الحبل، العاب توازن(ة ي، العاب حرك)نجيدراجات، بول

مفهوم العائلة، أفراد العائلة، أدوار : موضوعات مقترحة منهاوتضمنت عدة : يوحدة عائلت
  .آداب التعامل مع أفراد العائلة، أفراد العائلة

 مؤسس المملكة، مفهوم الوطن،: وتضمنت عدة موضوعات مقترحة منها: يوطن وحدة
 الثروات والصناعات مدن المملكة، عاصمة المملكة، العملة والشعار، د،يالحاكم،العلم والنش

   .المملكة يف

ة يسعود ،يالخط العرب تراثنا، لغة الضاد،: وتضمنت عدة موضوعات مقترحة منها: يميق وحدة
المملكة والموجودة  يف األطفال على أهم المدن المستحدثة فيشمل تعريث أنه يح"دة يجد

نة الملك عبدالله يمد -العال  –ة يالقد –وم ين: ها مثليط الضوء عليسابقًا مع تسل
  ".ةيقتصاداال

 ،ع والشراءيالب، المال: وتضمنت عدة موضوعات مقترحة منها: االدخار واالستثمار: وحدة
  .االقتراض، راالدخار واالستثما

 يالنباتات ف-،اتنايح يالماء والهواء ف: وتضمنت عدة موضوعات مقترحة منها: يئتيب وحدة
  .ةيالشراكة المجتمع ،ريإعادة التدو، ئتنايب

ة ية والوطنيخيات التاريسرحالم: وتضمنت عدة موضوعات مقترحة منها: نوحدة أنا فنا
  .يورسومات يرحالت، ليف وتمثيتأل ل وابتكار أشكال،ي، تشكثقافات الدول، ةيواألدب

، تعالى وصفاته الله أسماء: وتضمنت عدة موضوعات مقترحة منها :دةين والعقيوحدة الد
 .اء وقصصهم، أركان اإلسالمي، األنب)محمد(رسول ة واليم ونزوله، السنة النبويلقرآن الكر
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  :المقترحللمنهج ة يالتعلم –ة يميم محتوى الخبرات التعليمبادئ تنظ: سابعا

 :يليالمقترح؛ ما للمنهج ة يالتعلم –ة يميم محتوى الخبرات التعليتتضمن مبادئ تنظ
 .دة للطفلين الخبرات السابقة والخبرات الجديالربط ب .1

ح ية تتيم أنشطة استقصائيوتقد ،ةيميبرات التعلخم اليتقد يف يلوب االستكشافاستخدام األس .2
وذلك من خالل أداء تلك  ،انطالقًا من خبراته السابقة،الفرصة أمام الطفل الستقراء المعرفة

 .األنشطة منفردًا أو بالتعاون مع مجموعة من زمالئه األطفال
والعمل  ،قًايلة مع بعضها بعضًا اتصاًال وثم الموضوعات على أنها سلسلة مترابطة ومتصيتقد .3

 .حل المشكالت يوإبراز هذا الترابط ف ،مات والمهارات معًايم والتعميعلى ربط المفاه
وحدات المنهج تشعر الطفل أن  ،ة مشوقة وممتعة للطفلياتيقات حيوتطبقف طرح موا .4

ة مستمدة من يقيحق اقاتيس يووضع الطفل ف. ةيومياته اليفائدة وارتباطًا بحالمقترح ذا 
ن يف األطفال بأنشطة متنوعة تكسر الروتيتأتى ذلك من خالل تكليو ،ئته المعاشةياته وبيح
 .يوميال

؛ بما تشمله تلك المجاالت من خبرات مجاالت المنهج ووحداته نيق الربط والتكامل بيتحق .5
 يفالنمو  مجاالت مختلفة منف يح للطفل فرصة استخدام وتوظيتيمما س ،ة مختلفةيميتعل
 .ة المختلفةية واإلنسانيعير الظواهر الطبيتفس

 :المقترحالمنهج  يم والتعلم فيات التعليجياسترات :ثامًنا

 :يليما يالمقترح فالمنهج  يم والتعلم فيات التعليجيد استراتيمكن تحدي

ة يفاعلؤكد على مشاركة الطفل بيباعتباره نوعًا من التعلم : د على مفهوم التعلم النشطيالتأك .1
ة شاملة يتنمة الطفل ية شخصيتنم يسهم فيم والتعلم بما يمواقف التعل يف يجابيونشاط إ

 .ومتكاملة ومتوازنة
اجات يظل مراعاة التعلم النشط الحت يف: م والتعلم النشط المقترحةيات التعليجياسترات .2

م وتعلم يتعلات يجيتطلب االعتماد على استراتيفإنه  ،ةينهم من فروق فرديوما ب ،األطفال
 : تمكن من ذلك؛ مثل

ل األدوار، القصص واالحاجى، التعلم ي، تمثية، األركان األربعة، التعلم التعاونيمياأللعاب التعل .3
، الحواس المتعددة، األلغاز المصورة ،يق العمليالتطب، يد اللفظي، الربط الحسى، الترديالذات

 .المناقشة والحوار، العصف الذهنىات، ية، التعلم التنافسى،فرق المباريالعروض العمل
م يات التعليجيتتطلب استرات: م والتعلم النشطيات التعليجيذ استراتيهات العامة لتنفيالتوج .4

والتحول من مفهوم  ،ةيمية التعليز على الطفل باعتباره محورًا للعمليوالتعلم النشط الترك
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ة يسرة لعمليموجهة ومرشدة وم" اض األطفاليمعلمة ر"واعتبار  ،م إلى مفهوم التعلميالتعل
ق ذلك يومن أهم متطلبات تحق. المعنى القائمة على الفهم يب التعلم ذيع أساليوتنو ،التعلم

 :يليما 
 .م والتعلمية التعلية لألطفال قبل بدء عملياجات النمائيدراسة الخصائص واالحت -

 .ر وحل المشكالتية مهارات االستقصاء والبحث والتفكيتنم -

 .تهيجابية تركز على نشاط الطفل وإية استقصائية تعلميمية تعلم أنشطيتصم -

 .يتركز على االستقصاء واالكتشاف والتعلم الذات يس المناسبة التيار طرائق التدرياخت -

 .م والتعلميالتعل يتيعمل يات المعلومات فيتعدد مصادر المعرفة ودمج تقن -

ب يوله وأساليتنوع اهتماماته ومبة لنشاط الطفل ويم والتعلم المستجيئة التعليئة بيته -
 .ره وتعلمه وذكاءاته ومواهبه المتعددةيتفك

 يع جوانب النمو اإلنسانية جميتنم يتراع يالت ،ةية التعلميميم دور األنشطة التعليتعظ -
 .م نواتج التعلم المستهدفةيتقو يف

 :المنهج المقترح يم والتعلم فيأنشطة التعل: تاسعا

ر ية وغيبات الصفيلتعلم مجموعة المواقف واإلجراءات والتدرم وايقصد بأنشطة التعلي
اض اطفال يتصور مقترح لمنهج ر ية أعدت فيإلى إكساب األطفال خبرات علم يتؤد ية التيالصف
صورة أنشطة  يف 2030ة المملكة ية جوانب النمو المختلفة لطفل الروضة فى ضوء رؤيلتنم

. كتشف العالم من حولهير لدى الطفل وحواسه؛ لير مهارات التفكيث تستثيمنظمة ومترابطة بح
ومن أهم  ،لمجاالت التعلم المستهدفة" وحدات أنشطة متكاملة"المقترح المنهج م يتضمن تصميو

 :يليهذه األنشطة ما 

 ،ر المستهدفةيرًا من مهارات التفكيوتضم كث :Inquiry Activities: ةيأنشطة عامة استقصائ
مارس مهارات يو ،ومواهبه ،وذكاءاته ،ولهيوم ،اهتماماتهكشف عن يح لكل طفل أن يوتت

عمل مالحظات  ،ةيدويومن أمثلة هذه األنشطة إجراء أنشطة . االستقصاء واالستكشاف
وممارسة  ،ومسرحة المنهج ،لعب األدوار ،نيعمل حلقات نقاش حول موضوع مع،ةيدانيم

 .ةياأللعاب الجماع

ة من خالل حل ية ووجدانيألطفال مهارات اجتماعتستهدف إكساب ا: ةية جماعيميأنشطة تعل
والذكاء  ،يقيومهارات العمل الفر ،يب على مهارات التعلم التعاونيوالتدر ،ةيمشكالت واقع

والمناقشات  ،يومن أمثلة هذه األنشطة جلسات العصف الذهن ،يوالعاطف ياالجتماع
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 ةيوأنشطة الرسومات اإلبداع ،ةيوعمل مناقشات جماع يوالتعلم التعاون ،المفتوحة والموجهة
Creative Drawing Production,  وأنشطة الدراما  Drama Activities . 

 : Problem – Based Learning Activities ًايًا أو جماعية فرديأنشطة حل مشكالت واقع
ن يية على المستويومياته اليتركز على مواجهة الطفل بمشكالت وموضوعات تتصل بح يالت

واختبار  ،وأخذ المالحظات، د المشكلةيتحد: وتتطلب من الطفل ،يجتمعوالم يالشخص
 ،واألفكار،ق المعرفةيم فرص مناسبة لتطبيار الحل المناسب؛ بهدف تقديواخت ،الحلول

ة االلتزام بالعمل يوتنم ،ة ذات معنى تناسب األطفاليوإنتاج منتجات وأفكار إبداع ،والخبرات
 .ةيعة والجماية الفرديوتحمل المسئول

ة األطفال ير دافعيتث يالت :Action & Movement Activities  ةيإجراء األنشطة األدائ
ة يدويالمهارات ال يوتنم ،طةية البسياتياضية والمشكالت الريعيالستقصاء الظواهر الطب

 ةيبية التجرياألنشطة العلم: مثل ،دةيوتنوع مصادر المعرفة للتوصل إلى نتائج جة، يوالعقل
Experimental Activities, ةية البنائيواألنشطة التشكل Structural Activities. . 

طلعوا على موضوعات ومشكالت يتعتمد على إتاحة الفرص لألطفال ل: ةيرية تصويأنشطة قرائ
ادة اهتماماتهم من خالل يوز ،بهدف إثراء معرفتهم ،مرتبطة بأنشطة محتوى البرنامج المقترح

 .لموسوعات المبسطة والمجالت المصورةالقصص وا يقراءة الصورة ف

ة األطفال بأن يوتركز على توع: مته وفوائدهيز الشعور بقيأنشطة إثراء االهتمام بالتعلم وتعز
 .ةيومير خبراتهم اليوتطو ،ةياتهم العلميع شئون حيجم يالتعلم ذو فوائد جمة ف

كونوا صناع يئة األطفال ليلته :(Creative Imagination Activities)  يل اإلبداعيأنشطة التخ
وحل  ،ريمن خالل إكسابهم مهارات االستقصاء واالستعداد للتعلم والتفك: المستقبل
ن بهم داخل يطين المحيكونوا مصادر للعون والمساعدة ألقرانهم واآلخريوأن  ،المشكالت

 .ئةية البيبناء المجتمع وحما يومشاركتهم ف ،وخارجه يالصف الدراس

مر الطفل خالل األلعاب يث يح : Mysteries Activitiesةيميواأللغاز التعل ياأللعاب واألحاج
ث يبح ،يميالموقف التعل يًا فيجابية تدور حول جعل الطفل مشاركًا إياتية بمواقف حيميالتعل

صل إلى حل يل ،قيعمل ضمن فريو ،ر التساؤالتيثيتدرب على المهارات ويم ويكتسب المفاهي
د يزيوتر؛ بما ية باستخدام الكمبيميم بعض األلعاب التعليمكن تدعيو. واجههاي يللمشكلة الت

تستهدفها  ياكتساب المعارف والمهارات واالتجاهات الت ية الطفل للتعلم ورغبته فيدافع
  . اللعبة
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 :م ومصار التعلم المتعددةيا التعليتكنولوج :عاشرا

والكتب  ،كتاب الطفل(وعة ة المطبيميقصد بمصادر التعلم المتعددة تلك المواد التعليو
واألفالم  ،ةيميات التعليالبرمج(ر المطبوعة يوالمواد غ ،)والمراجع والموسوعات المصورة المبسطة

مكن ي يالت ،)نيوسؤال الخبراء والمتخصص ،ومراكز االستكشاف ،واإلنترنت ،ةية والوثائقيميالتعل
م والتعلم مركزًا يئة التعليجعل بيبما  ،رحالمقتالمنهج أثناء أداء األطفال ألنشطة  يها فيالرجوع إل

، سرة للحصول على المعرفةيعزز دور المعلمة باعتبارها موجهة وميو، لمصادر التعلم المتعددة
مكن ي يالت ،د كل نشاط بعدد من مصادر التعلميتم تزويث يبح. رة لمصادرها المتعددةيومد

 .وإثرائها ،إجراء األنشطة المختلفة يها فيالرجوع إل

 :بة والداعمةيم والتعلم المستجيئة التعليب: عشر يحاد

ة األطفال ين حرية والداعمة إلى توازن فاعل بيبيم والتعلم المستجيئة التعليتستند ب
ئة الداعمة تعزز يلهذا فإن الب ،نةيشعروا باألمن والطمأنين الحدود المسموح بها ليلالستكشاف وب

 ،طراونة(ن يتهم ومبادراتهم واإلحساس مع اآلخريواستقالل رهم لذاتهميثقة األطفال بأنفسهم وتقد
اجات الطفل والداعمة للتعلم يبة الحتيم والتعلم المستجيئة التعليئة بيوتتضمن ته). 2010

 ،وهما متداخالن ،ةيئة الماديالب ية والثانيئة االجتماعياألول الب: نيين أساسيجانب يجابياإل
 :عة من العناصر؛ من أهمهاتضمن الجانبان مجمويو ،ومتكامالن

وربط محتوى ،ةيأنشطة البرنامج لمشكالت واقع: من خالل تناول: ياقيوالس يم االجتماعيالتدع
سلكوا حسبما يفكروا ويد األطفال أن يوتعو ،ةية باألحداث الجارية التعلميمياألنشطة التعل

 .تواجههم يطرائقهم حل المشكالت الت يفكر المبدعون والعلماء في

 يعهم على التعلم الجماعيوتشج ،م بناء فرق العمل من األطفاليلتدع: ات الحوار والمشاركةأدو
 .رةية صغيوالتواصل عبر مجموعات تعاون يوالتعاون

ر لحب يمصاغة بشكل مثالمنهج  ث تكون أنشطةيبح: اق الموقف أو المشكلة أو التساؤليس
سعى جاهدًا إلى حل يستقصاء؛ لدفعه إلى االي ،للطفل وباعث لفضوله ياالستطالع الفطر

ر ياغة أنشطة البرنامج التفكيتطلب صيالموقف أو المشكلة أو التساؤل محل الدراسة؛ وهذا 
 تدفع الطفل إلى البحث واالستكشاف لذاته والعالم ،ة مفتوحة وأخرى مغلقةيقة استقصائيبطر
 .ط بهيالمح

ز المحاوالت واإلنجازات يلحنان والود وتعزالقائم على ا: ن المعلمة واألطفاليب يجابيالتفاعل اإل
ات يوطرح األسئلة ذات النها، والمحادثة واإلصغاء، والمشاركة باللعب، طةيمهما كانت بس
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ق األطفال ياسة حل الخالف عن طريواستعمال س ،ة الراجعةيد بالتغذيوالتزو ،المفتوحة
 .أنفسهم

الكتب والموسوعات المصورة : ة؛ مثلر المطبوعيالمطبوعة وغ: توفر مصادر التعلم المتعددة
 .ة ذات االرتباط بنواتج التعلمية اإللكترونيوالبرامج التربو ،ةيميواألفالم التعل ،ومواقع اإلنترنت

ات يف تقنيوتوظ،اناتيوأدوات جمع الب ،ةيقصد بها األدوات البصريو: ةيتوفر األدوات المعرف
رة يعمل مشروعات وبحوث قص: مثل ة؛يوإجراء األنشطة األدائ ،المعلومات واالتصال

: ر العمق؛ مثليتقد يتتطلب الدقة ف يوالمهام الت ،ع صوريوعمل رسومات وتجم ،مصورة
 ،واستخدام برامج الوسائط المتعددة ذات البعد الثالث، وتناولها، اء المجسمية األشيرؤ

 .ةيوالخدع البصر

ر حب االستطالع والفضول عند يطوت يسهم في يالذ :م والتعلم المختلفةيلمجاالت التعل ركن
من خالل ما  ،واالكتشاف ،والتنبؤ ،فيوالتصن ،والمقارنة ،ة مهارات المالحظةيوتنم ،األطفال

أن  ينبغي، طةيئة المحيطة من البيومواد وأدوات بس ،رات متنوعةيتضمن هذا الركن من مثي
 )2010 ،طراونة(ر األمن والسالمة للطفل ييها معايراعى في

مهم إلى يوتقس ،ب مقاعد جلوس األطفال داخل حجرة الدراسةيهتم بترتيو :يز المكانيالحب يترت
 ،ركن العروض ،ركن مصادر التعلم(ب أركان حجرة الدراسة يوترت ،رةية صغيمجموعات تعاون

 ).م والتعلم المختلفةيلمجاالت التعل ركن ،زاتيركن األدوات والتجه

ر تتعلق بأمن األطفال يياض األطفال معايلتعلم برم وايئة التعليب يتوفر فيأن  ينبغيو
ومواصفات األركان  ،ةيميومتطلبات المنهج ومجاالت التعل ،ة للطفليوالخصائص النمائ، وسالمتهم

 261 ،2010 ،اليصاص(ة الجذابة والهادئة ية والفنيوالمواصفات الجمال، يز المكانية والحيميالتعل
– 265(  

 :المقترح لمنهجا يف يقيلحقم ايب التقويأسال: عشر ينثا

 يالت،وأهدافها ،اض األطفاليالمقترح إلى فلسفة مرحلة ر لمنهجا يف يقيم الحقيستند التقوي
م سجًال يمثل التقويث يبح ،ة معدة لهيميئة تعليب يتركز على النمو الشامل والمتكامل للطفل ف

هذه المرحلة  يف يقيم الحقيالتقوجاز أهداف يمكن إيو ،كافة جوانبه يًا لتعرف نمو الطفل فيناميد
 :يليما يف
جوانب  يومتابعة نموهم ف ،عة األطفالياء أمور األطفال ومعلماتهم على تفهم طبيمساعدة أول .1

 .النمو المختلفة
 .هها بشكل مناسبيومن ثم توج ،المواهب يالكشف عن األطفال ذو .2
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وف على جوانب القوة والوق ،اض األطفاليمرحلة ر يم فيتعلال منهجم يتقو ياإلسهام ف .3
 .وجوانب الضعف والعمل على معالجتها ،مهايوتدع

وجوانب الضعف  ،مهايأدائهن وتدع ياكتشاف جوانب القوة ف يمساعدة معلمات الروضة ف .4
 .ية أدائهن المهنيوالعمل على معالجتها؛ بهدف تنم

 :يليالمعلمة وفهمها لما  ياض األطفال وعيمرحلة ر يم الطفل فيتطلب تقويو

 .هذه الخصائص والمتطلبات ينهم فية بيوالفروق الفرد ،صائص نمو األطفال ومتطلباتهخ .1
 .اتهاية المصاحبة لمراحل نمو قدرات الطفل ومستويفية والكيرات الكميالتغ .2

 .تكامل والمتوازن للطفلمبة لمتطلبات النمو الشامل والية المستجيميئة التعليالب .3

ستلزمه ذلك يوما  ،ة لنمو الطفليفية والكيرات الكمير محددة وواضحة عن التغيإعداد تقار .4
وملف آخر عن  ،ة عن نموهيفية وكيتضمن مالحظات كميمن إعداد ملف خاص لكل طفل 

 .ينشاطه وإنجازاته على مدار العام الدراس

  :م المستخدمة فى المنهج المقترحيب التقويومن أسال

 ية فيخالل مناقشة شفهمن : ذ الوحدةينفم المستمر أثناء تيبات التقويتدر/ يم البنائيالتقو
داخل  يالطفل اإلجابة على أسئلة كل نشاط فمن طلب يإذ  ،أثنائه ية كل نشاط وفيبدا

قات وحل بعض ية وحل بعض التطبية وحواريصيشمل أسئلة تشخيو، حجرة الدراسة
 ،ةيشطة العملر مبسطة عن األنيوكتابة تقار ،واستنتاج العالقات ،ةية الواقعياتيالمشكالت الح

  .ةيحية وأشكال توضيانيم رسومات بيوتقد

أسئلة (بات يمن خالل طرح مجموعة من التدر" وحدة أنشطة"لكل نشاط ولكل : يم الختاميالتقو
جمع صور لعمل : مثل ،تهيتتطلب نشاط الطفل وفاعل يواألنشطة الت ،)ة متنوعةيموضوع

 .ألبوم مصور عن موضوع النشاط

: مثل" وحدة أنشطة"اء من دراسة كل نشاط أو هتقدم للطفل عقب االنت يالت: ةينات المنزلييالتع
 .جمع صور أو عمل ألبوم مصور عن موضوع ما

م كل جانب من جوانب النمو، ولكل جانب من ييوهى استمارة خاصة بتق :م النمويياستمارة تق
 .جوانب النمو استمارة خاصة به

ته ومدى التقدم الذى يذ النشاط ودافعيفى تنف حول مدى مشاركة الطفل: مالحظات المعلمة
المهارات المستهدفة للطفل ومن خالل مالحظة د يتحدتم يها يوف حققه عقب كل نشاط،

 .اس متدرجيدرجة لكل طفل على مق وضع تميالمعلم للطفل 
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ألعمالهم وفق  يستهدف مساعدة األطفال على التأمل الذاتي :(Portfolio) ملف إنجاز المتعلم
وحل  مجاالت النمو المختلفة، تركز على ،ر واضحة ومحددة ومعلنة لألطفال أنفسهمييمعا

باإلضافة إلى سلوك األطفال وتفاعلهم مع زمالئهم  ،والمواهب المتعددة ،طةيالمشكالت البس
  .ذ انشطة المنهج المقترحيتنف ومع مصادر التعلم المتاحة خالل

  : نيالمقترح وعرضها على السادة المحكم ة للمنهجيإعداد الصورة المبدئ: ثالث عشر

د أهدافه العامة، تم بناء المنهج فى يد أسس ومتطلبات بناء المنهج المقترح، وتحديبعد تحد
ة يسيث تضمنت كل وحدة األهداف العامة للوحدة، والموضوعات الرئية، حيميشكل وحدات تعل

ضا يم، وأيب التقويلم المناسبة، وأسالم والتعيات التعليجية، واستراتيميللوحدة، واألنشطة التعل
وفى ضوء ذلك قامت الباحث . س كل وحدة من وحدات المنهجية المناسبة لتدريوالمرحلة العمر

تخصص مناهج (س يئة التدرية للمنهج المقترح وعرضها على بعض أعضاء هيبإعداد صورة مبدئ
اض األطفال؛ وذلك إلبداء ياض األطفال، وبعض مشرفات ريإدارات ر يريضا بعض مدي، وأ)طفولة

ة ية جوانب النمو المختلفة لدى الطفل وفقا لرؤيحول مناسبة وحدات المنهج المقترح لتنم يالرأ
  . 2030المملكة 

  : ة للتصور المقترح للمنهجيإعداد الصورة النهائ: رابع عشر

على الت ية للمنهج المقترح تعدين على الصورة المبدئيالت السادة المحكميتضمنت تعد
عة يالت حول طبيضا تضمنت تعدية، وأيمياغة بعض األهداف الخاصة ببعض الوحدات التعليص

أنا طفل مبدع،ووحدة  وحدة، ويصحت وحدةو ،يوحدة لغتلة المناسبة يمياألنشطة التعل
، ووحدة يميق وحدة، ويوطن وحدةلم والتعلم يات التعليجيإضافة بعض استراتضا يات، وأياضيالر
ة ين قامت الباحثة بإعداد الصورة النهائيالت السادة المحكميوبعد إجراء تعد. دةين والعقيالد

 . وبذلك تمت اإلجابة على السؤال الثالث للدراسة. للمنهج المقترح

 :ةـــــات الدراسيتوص

 :ةيات التاليأمكن التوصل إلى التوص، للدراسة ونتائجها يضوء اإلطار النظر يف

 -  3ة أطفال عمر ية السعوديالمملكة العرب ية فـيالمبكر النمائ ر التعلميين معايضرورة تضم -
 .اض األطفاليبمنهج مرحلة ر سنوات 6

اض يم بمنهج مرحلة ريتعلالأثنائها على  يب معلمات الروضة قبل الخدمة وفيضرورة تدر -
 .2030ة ية السعودية المملكة العربيرؤ ضوء ياألطفال ف

 .اض األطفاليربمرحلة م يللتعلمدخل التكامل  يتبن -
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 .ة جوانب النمو المختلفة لدى الطفليبتنم ة االهتماميأهم -

ضوء  ياض األطفال فيتعلم بمرحلة رالس نواتج يتق يقيم حقيب تقويضرورة استخدام أسال -
 .ومؤشرات محددةأسس 

 :ةــــــمقترحات الدراس
 2030لمملكة ة ايرؤ ضوءفى  األطفال اضيرمنهج مقترح لة يفاعلعلى تعرف لإجراء دراسة ل )1

 .المختلفة لدى الطفل النمو ة جوانبيلتنم
ق نواتج التعلم يتحق يفم المختلفة ين مجاالت التعليبإجراء دراسة لتعرف أثر التكامل  )2

  .اض األطفاليمرحلة ر يالمستهدفة ف
ة ية فى ضوء رؤيإجراء دراسة لبناء مناهج مقترحة للصفوف األولى من المرحلة االبتدائ )3

 . 2030المملكة 

  

  قائمــــة المراجــــــع

  :ةيالمراجع العرب: أوًال

 ةيتنم ية فيالتفاعل ةيميالتعل المحطات ةيجياسترات إستخدام). 2020( م محمديارا إبراهيم، يإبراه

مجلة دراسات فى الطفولة . الروضة طفل لدى يالجمال والحس ةيئيالب اتيوالسلوك ميالمفاه

 .256- 186، ص ص )14(ة للطفولة المبكرة،ية التربيوط، كلي، جامعة أسةيوالترب

 بعض ةيلتنم الشعر على قائم برنامج). 2014( اء أحمديأحمد، نجالء محمد على وعثمان، لم

مجلة . فةيالشر ةيالنبو والسنة ميالكر ضوء القرآن فى الروضة طفل لدى ةيالسلوك اآلداب

 .319-207، ص ص)20(6اض األطفال، ية ري، كلةيجامعة اإلسكندر ،ةيالطفولة والترب

م العلوم يبرنامج مقترح لتعل ).2015( ميل، حمدان محمد على وخطاب، أحمد على إبراهيإسماع

المجلة . ةير العالمييضوء المعا ياض األطفال فيات بمرحلة رياضيا والريوالتكنولوج

 .56-1، ص ص )3(18 ة،ية العملية للتربية المصري، الجمعةية العملية للتربيالمصر

لدى أطفال  يتأخر النمو الجسم). 2014( ، ضحى عادل محموديالعانو، عامر محمد يرياألم

 . 26-1، 43، عةيفسة والنيمجلة البحوث التربو. راتياض وعالقته ببعض المتغيالر
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 ةيتنم يف ةيالالصف األنشطة استخدام على قائم مقترح برنامج). 2015( برغوث، رحاب صالح محمد

ن شمس، ي، جامعة عمجلة دراسات الطفولة. الروضة طفل لدى ياديالق السلوك مهارات بعض
 .42-27ص ص). 69(18ا للطفولة، ية الدراسات العليكل

ئة ياله. لبنان ياض األطفال فير). 2002(م يم، مريسلوا يفاد ،طيحطور ينجالء نص بشور،
 روت، لبنانية، بية للعلوم التربوياللبنان

  .رةيدار المس ،ردناأل ،عمان .اض األطفاليمناهج ر ).2017. (اد، منى محمدج

دارة  ،ردناأل عمان، .قاتهاية فى الطفولة المبكرة وتطبيئية البيالترب). 2004( جاد، منى
 .رةيالمس

ة بعض مهارات ية برنامج مقترح لتنميعالف ).2018( نيداء عبدالله أحمد حسنيالجبالى، غ

لمؤسسة ا ،الطفل ة لإلعالم وثقافةيالمجلة العرب. الروضة لدى أطفال ياديالسلوك الق
 .128-77، ص ص)3(ة والعلوم واآلداب،ية للتربيالعرب

قات يم الرزيترجمة إبراه( م الطفولة المبكرةية وتعليترب يمقدمة ف .)م2005(جو، آن بـرور 
 .عيعمان، دار الفكر للنشر والتوز ).وسهى نصر

ة للنشر يمصر، الدار العالم. ة لطفل الروضةيهارات االجتماعالم ).م2007(حسونة، أمل محمد 
  .عيوالتوز

اض األطفال فى يدور معلمات ر). 2013( بيخ، زاهر ذيوأبو شر الحوامدة، مصطفى محمود

، ةيمجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسان. ر اإلبداعى لدى األطفالية مهارات التفكيتنم
 .119- 104، ص ص)2(13علمى، جامعة الزرقاء، عمادة البحث ال

 .يردن، دار مجدوالاأل.)1ط( تـةيمراحـل النمـو تطـورة ورعا ).م2005(فـة يناس خليفة، أيخل

ة يئيبرنامج مقترح قائم على أهداف المواطنة الب ).2016( م محمديد إبراهين السيل، شريخل

المناهج وطرق  يدراسات ف. ة لدى أطفال ما قبل المدرسةيئيم البيم والقية المفاهيلتنم

 .112- 59، ص ص)215( س،ية للمناهج وطرق التدرية المصريالجمع، سيالتدر
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 ية فية الحركير برنامج مقترح للتربيتأث ).2009( روان صالحيم وخضر، شياط، فداء أكرم سليالخ

مجلة . ليمركز محافظة ارب ياض فيالطفال الر يواالجتماع يوالمعرف يالنمو الحرك

- 182، ص ص)51(15ة، ياضية الرية التربي، جامعة الموصل، كلةياضيلرن للعلوم ايالرافد
203. 

 .ياألردن، مكتبة المجمع العرب .طفل ما قبل المدرسة ).2011(حسن  يسة، تهانيأبو دب

 علـم نفـس النمـو مشـكالت الطفولـة والمراهقة .)م2011(ة صابر محمـد ي، ساميالدندراو
 .عيداراألندلس للنشر والتوز ،حائل) 1ط(

د ياشة برنامج مقترح باستخدام القصص واألنيفاعل). 2016( الراشد،مضاوى عبد الرحمن

 ،ة المتخصصةية الدوليالمجلة التربو. ة لطفل الروضةيم األخالقية القيتنم ية فياإللكترون
 .268-250ص ص). 12(5 .األردن. دار سمات للدراسات واألبحاث

ة للدراسات يمياألكاد. اض األطفال فى النمو االجتماعىيدور ر). 2014( خلفي قة،يرف

 .15-10، ص ص)11( ة،يتماع، قسم العلوم االجةية واإلنسانياالجتماع

اإلدراك  ة مهاراتيتنم يطفال فاألاض يدور معلمة ر ).2018( نا شوقى عبد الرحمنيرمضان، د

ة للطفولة المبكرة، جامعة ية التربي، كلمجلة الطفولة. لطفل الروضة يالبصر يالسمع
 793-763، ص ص )28(القاهرة، 

   :فىمتاح ): 2017( 2030ة ية السعودية المملكة العربيرؤ

https://www.vision2030.gov.sa/sites/default/files/report/Saudi_Vision2030_AR_
2017.pdf. 

 .)1ط( يالنفسة واإلرشاد يالصحة النفس يدراسات ف ).2003(زاهران، حامد عبد السالم 
 .القاهرة، عالم الكتب

. ف االجتماعىيالنمو الخلقى لدى الطلبة وعالقته بالتك ).2013( أحمد م وأحمد،يالزبون، سل

 .1206-1195، ص ص)4(40، ةيدراسات العلوم التربو

ة يتنم ية منهج مقترح باستخدام وحدات الخبرة المتكاملة فيفاعل). 2009( زغلول، عاطف حامد

، ص )6(3د، ي، جامعة بورسعةية التربيمجلة كل. منيل الروضة بالجوانب النمو لطف
 .497-  459ص
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بعض برتقاء نى لإلأبرنامج قائم على القصص القر ).2019( ز محمديماء عبدالعزيد، شيأبو ز

ة، ي، جامعة االسكندرةيربمجلة الطفولة والت. مرحلة الطفولة المبكره ية فيالمجاالت النمائ
 .268-161، ص ص)40(11اض األطفال،ية ريكل

ز يية مهارات التميتنم ية فية األلعاب اللغويفاعل). 2017. (، رندةيدان، رابعة والعمريز

 جامعة البعث. سنوات) 6-5(اض يلدى أطفال الر يالسمع

ة ياألخالق ميالق بعض ةيتنم يف روعالمش ةيجياسترات ةيفاعل). 2019( زيالسعودى، تهانى عبد العز

 .137-87، ص ص )2(184ة، يالترب ةيكل األزهر، ، جامعةةيالترب مجلة. الروضة طفل لدى

ة لدى ية بعض المهارات اللغويتنم يف ية برنامج إثرائيفاعل .)2009(نب محمد يسالمة، ز

 .فية، جامعة بنى سوية التربي، كلدكتوراهرسالة  ،طفل الروضة

 .اض، مكتبة الرشديالر.)1ط( علـم نفـس النمـو .)2006(د، يبد الرحمن سـمان، عيسل

ة يفاعل). 2016(ديق، محمد السيهاب فارس محمد وصديمة، إيمان، عبدالله محمود وطعيسل

مجلة العلوم . سنوات) 6-5( ة ألطفال الروضة منين الكفاءة اللغويبى لتحسيبرنامج تدر

 .480- 450، ص ص )3(4 ة،يا للتربياسات العلة الدريكل ، جامعة القاهرة،ةيالتربو

دار  ،عمان .)3ط( ة الطفولةيكولوجيس .)2000(هشام  زة والنمر، عصام والحسن،يسمارة، عز
 .الفكر

قات يأثر التطب). 2019(د والعنزى، عائشة خلف يهاب سعيى ومحمدى، إيحيد، هالة يالس

ة للدراسات ية النوعيلتربة ايمجلة كل. لطفل الروضة ية على النمو المعرفيالتكنولوج

 .33- 3، ص ص)9(، جامعة بنها، ةية والنوعيالتربو

اض ية لمرحلة ريالخصائص النمائ). 2005( مانيششتاوى، هشام محمد مصطفى والعجم، إ

، ص )2(43ط والبحث التربوى،يم، إدارة التخطية والتعلي، وزارة التربسالة المعلمر. األطفال
 .22- 14ص 

 .القاهرة، دار النهضة .ة لألطفاليالمشكالت النفس .)2007(لة ي، نبيالشوربج

 ياض األطفال فير ية فيئة التربويتصور مقترح لضمان جودة الب). 2010(ة يال، رانيصاص

 .ايسور ،دمشق ،)3( 26 ،مجلة جامعة دمشق. ةية السورية العربيالجمهور
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األردن، دار  .المدرسةة ألطفال ما قبل يميم البرامج التعليتصم ).2005(عة، سهى نون يصل
 .عيالصفاء للنشر والتوز

: األردن يمرحلة ما قبل المدرسة ف ية فيميئة التعليالب). 2010( يطراونة، ساهرة نابلس

المؤتمر مكتب االستشارات واألبحاث المتعددة المجاالت، عمان، األردن،  ،الواقع والمأمول
 ية فياللغة العرب: ية األردنية العربن لمجمع اللغيالثامن والعشر يللموسم الثقاف يالعلم

) 20 – 18(المدة  يف، ة للصفوف األربعة األولى ومرحلة ما قبل المدرسيالمرحلة األساس
 .ن األوليتشر) 28 – 26( ،هـ1431ذو القعدة 

رة يعمان، دار المس .)2ط( ة لطفل الروضةيالمهارات الحرك). 2012( طلبة، ابتهاج محمود
 .عةع والطبايللنشر والتوز

ة ية فى ضوء التعلم القائم على المخ لتنميميط أنشطة تعليتخط ).2018( مان رفعت محمديطه، إ

، جامعة ة وثقافة الطفليمجلة الترب. تهاياس فاعليطفال الروضة وقة أليالمهارات االجتماع
  .161- 117، ص ص )1(10ة للطفولة المبكرة، ية التربيا، كليالمن

م ية بعض القية لتنمية برنامج مقترح من القصص التربويفاعل ).2020( ميج إبراهيأر د،يعبد الحم

، المركز القومى للبحوث ةية والنفسيمجلة العلوم التربو. ة لدى طفل الروضةينيالد
 .142-125، ص ص)4(4بغزة،

ة المقدمة ية لواقع األنشطة الحركيميدراسة تقو .)2014( يأم هاشم محمد عبدالباق المطلب، عبد

  ).5(2، مجلة جامعة القدس. اضينة الريمد يضوء أهداف المرحلة ف يفلطفل الروضة 

 .ة ألطفال الروضةيم اللغوية المفاهية لتنميرياألنشطة التعب). 2014( اء أحمديعثمان، لم
 .ةية، دار المعرفة الجامعياإلسكندر

 من ةيالعلم افةالثق الروضة طفل إلكساب مقترح برنامج ةيفاعل). 2017( ميابراه عبدالله الفت العربى،
 اضيالر نةيمد يف أطفال الروضة من نةيع يلد ةيبيتجر شبه دراسة )يالذات التعلم خالل منهج

، ص ص )47(ة، جامعة سوهاح، ية التربي، كلةيالمجلة التربو. ) ةيالسعود ةيالعرب بالمملكة
262-324. 

ة يتنم يف يقصصقائم على المدخل ال يبية برنامج تدريفعال ).2020( ر حسن أحمديعلى، عب

المجلة  .ة لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة بمحافظة الطائفية الوطنية والهوينيم الديالق

 .2281-2249، ص ص)76(ة، ية التربيكل - ، جامعة سوهاج ةيالتربو
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ة ية المهارات اللغويتنم يف ية المدخل القصصيفعال ).2013( يحة حامد المحمديعلى، مد

ة ي، جامعة األزهر، كلةية التربيمجلة كل .يطفل الروضة السعود يلد ير االبتكاريوالتفك
 .158- 117، ص ص)1(155ة، يالترب

م ية بعض القية التعلم النشط لتنميجيبرنامج قائم على استرات ).2020( عبانعلى، ناهد محمد ش

اض ية ريد، كلي، جامعة بورسعاض األطفالية ريمجلة كل. ة لدى طفل الروضةياألخالق
 494-445، ص ص)17(األطفال،

ئى ألطفال ية الوعى البية فى تنمية المتحفيأثر الترب). 2005( ن طلعت حامديعلى، هبة حس

 .ة بجامعة القاهرةي، معهد الدراسات التربوةية التربيمجلة تكنولوج. الروضة

ة فى ية واالخالقينية والديم االجتماعية المفاهيتنم ).2009( ديالعنانى، حنان عبد الحم

 .دار الفكر العربى .القاهرة. الطفولة المبكرة

ة يتنم يف ير الفنية استخدام قصص األطفال كمصدر للتعبيفاعل .)2007(د يالعنود، سع

ة، ية التربي، كلريماجست رسالة .لدى طفل ما قبل المدرسة ير اإلبداعيمهارات التفك
 .جامعة أم القرى

متاح على . ةية السعوديالمملكة العرب ياض األطفال فيأهداف ر). 2018( العواد، مها
-7https://shms.sa/authoring/5350. 

 .عمان، دار الفكر .ة اإلبداع عند األطفاليكولوجيس). 2003(س، عفاف أحمد يعو

ة العمة يئة المصرية، الهياالسكندر .النمو الروحى والخلقى ).1995( سوى، عبد الرحمنيع
 .للكتاب

: تم االسترجاع من .نيم الموهوبيوبرامج تعل يالمنهج المدرس). 2018. (ا محمدياس سى،يع
https://platform.almanhal.com/.  

جدة، خوارزم  .)1ط( علــم نفــس النمــو .)2011(، خالــد محمــد يلــوبيغـانم، محمــد حســن وق
 .عيللنشر والتوز

اض األطفال فى إكساب الثقافة يممارسات معلمات ر). 2019( فيب، حصه عبد اللطيآل غه

، ص ص )3(4 ،ةية والنفسيمجلة العلوم التربو. ة لطفل الروضة أثناء فترة الوجبةيالغذائ
74-96.  
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ة لدى اطفال يم االقتصادية القيتنم يف يأثر البرنامج القصص ).2018( نب محمديكاطع، ز

-209، ص ص)46(ة اآلداب،ين شمس، كلي، جامعة عن شمسيات آداب عيحول .ضايالر
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نقل الخربة اإلدارية في ظل جائحة كورونا وأثرها على جودة التعليم في املدارس 
 الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر املشرفني الرتبويني

  
   *غادة محمود حسن خطاطبة

  

  ملخص

درجة نقل الخبرة اإلدارية في ظل جائحة كورونا وأثرها على جودة التعليم هدفت الدراسة التعرف إلى 
، اسـتخدمت الدراسـة المـنهج    المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربـويين  في

والبالغ عـددهم   عجلونفي محافظة  المشرفين التربويين، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المسحيالوصفي 
ــة مـــن   ،مشـــرفًا ومشـــرفة) 31( ــرفة) 31(وقـــد تكونـــت عينـــة الدراسـ ــة تـــم اختيـــاره مشـــرفًا ومشـ م بالطريقـ

 الخبـرة  نقـل  ممارسـة أظهـرت نتـائج الدراسـة أن درجـة      .وقد تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة المسحية،
ــة ــا  ظــل فــي اإلداري ــة المــدارس فــي جائحــة كورون  المشــرفين نظــر وجهــة مــن عجلــون محافظــة فــي الحكومي

ظـل   فـي  التعلـيم  جـودة  ىمسـتو ، وأن )3.45(قـد جـاءت بدرجـة متوسـطة وبمتوسـط حسـابي بلـغ         التربويين
جـاء متوسـطًا    التربـويين  المشرفين نظر وجهة من عجلون محافظة في الحكومية المدارس جائحة كورونا في

لنقـل الخبـرة اإلداريـة    داللـة إحصـائية    وذ أثـر ، كما أشارت النتـائج إلـى وجـود    )3.28(وبمتوسط حسابي بلغ 
  .عجلون محافظة في لحكوميةا المدارس في ظل جائحة كورونا على جودة التعليم في

  .الخبرة اإلدارية، جائحة كورونا، جودة التعليم: الكلمات المفتاحية
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Transfer of Administrative Experience in the Light of the Corona 
Pandemic and its Impact on the Quality of Education in Public 

Schools in Ajloun Governorate from the Educational Supervisors 
Point of View  

 

Ghada M. H. Khatatbeh, School principal, Ajloun / Jordan. 
 

Abstract 
The study aimed to identify the degree of transferring administrative expertise in 

light of the Corona pandemic and its impact on the quality of education in public schools 
in Ajloun Governorate from the Educational Supervisors Point of View. The study used 
the descriptive survey method. The sample consisted of (31) supervisors who were 
chosen by the survey method, the questionnaire was used as a tool for the study. The 
results of the study showed that the degree of the practice of transferring administrative 
expertise in light of the Corona pandemic in public schools in the Ajloun governorate 
from the educational supervisors point of view was medium with an average of (3.45), 
and the level of education quality in light of the Corona pandemic in public schools in 
the Ajloun governorate from the educational supervisors point of view was medium, 
with an average of (3.28), and the results indicated that there was a statistically 
significant effect of transferring administrative experience in light of Corona pandemic 
on the quality of education in public schools in Ajloun Governorate. 

Keywords: Administrative experience, Corona pandemic, Quality of education. 
  

 : المقدمة

تعد اإلدارة التربوية أهم ركيزة تعتمد عليها المدارس، من أجل تطوير وتحسين أدائها 
والوصول إلى أهدافها التربوية، كما تشكل اإلدارة الناجحة حجر الزاوية في العملية التعليمية 

الميدان، والتربوية؛ إذ تؤدي دورًا جوهريًا في تحديد المعالم ورسم الطريق أمام العاملين في 
للوصول إلى هدف مشترك في زمن محدد، كما تضع الوسائل الكفيلة بمراجعة األعمال ومتابعة 
النتائج متابعة هادفة، مما يساعد على إعادة النظر في التنظيمات واألنشطة والتشريعات وتعديلها، 

  .ةأو إعادة النظر في أساليب التنفيذ التي يمكن عن طريقها تحقيق األهداف المنشود

ويشكل المدير المدرسي عنصرًا فعاًال في تقدم األداء اإلداري للمدرسة، الذي يمكن من 
خالله تحقيق األهداف التربوية والحصول على النتائج المرجوة، حيث أن العالقة إيجابية بين 
تحسين القدرات اإلدارية وتطوير المهارات في اإلدارة التربوية وتقدم المدرسة، وتحقيق أعلى 

تويات النجاح، وضمان جودة التعليم، ونظرا للدور البالغ األهمية الذي يلعبه المدير التربوي مس
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في العملية التربوية، فإن قدراته ومهاراته وخبراته ال بد من مشاركتها مع المعلمين، بحيث 
ه تساعدهم على تطوير وتعزيز قدراتهم اإلدارية، والتغلب على المشكالت، والصعوبات التي تواج

   .)1(أعمالهم، بحيث ينعكس إيجابيا على تحسين األداء المدرسي بشكل عام

وقد ساهم انتشار جائحة كورونا إلى وضع حمل أكبر على مدير المدرسة، وبذل جهد 
إضافي التخاذ مسارات ديمقراطية، وتخطيط األهداف ووضعها، وتحديد اإلجراءات المناسبة 

نا، وقد كان للمشاركة، والمناقشة، واللقاءات المتنوعة للتنفيذ، والمتابعة خالل جائحة كورو
والمختلفة داخل المدرسة وخارجها، وتفويض الصالحيات للعاملين معه في المدرسة، ليشاركوا 
معه في المسؤولية والقيام بأعباء المدرسة واإلشراف عليها فضًال كبيرًا في تخطي تلك األزمة، 

  .)2(رةوتحقيق األهداف التي تبتغيها اإلدا

ويعد موضوع تناقل الخبرة من المفاهيم الحديثة والمستجدة في البيئة التعليمية، إذ تعد آلية 
ووسيلة مهمة في نقل خبرات المدير وتجاربه إلى المعلمين، ونشر ما لديه من معارف ومعلومات 

تقبلي معهم بهدف االرتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسينها بشكل مستمر، مما يوجد قائد مس
قادر على التكييف مع المتغيرات التي تحدثها البيئة الخارجية، ويستطيع تأدية دوره خالل األزمات 

  . )3(بشكل دقيق وفعال

ويهدف تناقل الخبرة على مستوى النظام التعليمي إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، 
رفد المعلمين بالخبرات والمهارات وتوسيع نطاق الديمقراطية في إدارة المؤسسات التعليمية، و

التي تمكنهم من تحسين جودة المنتج التعليمي، كما تساهم في إعطاء مساحة وفرصة أوسع 
لتطوير األفكار االبتكارية الجديدة التي تزيد وتدعم قدرة المعلمين على اقتراح حلول فعالة 

العملية االبتكارية من خالل ومجدية خالل األوقات العصيبة في المدرسة، كما تعمل على ترسيخ 
التفاعالت بين المدير والمعلمين، والجمع بين األفكار الجديدة والمختلفة في وقت واحد وخاصة 

  .)4(خالل األزمات مثل جائحة كورونا

ويساهم نقل الخبرات اإلدارية في تسليح المعلمين بالمهارات والقدرات الالزمة التخاذ 
ي، وتفويضهم ومنحهم المزيد من الصالحيات والمسؤوليات، والثقة القرارات الصائبة في وقت قياس

والحرية التي تدعم عملهم وقراراتهم، ويتم ذلك من خالل استشاراتهم تمكينهم ليكونوا قائدين 
مستقبلين يتحملون المسؤوليات اإلدارية، فعندما يشعر الموظف بأن له دور فعال في اإلدارة 

بدال من سعيه لتحقيق مصالحه الشخصية، ويحرص على تحقيق  يسعى لتحقيق الفائدة للمؤسسة
  .)5(جودة تعليم غير مسبوقة

ويعد مفهوم الجودة من المفاهيم الحديثة في سياق التعليم، فقد أضحى تطبيق نظم الجودة 
في التعليم ضرورة عصرية لتالئم التحوالت والتغيرات المصاحبة لالنفجارات المعرفية والتكنولوجية 
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حدث في الميادين المجتمعية المختلفة، فقد تطلبت تلك التحوالت أنظمة تعليمية قادرة على الذي 
إعداد أفرادها لمواجهة التغيرات وتوجيهها لخدمة مجتمعاتهم، كما يعد التوجه للجودة من األمور 
التي تجعل المؤسسة التعليمية تحظي بثقة المؤسسات المجتمعية األخرى، وترتقي بسمعتها 

  .)6(جاتها التعليميةومخر

بكفاءة مع المتغيرات العصرية  وتكمن أهمية جودة التعليم بأنه تساهم في التفاعل والتعامل
التي تتسم بالتسارع المعرفي والتكنولوجي، وتتزايد فيه الصراع والمنافسة بين المؤسسات 

المؤسسة التعليمية، التعليمية المختلفة، إذ يعد تحقيق جودة التعليم أداة التنمية والتقدم في 
ووسيلة لحل العديد من المشكالت التي تواجهها المدرسة، وجعلها أكثر فعالية، وتحسني البيئة 

  . )7(التعليمية، وزيادة إنتاجيتها، وإرشاد الطلبة، ورفع كفاءة الخريجين

وتساهم جودة التعليم في إيجاد بيئة تعليمية شاملة، تحفز الطلبة على بذل جهود غير 
قة الكتساب المهارات والخبرات التي تساعدهم في حياتهم العملية، وتدفعهم إلى إنتاج مسبو

وتوليد األفكار اإلبداعية باالعتماد على اإلبتكار، ويساعد في تعزيز فاعلية األداء واإلنتاج في 
المدرسة نظرا لكونها تقدم أفكار مبتكرة سواء من قبل فرد واحد أو مجموعة من األفراد، إذ 

كل جودة التعليم المظلة اإلبداع واالبتكار، وتحسين المهارات على مستوى المعلمين والطلبة تش
  .)8(على حد سواء

إن رفد المعلمين بالخبرات القيمة، والمعارف المتجددة خاصة في الظروف االستثنائية 
لديهم واألزمات غير المسبوقة مثل جائحة كورونا، تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم، وتعزز 

حسهم بالمسؤولية اتجاه الطلبة وأولياء األمور، مما ينعكس ذلك على أدائهم بحيث يبدعون في 
تقديم الخطط التدريسية، واألدوات التقييمية التي تساهم في نهضة المؤسسة التعليمية، وتنمي 

ي ظل جودة التعليم فيها، ومن هنا جاءت أهمية الدراسة في الكشف عن نقل الخبرة اإلدارية ف
جائحة كورونا وأثرها على جودة التعليم في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر 

  .المشرفين التربويين

  مشكلة الدراسة

لقد ألقت جائحة كورونا بظاللها على جميع مجاالت الحياة بشكل عام، وعلى العملية 
د سواء من الصعوبة بمكان، التعليمية بشكل خاص، إذ جعلت من مهمة المدير والمعلم على ح

فقد ظهر التعليم عن بعد ليشكل بر األمان لسير العملية التعليمية إال أن تطبيقه بشكل غير مخطط 
له وتدريجي شكل ضغوطًا كبيرًة على المديرين، وألقى على عاتقهم العديد من المهام الجديدة 

ة المعلمين على شرح المادة بدًء من ضمان تعليم الطلبة بالشكل المطلوب، والتأكد من قدر
التعليمية للطلبة، إلى تقييم عملية التعليم بشكل عام، وضمان رضا األهالي عن جودة التعليم الذي 



 ...نقل الخبرة اإلدارية في ظل جائحة كورونا وأثرها على جودة التعليم    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3133

تقدمه المنصات التعليمية، مما انعكس ذلك على ضعف المدير في مسك زمام األمور، وجعلهم 
لمعلمين على تفعيل دورهم يقعون بالعديد من األخطاء التي يمكن تفاديها، وقلل من قدرة ا

القيادي االبتكاري في العملية التعليمية، وجعلهم أفراد محدودي المسؤولية وغير مؤثرين في إدارة 
  .الموقف التعليمي الذي أدى بدوره إلى ضعف جودة التعليم في المدارس الحكومة

ن الدراسات ومن خالل خبرة الباحثة كونها مديرة مدرسة حكومية، واطالعها على العديد م
السابقة، فقد الحظت أن هناك ضعف في نقل خبرة المدير إلى المعلمين ومحدودية رفدهم 
بالمعارف والمهارات الالزمة لتطوير الموقف التعليمي والنهوض به، مما انعكس ذلك على جودة 

اضية، التعليم، وأضعف من مهارة الطلبة في اكتساب المهارات القرائية والمعارف والمفاهيم الري
وقلل من قدرة المعلمين على اتخاذ قرارات سريعة تتسم بالحكمة والقوة لتسيير العملية التعليمية 
بالشكل الصحيح، واالستجابة لالزمات بشكل سريع وحلها، واقتراح أفكار مبتكرة لتجاوز تلك 

الخبرات فيما  األزمات، كما الحظت الباحثة أن البيئة التعليمية تحد من قدرة المعلمين على تناقل
بينهم بسبب وجود العديد من الضغوطات على المعلمين، وزيادة األعباء الملقاة على كاهلهم، 
ولذلك كان ال بد أن قوم اإلدارات التربوية بتسليط الضوء على أهمية تناقل الخبرات بين المدير 

اءت أهمية الدراسة في والمعلم وبين المعلمين انفسهم بهدف الرقي بالعملية التعليمية، ومن هنا ج
التعرف إلى نقل الخبرة اإلدارية في ظل جائحة كورونا وأثرها على جودة التعليم في المدارس 

  .الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين

  هدف الدراسة وأسئلتها

على جودة تهدف الدراسة الحالية تعرف نقل الخبرة اإلدارية في ظل جائحة كورونا وأثرها 
من ، وذلك التعليم في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين

  :خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية

نقل الخبرة اإلدارية في ظل جائحة كورونا في المدارس الحكومية في ما درجة ممارسة  .1
 ؟محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين

جودة التعليم في ظل جائحة كورونا في المدارس الحكومية في محافظة عجلون  ما مستوى .2
 من وجهة نظر المشرفين التربويين؟

لدرجة ممارسة المشرفين التربويين هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين متوسطات استجابة  .3
ة في نقل الخبرة اإلدارية في ظل جائحة كورونا على جودة التعليم في المدارس الحكومي

 ؟ محافظة عجلون
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  أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة بجانبيها التطبيقي والنظري، من خالل البحث في متغير نقل الخبرة 
، وفيما يأتي في المدارس الحكومية في محافظة عجلوناإلدارية وأثره على متغير جودة التعليم 

  :استعراض ألهمية الدراسة بجانبيها النظري والتطبيقي

  ية النظريةاألهم

  :تتمثل األهمية النظرية للدراسة باآلتي

) نقل الخبرة اإلدارية وجودة التعليم(تكوين إطار مفاهيمي عن متغيرات الدراسة الرئيسية  .1
بشكل يسهم في تحليل مضامينها وتعرف أهميتها ومنافعها، وأبعاد المتغيرات الرئيسية 

 .والفرعية عن طريق جمع وتحليل آراء الباحثين
ة انطالق ألبحاث أخرى لما توفره من إثراء لألدب وأداتي الدراسة في مجال نقل الخبرة نقط .2

 . اإلدارية وجودة التعليم

  .إثراء المكتبة العربية والمكتبة األردنية بمرجع ذا أهمية لألكاديميين والتربويين .3

  األهمية التطبيقية

 :تتمثل األهمية التطبيقية للدراسة باآلتي
 وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية بما فيها من معلمين وإداريين  يؤمل أن تستفيد

ومشرفين تربويين من خالل تعريفهم بأهمية نقل الخبرة اإلدارية وأثره على متغير جودة 
 .التعليم، وتقديم رؤية واضحة حول كيفية تفعيله في المدارس

 لية منهجًا يعتمد عليه لدراسات يؤمل أن يستفيد الباحثون من خالل جعل الدراسة الحا
 .مماثلة في مجال نقل الخبرة اإلدارية، واستخدامها مرجعًا لهم

  يؤمل أن تفيد هذه الدراسة اإلدارة المدرسية لتقديم خطة عمل لتفعيل نقل الخبرة اإلدارية
من أجل تطوير مهارات المعلمين اإلدارية بحيث يستطيعوا مسك زمام األمور عندما يصلوا 

 .مناصب تربوية مختلفة وإثراءهم إداريًا وفكريًا إلى
  يؤمل أن يتم االستفادة من توصيات ونتائج هذه الدراسة في تحسين مخرجات العملية

 . التعليمية، وأن تكون منطلقًا لدراسات مشابهة في مجتمعات مختلفة

 مصطلحات الدراسة

  : ميًا النحو اآلتيتتضمن الدراسة العديد من المصطلحات التي تم تعريفها مفاهي
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وسيلة لتسهيل الوصول إلى الخبرة عن طريق ثقافة التفاعل االجتماعي التي تنطوي : نقل الخبرة
على تبادل وتشارك المعلمين مع بعضهم بعض فيما لديهم من معرفة وخبرات ومهارات 

  . )9(ومعلومات وأفكار واقتراحات بين أقسام المؤسسة التعليمية أو مع مدير المدرسة

مجموعة من المواصفات والمعايير التي ال بد أن تتوافر في العملية التعليمية  :جودة التعليم
بشكل يحقق مخرجات تعليمية وأداء يتفق مع هذه المعايير ويتسم بكفاءة عالية بهدف تلبية 

  . )10(حاجات الطلبة

  حدود الدراسة

  :تتمثل حدود الدراسة فيما يلي

 اسة الحالية على المشرفيين التربويين في المدارس الحكومية تقتصر الدر :الحدود البشرية
 . في محافظة عجلون

 الحكومية في محافظة عجلون تقتصر الدراسة على المدارس: الحدود المكانية. 

 تقتصر الدراسة الحالية على البيانات التي سيتم جمعها من عينة الدراسة: الحدود الزمانية 
 .2020/2021في الفصل األول للعام الدراسي 

 ستقتصر الدراسة الحالية على نقل الخبرة اإلدارية وجودة التعليم: الحدود الموضوعية. 

  :محددات الدراسة

تتحدد نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق أداتي الدراسة وثباتهما ودقة وموضوعية استجابة 
ظة عجلون وأمانتهم أفراد العينة المتمثلين المشرفيين التربويين في المدارس الحكومية في محاف

العلمية في استجابتهم على االستبانة المعدة لغرض هذه الدراسة، كما أن تعميم نتائجها لن يتم إال 
  . على المجتمع الذي سحبت منه العينة، والمجتمعات المشابهة

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري: أوًال

    جودة التعليم

في ظل التطورات المتسارعة التي اثرت بشكل كبير ومباشر في ظهر مفهوم جودة التعليم 
عملية التعليم بجميع جوانبها التي شملت الكتب والمناهج الدراسية واالستراتيجيات واألساليب 

حيث اهتم مفهوم جودة التعليم . التعليمية وتطوير مهارات وخبرات الكادر التعليمي واإلداري
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تساهم في تطوير العملية التعليمية والنهضة بها الى اعلى  بجميع الجوانب والمتطلبات التي
مستوى يمكن الوصول اليه عن تطريق توفير البنى التحتية الالزمة والبيئة التعليمية الصحية التي 
تساعد في توسيع مدارك الطالب وتزويدهم بالعلم والثقافة التي تساعدهم على إتمام مسيرتهم 

    .)11(التعليمية

ة التعليم على انها جميع االستراتيجيات التي يتبعها المديرين في المدارس جود )12(عرف
بهدف احداث ثورة شاملة في مستوى الخدمة التعليمية التي تقدمها مدرسة ما للطالب عن طريق 
حل المشكالت التي تواجه الخدمة التعليمية التي تقدمها المدرسة والتركيز على زيادة قدرة 

  .دة من خبرات القائمين على العملية التعليميةالطالب على االستفا

جودة التعليم على انها هي مدى التزام المؤسسة التعليمية بالمقاييس والمعايير  )13(كما عرف
التعليمية التي وضعتها الجهات التعليمية المتخصصة ومدى التزام الكادر التدريسي واإلداري 

خدمة تعليمية متميزة للطالب وتضمن سير العملية بتطبيق هذه المعايير التي تساعد على تقديم 
  .التعليمية بكفاءة عالية االمر الذي ينعكس على المستوى العلمي للطالب

ومما سبق يمكن تعريف جودة التعليم بأنها عدد من الخطط والسياسات المتبعة في 
مة تعليمية المؤسسات التعليمية وجميع القائمين عليها من معلمين ومديرين بهدف تقديم خد

متميزة وقادرة على تحسين القدرات والمهارات الدراسية االساسية التي يحتاجها جميع الطالب 
  . إلكمال المسيرة التعليمية وتحقيق األهداف المنشودة منها

  أهمية جودة التعليم

يعد مفهوم جودة التعليم من اهم المفاهيم الحديثة التي تسعى المؤسسات التعليمية بمختلف 
كالها الى تحسينه وتطويره عن طريق اتباع عدد من االستراتيجيات التعليمية التي تهدف الى اش

حيث يساهم تطبيق معايير جودة التعليم في تطوير األداء . تحسين مستوى مخرجات التعليم
والخدمة التعليمية التي تقدمها مدرسة ما كما يساهم أيضا في تطوير المناهج الدراسية عن 

حها وتطويرها باستمرار ومحاولة معرفة نقاط الضعف فيها إلصالحها بما يتناسب مع طريق تنقي
  . )14(قدرات الطالب والتغيرات التكنولوجية المستمرة على حد سواء

كما يساعد تطبيق جودة التعليم في المدارس على االستثمار في خبرة الكادر التدريسي 
كما تبرز أهمية جودة التعليم في السعي الى احراز  واإلداري وتسخيرها لخدمة العملية التعليمية

النهضة الشاملة في مستوى الخدمة التعليمية التي تنعكس إيجابا على المستوى العلمي والثقافي 
كما تتمحور أهمية جودة التعليم حول تحقيق األهداف االستراتيجية المنشودة . واالبداعي للطالب

في حين تساعد تطبيق معايير . ها لمتطلبات عصر التكنولوجيامن عملية التعلم والتأكد من مالءمت
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جودة التعليم في تناقل الخبرات والمعلومات واالستراتيجيات التعليمية التربوية بين المدارس 
والكوادر التدريسية واإلدارية لتحسين المنظومة التعليمية واصالحها في سبيل تقديم أفضل خدمة 

  .)15(تعليمية ممكنة

  تطبيق الجودة في التعليم متطلبات

لتطبيق معايير ومبادئ الجودة في التعليم ال بد من توافر عدد من المتطلبات الضرورية 
لتحويل مفهوم الجودة في التعليم من مجرد اليات ومفاهيم نظرية الي واقع ملموس تتبلور نتائج 

ي والثقافي للطالب تطبيقه على ارض الواقع وتنعكس إيجابا على المستوى التعليمي والتربو
وتشمل هذه المتطلبات وجود أنظمة وتشريعات تعليمية وتربوية الزمة لتطبيق الجودة في التعليم 
وتحدد اليات العمل بها وتطويرها واالستفادة منها والحوافز المالية والمعنوية المترتبة على 

لى دعم الجهات العليا حيث يعد حصول المدرسة ع. تطبيقها والعقوبات التي تترتب على اهمالها
القائمة على عملية التعليم مثل وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم وتشجيعهم 

كما . للمدرسة على تحقيق متطلبات الجودة من اهم التشريعات الالزمة لنجاح الجودة في التعليم
عملية التعليمية في إنجاح يساهم مبدا التعاون وتفويض الصالحيات بين جميع القائمين على ال

مخططات جودة التعليم في حين يعد مبدأ ترسيخ ثقافة الجودة لدى التربويين والقائمين على 
العملية التعليمية وغرس الدافع لديهم في سبيل تقديم خدمة تعليمية متميزة أحد اهم العوامل 

  .)16(التي تساعد على إنجاح جودة التعليم في مدرسة ما

الموارد البشرية من المتطلبات الهامة لتطبيق الجودة في التعليم وتعني جميع وتعد تنمية 
االليات واالستراتيجيات المستخدمة في سبيل تطوير مهارات وخبرات الكادر التدريسي واإلداري 
وتوفير الدورات التدريبية الالزمة التي يحتاجها المعلمون لتطوير خبراتهم واالستفادة منها في 

باإلضافة إلى تدريب المعلمين . الصفية وتقديم المعلومة للطالب بأبهى صورة ممكنة شرح الحصة
على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة واستخدام األساليب التدريسية الحديثة والتفاعلية التي 

  . )17(من شانها اشراك الطالب في شرح الحصة الصفية والخروج من األطر التقليدية

رف على المشكالت التي تواجه العملية التعليمية من وضع الخطط كما يساهم التع
واالستراتيجيات المناسبة لحلها وتجاوزها وتحويل نقاط الضعف لدى كل من الطالب والمعلمين 

كما يساهم توفير البنى . والهيئة اإلدارية الى نقاط قوة يمكن االستفادة منها لتحسين عملية التعليم
المدارس والتي تتمثل بوجود المختبرات العلمية ومختبرات الحاسوب وتوافر التحتية المناسبة في 

الغرف الصفية المناسبة ووجود مكتبة ثرية بالكتب الالزمة وزيادة الدعم المعنوي والمادي المقدم 
  . )17(للمدرسة على تطبيق مبادى جودة التعليم على أكمل وجه
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  نقل الخبرة اإلدارية : ثانيًا

  الخبرة مفهوم نقل 

تعرف نقل الخبرة بأنها نشر المعارف والمهارات التي يمتلكها المدير ورفدها إلى الموظفين 
كما تعد صنع متبادل ومشترك للمعرفة الضمنية والصريحة، وإذ تعد المعرفة الضمنية المعرفة 

ها في المتراكمة لدى الفرد من حيث دراسته وقراءاته وممارسته العملية والخبرة التي حصل علي
عمله، بينما تعرف المعرفة الصريحة هي المعرفة المنشورة في مقاالت وتقارير ودوريات، ومحفوظة 
بقاعدة بيانات أو داخل ملفات وبمستندات، وتكون المؤسسة التعليمية مسؤولة عن توفيرها 

 . )18(للعاملين بها

طريق ثقافة التفاعل نقل الخبرة بأنها وسيلة لتسهيل الوصول إلى المعرفة عن  )19(ويعرف
االجتماعي التي تنطوي على تبادل وتشارك الموظفين مع بعضهم بعض فيما لديهم من معرفة 

 .وخبرات ومهارات ومعلومات وأفكار واقتراحات بين أقسام المنظمة أو مع إدارة المنظمة

منظمة بأنها نقل وتبادل المعرفة بين كل من األفراد وفرق العمل بوحدات ال )20(بينما يرى
والمنظمات األخرى، وهذه المشاركة بالخبرة قد تكون مركزية أو المركزية، حيث تركز مشاركة 

  .الخبرة على رأس المال البشري وتقوم على التفاعل بين األفراد

ومما سبق يمكن تعريف نقل الخبرة بأنها أنشطة نقل أو نشر المعرفة من فرد واحد آلخر أو 
من مدرسة ألخرى، أو عن طريق التواصل مع خبراء آخرين؛ ليتم من مجموعة أفراد ألخرى أو 

الحصول على الخبرة والمعرفة المطلوبة والمعلومات المهمة التي تستخدم في حل المشكالت 
وتوليد أفكارا جديدة، أو لتنفيذ سياسات وإجراءات العمل على أكمل وجه وتحقيق الدقة في أداء 

 .المهام ء ومن وسائل ممارسة مشاركة

  أهمية نقل الخبرة 

تساعد توافر الخبرات والمعلومات الدقيقة والصحيحة بالمدرسة على أداء جميع الوظائف 
اإلدارية التي تتم داخلها بكفاءة وفعالية، إذ تعتمد المدرسة عليها بصفة أساسية في صنع القرارات 

والمناهج وغيرها من  المرتبطة بمختلف مجاالت العمل المدرسي من ميزانيته، وإدارة األفراد،
المجاالت التي تتطلب اتخاذ قرارات رشيدة تسهم في رفع كفاءة األداء بالمدرسة وتحقيق أهدافها 

 .)21(المنشودة

وفى ظل التحول والتغيرات الخارجية للمدرسة، تعد نقل الخبرات والمعلومات أمام األفراد 
قيق ال مركزية السلطة؛ فيجب أال تقتصر المشاركين في صنع القرارات المدرسية أمرًا ضروريًا لتح
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المعلومات على القيادات المدرسية فقط، وتحجب عن باقي العاملين بالمدرسة، إذ يساهم رفد 
المعلمين والعاملين بالمدرسة بالخبرات والمعلومات والمعارف الجديدة إلى تمكينهم من مساعدة 

مور في حال غياب المدير، بحيث يعمل المدير في اتخاذ القرارات المصيرية، وتحمل زمام األ
  .)22(الجميع كيد واحدة في سبيل نهضة المدرسة وعلوها

كما تساهم نقل الخبرة للعاملين في تعزيز ثقتهم بذواتهم، بحيث تنمي لديهم االعتزاز بالنفس 
والقدرة على إنجاز األعمال اإلدارية التي قد تقع على عاتقه بشكل سلس ومريح، وتعظم لديهم 

الئهم للمؤسسة التعليمية، لكونهم أفراد فعالين فيها، ويؤدون دورًا جوهريًا في تحسين و
المخرجات التعليمية، وتحسين الممارسات اإلدارية، وذلك فإن نقل الخبرة للعاملين يساهم في 
تحفيزهم ودفعهم إلى تقديم أفضل ما لديهم، وتجويد أدائهم بحيث ينعكس ذلك على المنظومة 

  . )23(ة ككلالتعليمي

  دور مدير المدرسة في نقل الخبرة اإلدارية خالل جائحة كورونا

خالل جائحة كورونا، بذل العديد من مديري المدارس جهود كبيرة في مواجهتها، والتصدي 
ألي من العقبات بهدف الحصول على علمية تعليمية متكاملة، وقد دفع إغالق المدارس وإلغاء 

المعلمين والمدير إلى سعيه نحو إيجاد أساليب جديدة ومستحدثة الحضور الوجاهي فيها بين 
لمتابعة سير العملية التعليمية، وضمان وصول المفاهيم الجديدة والمعارف للطلبة، فقد حاول 
إثراء مفاهيم المعلمين وخبراتهم، واقتراح العديد من اآلليات التي تساعدهم في إكساب الطلبة 

همهم، وقد إذ إن نقل الخبرة ورفدها للمعلمين ساعدهم في إدارة المعلومات الجديدة وتقييم ف
الوقت بشكل فعال ومؤثر، واستخدام أدوات تقييمية تناسب جميع الطلبة، مما نعكس بشكل 

  . )24(إيجابي على أداء الطلبة، وحسن من جودة التعليم

فعالة والمبدعة التي االطالع على أحدث الممارسات اإلدارية ال يقوم المدير ناقل الخبرة إلى 
تلهمه وتحفز ما لديه من األفكار اإلبداعية التي يمكن تطبيقها بما يتالءم وطبيعة البيئة التعليمية 

باإلضافة إلى أن نقل الخبرات اإلبداعية . المتاحة وتطويرها وتحسينها، وزيادة فاعلية المعلمين
دارية والممارسات واالستراتيجيات تحتاج إلى مدير يطلع على اطالع مستمر باخر التحديثات اإل

والتطبيقات الفعالة، باإلضافة إلى االنتساب لبرامج تطويرية تساهم في تمكين مديري المدارس، 
وتنمية قدراتهم اإلبداعية واإلدارية في مواجهة المخاطر، وإعادة هيكلة التعليم بما يتناسب 

ة تحديثات التربية المتسارعة من أدوات ومتطلبات التعليم الحديثة والمتغير باستمرار، ومجارا
وبيئة تعليمية ووسائل وكوادر تدريسية فعالة وعلى مستوى كفاءة عال، بحيث يستطيع نقل هذه 

  . )25(الخبرات ومشاركتها للمعلمين لالستفادة جميعًا في تحقيق النهضة والتطور للمدرسة للكل

 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  خطاطبة

  3140

  الدراسات السابقة ذات الصلة : ثانيًا

التعلم عن : ضًا للدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة بمتغيري الدراسة وهمافيما يلي عر
  : بعد، والتنمية المستدامة كما يأتي

  الدراسات العربية 

دور إدارة التغير في تطبيق جودة دراسة هدفت التعرف إلى  )26(أجرت كل من قطفي والحاج
ائر، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، التعليم بالمدارس االبتدائية، أجريت الدراسة في الجز

معلم ومعلمة في ) 100(وقد تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 
المدارس االبتدائية في والية عين الدفلى، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى جودة التعليم 

ضًا، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة بالمدارس االبتدائية في والية عين الدفلى قد جاء منخف
ارتباطية موجبة بين إدارة التغير تطبيق جودة التعليم بالمدارس االبتدائية، وأظهرت نتائج الدراسة 
إن إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية يسهم بشكل فاعل في تطبيق جودة التعليم في 

 . المدارس االبتدائية

األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس راسة هدفت التعرف د )27(كما أجرت حداد
الحكومية وعالقتها بجودة التعليم من وجهة نظر مقيمي جودة التعليم في األردن، استخدمت 
الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتمثلت أداة الدراسة من خالل االستبانة، وتكونت عينة الدراسة 

مقيميي جودة التعليم في وزارة التربية والتعليم تم اختيارهم  مقيمًا ومقيمة من) 100(من 
بالطريقة الميسرة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى جودة التعليم في المدارس الحكومية 
قد جاء متوسطًا، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين األنماط القيادية 

لحكومية وجودة التعليم، وأظهرت نتائج الدراسة إن إشراك السائدة لدى مديري المدارس ا
المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية يسهم بشكل فاعل في تطبيق جودة التعليم في المدارس 

  . االبتدائية

بدراسة هدفت التعرف إلى درجة فاعلية وحدة جودة التعليم  )28(وقام كل من حببخ وكايد
والتعليم من وجهة نظر مديري المدارس في األردن، استخدمت والمساءلة في وزارة التربية 

الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتمثلت أداة الدراسة من خالل االستبانة، وتكونت عينة الدراسة 
مديرًا ومديرة من مديري المدارس في إقليم الشمال تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، ) 46(من 

ن درجة فاعلية وحدة جودة التعليم في مدارس إقليم الشمال قد وتوصلت نتائج الدراسة إلى أ
جاءت متوسطة، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في فاعلية وحدة جودة 

  . التعليم والمساءلة تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث
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  الدراسات األجنبية 

ف إلى تأثير الخبرة اإلدارية للمديرين دراسة هدفت التعر )29(أجرى موثوكا ومولوا وموتوا
على فعالية المديرين في اإلشراف التعليمي في المدارس الثانوية العامة في مقاطعة مكا الفرعية، 
أجريت الدراسة في كينيا، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت أداة الدراسة باستبانة، 

معلمًا، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك ) 145(مديرًا، ومن ) 32(وتكون عينة الدراسة من 
أثر ذو داللة إحصائية للخبرة اإلدارية للمديرين على فعالية المديرين في اإلشراف التعليمي في 
المدارس الثانوية العامة في مقاطعة مكا الفرعية، كما أشارت النتائج إلى ضرورة اكتساب مدير 

ها في رفد خبرات المعلمين وزيادة فعالية اإلشراف المدرسة للخبرة اإلدارية واالستفادة من
  . التعليمي

دراسة هدفت إلى تحليل جودة التعليم وتقييمه في  )30(أجرى كل من جاريرا، هوي وبلومب
المدارس االبتدائية في زيمبابوي، أجريت الدراسة في افريقيا، واستخدمت المنهج الوصفي النوعي، 

معلمًا ومعلمة ) 73(ة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من وتم اعتماد المقابالت واالستبان
مدرسة في زيمبابوي، وأظهرت نتائج الدراسة إلى ) 35(مديرًا ومديرة تم اختيارهم من ) 15(و

كما أشارت . أنه ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق جودة التعليم بشكل كامل
لجودة التعليم وال يشارك المعلمون فيه، كما أنه  ء تقييم ذاتي للمدرسةالنتائج إلى انه ال يتم إجرا

  . ال توجد أداة قياسية مستخدمة لتقييم جودة التعليم في المدارس

دراسة هدفت التعرف إلى دور الكفايات  )31(وأجرى كل من كوملساري وعرفات وموالدي
ة في إندونيسيا، واستخدمت المنهج اإلدارية للمديرين في تحسين جودة التعليم، أجريت الدراس

الوصفي النوعي، وتم جمع البيانات من أفراد عينة الدراسة من خالل المقابالت، وتكونت عينة 
مديرين من منطقة اليس، وأظهرت نتائج الدراسة أن الكفاءة اإلدارية للمديرين ) 3(الدراسة من 

وأن المديرين يمتلكون رؤية  في تحسين جودة التعليم في منطقة اليس جاءت بمستوى جيد،
جيدة، كما أشارت النتائج إلى أن المديرين يقومون بأداء واجباتهم لتحقيق أهداف المدرسة 
بتنفيذ استراتيجيات اإلنجاز، مثل إرسال المعلمين للمشاركة في األنشطة التدريبية والندوات، 

ي يجب أن تشير إلى المناهج باإلضافة إلى توفير التوجيهات للمعلمين لصنع أدوات التعلم الت
الدراسية المعمول بها، كما أظهرت النتائج أن المديرين يقومون بإجراء التقييمات في منتصف 
الفصل الدراسي لمعرفة نتائج التعلم التي حققها الطالب، حتى يكون المدير قادرًا على توجيهها 

  .إلى المعلمين

ليم ونقل الخبرات، حيث تناولت جوانب تعددت الدراسات السابقة ذات الصلة بجودة التع
كوملساري وعرفات وموالدي ودراسة ) 2017(أهداف مختلفة مثل دراسة قطفي والحاج 
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)Komalasari, Arafat & Mulyadi, 2020 ( حببخ وكايد ومعالجات إحصائية متعددة)2020 (
 ,Muthoka, Mulwa & Mutua(وأساليب اختيار العينات مثل دراسة موثوكا ومولوا وموتوا 

 ,Garira, Howie & Plomp(جاريرا، هوي وبلومب وأدوات جمع البيانات مثل دراسة  )2017
وتتميز الدراسة الحالية عما سبق من دراسات أنها بحثت في نقل الخبرة اإلدارية في ظل ). 2019

نظر  جائحة كورونا وأثرها على جودة التعليم في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة
  . المشرفين التربويين، وهو ما لم تتناوله أي من الدراسات السابقة

  منهج الدراسة

تقوم هذه الدراسة على المنهج المسحي، باعتباره أحد الطرق العلمية لجمع المعلومات بهدف 
الوصول إلى هدف الدراسة وهو التعرف على نقل الخبرة اإلدارية في ظل أزمة كورونا وأثرها على 

التعليم في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين وذلك جودة 
  .عن طريق تحليل البيانات األولية من خالل توزيع أدوات الدراسة على عينة الدراسة

  مجتمع الدراسة وعينتها

، مشرفا ومشرفة) 31(تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين في عجلون، والبالغ عددهم 
استخدمت الدراسة ُأسلوب العينة المسحية نظرًا لمالءمتها لتحقيق هدف الدراسة، إذ تكونت حيث 

يبين وصف عينة الدراسة إذ ) 1(والجدول مشرفا ومشرفة في عجلون، ) 31(عينة الدراسة من 
  :تم استخدام اإلحصاء الوصفي الستخراج التكرارات والنسبة المئوية لوصف عينة الدراسة

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمتغيرات الديمغرافية): 1( الجدول

  النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

  الجنس
 58.1 18 ذكر
 41.9 13 أنثى

 المؤهل العلمي
 6.4 2 دبلوم عالي
 61.3 19 ماجستير
 32.3 10 دكتوراه

 سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي
 9.7 3 سنوات 5اقل من 

 25.8 8  سنوات 5-10
 64.5 20  سنوات 10أكثر من 

في حين بلغت نسبة %)  58.1(أن نسبة الذكور من عينة الدراسة ) 1(يتضح من الجدول 
كما ويتضح أن نسبة الحاصلين على شهادة الدبلوم العالي %).  41.9(اإلناث من عينة الدراسة 
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في حين بلغت نسبة الذين %) 61.3(، وبلغت نسبة الحاصلين على شهادة الماجستير %)6.4(
وأن نسبة من سنوات خبرتهم في اإلشراف التربوي %). 32.3(يحملون شهادة الدكتوراه بلغ 

، في حين بلغت نسبة من سنوات خبرتهم في اإلشراف %) 9.7(بلغت ) سنوات 5اقل من (
برتهم ، في حين بلغت نسبة من سنوات خ%)25.8(من عينة الدراسة ) سنوات 10- 5(التربوي 

  %).64.5(من عينة الدراسة ) سنوات 10أكثر من (في اإلشراف التربوي 

  أدوات الدراسة وطرق جمع البيانات 

لتحقيق الغرض من الدراسة الحالية والهادفة إلى التعرف نقل الخبرة اإلدارية في ظل أزمة 
جهة نظر كورونا وأثرها على جودة التعليم في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من و

  :اعتمدت الباحثة على مصدرين لجمع البيانات لتحقيق أهداف الدراسة، وهي المشرفين التربويين،

وهي البيانات التي تم الحصول عليها من المصادر المكتبية والمراجعة : المصادر الثانوية -1
  :األدبية للدراسات ذات الصلة، وذلك لوضع األسس العلمية واإلطار النظري مثل

  .مراجع والمصادر المتعلقة بموضوع الدراسة والوثائق المتعلقة بالبياناتال -

  .المجالت والمؤلفات العربية واألجنبية المحكمة لتغطية الجانب النظري -

  ).اإلنترنت(المعلومات المتوافرة على الشبكة العنكبوتية  -

  :وهي البيانات التي تم الحصول عليها من خالل: المصادر األولية -2

إذ قامت الباحثة بتطوير استبانة لتقيس نقل الخبرة اإلدارية في ظل أزمة : أداة الدراسة -
كورونا وأثرها على جودة التعليم في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة 

الجنس، (نظر المشرفين التربويين، احتوت على المتغيرات الديمغرافية للعينة، ممثلة في 
  :، على النحو االتي)وات الخبرةالمؤهل العلمي وسن

o فقرة) 15(نقل الخبرة، ويشتمل على : المحور األول. 
o مقسم إلى أربع مجاالت . فقرة) 25(جودة التعليم، ويشتمل على : المحور الثاني

 :كما يلي
 فقرة) 8(اإلدارة المدرسية، ويشتمل على : المجال األول. 

 قراتف) 6(أداء المعلم، ويشتمل على : المجال الثاني. 

 فقرات) 5(المنهاج الدراسي، ويشتمل على : المجال الثالث. 

 فقرات) 6(المنصة التعليمية، ويشتمل على : المجال الرابع. 
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وقد طورت الباحثة االستبانة واخذت بعين االعتبار عند تصميمهما تسلسل األسئلة 
عبارة بحسب مقياس وترابطها ووضوحها، وقد تم سؤال أفراد العينة لتحديد مستوى تقيمهم لكل 

ليكرت الخماسي حيث تم إعطاء كل عبارة من العبارات الخاصة بكل فقرة من أبعاد الدراسة من 
) 4(درجات، أوافق ) 5(أوافق بشدة : االستبانة درجات لتتم معالجتها إحصائيًا على النحو اآلتي

  .واحدة درجة) 1(درجتان، ال أوافق بشدة ) 2(درجات، ال أوافق ) 3(درجات، محايد 

  صدق أداة الدراسة 

تم التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة، وذلك من خالل عرضها على مجموعة من 
المحكمين والمتخصصين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية والمتخصصين في 

ف البعض مجال التربية، وبعد األخذ بآراء وتعليقات المحكمين حيث أضيفت بعض الفقرات وحذ
  . فقرة) 40(األخر وعدل البعض الثالث، وبذلك خرجت في صورتها النهائية من 

  ثبات أداة الدراسة 

من أجل التأكد من أن االستبانة تقيس ما أعدت لقياسه، قامت الباحثة بإجراء اختبار مدى 
خ ألفا االتساق الداخلي لفقرات المقياس، حيث تم تقييم تماسك المقياس بحساب معامل كرونبا

)Cronbach Alpha( وذلك ألن اختبار كرونباخ ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى ،
  .أخرى، وهو يشير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فقرات المقياس، إضافة للثبات

معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد استبانة نقل الخبرة اإلدارية في ظل أزمة  :)2( الجدول
نا وأثرها على جودة التعليم في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر كورو

  )كرونباخ ألفا(المشرفين التربويين 

 ألفا) α(قيمة   عدد الفقرات المجال الرقم
 0.888  15  نقل الخبرة  1
 0.845  25 جودة التعليم 2

بمعامل ثبات قادر على  بتميز األداة) 2(وتدل معامالت الثبات كما هي مبينة في الجدول 
) 0.888(إذ يتضح من الجدول أن معامل الثبات لمجال نقل الخبرة بلغ . تحقيق أغراض الدراسة

وهو ما يشير إلى إمكانية ). 0.845(فيما يالحظ أن قيمة معامل الثبات لمجال جودة التعليم كانت 
) Alpha > 0.60(امل الثبات ثبات النتائج التي ستسفر عنها تطبيق االستبانة حيث تعتبر قيم مع

  .مناسبة من أجل تطبيق االستبانة على الدراسة
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  معيار الحكم على النتائج

  =عدد الفئات/الحد األدنى للمقياس –الحد األعلى للمقياس 

  :طول الفئة وبهذا تصبح الفئات على النحو اآلتي 1.33=4/3=5-1/3

  .يقابله درجة منخفضة) 2.33-1(الوسط الحسابي من 

  .يقابله درجة متوسطة) 3.67-2.34(وسط الحسابي من ال

  .يقابله درجة مرتفعة) 5-3.68(الوسط الحسابي من 

  :المعالجات اإلحصائية

بعد أن تمت عملية جمع البيانات والمعلومات الالزمة حول متغيرات الدراسة، تم ترميزها 
االستعانة باألساليب اإلحصائية وإدخالها إلى الحاسب اآللي الستخراج النتائج اإلحصائية، حيث تم 

لمعالجة البيانات التي تم الحصول ) SPSS(ضمن برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
عليها، من خالل الدراسة الميدانية للعينة المبحوثة، وبالتحديد فإن الباحثة استخدمت األساليب 

  :اإلحصائية اآلتية

وذلك الختبار مدى االعتمادية على أداة جمع  ):Cronbach Alpha(اختبار كرونباخ ألفا  -1
 .البيانات المستخدمة في قياس المتغيرات التي اشتملت عليها الدراسة

  .لمعرفة نسب توزيع العينة على المتغيرات الديمغرافية :التكرارات والنسب المئوية -2

اني تم لإلجابة على السؤال األول الث: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -3
استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية وذلك لوصف أراء عينة الدراسة حول 

 .متغيرات الدراسة، ولتحديد أهمية العبارات الواردة في االستبانة

 .(VIF)مثل معامل تضخم التباين اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات،  -4

الختبار أثر نقل الخبرة اإلدارية في ظل  ):linear Regression(تحليل االنحدار البسيط  -5
أزمة كورونا على جودة التعليم في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر 

  .المشرفين التربويين وذلك لإلجابة عن السؤال الثالث

  نتائج الدراسة

طرق يتناول هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة، واإلجابة عن أسئلة الدراسة باستخدام ال
اإلحصائية والمحددة في منهجية البحث، كما تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم 
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إلجراء التحليل اإلحصائي على البيانات التي تم تجميعها من خالل  )SPSS-21( االجتماعية
  .االستبانات التي تم توزيعها على عينة الدراسة

  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة

ما درجة ممارسة نقل الخبرة اإلدارية في ظل أزمة كورونا : بالسؤال األولالنتائج المتعلقة 

  في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة 
ونا في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من ممارسة نقل الخبرة اإلدارية في ظل أزمة كور

 .ذلك) 3(وجهة نظر المشرفين التربويين، ويظهر الجدول 

ممارسة نقل الخبرة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ): 3(الجدول 
اإلدارية في ظل أزمة كورونا في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر 

  مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية  شرفين التربويينالم

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المرتبة

  ممارسة نقل

 الخبرة اإلدارية
 مرتفعة 1 0.56  4.87  .يدعم المدير أفكار المعلمين ويصحح أخطائهم 2

3 
ة يطلع المدير المعلمين على االستراتيجيات التربوي

  .الحديثة بشكل مستمر
 مرتفعة 2 0.99  4.45

4 
يرشد المدير المعلمين إلى استخدام أدوات التقويم 

  .الحديثة
  مرتفعة 9 0.99  4.13

5 
يوجه المدير المعلمين نحو الممارسات التربوية 

  .الصحيحة
 مرتفعة 13 0.81  4.06

6  
يرشد المدير المعلمين إلى طرق وأساليب جديدة 

  .قف التعليميفي إدارة المو
 مرتفعة 4 1.45  3.9

7  
يحرص المدير على تبادل الخبرات مع المدراء 
اآلخرين ومع وزارة التربية والتعليم واكسابها 

  .للمعلمين
 مرتفعة 6 1.6  3.81

8  
يقدم المدير للمعلمين المالحظات اإليجابية 

  .والبناءة
 مرتفعة 8 0.93  3.74

9  
مل مع الظروف يساعد المدير المعلمين على التعا

  .المستجدة بطرق علمية
 متوسطة 15 1.26  3.48

 متوسطة 5 1.98  3.45  .يثري المدير خبرات المعلمين باستمرار  10
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات

  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المرتبة

  ممارسة نقل

 الخبرة اإلدارية

11  
يعزز المدير أهمية التعامل مع الوسائل التكنولوجية 

  .الحديثة
 متوسطة 3 1.98  3.45

1 
يشجع المدير المعلمين على إبداء آرائهم 

 متوسطة 7 1.61  3.16 .ومقترحاتهم

12  
يفوض المدير الصالحيات للمعلمين للقيام بالمهام 

  .اإلدارية
 متوسطة 11 1.24  3

 متوسطة 14 1.57  2.48  .يزود المدير المعلمين بتغذية راجعة حول أدائهم  13
 منخفضة 12 0.91  2.03  .يشارك المدير خبراته الجديدة مع المعلمين  15

14  
ع على المنصات يشجع المدير المعلمين االطال

  .التعليمية في الدول األخرى
 منخفضة 10 1.12  1.65

  
ممارسة نقل الخبرة اإلدارية في ظل أزمة كورونا 

  في المدارس الحكومية في محافظة عجلون
  متوسطة  0.85 3.45

المتوسطات واالنحرافات المعيارية، حيث تراوحت المتوسطات ) 3(تظهر نتائج الجدول 
وبدرجة متوسطة، ) 3.45(كما جاء المتوسط الحسابي العام ) 4.87-  1.65( الحسابية لها بين

وقد يعزى ذلك إلى أن خبرة مديري المدارس في التعامل مع العملية التعليمية خالل جائحة 
فيروس كورونا، لم تزل غير كافية، حيث أنهم ال يزالون يتلقون الخبرات الجديدة في ظل الظروف 

بها قطاع التعليم، كإغالق المدارس، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، االستثنائية التي يمر 
يدعم المدير أفكار : "التي تنص على أنه) 2(وجاءت الفقرة . في إدارة العملية التعليمية عن بعد

، وانحراف معياري بلغ )4.87( في المرتبة األولى بمتوسط حسابي" .المعلمين ويصحح أخطائهم
جة مرتفعة، وقد يعزى ذلك إلى إدراك المدير ضرورة توليد األفكار خالل جائحة وبدر) 0.56(

كورونا، بهدف إنجاح استمرار العملية التعليمية، ومنح المعلمين فرصة التعبير عن أفكارهم، 
ومشاركتها وتعزيزها وجعلهم جزء محوري من العملية اإلدارية وتوجيههم بالشكل الصحيح 

وجاءت الفقرة . قة بناءة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها التعليموتصويب األخطاء بطري
يشجع المدير المعلمين االطالع على المنصات التعليمية في الدول : "والتي تنص على أنه) 14(

، وبدرجة )1.12(، وانحراف معياري بلغ )1.65(بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ." األخرى
إلى ضعف التنسيق مع المعلمين ومتابعتهم فيما يخص التواصل مع  منخفضة، وقد يعزى ذلك

الطلبة، وإرسال الواجبات المدرسية لهم، وتقييمهم عن بعد، والتأكد من فهمهم للدروس التي يتم 
شرحها من خالل المنصة التعليمية بحيث اوجد انعكاسات سلبية على خبرات المعلمين وطريقة 

 & Muthoka, Mulwa(موثوكا ومولوا وموتوا دراسة مع دراسة وتتفق هذه ال. نقلهم للخبرات
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Mutua, 2017 ( التي أظهرت نتائجها ضرورة اكتساب مدير المدرسة للخبرة اإلدارية واالستفادة
  . منها في رفد خبرات المعلمين

ما مستوى جودة التعليم في ظل أزمة كورونا في المدارس : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  ومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين؟الحك

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى 
جودة التعليم في ظل أزمة كورونا في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر 

  .ذلك) 4(المشرفين التربويين، ويظهر الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى جودة التعليم في ظل ): 4(ول الجد
  أزمة كورونا في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين 

 المستوى المرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال الرقم
 متوسط 2 0.68 3.52 اإلدارة المدرسية 2
 متوسط 1 1.23 3.70  أداء المعلم 1
 متوسط  4 0.41 2.79 المنهاج الدراسي  3
 متوسط 3 0.74 3.12 المنصة التعليمية 4

 متوسط  0.54 3.28 جودة التعليم

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة ) 4(يتبين من الجدول 
م حيث تشير النتائج إلى أن مستوى جودة التعليم جاءت متوسطة، الدراسة لمجاالت جودة التعلي

، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية ما )0.54(بانحراف معياري ) 3.28(بمتوسط حسابي بلغ 
على المرتبة األولى بمتوسط حسابي " أداء المعلم"، في حين حصل مجال )3.70-2.79(بين 

على متوسط حسابي " المنهاج الدراسي" فيما حصل مجال ،)1.23(وبانحراف معياري ) 3.70(
وقد يعزى ذلك إلى الفاقد التعليمي . وجاء بالمرتبة األخيرة) 0.41(وبانحراف معياري ) 2.79(

الكبير الذي حدث طوال أشهر انقطاع الطلبة عن التعليم المباشر في ظل أزمة كورونا، والتأثير 
ألساسية، التي تحتاج إلى تفاعل بين المعلم والطالب، وسد المباشر على تعلم الطالب المهارات ا

فجوات التعليم إلعداد الطلبة للحياة المدرسية، وإيجاد التوافق والتناغم واالنسجام بين ما وصل 
وتتفق هذه النتيجة مع . إلية الطالب وما يحتاجه من تعلم جديد، وتحسين فرصة التعلم الجيد

أن مستوى جودة التعليم في المدارس الحكومية قد نتائجها  التي أظهرت) 2019(حداد دراسة 
التي أظهرت نتائجها ) 2017(قطفي والحاج جاء متوسطًا، في حين تختلف هذه النتيجة مع دراسة 

أما بالنسبة . أن مستوى جودة التعليم بالمدارس االبتدائية في والية عين الدفلى قد جاء منخفضًا
  :ج على النحو اآلتيلفقرات كل مجال فكانت النتائ
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 اإلدارة المدرسية: المجال األول

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى جودة التعليم في ظل أزمة 
كورونا في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين لمجال 

 .ذلك) 5(اإلدارة المدرسية، ويظهر الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى جودة التعليم في ظل ): 5( الجدول
أزمة كورونا في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين 

  لمجال اإلدارة المدرسية مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

  رقم

 الفقرة
 الفقرات

  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى المرتبة

22 
تطبق اإلدارة المدرسية اللوائح والتعليمات المنظمة 

  .للعمل
 مرتفع 1 1.06  4.06

21 
تستخدم اإلدارة المدرسية األساليب الحديثة في اتخاذ 

  .القرارات وحل المشكالت
 مرتفع 2 0.91  3.97

18 
ادية تستخدم اإلدارة المدرسية الموارد البشرية والم

  .والمالية والتقنية بالشكل األمثل
 مرتفع 3 1.17  3.81

23 
توظف اإلدارة المدرسية الوسائل التكنولوجية في 

  .التواصل مع المعلمين
 مرتفع 4 0.96  3.74

19 
تتابع اإلدارة المدرسية مستوى إنجاز العاملين وتكامل 

  .أدوارهم وتناسقها
 متوسط 5 1.18  3.52

16 
لمدرسية بعقد االجتماعات بشكل دوري تهتم اإلدارة ا

  .ومستمر
 متوسط  6 1.32  3.29

 متوسط  7 1.69  3.13  .تمتلك اإلدارة المدرسية رؤية شاملة وواضحة 20

17 
توظف اإلدارة المدرسية النماذج اإلدارية الحديثة في 

عملية اإلدارة مثل اإلدارة باإلبداع واإلدارة 
  .االستراتيجية

 متوسط  8 1.48  2.61

  متوسط  0.68 3.52  اإلدارة المدرسية  

المتوسطات واالنحرافات المعيارية، حيث تراوحت المتوسطات ) 5(تظهر نتائج الجدول 
وبمستوى متوسط، ) 2.52(كما جاء المتوسط الحسابي العام ) 4.06- 2.61(الحسابية لها بين 

فاعلة خالل جائحة فيروس وقد يعزى ذلك إلى تعزيز اإلدارة المدرسية للممارسات اإلدارية ال
كورونا، للحفاظ على سير العملية التعليمية، من خالل التخطيط، والمتابعة، والتقييم، والبقاء على 
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اتصال مباشر مع المعلمين، والتعاون معهم بكل ما يخص معطيات الموقف التعليمي، لضمان سير 
تطبق اإلدارة المدرسية اللوائح : "التي تنص على أنه) 22(وجاءت الفقرة . العملية التعليمية

، وانحراف معياري بلغ )4.06( في المرتبة األولى بمتوسط حسابي." والتعليمات المنظمة للعمل
وبدرجة مرتفعة، وقد يعزى ذلك إلى التزام اإلدارة المدرسية بتطبيق القوانين واألنظمة ) 1.06(

ة تتناسب مع الظروف المصاحبة لجائحة التي تزودها بها وزارة التربية والتعليم، والمصممة بطريق
فيروس كورونا، وتنظم آلية سير العمل في المدارس، كما يعزى ذلك إلى المساءلة التي قد 
. تتعرض لها المدرسة في حال مخالفة اللوائح والتعليمات، وعدم االلتزام بتطبيقها بالشكل الصحيح

ة المدرسية النماذج اإلدارية الحديثة في توظف اإلدار: "والتي تنص على أنه) 17(وجاءت الفقرة 
بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ." عملية اإلدارة مثل اإلدارة باإلبداع واإلدارة االستراتيجية

، وبدرجة متوسطة، وقد يعزى ذلك إلى أن العملية )1.48(، وانحراف معياري بلغ )2.61(
يوجد بيئة تعليمية مدرسية، وموارد بشرية التعليمية خالل جائحة كورونا أصبحت عن بعد، وال 

  . ومادية، تتطلب توظيف المدير للنماذج اإلدارية الحديثة

 أداء المعلم: المجال الثاني
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى جودة التعليم في ظل أزمة 

لمشرفين التربويين لمجال أداء كورونا في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر ا
  .ذلك) 6(المعلم، ويظهر الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى جودة التعليم في ظل ): 6(الجدول 
أزمة كورونا في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين 

  حسب المتوسطات الحسابية لمجال أداء المعلم مرتبة تنازليا 

  رقم

 الفقرة
 الفقرات

  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى المرتبة

 مرتفع 1 1.02  4.23  .يتابع المعلم الواجبات المدرسية مع الطلبة 24

25 
يحرص المعلم على التواصل مع الطلبة وإدارة الموقف 

  .التعليمي
 مرتفع 2 1.51  3.9

 مرتفع 3 1.35  3.9  .تقيم الطلبة بشكل مستمر يحرص المعلم على 27
 مرتفع 4 1.67  3.77  .يبقى المعلم على تواصل مع أولياء أمور الطلبة 28
 متوسط 5 1.73  3.39  .يحرص المعلم على كفاية الواجبات المدرسية للطلبة 26

29 
يتأكد المعلم من فهم الطلبة للدروس المقدمة لهم من 

  .قبل المنصة التعليمية
 متوسط  6 1.70  3.03

  متوسط  1.23 3.70  أداء المعلم  



 ...نقل الخبرة اإلدارية في ظل جائحة كورونا وأثرها على جودة التعليم    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3151

المتوسطات واالنحرافات المعيارية، حيث تراوحت المتوسطات ) 6(تظهر نتائج الجدول 
وبمستوى متوسط، ) 3.70(كما جاء المتوسط الحسابي العام ) 4.23- 3.03(الحسابية لها بين 

ستمر، قبل وأثناء الخدمة الذي يدعم أداءه وقد يعزى ذلك إلى تلقي المعلم التدريب المنظم والم
التدريسي باستمرار والقيام بمهامه بنجاح، حيث يكون قادرا على متابعة تعلم الطالب وتقديم 
المعرفة والقيام بكافة أدواره الجديدة، وتطوير األنشطة التعليمية المناسبة في ظل جائحة كورونا، 

التي تنص ) 24(وجاءت الفقرة . ظل األزمة االستثنائية واالستخدام األمثل لتكنولوجيا التعليم في
 في المرتبة األولى بمتوسط حسابي" .يتابع المعلم الواجبات المدرسية مع الطلبة: "على أنه

وبدرجة مرتفعة، وقد يعزى ذلك إلى معرفة المعلم ) 1.02(، وانحراف معياري بلغ )4.23(
زلية، ومتابعته للمنصة التعليمية، ومعرفته بعملية بالخطوات الصحيحة لعملية وضع الواجبات المن

مراجعة حل الواجبات المدرسية، التي يقوم بها الطالب، ووجود أيقونات يمكن الضغط عليها من 
وجاءت . قبل الطالب، ومعرفة مالحظات المعلم وتسمح له أيضا بالحل الصحيح الذي يحتاجه

لم من فهم الطلبة للدروس المقدمة لهم من قبل يتأكد المع: "والتي تنص على أنه) 29(الفقرة 
، وانحراف معياري بلغ )3.03(بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ." المنصة التعليمية

، وبدرجة متوسطة، وقد يعزى ذلك إلى حاجة المعلم إلى مصادر متنوعة، ومتعددة، )1.70(
ارات لتحسين وتطوير تعلمهم، لتكوين تصور واضح عن فهم الطالب، وتطبيقهم المعارف والمه

وهذا كله يحتاج تفاعل كافة العناصر في المجتمع التعليمي، من طالب ومعلم ومدير وولي أمر 
ومدير ومشرف، حيث أّثر إغالق المدارس في ظل جائحة كورونا على وجود هذا التفاعل ومعرفة 

  .الواقع الصحيح لفهم وتعلم الطلبة

 يالمنهاج الدراس: المجال الثالث
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى جودة التعليم في ظل أزمة 
كورونا في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين لمجال 

  .ذلك) 7(المنهاج الدراسي، ويظهر الجدول 

لرتب لمستوى جودة التعليم في ظل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وا): 7(الجدول 
أزمة كورونا في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين 

  لمجال المنهاج الدراسي مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

  رقم

 الفقرة
 الفقرات

  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى المرتبة

 مرتفع 1 0.73  3.74  .منهاج بشكل متسلسل ومترابطيعرض محتوى ال 31
 متوسط 2 0.72  2.87  .يعزز محتوى المنهاج مهارات التفكير لدى الطلبة 34
 متوسط 3 1.08  2.65  .يتضمن المنهاج أنشطة تعليمية مختلفة 32
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  رقم

 الفقرة
 الفقرات

  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى المرتبة

  متوسط 4 1.15  2.42  .يواكب محتوى المنهاج التطورات الحديثة 30

 منخفض 5 0.93  2.26  .طة من مبادرة القراءة والحسابيتضمن المنهاج أنش 33
  متوسط  0.41 2.79  المنهاج الدراسي  

المتوسطات واالنحرافات المعيارية، حيث تراوحت المتوسطات ) 7(تظهر نتائج الجدول 
، وبمستوى متوسط )2.79(كما جاء المتوسط الحسابي العام ) 3.74- 2.26(الحسابية لها بين 
لى أن المنهاج في مراحل التجريب، والتطوير، بهدف تحسينه، وتقويمه، ومعرفة وقد يعزى ذلك إ

نواحي القصور، ومواطن القوة فيه، وذلك من أجل الحذف واإلضافة وتنظيم المادة التعليمية، 
والتعديل وتطوير طرق التدريس، والتحقق من الكفاية األكاديمية والتربوية، من أجل وضع حلول 

ة سالمة المنهاج، حيث أن جائحة كورونا حالت دون ذلك، بسبب العطل المتكررة للمشكالت، ومعرف
) 31(وجاءت الفقرة . أثناء فترة تجريب المنهاج، األمر الذي حد من آلية تنفيذ المنهاج المطور

في المرتبة األولى " .يعرض محتوى المنهاج بشكل متسلسل ومترابط": التي تنص على أنه
وبمستوى متوسط، وقد يعزى ذلك إلى ) 0.73(وانحراف معياري بلغ  ،)3.74( بمتوسط حسابي

أن المنهاج احتوى على محتوى منظم ومرتب، ومواضيع متماسكة، ومترابطة، ومتكاملة، بحيث 
يمكن تطويرها وتعديلها لتتالءم مع الظروف التعليمية في ظل جائحة كورونا، وال سيما التعلم 

يتضمن : "والتي تنص على أنه) 33(لتعليم، وجاءت الفقرة الذاتي والتعامل مع تكنولوجيا ا
، )2.26(بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ " .المنهاج أنشطة من مبادرة القراءة والحساب

، وبمستوى منخفض، وقد يعزى ذلك إلى أن تطبيق مبادرة القراءة )0.93(وانحراف معياري بلغ 
ة، لتحسين مهارات الطالب في حل المسائل الحسابية، مع والحساب، يحتاج إلى التدريب والممارس

الفهم وتعلم الطالقة القرائية والقراءة، باستيعاب وتنمية حب القراءة، والقراءة الجهرية للصفوف 
الثالثة األولى وتطوير المادة التعليمية باستمرار الذي يتم داخل اسوار المدرسة عن طريق التعلم 

  .الوجاهي

 المنصة التعليمية :المجال الرابع

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى جودة التعليم في ظل أزمة 
كورونا في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين لمجال 

  .ذلك) 8(المنصة التعليمية، ويظهر الجدول 
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افات المعيارية والرتب لمستوى جودة التعليم في ظل المتوسطات الحسابية واالنحر): 8(الجدول 
أزمة كورونا في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين 

  لمجال المنصة التعليمية مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية 

  رقم

 الفقرة
 الفقرات

  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 المستوى المرتبة

37 
حصص دراسية، جدول (تتسم المنصة التعليمية بالشمولية 

  ).الدروس، واجبات، امتحانات
 مرتفع 1 0.97  3.71

 متوسط 2 0.68  3.45  .تراعي المنصة التعليمية الحاجات المختلفة للطبة 36
 متوسط 3 1.54  3.23  .تراعي المنصة التعليمية الفروق الفردية بين الطلبة 40
 متوسط 4 0.3  3.1  .يم المنصة التعليمية ذوي االحتياجات الخاصةيراعي تصم 39
  متوسط 5 1.33  2.77  .تعرض المنصة التعليمية الدروس بطريقة جذابة وممتعة 35

 متوسط  6 1.12  2.48  .توفر المنصة التعليمية أداوت تقويم مختلفة 38
  متوسط  0.74 3.12  المنصة التعليمية  

لمتوسطات واالنحرافات المعيارية، حيث تراوحت المتوسطات ا) 8(تظهر نتائج الجدول 
وبمستوى متوسط، ) 3.12(كما جاء المتوسط الحسابي العام ) 3.71- 2.48(الحسابية لها بين 

وقد يعزى ذلك إلى أنه تم تصميم وتوفير المنصات التعليمية خالل جائحة كورونا بحيث تم عملها 
معايير الالزمة إلطالق منصة تعليمية متكاملة وشاملة تغني بشكل مستعجل، ولم يتم توفير جميع ال

عن التدريس الوجاهي، ورغم ذلك فقد أدت المنصة التعليمية دورها بشكل الذي ساهم في اكساب 
الطلبة المهارات والخبرات التي يحتاجونها خالل اغالق المدارس، وساهمت بتقديم الدعم للطالب 

اجات طالبه التعليمية، وأتاحت الفرصة ألولياء األمور بالتواصل والقيام بأدواره المختلفة حسب ح
تتسم : "التي تنص على أنه) 37(وجاءت الفقرة . مع المعلمين، واالطالع على نتائج أبنائهم

في المرتبة " ).حصص دراسية، جدول الدروس، واجبات، امتحانات(المنصة التعليمية بالشمولية 
وبمستوى مرتفع، وقد يعزى ذلك ) 0.97(انحراف معياري بلغ ، و)3.71( األولى بمتوسط حسابي

إلى وجود وفرة في الدروس المصورة لكافة المواد والمستويات التعليمية، وسهولة تصميم 
الجداول الدراسية اإللكترونية، وتقديم واجبات منزلية، وعمل امتحانات من قبل المعلمين، ووضع 

ية التعديل والمرونة، األمر الذي جعل المادة التعليمية تواريخ استحقاق هذه الواجبات، وإمكان
توفر المنصة التعليمية أداوت : "والتي تنص على أنه) 38(وجاءت الفقرة . متوفرة وبشكل مستمر

، )1.12(، وانحراف معياري بلغ )2.48(بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ " .تقويم مختلفة
أن التقويم يشغل بال المعلمين والطالب وأولياء األمور وبمستوى متوسط، وقد يعزى ذلك إلى 

ألهميته، حيث يجب أن يكون التقويم شامًال، ومستمرًا، ومتعددًا، ومتنوعًا، األمر الذي جعل 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  خطاطبة

  3154

تحقيق كل هذه الشروط ليس سهًال توفرها في المنصة التعليمية مثل االختبارات الشفوية، 
  . ومالحظة سلوك الطالب، وأدائه العملي

بين متوسطات استجابة ) α ≥0.05(هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية : السؤال الثالث

المشرفين التربويين لدرجة ممارسة نقل الخبرة اإلدارية في ظل أزمة كورونا على 

 جودة التعليم في المدارس الحكومية في محافظة عجلون؟ 

الختبار الفرضيات وذلك  تم إجراء بعض االختبارات قبل البدء في تطبيق تحليل االنحدار
بهدف ضمان مالءمة البيانات الفتراضات تحليل االنحدار، حيث تم إجراء اختبار التوزيع الطبيعي 
ألبعاد الدراسة، وذلك للتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل االحصائية التي قد تؤثر سلبًا 

يعي في البيانات، وبعكس ذلك ينشأ على نتائج الدراسة، ويشترط في االختبار توفر التوزيع الطب
ارتباط مزيف بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة، وبالتالي يفقد االرتباط قدرته على تفسير 

  ):9(الظاهرة محل الدراسة، كما هو مبين في الجدول 

  )جودة التعليم(اختبار التوزيع الطبيعي لمجاالت المتغير التابع  :)9( الجدول

  اسم المجال
Kolmogorov-Smirnova 

  درجات الحرية  اإلحصائي
 31 155. اإلدارة المدرسية

 31 225. أداء المعلم
 31 262.  المنهاج الدراسي
 31 268.  المنصة التعليمية

وفي ) 0.155(أن مجال اإلدارة المدرسية بلغت قيمة اإلحصائي ) 9(يتبين من الجدول 
أما في مجال المنهاج الدراسي بلغت قيمة ) 0.225(مجال أداء المعلم بلغت قيمة اإلحصائي 

، مما سبق وبعد )0.268(وفي مجال المنصة التعليمية بلغت قيمة اإلحصائي ) 0.262(اإلحصائي 
التأكد من عدم وجود تداخل وارتباط خطي بين أبعاد المتغير المستقل، فقد أصبح باإلمكان 

  . أسئلة الدراسية استخدام اختبار االنحدار البسيط من أجل اإلجابة عن

للتحقق من أثر نقل الخبرة ) Linear Regression(تم استخدام تحليل االنحدار البسيط 
اإلدارية في ظل أزمة كورونا على جودة التعليم في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من 

  :والنتائج مبينة كما يلي). α ≥0.05(وجهة نظر المشرفين التربويين عند 
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لقياس أثر نقل الخبرة اإلدارية في ) linear Regression(اختبار االنحدار البسيط ): 10( جدول
ظل أزمة كورونا على جودة التعليم في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة 

  نظر المشرفين التربويين
 معامالت االنحدار

درجات 

 الحرية
F  

 المحسوبة
)R2(  

 المعدلة

R2  
معامل 

 التحديد

R 
 المتغير التابع االرتباط

Sig*  
مستوى 

 الداللة
 Tقيمة 

Β  
معامل 

 االنحدار

المتغير 

 المستقل

0.000 12.622 0.589 

نقل الخبرة 
اإلدارية في 
ظل أزمة 
 كورونا

31 159.32 0.841 0.846 0.920 

جودة التعليم في 
المدارس 

الحكومية في 
  محافظة عجلون

ثر نقل الخبرة اإلدارية في ظل أزمة كورونا قيم االنحدار البسيط أل) 10(يوضح الجدول 
على جودة التعليم في المدارس الحكومية في محافظة عجلون من وجهة نظر المشرفين التربويين، 

فقد بلغ ) 0.05(وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 0.000(إذ بلغ مستوى الداللة 
فقد ) R2(، أما معامل التحديد )α≥0.05(عند مستوى الداللة ) R)) (0.920معامل االرتباط 

تمثل ما يمكن تفسيره ) R2(وكما يبين من الجدول أعاله أن قيمة معامل التحديد ) 0.846(بلغ 
من ) 0.841(المعدلة ) R2(على المتغير التابع والباقي يعزى إلى ظروف أخرى، أي أن قيمة 

ظة عجلون ناتج عن نقل الخبرة اإلدارية التغيرات في جودة التعليم في المدارس الحكومية في محاف
وهي دالة ) 159.32(المحسوبة والبالغة  Fويؤكد معنوية هذا األثر قيمة . في ظل أزمة كورونا

) T(وأخيرا بلغت قيمة ) 0.589( Bكما بلغت قيمة درجة األثر ). 0.05(عند مستوى معنوية 
م في إثراء معرفة المعلمين ، وقد يعزى ذلك إلى أن نقل الخبرة اإلدارية تسه)12.622(

وممارساتهم التربوية والتعليمية، وتعلمهم خبرات جديدة خالل جائحة كورونا تساعدهم في تخطي 
العقبات المرتبطة بعملية التعلم عن بعد، واتباع أساليب فاعلة في التواصل مع الطلبة، وتقديم 

تأكد مع فهمهم للدروس، كما يسهم الواجبات المدرسية لهم، وتصحيحها، ومتابعتهم، وتقييمهم وال
نقل الخبرة في صقل خبرات المعلمين، والتعرف إلى أساليب واستراتيجيات التفاعل مع المواقف 
التعليمية في الظروف المختلفة واالستثنائية، وبالتالي فإنه كلما اتسعت خبرة المعلمين زادت جودة 

 & Komalasari, Arafat(فات وموالدي وتتفق هذه الدراسة مع دراسة كوملساري وعر. التعليم
Mulyadi, 2020 ( التي أظهرت نتائجها أن أن هناك أثر ذو داللة إحصائية للكفاءة اإلدارية

  . للمديرين في تحسين جودة التعليم في منطقة اليس
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  :التوصيات

ضرورة عقد االجتماعات بين كل من المدير والمعلمين بشكل دوري خالل جائحة كورونا  .1
براته الجديدة التي اكتسبها خالل الجائحة إلى المعلمين واطالعهم على آليات ونقل خ

 . وأساليب الفاعلة في التعامل مع الموقف التعليمي
ضرورة توظيف مديري المدارس ألنماط القيادة الحديثة غير التقليدية، وتحديدًا في ظل  .2

 . ية التعليميةجائحة كورونا التي تتطلب اإلبداع واالبتكار لضمان سير العمل
ضرورة متابعة المعلمين للطلبة من خالل التطبيقات التكنولوجية المختلفة، وتزويدهم  .3

بالواجبات المدرسية باستمرار، والتأكد من فهمهم للدروس المشروحة عبر المنصة 
التعليمية، وتقديم شرح مبسط للدروس بالطريقة التي تناسب الطلبة إلى جانب المنصة 

 . التعليمية
رورة اهتمام مصممي المناهج الدراسية بمواكبة المنهاج للتطورات الحديثة، وأن يتضمن ض .4

 . أنشطة من مبادرة القرارة والحساب
ضرورة االهتمام بتصميم المنصة التعليمية بطريقة جذابة، وبرسومات ملونة، وشرح الدروس  .5

 . بطريقة ممتعة بحيث تجذب الطلبة إلى عملية التعلم
  . لمنصة التعليمية ألدوات التقويم المختلفة والمتنوعة بحيث تكون شاملةضرورة توفير ا .6
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واقع التعليم عن بعد في ضوء أزمة كورونا لدى طلبة الصفوف الثالثة األساسية األولى 
 في املدارس الحكومية األردنية من وجهة نظر معلميهم

  
   *حنان احمد محمد مشاتلة

  

  ملخص

واقع التعليم عن بعد في ضوء أزمة كورونا لدى طلبة الصفوف األساسية هدفت الدراسة للتعرف إلى 
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي  ألولى في المدارس الحكومية األردنية من وجهة نظر معلميهمالثالث ا

مجاالت تم توزيعها على عينة  أربعةفقرة موزعة على ) 40(المسحي، وتمثلت األداة في استبانة تكونت من 
اسية األولى في للصفوف الثالث األسمعلما ومعلمة من جميع المدارس األساسية ) 250(عشوائية بلغت 

  . معلم ومعلمة )22150(البالغ عددهم األردن و

مدارس المملكة األردنية كما يراها المعلمون في  مجاالت االستبانةوبينت نتائج الدراسة حصول عموم 
استمرارية التعليم عن بعد ، وعلى مستوى المجاالت؛ حصل مجال )متوسط(على بمستوى تطبيق  الهاشمية

وبدرجة وكالهما تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد  ثم مجال ،على أعلى متوسط نافي ضوء أزمة كورو
معيقات  ، ورابعًا مجال)متوسطة(وبدرجة تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد  ، وثالثها مجال)متوسطة(

  .أيضا) متوسطة(وبدرجة  بمتوسط التعليم عن بعد

مية عن كيفية استخدام البرمجيات التفاعلية بصورة وأوصت الباحثة بعقد دورات تدريبية للهيئة التعلي
احترافية والتي تساعد على عملية التعلم عن بعد، وأوصت الباحثة توفير األجهزة اللوحية والمحمولة 

بتشكيل فرق عمل من  للمعلمين وتغطية أي تكلفة يتحملها المعلم جراء التعلم عن بعد، كما أوصت الباحثة
ووضع خطة ) 19كوفيد (تدخل في حال حدوث أزمة مشابهة ألزمة كورونا المتخصصين التربويين لل

  .تعليمية بديلة

  .الصفوف الثالثة األولى ،أزمة كورونا، التعليم عن بعد: الكلمات المفتاحية
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The Reality of Distance Education in Light of the Corona Crisis on 
Students of the First Three Basic Grades in Jordanian Public Schools 

from the Point of View of their Teachers 
 

Hanan A. M. Mashatelah, MOE, Jordan. 
 

Abstract 
The study aimed to reality the impact of distance education in light of the Corona 

crisis on students of the first three basic grades in Jordanian public schools from the 
point of view of their teachers. The researcher used the descriptive survey approach, and 
the tool was a questionnaire consisting of (40) items distributed into four areas that were 
distributed to a sample Random number of (250) teachers from all basic schools for the 
first three basic grades in Jordan amounting to (22150) teachers. 

The results of the study showed that all areas of the questionnaire, as seen by 
teachers in the schools of the Hashemite Kingdom of Jordan, are at the level of 
application (medium), and at the level of fields In light of the Corona crisis, the field of 
continuity of distance education obtained the highest average, then the field of student 
interaction with distance education, both of (medium) degree, and the third field of 
teacher interaction with distance education with a (medium) degree, and fourth in the 
field of distance education obstacles of medium and medium degree) Also. 

The researcher recommended holding training courses for the educational body on 
how to professionally use interactive software that helps the process of distance learning, 
and the researcher recommended providing tablets and portable devices for teachers and 
covering any cost incurred by the teacher as a result of distance learning. The researcher 
also recommended forming working teams of educational specialists to intervene in In 
the event of a crisis similar to the Covid-19 crisis and the development of an alternative 
educational plan. 

Keywords: Online education, Corona crisis, The first three class. 
  

 : المقدمة

يشهد العالم اآلن ثورة معرفية وتكنولوجية في شتى المجاالت، فقد شملت جميع القطاعات 
وباألخص قطاع التعليم، لذا أصبح استخدام التكنولوجيا الحديثة سمة من سمات هذا العصر، 
وسارعت مؤسسات التعليم بتطوير أنظمتها التعليمية لمواكبة هذا التغيير والتطور الحادث 

لسريع المتالحق للتكنولوجيا يجعل المهتمين بالعملية التعليمية في حاجة مستمرة للبحث عن وا
أساليب تعليمية جديدة تناسب سمات التطور وتساعد المتعلم على التعليم ومنها التعليم 

  ).2011عماشة، (االلكتروني والتعليم عن بعد 
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صور نتيجة لتفشي فيروس كورونا يواجه العالم اليوم أزمة من أصعب األزمات على مر الع
(COVID- 19)  م، وهو 2019بالصين في ديسمبر ) ووهان(الذي بدأ في الظهور في مدينة

مرض معٍد قد يؤدي إلى الوفاة، اجتاح العديد من دول العالم، ونظرًا لطبيعه هذا الفيروس 
م دول العالم المستجد فانه سرعان ما ينتقل بشكل أساسي من شخص إلى آخر، لذا طالبت معظ

  .مواطنيها بااللتزام بالعزل المنزلي، منعًا النتشاره، وقد أثر هذا العزل على جميع مجاالت الحياة

عندما دقت أجراس اإلنذار للتحذير من تفشي فيروس كورونا المستجد، لم يكن أحد يتصور 
ننا نودع عصرا أن هذه األجراس تدق لتخبر الناس أن العالم قبل كورونا لن يعود كما كان، وأ

ونستقبل عصرا جديدًا بمفاهيم عصرية جديدة، يستهدف التعلم وليس التعليم، ويقوده العلم 
  ).2020قناوي، (وليس االقتصاد، والعلماء والمبدعون وليس غيرهم 

وبعدما ضربت جائحة كورونا معظم دول العالم وعطلت الحياة قررت جميع الدول تعليق 
التعليمية ومنها المدارس والجامعات للحفاظ على سالمة المواطنين  الدراسة في جميع المؤسسات

واتجهت الدول إلى مواصلة العملية التعليمية عن بعد، فأصبح التعلم عن بعد اليوم ضرورة 
ووسيلة لتمكين الطلبة إلى المؤسسات التعليمية، ويبدو أن أزمة كورونا مستمرة وال يلوح باألفق 

ت التعليمية قريبًا، ولذا أعلنت العديد من المدارس والجامعات أنها عودة الطالب إلى المؤسسا
الحسيني، (ستعتمد على التعلم عن بعد من أجل استمرارية العملية التعليمية، وعدم تأثرها باألزمة 

2020.(  

لقد اعتمد التعليم عن بعد اليوم على وسائل التكنولوجيا الحديثة كالكمبيوتر والهواتف 
ك من وسائل التعليم عن بعد ما يوفر اتصاًال مباشرًا ما بين المعلم والمتعلم في الذكية، فهنال

الوقت ذاته كاالتصاالت الهاتفية ووسائل التواصل االجتماعي، ولقد توفرت وسائل التعليم عن بعد 
لألفراد في كل مكان بغض النظر عن الوقت وهي ما تستخدمه المواقع المتخصصة في التعلم عن 

لمدارس والجامعات كالفيديوهات التي يقوم المعلمون بتسجيلها ومن ثم يقوم الطالب بعد أو ا
بمشاهدتها في اوقات فراغهم أو البرامج التي تعرض على التلفاز والتي تبث المواد التعليمية أو 

  ).2019عميرة وطرشون وعليان، (المراسالت التعليمية أو المراسالت عن طريق مواقع االنترنت 

كبت المملكة األردنية الهاشمية للتطورات التكنولوجية الحديثة في المجاالت التربوية وقد وا
واألحداث الجارية سريعًا بعد انتشار فيروس كورونا الذي أصبح يهدد حياة الماليين من البشر 
في الكثير من الدول حول العالم، لذا فكرت الدولة األردنية في بديل للطلبة خوفا على الدراسة 

 تي توقفت في كل البالد، وقامت وزارة التربية والتعليم بإعداد منصة درسك للتعليم اإللكترونيال
، والتي تستخدم في تعليم الطلبة عن بعد كما يتمكن الجميع من الحصول على الدروس )عن بعد(
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قناة اليومية التي يتم نشرها من خالل هذه المنصة اإللكترونية، ومن خالل القنوات المتلفزة عبر 
  ).2020وزارة التربية والتعليم األردنية، (األردن الرياضية ويتم إعادتها بشكل منتظم 

ونظرا ألهمية الكشف عن تصورات الطلبة في المرحلة األساسية وألهمية الموضوع المدروس 
وهو التعليم عن بعد وتأسيسًا على ما سبق تأتي هذه الدراسة من أجل بيان استخدام التعليم عن 

د في ظل أزمة كورونا حسب تصورات معلمو المرحلة األساسية األولى في المدارس الحكومية بع
  .وذلك بإعداد استبانة بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة

  مشكلة الدراسة

أصابت جائحة كورونا العالم كله دون استثناء بالشلل التام تقريبًا، حيث تم تعطيل جميع 
عليمية بمختلف مراحلها، وكذلك تعطيل مؤسسات الدولة للقطاعين العام والخاص، المؤسسات الت

  .ولم تكن األردن استثناء عن ذلك فقد توقفت المؤسسات التعليمية فيها

دور مهم وأساسي في إنجاح العملية التعليمية، ففي ظل التطور التكنولوجي  عن بعدللتعليم و
: ديثة من حاسوب، وشبكة انترنت، ووسائط متعددة، مثلومع انتشار وسائل االتصال الحالهائل 

الصوت، والصورة، والفيديو، وهي وسائل أتاحت المجال لعدد كبير لتلقي التعليم بكل سهولة 
 .) 2006دعدوع، (ويسر، وبأقل وقت وجهد 

لمواجهة مشكلة تعطل الدراسة بسبب جائحة كورونا توجهت العديد من دول العالم على 
عد، وقد واجهت هذه الدول العديد من المشكالت عند استخدام التعلم عن بعد نتيجة التعلم عن ب

لعدم توافر البنية التحتية الالزمة لهذا النوع من التعلم، ولعدم الخبرة الكافية للتعامل مع هذا النوع 
 من التعليم، وفي حدود علم الباحثة لم تجري أي دراسة حول معلمي المرحلة األساسية الدنيا

الناجحة في التعلم عن بعد مما دعم الحاجة إلى إجراء هذه ) من الصف األول حتى الصف الثالث(
  .الدراسة

  :وحاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤالت التالية

  :تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال اآلتي

  ثالث األولى واقع التعليم عن بعد في ضوء أزمة كورونا لدى طلبة الصفوف األساسية الما
  ؟في المدارس الحكومية في األردن من وجهة نظر معلميهم

  :وينبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية

  ؟المدارس األساسية الحكومية األردنيةفي  عن بعدما مستوى استمرارية عملية التعليم  .1

  ؟كومية األردنيةالمدارس األساسية الحما مستوى معيقات استخدام التعليم عن بعد في  .2
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  ؟المدارس األساسية الحكومية األردنيةمع التعليم عن بعد في  المعلمينما مستوى تفاعل  .3

  ؟المدارس األساسية الحكومية األردنيةما مستوى تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في  .4

  أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي

 .فهومه ومراحل تطوره وأهدافه ومميزاته ومبرراتهالتعرف على التعلم عن بعد من حيث م .1

 .الكشف عن واقع التعلم عن بعد في التعليم العام في األردن والتحديات التي تواجهه .2

  أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي

أهمية الموضوع التي تتناوله وهو التعلم عن بعد ودوره في تحقيق أهداف المؤسسات  -
 .مية وتميزها في العملالتعلي

قد تفيد هذه الدراسة متخذي القرار والمسؤولين عن العملية التعليمية في تطوير الخطط  -
 .والبرامج واألساليب التي تخدم التعلم عن بعد

يمكن أن توجه نظر المسؤولين عن تدريب الجهاز اإلداري والعاملين بالمدارس لرفع كفاءتهم  -
 .وقدراتهم العملية

  :اسةحدود الدر

 .واقع التعليم عن بعد في ضوء أزمة كورونا: الحد الموضوعي .1

 .المدارس األساسية الحكومية في األردن :الحد المكاني .2

 .معلمي ومعلمات الصفوف الثالث األساسية األولى :بشريال الحد .3

 .م2021 – 2020الفصل الثاني للعام الدراسي  :الحد الزماني .4

  مصطلحات الدراسة

عملية تنظيمية مستجدة تشبع احتياجات المتعلمين من خالل تفاعلهم مع ": التعليم عن بعد
الخبرات التعليمية المقدمة لهم بطرق غير تقليدية، وتعتمد على قدراتهم الذاتية وذلك من خالل 
استخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة دون التقيد بزمان أو مكان محددين ودون االعتماد على 

  ).15:2004الحنيطي، " (ةالمعلم بصورة مباشر
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نوع من انواع التعليم يتلقاه الطلبة بمعزل عن معلميهم عبر احدى الوسائل : وتعرف اجرائيا
التكنولوجية الحديثة مثل التلفاز ومنصات التعلم التي اعدتها وأشرفت عليها وزارة التربية والتعليم 

  . األردنية في ضوء أزمة كورونا

في العالم  COVID – 19التي نتجت عن تفشي فايروس كورونا وهي األزمة " :أزمة كورونا
أجمع التي تسبب اعتالالت تتنوع بين الزكام وأمراض أكثر وخامة، وتشمل األعراض الشائعة 
للعدوى أعراضا تنفسية والحمى والسعال وضيق النفس وصعوبات في التنفس، والتي أثرت في 

منظمة " (تماعية والصحية في معظم دول العالمجميع القطاعات التعليمية واالقتصادية واالج
  ).2020الصحة العالمية، 

  االطار النظري والدراسات السابقة

  :التعلم عن بعد

هو نمط يتم فيه إعادة إخراج المواد التعليمية بشكل إلكتروني ثم نشرها باستخدام أي 
التعليمية برمتها، حيث  وسيلة تقنية من أجل تعزيز االتصال بين المعلمين والمتعلمين والمؤسسة

يمكن للطلبة التفاعل مع المحتوى التعليمي في أي وقت بما يتناسب مع االحتياجات التعليمية 
 ).70، ص2018األخرس، (

فعرفته بأنه عبارة عن تفاعالت تعليمية يكون فيها المعلم والمتعلم ) 2021(أما اليونسكو 
عن بعد بحيث أن " تعليم"و" تعلم"معًا، وهناك  منفصلين عن بعضهما زمانيا أو مكانيا أو كالهما

التعلم عن بعد عرف قديمًا منذ أكثر من مائتي عام تقريبًا في عدد من دول العالم، ثم تطور فيما 
  .بعد، وله مسمات مختلفة وفوائده عديدة على أكثر من صعيد

ل المعرفة إلى بأنه عملية نق) "14، ص2020(ويعرفه مركز الملك سلمان لألعمال اإلنسانية 
المتعلم في مكان إقامته أو عمله بدال من انتقاله إلى المؤسسة التعليمية، وهو مبني على أساس 
إيصال المعرفة والمهارات إلى المتعلم عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة، حيث يكون المتعلم 

التكنولوجيا من أجل ملء بعيدًا أو منفصًال عن المعلم أو القائم على العملية التعليمية، وتستخدم 
  ".الفجوة بين كل من الطرفين بما يحاكي االتصال الذي يحدث وجهًا لوجه

  خصائص التعليم عن بعد

  ):2019(أبرز خصائص التعلم عن بعد كما ذكرها عميرة وآخرون 
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توفير آلية توصيل سريعة ومضمونة للوسائط التعليمية إلى األفراد المعنيين بالتعلم، وذلك  .1
ام الوسائط التكنولوجية المتقدمة المتعددة التي تعتمد على المواد المطبوعة باستخد

 .والمسموعة والمرئية
سرعة التواصل بين الطلبة والحصول على المعلومات وقواعد البيانات عبر شبكة االتصاالت  .2

 .العالمية والتحدث مع زمالئهم على الهواء مباشرة والمشاركة في جماعات الحوار والنقاش

ؤدي إلى تحرير الدارسين في قيود المكان والزمان مقارنة بنظم التعليم التقليدية بحيث أن ي .3
هنالك تباعد بين المتعلم والمعلم في عملية التدريس من حيث الزمان والمكان أو كالهما 

 .معا
وجود مؤسسة تعليمية مسؤولة عن عملية التعلم والتعليم عن بعد تشرف وتتابع تخطيط  .4

 .عداد المواد التعليمية وعمليات التقويم والمتابعةالبرامج وإ
وجود اتصال ثنائي االتجاه بين المؤسسة التعليمية والمتعلم لمساعدته على االستفادة من  .5

 . البرامج أو للدخول في حوار مع المعلم وزمالئه اآلخرين

  أهداف التعليم عن بعد

  )2005زيتون، : (هناك العديد من األهداف للتعليم عن بعد ومن أهمها

 .رفع المستوى العلمي والثقافي والفكري في المجتمع للمحرومين منه .1

 .التغلب على مشكلة نقص الموظفين المؤهلين في العملية التعليمية .2

 .تحفيزهم عليها بتحدي العوائق الجغرافيةو تشجيع الطلبة على الدراسة .3

، مما يؤدي إلى تضييق فجوة وضع العديد من المصادر التعليمية المنوعة بين يدي المتعلم .4
 .الفروق بين المتعلمين

استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تقييم الطالب لوجود أدوات تقوم بتقييم درجات  .5
 . الطالب بناًء على االختبارات التي قام باجتيازها

  مميزات التعلم عن بعد

  )2018: الطويل: (أهم مميزات التعلم عن بعد وهي

 .لم عن بعد أقل تكلفة من غيرها من نظم التعليم األخرىيعد نظام التع -

 .يمكن التعلم عن بعد المتعلمين من الجمع بين التعليم والعمل والتدريب -
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يزيد التعلم عن بعد فرص التعليم للعامة ال سيما اإلناث وخاصة في المجتمعات التي تعاني  -
لتعليم وأيضًا بالنسبة لفئات النساء فيها من عدم المساواة في فرص المشاركة في أنواع ا

 . أخرى خاصة مثل نزالء المؤسسات اإلصالحية

ما أوردها ، إال أن له بعض السلبيات كعن بعدوعلى الرغم من الفوائد الكثيرة للتعليم 
(Hetsevich, 2017):  

اعتماده على التكنولوجيا بشكل كبير، فعلى الرغم من أن التعليم عن بعد متاح لجميع  .1
ال أن الكثير منهم قد ال يتوفر لديهم هواتف ذكية أو أجهزة حاسوب أو شبكة األفراد، إ

  .اتصال

تدني مستوى التحفيز والتنظيم، ألن التعليم عن بعد ذاتي، فقد يجد بعض األشخاص  .2
  .صعوبة في تحفيز نفسه على التعلم ومقاومة اللعب، وتنظيم عملية التعلم

ة مع أجهزة حواسيب وهواتف ذكية بدًال من العزلة والوحدة، وتنشأ بسبب نفاعل الطلب .3
 .تواصلهم وتفاعلهم بطريقة مباشرة مع بعضهم بعضًا

  19تعريف كوفيد 

) كو(هو االسم الرسمي للمرض وأن  19أن كووفيد ) 2020(اشارت منظمة الصحة العالمة 
تشير  19قم أما ر (disease)تعني باللغة االنجليزية ) د(تعني فيروس وأن ) في(تعني كورونا وأن 

إلى السنة إذ أعلن عن تفشي المرض الجديد بشكل رسمي في الحادي والثالثين من ديسمبر عام 
) الصين(م، والهدف من اختيار االسم كان لتجنب ربط المرض بمنطقة جغرافية معينة مثل 2019

مرض مرتبط بمتالزمة ) 19كوفيد (أو نوع من الحيوانات أو مجموعة من البشر، ويعد مرض 
التنفسية الحادة الشديدة وهو من فصيلة فيروسات واسعة االنتشار تسبب أمراضًا تتراوح بين 
نزالت البرد إلى األمراض األشد حدة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية ومتالزمة االلتهاب 

  ).سارس(الرئوي الحاد الوخيم 

  تأثير الجائحة على التعليم

تجد حلوال لمواجهتها في مختلف مناحي الحياة وبخاصة أجبرت األزمة معظم دول العالم أن 
حواجز الزمن والمكان جاءت دعوات ) 19كوفيد (التعليم، مثلما اجتاح وباء كورونا المستجد 

التعلم عن بعد التي صاحبت انتشار الفيروس لتجتاح هي األخرى حواجز المكان والزمان، لالرتقاء 
رنت الفسيحية، ولمزاحمة اآلخرين بحثًا عن سرعة إلى عوالم مختلفة عن طريق شبكات االنت

  ).2020غنايم، (الوصول إلى حيز مكاني ربما كان أضيق مما تحتمله رحابة العقول 
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  الدراسات السابقة

بدراسة هدفت إلى الكشف عن تصورات طلبة المرحلة الثانوية في ) 2020(قام المقدادي 
عن بعد في ظل أزمة كرونا ومستجداتها، وقد تم  المدارس الحكومية في األردن الستخدام التعليم

استخدام المنهج الوصفي المسحي حيث تكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة الثانوية في 
طالب وطالبة، تم ) 167(المدارس الحكومية في لواء قصبة إربد، وتكونت عينة الدراسة من 

لتحليل أن هناك أثرًا إيجابيا الستخدام اختبارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وأظهرت نتائج ا
التعليم عن بعد في ضوء أزمة كورونا المستجدة في مدارس تربية قصبة إربد، وبدرجة كبيرة 
جدًا، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في تقديرات أفراد العينة على متوسطات األداة ككل 

  ).ذكور، إناث(وفقًا لمتغير الجنس 

دراسة هدفت إلى الكشف عن التحديات التي واجهت األسر ) 2020(تيبي وأجرى الع
السعودية في تعليم آبنائها، واستخالص المقترحات والتحديات التي واجهت األسر السعودية في 

، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، وقد اشتملت عينة )19كوفيد (ظل جائحة كورونا 
بالطريقة العشوائية، وتم استخدام االستبانة كأداة لجميع طالبًا تم اختيارهم ) 412(البحث على 

أن األسرة السعودية بالرغم من حرصها على استمرار : البيانات، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها
تعليم أبنائها واستكمالهم للعام الدراسي، إال إن الطالب لم يحققوا أقصى استفادة ممكنة من التعلم 

دراسة إلى مجموعة من المقترحات أن يكون التعليم تفاعليا متزامنا مع عن بعد، كما توصلت ال
األستاذ في نفس الوقت، وتوفير أجهزة كمبيوتر محمول أو أجهزة ذكية للطالب، باإلضافة إلى 

 .توفير شبكة إنترنت مجانًا لجميع الطالب والطالبات، وتحسين مواقع التعليم لجعلها أكثر جاذبية

إلى تحديد مستوى  (Basiliaia and Kavadaz, 2020)ايا وكافادز وهدفت دراسة بازلي
قدرات المدارس على مواصلة العملية التعليمية في شكل التعلم عن بعد عبر شبكة االنترنت بعد 

البوابة اإللكترونية، وفرق : جائحة كورونا من خالل استخدام المنصات التعليمية المتاحة مثل
لتي يمكن استخدامها للتعليم عبر االنترنت واالتصال المباشر، وتم مايكروسوفت للمدارس العامة ا

من طالب وطالبات ) 950(استخدام المنهج الوصفي للدراسة، واشتملت عينة الدراسة على 
سرعة االنتقال السريع نحو : المرحلة للمدارس في والية جورجيا، وتوصلت إلى نتائج عدة أهمها

التقليدي يظل أكثر فاعلية من التعلم عن بعد نظرًا لوجود منهج التعلم عن بعد، إال أن التعليم 
  .ليس مصممًا للتعليم اإللكتروني

لمعرفة مستوى الرضا لدى طلبة  (Zhang & Lin, 2020)وتناولت دراسة زانق ولين 
المرحلة الثانوية حول التعليم االفتراضي والتعلم عبر شبكة اإلنترنت، وتم استخدام المنهج الوصفي 

معلمًا في ) 15(من طالب وطالبات المرحلة الثانوية و) 226(راسة، وبلغت عينة الدراسة للد
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مدرسة افتراضية في الغرب األوسط في الواليات المتحدة األمريكية، وتم جمع البيانات من خالل 
وجود اتجاهات : استبانة طبقت على أفراد عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها

ابية حول التعليم االفتراضي والتعلم حول شبكة االنترنت، وارتباط الرضا إيجابيا وبشكل إيج
ملحوظ بتبني المعلمين األدوار التربوية، وأكدت الدراسة على أهمية التدريس القائم على شبكة 

  .اإلنترنت من مرحلة الروضة حتى الثاني عشر

معرفة ممارسات التدريس  Noor, Issa, Mazhar (2020)وتناولت دراسة نور وآيسا ومزار 
في الدراسة النوعية في باكستان، وتم استخدام المنهج  19عبر االنترنت أثناء جائحة كوفيد 

من المعلمين في باكستان وكانت أداة الدراسة المقابلة ) 8(التحليلي وتكونت عينة الدراسة من 
على تنمية المال البشري والتنمية وتوصلت الدراسة إلى وضع مقترحات من بينها التركيز أكثر 

الشخصية، والتدريب على إدارة االتصاالت والتكنولوجيا وبرامج الدعم خاصة لمعلمي المدارس 
  .كأساس لألجيال القادمة

الى الكشف عن مدى جاهزية المدارس لتطبيق ) 2019(وتطرقت دراسة حناوي ونجم 
مين، وتم استخدام المنهج الوصفي التعلم عن بعد في محافظة نابلس من وجهة نظر المعل

أن : معلما، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها) 120(للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 
معوقات تطبيق التعلم عن بعد كانت عالية على صعيد كفايات المعلمين في تطبيق هذا النوع من 

حصائية في جاهزية المدارس التعليم في مدارس محافظة نابلس، وال توجد فروق ذات داللة إ
  .لتطبيق التعلم عن بعد باختالف الجنس

، دراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات طلبة المرحلة )2019(وأجرى المزيني والمحمادي 
الثانوية في المدينة المنورة نحو استخدام نظام التعليم اإللكتروني في التعليم، تكونت عينة 

ة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، ولتحقيق أهداف طالبًا وطالب) 390(الدراسة من 
الدراسة، تم تطوير مقياس للكشف عن اتجاهات الطلبة نحو استخدام نظام التعليم اإللكتروني في 

فقرة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم اختالف اتجاهات الطلبة نحو ) 27(التعليم مكون من 
باإلضافة إلى ذلك، ) ذكور، إناث(وني في التعليم باختالف جنسهم استخدام نظام التعليم اإللكتر

اشارت نتائج الدراسة لوجود فروق في اتجاهات الطلبة نحو استخدام نظام التعليم اإللكتروني في 
  .منطقة المدينة المنورة وفقًا لمتغير الصف الدراسي للطالب

كتروني على تحصيل طلبة للتعرف إلى أثر التعلم اإلل) 2018(وهدفت دراسة األخرس 
الصفوف األساسية لمادة الرياضيات مقارنة بالطريقة التقليدية والتعرف على فاعلية التعلم 
اإللكتروني في تحصيل طلبة الصفوف األساسية لمادة الرياضيات وفق متغيري التخصص والجنس، 

من القطاع الحكومي معلمًا ومعلمة يقومون بتدريس مادة الرياضيات ) 68(وبلغت عينة الدراسة 
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بأنه يوجد أثر لتطبيق استراتيجية التعليم اإللكتروني : والخاص، وكانت أبرز نتائج هذه الدراسة
على التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات في الصفوف األساسية في محافظة العاصمة ومنها أنه 

  .ال يوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس أو التخصص

  ليق على الدراسات السابقةالتع

تميزت الدراسة الحالية بتناول موضوع الدراسة، وهو واقع التعليم عن بعد في ضوء أزمة 
كورونا لدى طلبة الصفوف األساسية الثالث األولى في المدارس الحكومية التابعة في األردن من 

ج للدراسة، وجهة نظر معلميهم، وذلك من خالل استخدام المنهج الوصفي المسحي كمنه
  .واالستبانة كأداة لجمع البيانات من افراد عينة الدراسة

وقد استفادت الباحثة من تلك الجهود في ضوء عرض الدراسات السابقة في عدة مجاالت 
االهتداء على بعض المصادر العربية واألجنبية التي تناولت موضوع الدراسة، وصياغة : منها

الرئيسية والفرعية للدراسة ومدى إمكانية تأسيس العالقة  منهجية الدراسة، وتحديد المتغيرات
بينها، واإلسهام في بناء بعض جوانب األدب النظري للدراسة، كما تمت االستفادة من الدراسات 
السابقة في مناقشة نتائج الدراسة الحالية، والمقارنة بين نتائج الدراسات السابقة ونتائج الدراسة 

نفاق واالختالف، واالستفادة من الدراسات السابقة في تطوير أداة الحالية، من حيث مدى اال
  .الدراسة

مما يميز هذه الدراسة أنها من الدراسات األولى حسب حدود علم الباحثة والتي ركزت على 
بيان واقع التعليم عن بعد في ضوء أزمة كورونا لدى طلبة الصفوف األساسية الثالث األولى في 

  .تابعة األردنية وجهة نظر معلميهم في المملكة األردنية الهاشميةالمدارس الحكومية ال

  :الطريقة واالجراءات

كما يتناول وصفا ألدوات الدراسة  وأفرادها، الدراسةيتناول هذا الجزء وصف منهجية 
  .وإجراءاتها والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت فيها

  :منهج الدراسة

الذي يعتمد على جمع  التحليلي،لى المنهج الوصفي عتمدت هذه الدراسة في إجراءاتها عا
باستخدام االستبانة المعدة ألغراض هذه الدراسة، ودراسة  البيانات من عينة الدراسة من المعلمين

  .وتحليلها استجابات المعلمين

  



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  مشاتلة

  3176

  :العينة والمجتمع

 المدارسفي  من المعلمين معلم ومعلمة) 250(طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من 
 حيث تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية األساسية للصفوف الثالث األولى في األردن،

في للصفوف الثالث األولى  معلما ومعلمة) 22150(من مجتمع الدراسة المكون من  بسيطة
  .في األردن 2021-2020 لعاملفي الفصل الثاني المدارس األساسية 

  :أداة الدراسة

فقرة، وتم توجيهها ) 40(لتحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة مكونة من 
وتم تطوير االستبيان  ،الذين مارسوا التعليم عن بعد خالل أزمة انتشار فيروس كورونا للمعلمين

ودراسة  (Yulia,2020)من خالل االطالع على دراسات تناولت التعليم عن بعد كدراسة 
(Basilaia, Kvavadze, 2020) كما استفادت الباحثة من المقاييس المستخدمة في الدراسات ،

السابقة، واختارت بعض الفقرات وأعادت صياغتها، وصاغت بعض الفقرات في ضوء األدب النظري 
فقرة يقابلها ) 40(المتشكل لديها عن التعلم عن بعد، وقد تكونت االستبانة بصورتها النهائية من 

) 1=قليلة جدا ، 2=قليلة، 3=متوسطة  ،4=كبيرة  ،5=كبيرة جدا (سي تدريج خما
  :وتوزعت فقرات االستبانة على أربعة مجاالت هي

 .فقرة) 14(المجال تضمن هذا : استمرارية التعليم عن بعد

 .فقرات) 10(المجال تضمن هذا : معيقات التعليم عن بعد

 .فقرات) 10(جال المتضمن هذا : عن بعدتفاعل المدرسين مع التعليم 

 .فقرات) 6(المجال تضمن هذا : تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد

  :صدق أداة الدراسة

محكمين من ذوي الخبرة ال عشرة منجرى عرض االستبانة بصورتها األولية على 
وذلك بهدف تحكيم فقرات  جامعة اليرموكواالختصاص في ميدان البحث العلمي والتدريس في 

رفة مدى وضوح فقراتها وشموليتها لكافة جوانب التعليم عن بعد في ظل انتشار االستبانة، ومع
، وكذلك مالئمة صياغة الفقرات، وإبداء الرأي المدارسفي  فيروس كورونا من وجهة نظر المعلمين

في طريقة تصحيح االستبانة، وقد تركزت آراء المحكمين على إعادة الصياغة اللغوية لبعض 
  .راء المحكمينآباحثة بتعديل االستبانة في ضوء الفقرات، وقامت ال
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  :ثبات أداة الدراسة

) 25(على عينة استطالعية من غير عينة الدراسة مكونة من  جرى تطبيق االستبانة إلكترونيًا
 Cronbach’sباخ الفانوتم استخدام اختبار كرو المدارس الحكومية،في  من المعلمين معلم ومعلمة

Alpha) ( وقد بلغ معدل ثبات االستبانة  االستبانة،الختبار ثبات)وقد تراوحت قيم  ،)0.82
  ).0.75(و) 0.82(معامالت الثبات لمحاور االستبانة بين 

 :التحليل االحصائي

جرى جمع البيانات باستخدام أداة الدراسة وهي االستبانة، ومن ثم تفريغها في ملف إكسل 
)Excel(حصائي ، وتنظيمها وإدخالها إلى البرنامج اال)SPSS ( لتحليل بيانات الدراسة بعد ترميز

حيث تم استخدام اإلحصاء الوصفي لحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات . اإلجابات
 .المعيارية

 :كما تم تحويل فئات التدريج الخماسي إلى تدريج ثالثي كما يلي

(5-1) =4  
4/3  =1.33  

 :ريج كما يليحيث استخدمت هذه القيمة لتحديد طول فترة التد

 ضعيفة 2.33 –1

 متوسطة 3.67–2.34

 كبيرة 5.00–3.68

  : ومناقشتها النتائج

 :جرى عرض النتائج وتحليلها في ضوء تسلسل أسئلة الدراسة كما يلي

لتحليل هذه االستبانة جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالتها 
  :األربع، وكانت النتائج كما يلي
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استبانة التعليم عن بعد: 1ل جدو

 المجال الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة

 متوسطة 0.89 2.52 كورونا أزمة ضوءاستمرارية التعليم عن بعد في  1
 متوسطة 0.80 2.42 في ضوء أزمة كورونا تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد 2

3  
ازمة  ضوءمع التعليم عن بعد في  المعلمينتفاعل 
 متوسطة 0.66 2.41 كورونا

 متوسطة 0.35 2.36 في ضوء أزمة كورونا معيقات التعليم عن بعد 4

 
واقع التعليم عن بعد في ضوء أزمة كورونا لدى طلبة 

الصفوف األساسية الثالث األولى في المدارس الحكومية 
 جهة نظر معلميهماألردنية من و

 متوسطة 0.67 2.43

كورونا  أزمة ضوءالتعليم عن بعد في  لواقعأن المتوسط الحسابي ) 1(يتبين من الجدول 
بدرجة متوسطة، ) 0.67( بانحراف معياري) 2.43(قد بلغ  المدارسفي  من وجهة نظر المعلمين

) 2.52( توسط حسابيكان بم" كورونا ضوء أزمةفي  عن بعداستمرارية التعليم "وأن مجال 
" عن بعدتفاعل الطلبة مع التعليم "بدرجة متوسطة، يليه مجال ) 0.89( وانحراف معياري
بدرجة متوسطة أيضا، في حين جاء مجال ) 0.80( وانحراف معياري) 2.42( بمتوسط حسابي

وانحراف ) 2.41(بمتوسط حسابي " أزمة كورونا ضوءفي  عن بعدمع التعليم  المعلمينتفاعل "
 بمتوسط حسابي" عن بعدمعيقات التعليم "بدرجة متوسطة، وأخيرًا جاء مجال ) 0.66( ريمعيا

  .وبدرجة متوسطة )0.35( وانحراف معياري) 2.36(

المدارس في  عن بعدما مستوى استمرارية عملية التعليم : "نتائج السؤال األول

 "؟األساسية

لمعيارية لمجال استمرارية قامت الباحثة باستخالص المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا
  :كما يلي عن بعد في ضوء أزمة كوروناعملية التعليم 
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عن بعد استمرارية التعليم "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال : 2 جدول
 "في ضوء أزمة كورونا

 المجال  الرتبة
  المتوسط 

 الحسابي
  االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

1  
على استخدام التعليم  المديرياتمن قبل  تم تدريب الطلبة

خالل  الدورات التدريبيةمن خالل اعطائهم بعض  عن بعد
 الجائحة

 متوسطة 1.35 3.21

2  
فعالة وتغطي كافة جوانب  عن بعدالتقنيات المتبعة في التعليم 

 متوسطة 1.45 3.17 المنهاج

3 
 هناك سالسة في االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم

 متوسطة 1.39 3.15 أزمة كورونا ضوءفي  )عن بعد( اإللكتروني

4  
كبديل عن  عن بعدأشعر بالرضا عن استخدام نظام التعليم 

 متوسطة 1.42 2.71 ازمة كورونا ضوءنظام التعليم الوجاهي في 

5 
ارسال واستالم المواد التعليمية عن بعد كان دون عوائق 

 متوسطة 1.55 2.70 فنية

6  
دورات إلكترونية ارشادية تدريبية  يريات التربيةمدتوفر 

أثناء  علمينللم عن بعدتوضح الية استخدام نظام التعليم 
 أزمة كورونا

 متوسطة 1.39 2.54

7 
مهارات كافية لتصميم وإنتاج محتوى  المعلمونيمتلك 

 متوسطة 1.41 2.62 الكتروني فعال

8 
تسهل  بعدعن تصميم الموقع الذي وفرته الجامعة للتعليم 

 متوسطة 1.38 2.50 عرض المادة بطريقة شيقة 

9 
يوفر تواصال مباشرا بين أعضاء النظام  عن بعدنظام التعليم 

 ضعيفة 1.30 2.20 )الطالب المدرس، اإلدارةالتعليمي 

10  
دعم فني مالئم لتسهيل  مديريات التربية والمدارستوفر 

 1.35 2.26 توظيف التكنولوجيا في المادة التعليمية
 ضعيفة

11 
بفاعلية في استمرارية ونجاح  عن بعدتساهم تقنية التعليم 
 1.33 2.18 أزمة كورونا ضوءالعملية التعليمية في 

 ضعيفة

12 
متوفر لمتابعة العملية  الدارسالدعم اللوجستي من 

 1.33 2.16 .التعليمية
 ضعيفة

13  
ة تم توفير دليل الستخدام الموقع الخاص بالمادة التعليمي

  .للطلبة
2.05 1.24 

  ضعيفة

  ضعيفة 1.30 2.05  تقوم بتقييم مستمر آللية التدريس عن بعدوزارة التربية   14
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استمرارية التعليم اإللكتروني في ظل انتشار " أن فقرات مجال) 2(يتبين من الجدول 
ة من تم تدريب الطلب"بين درجة ضعيفة ودرجة متوسطة، فقد جاءت الفقرة  تراوحتقد " كورونا
خالل  الدورات التدريبيةمن خالل اعطائهم بعض عن بعد على استخدام التعليم المديريات قبل 
) 1.35(وبانحراف معياري مقداره ) 3.21(سابي مقداره حفي المرتبة األولى بمتوسط " األزمة

 "تقوم بتقييم مستمر آللية التدريس عن بعدوزارة التربية "بدرجة متوسطة، وجاءت الفقرة 
في المرتبة األخيرة " تم توفير دليل الستخدام الموقع الخاص بالمادة التعليمية للطلبة"والفقرة 

على التوالي بدرجة ) 1.30) (1.24(وبانحراف معياري مقداره ) 2.05(بمتوسط حسابي مقداره 
  .متوسطة

 المدارسق تفاجأت بقرار حكومي بإغال مدارس وزارة التربيةتعزى هذه النتيجة إلى أن وقد 
حول توظيف للمعلمين ومنع التدريس وجهًا لوجه، دون أن يكون هناك تدريب مسبق وتنمية مهنية 

  .عن بعدفي عملية التعليم والتعلم، كما ان الطلبة أنفسهم لم يتدربوا على التعليم  عن بعدالتعليم 

، مما أفقدت وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن القرارات الحكومية جاءت سريعة جدًا
  .كورونا أزمةمرونتها في التعامل مع  مدارس وزارة التربية

 Basilaia)، ودراسة بازيلاليا وكافافز )2018(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة األخرس 
& Kvavadze, 2020)  2018(وتختلف مع دراسة حناوي ونجم.(  

المدارس في  عن بعدما مستوى معيقات استخدام التعليم : "نتائج السؤال الثاني

 "؟األساسية

قامت الباحثة باستخالص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال معيقان 
  :كما يلي المدارس األساسيةفي  عن بعداستخدام التعليم 

معيقات التعليم " المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني :)3(جدول 
 "عن بعد

 المجال بةالرت
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة

1 
مع نوع المواد على شقيها النظري  عن بعديتناسب نظام التعليم 

  كبيرة 0.95 4.70  والعملي

2 
لديهم الخبرة والمهارات الكافية والمناسبة الستخدام  المعلمينجميع 

  الحاسوب واالنترنت
  متوسطة 1.09 3.30

 متوسطة 1.47 3.20 اعطاء أي محاضرة دون أي انقطاع وأستطيعمناسبة سرعة االنترنت  3
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 المجال بةالرت
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة

4 
تم عقد دورات تدريبية وإعداد المدرسين قبل أزمة كورونا آللية 

 متوسطة 1.48 2.62 استخدام التعليم اإللكتروني

 متوسطة 1.33 2.40 يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أثناء قيامك بالعملية التعليمية  5

6  
حيث (صعوبة في التواصل المباشر بين المدرسين والطلبة هناك 

 ضعيفة 1.14 1.74 )يمكن تبادل األفكار واآلراء من خالل المواجهة الشخصية

 ضعيفة 0.96 1.70 تواجه المدرسين مشاكل في إعداد المحاضرات المصورة  7

8  
هناك صعوبة لدى المدرسين في متابعة األعداد الكبيرة للطلبة عبر 

 ضعيفة 0.98 1.62 التعليم اإللكتروني المتاحة أدوات

 ضعيفة 0.83 1.55 يواجه الطالب مشاكل ومعوقات عند دراسة المادة إلكترونيًا  9

10  
تأثر تفاعل الطلبة مع التعليم اإللكتروني والمحاضرات بسبب ظروف 

 ضعيفة 0.74 1.39 معيشية صعبة او خاصة

بين درجة  تراوحتقد " عن بعدعيقات التعلم م" أن فقرات مجال) 3(يتبين من الجدول 
مع نوع المواد على شقيها  عن بعديتناسب نظام التعليم "ضعيفة ودرجة كبيرة، فقد جاءت الفقرة 

وبانحراف معياري مقداره ) 4.70(سابي مقداره حفي المرتبة األولى بمتوسط " النظري والعملي
بسبب  الدروسو عن بعدل الطلبة مع التعليم تأثر تفاع"بدرجة كبيرة، وجاءت الفقرة ) 0.95(

وبانحراف ) 1.39(في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره " ظروف معيشية صعبة أو خاصة
  .ضعيفةبدرجة ) 0.74(معياري مقداره 

، األمر المدارستعزى هذه النتيجة إلى عدم وجود برمجيات تعليمية معتمدة مسبقًا في قد و
قدمون في الجوانب النظرية، في حين وجدوا صعوبة في التعلم عن بعد في الذي جعل الطلبة يت

مدرب على التعليم  المدارسكما تعزى هذه النتيجة إلى أن الكادر التعليمي في  ،الجوانب العملية
كفايات التواصل وكفايات حاسوبية، وهي كفايات لم  عن بعدوجهًا لوجه، في حين يتطلب التعليم 

األمر الذي أوجد صعوبات في فهم الرسائل والتعليمات من أول مرة، كما  لمينالمعيتدرب عليها 
  .على التعامل مع الحاسوب والهواتف الذكية ينغير مدرب المعلمينأن بعض 

تعزى هذه النتيجة إلى أن سرعة االنترنت غير مناسبة في بعض المناطق، األمر الذي قد و
  .لهاأوجد تفاوتًا في استقبال المعلومات وتباد

، ودراسة المزيني والمحمادي )2018(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة األخرس 
حناوي ونجم ودراسة ، )Zhang & lin 2020,(، وتختلف مع دراسة زانق ولين )2019(
)2018.(  
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المدارس األساسية في  عن بعدمع التعليم  ما مستوى تفاعل المعلمين: "نتائج السؤال الثالث

 "؟الحكومية

المعلمين ت الباحثة باستخالص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تفاعل قام
  :كما يلي المدارس األساسية الحكومية األردنيةفي  عن بعدمع التعليم 

 المعلمينتفاعل " المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث: 4جدول 
  "ازمة كورونا ضوءفي  عن بعدمع التعليم 

 المجال  الرتبة
  المتوسط 

 الحسابي
  االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

1  
أعتقد ان االختبارات عن بعد وسيلة مناسبة لتقييم تحصيل 

 كبيرة 1.11 3.65 الطلبة

2 
أكثر فاعلية من حيث استغالل الوقت أكثر من  عن بعدالتعلم 

 متوسطة 1.33 3.44 التعليم التقليدي

3  
ة عالية في تقييم الطلبة من خالل نظام التعليم هناك مصداقي

 متوسطة 1.41 3.20 عن بعد

 متوسطة 1.45 2.92 عن بعدبالرضى عن نظام التعليم  المعلمة/ علميشعر الم 4
 متوسطة 1.48 2.60 أساليب التقييم المتبعة مناسبة وتتم بطرق متنوعة 5
 ضعيفة 1.28 1.90 م عن بعديتم تقييم الطالب بشكل مستمر اثناء عملية التعلي 6
 ضعيفة 1.21 1.78 يتم إرفاق المادة التعليمية للطلبة بسهولة ويسر 7

8  
بسهولة على استفسارات الطلبة عن المادة  المعلميجيب 

 ضعيفة 1.13 1.77 العلمية المرفقة

 ضعيفة 0.74 1.56  وزارة التربيةبناء على خطة  عن بعدانت ملتزم بنظام التعليم  9

10 
يشتمل المحتوى التعليمي على تمارين وواجبات تساعد على 

 ضعيفة 0.83 1.35 التعلم

 أزمة ضوءفي  عن بعدمع التعليم  المعلمينتفاعل " أن فقرات مجال) 4(يتبين من الجدول 
أعتقد أن االختبارات عن "بين درجة ضعيفة ودرجة كبيرة، فقد جاءت الفقرة  تراوحتقد " كورونا

) 3.65(سابي مقداره حفي المرتبة األولى بمتوسط " سبة لتقييم تحصيل الطلبةبعد وسيلة منا
يشتمل المحتوى التعليمي على "بدرجة كبيرة، وجاءت الفقرة ) 1.11(وبانحراف معياري مقداره 

) 1.56(في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره " تمارين وواجبات تساعد على التعلم
  .بدرجة ضعيفة) 0.74( وبانحراف معياري مقداره
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ال تتوافر  فالمعلمونمع انشطة التقويم،  المعلمينتعزى هذه النتيجة إلى ضعف تفاعل قد و
  .لديهم برامج متخصصة في ضبط تنفيذ الطلبة لالختبارات

هم محكوم باستمرار توافر خدمة االنترنت، وهي خدمة متقطعة تجعل المعلمينكما أن تفاعل 
الطلبة في حال توقف الخدمة، أو تحد من قدرته على االستجابة بسهولة  عن التفاعل مع ونيتوقف

على أرفاق  المعلمين في المدارسعلى استفسارات الطلبة عن المادة التعليمية، كما أن قدرة 
  .المواد التعليمية محدودة بسبب تدني مستويات رفع الملفات في خدمات االنترنت

المعلمين في مل على التعليم اإللكتروني من قبل تعزى هذه النتيجة إلى أن العقد كما 
، األمر الذي جعلهم يرسلون معلومات مركزة وعميقة، وتجنب مفاجئجاء بشكل  المدارس

  .التفصيالت، والتمارين والواجبات مما جعل المواد التعليمية جافة في بعض األحيان ومملة للطلبة

 ،(Basilaia & Kvavadze, 2020) دزدراسة بازياليا وكفافا نتائج دراسة كل من وتتفق
 ).2019(، وتختلف مع دراسة حناوي ونجم )2020(ودراسة العتيبي 

لدى طلبة الصفوف  عن بعدما مستوى تفاعل الطلبة مع التعليم : "نتائج السؤال الرابع

  "؟األساسية الثالث األولى في المدارس الحكومية

نحرافات المعيارية لمجال تفاعل الطلبة قامت الباحثة باستخالص المتوسطات الحسابية واال
  :كما يلي المعلمينمع التعليم عن بعد من وجهة نظر 

 تفاعل الطلبة مع التعليم" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال: 5جدول 
 " في ضوء أزمة كورونا عن بعد

 المجال الرتبة
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الدرجة

  متوسطة 1.40 3.52  أشعر بالرضا عن مدى استفادة الطلبة من التعليم عن بعد 3
  متوسطة 1.45 3.22  يتفاعل الطلبة مع نظام التعليم عن بعد بشكل مستمر 1

6  
مية يعلتيساعد أسلوب التعليم عن بعد في فهم المادة ال

 متوسطة 1.33 2.90 بشكل واضح وسلس

 ضعيفة 1.46 2.25 لطالب بمهارات اضافيةعرض المادة الكترونيا يزود ا 4

2  
يستطيع الطالب طرح أي تساؤالت واستفسارات من خالل 

 ضعيفة 1.14 1.77 التعلم عن بعد

5  
يتيح نظام التعليم عن بعد للطالب الوصول للمادة التعليمية 

 ضعيفة 0.77 1.32 في أي وقت



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  مشاتلة

  3184

في ضوء أزمة  التعليم عن بعدمع تفاعل الطلبة " أن فقرات مجال) 5(يتبين من الجدول 
أشعر بالرضا عن "قد تراوحت بين درجة ضعيفة ودرجة متوسطة، فقد جاءت الفقرة " كورونا

) 3.52(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره " مدى استفادة الطلبة من التعليم عن بعد
م التعليم عن بعد يتيح نظا"بدرجة متوسطة، وجاءت الفقرة ) 1.40(وبانحراف معياري مقداره 

في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره " للطالب الوصول للمادة التعليمية في أي وقت
  .بدرجة ضعيفة) 0.77(وبانحراف معياري مقداره ) 1.32(

تعزى هذه النتيجة إلى أن طلبة المدارس لم يعتادوا التعليم عن بعد، فقد فرضت عليهم قد و
عد بشكل مفاجئ ودون تدريب مسبق، وقد حاولوا التواصل مع أزمة كورونا التعليم عن ب

المعلمين، وهم أيضًا غير مدربين على التعليم اإللكتروني، مما جعل التفاعل بينهم وبين التعليم 
اإللكتروني متوسطًا وضعيفًا في بعض األنشطة، كما أن وزارة التربية ال تمتلك برمجيات ودروس 

ا في حاالت الطوارئ، األمر الذي جعل المعلمين يرسلون للطلبة محوسبة معدة مسبقًا لتوظيفه
دروسًا تحقق جزءًا من المقررات، وأحيانًا دروسًا ال تتضمن أنشطة تفاعلية، مما جعل الطلبة 

  .متلقين فقط، يقرأون ويجيبون عن األسئلة؛ مما أفقدهم التفاعل مع التعليم عن بعد

، وتختلف )2018(، ودراسة األخرس )2020(يبي وتتفق نتائج دراسة كل من ودراسة العت
 ).Zhang & lin 2020,(، ودراسة زانق ولين )2019(مع دراسة حناوي ونجم 

  التوصيات والمقترحات

عقد دورات تدريبية للهيئة التعليمية عن كيفية استخدام البرمجيات التفاعلية بصورة احترافية  -
 .والتي تساعد على عملية التعلم عن بعد

ادة من خبرات الدول المتقدمة في تجاربها مع التعلم عن بعد وذلك من خالل إرسال االستف -
البعثات التعليمية لتلك الدول، وجلب بعض المختصين من هذه الدول لتدريب المعلمين من 
أجل تطوير مهاراتهم التكنولوجية وتأهيلهم المستمر بالمهارات والتقنيات والبرامج التي 

 .لتعامل مع األزمات المفاجئةتجعلهم قادرين على ا
تشكيل فرق عمل من المتخصصين التربويين للتدخل في حال حدوث أزمة مشابهة ألزمة  -

 .ووضع خطة تعليمية بديلة 19كوفيد 
إنشاء منصات عبر االنترنت مناسبة للقدرات وسياقات التعلم عن بعد وسهلة الوصول  -

 .واالستخدام
معلمين وتغطية أي تكلفة يتحملها المعلم جراء التعلم توفير األجهزة اللوحية والمحمولة لل -

  .عن بعد



 ...واقع التعليم عن بعد في ضوء أزمة كورونا لدى طلبة الصفوف الثالثة األساسية األولى    حوث والدراساتمجلة جرش للب

 3185

  قائمة المصادر والمراجع

 المراجع العربية

أثر تطبيق استراتيجية التعليم االلكتروني على التحصيل  ).2018( .األخرس، يوسف عبد الكريم
الدراسي في مادة الرياضيات في الصفوف األساسية في محافظة العاصمة من وجهة نظر 

-70، )4(45، الجامعة األردنية،مجلة دراسات العلوم التربوية .علمي ومعلمات الرياضياتم
80.  

المجلة . المال واألمال: التعليم االلكتروني في زمن كورونا). 2020( .الحسيني، فايزة احمد

  .355-305،(4) 3.الدولية للعلوم واألبحاث في العلوم التربوية

جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى في المدارس ). 2019( .حناوي، مجدي ونجم، روان
الكفايات واالتجاهات "الحكومية في مديرية تربية نابلس لتوظيف التعلم االلكتروني 

 .115-5،79(12)، مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث". والمعيقات

فتوح والتعليم عن معايير الجودة والنوعية في التعليم الم). 2004. (الحنيطي، عبد الرحيم

 . منشوارت الشبكة العربية للتعليم المفتوح: عمان. بعد

التخطيط التعليمى لنظام القبول بكلية العلوم الزراعية ). 2006( .دعدوع، عبد الحميد احمد

البيئية بالعريش فى ضوء إحتياجات سوق العمل بمحافظة شمال سيناء حتى عام 
   .امعة المنصورةرسالة ماجستير كلية التربية، ج. 2017

 رؤية جديدة في التعليم االلكتروني المفهوم، القضايا،). 2005( .زيتون، حسن حسين

 . الدار الصوتية للتربية، السعودية: الرياض .التطبيق

المشكالت االكاديمية التي تواجه طالبات التعليم عن بعد بجامعة ). 2018. (الطويل، ايمان سعد

، 19، العددمجلة البحث العلمي بالتربية. الحد منها االمام محمد بن سعود ومقترحات
149-186. 

التحديات التي واجهت األسر السعودية في تعليم أبنائها في ظل جائحة  .)2020( .العتيبي، ريم

 .170-22،152العدد، المجلة العربية للنشر العلمي). 19كوفيد (كورونا 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  مشاتلة

  3186

العربي الذكية للتعليم االلكتروني على أثر برنامج تدريبي عن تقنيات ). 2011. (عماشة، محمد
استخدامها في تعليم وبث الورد االلكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس في ضوء احتياجاته 

، ة العربية لتكنولوجيا التربيةيتكنولوجيا التربية ودراسات البحوث الجمع. التدريبية
 .118-12،98العدد

خصائص وأهداف التعليم عن بعد ). 2019( .علي عثمان وعليان، عميرة، جويدة وطرشون،

المجلة العربية لآلداب دراسة مقارنة عن تجارب بعض الدول العربية،  –والتعليم االلكتروني

 .298-6،285، العدد والدراسات اإلنسانية

المجلة . سيناريوهات المستقبل: التعليم العربي وأزمة كورونا). 2020. (غنايم، مهني محمد

   .104- 75،(4) 3، علوم التربويةالدولية للبحوث في ال

المجلة الدولية للبحوث جائحة كورونا والتعليم عن بعد، ). 2020( .قناوي، شاكر عبدالعظيم

 .89-67 ،(4) 3. في العلوم التربوية

، التعلم عن بعد مفهومه وأدواته). 2020( .مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
 .https://ar.unesco.org/news/lywnskw 14/3/2021اليونيسكو استرجع بتاريخ 

اتجاهات طلبة الثانوية نحو ادارة التعليم ). 2019( .معن ،المزيني، محمد والمحمادي

بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة . االلكتروني في منطقة المدينة المنورة
 .ة بإدارة تعليم صربياالطلب

تصورات طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في  .)2020. (مقدادي، محمد أحمد

المجلة العربية للنشر األردن االستخدام التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا ومستحدثاتها، 

 .114 – 96، )19(األردن، العدد : عمان ،العلمي

، 15/3/2021استرجع بتاريخ . )19-كوفيد(فيروس كورونا ). 2020. (منظمة الصحة العالمية
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 

استرجع . منصة درسك االلكترونية للتعليم عن بعد). 2020. (نيةوازرة التربية والتعليم االرد
 . https://www.npa7sry.com/darsak/gov-jo  .2/4/2021بتاريخ 

من االنترنت  1/4/2021استرجعت بتاريخ . التعلم عن بعد). 2021. (اليونيسكو
https://ar.unesco.org/fieldoffice/amman. 



 ...واقع التعليم عن بعد في ضوء أزمة كورونا لدى طلبة الصفوف الثالثة األساسية األولى    حوث والدراساتمجلة جرش للب

 3187

 المراجع األجنبية

Basilaia, G. & Kvavadze, D. (2020). Transition to Online Education in Schools 
during a SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia. 
Pedagogical Research, 5(4), 42-60. https://doi.org/10.29333/pr/7937 
Retrieved, 27/3/2021. 

COVID-19 Pandemic. Educational Process: International Journal, 9(3), 169-
184, DOI: 10.22521/edupij.2020.93.4. 

Hetsevich. I. (2017). Advantages and Disadvantages of E-Learning 
Technologies for Students. https://www.joomlalms.com/blog/guest-
posts/elearning-advantages-disadvantages.html. 

Noor, S., Isa, F. Md., & Mazhar, F. F. (2020). Online Teaching Practices During 
the COVID-19 Pandemic. Educational Process: International Journal, 9(3), 
169-184. 

Yulia, H. (2020). Online Learning to Prevent the Spread of Pandemic Corona 
Virus in Indonesia. English Teaching Journal. 11(1  ) ,36-48. 

Zhang, Y lin, C.(2020). Student interaction and role of the teacher in a state 
virtual high school: what predict online learning satisfaction?,  Pedagogy 
and Education, 29(1),57-71. 

  



 



 3212 -3189، ص ص 2022، أ2العدد  23المجلد   مجلة جرش للبحوث والدراسات

3189 

 اثر االستقطاب الداخلي والخارجي على انتاجية املؤسسة
  

   *هاني علي الزبون

  

  ملخص

، على درجة ممارسة االستقطاب الداخلي والخارجي في شركة كهرباء اربد التعرفهدفت الدراسة الى 
شوائية فتم اخذ عينة ع شركة كهرباء اربدتمثل مجتمع الدراسة بالعاملين في ، ونتاجيةاال هقياس أثروكذلك 

اســتبانات غيــر قابلــة    ) 5(، وتــم اســتبعاد   )158(اســتبانة، وتــم اســترداد وعــددهم     ) 200(بســيطة بعــدد   
انـه  : وبعـد تحليـل بينـات الدراسـة تـم التوصـل الـى       ، )0.765( بنسـبة ) 153(للتحليل االحصائي فتم تحليل 

تتمتع شركة كهرباء و اخلي،تم ممارسة االستقطاب الخارجي في شركة كهرباء اربد اكثر من االستقطاب الدت
لالسـتقطاب  إيجـابي   تـأثير وجـود  ، وتبـين  اربد بدرجـة ممارسـة لالنتاجيـة بمقـدار متوسـط يميـل الـى االتفـاع        

ــداخلي ــة المؤسســة   والخــارجي ال ــى انتاجي ــم الكشــف عــن   عل ــة إحصــائيا    ، وت ــة دال ــة إيجابي بــين   وجــود عالق
  .االستقطاب الداخلي وانتاجية المؤسسة

ــة المؤسســة ، االســتقطاب الخــارجي ، االســتقطاب الــداخلي، االســتقطاب: يــةالكلمــات المفتاح شــركة ، انتاجي
  .كهرباء اربد

 

                                                        

  2022 لجامعة جرشمحفوظة  جميع الحقوق.  

       .محاضر غير متفرغ في جامعة جدارا   *
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The Effect of Internal and External Recruiting on the Organization 
Productivity  

 

Hany A. Alzboon, Part-time Lecturer at Jadara University. 
 

Abstract 
The study aimed at identifying the degree of practices the internal and external 

recruiting in the Irbid Electricity Company, as well as measuring its impact on 
productivity; the study population was represented by workers in the Irbid Electricity 
Company. The study depend on simple random Questionnaires, disrupted (200), after 
collected the questionnaires, away (5) were not suitable to analyzes, so analyzed (153) 
Questionnaires with a ratio of (0.765). Found there are a positive impact of internal and 
external polarization on the productivity, and a positive statistically significant 
relationship between the internal recruiting and the productivity. 

Keywords: Recruiting, Internal recruiting, External recruiting, Organization 
productivity, Irbid Electricity Company. 

  

  : ةالمقدم

ان اختيار المورد البشري يعد من االصول المهمة في المنظمة فبدون المورد البشري 
المناسب ال يمكن تحقيق اهدافا لمنظمة وبالتتالي الحكم عليها بالفشل ضمن التنافسية العالمية 
التي نشهدها، وان عملية االختيار للمورد البشري المناسب ال تتم اال من خالل عملية استقطاب 

قوم بالتنسيق مع الوظائف الشاغرة بانتظام في جميع مراحل التسلسل الهرمي للوظائف ت
التنظيمية، ويجب على أصحاب العمل أن يقرروا ما إذا كانوا سيشغلونها بالتعيينات الداخلية أو 

  .1بتعيين موظفين خارجيين

ء من تحديد فيعتبر االستقطاب من اهم وظائف الموارد البشرية التي تبدأ عقب االنتها
االحتياجات من األفراد الالزمين لشغل الوظائف الشاغرة واالتفاق على المواصفات والخصائص 
المطلوبة، والغرض األساسي من عملية االستقطاب هو تكوين قاعدة معلومات عن جميع 

سوق العمل ( والخارجية) داخل المنظمة( المرشحين المحتملين من كافة المصادر الداخلية
، وبقدر ما 2حتى يمكن االختيار من بينهم لشغل الوظائف الشاغرة) ة أو األسواق الخارجيةالمحلي

بقدر اتساع قاعدة المعلومات وتنوع المصادر التي تعتمد (تكون عملية االستقطاب ذات كفاءة 
 بقدر ما تكون عملية االختيار والمفاضلة أكثر) عليها في المعلومات عن العناصر البشرية المحتملة

كفاءة في الوصول إلى أفضل العناصر لشغل وظائف المنظمة، فاالستقطاب عملية استكشاف 
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المرشحين للوظائف الشاغرة حاليا أو مستقبليا، وهي عملية الربط بين أولئك الذين يعرضون 
  .3الوظائف والذين يرغبون في شغلها

خلي والخارجي على لما تقدم تاتي الدراسة في محاولة التعرف على اثر االستقطاب الدا
  .انتاجية المؤسسة من خالل دراسة تطبيقية في شركة كهرابء محافظة اربد

  :مشكلة البحث

إن المهتم بموضوع الموارد البشرية يالحظ أهمية االستقطاب الداخلي والخارجي على 
جية باالستقطاب الداخلي والخارجي على إنتاانتاجية المؤسسة، ونظرًا لندرة الدراسات المتعلقة 

على مستوى المكتبة العربية، جاءت هذه الدراسة كمحاولة لتقديم إضافة معرفية، وكذلك المؤسسة 
لتكون سبيال للباحثين والمهتمين بهذا الموضوع، وعليه تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال 

  :الرئيسي التالي

ية في شركة دراسة تطبيق انتاجية المؤسسةعلى االستقطاب الداخلي والخارجي ما أثر * 

  :، ويتفرع منه االسئلة التاليةكهرباء اربد

  درسة تطبيقية في شركة كهرباء اربد انتاجية المؤسسةعلى االستقطاب الداخلي ما اثر  -1

  دراسة تطبيقية في شركة كهرباء اربد انتاجية المؤسسةعلى االستقطاب الخارجي ما اثر  -2

  : فرضيات البحث

) ạ ≥ 0.05(اثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة  يوجد: فرضية البحث الرئيسية

دراسة تطبيقية في شركة  انتاجية المؤسسةعلى لالستقطاب الداخلي والخارجي 

  :ويتفرع منها الفرضيات التالية كهرباء اربد

على لالستقطاب الداخلي ) ạ ≥ 0.05(يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة 
  .راسة تطبيقية في شركة كهرباء اربدد انتاجية المؤسسة

على لالستقطاب الخارجي ) ạ ≥ 0.05(يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة 
  .دراسة تطبيقية في شركة كهرباء اربد انتاجية المؤسسة
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  :انموذج الدراسة

  المتغير التابع                 المتغير المستقل     

  
، المعشر والهيتي )2020(عبدالقادر، وجعفر  :اسةمن اعداد الباحث باالعتماد على در: المصدر

)2004(،  Devaro & Kauhanen & Valmari)2017.( 

  :اهمية الدراسة

تاتي اهمية الدراسة في تسليط الضوء أهمية الخدمة المقدمة من شركة كهرباء اربد في 
ي على المحافظة ككل فتاتي الدراسة الحالية للبحث عن تاثير االستقطاب الداخلي والخارج

 .انتاجيتها، للتعرف على نقاط الضعف ان وجدت وتعزيز نقاط القوة

كما تنبع اهمية الدراسة من كونها تتناول موضوع ذو اهمية عالية، لذلك ان الدراسة الحالية 
تحاول اثراء المعرفة العلمية، نظرا لما تعاني منه الدراسات العربية من نقص في هذا الموضوع 

  .بحد علم الباحث

  :تحاول الدراسة تسليط الضوء على مايلي :داف الدراسةأه

 .التعرف على درجة ممارسة االستقطاب الداخلي والخارجي في شركة كهرباء اربد -1

  .التعرف على درجة ممارسة انتاجية شركة كهرباء اربد -2

  .قياس أثر االستقطاب الداخلي والخارجي على انتاجية شركة كهرباء اربد -3

  :سابقةالدراسات ال

 المهمة الوظائف واقع على تعرف الدراسة هذه ، والتي هدفت2004، 4اسة المعشر والهيتيدر
 الوظيفية والمتغيرات العام والمدير العام األمين بمنصب األردني والمتمثلة الحكومي الجهاز في

 فينالموظ كبار جميع على الدراسة أجريت واألداء وقد المتحققة بالنتائج وعالقة ذلك بها، المرتبطة
 مدير عام منصب يشغلون الذين وكذلك ديوان، عام أمين أو وزارة عام أمين منصب الذين يشغلون

 منهم استجاب فردا )120(الدراسة  هذه في شاركوا الذين عدد وبلغ ومساعديهم نوابهم وجميع دائرة
 تضع ثابتة تسياسا إلى المبحوثة إفتقار المنظمات أهمها من كان نتائج الدراسة فردا، وأظهرت (71)

 أظهرت العام، وكذلك فيهم األمين بما وتعيينهم المناصب العليا ذوي اختيار عند محددة شروًطا

  االستقطاب الداخلي

  ستقطاب الخارجيالا

  انتاجية المؤسسة



 اثر االستقطاب الداخلي والخارجي على انتاجية المؤسسة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3193

 يصار أن الدراسة وأوصت .التعيين عملية في األساسي الدور التي تؤدي هي عليا جهات أن الدراسة
 واضحة معايير ىإل يستند هادف اختيار العامين بعد األمناء إلعداد تطويري برنامج وضع إلى

  .العليا اإلدارية بالقيادات متخصص وطني مركز إنشاء فكرة الدراسة واقترحت ومحددة،

دمي تحليًلا نظريا ، التي هدفت الدراسة الى تقDevaro & Morita(5 ،2009(دراسة 
ومدى ارتباطه بتحديد األجور وتوفير  لالستقطاب الداخلي واالستقطاب الخارجيوتجريبيا 
العام من خالل مسابقة لالستقطاب وكانت الدراسة تشارك فيها شركات منتجه غير التدريب 

متجانسة وتحتوى على تسلسالت هرمية وظيفية ذات المستويين العليا والدنيا وعدد ثابت من 
وهو مقطع عرضي تمثيلي على - WERSمن  2004المناصب اإلدارية من خالل بيانات من موجة 

فتبين ان أرباب العمل يوفروا التدريب العام لعمالهم،  - البريطانية المستوى الوطني للمؤسسات
وبعضهم يتم ترقيتهم داخليا وان هنالك زيادة االستقطاب الداخلي بالنسبة إلى االستقطاب 

واوصت بضرورة تفعيل . الخارجي ويوفر أرباب العمل تدريبا مما ينعكس على زيادة الربحية
  .رة اكبرعمليات االستقطاب الداخلية بصو

، التي هدفت الدراسة Krakel & Lammers & Szech(6 ،2011(في حين جاءت دراسة 
الى التعرف على العوامل الخارجية في االستقطاب، من خالل دراسة نظرية تقوم على المنهج 
الوصفي وتوصلت الدراسة الى ان المنظمة تفضل التوظيف الخارجي وتبين ان هناك عوامل 

ت األجور في الشركات في حالة وجود الشواغر وتبين ان إذا كان لدينا شركة خارجية بين سياسا
واحدة قوية وأخرى ضعيفة فإن األخيرة تستخدم التوظيف الخارجي وتحديد األجور اإلستراتيجية 
للقضاء على المنافسة، واوصت بتفعيل استقطاب الخبرة سواء الداخلي والخارجي ونشر ثقافة 

  .تعزز العمل

، التي هدفت الدراسة في التعرف على JILETCOVICI7 ،2012)(انت دراسة واخيرا ك
االستقطاب الخارجي والداخلي والتعرف على حسنات وسيئات كل من االسلوبين من خالل 
االعتماد على الدراسات السابقة وتبين ان البحث عن االستقطاب الخارجي يكون من أجل تحقيق 

سات ومراجعات من قبل المتخصصين في الشان الروماني في كانت هناك درا األهداف المنشودة،
إدارة الموارد البشرية في الدراسات السابقة التطبيقية وتبين وجود فوائد التنوع داخل الشركة، 
والتي يتم تحقيقها بشكل أساسي من خالل تعيين موظفين من مجموعة القوى الخارجية وتمثل 

واوصت . ابها فقط إذا تم اختيار الموظفين المناسبينأهمية حيوية للمنظمة والتي يمكن اكتس
بضرورة تفعيل واالهتمام على االستقطاب الخارجي مع التاكيد على تفعيل االستقطاب الداخلي 

  .وتدريب العاملين واالرتقاء بسمتواهم العلمي والعملي



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الزبون

  3194

 ، التي هدفت الدراسةDevaro & Kauhanen & Valmari8 ،2017)(كما وجاءت دراسة 
الى التعرف على االستقطاب الداخلي والخارجي في المنظمات الفنلدية من خالل االعتماد على 

وفحص قرارات التوظيف الداخلية  بيانات واسعة النطاق ومترابطة بين صاحب العمل والموظف
مقابل الخارجية للمنظمات بشكل أكثر شموًال، وتبين أن الشواغر في التسلسل الهرمي للوظائف 

لؤها في كثير من األحيان بالحركات الجانبية أكثر من الترقيات ويواجه العمال الذين تمت يتم م
ترقيتهم داخليا منافسين خارجيين يشغلون مستويات وظيفية أعلى مقارنة بالعاملين الذين تمت 
ترقيتهم داخليا واوصت بضرورة تفعيل وافساح لمجال لالستقطاب الداخلي ونشر ثقافة الكفاءة 

  .لخبرة في العمل بصورة اكبروا

 تكنولوجيا وسائل دورهدفت الدراسة الى التعرف على ، التي 2018 9داوديوجاءت دراسة 
البشرية من خالل دراسة نظرية تقوم على البحث في الدراسات  الموارد استقطاب عملية في االتصال

ان ابقة والتي توصلت الى السابقة واالعتماد على البيانات النوعية، واهم نتائج الدراسات الس
 وكفاءتها مردوديتها رفع في المؤسسة إليها تستند التي الدعائم أهم اصبح من البشري المورد

 تسعى المؤسسة لذلك والتجديد، ابتكار على والقادر المؤسسة في المفكر العنصر باعتباره اإلنتاجية
 التي االتصال تكنولوجيا استخدام خالل من البشرية الموارد إدارة في خاصة ومكانة أهمية إعطاء إلى
 للموارد االستقطاب عملية تدعم لمعلومات البشرية وتحويلها الدوارد بيانات معالجة في دور لها

 االتصاالت، تكنولوجيا تصور التي البشرية الدوارد بدور إدارة تسهم بفعالية التي واإلنترنت البشرية،
 الرأس وهو الحاسوب في تتمثل التي المعلوماتية الدعائم الشبكة من بد فال المادية الدعائم لهذه إضافة
 شكل وهو الجديدة، التكنولوجيا ظل في األساسية للمنظمات الموارد من يعتبر الذي الفكري المال
 إلدارة تستجيب التي الفاعلة متطلبات وأحد اإلدارة الحديثة به في المعًترف المال رأس اشكال من آخر

 من كفاءات الكتساب عليها والمحافظة فيها الكتشافها واإلستثمار جاهدة تسعى حيث البشرية الموارد
  .ثانية جهة من واالستمرارية جهة

 إستراتيجية دور إلى التعرف ، التي هدفت الى2020، 10عبدالقادر، وجعفرباالضافة الى دراسة 
 ضواحي فلسطين دولة اتدوائر وزار نظر وجهة من العموميين الموظفين أداء تنمية في االستقطاب

لجمع البيانات،  أداة واالستبانة الدراسة، في التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم وقد القدس،
 لتحديد واضحة خطة الوزارات في توجد أنه: أهمها كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت

 الواجب األفراد نوعية تقرير في كأساس الوظيفي التحليل ويتم الموظفين، المستقبلية من االحتياجات
 عنصر وتدرس وقوعها، فور الشاغرة الوظائف عن تقوم باإلعالن الوزارات وأن وتعينهم استقطابهم

 نتائج وأن الموظفين، الستقطاب لجان متخصصة وتوجد االستقطاب كما مصدر اختيار عند التكلفة
المستقصيين،  عند وبدرجة ضعيفة لمكافآتوا الحوافز لمنح الرئيسة األداة هي السنوي األداء تقييم
 بضرورة الدراسة والتدريب، وأوصت اإلعداد تكاليف تقليل في يساعد الناجح االستقطاب وأن
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 على أسس االعتماد خالل من الفلسطينية الوزارات في البشرية الموارد استقطاب بعملية االهتمام
 عالية، بمؤهالت يتمتعون الذين لموظفينل والتعيين االختيار عملية في وموضوعية سليمة علمية

 توفر أن وضرورة للمواطنين الجودة من وفاعلية بكفاءة خدمات تقديم على القادرة ويمتلكون المهارات
  .عملهم في متاحة الترقية تكون وان العلمية، مؤهالتهم فرصة تطوير للموظفين الوزارة

البشرية من  الموارد استقطابالى  والتي هدفت الى التعرف، 2020، 11العمريوجاءت دراسة 
خالل دراسة وصفية تعتمد على المنهج الوصفي باالعتماد على البحث في الدراسات السابقة 

 له الترقية نظام إن واالعتماد على البيانات النوعية، واهم نتائج الدراسات السابقة والتي توصلت الى
روح  وزيادة العاملين أداء فاعلية زيادة في يساهمو أكبر مجهود بذل على الموظفين تحفيز في كبير دور

 هذه بأن المتقدمين لدى الثقة إعطاء في كبير دور لها االستقطاب عملية الموظفين، وان بين المنافسة
 استقطاب على إيجابي بشكل البشرية الموارد تخطيط عملية كما وتؤثر .لهم األنسب هي المؤسسة

 المؤسسة واضحة، وان دراية رؤية وتحتوي على دقة أكثر كانت كلما الكفاءات، من عدد أكبر
 تحديد وسهولة االستقطاب وقت عملية توفير في كبير تأثير له وكفاءاتهم فيها والعاملين بموظفيها

 تريدها التي االحتياجات جميع تراعي خطة بوضع استخدامه، واوصت الدراسة يجب المصادر التي
 اإللكتروني الموقع بتفعيل دوري واإلهتمام بشكل تحديثها على عملوال البشرية، الموارد من المؤسسة

  .االستقطاب وسائل من كوسيلة الرسمية الصحف أهمية تجاهل وعدم االستقطاب، عملية في

  :ما تتميز به الدراسة الحالية

بعد العرض السريع ألهم الدراسات السابقة في مجال االستقطاب والخارجي تبين لنا إن 
لسابقة فقد قامت على استعمال مؤشرات قياس مختلفة عن الدراسة الحالية، باالضافة الدراسات ا

الى ان الدراسة الحالية تتميز بمكان التطبيق من خالل تطبيقها على شركة كهرباء اربد، ومن 
  .المالحظ أن الدراسات السابقة فإنها لم تأخذ على عاتقها في التطبيق في شركة كهرباء اربد

  :راسةمنهجية الد

تضمن هذا الجزء منهجية الدراسة من حيث طبيعة الدراسة، وطرق جمع البيانات، ومن ثم 
توضيح االختبارات الخاصة التي سوف تستخدم للتحقق من صدق وثبات أداة الدراسة، كما تم 
معرفة كيفية اختيار مجتمع الدراسة واإلجراءات التي سوف تتبع في توزيع أداة الدراسة، ثم تحديد 

  .ألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البياناتا

  :طبيعة الدراسة

اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كونها تحاول وصف موضوع البحث من حيث 
التعرف على االستقطاب الداخلي والخارجي والتعرف على أداء الموظفين، وتوصف بأنها تحليلية 
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ينة الدراسة عن طريق استخدام الحزمة االحصائية للعلوم ألنها تهدف إلى تحليل اتجاهات ع
  ).SPSS(االجتماعية

  : مجتمع الدراسة

فتم اخذ عينة عشوائية بسيطة  شركة كهرباء اربدسوف يتمثل مجتمع الدراسة بالعاملين في 
استبانات غير قابلة ) 5(، وتم استبعاد )158(استبانة، وتم استرداد وعددهم ) 200(بعدد 

  ).0.765( بنسبة) 153(االحصائي فتم تحليل للتحليل 

  :أسلوب جمع البيانات

  : تعتمد هذه الدراسة في الحصول على بياناتها من مصدرين أساسيين هما

من خالل تطويرها إلستبانة تخدم اغراض الدراسة كأداة لجمع البيانات : مصادر أولية -1
  .األولية

قة بموضوع الدراسة من خالل المسح تتمثل في الدراسات النظرية المتعل: مصادر ثانوية -2
الشامل المكتبي لما يتعلق بموضوع الدراسة، من رسائل ماجستير ومقاالت علمية محكمة 

 .باالضافة الى الكتب العلمية

  :أداة الدراسة

لتنفيذ الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة عن طريق االستعانة ببعض المصادر المختلفة 
مجال االستقطاب وعن انتاجية المؤسسة وتم القياس في االستبانة وخاصة تلك التي كتبت في 

  :الخماسي Likert Scale)(بواسطة مقياس 

موافق بشدة، موافق، موافق بدرجة (بدًء بالبدائل ) 1، 2، 3، 4، 5(ومنحت الدرجات من 
  ).محايد، معارض، معارض بشدة

  :وشملت اداة الدراسة ثالث محاور

 .الديمغرافية المتغيرات: المحور األول -

 .يشتمل على أسئلة تتعلق باالستقطاب الداخلي :المحور الثاني -

 .يشتمل على اسئلة تتعلق باالستقطاب الخارجي: المحور الثالث -

  .يشتمل على اسئلة تتعلق بانتاجية المؤسسة: المحور الرابع -
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  ):االستبانة( االختبارات الخاصة بأداة القياس

  :صدق اداة الدراسة

صدق المحتوى ألداة الدراسة حيث تم عرضها بعد تطوير الشكل األولي لها  تم التأكد من
على أصحاب الخبرة واالختصاص في الجامعات المختلفة للتأكد من تغطيتها لجوانب الدراسة 
األساسية، ووضوحها وسالمة صياغتها ومحتواها، ثم عدلت بناءا على مالحظاتهم في حذف بعض 

غة بعض الفقرات لتصبح أكثر وضوحا وفهما لدى مجتمع الدراسة، العبارات وتعديل وإعادة صيا
وبذلك تعتبر آراء المحكمين وتعديالتهم فيما يتصل باالستبانة داللة صدق كافية ألغراض 

  .الدراسة

  :ثبات أداة الدراسة

للتأكد من ثبات أداة الدراسة فقد تم احتساب معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا 
يبين المعامالت لمجاالت ) 1(والجدول اخلي والخارجي وانتاجية المؤسسة لالستقطاب الد

 .الدراسة، وقد اعتبرت هذه النسب مناسبة ومالئمة لغايات هذه الدراسة

  معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا :)1( جدول

  االتساق الداخلي  البعد
  0.74  االستقطاب الداخلي
  0.76  االستقطاب الخارجي

  0.84  كلاالستقطاب ك
  0.73  انتاجية المؤسسة

  :األساليب اإلحصائية التي سوف تستخدم في تحليل البيانات

تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي، وذلك باستخدام التكرارات والنسب المئوية لعرض 
وتبويب وقراءة أهم مالمح عينة الدراسة، وإظهار خصائصها باالعتماد على النسب المئوية 

لإلجابة على أسئلة الدراسة، وترتيب متغيراتها حسب أهميتها، وذلك باالعتماد على والتكرارات 
  :أما االختبارات اإلحصائية التي سوف تستخدم هي, األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية

 .للتأكد من مدى ثبات أداة الدراسة: Reliability)(اختبار كرونباخ الفا  -

 .لمتغيرات المستقلة في المتغير التابعلقياس أثر ا: تحليل االنحدار -

لمعرفة درجة اإلرتباط بين اإلستقطاب الداخلي ) correlation(تحليل معامل االرتباط  -
 .والخارجي من جهة وانتاجيةالمؤسسة من جهة أخرى
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  :مصطلحات الدراسة

  االستقطاب الداخلي والخارجي

ديد االحتياجات من األفراد عملية تبدأ عقب االنتهاء من تح: عرف االستقطاب على انه
الالزمين لشغل الوظائف الشاغرة واالتفاق على المواصفات والخصائص المطلوبة، والغرض 
األساسي من عملية االستقطاب هو تكوين قاعدة معلومات عن جميع المرشحين المحتملين من 

) واق الخارجيةسوق العمل المحلية أو األس( والخارجية) داخل المنظمة( كافة المصادر الداخلية
حتى يمكن االختيار من بينهم لشغل الوظائف الشاغرة، وبقدر ما تكون عملية االستقطاب ذات 

بقدر اتساع قاعدة المعلومات وتنوع المصادر التي تعتمد عليها في المعلومات عن ( كفاءة
لوصول إلى بقدر ما تكون عملية االختيار والمفاضلة أكثر كفاءة في ا) العناصر البشرية المحتملة

  .12أفضل العناصر لشغل وظائف المنظمة

عملية تمتد لتشمل ليس فقط السعي إلى الوفاء : كما وعرف السالم االستقطاب على انه
باحتياجات الوظائف من المرشحين وإنما الوفاء بحاجات ورغبات وقدرات واهتمامات المرشحين 

ة وللمتقدمين لكي يختار بعضهم لشغل الوظائف، وهكذا فان االستقطاب يوفر الفرصة للمنظم
  .13بعضا وفقا لمصالحهم واهتماماتهم

عمليات البحث والدراسة والتحري عن الموارد البشرية ذات الكفاءة : وعرف الوليد على انه
والتأهيل لملء الوظائف الشاغرة في مختلف المستويات التنظيمية، والعمل على انتقاء األفضل من 

البحث والدراسة والتحري عن أفضل  :ركز عملية االستقطاب علىبينها للعمل بالمنظمة، وت
الموارد البشرية التي يمكن ضمها للعمل بالمنظمة، تحديد مصادر االستقطاب المرتقبة واألكثر 
مناسبة للمنظمة، وجود النظم التي تمكن من تقييم المتقدمين بدقة من ذوي االختصاص، العدالة 

  .14الختيار، والتأكد من كفاءة اإلجراءات اإلداريةواالمانه والصدق عند عمليات ا

انه خطوة ضرورية من عملية التوظيف،  :على انه) Sighn & Rawat, 2006( وقد عرف
  .15والذي يسعى إلى جذب الكفاءات البشرية للعمل في الوظائف الشاغرة في المنظمة

لمرشحين عملية استكشاف ا: االستقطاب على انه) Stephen & Decanzo, 2004( عرف
للوظائف الشاغرة حاليا أو مستقبليا، وهي عملية الربط بين أولئك الذين يعرضون الوظائف 

  .16والذين يرغبون في شغلها

توفير مجموعة من األفراد المؤهلين للعمل وإبقاء المجموعة ضمن : وتم تعريفه على أنه
بينما يسعى الفرد إلى حجم يمكن إدراكه، إضافة إلى إعطاء صورة واقعية عن العمل ألفراد، 

  .17تحقيق أهدافه المتعلقة بالعمل، إضافة إلى إشباع حاجاته الشخصية
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  :بعد ما تقدم من توضيح لمفهوم استقطاب الموارد البشرية يمكن للباحث أن يعرفه كما يلي

هو عملية أولية للتوظيف، تهدف المنظمة من خاللها بعد ذلك إلى جذب المورد البشري 
ظمة نتيجة وجود شواغر في المنظمة وعدم إمكانية سد الفجوة التي أنتجتها هذه للعمل في المن

الشواغر إال بالتوظيف، لذلك يجب السعي إلى ربط أهداف المنظمة مع األهداف الشخصية للعاملين 
  .ألداء العمل بالطريقة المطلوبة وبما ضمن كفاءة العمل

رية إلى أن هنالك عمليات من الممكن أن مع العرض السابق لعملية االستقطاب للموارد البش
  :تعوض عن عملية االستقطاب وتتمثل هذه العمليات في

الن الكثير من عمليات تنظيم العمل التي تحدث بها أخطاء كثيرة، فمنها : إعادة تنظيم العمل -1
إعطاء العبء الوظيفي إلى شخص آخر، وينتج عن ذلك وجود شواغر في المنظمة أو العكس 

من العاملين الذين ال يملكون واجب عمل من المنظمة، لذلك تسعى المنظمة في  بوجود عدد
وهذه الحالة تحدث إذا حدث أخطاء في عملية التخطيط للوارد  ،الحالة األولى إلى استقطاب

  .البشرية، لعدم وضع العدد المطلوب والمشروط من المورد البشري للمنظمة

وهذه اآللية من التصرف يمكن أن  ،وقت إضافييمكن استخدام نفس العاملين في العمل ل -2
 .والتي يحدث عملية الحاجة للعاملين في موسم معين ،يحث في بعض المنظمات االنتاجية

 .وهي التعاقد مع حاجة المنظمة من العاملين للعمل بعمل جزئي: العمل ضمن عمل جزئي -3

المنظمة مع األخذ بعين وهو توقيع عقود جزئية مع العاملين وذلك لضمان عمل : عقود جزئية -4
  .18االعتبار أنها تنتهي بانتهاء وقتها

  :فهي مصادر االستقطاباما في 

تسعى الكثير من المنظمات إلى االستقطاب الداخلي، والذي يقصد به : المصادر الداخلية -1
االعتماد على الكفاءات الموجودة في المنظمة لسد العجز الذي تعاني منه المنظمة دون 

  .الموارد البشرية من خارج المنظمة االلتفات إلى

وتقوم المنظمات باالستقطاب الداخلي بسبب ما يترتب عليه من الكثير من الفوائد ومنها 
  :نذكر

بسبب أن االستقطاب الداخلي يوفر الكثير من المال الذي سوف ينفق على عملية استقطاب   - أ
يتطلب هذا األخير  الخارجي، الن المرشحين للوظائف الجديدة بحاجة إلى تدريب مما

مصروفات مالية من قبل المنظمة، وبهذا سوف تبقى المصروفات في المنظمة ضمن الوضع 
  .الطبيعي، وال تتحمل المنظمة تكاليف إضافية بسبب عملية االستقطاب
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ألنه يتمثل في رؤية  ،إنها تعتبر بمثابة حافز للعاملين لما تمثله من تشجيع في العمل  - ب
 .مكن أن يصل إليه إذا امتاز بالعمل الكفؤالشخص للمكان الذي ي

الن االستقطاب الخارجي يسبب في بعض األحيان إلى تثبيط الروح المعنوية للعاملين لما   - ت
تمثله المنظمة من االستعانة بالعاملين من خارج المنظمة، بذلك يتولد عند العاملين عم ثقة 

  .19المؤسسة فيهم لترقيتهم إلى مواقع أفضل

قطاب الداخلي بالنزاهة وليحقق الفائدة المرجوة يجب أن تعلن الشواغر وليتصف االست
وإلمكانية  ،ليتسنى للجميع المنافسة ،الموجودة في المنظمة في أماكن يمكن أن يقراها كل العامين

  .شعور الجميع بالرضا الداخلي من عمليات االستقطاب التي سوف تحصل في المنظمة

انه يمكن أن : ن أن يتصف بمجموعة من العيوب ومن أهمهاكما أن االستقطاب الداخلي يمك
تتولد عالقة شخصية بين األشخاص المسؤولين عن االستقطاب والمتقدمين مما يؤدي ان تتصف 

  .20عملية االستقطاب بعدم النزاهة والصدق مما سوف يؤثر على عمل منظمة ككل

ند عدم قدرتها في استيفاء تسعى المنظمة إلى االستقطاب الخارجي ع :االستقطاب الخارجي
العدد الكافي من العاملين الحاليين في المنظمة، لذلك تسعى المنظمة إلى هذه الطريقة، وتتمثل 

  :عمليات االستقطاب الخارجي بالكثير من اإلجراءات نذكر منها

اإلعالن في الصحافة المحلية، اإلعالن ضمن موقع المنظمة، وكاالت التوظيف، مجالت 
سماع من نفس العاملين في المنظمة، المعاهد والجامعات، مواقع التوظيف، اإلذاعات متخصصة، ال

  .المسموعة

وان االستقطاب الخارجي بالرغم من انه يؤثر كما تم بيانه سابقا في التأثير على الروح 
والذي سوف ينعكس  ،المعنوية للعاملين في المنظمة اال انه يقوم بضخ دماء جديدة في المنظمة

على العمل المنظمي في االنفتاح على األفكار المتطورة للعمل المنظمي والمحققة ألهداف 
 .21المنظمة

 اإلنتاجية 

من النواتج التي يتم التوصل إليها، فهي العالقة بين ) المستوى(تعرف اإلنتاجية بأنها المدى 
وبين النتائج ) نتاج سلعة أو خدمةإل(المستخدمة في العملية اإلنتاجية ) Inputs(الموارد 

)Output ( من تلك العملية وهي االستخدام الكفء للموارد) العمل، ورأس المال، واألرض
  .22وذلك إلنتاج السلع والخدمات...) المعدات الطاقة، والمعلومات



 اثر االستقطاب الداخلي والخارجي على انتاجية المؤسسة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3201

واإلنتاجية هي مقياس للمخرجات االقتصادية، وهي مهمة جدًا ألن االقتصاد والنمو 
كما أن هناك العديد من العوامل الخارجية تؤثر في إنتاجية . يعتمدان بشكل كبير عليها االجتماعي

المؤسسات مثل نظام الضرائب الذي يؤثر على االدخار وفرص االستثمار، والتعليمات الحكومية 
ومع ذلك فإن مدراء المؤسسات لهم القدرة على تطوير اإلنتاجية من . التي تؤثر على اإلنتاجية

العديد من القرارات ومنها قدرتهم على تحفيز العاملين وزيادة الحماسة لديهم ورفع مستوى خالل 
كما يجب عليهم التوفيق بشكل جيد بين رأس المال الموجود والعمل . األداء الفعال لديهم

والعمال، وفي عالم متغير على المدراء أن يقدموا كل سلعة أو خدمة بجودة عالية، كما يجب 
  .23ير أساليب عمل وإنتاج جديدة من حيث وسائل اإلنتاج والتكنولوجياعليهم تطو

ولذلك فإن الجودة العالية للقرارات تعتمد بشكل كبير على جودة البصيرة التي يتمتع بها 
فاإلنتاجية إذن هي مقياس كفاءة القيادة أو فشلها في توظيف الموارد . المدراء والحكمة اإلدارية
ويمكن النظر إلى اإلنتاجية بأنها نظام له عدة مراحل .بشرية والماديةالضرورية الطبيعية وال

تتضمن، تحديد الغرض، أو الهدف، أو المهمة، والتخطيط بغرض تنفيذ الهدف، وتتم مرحلة 
التخطيط بخطوتين هما تحديد مراحل المدخالت والمخرجات والتحول بتحديد نوعية وطبيعة 

  .24الموارد المستغلة

  .ةأهمية اإلنتاجي

  :يمكن إبراز أهمية اإلنتاجية للمنظمة من خالل الجوانب التالية

  .نجاح المؤسسة والدليل على قدرتها على االستمرار) 1

  .عنصر هام في تحقيق األرباح مما يمثل مصدرًا لرأس المال) 2

عنصر في توسيع نطاق السوق بتقديم المزيد من السلع والخدمات إلشباع احتياجات ) 3
  .المجتمع

  .25عنصر هام في كفاءة استخدام الطاقة اإلنتاجية ومن ثم خلق فرص للتشغيل والتوظيف) 4

وبالتالي فإن الكفاءة اإلنتاجية األعلى تعني مستوى أفضل للمعيشة على المستوى الوطني 
  .والقومي، ومن ثم فهي المصدر األهم للتنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع الحديث

أهمية عملية للكفاءة اإلنتاجية باعتبارها من أهم المتغيرات التنظيمية ذات  ويتضح مما سبق
العالقة بفعالية المؤسسة كما يتضح من أن االستقطاب للمؤسسات بمختلف أنواعها قد يكون له 

  .األثر الواضح على متغير الكفاءة اإلنتاجية
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  وصف عينة الدراسة

  لموظفين حسب المتغيرات الدراسةالتكرارات والنسب المئوية لعينة ا :)2(جدول 

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 الجنس
 60.1 92 ذكر
 39.9 61 أنثى

 العمر
 30.7 47 30اقل من  20

 41.8 64 40إلى اقل من  30من 
 27.4 24 55إلى اقل من  40من 

 المؤهل العلمي
 13.7 21 ثانوية عامة فأقل

 69.9 107 بكالوريوس
 16.3 25 دراسات عليا

يتضح من الجدول السابق ان افراد العينة توزعوا بين الذكور واالناث، اال ان عدد الذكور 
كما يالحظ من الجدول ان الفئة ). 61(اما تكرار عدد االناث فبلغ ) 92(كان اكبر بتكرار بلغ 

كهرباء  في شركةهي اكبر فئة عمرية من الموظفين ) 40إلى اقل من  30(العمرية المتوسطة من 
  . البكالوريوسحيث تحمل الغالبية العظمى منهم شهادة  اربد

  : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة

مرتبة تنازليًا  االستقطاب الداخليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  :)3(جدول 
  حسب المتوسطات الحسابية

  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  درجة

  الموافقة

 متوسطة 1.23 2.85  .تعتمد الشركة على أسلوب الترقية الداخلية لملء الشواغر  1 1
 متوسطة 1.24 2.84  .تهتم الشركة بدوران العمل لإلستقطاب الداخلي  8 2

3 4  
إن اختيار الموظفين من خالل التعاقب الوظيفي يساعد على 

  .عمل الموظفين في الشركةتحفيز 
 متوسطة 1.14 2.82

 متوسطة 1.28 2.72  .إن إعتماد اسلوب الترقية الداخلية يعطي حافز للعمل  3 4

5 9  
االعالن هو أمر حتمي عن الوظائف الشاغرة لالدارة 

  المتوسطة والعليا في الشركة
 متوسطة 1.27 2.68

 متوسطة 1.24 2.67  .المناصبتعمد الشركة إلى نشر ثقافة العدالة في تولي   7 6
 متوسطة 1.21 2.63تهتم الشركة باإلعتماد على اإلستقطاب الداخلي إيمانًا بقدرة   10 7
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  درجة

  الموافقة
  .الموظفين العاملين

8 5  
إتاحة الفرص للتقدم إلى الوظائف الشاغرة المتوسطة والعليا 

  .في الشركة
 متوسطة 1.30 2.62

9 2  
سيلة للمحافظة على تعتمد الشركة على الترقية الداخلية كو

  .العاملين لديها
 متوسطة 1.18  2.58

10 6  
تهتم الشركة بتوفير مبدأ تحفيز العمل للعاملين بناء على 

  .ترقيتهم للوظائف العليا تبعًا ألدائهم
 متوسطة 1.30 2.52

 متوسطة  1.04 2.69 ككل االستقطاب الداخلي   

، االستقطاب الداخليلفقرات المعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات) 3(يبين الجدول 
تعتمد الشركة على أسلوب الترقية الداخلية لملء "والتي تنص على ) 1(حيث جاءت الفقرة رقم 

، تلتها في )1.23(وانحراف معياري ) 2.85(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " الشواغر
" م الشركة بدوران العمل لإلستقطاب الداخليتهت"والتي تنص على ) 8(رقم  الفقرةالمرتبة الثانية 

ونصها ) 6(، بينما جاءت الفقرة رقم )1.24(وبانحراف معياري ) 2.84(بمتوسط حسابي بلغ 
" .تهتم الشركة بتوفير مبدأ تحفيز العمل للعاملين بناء على ترقيتهم للوظائف العليا تبعًا ألدائهم"

، وبلغ المتوسط )1.30(وانحراف معياري  )2.52(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 
  ).1.04(وبانحراف معياري ) 2.69(ككل  لالستقطاب الداخليالحسابي 

مرتبة تنازليًا  االستقطاب الخارجياألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  :)4(جدول 
  حسب المتوسطات الحسابية

  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  لمعياريا

  درجة

  الموافقة

1 6  
تقوم الشركة باإلستقطاب الخارجي من ضمن مسؤوليتها 

  اإلجتماعية
 متوسطة 1.16 3.16

2 2  
تقوم الشركة بالعمل على إستقطاب الخبرات ذات الكفاءة في 

  .سوق العمل
 متوسطة 1.23 3.11

3 4  
تولي الشركة اإلهتمام في اإلستقطاب الخارجي بناء على 

  .الخبرة
 متوسطة 1.14 3.10

 متوسطة 1.15 3.08  .يعتبر االستقطاب الخارجي اهمية لتجديد حيوية العمل  10 4

5 7  
للتعاقد مع  تعتمد الشركة على اإلطالع في األدوار المحتملة

  شركات التوظيف عند الحاجة
 متوسطة  1.15 3.04
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  لمعياريا

  درجة

  الموافقة

 متوسطة  1.21 2.93  .إن الخبرة والتعليم وحاجة العمل هو االساس في العمل  9 6

7 5  
تعتمد الشركة على إمكانية العدالة بين أطياف المجتمع 

  .المحلي
 متوسطة 1.30 2.91

8 3  
تهدف الشركة إلى إستقطاب أوائل الدفع ذات العالقة من 

  .الجامعات األردنية المختلفة
 متوسطة 1.11  2.88

9 1  
تهتم الشركة باإلستقطاب الخارجي ضمن معطيات العمل 

  .والحاجة
 متوسطة 1.21 2.82

 متوسطة 1.16  2.76  يتم اإلعالن في الوسائل المختلفة إلستقطاب الكفاءة  8 10
 متوسطة 0.97 2.97 ككل االستقطاب الخارجي   

، االستقطاب الخارجيلفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 4(يبين الجدول 
وم الشركة باإلستقطاب الخارجي من ضمن تق"والتي تنص على ) 6(حيث جاءت الفقرة رقم 

وانحراف معياري ) 3.16(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " مسؤوليتها اإلجتماعية
تقوم الشركة بالعمل على "والتي تنص على ) 2(رقم  الفقرة، تلتها في المرتبة الثانية )1.16(

وبانحراف معياري ) 3.11(ابي بلغ بمتوسط حس" إستقطاب الخبرات ذات الكفاءة في سوق العمل
يتم اإلعالن في الوسائل المختلفة إلستقطاب "ونصها ) 8(، بينما جاءت الفقرة رقم )1.23(

، وبلغ )1.16(وانحراف معياري ) 2.76(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " الكفاءة
  ).0.97(وبانحراف معياري ) 2.97(ككل  االستقطاب الخارجيالمتوسط الحسابي 

مرتبة تنازليًا  إنتاجية المؤسسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات :)5(جدول 
  حسب المتوسطات الحسابية

  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

 عالية 93. 4.00  .يتم إنجاز األعمال بالسرعه الممكنه  1  1
 عالية 61. 3.95  ر أهمية تحقيق هدف الشركةتقوم الشركة بنش  10  2
 عالية 82. 3.94  تشجع الشركة األفكار اإلبداعية التي تهدف إلى رفع األداء  13  3

4  11  
تسعى الشركة إلى إنخراط العاملين في تحقيق إستراتيجية 

  .الشركة
 عالية 97. 3.82

 عالية 90. 3.80  .تحدد الشركة معايير األداء العام  9  5
 عالية 62. 3.79  .تم إنجاز األعمال بأقل التكاليفي  2  6
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الدرجة

7  16  
تقوم الشركة على تطوير بيئة العمل بما يتناسب مع 

  مرحلة العمل وطبيعة القدرة اإلنتاجية
 عالية 1.04 3.78

8  3  
إن معيار إدامة الجودة وتطويرها عامل مهم في مخرجات 

  .عمل الشركة
 عالية 1.07 3.68

9  17  
تحفيز إنتاجية العاملين بما يتناسب مع  تقوم الشركة على
  إستراتيجة الشركة

 عالية 97. 3.68

 متوسطة 92. 3.58  تتميز الشركة بسعيها على تحسين جودة األداء  15  10
 متوسطة 88. 3.54  للعاملين لتطوير العمل تقدم الشركة األدوات الالزمة  14  11

12  19  
الضعف تسعى الشركة الى تقييم ادائها لمعرفة نقاط 

  .والقوة
 متوسطة 1.13 3.54

 متوسطة 1.08 3.51  تنشر الشركة إنجاز اداء العاملين المتميزون  12  13
 متوسطة 74. 3.42  ينجز العاملون العمل بناء على الموارد المتاحه  6  14
 متوسطة 97. 3.37  يتم إعتماد معايير الجودة لتحسين معايير العمل  4  15

16  18  
ع انتاجيتها بما يتناسب مع رغبتها تسعى الشركة إلى رف

  في التميز
 متوسطة 1.03 3.35

 متوسطة 1.21 3.35  .تأخذ الشركة توصيات العاملين بما يحقق اهدافها  20  17
 متوسطة 80. 3.34  .تمتلك الشركة التكنولوجيا الالزمة للعمل  8  18

19  5  
يقوم الموظفين باالعمال ضمن نطاق عملهم وخارج نطاق 

  يستطيعون عمله عملهم بما
 متوسطة 90. 3.31

 متوسطة 83. 3.22  تمتلك الشركة المهارات الفنية للقيام بالعمل  7  20
 متوسطة 0.98 3.22 إنتاجية المؤسسة    

حيث  ،إنتاجية المؤسسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 5(يبين الجدول 
في المرتبة األولى " ز األعمال بالسرعه الممكنهيتم إنجا"والتي تنص على ) 1(جاءت الفقرة رقم 

تقوم "بالمرتبة الثانية والتي تنص على ) 10(تلتها الفقرة رقم  ،)4.00(وبمتوسط حسابي بلغ 
تمتلك الشركة "ونصها ) 7(بينما جاءت الفقرة رقم " الشركة بنشر أهمية تحقيق هدف الشركة

، وبلغ المتوسط )3.22(خيرة وبمتوسط حسابي بلغ بالمرتبة األ" المهارات الفنية للقيام بالعمل
  ).0.98(، وبانحراف معياري )3.22(ككل  إنتاجية المؤسسةالحسابي 
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  :اختبار فرضية البحث الرئيسية

) α ≥ 0.05(يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة : فرضية البحث الرئيسية

  .في شركة كهرباء اربد ةانتاجية المؤسسعلى لالستقطاب الداخلي والخارجي 

  :الختبار فرضية البحث الرئيسية كان ال بد من

  :والتي تنص علىاختبار الفرضية الفرعية االولى 

لالستقطاب الداخلي ) α ≥ 0.05(يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة 

  .في شركة كهرباء اربد انتاجية المؤسسةعلى 

لالستقطاب الداخلي على انتاجية ف عن االثر للتحقق من صحة هذه الفرضية وللكش
  ).6(م استخدام تحليل االنحدار البسيط كما هو مبين في الجدول رقم ت المؤسسة

  تحليل االنحدار ألثر االستقطاب الداخلي على انتاجية المؤسسة :)6( جدول

  المتغير

 المستقل
R  

  االرتباط
Rالتباين

2
  

 المفسر
  قيمة
F 

  Fداللة 

 اإلحصائية
. Beta  يمةق  

T  

  مستوى

 الداللة

  االستقطاب
 000. 4.320 379. 000. 18.660 144. 379. الداخلي

    )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة *

فسرت  االستقطاب الداخليأي أن ) 0.144(يتبين من الجدول أعاله أن التباين المفسر بلغ 
 0.000صائية وبداللة إح T "4.320"، وبلغت قيمة انتاجية المؤسسةمن % 14.4ما قيمته 

لالستقطاب إيجابي  تأثيرمما يشير إلى وجود ) 0.05( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة
  .على انتاجية المؤسسة الداخلي

  :والتي تنص علىاختبار الفرضية الفرعية الثانية 

لالستقطاب الخارجي ) α ≥ 0.05(يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة 

  في شركة كهرباء اربد المؤسسةانتاجية على 

انتاجية على لالستقطاب الخارجي للتحقق من صحة هذه الفرضية وللكشف عن العالقة 
  ).7(م استخدام تحليل االنحدار البسيط كما هو مبين في الجدول رقم ت المؤسسة
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  تحليل االنحدار ألثر االستقطاب الخارجي على انتاجية المؤسسة :)7(جدول 

  المتغير

 المستقل
R  

  االرتباط
Rالتباين

2
  

 المفسر
  قيمة
F 

  Fداللة 

 اإلحصائية
. Beta  قيمة  

T  

  مستوى

 الداللة

  الستقطابا

 الخارجي
.195 .038 4.373 .039  .195 2.091 .039 

     )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة *

فسرت االستقطاب الخارجي أي أن ) 0.038(يتبين من الجدول أعاله أن التباين المفسر بلغ 
وهي  0.039وبداللة إحصائية  T "2.091"وبلغت قيمة  ،انتاجية المؤسسةمن % 3.8يمته ما ق

االستقطاب الخارجي إيجابي  تأثيرمما يشير إلى وجود ) 0.05( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة
  .على انتاجية المؤسسة

  :تحليل العالقة التي تربط االستقطاب الداخلي والخارجي على انتاجية المؤسسة

  :فقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون للكشف عن قوة العالقة والجدول أدناه يوضحها

االستقطاب الداخلي والخارجي من جهة وانتاجية معامل ارتباط بيرسون بين  :)8(جدول 
  المؤسسة من جهة اخرى

 انتاجية المؤسسة  
 (**)379. معامل االرتباط ر االستقطاب الداخلي

 000. ائيةالداللة اإلحص 
 135  العدد 

 041. معامل االرتباط ر  االستقطاب الخارجي
 663. الداللة اإلحصائية 
 135  العدد 

  ).0.01(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  **    ).0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  *

اخلي وانتاجية االستقطاب الدبين  يتبين من الجدول أعاله وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا
المؤسسة، بينما لم تظهر عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين االستقطاب الخارجي وانتاجية 

  . المؤسسة
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  :النتائج

  ان عدد الذكور كان اكبر من عدد االناث، وهو ما يعني انعكاس الثقافة الشرقية في التعيين
  .في شركة كهرباء اربد من خالل تغليب عدد الذكور على االناث

  يتم ممارسة االستقطاب الخارجي في شركة كهرباء اربد اكثر من االستقطاب الداخلي، وهو
  .ما يعكس حجم الضغوطات على الشركة نتيجة البطالة الموجودة في المجتمع االردني

  تتمتع شركة كهرباء اربد بدرجة ممارسة لالنتاجية بمقدار متوسط يميل الى االتفاع، وهو ما
  .زي لما تقوم به من خدمات في محافظة اربديعني ان عملها موا

  بما يعزز العاملين بما  على انتاجية المؤسسة لالستقطاب الداخليإيجابي  تأثيروجود
  يتنافس مع تحفيزهم وتحقيق اداء الشركة

  فان الدماء الجديدة في االستقطاب الخارجي على انتاجية المؤسسةإيجابي  تأثيروجود ،
  .وتنعكس ايجابا على العمل في الشركة العمل فانها تثري العمل

 االستقطاب الداخلي وانتاجية المؤسسة، فكلما زاد بين  وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا
  االستقطاب الداخلي انعكس على انتاجية المؤسسة، 

  ،بينما لم تظهر عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين االستقطاب الخارجي وانتاجية المؤسسة
ن للباحث ان يعزوه الى ان االستقطاب الخارجي هو امر غير مرحب به في وهو ما يمك

الشركة الى ان العاملين الذين تم استقطابهم خارجيا فانه انعكس عملهم بما يتناسب في 
تحقيق نتائج اداء مناسبة من خالل انعكاسها ايجابا، والذي يعزوه الباحث بسبب الثقافة 

باالضافة الى حاجة المورد البشري الخارجي للعمل نظرا االيجابية في شركة كهرباء اربد 
  .للظروف االقتصادية للشباب

ان التي توصلت الى  Devaro & Morita (2009(توافقت الدراسة الحالية مع دراسة 
 & Krakel & Lammers(دراسة االستقطاب الخارجي ينعكس على االداء، كما واختلفت مع 

Szech (2011 المنظمة تفضل التوظيف الخارجي مع اهمية تفعيل  التي توصلت الى ان
االستقطاب الداخلي والخارجي، وهو ما يعني شركة كهرباء اربد تحاول الموازاة في االستقطاب 
الخارجي والداخلي للمحافظة على اداء مناسب لهدفها وبما ينعكس مع هدفها وتفعيل استقطاب 

على المل حتى وان كانوا غير مرحبين بهم في دماء جديدة في العمل ليكون لهم تاثير ايجابي 
البداية اال ان الثقافة التنظيمية في شركة كهرباء اربد قادرة على العمل كفريق واحد للعاملين 

  .فيها
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  :التوصيات

  ضرورة تفعيل االستقطاب الداخلي والخارجي لما له من الكثير من الفوائد على العمل بما
  .يضمن تحقيق اهداف العمل

 يد على انتاجية المؤسسة بما يحقق االهداف المنشودة ومحاولة رفع انتاجيتها بما التاك
  .يحقق رغبات الزبائن وتطلعات الموظفين

  العمل على فتح باب المنافسة بما يضمن العمل على اساس اضافة قيمة للعمل سواء
  .الداخلي والخارجي لما يتوقع ان ينعكس على العمل
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 أحكام الجهالة في شركتي العنان واملضاربة
  

  **عبد الله علي الصيفيو *أيمن سلمان أبو غليون

  

  ملخص

يتناول هذا البحث الجهالة في شركتي العنان والمضاربة مبينا تعريف الجهالة والشركة ومجيبا على 
ل استخدام المنهج مشكلة البحث الرئيسية وهي ما أثر الجهالة على شركتي العنان والمضاربة من خال

  .الوصفي والتحليلي

تــدخل الجهالــة علــى شــركتي العنــان والمضــاربة بقســميها   : وقــد َخلــص البحــث إلــى جملــة مــن النتــائج  
  .اليسيرة والفاحشة ويعفى عن الجهالة اليسيرة وتفسد الشركة بالجهالة الفاحشة التي تسبب النزاع والخالف

  .ضاربةالم، العنان ،الجهالة: الكلمات المفتاحية

 
Ignorance in the Unleashed Company and the Speculation  

 

Ayman S. Abu Galion، PhD student at the University of Jordan. 

Abdallah A. Al-Saifi، Professor of Jurisprudence and its Principles at the 
University of Jordan. 

 

Abstract 
This research will look at the ignorance in Al-anan and speculation companies. It 

will also discuss the definition of each and answer the main research issue، which is 
identifying the influence of both companies، using descriptive analytical approach. 

The research concluded a set of Results: ignorance with its two types; the minor and 
major، enters both companies. The minor ignorance is forgiven while the major one، 
which causes conflict and discord، terminates the contract. 

Keywords: Ignorance the al-Anan company، The speculative company. 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
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  : المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين 
اهتم اإلسالم بالعقود إلعطاء كل ذي حق حقه ومن شرط العقد خلوه من الجهالة ودخول : وبعد

ا عقود الجهالة في العقود شغل كثيرا من النقاشات بين الفقهاء بين موسع أو مضيق ومنه
المشاركات فكانت متأثرة بهذه النقاشات فاختلفت نظرة العلماء لمشروعية بعض صورها وبعض 

  .مسائل فيها وكانت الجهالة من األدلة الحاضرة والمتكررة في الحكم عليها

وقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على أكثر هذه الشركات انتشارا وهما شركة الِعنان 
إال انه اختلف في اعتبار كثير من المسائل بسبب دخول الجهالة فقمت  والمضاربة فمع صحتهما

  .بتعريف شركتي العنان والمضاربة ودراسة المسائل التي تدخل فيها الجهالة

  :أهمية البحث

  :تظهر أهمية هذا البحث فيما يلي

  . التعامل الكثير في شركتي العنان والمضاربة فهي من طرق تنمية المال -1

  .رفات الشركاء تحتاج إلى ضوابط لتبعدهم عن الخالف والنزاع المستقبليكثرة تص -2

  :مشكلة البحث

  :تظهر مشكلة هذا البحث في اإلجابة عن هذه التساؤالت

  .ما أثر الجهالة في شركتي العنان والمضاربة -1

  .ما صور الشركة المحتوية على جهالة والحكم الشرعي لها -2

  :أهداف البحث

  :البحث في النقاط التالية تكمن أهداف هذا

  . بيان أثر الجهالة في شركتي العنان والمضاربة -1

  .توضيح صور الشركة المحتوية على جهالة والحكم الشرعي لها -2

  :الدراسات السابقة

  :منهاأجزاءه من كتبوا بالجهالة أو الغرر وولكن تناوله بعض  هذا الموضوع جديد الطرح

رسالة /للدكتور الصديق محمد اإلمين الضرير: ي الفقه اإلسالميالغرر وأثره في العقود ف -1
  . 1967دكتوراه نوقشت 
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رسالة /للدكتورعبد الله علي محمود الصيفي/  الجهالة وأثرها في عقود المعاوضات -2
وهي أول الرسائل  م2000/المشرف الدكتور محمد نعيم ياسين / ماجستير الجامعة االردنية

  .جهالة في عقود المعاوضاتالتي تناولت موضوع ال

رسالة ماجستير جامعة آل / عمر فالح الشقرا / أحكام الجهالة في العقود المالية المستجدة -3
عرف الباحث العقود المستجدة وتناول / بإشراف الدكتور محمد العمري 2017 ،البيت

  .الجهالة في أنواع منها مثل عقود التوريد والتأمين

رسالة ماجستير / مالك محمد علي يوسف القضاة/ الت المالية المعاصرةأثر الغرر في المعام -4
  . جامعة جرش المشرف الدكتور جبر محمود الفضيالت 2011

تتميز هذه الدراسة بطرح الجهالة في شركتي العنان والمضاربة التي لم تتناولها  :ميزة الدراسة
  .تقوم التجارة واالستثمار عليها الرسائل السابقة وهي من العقود المهمة قديما وحديثا التي

  : منهج البحث

  :هذا الموضوع فقهي من باب المعامالت ولتحصيل المقصود اتبعت سلوك المناهج التالية

  .وذلك بتحديد معنى الجهالة وأنوعها وتعريف الشركة والعنان والمضاربة: الوصفي

مسائل شركتي العنان باستقراء مواضع الخالف بين العلماء في خالفهم في : االستقرائي
  .والمضاربة

تحليل األسباب والعلل واالجتهادات في موضوع دخول الجهالة في شركتي العنان : التحليلي
  . والمضاربة

  :واقتضى دراسة هذا الموضوع الى مبحثين ومقدمة وخاتمة

  :قسامهماأتعريف الجهالة والشركة و :المبحث االول

  :اتعريف الجهالة وأقسامه: المطلب األول

  )1(:ترجع معاجم اللغة معنى الجهالة إلى معنيين هما:تعريف الجهالة لغة :الفرع األول

  )2(.التصرفات الخارجة عن المعتاد: وهو المعنى الحقيقي والمقصود بعدم العلم: عدم العلم -1

  )3(. استجهلت الريح الغصن أي حركته فاضطرب:الحركة دون انضباط وهو المجاز مثل -2
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  :تعريف الجهالة اصطالحا :ثانيالفرع ال

لم يعرف المتقدمون الجهالة كمصطلح فقهي إنما اكتفوا بداللة الكلمة اللغوية على عدم العلم 
  .واستعملوها باشتقاقاتها في أبواب الفقه

واْلمجهوُل اصِطالحا ما " الجهالة اصطالحا فقال الذي عرف )4(القرافيويستثنى من ذلك 

وُلهصح ِلمع َلْت ِصَفُتههج5("و(.  

  :أما تعريف المعاصرون للجهالة كاآلتي

وصف لما علم حصوله وطوي عنا المراد منه أو جنسه أو نوعه أو "عبد الله الصيفي الدكتور -1
  )6("صفته أو مقداره أو وقت وجوده

  )7("وصف يطرأ حين التعاقد مجهولة حقيقته"الدكتور محمد سميران -2

  :تعريفين باألمور التاليةويمكن مناقشة ال

فقد تكون الجهالة ال يعلم ) لما يعلم حصولها(فيناقش تقيده بما : أما تعريف الصيفي
  .وفيه تعريف الجهالة بضده بقوله ما علم حصوله ،حصوله كبيع الطائر في الهواء

ن أنه غير الزم للجهالة فيحتمل أن تكو )حين التعاقد(تقييده ب :أما تعريف سميران فيناقش
الجهالة بعد التعاقد مثل شرط ملحق لعقد الشركة بتحديد مبلغ معين ألحد الشريكين فتدخل 

  .ويناقش أيضا باستخدام لفظ مجهول في التعريف يؤدي إلى الدور في التعريف،الجهالة للعقد

وصف في العقد طوي عنا المراد منه ويكون في الجنس أو : ويمكن تعريف الجهالة

  . المقدار أو الوقت النوع أو الصفة أو

  :شرح التعريف

  .الحتمال رفعة وإزالته ووقوع اختالف اآلراء في وجوده) عرضي(أي غير ثابت  :وصف

  .أي خفي علينا المقصود به الحتمال دخول غيره فيه: طوي عنا المراد منه

  .كل هذه مضان وقوع الجهالة:والوقت والجنس والنوع والصفة والمقدار

  )8(:الجهالة التي لها أحكام مرتبتين عند الفقهاء :الجهالةأقسام  :الفرع الثالث

  . مثل بيع الثمار قبل بدو صالحها: فاحشة وهي مؤثرة -أ

  . كجهالة أساس الدار عند شراؤها: يسيرة غير مؤثرة -ب
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  :تعريف الشركة:المطلب الثاني

  :تعريف الشركة لغة واصطالحا :الفرع األول

  :ن وهماوتعود لمعنيي):لغة(تعرف الشركة 

االمِتداٍد واالسِتَقامٍة وِمْنه شرك الصاِئِد، سمي بَذِلك  - 2 المَقارَنٍة وِخَلاِف االْنِفراٍد -1
  )9(.ِلامِتداِدِه

  )10(ثبوت الحق في شيء الثنين فأكثر على جهة الشيوع هي ):اصطالحا(تعريف الشركة 

  :ريف شركة العنان والمضاربةأقسام وأنواع الشركة وتع :الفرع الثاني

  :للشركة قسمان :أقسام الشركة

  .وهي أن يمتلك شخصان فأكثر عينًا من غير عقد:شركة الملك:القسم األول -أ

  )11(.وهي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر: شركة العقود:القسم الثاني -ب

  :أنواع شركة العقود

وشركة -3وشركة العنان  - 2شركة مفاوضة  -1:تقسم الشركة في الفقه إلى أنواع هي
  )12(.شركة المضاربة - 5) الذمم( وشركة الوجوه -4)الصانع، التقبل،وتسمى األبدان( الصنائع

  : تعريف شركة العنان

الَِّذي يمسك بِه : اللِّجام -2ما يَظهر َأمامك  -1من يِعن عَننًا وتعود إلى معنيين ) لغة(
  )13(.الدابُة

  )14(.أن يشترك رجالن بماليهما على أن يعمال فيهما بأبدانهما والربح بينهما: حا هيواصطال

كل شريك فعل  أن يجوز:وقد يطلق عليها عند المالكية والحنابلة المفاوضة التي يعرفونها ب
  )15(.كل واحد منهما على صاحبه

لسير ِفي اَألرض من ا): لغة(وهي :))16(الِقراض والمعاملة وتسمى( :تعريف شركة المضاربة
   )17(ِللتِّجارِة

  )18(.هي عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب وهو المضارب :واصطالحا

  )19(.أن يدفع رجل ماله إلى رجل ليتجر به، ويكون الربح بينهما على ما يشترطانه :وصورتها
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  :أثر الجهالة في شركة أركان العنان والمضاربة :المبحث الثاني

شركة العنان والمضاربة عند العلماء إال انه قد تدخلهما الجهالة فعندها يختلف مع صحة 
حكمها فتكون فاسدة إذا كانت الجهالة فاحشة أو يعفى عنها إذا كانت يسيرة وعند الحكم على 

  : عليه بين الشريكين وتفصيل ذلك كاآلتي التصرف الفاسد يقترب العلماء من المتفق

 :هالة في الصيغةدخول الج: المطلب األول

العبارتان الدالتان على اتفاق الطرفين ويدالن  :وهماوتتكون الصيغة من اإليجاب والقبول 
  )20(.بالعقد على الرضا

  :دخول الجهالة في صيغة شركة العنان: الفرع األول

بيان و على الربح ثرالمؤ الشرط أوالصيغة اإلنشائية ويكون دخول الجهالة من جانبين إما من 
  . كاآلتيذلك 

  ):اإليجاب والقبول(الصيغة اإلنشائية  -1

 فاإليجاب والقبول في الشركة هو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول اآلخر قبلت
  )21(.ولو بالمعنى أو بالفعل أو الكتابة أو إشارة

ق الرضا وان ال تحتمل أكثر من يوالصيغة يجب أن تكون دالة ومفهمة للطرف اآلخر لتحق
ى مثل االقتصار على لفظ اشتركنا فهي تحتمل شركة العقد وتحتمل أن تكون إخبار على شركة معن
  )22(.ِملك

  :الشرط المسبب للجهالة في الربح -2

  :ويكون االشتراط في الشركة نوعين:الشرط الجالب للجهالة

 ألن الشركة تصرف بإذن فصح; صحيح، كأن يشترط أحدهما أن ال يتجر إال في نوع كذا  -1
  . تخصيصها كالوكالة

   :فاسد وهو قسمان -2

خالف وهو م;مثل اشتراط أحدهما على اآلخر ضمان المال قسم فاسد غير مفسد للشركة - أ
  .مقصد عقد الشركةل

وهو ما يعود بجهالة الربح كاشتراط ربح ما يشترى من طعام :قسم فاسد ومفسد للشركة - ب
  )23(.ألحدهما وما يشترى من ثياب لآلخر
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  :هو من المعقود عليه في الشركة فيجب تحديده أو اإلشارة إليه ويشترط فيه ما يلي الربحف

الربح في العقد نصا عند الحنفية والحنابلة أو ضمنا كما عند المالكية  أن يتم تحديد -1
  )24(.والشافعية فإنه يكون على مقدار المال أو الضمان

  )25(.ق معنى االشتراكأن يكون الربح جزءا شائعا في جميع الربح لتحقي -2

  :والحكم في حالة فساد الشركة كاآلتي

  . يقسم الربح على رأس المال: )28(والشافعية)27(المالكية )26(الحنفية - أ

وسبب ذلك عند الحنفية أن الربح فيه تابع للمال، والزيادة إنما تستحق بالتسمية، وقد 
الشافعية ال يصح تفاضل الربح عن وعند المالكية و ،فسدت فرجع االستحقاق على قدر رأس المال

   )29(.رؤوس األموال

  :يجب مراعاة األمور التالية عند القسمة: الحنابلة - ب

  .يقتسمان الربح على قدر رءوس أموالهما -1

  .يرجع كل واحد منهما على اآلخر بأجر عمله؛ ألن المسمى يسقط في العقد الفاسد -2

و كان جزء متميزا وباقيه مختلط، كان له اخذ ما ول،وإذا كان ربح مال احدهما متميزا أخذه -3
  )30(.تميز من ربح ماله، وله حصته في المختلط من ماله

  :رأي القانون األردني

أنه ال يجوز أن يتفق الشركاء في العقد : 588ورأي القانون المدني األردني جاء في المادة 
يتم توزيع الربح طبقا لحصة كل على أن يكون أليهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على أن 

  . منهم في رأس المال

  :دخول الجهالة في صيغة شركة المضاربة :الفرع الثاني

وتكون الصيغة بألفاظ صريحة وهي أن يستخدم لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة، وما 
  )31(.يؤدي معاني هذه األلفاظ، والعبرة في العقود لمعانيها ال لصور األلفاظ

هالة في صيغة المضاربة أما بعدم تحديد الربح أو صيغة إنشائية وبيان ذلك ودخول الج
  :كاآلتي

يجب تحديد الربح في صيغة العقد أما في حالة لم يذكر فيه : تحديد الربح في الصيغة :أوال
يفسد عقد المضاربة ويكون الربح كله لرب المال، وللمضارب أجر مثله عند الجمهور 

  )35(وعند المالكية له ِقراض المثل ) )34(والحنابلة )33(ة والشافعي )32(الحنفية (
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  :حكم القراض الفاسد والفرق بين قراض المثل وأجرة المثل عند المالكية

  :للمذهب المالكي خمسة آراء في المضاربة الفاسدة وهي كاآلتي

من لفساد صورته الشرعية ألنه مستثنى للضرورة ):في جميع الحاالت(للمضارب أجرة المثل  -1
األصول المانعة للغرر فيجوز على صورته الشرعية فقط فإذا اختلف عن صورته تلك فليس 

  )36(.بقراض

ألن القراض أصل في نفسه والفاسد في األصول ):في جميع الحاالت(للمضارب قراض المثل -2
  )37(. مردود إلى صحيحه ال إلى صحيح غيره

المقارض األقل من قراض مثله أو  إن كان رب المال هو الذي حدد نسبة الربح فيأخذ -3
  )38(. وله األكثر إن كان هو الذي حدد نسبة الربح ،المسمى بالعقد

أما إذا كان الشرط المفسد كان  ،إذا كان الشرط المفسد يتعلق بالمال رد إلى قراض المثل -4
   )39(.ألحدهما رد ألجرة المثل

 -2. القراض بالعروض -وهي : ائليرد القراض الفاسد كله إلى إجارة مثله إال سبع مس -5
وإذا قال له اعمل  - 5. والقراض المبهم - 4. والقراض إلى أجل - 3. والقراض بالضمان

وإذا اختلف المتقارضان، وأتيا بما ال يشبه فحلفا على  - 6على أن لك في المال شركاء 
بالنقد أو أمره إذا خالف شرط رب المال الذي أمره بالشراء بالدين فاشترى  - 7. دعواهما

   )40(.بشراء سلعة فاشترى غيرها

   )41(.وهو المعتمد في المذهب ألنه المذكور في مختصر خليل وشروحه

  :الفرق بين قراض المثل وأجرة المثل عند المالكيةأما 

أما أجرة المثل ،أن قراض المثل يثبت في الربح فإن لم يكن في المال ربح فال شيء للعامل -1
  )42(.المال كان في المال ربح أو لم يكن فمتعلقة بذمة رب

أما ما وجب فيه أجرة المثل فإن العقد يفسخ ،أن قراض المثل ال يفسخ العقد ويستمر العامل -2
   )43(.وال يستمر به

 :رأي القانون األردني

: 627واخذ القانون المدني األردني بالمناصفة بين رب المال والمضارب جاء في المادة 
كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها بالعقد فان لم يجب أن يشترك 

  . تعين قسم بينهما مناصفة
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رأي الجمهور أما قراض المثل أو المناصفة ال تستند لمرجع فالعقد قد : الرأي الراجح
  .فسد

  :يجب خلو الصيغة اإلنشائية من الجهالة :ثانيا

لصيغة اإلنشائية يكون مؤثرا في الربح أو التصرف وبيان وما يلحق العقد من الجهالة بسبب ا
  :ذلك كاآلتي

  :الجهالة في الربح بسبب الصيغة - أ

فلفظ العقد الذي يحدد الربح يجب أن يكون واضحا خالي من الجهالة فبه يعرف كل من 
 :المتعاقدين حقه وتنقسم الجهالة التي تلحق الصيغة المؤثرة على الربح في العقد إلى

  . ما يمكن رفع الجهالة منه: م األولالقس

بيننا مثل أن يقول احد : ومن هذه األلفاظ ما يدل على جزئية الربح صراحة مثل لفظ
أو الربح مشترك أو لك مثل ما شرط -العاقدين في عقد المضاربه الربح بيننا فقط وال يذكر نسبة 

كن تحديد المقصود بالعادة والعرف فهذه األلفاظ فيها جهالة لكنها يم –لفالن وهما يعلمان ذلك 
  )44(.فهي تدل على المناصفة أو تؤول إلى معلوم فتصبح الجهالة فيها غير مؤثرة

  :واستدلوا على أن هذه األلفاظ تدل على المناصفة ب

وقال الله سبحانه وتعالى عن هذه ] 28: القمر[} ونبئهم أن الماء قسمة بينهم{قوله تعالى  -1
  ] 155: الشعراء[} هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم{:شعراءالقسمة في سورة ال

  )45(.فهم من اآليتين أن لفظ بيننا يدل على المناصفة بدليل التساوي في أيام الشرب: داللة اآليات

أن عرف الناس يفيد التساوي فالمتبادر لألذهان عند استخدام هذه األلفاظ تدل على  -2
   )46(.المناصفة

  )47(.الربح إليهما إضافة واحدة،من دون ترجيح بينهما، ما يفيد التسويةأن إضافة  -3

  )48(.وهما يعلمان ذلك؛ أنه أشارا إلى معلوم عندهما -لك مثل ما شرط لفالن-ولفظ  -4

  :خالف الشافعية في لفظ بيننا

ومن هذه األلفاظ تكون مجاال الجتهاد العلماء فقد يقبلها عالم ويرفضها آخر وكل له دليله 
قارضتك على هذه : ومن هذه االختالفات خالف آراء المذهب الشافعي في لفظ بيننا فلو قال

  :عندهم وجهان ففي المسألة الدراهم على أن الربح بيننا،

  :أن المضاربة فاسدة والسبب هو -األول 
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   )49( .خلو اللفظ عن جزئية معلومة في قسمة الربح -1

  )50(.المناصفةأن هناك احتمال أن يدل اللفظ لغير  -2

ويحمل قوله والربح بيننا على المناصفة وإمام  )51(أن المضاربة صحيحة وهو الراجح: الثاني
وكل ما أضيف إلى جهتين، أو شخصين بهذه " يجعلها قاعد فيقول  )52(الحرمين الجويني

  )53(".الصيغة فمقتضاه التنصيف

رات رافعة للجهالة كعادة للناس وال لعدم وجود اعتبا:ما ال يمكن رفع الجهالة فيه: القسم الثاني
أو حظ، ،أو جزء من الربح، أو نصيب،لك شركا من الربح(هي تؤول لمعلوم ومن هذه األلفاظ 

 )54()أو شيئا من المال أو ما شئت من الربح أو قارضتك كقراض فالن، وهما ال يعلمان قدره
  :ويرجع اعتبار الجهالة مؤثرة في هذه الصيغة إلى

   )55(.ظ مبهمة ومجهولة ال تدل على جزء معلومأنها ألفا -1

   )56(.ال يوجد عرف أو عادة ُتعين على رفع الجهالة التي فيها -2

  )57(.دخول المشيئة ألحدهما ال تثبت حق اآلخر فله أن يرجع عن ذلك -3

  :الخالف في بعض هذه األلفاظ

  :لفاظ منهاوهذه األلفاظ ليست محل اتفاق فقد وقع خالف العلماء في بعض هذه األ

فقد اختلف العلماء على النحو ،فلو قال قارضتك على أن يكون الربح شركة): شركة(لفظ  -1
  : التالي

   )59(المالكية)58(للحنفية و يصح العقد فهو يدل على أن له النصف عرفا وهو: الرأي األول

  .)61(والحنابلة )60(ألنه مجهول الجزئية وهو للشافعية :ال يصح العقد: الرأي الثاني

  ):ركاِش(خالف األحناف في كلمة  -2

  ركا في الربح فاختلفت آراء المذهب الحنفي كاآلتي فلو قال للمضارب لك ِش

تصح المضاربة والربح بينهما نصفان فالشرك بمعنى الشركة وتدل على المساواة، : أبي يوسف -أ
  )62(.ويأتي أيضا بمعنى النصيب، لكن يحمل على الشركة لتصحيح العقد

أم لهم شرك {الن الشرك هو النصيب، واستدل بقوله تعالى ،المضاربة فاسدة:محمد بن الحسن -ب
  )63(.أي نصيب، والنصيب مجهول فصار الربح مجهوال] 4: األحقاف[ } في السماوات

  :ويكون تقسيم الربح بسبب هذه األلفاظ كاآلتي: الحكم

  .له جميع الربح؛ ألنه نماء ماله:رب المال: أوال
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  )64( .للعامل أجرة مثله ألن استحقاقه بالشرط الذي في المضاربة باطل: اثاني

  )65(.وعند المالكية له قراض المثل: ثالثا

  :بسبب الصيغة تصرف المضارب الجهالة على - ب

تصرفات المضارب تنقسم إلى عدة أقسام فمنها ما يقتضيه العقد ومنها ما يحتاج إلى إذن 
يكون معين في عمل بعينه أو يكون بتفويض عام ولكن هذا  من رب المال وهذا اإلذن إما أن

التفويض ليس محل اتفاق عند العلماء وال يدل على فعل كل شيء عند من يقول به وتلحق به 
  :الجهالة ألنه ال يعلم ما يصح له من تصرف بهذه الصيغة ولها األحكام التالية

تصرف  ،أو بما أراك الله ،برأيك اعمل برأيك،أو اعمل فيه:ومن هذه الصيغ :صيغة التفويض -
  . كيف شئت أو اتجر فيها بما شئت

أن بعض العلماء اعتبرها إذن في بعض وطريقة دخول الجهالة للصيغة بهذه األلفاظ 
  : ونظرة العلماء إلى هذا التفويض كاآلتي ،التصرفات والبعض لم يعتبرها

ل برأس المال مضاربة مع آخر أو أجازوا بهذا التفويض التصرف للمضارب بالدخو:األحناف - أ
   )66(.الشركة فيه أو الخلط بمال آخر

  )67(.مثل األحناف وأضافوا الرهن واالرتهان لرأس المال والبيع نسيئة، والسفر به:الحنابلة - ب

  )68(.فيجب اإلذن الصريح في كل تصرف ال يقع من مقتضى العقد: المالكية والشافعيةأما  -ج

  .ن التفويض يمكن أن يكون تأكيد ما يحق له من تصرفية والشافعية ألرأي المالك :الرأي الراجح

  : تأثر الصيغة بالعرف: الفرع الثالث

ال يمكن التفصيل في الصيغة بكل كبيرة وصغيرة فأي أمر لم يذكر يحكم فيه بالعادة 
 لسفركوضع مال الشركة وديعة أو نفقة الشريك المسافر في اوالمعروف بين الناس أو بين التجار 

  )69(.كاألكل اليسير من مال المضاربة

والقاعد وعادة أن هذه األمور تكون غير ذات أهمية وهي ينطبق عليها الجهالة اليسيرة 
  )70().الثابت عرفًا كالثابت نصًا أو نطقًا أو ذكرًا(الفقهية تقول 
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  :دخول الجهالة في العاقدين: المطلب الثاني

ين ما يثبت حسن التصرف وهو ما عبر عنه الفقهاء ومثل أي عقد يجب أن يتوفر في العاقد
أن يكون من يريد إنشاء الشركة من أهل التوكيل والتوكل وهو الحر البالغ الرشيد؛ ألن كل واحد 

  .)71(منهما وكيل عن صاحبه وموكل لصاحبه

وتصرف الشريك ليس مطلق فإذا ادخل شركاء آخرين دون إذن من اآلخر فيضطرب الرضا 
  )72( .الربح وتدخل الجهالة في العقدوتختلف نسبة 

  :وسبب دراسة هذا الموضوع هو تأثيره على العقد من حيث

فإذا دخل شريك من دون إذن الشريك اآلخر فيؤثر على الرضا فمن رضي : الرضا في العقد -1
  )73(.بمشاركة فالن فال يرضى بمشاركة فالن الختالف الذمم

دخول اآلخرين استحقوا جزء من ربح المال ودخلت تأثيره على الربح وهو نماء المال فب -2
  )74(.الجهالة على الربح الذي هو نماء المال والحصص بالعقد األول أصبحت غير صحيحة

  :الجهالة في العاقدين في شركة العنان:الفرع األول

ومن صور دخول الجهالة بسبب العاقدين مشاركة اآلخرين أو دفع مال الشركة مضاربة ورأي 
  :فيهما كاآلتي العلماء

 :إدخال شريك في مال الشركة من غير إذن من الشريك اآلخر -1

والسبب في ذلك )75(ال يملك احد الشريكين مشاركة غيره بمال الشركة من غير إذن من اآلخر
  :يرجع إلى

   )76(.إن الربح يصبح مجهول الن مشاركة اآلخرين إثبات في المال حقوقا للغير -أ

  )77(.تضمن اإلذن بالمشاركة ألن الشيء ال يستتبع مثلهعقد الشركة ال ي إن -ب

  :الحكم في حال التصرف

  ) 78(. فان الشريك يضمن حصة شريكة كأي تصرف من غير إذن

اختلف العلماء في جواز دفع الشريك مال الشركة مضاربة بدون  :دفع مال الشركة مضاربة -2
  :إذن من شريكة

  :)80(والمالكية)79(ة دون إذن شريكه وهو للحنفيةيجوز دفع مال الشركة مضارب: الرأي األول

  :واستدلوا ب
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قياسا على االستئجار فالشريك له أن يستأجر عامل يعمل في مال الشركة؛ فالمضاربة اقل من  -1
االستئجار ألن األجير يستحق األجرة،سواء حصل في الشركة ربح أو لم يحصل، والمضارب 

  .ال يستحق شيئا بعمله إال إذا ربح

ن المضاربة دون الشركة والشيء يستتبع ما هو دونه وال يستتبع ما هو فوقه أو مثله ويقصد أ-2
؛ والمضاربة ُتثبت )الربح(والفرع )رأس المال(بهذا الكالم أن الشركة ُتثبت المشاركة في األصل

  )81(.المشاركة في الفرع دون األصل

توكيل واالستئجار تصح بانفرادها أن أعمال المضاربة تدخل ضمن عقد الشركة فالتسليم وال -3
   )82(.وتدخل ضمن عقد الشركة وكذلك إذا اجتمعت

الشافعية  )83(وهو رواية عن أبي حنيفة: ال يجوز دفع مال الشركة مضاربة: الرأي الثاني
  :لألسباب التالية:)85(والحنابلة)84(

  )86(.لتأثيره على نسبة الربح ألن ذلك يثبت في المال حقوقا لآلخرين -1

   )87(. ن المضاربة نوع من أنواع الشركة؛وهو ال يملك الشركة بإطالق العقدأ -2

ألنه تصرف لنماء المال فتأثيره على نسبة الربح هو في الزيادة  ،جواز المضاربة :الرأي الراجح
  .قل من الشركةأوالمضاربة 

  :الجهالة في العاقدين في شركة المضاربة :الفرع الثاني

  :ضارب غيره برأس المال وبيان هذه المسالة كاآلتيومن هذه الصور المضارب ي

   :المضارب يدفع مال المضاربة إلى رجل آخر مضاربة بغير بإذن من رب المال :أوال

وال يجوز للمضارب دفع مال المضاربة بغير إذن من صاحب المال؛ ألنه بذالك سوى غيره 
  )88(.بنفسه في حق رب المال وهو ال يملك ذلك

ال يجوز للمضارب خلط مال : 626المدني األردني حيث جاء في المادةوبه اخذ القانون 
المضارب بماله وال إعطاؤه للغير مضاربة إال إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه 

  . العمل برأيه

  .واختلف العلماء في تقسيم الربح وضمان رأس المال أن فعل ذلك اختالفا بينا

  :تقسيم الربح كاآلتي اختلف العلماء في :الربح - أ

   :قسم األحناف المال الناتج كاآلتي :الحنفية -1

  . يكون الربح كله لرب المال -أ
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  .للمضارب األول أجر مثله؛ ألن عمل الثاني وقع له فكأنه عمل بنفسه -ب

للثاني على األول مثل ما شرط له من الربح؛ ألنه عمل مضاربة صحيحة، وقد سمى له جزء  - ج
  )89(.من الربح

يأخذ أوال رب المال حصته ثم المضارب الثاني  :تقسيم الربح في المذهب المالكيو :المالكية -2
  )90(.وال يأخذ األول شيئا وما زاد يرجع لرب المال وان نقص نصيب الثاني يطالب فيه األول

  :وهناك قوالن لتقسيم الربح في المذهب الشافعي: الشافعية -3

يكون بين العاملين نصفين أو يأخذ : ربح وأما الباقيلرب المال نصف ال: القول القديم
  )91(.النصف األول وللثاني عليه أجرة المثل

ويكون الربح للعامل األول، وللعامل  ال شيء لرب المال ):كالمال المغصوب( القول الجديد
  )92(.ألن الثاني تصرف لألول، فكان الربح له، ويجب للثاني أجرة مثله الثاني أجرة عمله

  :يقسم الربح كاآلتي :حنابلةال -4

  .إن الربح لرب المال،وال شيء للمضارب األول؛ ألنه لم يوجد منه مال او عمل: أوال

  :أما المضارب الثاني ففيه روايتين: ثانيا

  .كالمضاربة الفاسدة،جر مثله ألنه عمل بعوض لم يسلم لهأله  :األولى

  )93(.، فلم يستحق لذلك عوضا كالغاصبال شيء له؛ألنه عمل في مال غيره بغير إذنه: الثانية

 )95(والشافعية )94(لحنفيةفي ماله وهو رأي يطالب رب المال أي المضاربين  :الضمان - ب

  : )96(والحنابلة

  )97(.أن تصرفه ليس مأذونا فيه من المالك وهو ضامن ضمان اليدووجه تضمين الثاني، -

ول غره بالعقد، فله أن يرجع عليه بما يرجع على األول بما ضمن؛ ألن األ ضمن الثانيوفي حال  -
  )98(.ضمن

  )99(.يضمن المضارب األول ولم يذكروا على الثاني ضمان :المالكية

أقوال العلماء تكاد تتفق أن الربح لرب المال ألنه نماء ماله وتحمل المضارب األول  :الترجيح
   .نيمسؤولية تصرفه ويكون ضامن من جهة رب المال ومن جهة ضامن للمضارب الثا

أما رأي الشافعي في الجديد انه ال يأخذ رب المال شيء كنماء المال المغصوب فهو يلغي 
  . إرادة عاقلين رب المال والمضارب وهو تصرف بإذن وأنه ليس كل من ضمن كان غاصبا
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  : الجهالة في رأس المال :المطلب الثالث

اء المال وإذا أصابته جهالة رأس المال هو المادة الرئيسية للشركة ويكون السبب الرئيس لنم
  :كان الخالف بين الشركاء وبيان ذالك كاآلتي

  :الجهالة في رأس المال في شركة العنان: الفرع األول

لربح وهذه المبادلة تكون بالنقد الناض أما لوقصد الشركة التجارة فيه وهي مبادلة األشياء 
تقيم فتدخل عليه الجهالة ومن هذه الصور إذا كان رأس المال غير النقد فنحتاج إلى عملية بيع أو 

  : المشاركة بغير النقدين وبيان حكمها كاآلتي

  :الشركة بغير النقدين -

تكون الشركة بالنقد فشرطها أن يكون رأس المال من األثمان المطلقة وهي الدراهم 
ومن صورها ما والدنانير، أما بغير النقدين فوقع فيها خالف العلماء لوجود الجهالة في رأس المال 

   )100(.يأتي

  :الشركة بالعروض :أوال

  :إذا كان رأس المال عروض وهي األموال غير النقدين فنظرة العلماء بالشركة بها كاآلتي

  :)103(والحنابلة)102(والشافعية )101(ال تجوز الشركة بالعروض وهو للحنفية: الرأي األول

  :واستدلوا ب

الختالف سعرها، وعند القسمة ال بد من رد رأس المال مجهول ألن قيمة العروض متغيرة  -1
ورد العروض يكون باعتبار القيمة،ومعرفة القيمة  ،رأس مال كل واحد منهما؛ ليظهر الربح

  )104(.الظن، دون اليقين فال يتمكن من رد رأس المال وال من معرفة الربح

لربح في ملك فقد يظهر ا ،حد الشركين مال اآلخرأإن المشاركة بالعروض يؤدي إلى اخذ  -2
أحدهما من غير التجارة الختالف سعرها من يوم المشاركة إلى يوم قسمة الربح فيأخذ 

وأيضا ربما يخسر أحدهما بتراجع سعر عروضه ويربح  ،اآلخر حصته من ثمن حصة شريكه
   )105(.اآلخر بارتفاع سعر سلعته

  :)107(حنابلةورواية عند ال )106(وهو للمالكية:تجوز الشركة بالعروض: الرأي الثاني

واستدلوا بأنه يمكن  ويكون رأس المال قيمة تلك العروض فيجب تقييم العروض قبل العقد
  )108( .التصرف في العروض مثل النقدين
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  :طرق تصحيح الشركة بالعروض

  :وذكر المانعون للشركة بالعروض طرقا لتصحيحها منها طريق إثبات الملك وهي كاآلتي

كبيع نصف العروض بنصف عروض اآلخر وإذا كان رأس : العروضإثبات شركة ِملك بينهما في  -1
  )109(.مال احدهما نقدين اشترى نصف عروض شريكه بماله أو بنسبة يتفقان عليها

  )110(.يعقدان عقد الشركة على التصرف بهما وربحهما بينهما -2

  : المكيل والموزون: ثانيا

إذا فومات كالقمح والشعير وغيره وهو كل ما يتعامل به بالكيل والوزن وما شابهه من المطع
  :كان رأس المال من المكيل والموزون فنظرة العلماء إليه كاآلتي

وقول عند  )112(والمالكية )111(وهو للحنفية: ال يجوز الشركة في المكيل والموزون :الرأي األول
   )114(.والحنابلة )113(الشافعية

ه مثل من العروض كالقمح وما ال والسبب أن هذه األشياء بمنزلة العروض فيستوي فيها مال
   )115(.مثل له كالثياب

أنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه فالشركة بالطعامين عبارة عن بيع نصف ف: وعند المالكية
الطعام بنصفه اآلخر وإذا باعه ألجنبي كان كل واحد منهما بائعا لما اشتراه قبل قبضه من 

  )116(.بائعه

والشافعية وهو  )117(المكيل والموزون وهو قول للمالكيةتجوز الشركة في  :الرأي الثاني
  واستدلوا ب  :)118(المعتمد

  )119(.أن رأس المال يرجع حال انتهاء الشركة إلى المثل ال إلى القيمة -1

  )120( .ن يمكن خلطهما وال يتميز أحدهما عن اآلخر، كالدراهم والدنانيرأنهما ماال -2

  ):ر المضروبالذهب والفضة غي( الَتبر والُنقرة :ثالثا

   )121(هي الفضة غير مضروبة: وهو الذهب غير مضروب والنقرة: التبر

  :و نظرة العلماء إليهما كرأس مال للشركة كاآلتي

 )122(وهو ظاهر المذهب للحنفية:يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقرة والتبر :الرأي األول-1
  .لنقدينأنهما كاواستدلوا ب )124(وقول عند الحنابلة )123(وقول عند الشافعية

  )125(.ويشترط التعامل بها، فإذا لم يكن فيه تعامل؛ فهما كالعروض ال تجوز الشركة به
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وعند الحنابلة قول تجوز رأس مال دون التعامل بهما وتكون كالعروض ورأس المال قيمتها 
  )126(.كان رأس المال مثلها: وإن كانت نافقة

 )127(وهو رأي عند األحناف:لشركة من النقرة والتبرال يجوز أن يكون رأس مال ا :الرأي الثاني -2
  :ب مستدلين)130(. والحنابلة )129(والشافعية  )128(وللمالكية 

  )132.(بالقياس على المكيل والموزون -2 )131( .أن قيمتها تزيد وتنقص-1

  : الشركة بالفلوس: رابعا

 ونظرة العلماء إليه إذا كان رأس مال )133(النحاس المسكوك :جمع فلس وهو :الفلوس
  للشركة كاآلتي

والحنابلة وهو )134(ال يجوز أن يكون رأس مال الشركة فلوس وهو ألبي حنيفة: الرأي األول
  :والسبب في المنع هو )135(المعتمد في المذهب 

فهي  يؤدي إلى جهالة رأس المال عند قسمة الربح ومالية الفلوس تختلف بالرواج والكساد -1
  )136( .كالعروض، بل الفلوس عروض مطلقا

  )137(.أن الرواج في الفلوس عارض، وذلك يتبدل ساعة فساعة -2

أما المالكية والشافعية ال يوجد نص على منع أن يكون رأس مال الشركة فلوس ولكن 

  )138(.تخريجا على منعهم المضاربة بالفلوس فال يصح الشركة بالفلوس

من الحنفية  –الله رحمه  - )139(تجوز إذا كانت رائجة وهو قول محمد بن الحسن: الرأي الثاني
  :واستدلوا ب: )140(وقول عند الحنابلة

  )141( .إنها بمنزلة النقود ما دامت رائجة -1

  )142(.فجازت الشركة بها، كالدراهم والدنانير،الثمنية وجدت فيها -2

وهو قول للحنابلة نافقة كانت أو :يجوز أن يكون رأس مال الشركة فلوس مطلقا :الرأي الثالث
  )143(.لى جواز الشركة بالعروضغير نافقة، بناء ع

  : رأس مال المضاربةالجهالة في  :الفرع الثاني

رأس مال المضاربة عادة يكون من النقدين وإذا كان من غير النقدين فتكون سببا في جهالته 
  : كالعروض أو إذا لم يتم تحديد رأس المال فتحصل الجهالة وتبيين ذالك كاآلتي
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  :المضاربة بمال غير النقدين - أ

ضاف جهالة لعقد المضاربة أإذا كان رأس المال من غير النقدين فالتجارة فيه غير متيسرة و
  : وصورها كاآلتي

  :المضاربة بالعروض :أوال

إذا كان رأس المال عروض فهي ال تخدم التجارة فالتجارة تكون بالنقد عادة أما العروض 
أو تقيمها فتدخلها الجهالة وتؤدي  وربما نحتاج إلى بيع تلك العروض ،فتكسد يوما وتروج يوما

  :إلى االختالف والمنازعة بين العاقدين ورأي العلماء فيها كاآلتي

والشافعية  )145(والمالكية  )144(الحنفية (ال تجوز المضاربة بالعروض وهو للجمهور: الرأي األول
  :واستدلوا ب): )147(والحنابلة )146(

  )148(.ين فال يعرف رأس المال يقيناأن رأس المال مجهول فقيمة العروض تعرف بالتخم -1

تؤدي إلى جهالة الربح فعند انتهاء المضاربة؛ فالمضارب سيرجع مثل العروض التي أخذها  -2
وقد  ،وقد تختلف سعرها فان ارتفع سعرها أخذت من الربح وقد تستغرق جميع الربح

هالة سببا فتصبح هذه الج ترخص هذه العروض فيزيد الربح فيأخذ المضارب من رأس المال
   )149(.للمنازعة

  واستدلوا ب)150(.تجوز المضاربة بالعروض وهي رواية عن الحنابلة: الرأي الثاني

  )151(.مثل زكاتها التي تكون بتقدير قيمتها، انه يمكن تحدد قيمتها وجعل القيمة رأس المال -1

  )152(.انه يمكن التصرف فيها كالنقد -2

  :المكيل والموزون :ثانيا

جهالة في رأس مال المضاربة بالمكيل والموزون كالقمح والشعير فنظرة ومن صور دخول ال
  :العلماء فيها كاآلتي

 )153(الحنفية( ال يجوز أن يكون المكيل والموزون رأس مال المضاربة وهو للجمهور :الرأي األول

  :واستدلوا ب) )156(والحنابلة )155(والشافعية )154(والمالكية

عند إعادته لصاحبه فهو إما أن يكون قد ارتفع سعره أن رأس المال مجهول وهو قيمتها و -1
  )157(.فيأخذ المبلغ الذي باع به مع جزء من الربح وربما يأخذ كل الربح
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أو يكون قد رخص ثمنه فيزيد الربح الختالف سعره األول عن الثاني وهذا يؤدي إلى أن يشارك 
  )158(.المضارب رب المال في رأس المال

   )159(.ر على ما ورد فيها، والوارد بالنقد المضروبأن المضاربة رخصة فيقتص -2

تصبح استئجار لبيع السلعة بأجر مجهول ألن أول تصرف بها يكون بيعا وإذا حصل بهذا البيع  -3
ربح وانتهت المضاربة بعد بيعها فتصبح استئجارا للبيع بجزء من الثمن فتكون استئجارا 

  )160(.بأجرة مجهولة

رحمهما -)162(وابن أبي ليلى  )161(وهو لألوزاعي:بالمكيل والموزون تجوز المضاربة :الرأي الثاني

  :واستدلوا ب - الله

  )163(. أن المكيل والموزون يجوز الشراء بهما فيكون ذلك بمنزلة النقود -1

  )164(.يمكن رد رأس المال بالمماثل، وإن لم يكن له مثل رد قيمته ثم قسمة الربح بينهما -2

  ):والفضة غير مسبوكة الذهب(نقرة الذهب والتبر: ثالثا

فإذا كان رأس المضاربة من الذهب والفضة غير مضروبة فأقوال العلماء في اعتباره رأس مال 
  :للمضاربة كاآلتي

والشافعية  )165(الحنفية :لجمهورلوهو ال تجوز المضاربة بنقرة الذهب وتبر الفضة  :الرأي األول
  )168(.شبهت العروضوالسبب أن قيمتها تزيد وتنقص فأ :)167(والحنابلة )166(

  : )170(والمالكية )169(رواية الحنفية  وهو:انه يجوز المضاربة بالنقرة والتبر: الرأي الثاني

وإن كانوا ال يتعاملون به فهو : ولكن يشترط عند الحنفية والمالكية تعامل الناس بهما فاألمر
وهو أن ال توجد واشترط المالكية شرطا آخر للمضاربة بهما  كالعروض فال تجوز المضاربة بها

  )171( .عملة مسبوكة

  :رأس مال المضاربة من الفلوس: رابعا

  :إذا كان رأس المال بالفلوس فاختلف العلماء في اعتبارها عروض ام نقد كاآلتي

 )174(والشافعية )173(والمالكية )172(الحنفية: ال تجوز المضاربة بالفلوس وهو للجمهور: الرأي األول

  :واستدلوا ب: )175(والحنابلة

  )176(.ليست بنقد غالبا فإذا كسدت فهي كالعروض فلوسفال ،أن الثمنية غير ثابتة فيها -1

  )177(.أن رواج الفلوس ال يعم البالد الكبيرة، وإنما يحصل ناحية محدودة -2
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  )178(.أن المضاربة رخصة فيقتصر فيها على ما ورد، والوارد بالنقدين-3

يه غير مضبوط، والربح غير موثوق به، خصوصية عقد الِقراض فهو عقد غرر إذ العمل ف -4
  )179(. وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا، ويسهل التجارة به، وهو النقدين

 )180(وهو رواية محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية:تجوز المضاربة بالفلوس: الرأي الثاني
مثل الدراهم والدنانير؛ مستدلين بأنها ثمن : )182(ورأي عند المالكية )181(:وقول عند الحنابلة

  )183(.فالثمنية الزمت الفلوس بشرط ان تكون رائجة

  :رأي القانون األردني

خذ قانون المدني األردني بجواز المتاجرة بالعروض وبغير النقود وهذا ما يفهم من المادة أو
لم  يشترط أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا:585

  .يكن من النقود فيجب أن يتم تقديم قيمته

جواز المضاربة بالعروض في جميع صورها بالشروط الموضوعة عند من أجازها : الرأي الراجح
 ألعتبارويجب االنتباه للعلة التي وضعوها العلماء ،فالثمنية قائمة فيها وتقيمها يرفع الجهالة

تم العقد على قيمتها فانه يثبت قيمة رأس  الجهالة وهي أن القيمة تتغير وتتبدل ولكن إن
المال ولو اختلف سعر العروض فان القيمة والثمن هو أصبح رأس المال في العروض وانتهى 

  .التعامل بالعروض

  :الحكم في حالة التصرف

فإن تصرف في العروض فحكمه حكم المضاربة الفاسدة وهو أن الربح لرب المال، والوضيعة 
  .)184(مثله فيما عملعليه وللمضارب أجر 

  )185(.له قراض مثله:وثانيا: للعامل أجرته في بيعها: أوال:وعند المالكية يكون الحكم

  :تحديد رأس المال :ب

ويشترط في رأس المال أن يكون معين غير مبهم للعاقدين فان كان مجهوال فسدت المضاربة 
  :ومن هذه المسائل

  : تعين رأس المال -1
قارضتك على : ولو أعطاه ألفين وقال ننا معلوم عند العاقدينيجب أن يكون رأس المال معي

بالقياس على البيع مثل التخيير واستدلوا  أحدهما لم يصح فإن عين إحداهما في المجلس صح
   )186(.ويكون هذا الفساد لفساد الصيغة ،في البيع بين شيئين
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 :معرفة مقدار المبلغ المدفوع -2

اختلف فم المقدار ولكن متى يشترط العلم بالمقدار ويشترط في رأس المال أن يكون معلو
  :العلماء كاآلتي

 )188(الشافعية )187(المالكية: يجب معرفة المقدار عند العقد وهو للجمهور: الرأي األول
ومن التطبيقات عليها انه ال تجوز على احدي الكيسين مع جهل ما فيهما او  )189(الحنابلة

  :دراهم واستدلوا للمنع ب )190(او بصبرة اختالف ما فيهما او صرة مجهولة الوزن

  )191(.جهالة رأس المال وتؤدي إلى االختالف قدره عند استرداده بعد انتهاء المضاربة -1

   )192(.الربح مرتبط بمعرفة مقدار رأس المال وهو مجهول فيجب معرفة رأس المال -2

بل عند المباشرة في وهو ال يشترط العلم بالمقدار عند العقد : الرأي الثاني وهو لألحناف
  :مستدلين ب )193(الشراء ويكفي اإلعالم باإلشارة عند العقد

   )194( .أن جهالة المقدار عند العقد ال تفضي إلى المنازعة لكونه أمينا ويده يد أمانة -1

   )195( .أن المال بيد المضارب قبل الشراء وديعة فال يشترط معرفتها -2

مة الربح فالقول قول المضارب مع يمينه؛ ألنه هو فإن اختلفا في مقدار رأس المال عند قس
  )196(.القابض والقول في مقدار المقبوض قول القابض

 بأنهعن الوديعة  وهو يختلفالجمهور الن جهالة المقدار تؤدي إلى نزاع  :الرأي الراجح
  .هابأما الوديعة فال يتصرف  بهسيتصرف 

  : الجهالة في العمل: المطلب الرابع

والمضارب غير مطلقة بل هي محددة بالتجارة والمصلحة والعرف وبعض تصرفات الشريك 
  :التصرفات ُتمنع إللحاقها الجهالة في عقدي العنان والمضاربة وتفصيل ذالك كاآلتي

  :جهالة العمل في شركة العنان: الفرع األول

ا العمل جزء من المعقود عليه وهو سبب من أسباب الربح ولكن ال يصح تصرف الشريك دائم
  :فبعض التصرفات تجلب الجهالة وأوضحها االستدانة على رأس المال وبيان ذلك كاآلتي

  :بغير إذن من الشريك اآلخر) أو الشراء بالدين(االستدانة  -1

 )197(:شريكه منذن إفالشريك ال يملك االستدانة على مال الشركة بمطلق العقد ومن غير 
  :والسبب في ذالك يعود إلى
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نة على الرضا في العقد ألنه يصير رأس مال الشركة أكبر فباالستدانة أدخل في تأثير االستدا -1
الشركة أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه فما رضي كل واحد من الشريكين بتصرف 

  )198( .صاحبه إال في مقدار ما جعاله رأس المال

  :الحكم في االستدانة بغير إذن

ال يدخلون المبلغ المدين في الشركة وعليه  :)201(الحنابلة )200(والشافعية )199(فالحنفية
  .ضمانه، وربحه له

   )202(.يخيرون شريكه بين القبول والرد: والمالكية

  : االستدانة بإذن من الشريك اآلخر -2

  )203(.أما إذا استدان الشريك أو اشترى بالدين بإذن من شريكه فانه يجوز هذا التصرف

شترى فال يجوز أن يكون اإلذن عاما؛ ألنها تصبح والمالكية يشترطون في اإلذن أن يحدد الم
  )204(.وهي ال تجوز عندهم) الوجوه(من شركة الذمم

  :جهالة العمل في شركة المضاربة: الفرع الثاني

   )205( :تصرف المضارب ينقسم إلى أربعة أقسام

  .بيعقسم منه للمضارب أن يعمله وهو ما اعتاده التجار وهي لمساعدته للقيام بالتزاماته كال -1

  . وقسم ليس للمضارب أن يعمله أصال ورأسا، كشراء ما ال يجوز بيعه كالميتة والخنزير -2

  .وقسم يجوز أن يعمله إذا حصل تفويض كاعمل برأيك كخلطه بمال غيره-3

وقسم ليس للمضارب أن يعمله إال باإلذن من رب المال مثل أن يستدين على رأس المال أو  -4
  .لمال؛ ألنها ليست من أعمال التجارالهبة والصدقة من رأس ا

ومن التصرفات التي تدخل الجهالة على رأس المال االستدانة على رأس المال وآراء العلماء 
  :فيها كاآلتي

  :وله حالتين):أو الشراء بالدين(االستدانة 

ال يملك المضارب االستدانة على مال الشركة بمطلق العقد والسبب في :االستدانة بغير إذن - أ
  )206( .أن االستدانة على المال تصرف بغير رأس المال والتوكيل مقيد برأس المال :ذالك

  :االستدانة بإذن من رب المال - ب
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 )208(والشافعية)207(يجوز للمضارب االستدانة بإذن من رب المال وهو للحنفية: الرأي األول
  . )209(والحنابلة 

ألن المضاربة ال تصح إال  ؛وجوه تتحول المضاربة في المبلغ المستدين شركةوعند الحنفية 
في مال عين وإذا لم تكن مضاربة لم يبق إال أن تكون شركة وجوه وإطالق الشركة يقتضي 

  )210(.التساوي في الربح والضمان

أن المضارب ال يجوز له االستدانة على رأس المال أذن فيه رب المال أو لم يأذن : الرأي الثاني

  )211(.يكون على العامل وكيف يأخذ ربحه رب المالالن ضمان الدين : وهو للمالكية

  :رأي القانون األردني

ومنع القانون المدني األردني االستدانة على رأس المال بغير بإذن من رب المال حيث جاء 
وال يجوز له هبة مال المضاربة وال إقراضه وال اقتراض إلى حد يصبح معه : 626 في المادة

  . بإذن صريح من رب المالالدين أكثر من رأس المال إال 

ومنع االستدانة بغير إذن أما قول ،جواز االستدانة بإذن من الشريك أو رب المال: الرأي الراجح
الضمان يكون على فالحنفية تتحول لشركة وجوه فالعبرة الصحة ال التسمية وأما منع المالكية 

  .رب المال وهو وكيل فقط

  :الجهالة في الربح :المطلب الخامس

الربح هو المقصود من عقد الشركات بل وضعت الشركات لنماء المال والربح هو الفاضل إن 
 . عن رأس المال وأي جهالة فيه تنزع الرضا وتكون سببا للنزاع والشقاق بين الشركاء

  :جهالة الربح في شركة العنان: الفرع األول

تضليل فأي شرط أو الربح هو جزء من المعقود عليه فيجب أن يكون معلوما دون لبس أو 
  .تصرف يلحق به جهالة فيكون مبطل للشركة ناقل لها لتصرف آخر

  :ومن شروط الربح سواء في العنان أو المضاربة

أن يكون الربح معلوم القدر، فإن كان مجهوال تفسد الشركة؛ ألن الربح هو جزء من المعقود  -1
  )212( .ة وتكون سببا في التنازععليه، وجهالته توجب فساد العقد قياسا على البيع واإلجار

  :)213(ومن شروط الربح أن يكون جزءا شائعا في الجملة وسبب وضع هذا الشرط يرجع إلى -2
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أن مخلفة هذا الشرط يوجب قطع الشركة بينهما في الربح فعقد الشركة يقتضي تحقق المشاركة  -أ
إال هذا القدر  في الربح وتعيين جزء محدد يقطع الشركة لجواز أن ال يحصل من الربح

  )214( .المعين أو بالعكس بربح أضعاف المعين، فيختص أحدهما بالربح

وقد يزيد الربح كثيرا، فيتضرر ،تكون سببا في النزاع الحتمل أن ال يربح فيأخذ من رأس المال -ب
  )215(.من شرطت له

  :ومن صور مخالفة هذا الشرط

مجهوال كحصة أو نصيب أو  ومن صور مخالفة هذا الشرط جعل لبعضهم جزءا من الربح
ألحدهما دراهم مسماة من الربح أو يستثني من الحصة مبلغ معين كشرط أن يكون ألحدهما نصف 

  )216( .الربح إال درهما أو أنه يختص بربح صنف

  : حكم عقد الشركة الفاسدة بسبب جهالة الربح

الربح فيه تابع وكل شركة فاسدة فالربح فيهما على قدر المال، ويبطل شرط التفاضل ألن 
  )217(للمال فيتقدر بقدره

  :رأي القانون األردني

توزع األرباح والخسائر على الوجه  - 1: 587جاء في القانون المدني األردني المادة
لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في األرباح والخسائر  فإذا -2المشروط في العقد 

  .في رأس المالفانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم 

  :حكم جهالة الربح في المضاربة :الفرع الثاني

  :ويكون الحكم في جهالة الربح في المضاربة فيه كاآلتي

انه إذا فسدت المضاربة نفذ :)220(والحنابلة )219(والشافعية  )218(المالكية: الرأي األول للجمهور-أ
يه للعامل أجرة مثل عمله تصرف العامل لإلذن فيه والربح جميعه للمالك؛ ألنه نماء ماله وعل

  )221(. وعند المالكية له قراض المثل

  :ويفصل الحكم عند األحناف كاآلتي:لألحناف: الرأي الثاني -ب

للعامل اجر مثله الن استحقاق الشركة في الربح بعقد المضاربة وهذا العقد وقع فاسد فله  :أوال
  :ما يأتيأجرة المثل ألنه عمل لرب المال بإذنه ولكن يشترط في ذالك 

  .بشرط أن يربح المال ألن الفاسد من العقد معتبر بالصحيح في الحكم -1
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أن ال يتجاوز أجره ما سمي له في عقد المضاربة -رحمه الله  -ويشترط عند أبو يوسف  -2
  )222(.له أجر مثله بالغا ما بلغ -رحمه الله - الفاسد أما عند محمد 

  الخاتمة

  .النتائج: أوًال

 .قابلة للجهالة بسبب دخول الوقت فيهاعقود المشاركات  .1
 .الجهالة المؤثرة هي التي تسبب النزاع أما ما ال يؤدي إلى نزاع فتكون يسيرة .2

 .يمكن ضبط الجهالة بضوابط لكي تتميز الجهالة المؤثرة واليسيرة .3

 .صور الجهالة في شركتي العقد مختلف فيها وتكون حسب وجهات نظر العلماء .4

 .الشركة يكون قريب من االتفاق في الفاسد الجهالةحكم الفقهاء في فساد  .5

  .التوصيات: ثانيا

 .دراسة موضوع الجهالة في ضوء علتها وهو سلب الرضا وجلب النزاع .1

 .وضع نماذج للعقود لتحديد مواضع االختالف بين الشركاء .2

  

  :الهوامش
 

ت (،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،ابن فارس،489ص 1ج،مقاييس اللغة،ابن فارس )1(
  .م1979 -هـ 1399: النشر ،دار الفكر ،عبد السالم هارون: تحقيق)هـ395

: ت ،مد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيمح ،الزبيدي ،255ص 28ج،تاج العروس،الزبيدي )2(

محمد بن  ،ابن منظور :130ص 11ج،لسان العرب،ابن منظور: وانظردار الهداية : الناشر هـ1205
 .هـ1414 -بيروت  -دار صادر : الناشر 3ط هـ711: الرويفعى اإلفريقى ت مكرم بن على، أبو الفضل

  .258- 257ص 28ج،تاج العروس،الزبيدي )3(

من علماء المالكية من :أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي) م1285= هـ  684ت(َقرافيال )4(
ص 1بتصرف من األعالم للزركلي ج.الذخيرةو البرابرة له مصنفات منها أنوار البروق في أنواء الفروق

94- 95.  

الدين أحمد بن  شهاب ،القراقي،432ص 3ج ،الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق ،القراقي )5(
دار الكتب العلمية : خليل المنصور الناشر: المحقق،هـ684: إدريس بن عبد الرحمن المالكي ت

  .م1998 -هـ 1418
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دار النفائس ،عبد الله علي محمود الصيفي 25ص ،الجهالة وأثرها في عقود المعاوضات،لصيفيا )6(
 .م2006 1ط االردن –للنشر والتوزيع 

مجلة مؤتة محمد علي سميران نشر :5الجهالة وأثرها في عقود التوثيقات ص  2005،محمد سميران )7(

 5عدد  20مجلد للبحوث للدراسات

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين الرومي البابرتي : 453ص 6ج،العناية شرح الهداية،البابرتي )8(

ني على رسالة ابن أبي الفواكه الدوا،ابن مهنا النفراوي وانظر .دار الفكر: الناشر) هـ786: ت(

 أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي: 80ص2ج زيد القيرواني

ص 9ج المجموع شرح المهذب،م وانظر النووي1995 - هـ 1415: دار الفكر تاريخ النشر: الناشر

 وانظردار الفكر : اشرالن)هـ676: ت(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : النووي 258

منصور بن يونس بن : 13ص 2ج) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى(شرح منتهى اإلرادات البهوتي 
  .م1993 - هـ 1414 ،عالم الكتب: الناشر1ط ):هـ1051: ت(صالح الدين البهوتى الحنبلى 

  .265ص 3ج ،مقاييس اللغة ،ابن فارس )9(

زكريا بن محمد بن : المؤلف166ص 3ج ،رح البهجة الورديةالغرر البهية في ش،زكريا االنصاري )10(
المطبعة الميمنية : الناشر)هـ926: المتوفى(أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي 

أحمد : حاشيتا قليوبي وعميرة :416ص 2ج ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،قليوبي وعميرة وانظر
  .م1995- هـ1415 :بيروت الطبعة –دار الفكر : الناشر سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة

أبو بكر بن مسعود بن أحمد ،الكاساني 56ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )11(

  1986 - هـ 1406دار الكتب العلمية : لناشرا) هـ587: ت(الكاساني الحنفي 

الشرح الكبير وحاشية ،الدردير انظرو 56ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )12(

دار : الناشر): هـ1230: ت(محمد بن أحمد بن عرفة المالكي : الدسوقي 351ص 3ج ،الدسوقي

أبو الحسين يحيى بن أبي  :365ص 6ج ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي،العمراني وانظر .الفكر
دار : الناشر)محمد النوريقاسم : المحقق(1ط) هـ558: ت(الشافعي  الخير بن سالم العمراني

موفق الدين عبد الله  109ص 7ج ،المغني،ابن قدامة،وانظرم  2000 -هـ 1421 ،جدة –المنهاج 
عبد  الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور: تحقيق( )هـ620 :ت(بن أحمد بن محمد 
  .م1997 - هـ 1417: السعودية، سنة النشر -عالم الكتب، الرياض ) الفتاح محمد الحلوط

  .291و290ص13ج ،لسان العرب،ابن منظور )13(

محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي : 152ص 11ج ،المبسوطالسرخسي  )14(

 وانظر م1993-هـ1414: بيروت تاريخ النشر –دار المعرفة : الناشر)هـ483: المتوفى(
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علي بن محمد بن محمد بن حبيب  أبو الحسن :الماوردي:1043ص6ج ،الحاوى الكبير،الماوردي

  .دار النشر دار الفكر ـ بيروت) هـ450: ت(البصري الشهير بالماوردي 

أبو الوليد محمد بن أحمد بن  :ابن رشد 36و 35ص 3ج ،المقدمات الممهدات،ابن رشد القرطبي )15(

 وانظرم 1988 -هـ  1408 ،دار الغرب اإلسالمي: الناشر 1ط )هـ520: ت(رشد القرطبي 

عالء الدين أبو الحسن علي بن : 464ص  ،االنصاف في معرفة الراجح من الخالف،لمرداويا
  .دار إحياء التراث العربي: الناشر)هـ885: المتوفى(سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

  .80و 79ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )16(

  .545ص 1ج ،لسان العرب ،ابن منظور )17(

بدر الدين العينى أبو محمد محمود بن أحمد بن  88ص 10ج ،البناية شرح الهداية،الغيتابي )18(
دار الكتب : الناشر1ط،)هـ855: ت(موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 

ي فقه الكافي ف،ابن قدامة وانظر .م 2000 -هـ  1420األولى، : بيروت، لبنان الطبعة - العلمية 

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي :151ص 2ج ،اإلمام أحمد
  .دار الكتب العلمية: الناشر) هـ620: ت(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي

  .181ص 7ج ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي،العمراني )19(

: المتوفى(بن محمود بن مودود الموصلي  عبد الله:4ص 2ج ،االختيار لتعليل المختار،مودود )20(

الثمر الداني شرح ،اآلبي: م وانظر 1937القاهرة تاريخ النشر - مطبعة الحلبي : الناشر)هـ683

: المتوفى(صالح بن عبد السميع اآلبي األزهري : اآلبي 495: ص رسالة ابن أبي زيد القيرواني
 .بيروت –المكتبة الثقافية : الناشر)هـ1335

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني : 5ص 3ج ،الهداية في شرح بداية المبتدي،غيانيالمر )21(
دار احياء : طالل يوسف الناشر: المحقق)هـ593: المتوفى(أبو الحسن برهان الدين  ،المرغيناني

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،زكريا االنصاري وانظرلبنان  -بيروت  - التراث العربي 
: المتوفى(زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي : 253ص 2ج

  .دار الكتاب اإلسالمي: الناشر)هـ926

أسنى المطالب في ،زكريا االنصاري وانظر 57ص 6ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )22(

  .253ص 2ج شرح روض الطالب

 13 214و 213ص 2ج،)ئق أولي النهى لشرح المنتهىدقا(شرح منتهى اإلرادات  ،البهوتي )23(
عالم :الناشر 1ط):هـ1051:ت(منصور بن يونس بن صالح الدين البهوتى الحنبلى : البهوتي
   .م1993 -هـ 1414،الكتب



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  يغليون والصيفأبو 

  3240

 

 شرح مختصر خليل،الخرشي وانظر 59ص 6ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )24(
دار الفكر : الناشر) هـ1101: ت(المالكي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي :45ص6ج

ص 7ج المغني،ابن قدامة وانظر 1043ص 6ج الحاوى الكبير،الماوردي: بيروت وانظر –للطباعة 
144.  

  .59ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )25(

محمد بن محمد بن : هدايةالعناية شرح ال: الكتاب 194ص 6ج ،العناية شرح الهداية،البابرتي )26(
  .دار الفكر: الناشر)هـ786: المتوفى(محمود، الرومي البابرتي 

 .45ص 6ج ،شرح مختصر خليل،الخرشي )27(

 .1043ص 6ج ،الحاوى الكبير،الماوردي )28(

 وانظر 45ص 6ج ،شرح مختصر خليل،الخرشي 194ص 6ج ،العناية شرح الهداية،البابرتي )29(

) هـ684: ت(أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي ،لقرافيا 33ص 6ج ،الذخيرة،القرافي
، 1بيروت ط -دار الغرب اإلسالمي: الناشر) محمد بو خبزةو سعيد أعرابو محمد حجي: المحقق(

  .1043ص 6ج ،الحاوى الكبير،الماوردي: م وانظر 1994

  .127ص 7ج المغني،ابن قدامة )30(

  .80و 79ص 6ج ،ائعبدائع الصنائع في ترتيب الشر ،الكاساني )31(

 .25ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )32(

 .383ص 2ج ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب،زكريا االنصاري )33(

 .140ص 7ج ،المغني،ابن قدامة )34(

محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو : 328ص 7ج،منح الجليل شرح مختصر خليل،ابن عليش )35(
  .م1989/هـ1409: بيروت تاريخ النشر –دار الفكر : رالناش)هـ1299: المتوفى(عبد الله المالكي 

  .13ص 3ج ،المقدمات الممهدات،ابن رشد القرطبي )36(

 ،المقدمات الممهدات،ابن رشد القرطبي: وانظر16 ص2ج ،التلقين في الفقة المالكي،البغدادي )37(
 .14ص 3ج

 .12 ،ص3ج ،المقدمات الممهدات،ابن رشد القرطبي )38(

 .نفسهالمرجع السابق  )39(
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بداية المجتهد ونهاية  ابن رشد الحفيد وانظر. 12ص 3ج المقدمات الممهدات،ابن رشد القرطبي )40(

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد :27ص 4ج المقتصد
  م 2004 - هـ 1425 :القاهرة عام –دار الحديث :الناشر)هـ595: ت(الحفيد 

 ،الشرح الكبير وحاشية الدسوقي،الدردير وانظر 207ص 6ج ،ليلشرح مختصر خ،الخرشي )41(
  .520ص 3ج

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي : 161ص 2ج ،التلقين في الفقة المالكي،البغدادي )42(
: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني الناشر: المحقق )هـ422: المتوفى(البغدادي المالكي 

 123ص 2ج ،الفواكه الدواني،النفراوي وانظرم 2004-هـ1425األولى : لمية الطبعةدار الكتب الع

أبو عمر يوسف بن عبد  :القرطبي 777ص 2ج الكافي في فقه أهل المدينة،النمري القرطبي وانظر
محمد محمد أحيد : المحقق(2ط،)هـ463: ت(الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية : الناشر) ريتانيولد ماديك المو
  .م1980/هـ1400السعودية

 ،الشرح الكبير وحاشية الدسوقي،الدردير وانظر 207ص 6ج ،شرح مختصر خليل،الخرشي )43(
  .520ص 3ج

ص 3ج ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير،الصاوي وانظر 23ص 22ج ،المبسوطالسرخسي  )44(
: الناشر)هـ1241: المتوفى(و العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي أب :687

عبد الملك بن عبد : 534ص 7ج ،نهاية المطلب في دراية المذهب،الجويني وانظردار المعارف 

دار : الناشر ،)هـ478: ت(الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي،الملقب بإمام الحرمين 

ابن  151ص 2ج ،الكافي في فقه اإلمام أحمد،ابن قدامة وانظرم 2007-هـ1428 1طالمنهاج 
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم  ،قدامة

  دار الكتب العلمية: الناشر) هـ620: ت(الدمشقي الحنبلي

  .81ص 6ج ،صنائع في ترتيب الشرائعبدائع ال ،الكاساني 24و 23ص 22ج ،المبسوطالسرخسي  )45(

ص 3ج ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير،الصاوي 206ص 6جشرح مختصر خليل ،الخرشي )46(
687.  

 .141و 140ص 7ج ،المغني،ابن قدامة )47(

  .142ص المرجع السابق نفسه )48(

  .534ص 7ج،نهاية المطلب في دراية المذهب،الجويني )49(
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شمس الدين، : المؤلف 404ص 3ج ،ى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إل،الشربيني )50(
: دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر)هـ977: المتوفى(محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 

  م1994 -هـ 1415األولى، 

  .404ص 3ج ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،الشربيني )51(

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد )م 1085 - 1028= هـ  478 -  419(إمام الحرمين )52(
" و "غياث األمم والتياث الظلم "  همصنفات من أعلم المتأخرين من الشافعية: الجويني، أبو المعالي

  .160ص 4بتصرف من األعالم للزركلي ج"نهاية المطلب في دراية المذهب 

 .534ص 7ج ،ة المذهبنهاية المطلب في دراي،الجويني )53(

أسنى المطالب في ،زكريا االنصاري 687ص 3ج ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير،الصاوي )54(

  .142ص 7ج ،المغني،ابن قدامة 383ص 2ج ،شرح روض الطالب

أسنى المطالب في شرح روض ،زكريا االنصاري 206ص 6ج ،شرح مختصر خليل،الخرشي )55(

  .142ص 7ج،يالمغن،ابن قدامة،383ص 2ج ،الطالب

  .687ص 3ج ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير،الصاوي )56(

 .27ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )57(

 .54ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )58(

  .687ص 3ج ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير،الصاوي )59(

زكريا بن محمد بن أحمد بن : 287ص 1ج ،فتح الوهاب بشرح منهج الطالب،زكريا النصاري )60(
دار الفكر للطباعة والنشر : الناشر)هـ926: المتوفى(زين الدين أبو يحيى السنيكي  ،ريا األنصاريزك

  .م1994/هـ1414: الطبعة

 142ص 7ج ،المغني،ابن قدامة )61(

ص 1ج ،الجوهرة النيرة على مختصر القدوري،الزبيدي وانظر 54ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )62(
: المتوفى(دي العبادي الزبيِدي اليمني الحنفي أبو بكر بن علي بن محمد الحدا: 295
 هـ1322األولى، : المطبعة الخيرية الطبعة: الناشر)هـ800

 .85ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )63(

ابن  :وانظر288و 287ص 1ج ،فتح الوهاب بشرح منهج الطالب،زكريا النصاري )64(

  180ص 7ج،المغني،قدامة

 .206ص 6ج ،شرح مختصر خليل،الخرشي )65(
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الهداية في شرح ،المرغياني :وانظر 96ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )66(

   208ص 3ج ،بداية المبتدي

  131ص 7ج ،المغني،ابن قدامة :وانظر 148ص 2ج ،الكافي في فقه اإلمام أحمد،ابن قدامة )67(

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني : مالكاإلمام  642ص 3ج ،المدونة،اإلمام مالك )68(

منح الجليل ،ابن عليش: وانظرم 1994 -هـ 1415دار الكتب العلمية : الناشر 1ط)هـ179: ت(

  374ص 14ج ،المجموع شرح المهذب،النووي:وانظر 348 ص7ج ،شرح مختصر خليل

تبيين الحقائق شرح كنز  ،لزيلعيا:وانظر 72ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )69(

: ت(فخر الدين الزيلعي الحنفي  ،عثمان بن علي بن محجن :70ص 5ج ،الدقائق وحاشية الشلبي
هـ  1313األولى، : بوالق، القاهرة الطبعة - المطبعة الكبرى األميرية : الناشر 1ط :)هـ 743

محمد بن أبي العباس أحمد  شمس الدين: 3ص 5ج،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الرملي،وانظر
م 1984/هـ1404 - دار الفكر، بيروت : الناشر) هـ1004: المتوفى(بن حمزة شهاب الدين الرملي 

  .128ص 7ج ،المغني،وانظر ابن قدامة

الشيخ الدكتور محمد  :آل بورنو 307: ص ،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،آل بورنو )70(
 لبنان - مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر ،أبو الحارث الغزي صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو

  .م 1996 -هـ  1416 ،4ط

فتح الوهاب بشرح ،زكريا النصاري وانظر 81ص 6ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )71(

 .255ص 1ج ،منهج الطالب

 . المراجع السابقة نفسها )72(

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية  ،يالزيلع وانظر 98ص 22ج،المبسوط ،السرخسي)73(

   .58ص 5ج ،الشلبي

ص 2ج شرح منتهى اإلرادات،البهوتي:وانظر 39ص 22جو 176ص 11ج المبسوط،السرخسي )74(
211. 

الكمال ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد  184 ص6ج،فتح القدير،الكمال ابن الهمام )75(

ص 3ج ،المدونة،اإلمام مالك :وانظر دار الفكر: الناشر) هـ861: ت(السيواسي المعروف بابن الهمام 

ص 2ج،شرح منتهى اإلرادات،البهوتي:وانظر 1068 ص6ج ،الحاوى الكبير،الماوردي وانظر 623
211.  

  .211ص 2ج،شرح منتهى اإلرادات،البهوتي )76(
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   .184ص 6ج ،فتح القدير،الكمال ابن الهمام )77(

 وانظر 43ص 6ج شرح مختصر خليل،الخرشي وانظر 185ص 6ج يرفتح القد،الكمال ابن الهمام )78(

االنصاف في معرفة ،المرداوي :وانظر 380ص 6ج ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي،العمراني

  .425ص 5ج ،الراجح من الخالف

ص 6ج،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني:وانظر176ص 11، جالمبسوط،السرخسي )79(
69.  

 .623ص 3ج ،المدونة،الكاإلمام م )80(

ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني وانظر 176ص 11ج ،المبسوطالسرخسي  )81(
69.  

  .320ص 3ج ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،الزيلعي )82(

  .ما ذكر أوالفي المذهب المعتمد : 176ص 11ج ،المبسوط،السرخسي )83(

  .1068ص 6ج ،ى الكبيرالحاو،الماوردي )84(

 .211ص 2ج ،شرح منتهى اإلرادات،البهوتي )85(

 .128ص 7ج،المغني،ابن قدامة: وانظر 176ص 11ج ،المبسوط،السرخسي )86(

  .69ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )87(

  .39ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )88(

  .97ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )89(

ص 7ج،منح الجليل شرح مختصر خليل،ابن عليش: وانظر 643ص 3ج ،المدونة،االمام مالك )90(
349.  

 ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي،العمراني:وانظر 375ص 14ج،المجموع شرح المهذب،النووي )91(
  .204و 205ص 7ج

  المراجع السابقة نفسها )92(

  .157ص 7ج ،المغني،ابن قدامة )93(

  .96ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،يالكاسان )94(

 .819ص 7ج ،الحاوى الكبير،الماوردي )95(

 .156ص 7ج ،المغني،ابن قدامة )96(
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 .494ص 7ج ،نهاية المطلب في دراية المذهب،الجويني 819ص 7ج ،الحاوى الكبير،الماوردي )97(

البيان في مذهب اإلمام ،نيالعمرا 97و 9ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )98(

  .206ص 7ج ،الشافعي

  .348ص 7ج ،منح الجليل شرح مختصر خليل،ابن عليش )99(

 .59ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )100(

  .160ص 11ج ،المبسوط ،السرخسي )101(

  .363ص 6ج ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي،العمراني )102(

 ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،المرداوي: وانظر 123ص 7ج المغني،ابن قدامة )103(
 .409ص5ج

 ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي،العمراني وانظر 161و 160ص 11ج ،المبسوط،السرخسي )104(

  .124و 123ص 7ج ،المغني،ابن قدامة:وانظر 363ص 6ج

 174ص 6ج ،يةالعناية شرح الهدا،البابرتي وانظر 16و 160ص 11ج ،المبسوطالسرخسي  )105(

 ،المغني،ابن قدامة وانظر 364ص 6ج ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي،العمراني وانظر 175و
 .124و 123ص7ج

خلف بن أبي القاسم محمد، األزدي : 554ص 3ج ،التهذيب في اختصار المدونة،البراذعي )106(
الدكتور محمد األمين : قدراسة وتحقي)هـ372: المتوفى(القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي 

: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي الطبعة: ولد محمد سالم بن الشيخ الناشر
  .م 2002 -هـ  1423األولى 

  .والمعتمد في المذهب الرأي السابق ،124ص 7ج،المغني،ابن قدامة )107(

بداية المجتهد  رشد الحفيدابن  وانظر 554ص 3ج التهذيب في اختصار المدونة،البراذعي )108(

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن :35ص 4ج ونهاية المقتصد

ابن  وانظر.م2004 - هـ 1425 :القاهرة عام –دار الحديث :الناشر)هـ595: ت(رشد الحفيد 

 إلمام أحمدالهداية على مذهب ا،الكلوذاني :وانظر146ص 2ج الكافي في فقه اإلمام أحمد،قدامة
  .283: ص

  .59ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )109(

البيان في مذهب اإلمام ،العمراني وانظر 175و 174ص 6ج ،العناية شرح الهداية،البابرتي )110(

  .364ص 6ج ،الشافعي
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  .161ص 11ج ،المبسوطالسرخسي  )111(

  .259ص 6ج ،منح الجليل شرح مختصر خليل،ابن عليش )112(

مغني المحتاج إلى : الشربيني:وانظر 364ص 6ج ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي،العمراني )113(

  .225ص 3ج،المنهاج معرفة معاني ألفاظ

  124ص 7ج ،المغني،ابن قدامة )114(

  124ص 7ج ،المغني،ابن قدامة:وانظر 364 ص6ج ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي،العمراني )115(

  351ص 3ج ،ر وحاشية الدسوقيالشرح الكبي،الدردير )116(

: المحقق(1ط) هـ684: ت(أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي :21ص 8ج الذخيرة،القرافي )117(
والرأي  م 1994 ،بيروت -دار الغرب اإلسالمي: الناشر) محمد بو خبزةو سعيد أعرابو محمد حجي

ص 6صر خليل للخرشي جشرح مخت: السابق هو المقدم النه هو المذكور في مختصر خليل انظر
  253ص6منح الجليل شرح مختصر خليل جو 40

مغني المحتاج إلى معرفة : الشربيني 364ص 6ج ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي،العمراني )118(

  .225ص 3ج ،المنهاج معاني ألفاظ

  .364ص 6ج ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي،العمراني )119(

  ..المرجع السابق نفسه )120(

: ت(محمد بن فرامرز بن علي:بمالخسرو 321ص 2ج درر الحكام شرح غرر األحكام،خسرومال )121(
  دار إحياء الكتب العربية  :)هـ885

ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني: وانظر160ص 11ج ،المبسوط ،السرخسي )122(
 المذهب  المعتمد في وهو 59

مغني المحتاج إلى معرفة : الشربيني 364ص 6ج ،عيالبيان في مذهب اإلمام الشاف،العمراني )123(

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي ،ابن حجر الهيتمي. 225ص 3ج ،المنهاج معاني ألفاظ

المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد : الناشر 286 ص5ج الشرواني والعبادي
  م  1983 -هـ  1357: عام النشر

  .125ص 7ج ،يالمغن،ابن قدامة )124(

 .59ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني 160ص 11ج،المبسوط،السرخسي )125(

  .411ص 5ج ،االنصاف في معرفة الراجح من الخالف،المرداوي )126(
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ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني: وانظر160ص 11ج ،المبسوط ،السرخسي )127(
59. 

حاشية الصاوي على الشرح  ،الصاوي 782ص 2ج،كافي في فقه أهل المدينةال،النمري القرطبي )128(

  .458ص 3ج) بلغة السالك ألقرب المسالك( الصغير

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف : 276ص 4ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتين،النووي )129(
عمان  - دمشق -بيروت المكتب اإلسالمي،: زهير الشاويش الناشر: تحقيق)هـ676: المتوفى(النووي 

 .7ص 5ج،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: م الرملي1991/ هـ 1412الثالثة، : الطبعة

وهو 410ص5ج،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،المرداوي 125ص 7ج المغني،ابن قدامة )130(
 .المعتمد في المذهب

 .125ص 7ج المغني،ابن قدامة )131(

  .276ص 4ج ،ة المفتينروضة الطالبين وعمد،النووي )132(

  .531ص 4ج ،منح الجليل شرح مختصر خليل،ابن عليش )133(

 .160ص 11ج ،المبسوطالسرخسي  )134(

اإلنصاف في معرفة الراجح من ،المرداوي 210ص 2ج ،شرح منتهى اإلرادات،البهوتي )135(

  .410ص5ج،الخالف

  .210ص 2ج ،شرح منتهى اإلرادات،البهوتي: وانظر160ص 11ج ،المبسوطالسرخسي  )136(

  .160ص 11ج ،المبسوطالسرخسي  )137(

 وانظر 205ص 6ج ،شرح مختصر خليل،الخرشي وانظر 629ص 3ج ،المدونة،االمام مالك )138(

البيان في مذهب اإلمام ،العمراني وانظر 442ص 7ج ،نهاية المطلب في دراية المذهب،الجويني

  .187ص 7ج ،الشافعي

: محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان)م 804 - 748= هـ  189 - 131(الشيباني )139(
إمام بالفقه واألصول، وهو اّلذي نشر علم أبي حنيفة له كتب كثيرة في الفقه واألصول، منها 

 . 80ص 6ج،بتصرف عن األعالم للزركلي.)الجامع الكبير(و في فروع الفقه، )المبسوط(

ص 5ج،نصاف في معرفة الراجح من الخالفاإل،المرداوي: وانظر 125ص 7ج ،المغني،ابن قدامة )140(
410.  

 .160ص 11ج ،المبسوط،السرخسي )141(

  .125ص 7ج ،المغني،ابن قدامة )142(
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  .125ص 7ج ،المغني،ابن قدامة )143(

 .33ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )144(

 .122ص 2ج ،الفواكه الدواني،النفراوي )145(

عبد الكريم بن محمد الرافعي :2ص 12،ج)الشرح الكبير(فتح العزيز بشرح الوجيز  ،الرافعي )146(
 دار الفكر: الناشر)هـ623: المتوفى(القزويني 

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج،المقدسي : 83ص 7ج ،الفروع وتصحيح الفروع،الراميني )147(
: الطبعةمؤسسة الرسالة : عبد الله عبد المحسن التركي الناشر: المحقق)هـ763: المتوفى(الحنبلي 
 .المذهب المعتمد في وهو ،مـ 2003 -ـ ه1424األولى 

  .2ص 12ج ،فتح العزيز بشرح الوجيز،الرافعي :وانظر 33ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )148(

  .2ص 12ج ،فتح العزيز بشرح الوجيز،الرافعي: وانظر 33ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )149(

روع وتصحيح الف،الراميني :وانظر 286ص ،الهداية على مذهب اإلمام أحمد،الكلوذاني )150(

 .83ص 7ج،الفروع

  .124ص 7ج ،المغني،ابن قدامة )151(

  .المرجع السابق نفسه )152(

  .33ص 22ج ،المبسوط،السرخسي)153(

  .122ص 2ج ،الفواكه الدواني،النفراوي )154(

  .185ص 7ج ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي،العمراني )155(

  .124ص 7ج ،المغني،ابن قدامة)156(

  .185ص7ج ،ذهب اإلمام الشافعيالبيان في م،العمراني )157(

  .المرجع السابق نفسه )158(

 .122ص 2ج،الفواكه الدواني،النفراوي )159(

  .33ص 22ج،المبسوط،السرخسي )160(

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد األوزاعي، أبو )م 774 - 707= هـ  157 - 88(اَألوزاعي )161(
ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوفي بها  إمام الديار الشامية في الفقه والزهد،ولد في بعلبك،: عمرو

بتصرف من . ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها) المسائل(و )السنن(له كتاب 
  .320ص 3األعالم للزركلي ج
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: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري)م 765 - 693= هـ  148 - 74(ابن َأبي َليلى )162(

الرأي ولي القضاء بالكوفة لبني أمية وبني العباس له أخبار مع اإلمام أبي  قاض، فقيه، من أصحاب
  .189ص 6حنيفة بتصرف من األعالم للزركلي ج

  .33ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )163(

  .185ص 7ج ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي،العمراني )164(

 .82ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )165(

 .53ص 3ج ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،ي وعميرةقليوب )166(

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن : 498ص 3ج ،كشاف القناع عن متن اإلقناع،البهوتي )167(
 .دار الكتب العلمية: الناشر)هـ1051: المتوفى(حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 

 .المرجع السابق نفسه )168(

 .21ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )169(

 .683ص 3ج ،)بلغة السالك ألقرب المسالك( حاشية الصاوي على الشرح الصغير،ويالصا )170(

 82ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني21ص 22ج المبسوط،السرخسي )171(

  .684و 683ص 3ج ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير،الصاوي

  .21ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )172(

  .122ص 2ج ،الفواكه الدواني،النفراوي )173(

  .2ص 12ج ،فتح العزيز بشرح الوجيز،الرافعي )174(

اإلنصاف في معرفة الراجح من ،المرداوي:وانظر 83ص 7ج ،الفروع وتصحيح الفروع،الراميني )175(

  .المذهب المعتمد في وهو:410ص5ج،الخالف

ص 7ج ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي،العمراني وانظر 21ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )176(
187.  

  442ص 7ج ،نهاية المطلب في دراية المذهب،الجويني )177(

  .122ص 2ج،الفواكه الدواني،النفراوي )178(

  .398ص 3ج ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،الشربيني )179(

 .21ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )180(
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 ،مذهب اإلمام أحمد الهداية على،الكلوذاني وانظر 83ص 7ج،الفروع وتصحيح الفروع،الراميني )181(
 .285: ص

  .205ص 6ج،شرح مختصر خليل،الخرشي )182(

 59ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني 21ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )183(

  .285: ص ،الهداية على مذهب اإلمام أحمد،الكلوذاني341ص 12ج،البيان والتحصيل

 56ص 3ج حاشيتا قليوبي وعميرة،يرةقليوبي وعم :وانظر 33ص 22ج المبسوط،السرخسي )184(

  286: ص ،الهداية على مذهب اإلمام أحمد،الكلوذاني :وانظر 57ص 3ج

 122ص 2ج الفواكه الدواني،النفراوي )185(

زكريا :وانظر 203ص 6ج شرح مختصر خليل،الخرشي:وانظر 27ص 22ج المبسوط،السرخسي )186(

تحفة ،بن حجر الهيتميا: نظروا 381ص 2ج أسنى المطالب في شرح روض الطالب،االنصاري

شرح منتهى ،البهوتي وانظر 85 ص6ج المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي

  .215ص 2ج اإلرادات

  .203ص 6ج ،شرح مختصر خليل،الخرشي:وانظر 33ص 6ج ،الذخيرة،القرافي )187(

ور العجيلي سليمان بن عمر بن منص: 513ص 3ج ،حاشية الجمل على شرح المنهج،الجمل )188(
  .دار الفكر: الناشر)هـ1204: المتوفى(األزهري، المعروف بالجمل 

  .215ص 2ج شرح منتهى اإلرادات،البهوتي )189(

ص 4ج،لسان العرب،ابن منظور: ما جمع كالُكومة بال كيل وال وزن انظر: الصبرة ـ بضم الصاد )190(

أبو نصر : الجوهري 707ص 2ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري: وانظر 441
: الناشر) أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق(،4ط) هـ393ت (إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 

 .م1987 -   هـ 1407بيروت  –دار العلم للماليين 

  .33ص 6ج الذخيرة،القرافي )191(

ص 3ج حاشية الجمل على شرح المنهج،انظر الجمل 203ص 6ج شرح مختصر خليل،الخرشي )192(

  .399ص 3ج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،نظر الشربينيا 513

زين : 263ص 7ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري،ابن نجيم )193(
تكملة : مع)هـ970: المتوفى(الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري 

  .الثانية: دار الكتاب اإلسالمي الطبعة: الناشرومنحة الخالق البن عابدين :الطوري

  .27ص 22ج،المبسوط،السرخسي )194(
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  . المرجع السابق نفسه )195(

  .المرجع السابق نفسه )196(

وحاشية  الشرح الكبير،الدردير:وانظر 68ص 6ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )197(

يقول الدكتور  283 :ص اإلمام أحمدالهداية على مذهب ،الكلوذاني: وانظر 352ص 3ج الدسوقي

وهذا ما يظهر هو رأي الشافعية قياسا على ما ذكروه في بيع العين المشتركة والقراض :الدبوفاضل 

شركة العنان في الفقه : في األول إذن الشريك وفي الثاني إذن رب المال انظر حيث اشترطوا

الوسيط في  1983 1ة األقصى طابرهيم فاضل الدبو نشر مكتب113ص اإلسالمي دراسة مقارنة

  .266ص 3المذهب ج

 68ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني174ص 11ج،المبسوط السرخسي )198(

 128ص 7ج ،المغني،ابن قدامة :وانظر 148ص 2ج الكافي في فقه اإلمام أحمد،ابن قدامة:وانظر
  .129و

ابن عابدين،  :315ص 4ج ،)رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  ،ابن عابدين )199(
بيروت -دار الفكر: الناشر)هـ1252: المتوفى(الدمشقي الحنفي  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز

  .م1992 -هـ 14الثانية، : الطبعة

سليمان بن محمد بن عمر : 44ص 3ج )حاشية البجيرمي(التجريد لنفع العبيد  ،البجيرمي )200(
: تاريخ النشر: مطبعة الحلبي الطبعة: الناشر)هـ1221: المتوفى(الشافعي  البجيرِمي المصري

  .م1950 -هـ 1369

  .128ص 7ج 620ج المغني،ابن قدامة 283: ص الهداية على مذهب اإلمام أحمد،الكلوذاني )201(

  .352ص 3ج وحاشية الدسوقي الشرح الكبير،الدردير )202(

وحاشية  الشرح الكبير،الدردير :وانظر 68ص 6ج ئعبدائع الصنائع في ترتيب الشرا ،الكاساني )203(

شركة العنان ،انظرو 283: ص الهداية على مذهب اإلمام أحمد،الكلوذاني 352ص 3ج الدسوقي

 1983 :1فاضل الدبو نشر مكتبة األقصى ط إبراهيم 113ص  في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة
 .266ص 3الوسيط في المذهب ج:انظرو

الشرح الكبير وحاشية ،الدردير وانظر 44ص 6ج ،تصر خليلشرح مخ،الخرشي )204(

 .352ص 3ج،الدسوقي

الهداية في ،المرغياني وانظر 98و 87ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )205(

  .131ص 7ج،المغني،ابن قدامة 208ص 3ج ،شرح بداية المبتدي
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ابن رشد  وانظر 58و 57ص 5ج ،لبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش ،الزيلعي )206(

حاشيتا قليوبي قليوبي وعميرة وانظر  26ص 4ج ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،الحفيد

ابو وانظر  233ص 5ج،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،الرملي: وانظر57ص 3ج ،وعميرة

عبد السالم : 351ص 1ج ،المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،البركات ابن تيمية

مكتبة : الناشر: 2ط )هـ652: ت(بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات،
  .مـ1984-هـ 1404الرياض -المعارف

  .178ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )207(

  .155: ص ،منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه،النووي )208(

  .351ص 1ج ،في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل المحرر،ابو البركات ابن تيمية )209(

 كنز شرح الحقائق تبيين ،الزيلعي: وانظر180ص 22ج 179ص 22ج المبسوط،السرخسي )210(

  .58ص 5ج ،الشْلبي وحاشية الدقائق

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن  :456ص 7ج ،التاج واإلكليل لمختصر خليل،العبدري )211(
دار الكتب العلمية : الناشر) هـ897: المتوفى(رناطي، أبو عبد الله المواق المالكي يوسف العبدري الغ

 .م1994-هـ1416األولى،: الطبعة

ابن  59ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني 27ص 22ج ،المبسوط،السرخسي )212(

حمد ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن م :358ص 4ج المبدع في شرح المقنع ،مفلح
هـ  1418األولى، : لبنان الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر) هـ884: المتوفى(برهان الدين 

  .م 1997 -

  .59ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني )213(

 59ص 6ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني 23ص 22ج،المبسوط،السرخسي )214(

أبو بكر عالء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد :20ص 3ج ،تحفة الفقهاء ،يالسمرقند
 1994 -هـ  1414،لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر 2ط )هـ540:ت(السمرقندي 

   .358ص 4ج ،المبدع في شرح المقنع،ابن مفلح 209ص 2ج ،شرح منتهى اإلرادات،البهوتي

  .358ص 4ج ،عالمبدع في شرح المقن،ابن مفلح )215(

الغرر البهية في شرح البهجة ،زكريا االنصاريوانظر  39ص 6ج ،الذخيرة،القرافي )216(

  .152ص 2ج ،الكافي في فقه اإلمام أحمد،ابن قدامة: وانظر 285 ص3ج،الوردية
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 427ص 10ج،فتح العزيز بشرح الوجيز،الرافعي 194ص 6ج ،العناية شرح الهداية،البابرتي )217(

محمد بن أحمد الفتوحى : ابن النجار 23ص 6ج،معونة أولى النهى شرح المنتهى،ابن النجار:وانظر
نشر مكتبة االسدي مكة المكرمة، :)د عبد الملك بن عبد الله دهيش. تحقيق أ( )هـ 972(الحنبلى 

  .2008، 5:ط

  .449ص 7ج ،التاج واإلكليل لمختصر خليل،العبدري )218(

  .56ص 3ج،حاشيتا قليوبي وعميرة ،قليوبي وعميرة )219(

  .216ص 2ج،شرح منتهى اإلرادات،البهوتي )220(

 ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: وانظر646ص 3ج المدونةاإلمام مالك  )221(
 .124ص 2ج

  .22ص 22ج،المبسوط،السرخسي )222(
  

  المراجع

) هـ 972(محمد بن أحمد الفتوحى الحنبلى : معونة أولى النهى شرح المنتهى ،ابن النجار
 ،5ط ،مكة المكرمة –مكتبة األسدي : نشر )د عبد الملك بن عبد الله دهيش. تحقيق أ(

2008.  

أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو  :عمدة السالك وعدة الناسك ،ابن النقيب الشافعي
م َخاِد: عني بطبِعِه ومراجعِته )هـ769: المتوفى(العباس، شهاب الدين ابن النَِّقيب الشافعي 

األولى، : الطبعة: الشؤون الدينية، قطر: الِعلم عبد الله بن إبراِهيم األنصاري الناشر
  .م1982

أحمد بن : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ،ابن حجر الهيتمي
: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء الناشر: محمد بن علي بن حجر الهيتمي صححت

 - هـ 1357: عام النشر: فى محمد الطبعةالتجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصط المكتبة
1983.  

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  :بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد
 -هـ 1425: القاهرة تاريخ النشر –دار الحديث  :الناشر): هـ595: ت(رشد القرطبي 

  .م2004



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  يغليون والصيفأبو 

  3254

 

: ت(أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  :ات الممهداتالمقدم ،ابن رشد القرطبي
  .م1988 -هـ  1408دار الغرب اإلسالمي، : الناشر 1ط ،)هـ520

، محمد أمين بن عمر بن عبد :)رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  ،ابن عابدين
الثانية، : الطبعة بيروت-دار الفكر: الناشر) هـ1252: المتوفى(العزيز عابدين الحنفي 

  .م1992 -هـ 1412

محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله  منح الجليل شرح مختصر خليل ،ابن عليش
  .م1989/هـ1409: بيروت تاريخ النشر –دار الفكر : الناشر )هـ1299: المتوفى(المالكي 

عبد : تحقيق ،)هـ395ت ( ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،مقاييس اللغة ،ابن فارس
  .م1979 - هـ 1399: النشر ،دار الفكر ،السالم هارون

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن  :الكافي في فقه اإلمام أحمد ،ابن قدامة
  .دار الكتب العلمية: الناشر )هـ620: ت( قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي

عبد الله بن :تحقيق( )هـ620: ت(د الله بن أحمد بن محمد موفق الدين عب :المغني ،ابن قدامة
السعودية، سنة  - عالم الكتب، الرياض ) عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلوط

  .م1997 -هـ 1417: النشر

إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، برهان : المبدع في شرح المقنع ،ابن مفلح
 1418األولى، : لبنان الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر )هـ884: المتوفى(الدين 

  .م 1997 -هـ 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ابن منظور األنصاري الرويفعى  ،لسان العرب ،ابن منظور

 .هـ 1414 -بيروت  –دار صادر : مجلد الناشر 15 ،3ط لسان العرب هـ711: اإلفريقى ت

زين الدين بن : ق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوريالبحر الرائ ،ابن نجيم
تكملة البحر : وفي آخره )هـ970: المتوفى(إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري 

: وبالحاشية )هـ 1138ت بعد (الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 
   .الثانية: ب اإلسالمي الطبعةدار الكتا: منحة الخالق البن عابدين الناشر
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عبد : مجد الدين المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،ابو البركات ابن تيمية
: ت(السالم بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين 

  .مـ1984-هـ 1404 الرياض - مكتبة المعارف: الناشر: 2ط )هـ652

صالح بن عبد السميع اآلبي األزهري : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،اآلبي
  .بيروت –المكتبة الثقافية : الناشر )هـ1335: المتوفى(

الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،آل بورنو

 -هـ  1416 4ط لبنان -الرسالة، بيروت  مؤسسة: الناشر محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي
  .م 1996

دار : الناشر) هـ179: ت(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني : المدونة ،االمام مالك
  .م1994 - هـ 1415 1الكتب العلمية ط

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله : المؤلف العناية شرح الهداية ،البابرتي
: الناشر )هـ786: المتوفى(يخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي ابن الش
  .دار الفكر

سليمان بن محمد بن ):حاشية البجيرمي على شرح المنهج(التجريد لنفع العبيد البجيرمي 
  .مطبعة الحلبي: اِلناشر )هـ1221: المتوفى(عمر البجيرِمي المصري الشافعي 

خلف بن أبي القاسم محمد، األزدي القيرواني المالكي : ي اختصار المدونةالتهذيب ف ،البراذعي
الدكتور محمد األمين ولد محمد سالم بن الشيخ : دراسة وتحقيق )هـ372: المتوفى(

 - هـ  1423األولى، : دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي الطبعة: الناشر
  .م 2002

أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي لبغدادي : المالكي التلقين في الفقة ،البغدادي
: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني الناشر: المحقق )هـ422: المتوفى(المالكي 

  .م2004-هـ1425األولى : دار الكتب العلمية الطبعة

: ت(ى منصور بن يونس بن صالح الدين البهوتى الحنبل: شرح منتهى اإلرادات ،البهوتي
   .م1993 -هـ 1414عالم الكتب: مجلد الناشر 3 1ط )هـ1051
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منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  :كشاف القناع عن متن اإلقناع ،البهوتي
 .دار الكتب العلمية: الناشر )هـ1051: المتوفى(البهوتى الحنبلى 

العجيلي األزهري، سليمان بن عمر بن منصور : حاشية الجمل على شرح المنهج ،الجمل
  .دار الفكر: الناشر )هـ1204: المتوفى(المعروف بالجمل 

أبو نصر إسماعيل بن حماد : الجوهري 707ص 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ج،الجوهري
دار العلم : الناشر) أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق( ،4ط) هـ393ت (الجوهري الفارابي 

 .م1987 -  هـ 1407بيروت  –للماليين 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد : نهاية المطلب في دراية المذهب ،الجويني
- هـ1428دار المنهاج : الناشر 1ط )هـ478: ت(الجويني، أبو المعالي،الملقب بإمام الحرمين 

  .م2007

: ت(محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله  :شرح مختصر خليل ،الخرشي
  .بيروت –دار الفكر للطباعة : رالناش ،)هـ1101

إبراهيم فاضل الدبو نشر مكتبة األقصى  :شركة العنان في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة :الدبو
   .1983 1ط

): هـ1230: ت(محمد بن أحمد بن عرفة المالكي : الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ،الدردير
  .دار الفكر: الناشر

عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني  ):الشرح الكبير(فتح العزيز بشرح الوجيز  ،الرافعي
 .دار الفكر: الناشر )هـ623: المتوفى(

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي : الفروع وتصحيح الفروع ،الراميني
مؤسسة الرسالة : عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: المحقق) هـ763: المتوفى(

 .مـ 2003 - هـ  142األولى : الطبعة

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،الرملي
  م 1984/هـ1404 -ط أخيرة : دار الفكر، بيروت الطبعة: الناشر )هـ1004: المتوفى(الرملي 
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ي أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العباد: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ،الزبيدي
األولى، : المطبعة الخيرية الطبعة: الناشر) هـ800: المتوفى(الزبيِدي اليمني الحنفي 

 .هـ1322

دار : الناشر ،هـ1205: ت ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،تاج العروس ،الزبيدي
   .الهداية

 - دار الفكر : لد الناشرمج10، 4وهبة بن مصطفى الزحيِلي ط: الفقه اإلسالمي وأدلته ،الزحيلي
  .سورية دمشق

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا :الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،زكريا االنصاري
  المطبعة الميمنية : الناشر )هـ926: المتوفى(األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي 

د بن زكريا األنصاري، زكريا بن محم: أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،زكريا االنصاري
  .دار الكتاب اإلسالمي: الناشر )هـ926: المتوفى(زين الدين أبو يحيى السنيكي 

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا : فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ،زكريا النصاري
دار الفكر للطباعة : الناشر )هـ926: المتوفى(األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي 

  .م1994/هـ1414: بعةوالنشر الط

عثمان بن علي بن محجن، فخر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي .الزيلعي
بوالق، القاهرة  - المطبعة الكبرى األميرية : الناشر 1ط): هـ 743: ت(الدين الزيلعي الحنفي 

  .هـ 1313األولى، : الطبعة

 )هـ483: المتوفى(ألئمة السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس ا: المبسوطالسرخسي 

  .م1993-هـ1414: بدون طبعة تاريخ النشر: بيروت الطبعة –دار المعرفة : الناشر

أبو بكر عالء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي :تحفة الفقهاء ،السمرقندي
   .1994 - هـ  1414،لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر 2ط )هـ540:ت(

مجلة مؤتة للبحوث محمد علي سميران نشر  :الجهالة وأثرها في عقود التوثيقات ،نسميرا

 5عدد 20ج مجلد للدراسات
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شمس الدين، محمد بن أحمد : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،الشربيني
األولى، : دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر )هـ977: المتوفى(الخطيب الشربيني الشافعي 

  .م1994 -هـ 1415

أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير : حاشية الصاوي على الشرح الصغير ،الصاوي
  .دار المعارف: الناشر)هـ1241: المتوفى(بالصاوي المالكي 

رسالة ماجستير مكتبة : م 2000عبد الله الصيفي الجهالة وأثرها في عقود المعاوضات ،لصيفيا
  .ردناأل–الجامعة األردنية عمان 

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف الغرناطي،  :التاج واإلكليل لمختصر خليل ،العبدري
األولى، : دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر) هـ897: المتوفى(أبو عبد الله المواق المالكي 

  .م1994-هـ1416

ن سالم العمراني أبو الحسين يحيى بن أبي الخير ب: البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،العمراني
 –دار المنهاج : الناشر )قاسم محمد النوري: المحقق(1ط )هـ558: ت(اليمني الشافعي 

  .م 2000 - هـ 14جدة، 

بدر الدين العينى أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن : البناية شرح الهداية ،الغيتابي
بيروت، لبنان  -ية دار الكتب العلم: الناشر) هـ855: ت(أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى 

   .م 2000 -هـ  1420األولى، : الطبعة

محمد : المحقق(1ط) هـ684: ت(أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي : الذخيرة ،القرافي
 .م 1994بيروت،  -دار الغرب اإلسالمي: الناشر) حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة

شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد  ،الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق ،القراقي
: دار الكتب العلمية الطبعة: خليل المنصور الناشر: هـ المحقق684: الرحمن المالكي ت

  .م1998 -هـ 1418

: أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة الناشر: حاشيتا قليوبي وعميرةقليوبي وعميرة 
   .م1995- هـ1415: بيروت الطبعة –دار الفكر 

: ت(أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،سانيالكا
  .1986 - هـ 1406دار الكتب العلمية : لناشر،مجلد7 ،2ط) هـ587
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الكمال ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي :فتح القدير،الكمال ابن الهمام
   .دار الفكر: الناشر) هـ861: ت(المعروف بابن الهمام 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري الشهير : الحاوى الكبير ،الماوردي

 .)هـ450: ت(بالماوردي 

عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان : االنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،المرداوي
  .ر إحياء التراث العربيدا: الناشر )هـ885: المتوفى(المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني : الهداية في شرح بداية المبتدي ،المرغياني
 -دار احياء التراث العربي : طالل يوسف الناشر: المحقق )هـ593: المتوفى(المرغيناني، 

  .لبنان –بيروت 

بن فرامرز بن محمد :خسرو - بمال  285ص 2درر الحكام شرح غرر األحكام ج ،مالخسرو
  .دار إحياء الكتب العربية: درر الحكام شرح غرر األحكام) هـ885: ت(علي

عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد : االختيار لتعليل المختار: مودود
: القاهرة تاريخ النشر -مطبعة الحلبي : الناشر )هـ683: المتوفى(الدين أبو الفضل الحنفي 

  م 1937 - هـ  1356

أو (أحمد بن غانم : المؤلف: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،النفراوي
 )هـ1126: المتوفى(بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي ) غنيم

 .م1995 -هـ 1415: دار الفكر تاريخ النشر: الناشر

و عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد أب: الكافي في فقه أهل المدينة،النمري القرطبي
محمد محمد أحيد ولد ماديك : المحقق، 2ط،)هـ463: ت(البر بن عاصم النمري القرطبي 

 مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية: الناشر) الموريتاني

  .م1980/هـ1400

: ت(يحيى بن شرف النووي  أبو زكريا محيي الدين: النووي :المجموع شرح المهذب ،النووي
  . دار الفكر: الناشر )هـ676



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  يغليون والصيفأبو 

  3260

 

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : روضة الطالبين وعمدة المفتين ،النووي
عمان  -دمشق -المكتب اإلسالمي، بيروت: زهير الشاويش الناشر: تحقيق )هـ676: المتوفى(

 .م1991/ هـ 1412الثالثة، : الطبعة
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دراسة : أثر خصائص املحافظ اإللكرتونية في تعزيز التجارة اإللكرتونية في األردن
 شركات الدفع والتحويل اإللكرتوني لألموالميدانية من وجهة نظر عمالء 

  
  **زكريا سالمة عيسى شطناويو *لورين سليمان كليب عبيدات

  

  ملخص

لكترونية فـي تعزيـز التجـارة اإللكترونيـة     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر خصائص المحافظ اإل
شــركات الــدفع والتحويــل اإللكترونــي لألمــوال، ولتحقيــق  دراســة ميدانيــة مــن وجهــة نظــر عمـالء   : فـي األردن 

لجمع البيانات الالزمة مـن   كأداةحيث استخدمت االستبانة  ،المنهج الوصفي التحليلي اتباعهدف الدراسة تم 
ــغ عــددها     ــي بل ــة الدراســة الت ــائج     َا مســتجيب (384)عين ــد بينــت نت ــة، وق ــاملين بالمحــافظ اإللكتروني مــن المتع

لخصـائص المحـافظ اإللكترونيـة    ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى معنوية  يالدراسة عدم وجود أثر ذ
بـين   التجارة اإللكترونيـة (في تعزيز التجارة اإللكترونية بأبعادها ) السعر المنخفض، السرعة، األمان(بأبعادها 

لـدى  ) العمالء، التجارة اإللكترونية بين المنظمات والعمـالء، والتجـارة اإللكترونيـة بـين المسـتهلك والحكومـة      
وصت الدراسة بأهميـة تطـوير المحـافظ    أ، وقد عمالء شركات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال في األردن

يـة نشـر الثقافـة الماليـة     أهممسـتوى األمـان و   اإللكترونية وتخفيض أسعار التعامالت من خاللها وكذلك زيـادة 
إلى استمرار الدراسات بهـذا الموضـوع مـع     باإلضافةالمتعلقة بالتعامالت اإللكترونية وسط المجتمع االردني، 

  .تنأول متغيرات أخرى للمحافظ اإللكترونية وتوسيع عينة الدراسة لضمان تعميم نتائجها

  .ية، التجارة اإللكترونية، شركات الدفع اإللكترونيالمحافظ اإللكترون: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

  2022 لجامعة جرشالحقوق محفوظة  جميع.  
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The Impact of Electronic Portfolios Characteristics in Enhancing E-
Commerce in Jordan: A Field Study from the View of the Customers 

of Payment and Electronic Transfer of Funds Companies  
 

Lauren S. K. Obeidat and Zakariya S. I. Shatnawi, Economics and Islamic 
Banking, Yarmouk University. 

 

Abstract 
This study aimed to identify the impact of electronic portfolios characteristics in 

enhancing e-commerce in Jordan: a field study from the view of the customers of 
payment and electronic transfer of funds companies, and to achieve the goal of the study, 
the descriptive and analytical approach was followed, where the questionnaire was used 
as a tool to collect the necessary data from the study sample that reached (384) 
respondents from those dealing with electronic wallets, and the results of the study 
showed that there was no statistically significant impact at a significant level (α = 0.05) 
for electronic portfolios characteristics with its dimensions (low price, speed, safety) in 
enhancing electronic commerce with its dimensions (e-commerce between customers, E-
commerce between organizations and customers, and electronic commerce between the 
consumer and the government) among customers of payment companies and electronic 
transfer of funds in Jordan. 

The study recommended the importance of developing electronic portfolios and 
reducing the prices of transactions through them, as well as increasing the level of 
security and the importance of spreading the financial culture related to electronic 
transactions among the Jordanian society, in addition to the continuation of studies on 
this subject, while addressing other variables for e-wallets And expand the study sample 
to ensure generalization of its results. 

Keywords: E-wallets, E-commerce, Electronic payment companies. 
  

  : المقدمة

بسم الله، والحمد لله، والصالة والسالم على سيد الخلق وأشرف المرسلين، سيدنا محمد 
  ...المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد

أدت التطورات الكبيرة في شتى المجاالت والميادين إلى الوصول إلى االعتمادية الكبيرة فقد 
اق واسع التقدم التكنولوجي المشهود نتشاره على نطاعلى اقتصاد المعرفة، والذي أسهم في 

واللجوء إلى الكثير من االبتكارات التقنية المقدمة من قبل منظمات األعمال بغض النظر عن ما 
، وعليه فقد باتت المنظمات تتنافس بشدة للوصول إلى حصة )1(تقدمه من خدمات أو منتجات

الستمرارية والبقاء، ونتيجة لتطور كبر بما يضمن لها اأسوقية مالئمة وامتالكها لقاعدة عمالء 
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القطاع المالي والمصرفي في اآلونة األخيرة فقد حظيت الخدمات اإللكترونية المصرفية والمالية 
، إذ أصبحت التقنيات المالية وحلول الدفع )2(باهتمام منقطع النظير على الصعيد العالمي والمحلي
لشمول المالي والنقد اإللكتروني على مستوى اإللكتروني وأنظمته تسهم بشكل كبير في انتشار ا

سابقًا على مستوى المنظمات والمصارف وجعل قبول هذه التقنيات  ًااألفراد بعد ما كان منحصر
  . )3(لها ًااستراتيجي ًاهدف

ونظرًا النتشار التجارة اإللكترونية فقد دعت الحاجة إلى وجود تطبيقات وأنظمة دفع تحقق 
إذ باتت التجارة اإللكترونية وأساليب التسويق اإللكتروني تزيد من إقبال الغاية منها وتدعمها 

الجماهير على نطاق واسع لما توفره من جهد ووقت وتكلفة وإمكانية التخصيص والحصول على 
، من هنا فقد )4(ن كانت هذه الخدمات تتسم بالتماثلية والتقليديةأمنتجات وخدمات محددة بعد 

الباحثين والدراسات الحديثة في  اهتمامونية من أهم المواضيع التي اكتسبت أضحت التجارة اإللكتر
هذا المجال؛ بما تلعبه من دور محوري في تلبية احتياجات األفراد ونقل األسواق المحلية إلى 

  .العالمية في ظل مظاهر العولمة والتي جعلت من العالم قرية صغيرة

د أداة للدفع اإللكتروني والتي ينظر إليها على أنها وعليه فإن المحافظ اإللكترونية والتي تع
مخزن للنقود اإللكترونية وبديل للنقد الورقي التقليدي حيث باتت الحكومات متمثلة في البنوك 
المركزي تحرص على انتشارها لما لها من مزايا عديدة مشهودة تدعم من دفع عجلة االقتصاد 

القتصادية التي تتسم بالسرعة والتطور الكبير، حيث باتت وتسهم في استقرار البيئة االجتماعية وا
حد أدوات الدفع المعتمدة في األردن والتي بات يعتمد عليها بشكل أالمحافظ اإللكترونية تشكل 

تاحة المجال إكبير خالل العام الماضي والوقت الحاضر، حيث دأب البنك المركزي األردني على 
ة في قطاع الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال وإصدار لترخيص العديد من الشركات العامل

القوانين والتعليمات ذات الصلة التي تنظم من عمله، من هنا جاءت الدراسة للتعرف على أثر 
خصائص المحافظ اإللكترونية في تعزيز التجارة اإللكترونية في األردن كدراسة تحليلية، إذ تعد 

  . في القطاع المالي والمصرفي في األردنهذه الشركات من الالعبين األساسين 

  : مشكلة الدراسة وأسئلتها

أدى التوسع في استخدام أدوات الدفع اإللكترونية وأنظمتها في التعامالت المالية لالنتقال من 
بيئة التجارة التقليدية إلى بيئة الدفع اإللكتروني التي باتت من المظاهر المشهودة في األردن ضمن 

وجيا المالية، األمر الذي فرض على شركات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال في مجال التكنول
-Covid( رونا، ونتيجة لهذه األوضاع ونظرًا لجائحة كو)5(هائالتوسع في خدماتها المقدمة لعمال

لقت في ظاللها على جميع الدول بات االعتماد على المحافظ اإللكترونية أمرًا ال مفر أ والتي )19
، وعليه فإن مشكلة الدراسة الحالية )6(التعامالت المالية بأسلوب إلكتروني بحت إجراءبغية  منه
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تتمثل في التعرف على أثر المحافظ اإللكترونية في تعزيز التجارة اإللكترونية من وجهة نظر عمالء 
مشكلة يضًا على أ دراسةشركات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال في األردن، حيث تعرفت ال

الدراسة من خالل استعراضها للعديد من الدراسات التي أوصت بالقيام في دراسة خصائص هذه 
  . ها التجارة اإللكترونيةأبرزالمحافظ في العديد من المتغيرات ومن 

  : أسئلة الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن مجموعة من األسئلة التي تم صياغتها في ضوء مشكلة 
  : اآلتيالدراسة ك

نظر عمالء شركات الدفع والتحويل خصائص المحافظ اإللكترونية الرئيسية من وجهة  ما -1
 ؟اإللكتروني لألموال في األردن

لدى عمالء شركات الدفع والتحويل ما مستوى انتشار التجارة اإللكترونية وأنماطها الرئيسية  -2
 ؟اإللكتروني لألموال في األردن

السعر المنخفض، السرعة، (ترونية بأبعادها المتمثلة في ما أثر خصائص المحافظ اإللك -3
التجارة اإللكترونية بين العمالء، (في تعزيز التجارة اإللكترونية بأبعادها المتمثلة في ) األمان

) التجارة اإللكترونية بين المنظمات والعمالء، والتجارة اإللكترونية بين المستهلك والحكومة
  تحويل اإللكتروني لألموال في األردن؟لدى عمالء شركات الدفع وال

 أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة في تنأولها لخصائص المحافظ اإللكترونية المنتشرة في المملكة  -
وما تلعبه من دور  شركات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموالاألردنية الهاشمية والمقدمة من قبل 

برزها نشر الثقافة المالية والشمول المالي وتحسين كبير في دعم العديد من الجوانب لعل من أ
بنية التجارة اإللكترونية بين جميع أطرافها من عميل ومنظمة وحكومة باإلضافة إلى تنأول الدراسة 
موضوعات حديثة نسبية في الخدمات المصرفية والمالية اإللكترونية، إذ يمكن لها بأن تسهم في 

ية لدى المجتمع األردني في ظل ما تشهده األسواق من تعزيز استخدام المحافظ اإللكترون
 .اعتمادية كبيرة على هذه الخدمات

 أهداف الدراسة

هدفت الدراسة الحالية بالسعي قدمًا في تحديد أثر خصائص المحافظ اإللكترونية في تعزيز 
  :التجارة اإللكترونية في األردن، حيث أنها ستحقق األهداف اآلتية
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خصائصها المعززة  أبرزظ اإللكترونية كأحد أدوات الدفع الحديثة وبيان مفهوم المحافبيان  .1
 .للتجارة اإللكترونية في األردن

وجهة نظر عمالء شركات الدفع األهمية النسبية لخصائص المحافظ اإللكترونية من  بيان .2
 .والتحويل اإللكتروني لألموال في األردن

السعر المنخفض، السرعة، (ها المتمثلة في أثر خصائص المحافظ اإللكترونية بأبعاد توضيح .3
التجارة اإللكترونية بين العمالء، التجارة (على تعزيز التجارة اإللكترونية بأبعادها ) األمان

من وجهة ) اإللكترونية بين المنظمات والعمالء، والتجارة اإللكترونية بين المستهلك والحكومة
 .عمالء الشركات مدار البحثنظر 

  اسةفرضيات الدر

Ho1 : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية)α=0.05 ( لخصائص المحافظ
في تعزيز التجارة اإللكترونية ) السعر المنخفض، السرعة، األمان(اإللكترونية بأبعادها 

التجارة اإللكترونية بين العمالء، التجارة اإللكترونية بين المنظمات والعمالء، (بأبعادها 
لدى عمالء شركات الدفع والتحويل ) اإللكترونية بين المستهلك والحكومةوالتجارة 

  .اإللكتروني لألموال في األردن

  :حيث ينبثق من الفرضية الرئيسية األولى الفرضيات الفرعية التالية

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية : Ho1-1: األولىالفرضية الفرعية  -
)α=0.05 (افظ اإللكترونية بأبعادها لخصائص المح)في ) المنخفض، السرعة، األمان السعر

 .شركات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال في األردنتعزيز التجارة اإللكترونية بين 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية : Ho1-2: الفرضية الفرعية الثانية -
)α=0.05 (أبعادها لخصائص المحافظ اإللكترونية ب)في ) السعر المنخفض، السرعة، األمان

شركات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال في تعزيز التجارة اإللكترونية بين المنظمات 
 .األردن

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية : Ho1-3: الفرضية الفرعية الثالثة -
)α=0.05 ( لخصائص المحافظ اإللكترونية بأبعادها)في ) السعر المنخفض، السرعة، األمان

 .شركات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموالتعزيز التجارة اإللكترونية بين الحكومة وعمالء 
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  أنموذج الدراسة

السعر ( يبين الشكل اآلتي أنموذج الدراسة كل من المتغير المستقبل وأبعاده الفرعية
التجارة اإللكترونية بين العمالء، (ع بأبعاده التالية ، والمتغير التاب)المنخفض، السرعة، األمان

  :كاآلتي) التجارة اإللكترونية بين المنظمات والعمالء، والتجارة اإللكترونية بين المستهلك والحكومة

  
  )1(لشكل رقم ا 

  )7(نها دراسةوم نموذج الدراسة باالستناد إلى الدراسات السابقةأعداد إ تم: المصدر

  الدراسات السابقة 

تنأولت العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة موضوعي محافظ النقود اإللكترونية 
بحسب التسلسل التاريخي من األحدث  والتجارة اإللكترونية على حد سواء، ومن هذه الدراسات

  : لألقدم كاآلتي

لكترونية سأهم بشكل كبير في إلى أن مفهوم التجارة اإل) Koponen )2006أشارت دراسة 
وان هناك العديد من التقنيات المتاحة في األسواق . تغيير ممارسة األعمال التجارية في العالم

ي، وقد توصلت الدراسة في نتائجها لكترونالمتنامية والتي تربط بين التجارة اإللكترونية والدفع اإل
خصائصها حماية الخصوصية  أبرزنية لعل من إلى هذه التقنيات تؤثر في عملية التجارة اإللكترو

الفردية وأمن المعلومات وتكنولوجيا التطبيقات المتمثلة في سهولة االستخدام واالعتمادية 
  . واألمان
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والهادفة إلى بيان أبعاد جودة التجارة  )2007( وأخرون Mohantyفي حين اشارت دراسة 
عتماد على التجارة اإللكترونية يساعد بشكل كبير في اإللكترونية وانعكاساتها في نتائجها إلى أن اال

تطوير قدرات الجودة لتحسين أداء األعمال، وأنه يمكن االعتماد عليها في قبول الدفع اإللكترونية 
تتمتع بالقدرة على تقديم التغذية الراجعة المطلوبة لتعزيز القدرة التنافسية لألعمال التي 

 .اإللكترونية

إلى أن تحرك الحكومات نحو االقتصاد غير النقدي يسهم ) Kumar )2017وبينت دراسة 
ول للنقد التقليدي في الهند، وذلك من تعزيز استخدام األساليب ابشكل كبير في عملية إلغاء التد

واألدوات الرقمية مثل المحفظة اإللكترونية إلجراء المعامالت المالية والتي بدورها تتيح العديد 
ن استخدام هذه المحافظ يسهم في توفير التكاليف ويزيد من إحيث  ،ديةمن الفوائد االقتصا

مبادئ الشفافية والحوكمة الفعالة عبر اعتمادها كإحدى طرق المدفوعات غير النقدية مما قد 
 . يسهم في محو األمية الرقمية، وتطوير البنية التحتية، والسالمة، والوصول، والموثوقية

 فيإلى أن اعتماد المحافظ الرقمية يساعد الحكومات ) Iyer )2018وقد خلصت دراسة 
بناء قدرات البنية التحتية لتحفيز المواطنين على تبني المدفوعات الرقمية إذ أظهرت نتائجها إلى 
وجود آثار اجتماعية عدة تؤثر في هذا التبني، أما في جانب التحديات فقد توصلت الدراسة إلى 

من الصعوبات التي تواجه عملية تبني المحافظ اإللكترونية كطريقة  دخال التغييرات يعدإها أبرزأن 
  .للدفع غير النقدي وتتطلب مزيدًا من الجهود حيال نشرها في المحافظات الهندية مدار البحث

إلى أن العديد من العمالء ) 2020(وآخرون  Tambunفي حين توصلت دراسة 
إللكترونية في عملياتهم اليومية ويميل رصدة محافظهم اأالمستخدمين يقومون في استخدام 

بعضهم إلى توفير مبالغ صغيرة من خاللها آخذين بعين االعتبار القيم والفوائد والمخاطر 
المتصورة حيال ذلك، إضافة إلى أن ميزة سهولة االستخدام والراحة لها تأثير إيجابي كبير على 

على المنافع المالية  باإليجابلكترونية تؤثر ن المحافظ اإلأنوايا األفراد المستخدمين االدخارية و
 .وفي الوقت نفسه

والهادفة للتعرف على محددات النية السلوكية بشأن استخدام ) Revathy )2020أما دراسة 
شارت نتائجها إلى أن أ، فقد COVID-19فحص تجريبي خالل فترة حظر : المحفظة اإللكترونية

دام المعامالت النقدية اإللكترونية في كل جميع الحكومات في العالم باتت تحث على استخ
 إيجابية مؤشرات هي المتوقع األداءالمجاالت، وأن األمان المتصور، والتأثير االجتماعي، ومتوسط 

 استخدام على كبير تأثير له ليس المتوقع الجهد أن حين في اإللكترونية، المحفظة الستخدام وهامة
افظ اإللكترونية سأهمت في دعم التجارة اإللكترونية والتسوق عبر وأن المح اإللكترونية، المحفظة
  .على نطاق واسع اإلنترنت
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والهادفة إلى التعرف إلى ) Muthukalyani & Irinsutha )2020واخيرًا قامت دراسة 
جدوى واستخدام المحافظ اإللكترونية بين المستهلكين في الهند في ظل جائحة كورونا 

)COVID-19(،  ت نتائجها إلى أن انتشار الهاتف الذكي سأهم في انتشار المحافظ توصلإذ
من عامل الوعي والتعليم المناسب  اإللكترونية لتنفيذ المعامالت الرقمية على نطاق واسع، وأن كًال

التحديات التي  أبرزن إيسهم بشكل كبير في استخدام هذه المحافظ وأنها تعد مجدية لالستخدام و
  .افظ وتبنيها تتعلق بالغالب في البنية التحتيةتصاحب انتشار المح

  طار النظري اإل: المبحث األول

 ووظائفها وإيجابياتها وسلبياتها وخصائصها يةلكترونالمحافظ اإلتعريف : المطلب األول

 اإللكترونية تعريف المحافظ: الفرع األول

الناشئة إلى ظهرت المحافظ اإللكترونية منذ عقد من الزمن إذ بادرت بعض الشركات 
وذلك لتمكين المجتمعات من ) Ayden, Braintree, Klama(عالن عنها مثل شركة اعتمادها واإل

إذ تعد هذه المحافظ من أبرز التقنيات . )8(القيام بالمدفوعات اإللكترونية عبر منصات رقمية
ل بعض المنتشرة كأداة دفع، حيث ينظر لها على أنها حسابات افتراضية يتم تقديمها من قب

المؤسسات المالية للعمالء من خالل تطبيقات إلكترونية على الهواتف الذكية، أو األجهزة اللوحية 
إذ تتيح لمستخدميها تنفيذ عمليات الدفع والسداد والتحويل اإللكتروني لألموال، إضافة لعمليات 

ل خاصية الرمز ما من خالل بطاقة مرتبطة فيها أو من خالإاإليداع والسحب النقدي الفوري لهم 
)QR(أو من خالل المشتريات المباشرة من التطبيقات على الهواتف الذكية ،)9(.  

حدى وسائل الدفع اإللكتروني والتي ينظر إليها على إوتعرف المحافظ اإللكترونية على أنها 
ن أ أنها أداة وفاء حديثة يمكن استخدامها للقيام بتنفيذ عمليات السداد قليلة القيمة، إذ يمكن

ترتبط بالبطاقات الذكية وبدون الحاجة إلى حسابات مصرفية، وقد استفادت الكثير من المؤسسات 
المعنية من المحافظ وسخرتها لخدمة عمالئها عبر إيجاد هذه الوسيلة التي يتم تحميلها في النقود 

  .)10(اإللكترونية وقيم ذات تمثيل إلكتروني عليها

اإللكترونية على أنها وسيلة دفع افتراضية يمكن في حين يمكن النظر إلى المحافظ 
 ،استخدامها للسداد بشكل مباشر، ويمكن استخدامها للوفاء في االلتزامات عبر شبكة اإلنترنت

نشاء شركات منفصلة خاصة بها، حيث إويتم تقديمها من خالل مزودي خدمات االتصاالت عبر 
م خدمات الدفع والتحويل اإللكتروني شركات مرخصة لتقدي) 7(في األردن هنالك ما يقارب 

، وعليه يمكن )2021البنك المركزي األردني، (شراف البنك المركزي األردني إلألموال وتحت 
نها تلك الوسيلة الهادفة لتنفيذ العمليات المالية بشكل إلكتروني من أتعريفها في هذه الدراسة على 
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في مقام الحساب المصرفي من خالل رتباطها في حساب افتراضي غير مصرفي وتقوم اخالل 
  .تاحتها لجملة من العمليات المالية المعتمدة على النقد اإللكترونيإ

  :وظائف المحافظ اإللكترونية: الفرع الثاني

كانت لألفراد أتهدف المحافظ اإللكتروني إلى تحقيق مجموعة من الوظائف األساسية سواء 
  : شارة إلى أهم هذه الوظائف كاآلتيحيث يمكن اإل ،للبائعين أمالمستخدمين لها 

وذلك من خالل الرابط : ليهاإتأمين تحميل التطبيقات وضمان عمليات التسجيل والوصول  .1
والذي يضمن التعامل ) IP Address( ، أو من خالل بروتوكول اإلنترنت)URL(التشعبي 

 .)11(بيانات األفرادباإلضافة إلى استخدامها لمعلومات األمان للحفاظ على مع تجار موثوقين، 

حيث يمكن من : تخزين البطاقات االئتمانية المتعددة بالنيابة عن المستخدمين وحساباتهم .2
كثر من بطاقة للدفع من خاللها مما يسهل على المستخدمين القيام أخاللها تخزين 

 .)12(بتعامالتهم على أكمل وجه
عددة والمقدمة من قبل موردين إدارة خدمات الدفع اإللكتروني بواسطة الهاتف النقال المت .3

 .)13(مختلفين
رسال األموال من خاللها بحيث يمكن تحويل األموال من قبل صاحب إإمكانية استقبال و .4

 .)14(المحفظة المرسل إلى المستقبل من خالل أنظمة المدفوعات اإللكترونية المعتمدة
ء أو بطاقات الخصم بحيث تتيح وظيفة تخزين قسائم الشرا: إمكانية حفظ قوائم المشتريات .5

 . )15(كان ذلك مناسبًا االتجاري للعمالء المميزين الستخدامها في عمليات الشراء إذ

  :إيجابيات المحافظ اإللكترونية: الفرع الثالث

هنالك العديد من اإليجابيات للمحافظ اإللكترونية والتي زادت من اعتمادية المجتمعات عليها 
  :)16(بشكل كبير ومنها ما يلي

 .خدمات السداد للمبالغ النقدية الصغيرة وبسرعة كبيرة بحيث تتيح: لة االستخدامسهو -

وذلك لوجود رمز سري لها، حيث تتيح استخدامها فقط من قبل : ذات مخاطر منخفضة -
 .مالكها ومن هاتفه المحمول الشخصي

 .كانت تسمح بذلك ايمكن استخدامها بأكثر من عملة إذ: متعددة العمالت -
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  :سلبيات المحافظ اإللكترونية: ابعالفرع الر

هنالك العديد من السلبيات التي تقف حجر عثرة أمام المحافظ اإللكترونية وانتشارها، ولعل 
  :)17(من أبرزها

 .ارتفاع التكاليف التشغيلية المتعلقة في المحافظ اإللكترونية -

قود اإللكترونية التكلفة المصاحبة لعملية االستخدام إذ تتطلب بعض الرسوم نظير خزن الن -
 .عليها

من الثقافة المالية  ًاالوقت المستغرق النتشارها بين األفراد في المجتمعات لتصبح جزء -
 .لديهم

 .شرافية ورقابيةإخضوعها لمراقبة البنوك المركزية كجهة  -

بأن المحافظ اإللكترونية من األدوات المستحدثة للدفع اإللكتروني، حيث تم  دراسةوترى ال
بان جائحة كورونا لتنفيذ عمليات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال واستالم إعليها االعتماد 
يًا بهدف تخفيف التعامل باألوراق النقدية، باإلضافة إلى االعتماد عليها في تعزيز إلكتروناألموال 

  .اقثبت نجاحها في هذا السيأالمستبعدين مما  لألفراديصال الخدمات المالية إالشمول المالي و

  خصائص المحافظ اإللكترونية : الفرع الخامس

 :السعر المنخفض -1

 ًاكبير ًاسعار الرمزية من أبرز خصائص المحافظ اإللكترونية والتي تلعب دورتعد الرسوم واأل
وعمليات السحب النقدي والشراء عبر نقاط البيع  في زيادة عمليات الشراء والبيع عبر اإلنترنت

كما يسهم سعرها المنخفض في تعزيز  ،)18(أداة دفع مقبولة اجتماعيًا ايجعلهلدى التجار مما 
الشمول المالي نظرًا إلمكانية استخدامها كحساب خاص لألفراد دون الحاجة لحساب مصرفي 
لألشخاص غير المتعاملين مع المصارف ومن المقيمين في المناطق الريفية والبعيدة عن مراكز 

  . )19(المدن الرئيسية

لى ذلك فإن التكلفة المنخفضة ذات تأثير كبير على نوايا استخدام المحافظ وعالوة ع
  . )20(اإللكترونية من قبل العمالء وقبولها كأداة مهمة للدفع اإللكتروني من خالل أنظمته المتعددة

 : السرعة -2

نجاز المعامالت والحركات المالية من أهم الخصائص التي تتمتع بها المحافظ إتعد سرعة 
مما يجعل منها أداة  ،لكترونية، حيث يتم تنفيذها بشكل سريع وخالل لحظات وثوان معدودةاإل
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ناجحة للدفع اإللكتروني، إضافة إلى ارتباطها ببطاقات إلكترونية تسمح بعمليات السحب النقدي من 
، وتتمثل خاصية السرعة في )21(خالل أجهزة الصراف اآللي والشراء عبر نقاط البيع لدى التجار

المحافظ اإللكترونية أيضًا عبر ما تتيحه تطبيقاتها من بوابات ومنصات خاصة سهلة للتسوق مما 
يعد عنصر السرعة من العوامل األكثر  كما. )22(يسهم في توفير الوقت للقيام بالعمليات المالية

ًا للوقت تأثيرًا في تبني األشخاص للمحافظ اإللكترونية إذ يجدون أنها أكثر مالئمة وأقل استهالك
، ويعزى ذلك العتمادها على الهواتف الذكية وتطبيقاتها التي تطورت بشكل )23(لتسديد المدفوعات

تاحت عملية استخدام الويب عبر تقنيات وأجيال االتصاالت الجديدة أكبير في اآلونة األخيرة والتي 
 .)24(بشكل أسرع المعامالت عبر المحافظ اإللكترونية إجراءاألمر الذي ساعد في  4Gو 3Gمثل 

 :األمان -3

تعد الخصوصية واألمان والقابلية للتطبيق والمالئمة من أهم المسائل في أنظمة الدفع 
ولها من قبل ان عنصر األمان يعد األكثر أهمية من العناصر والتي ال بد من تنإاإللكتروني إذ 

لمعلومات في تطوير أمن ا خذ موضوعأ، إذ ال بد من )25(القائمين على المحافظ اإللكترونية
إذ تعد . خصائص األمان المتعلقة في الخدمات بشكل عام وفي المحافظ اإللكترونية بشكل خاص

  .)26(التهديدات األمنية من التحديات التي تواجه مقدمي خدمات الدفع اإللكتروني في العالم

ذات ومن هذا المنطلق فإن تحقيق مستويات عالية من األمان يجنب الشركات المخاطر 
الصلة في أمن المعلومات واألمن السيبراني على حد سواء، باإلضافة إلى حماية بيانات ومعلومات 

، من هنا فإن توفير الحماية ذات المستويات العالية )27(العمالء بشكل يعزز من سرية البيانات
ي لتشمل للبيانات من قبل مقدمي الخدمات تعد من المتطلبات المهمة في أدوات الدفع اإللكترون

جميع الجوانب سواء كانت تلك المتعلقة بأمن التعامالت المالية أو بيانات العمالء وحساباتهم أو 
  .)28(بأمن وسالمة النظام التشغيلي

وعليه فإن القصور في توفير األمان للخدمات المصرفية اإللكترونية يعد سببًا لتعرض مقدمي 
وتؤدي  ،يد من المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعةوتز ،لالختراق والهجمات اإللكترونيةالخدمات 

، من هنا يعد )29(في آخر المطاف إلى العديد من المشكالت المتمثلة في التوقف عن تقديم الخدمة
عامل األمان األكثر تأثيرًا في إقبال العمالء على هذه الخدمات والذي يتطلب التطوير الدائم 

نتشار المحافظ إعايير العالمية بشكل يسهم في ألنظمة الحماية وبدرجات معقولة ضمن الم
الشركات باعتماد معايير خاصة لضمان األمان  قياممن ، ولتحقيق هذا األمر ال بد )30(اإللكترونية

 SET (Secure Electronic(للمحافظ اإللكترونية ولعل من أهمها معيار التعامل اإللكتروني األمن 
Transaction كتروني من خاللها، حيث يتم من خالله تشفير رقمي الخاص بتأمين الدفع اإلل
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ثناء أللشهادات اإللكترونية وتفاصيلها لكل معاملة وحركة تتم على المحفظة مما يتيح تأمينها 
  .)31(استخدامها في التعامالت بشكل يتسم باألمن والسرية مما يدعم من وانتشارها

  التجارة اإللكترونية : المطلب الثاني

إللكترونية بصورتها الحالية من أهم مرتكزات االقتصاد الوطني، حيث تسهم في تعد التجارة ا
دعم انتشار وسائل الدفع اإللكترونية، إذ ينطوي عليها العديد من اإلجراءات التقنية المتقدمة 
والمتعلقة بتنفيذ عمليات الشراء والبيع عبر شبكة اإلنترنت وتساعد في التحول من المعامالت 

  .تقليدية إلى المعامالت ذات الطابع اإللكترونيالتجارية ال

  تعريف التجارة اإللكترونية: الفرع األول

تعرف التجارة اإللكترونية على أنها تلك المعامالت المالية التي تتم عبر اإلنترنت وشبكات 
االتصال، بحيث يتم خاللها إجراء عمليات شراء وبيع السلع والخدمات، وتحويل األموال، إذ وهي 
شكل من أشكال العالقات التجارية التي يحدث التفاعل من خاللها بين عدة جهات من خالل 

، بشكل ال يجعلها مقيدة ضمن منطقة جغرافية أو وقت معين، ونتيجة )32(استخدام تقنيات اإلنترنت
للنمو المتزايد والسريع لوسائل التكنولوجيا واالتصال جاءت الخدمات المصرفية اإللكترونية 

  . )33(لة فعالة في تقديم خدماتها لدعم التجارة اإللكترونية نظرًا للتكلفة المنخفضةكوسي

الحكومات متمثلة في المصارف المركزي بالتوجه نحو دعم  اهتماموفي السياق ذاته ازداد 
التجارة اإللكترونية من خالل إيجاد أنظمة دفع إلكترونية قادرة على تلبية الحاجة التجارية الدولية 

ثر اإليجابي بعد، وزيادة تشجيعها على تقديم منتجات وخدمات مصرفية إلكترونية لما لها األعن 
  .)34( الملحوظ في تحسين عملية التجارة اإللكترونية برمتها

كما وتتيح التجارة اإللكترونية إتمام المعامالت التجارية عبر الحدود وبشكل عالمي، حيث 
والخدمات في أي منطقة وفي أي وقت وتتيح لهم عمليات  توفر لألفراد المعروضات من المنتجات

، وعليه )35(ما أرادوا ذلك اذواق الشخصية لهم إذالفحص والمقارنة وطلب أي تعديالت بحسب األ
من ولعل من أبرز المواقع في عمليات الشراء اآل فقد ارتبطت التجارة اإللكترونية من خالل اإلنترنت

وغيرها من ) Amazon, Epay(وعات اإللكترونية المالية هي العالمية التي تتيح قبول المدف
  .)JorMall(المواقع المحلية مثل السوق المفتوح و

  خصائص التجارة اإللكترونية : الفرع الثاني
هنالك العديد من الخصائص الفريدة التي تتسم بها التجارة اإللكترونية وأنظمتها إذ باتت 

يمكن و ،األمر الذي يدفع المعنيين بها على دعمها وتطويرها ،جزءًا ال يتجزأ من اقتصاديات الدول
  : ذكر بعض الخصائص كما يلي
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تقوم التجارة اإللكترونية على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبشكل عالمي،  .1
حيث يتمحور هدفها الرئيس بإيجاد محيط تجاري جديد في وسط إلكتروني بشكل يتم فيه 

 .)36(ن البائع والعميل على نحو كفؤتجاوز الوساطة بي
طراف العملية التجارية، بحيث توفر وساطة واضحة بين جميع أغياب العالقة المباشرة بين  .2

 .)37(اطرافها وبسهولة مطلقة

التعامالت والتبادالت بشكل تفاعلي  إجراءعلى المستوى العملي فإن التجارة اإللكترونية تتيح  .3
 .)38(ئق الورقية وبشكل إلكتروني بحتبين أطرافها دون استخدام الوثا

تمكن التجارة اإللكترونية من إتمام عمليات البيع والشراء للخدمات أو المنتجات غير المادية  .4
ا عن النمطية كما هو والملموسة وبشكل مباشر والذي يجعل منها نموذجًا رياديًا وخارج

 .)39(الحال في التجارة التقليدية
 .)40(ية حدودأعلى أنها كونية وال تعرف  ينظر للتجارة اإللكترونية .5

األنظمة  عويعود ذلك لربطها م ،تعقيدات تمامها للصفقات والتعاقدات دونإالسرعة في  .6
  .)41(المصرفية المتنوعة والتي تقوم بدعمها والتزامنية معها

  أبعاد التجارة اإللكترونية : الفرع الثالث

ي العديد من المستويات والتي يمكن اإلشارة ن تتمثل معامالت التجارة اإللكترونية فأيمكن 
  : )42(إليها باآلتي

وهي التي تتم من قبل شركة مع أخرى بهدف : تعامالت وصفقات من جهة أعمال إلى أخرى .1
 .)43(الحصول أو استيراد البضائع أو تقديم الخدمات بشكل عابر للحدود أو داخلها

هما التعامالت التي تتم بين طرفين كالوهي : تعامالت وصفقات تتم من قبل زبائن إلى زبائن .2
 .)44(ما لشراء منتج أو تلقي خدمة معينةإمن األفراد، وتكون 

ويعد هذا المستوى هو الشائع بشكل كبير تقريبًا : تعامالت وصفقات بين جهة أعمال وزبائن .3
ني في هذه اآلونة نظرًا لنماذج األعمال اإللكترونية، إذ يطلق عليه مسمى التسويق اإللكترو

من العمالء أو  فرادأو تجارة التجزئة اإللكترونية بحيث تتم الصفقات بين كل من الشركة واأل
 .)45(الزبائن

 إجراءفي هذا المستوى يتم و: تعامالت وصفقات بين جهات األعمال والجهات الحكومية .4
كترونية مظاهرها الحكومة اإلل أبرزيًا بين الحكومة وأطراف أخرى، ولعل من إلكترونالمعامالت 

 .)46(التي باتت تقدم خدماتها بشكل إلكتروني للجماهير
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  عالقة التجارة اإللكترونية بالمحافظ اإللكترونية: الفرع الرابع

نه إترتبط التجارة اإللكترونية بأنظمة الدفع اإللكتروني ارتباطًا وثيقًا ومنها المحافظ، حيث 
قني للتجارة اإللكترونية مما ال يدع مجاًال للشك هذه األنظمة الدعم الفني والت ئومن الثابت أن تهي

ة تسهم على نحو فاعل في تحسين بيئة التجارة اإللكترونية في وءأن أنظمة الدفع اإللكتروني الكف
  : ، وعليه ترى الدراسة بأن التجارة اإللكترونية تتكامل مع هذه األنظمة على النحو اآلتي)47(الدول

ة للبطاقات المرتبطة في المحافظ اإللكترونية للشراء عبر قبول أنظمة التجار اإللكتروني .1
والتي تتيح مما يعد دليًال ماديًا على دور هذه األداة في دعم وتحسين انتشار  اإلنترنت

 .التجارة اإللكترونية

استخدام الحواالت اإللكترونية عبر المحافظ بهدف إتمام الصفقات التجارية القائمة بين  .2
 .لدول والمناطق الجغرافية المختلفةالشركات من مختلف ا

توافقية المحافظ اإللكترونية مع أنظمة القنوات المصرفية مثل أجهزة الصراف اآللي ونقاط  .3
 .البيع لدى التجار

 واإلجراءات الطريقة: المبحث الثاني

 : الدراسة منهجية

حليلها اختبار اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي بهدف جمع البيانات وت
فرضياتها، حيث تم تطوير استبانة خاصة لجمع البيانات من مستخدمي المحافظ اإللكترونية بهدف 
وضع التفسيرات المالئمة والتوصل إلى استنتاجات تعزز من الواقع وتسهم في تطويره، وعليه فقد 

 .إلجراء المعالجات اإلحصائية واختبار الفرضيات) SPSS(تم استخدام برنامج 

 : الدراسة وعينة مجتمع

تقدم  والتي لألموالاإللكتروني  والتحويل الدفع شركات من الحالية الدراسة مجتمع تمثل
شركات مسجلة وتعمل تحت مظلة البنك ) 7(خدمة المحافظ اإللكترونية في األردن، والبالغ عددها 
 :المركزي األردني كما هي موضحة في الجدول التالي

  المقدمة لخدمة المحافظ اإللكترونية في األردنالشركات  :)1(جدول 

  اسم المحفظة  الشركة  الرقم

  محفظة ّقدها  Gate2payشركة إيالف األردنية للحلول المتكاملة   1

  المحفظة الوطنية  MEPSالشرق االوسط لخدمات الدفع   2

  محفظة آية  شركة آية لخدمات الدفع اإللكتروني  3
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  اسم المحفظة  الشركة  الرقم

  زين كاش  Zain cashع اإللكتروني الشركة المتميزة لخدمات الدف  4

  محفظة دينارك  الشركة المتكاملة لخدمات الدفع بواسطه الهاتف النقال  5

  محفظة أورانج موني  شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة  6

  )U Wallet(محفظة أمنية   الحلول المالية للدفع الهاتف النقال  7

ة كمقدم خدمات الدفع وفقا ألحكام نظام الدفع والتحويل اإللكتروني سجل الشركات المرخص: المصدر
، المنشور على موقع البنك المركزي األردني على شبكة اإلنترنت ضمن 2017لسنة ) 111(لألموال رقم 

  .المشاركين بأنظمة الدفع

 :الدراسة عينة

لألموال المقدمة  تألفت عينة الدراسة من عمالء شركات خدمات الدفع والتحويل اإللكتروني
 2019لخدمة المحافظ اإللكترونية في األردن إذ بلغ عدد المحافظ اإللكترونية نهاية عام 

محفظة إلكترونية فعالة بحسب التقرير الرابع الصادر عن البنك المركزي األردني حول ) 504,375(
وائية الميسرة، نظام المدفوعات في األردن، وعليه فقد تم االعتماد على أسلوب العينة العش

واخضاعها للتحليل اإلحصائي الالزم  ًا،فرد) 384(وتوزيع استبانة الدراسة على المستجيبين بواقع 
  :كاآلتي

  توزيع أفراد العينة :)2(جدول 

  النسبة  االستبانات القابلة لإلحصاء  االستبانات المستردة  االستبانات الموزعة

384  384  384  100%  
تاحت اإلجابة اإللزامية لجميع فقرات أوالتي  google formاإللكترونية من خالل تم استخدام االستبانة *

  .االستبانة

 : حدة المعاينةو

تألفت وحدة المعاينة في هذه الدراسة في عمالء الشركات مدار البحث، وهم من 
 ,uma sekran(ول اإلحصائية االمستخدمين الفعالين للمحافظ اإللكترونية، باالعتماد على الجد

2010.( 

 : الدراسة أداة

بتطوير استبانة  ونبهدف جمع البيانات الالزمة الختبار فرضيات هذه الدراسة قام الباحث
ستبانة وضمن معتمدة على مقياس ليكارت الخماسي لقياس مدى موافقة المستجيبين مع فقرات اال

  .أوزان محددة
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 : األداة صدق

ى ارتباطية الفقرات ومدى صلتها بمتغيرات تم التأكد من الصدق الظاهري بهدف التعرف عل
  ):Sekaran, 2010(الدراسة، حيث تم وضع تقديرات بحسب المعادلة اآلتية 

  ).3(عدد الفئات ) / 1(الحد األدنى  –) 5(الحد األعلى = طول الفئة 

)5-1/(3  =4/3  =33.1  

على النحو ) 3(تخاذ القرار كما هو مبين في جدول وبذلك تكون المستويات المعتمدة إل
  :االتي

  المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية وتقديراتها): 3(الجدول 

  درجة الموافقة  المتوسط الحسابي  المستوى

  بدرجة منخفضة  2.34أقل من  – 1.00من   األول

  بدرجة متوسطة  3.68أقل من  – 2.34من   الثاني

  بدرجة مرتفعة  5.00أقل من  – 3.68من   الثالث

 : الدراسة أداة ثبات

من خالل اللجوء إلى استخدام معامل كرونباخ  ةدراسالفي اختبار صدق أداة  ونقام الباحث
فأكثر في الدراسات اإلنسانية % 60حيث تعد النسبة المقبولة علميًا  ،)Cronbach Alpha(ألفا 

  .واالجتماعية

 لفاأنتائج اختبار كرونباخ  :)4(جدول 
  لفاأقيمة   تعدد الفقرا  المتغير  الرقم

 0.745  6  السعر المنخفض  1
  0.842  7  السرعة  2
  0.721  7  األمان  3
 0.791  5  التجارة اإللكترونية بين العمالء  4
 0.742  5  التجارة اإللكترونية بين المنظمات والعمالء  5
 0.812  6  التجارة اإللكترونية بين المستهلك والحكومة  6

 0.863  30  المجموع العام  

وهي النسبة % 60من  أعلىلفا كانت بقيمة أختبار كرونباخ إن نتائج أمن الجدول يتبين 
  . (0.863)جابات أفراد العينة، إذ بلغت قيمة ألفا إفي  ًان هناك ثباتأعتماد المقبوله ال
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 :اإلحصائية المعالجات

  اإلحصاء الوصفي

  خصائص المحافظ اإللكترونية : المتغير المستقل

 السعر المنخفض -

  على فقرات السعر المنخفض لإلجاباتاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)5(جدول 

  الفقرة  
  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب

1  
تعد المحافظ اإللكترونية بديًال عن النقد التقليدي نظرًا لتكلفتها 

  1 0.614 4.30 .المنخفضة

2  
سجالت التي تسهم في توفر المحافظ اإللكترونية إمكانية حفظ ال

  3 0.695 4.080 .خفض الوقت والجهد لكل عملية دفع تتم من خاللها

3  
تعد العمولة المقتطعة نظير كل عملية دفع أو سداد إلكتروني مالئمة 

  5 1.196 3.420 .من حيث القيمة

4  
توفر المحفظة اإللكترونية خاصية السحب النقدي عبر أجهزة الصراف 

  6 1.172 3.180 .اآللي برسوم معقولة

  2 0.848 4.120 .تعد تكلفة اصدار بطاقة مرتبطة بالمحفظة اإللكترونية مناسبة  5

6  
يؤدي استخدام المحافظ اإللكترونية في خفض التكاليف الالزمة 

  .لألموالللعمليات المالية المتعلقة بالسداد أو التحويل اإللكترونية 
4.01 0.560  4  

ويعود للفقرة التي نصت  (4.30) بلغ قد الحسابيةاألوساط  أعلى أن أعاله الجدول من يتبين
دنى أن إو.تعد المحافظ اإللكترونية بديًال عن النقد التقليدي نظرًا لتكلفتها المنخفضة: على

توفر المحفظة الفقرة التي نصت على  إلجاباتويعود  (3.180)األوساط الحسابية قد بلغ 
وتراوحت بقية  بر أجهزة الصراف اآللي برسوم معقولةاإللكترونية خاصية السحب النقدي ع

  . األوساط ضمن هذا المدى
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 السرعة -

 على فقرات السرعة لإلجاباتاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)6(جدول 

  الفقرة  
  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب

1  
لكترونية توفر المحفظة اإللكترونية إمكانية إجراء المدفوعات اإل

  1 0.711 4.060 .بسرعة مالئمة

2  
تعد المحفظة اإللكترونية أداة متاحة ومقبولة للدفع اإللكتروني عبر 

  2 0.833 3.720 .اإلنترنت

3  
شعارات الفورية لكل عملية شراء أو توفر المحفظة اإللكترونية اإل

  .سحب نقدي أقوم بها
3.440 1.280 3  

4  
ار كشف حساب للحركات المالية صدإتتيح المحفظة اإللكترونية 

  7 0.504 2.520 .التي أقوم بها بشكل إلكتروني وبالوقت المناسب

5  
يؤدي استخدام المحفظة اإللكترونية إلى توفير الوقت المستغرق 

  5 0.968 2.960 .للشراء والدفع اإللكتروني

6  
تقوم الشركات المقدمة لخدمة المحافظ اإللكترونية بالرد الفوري 

  4  0.323  3.340  .م الفني على مدار الساعةوالدع

7  

تتيح المحافظ اإللكترونية خدمة حفظ البيانات الشخصية الخاصة 
مما يسهم في تعزيز سرعة القيام بالمدفوعات اإللكترونية من 

  .خاللها
2.654  0.478  6  

ويعود للفقرة التي  (4.060)ن أعلى األوساط الحسابية قد بلغ أيتبين من الجدول أعاله 
ن إو ،المدفوعات اإللكترونية بسرعة مالئمة إجراءتوفر المحفظة اإللكترونية إمكانية نصت على 

توفر المحفظة الفقرة التي نصت على  إلجاباتويعود  (2.520)دنى األوساط الحسابية قد بلغ أ
وتراوحت بقية األوساط  ،شعارات الفورية لكل عملية شراء أو سحب نقدي أقوم بهااإللكترونية اإل

  .ضمن هذا المدى
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 األمان -

 على فقرات األمان لإلجاباتاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)7(جدول 

  الفقرة  
  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب

  2 1.164 3.300 .توفر المحفظة وسائل أمان وحماية كافية للعمليات التي أقوم بها  1

2  
رمز تحقق وحماية  بإرسالكات المحافظ اإللكترونية تقوم شر

  .خاص عند إجراء أي حركة مالية من خالل المحفظة اإللكترونية
2.920 0.899 7  

3  
من عبر شبكة توفر المحفظة اإللكترونية إمكانية التسوق اآل

  5 1.167 3.060 .اإلنترنت

4  
 تبإجراءاقامت الشركة المقدمة لخدمة المحافظ اإللكترونية 

  6 1.049 3.040 .نشائي للمحفظةإمحددة بهدف التعرف على هويتي عند 

5  
المدفوعات اإللكترونية عبر المحفظة اإللكترونية  إجراءتعد عملية 

  1 1.073 3.480 .آمنة مما يشجعني على استخدامها كوسيلة دفع

6  
تتيح المحفظة اإللكترونية إمكانية تتبع الحركات المالية التي أقوم 

  4  0.791  3.160  يًاإلكترونمن خاللها بها 

7  
تضمن المحفظة اإللكترونية االستخدام الحصري لها من قبلي 

  .بطرق مالئمة
3.245  0.623  3  

ويعود للفقرة التي  (3.480)األوساط الحسابية قد بلغ  أعلىن أيتبين من الجدول السابق 
فظة اإللكترونية آمنة مما يشجعني المدفوعات اإللكترونية عبر المح إجراءتعد عملية نصت على 

الفقرة  إلجاباتويعود  (2.920)دنى األوساط الحسابية قد بلغ أن أو ،على استخدامها كوسيلة دفع
أي  إجراءرمز تحقق وحماية خاص عند  بإرسالتقوم شركات المحافظ اإللكترونية التي نصت على 

  .األوساط ضمن هذا المدى وتراوحت بقية ،حركة مالية من خالل المحفظة اإللكترونية

 التجارة اإللكترونية : التابع المتغير

التجارة اإللكترونية بين المنظمات والعمالء، والتجارة والتجارة اإللكترونية بين العمالء، 
  .اإللكترونية بين المستهلك والحكومة
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  .العمالء بيناإللكترونية  التجارة -

على فقرات التجارة اإللكترونية  لإلجاباتعيارية األوساط الحسابية واالنحرافات الم :)8(جدول 
  بين العمالء

  الفقرة  
  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب

1  
عبر المحافظ  أفرادأقوم بعملياتي التجارية والشرائية من 

  .اإللكترونية
2.800 .925 5  

2  
تتيح المحافظ اإللكترونية تحويل األموال مقابل الخدمات أو 

  1 0.552 4.020 .اآلخرين فرادالتي اتلقاها من قبل األ المنتجات

3  
تتوفر لدي القناعة التامة بإمكانية إتمام صفقاتي اإللكترونية 

  3 0.857 3.600 .والتجارية من خالل شبكة اإلنترنت

4  
سبق وعرضت بعض مقتنياتي للبيع الشخصي عبر مواقع شبكة 

  2 0.660 3.820 .اإلنترنت

5  
الحواالت المالية من قبل األفراد عبر تطبيقات ذكية أقوم باستقبال 

  4 0.793 3.320 .أقوم باستخدامها

ويعود للفقرة التي  (4.020)األوساط الحسابية قد بلغ  أعلىن أ أعالهيتبين من الجدول 
تلقاها من أتتيح المحافظ اإللكترونية تحويل األموال مقابل الخدمات أو المنتجات التي نصت على 

الفقرة التي  إلجاباتويعود  (2.800)دنى األوساط الحسابية قد بلغ أن أو، اآلخرين فرادقبل األ
وتراوحت بقية ، عبر المحافظ اإللكترونية أفرادأقوم بعملياتي التجارية والشرائية من نصت على 

  .األوساط ضمن هذا المدى

  التجارة اإللكترونية بين المنظمات والعمالء -

على فقرات التجارة اإللكترونية  لإلجاباتابية واالنحرافات المعيارية األوساط الحس :)9(جدول 
  بين المنظمات والعمالء

  الفقرة  
  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب

1  
شراء بطاقات (باستمرار أقوم بالشراء اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت

  .)الخ...الشحن، المنتجات
2.700 .8250 5  

2  
تطبيقات الهاتف الذكي الخاصة في عرض الخدمات  أقوم باستخدام

  4 0.421 3.120 .أو المنتجات عبر اإلنترنت
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  الفقرة  
  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب

3  
نماطي أتعد التجارة اإللكترونية والشراء اإللكتروني نمط من 

  2 0.741 4.080 .االستهالكية التي أقوم بها

4  
أو / و تلبي المنتجات أو الخدمات المعروضة على شبكة اإلنترنت

  1 0.624 4.213 .متاجر اإللكترونية توقعاتيتطبيقات ال

5  
أو / هل سبق القيام بعملية الشراء اإللكتروني عبر التطبيقات و

  3 0.865 3.240 .مواقع الويب على شبكة اإلنترنت

ويعود للفقرة التي  (4.213)األوساط الحسابية قد بلغ  أعلىن أ أعالهيتبين من الجدول 
أو تطبيقات المتاجر /خدمات المعروضة على شبكة اإلنترنت وتلبي المنتجات أو النصت على 

الفقرة التي  إلجاباتويعود  (2.700)دنى األوساط الحسابية قد بلغ أن إو، اإللكترونية توقعاتي
شراء بطاقات الشحن، ( باستمرار أقوم بالشراء اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنتنصت على 

  .وساط ضمن هذا المدىوقد تراوحت بقية األ ،)الخ...المنتجات

  التجارة اإللكترونية بين المستهلك والحكومة -

على فقرات التجارة اإللكترونية  لإلجاباتاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)10(جدول 
  بين المستهلك والحكومة

  الفقرة  
  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الترتيب

1  
داد اإللكتروني للفواتير توفر الجهات الحكومية إمكانية الس

  2 0.912 4.120 .والرسوم والضرائب

2  
هل سبق القيام بالدفع اإللكتروني للجهات الحكومية عبر تطبيقات 

  3 0.426 4.036 .أو مواقع الخدمات اإللكترونية الحكومية/الهاتف الذكي و

  6 0.514 3.246 .اعتمد بشكل كبير في التعامل مع الحكومة على السداد اإللكتروني  3

4  
تعد إجراءات الحكومة اإللكترونية إزاء قبول الدفع بوسائل وأدوات 

  5 0.322 3.652 .الدفع اإللكتروني مقبولة من وجهة نظري

5  
تقوم الجهات الحكومية توفير خدماتيها اإللكترونية بكل سهولة 

  4 0.252 3.862 .ويسر من وجهة نظري

6  
إللكتروني من خالل المحافظ تتيح الحكومة إجراء عمليات الدفع ا

  1  0.685  4.160  .اإللكترونية في أي مكان ومنطقة جغرافية في المملكة
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ويعود للفقرة التي  (4.160)األوساط الحسابية قد بلغ  أعلىن أ أعالهيتبين من الجدول 
عمليات الدفع اإللكتروني من خالل المحافظ اإللكترونية في أي  إجراءتتيح الحكومة نصت على 

 إلجاباتويعود  (2.246)دنى األوساط الحسابية قد بلغ أن أو، مكان ومنطقة جغرافية في المملكة
وقد  ،اعتمد بشكل كبير في التعامل مع الحكومة على السداد اإللكترونيالفقرة التي نصت على 

  .تراوحت بقية األوساط ضمن هذا المدى

  نتائج اختبار الفرضيات: المبحث الثالث

  : الفرضية الرئيسية التي نصت على نتائج اختبار

H01:  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية)α=0.05 ( لخصائص المحافظ
في تعزيز التجارة اإللكترونية ) السعر المنخفض، السرعة، األمان(اإللكترونية بأبعادها 

المنظمات والعمالء،  التجارة اإللكترونية بين العمالء، التجارة اإللكترونية بين(بأبعادها 
لدى عمالء شركات الدفع والتحويل ) والتجارة اإللكترونية بين المستهلك والحكومة

  .اإللكتروني لألموال في األردن

  نتائج اختبار الفرضية الرئيسية :)11(جدول 

  R R2 f sig   B Std.error t Sig 

التجارة 
اإللكترونية 

 بأبعادها
0.357 0.127 2.238 0.096 

 0.000 5.484 0.726 3.979 ثابت
 0.952 0.060 0.109 0.007  السعر المنخفض

 0.102 1.668- 0.211 0.352-  السرعة
 0.015 2.516 0.086 0.217  األمان

لدى عمالء ن خصائص المحافظ اإللكترونية بأبعادها مجتمعة أ أعالهتبين نتائج الجدول 
من  (0.127)قد تمكنت من تفسير ما نسبته  لألموال في األردن شركات الدفع والتحويل اإللكتروني

قد بلغت  fكما تبين ان قيمة . تباين المتغير التابع تعزيز التجارة اإللكترونية بأبعادها مجتمعة
مما يعني قبول الفرضية التي نصت على ال  ،(0.096)ن مستوى الداللة اإلحصائية أو (2.238)

لخصائص المحافظ اإللكترونية ) α=0.05(عند مستوى معنوية  يوجد أثر ذو داللة إحصائية
ن أ، كما يتبين لدى عمالء الشركات المبحوثةبأبعادها في تعزيز التجارة اإللكترونية بأبعادها 

(0.015)ا على تعزيز التجارة اإللكترونية إذ بلغت مستوى الداللة األمان كان له أثر دال إحصائي 
  .ن دالة إحصائيًااما بقية األبعاد فلم تك
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  : نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى والتي نصت على

H01.1 : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية)α=0.05 ( لخصائص المحافظ
في تعزيز التجارة اإللكترونية بين ) السعر المنخفض، السرعة، األمان(اإللكترونية بأبعادها 

  .يل اإللكتروني لألموال في األردنعمالء شركات الدفع والتحو

  نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى :)12(جدول 

R R2 f sig   B Std.error t Sig 

0.026 0.001 0.032 0.859 

 0.000 8.186 0.438 3.589 ثابت
 0.859 0.179- 0.114 0.020-  السعر المنخفض

 0.452 0.754 0.056 0.338  السرعة
 0.274 1.099 0.091 0.110  األمان

وتعزيز  بأبعادهان هناك عالقة بين خصائص المحافظ اإللكترونية أ أعالهبينت نتائج الجدول 
 أنكما تبين ، (0.026)التجارة اإللكترونية وعمالء الشركات المبحوثة حيث بلغ معامل االرتباط 

تعزيز التجارة اإللكترونية بين من تباين  (0.001)المتغير المستقل تمكن من تفسير ما نسبته 
وبمستوى داللة  f (0.032)، وقد بلغت قيمة لألموالعمالء شركات الدفع والتحويل اإللكتروني 

مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي نصت على ال يوجد أثر ذو داللة  (0.859)إحصائية قدرها 
السعر (رونية بأبعادها لخصائص المحافظ اإللكت) α=0.05(إحصائية عند مستوى معنوية 

في تعزيز التجارة اإللكترونية بين عمالء شركات الدفع والتحويل ) المنخفض، السرعة، األمان
  .لألموالاإللكتروني 

  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية والتي نصت على

- H01.2 : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية)α=0.05 ( لخصائص المحافظ
في تعزيز التجارة اإللكترونية بين ) السعر المنخفض، السرعة، األمان(اإللكترونية بأبعادها 

  .وعمالء شركات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال في األردنالمنظمات 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية :)13(جدول 
R R2 f sig   B Std.error t Sig 

0.083 0.007 0.336 0.565 
 0.000 5.921 0.657 3.891 ابتث

 0.565 0.580- 0.196 0.114-  الخدمات
 0.129 1.453 0.093 0.144-  السرعة        
 0.235 1.193 0.115 0.121  األمان        
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ن هناك عالقة بين خصائص المحافظ اإللكترونية بأبعادها تعزيز أ أعالهبينت نتائج الجدول 
 (0.083)حيث بلغ معامل االرتباط  ،وعمالء الشركات المبحوثةات التجارة اإللكترونية بين المنظم

من تباين تعزيز التجارة  (0.007)ن المتغير المستقل تمكن من تفسير ما نسبته أكما تبين 
وبمستوى داللة  f (0.336)، وقد بلغت قيمة وعمالء هذه الشركاتاإللكترونية بين المنظمات 

قبول الفرضية الصفرية التي نصت على ال يوجد أثر ذو داللة مما يعني ، (0.565)إحصائية قدرها 
السعر (لخصائص المحافظ اإللكترونية بأبعادها  )α=0.05(إحصائية عند مستوى معنوية 

وعمالء شركات الدفع في تعزيز التجارة اإللكترونية بين المنظمات ) المنخفض، السرعة، األمان
  .والتحويل اإللكتروني لألموال في األردن

  : نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة التي نصت على

H01.3 : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية)α=0.05 ( لخصائص المحافظ
في تعزيز التجارة اإللكترونية بين ) السعر المنخفض، السرعة، األمان(اإللكترونية بأبعادها 

 .كتروني لألموالشركات الدفع والتحويل اإللالحكومة وعمالء 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :)14(جدول 
R R2 f sig   B Std.error t Sig 

0.273 0.074 3.852 0.056 

 0.000 12.039 0.252 3.032 ثابت
 0.056 1.963 0.077 0.152  السعر المنخفض

 0.887 0.142 0.088 0.012  السرعة
 0.072 1.821 0.075 0.125  األمان

ن هناك عالقة بين خصائص المحافظ اإللكترونية بأبعادها وتعزيز أ أعالهبينت نتائج الجدول 
حيث بلغ  شركات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموالالتجارة اإللكترونية بين الحكومة وعمالء 

من  (0.074)سبته ن المتغير المستقل تمكن من تفسير ما نأكما تبين  ،(0.273)معامل االرتباط 
 f، وقد بلغت قيمة الشركات المبحوثةتباين تعزيز التجارة اإللكترونية بين الحكومة وعمالء 

مما يعني قبول الفرضية الصفرية التي نصت  (0.056)وبمستوى داللة إحصائية قدرها  (3.852)
ظ لخصائص المحاف) α=0.05(على ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

في تعزيز التجارة اإللكترونية بين الحكومة ) السعر المنخفض، السرعة، األمان(اإللكترونية بأبعادها 
  .شركات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموالوعمالء 

  

  



 ...: أثر خصائص المحافظ اإللكترونية في تعزيز التجارة اإللكترونية في األردن   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3285

  االستنتاجات 

  : يتبين من واقع نتائج الدراسة

 تؤثر بشكل خصائص المحافظ اإللكترونية المتمثلة بالسعر المنخفض والسرعة واألمان ال -
أو بين  ،سواء بين العمالء، أو بين المنظمات والعمالء ،فعال على التجارة اإللكترونية

 .المستهلك والحكومة

 بأبعادهايؤثر األمان كأحد خصائص المحافظ اإللكترونية على تعزيز التجارة اإللكترونية  -
 .مجتمعة بأبعادهامجتمعة على تعزيز التجارة اإللكترونية 

تعزيز التجارة  أبعادخصائص المحافظ اإللكترونية مجتمعة على  ألبعادأثر ال يوجد  -
 .اإللكترونية

عن خصائص المحافظ اإللكترونية بمستوى متوسط وهذا  لإلجاباتيظهر المتوسط العام  -
يشير إلى حالة عدم اإلقبال على استخدام المحافظ اإللكترونية بشكل كبير، وقد يعود ذلك 

 .مهور بالمعامالت اإللكترونيةلعدم الثقة لدى الج

يظهر المتوسط العام للتجارة اإللكترونية بمستوى متوسط وهذا قد يعزى إلى إجراءات  -
التعامالت اإللكترونية ومستوى الثقافة المالية لدى الجمهور، حيث يرغب الكثير بالتواصل 

عامالت المباشر دون وسطاء واستخدام الدفع النقدي، كما قد يعود ذلك لحداثة الت
 .اإللكترونية في المجتمع المالي األردني

 التوصيات 

  :على االستنتاجات السابقة تمت التوصية بما يلي بناًء

ية تطوير المحافظ اإللكترونية وتخفيض أسعار التعامالت من خاللها وكذلك زيادة أهم -
 .مستوى األمان

 .وسط المجتمع األردنيية نشر الثقافة المالية المتعلقة بالتعامالت اإللكترونية أهم -

ول متغيرات أخرى للمحافظ اإللكترونية وتوسيع ااستمرار الدراسات بهذا الموضوع مع تن -
 .عينة الدراسة لضمان تعميم نتائجها

ليات لمعالجة حاالت عدم آات التجارة اإللكترونية وخاصة فترات التسليم ووضع إجراءتسهيل  -
 .تطابق مواصفات المنتج
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مية في داء املالي لعدد من الدول الناأثر مؤشرات شفافية املوازنة والحوكمة على األ
 )2018-2004(خالل الفرتة  وآسيا األوسطمنطقة الشرق 

  
  **سبيتان عبدالله علي خولةو  *المالح فراس

  

  ملخص

لعـدد  داء المـالي  شفافية الموازنة العامـة والحوكمـة علـى األ    مؤشراتهدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر 
، باإلعتماد على بيانات السالسل الزمنيـة المقطعيـة خـالل    وآسيا األوسطالنامية في منطقة الشرق من الدول 

 Auto Regressive الـذاتي للفجـوات الزمنيـة الموزعـة    طريقـة اإلنحـدار   باسـتخدام  ) 2018-2004(الفتـرة  
Distributed Lag (ARDL).      رصـيد ثير المتغيـرات المسـتقلة علـى    أتـ وأظهرت النتـائج أن هنـاك تغـاير فـي 

 تـأثيراً أظهـر مؤشـر شـفافية الموازنـة العامـة       حيـث . داء الماليعلى األ كمؤشر استخدم الذيالموازنة العامة 
ــة    محــدودًا ــة العام ــى رصــيد الموازن ــىو. عل ــة،   عل ــى الفســاد     ســاهمتصــعيد الحوكم مؤشــرات الســيطرة عل
ــة        واإلســتق ــة العامــة، فــي حــين أدت مؤشــرات جــودة التنظــيم وفعالي رار السياســي فــي تحســن رصــيد الموازن

يكـن لمؤشـر سـيادة القـانون تـأثيرًا       ولـم . إلى تراجـع رصـيد الموازنـة العامـة    " الصوت والمساءلة"الحكومة و
ذل جهـود كبيـرة   الدراسة إلـى أن الـدول الناميـة مـا زالـت بحاجـة إلـى بـ         وخلصت. على رصيد الموازنة العامة
شــفافية الموازنــة  تــتمكن مــن الوصــول إلــى النتــائج المتوخــاة مــن تطبيــق معــايير   لوتخصــيص مــوارد إضــافية  
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Abstract 
The aim of this study is to analyze the impact of the budget transparency and 

governance indicators on the financial performance for a selection of developing 
countries in the Middle East and Asia region, based on cross-sectional time series data 
during the period (2004-2018), using the Auto Regressive Distributed Lag method 
(ARDL). The results indicate that independent variables varied in their impacts on 
budget balance. Budget transparency index shown very slight impact on budget balance. 
Regarding governance, the results shown that controlling corruption and political 
stability indicators contributed to improving the budget balance, while regulation quality, 
government effectiveness and “voice and accountability” indicators led to a decline in 
the budget balance. Rule of law indicator was insignificant. Therefore, developing 
countries still need to exert huge efforts and allocate necessary resources to achieve the 
envisaged targets from applying budget transparency and governance concepts. 

Keywords: Budget transparency, Governance, Budget balance. 
  

  : مقدمة .1

ومنها شفافية الموازنة، بالوضع واألداء  تزايد اإلهتمام بكيفية ارتباط العوامل المؤسسية،
وعلى نحو مماثل، فقد حظي موضوع الحوكمة وجودة المؤسسات باهتمام . المالي للحكومات

وقد . لدولامتزايد خالل العقدين األخيرين كعوامل مؤثرة على مسار النمو اإلقتصادي لمختلف 
أثيرها على النمو، ومدى تأثير طبيعة تركزت اإلهتمامات على دراسة طبيعة اإلدارة اإلقتصادية وت

   .)1(النظام السياسي وعلى وجه الخصوص النظام الديمقراطي على التنمية البشرية والحد من الفقر

وألن العديد من دول العالم شهدت في العقود المتأخرة تراكمات كبيرة في الدين العام، فقد 
فإن زيادة  وعليه،. حد من تراكم الديونال في العامةتم إيالء المزيد من اإلهتمام لدور الموازنة 

شفافية وحوكمة المؤسسات والسياسات والبرامج الحكومية بما فيها الموازنة العامة سيؤدي إلى 
تمكين المواطنين من مساءلة الحكومة حول أدائها وتوجهات اإلنفاق لديها، وهذا بدوره سيؤدي 
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على تحسين إدارة الموارد العامة وتراجع  جابًاإلى وجود إدارة فاعلة ومستجيبة بما ينعكس إي
  . )2(الفساد، وبالتالي تحسين كفاءة اإلنفاق العام وخفض عجز الموازنة واحتواء الدين العام

تحديات إقتصادية  وآسيا األوسط الشرق منطقةمن الدول النامية في  العديدواجهت  وقد
ذ برامج إصالح اإلدارة المالية وفق أفضل عميقة خالل السنوات األخيرة دفعتها إلى تبني وتنفي

على التوصيات المقدمة من المؤسسات الدولية والجهات المانحة بهدف  الممارسات العالمية بناًء
تحسين كفاءة اإلنفاق العام والتوزيع األمثل للموارد المالية المتاحة بما يضمن تعزيز اإلستقرار 

رامج اإلصالح هذه على محاور عدة أبرزها تعزيز وقد ركزت ب. المالي والنقدي في تلك الدول
  .دوليًا تطبيق مبادئ الحوكمة كونها أصبحت متطلبًاوشفافية الموازنة 

لم يعد في وسع أي دولة تتطلع إلى تعزيز مكانتها على خريطة العالم المتقدم : مشكلة الدراسة.2
أوضاع اقتصادية ومالية  الحوكمة وخاصة الدول التي تعاني منو الشفافيةأن تتجاهل مبادئ 

هنا  ومن). منح وقروض(مساعدات خارجية  شكلصعبة وتحتاج إلى التمويل الخارجي على 
شفافية تكمن مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على مدى مساهمة التوجهات الحديثة في 

 وذلك من خالل ،مختارة نامية دولاألداء المالي لفي تحسين مؤشرات الموازنة والحوكمة 
 الحكومي المالي األداء على الموازنة شفافية مؤشر أثر هو ما :التاليالتساؤل اإلجابة على 

 المتمثلة الحوكمة مؤشرات أثر هو ماو ،الدراسة محل للدول العامة الموازنة برصيد المتمثل
 جودة القانون، سيادة الحكومة، فاعلية السياسي، اإلستقرار والمساءلة، الصوت( من كل في
 للدول العامة الموازنة برصيد المتمثل المالي األداء على) الفساد على والسيطرة ظيم،التن

  .الدراسة محل

بشفافية أثر الممارسات المتعلقة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على  :هدف الدراسة 2-1
نتائج في ضوء الو .داء المالي ممثًال برصيد الموازنة العامةمتغير األالحوكمة على الموازنة و

تحسين وتطوير الممارسات اقتراح بعض التوصيات لالتي ستخرج بها هذه الدراسة، سيتم 
   .للدول محل الدراسة المطبقة وذلك لتعزيز اإلستقرار المالي

 تم ،لنموذج القياسي الذي تم بناؤهضوء افي الدراسة و هدف لتحقيق: فرضيات الدراسة 2-2
 رصيد علىمؤشر شفافية الموازنة لحصائية معنوية إلة ذو دال أثرال يوجد : ةالفرضي اختبار

حصائية إذو داللة  أثرال يوجد  :، والفرضيةالموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
 .الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي رصيد على الحوكمة اتمؤشرلمعنوية 
مؤشر ليل القياسي الذي تضمن اختبار أثر تم استخدام التح فرضيات،هذه ال وإلختبار

على البيانات  العامة اعتمادًا الموازنة رصيدشفافية الموازنة العامة ومؤشرات الحوكمة على 
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في  النامية الدولمن  لعدد) 2018- 2004(خالل الفترة  Panel Dataالمقطعية الزمنية 
  .وآسيا األوسطمنطقة الشرق 

  لنظريا واإلطار السابقة الدراسات. 3

  النظري اإلطار 3-1

  الموازنة العامة 

برنامج عمل مالي "ومن أبرزها أنها تعددت التعريفات التي وضعت للموازنة العامة للدولة، 
لى تقديرات مفصلة لكل من يتبلور في شكل وثيقة معتمدة من السلطة التشريعية وينطوي ع

يسية التي تستخدمها السياسة المالية واإليرادات العامة لسنة قادمة، وهي األداة الرئ النفقات
  .)4("لتحقيق مجموعة من األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية والمالية

عبارة عن فهي أهم خصائص الموازنة العامة خاصية التقدير، يتبين من التعريف أن من 
ضمنها وثيقة ن البيانات التي تتإومية خالل سنة مالية، وبالتالي فتقديرات للنفقات واإليرادات الحك

. واستنادًا إلجراءات معينة علية وإنما متوقعة بناء على فرضيات محددةفليست العامة الموازنة 
وعليه، فإن قدرة السلطة التنفيذية على وضع تقديرات دقيقة لإليرادات والنفقات ومن ثم تضاؤل 

على  ة، وينعكس إيجابًاييعزز الثقة في البيانات الحكوم، التباين بين البيانات الفعلية والمقدرة
التقارير التي تصدرها المؤسسات الدولية المعنية بالتصنيف اإلئتماني حول جودة البيانات 

أن إعدادها يقع ضمن مسؤولية السلطة التنفيذية أيضًا  ومن خصائص الموازنة العامة. الحكومية
الموازنة العامة قانون مشروع السلطة التشريعية النظر في اختصاص كون يممثلة بالحكومة، فيما 

للموازنة يتيح المجال  أن الطابع السنوي ،ومن خصائصها أيضًا. ومناقشته وإبداء الرأي حوله
للسلطة التنفيذية، في ضوء النتائج المتحققة في الفترة السابقة، إجراء مراجعة سنوية لخططها 

لنظر فيها وترتيبها وفقًا والعمل على تحديثها وإعادة ا وإعادة تقييمها، وبرامجها ومشاريعها
  .ألولوياتها الوطنية

  المالية الشفافية

 ولقد. في صنع السياسات وإدارة المخاطر المالية هامًا ًاالشفافية المالية عنصر تعتبر
للشفافية  دوليًاالماضيين لتطوير مجموعة من المعايير المقبولة  ينتضافرت الجهود خالل العقد
يذ تلك المعايير على المستوى الوطني خاصة مع األزمات المالية المالية ومراقبة وتعزيز تنف

واإلقتصادية التي تعرضت لها العديد من الدول والتي كان من أسبابها غياب الشفافية واإلفصاح 
مما ال شك فيه أن و. حول المالية العامة واإلستخدام غير الكفؤ للمال العام وانتشار الفساد

فية يرجع إلى عدة عوامل أبرزها أن الشفافية ينظر إليها على أنها أداة التركيز الواضح على الشفا
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على فهي تمنع وتحد من قدرة المسؤولين والموظفين . هامة للقضاء على الفساد أو الحد منه
إساءة استخدام صالحياتهم ومناصبهم لتحقيق المصالح الخاصة، ألن الشفافية تعزز يقظة 

  .)5(المواطنين

اإلنفتاح على الجمهور بشكل عام حول توجهات السياسة المالية، " هيمالية الشفافية الو
وحسابات القطاع العام، وهيكل ووظائف ومهام الحكومة، والكشف عن التنبؤات الحكومية حول 

تمكين الجمهور من الوصول إلى معلومات موثوقة  الرغم من أهمية وعلى. )6("المالية العامة
تضمن تعريف صندوق النقد  فقد لذلك،. وأن تكون مفهومة وقابلة للمقارنةوشاملة، إال أنها ال بد 

تمثل البيئة التي تكون فيها أهداف السياسة المالية والنقدية،  هاأنبالدولي للشفافية المالية 
والبيانات والمعلومات  وإطارها القانوني والمؤسسي واإلقتصادي، وقرارات السياسة ومبرراتها،

للجمهور متاحة  ،لسياسات، واألطر العامة لمساءلة المؤسسات المالية والنقديةالمتعلقة بهذه ا
 .)7(بباإلمكان الوصول إليها في الوقت المناس ويكون ،بطريقة مفهومة

  المالية الشفافية مؤشرات

لقد كان للمؤسسات الدولية السبق في إطالق ونشر مبادئ ومعايير الشفافية المالية في حين 
ومن أبرز هذه المؤسسات منظمة . محدود على النطاق األكاديميبشكل ق لها كان يتم التطر

في هذه الدراسة استخدام مؤشر شفافية الموازنة  حيث سيتم. OBI)(شراكة الموازنة المفتوحة 
الذي يتم فيه تحليل وتقييم بيانات الموازنة والتقارير  المسح عبر يصدر الذي) OBI( المفتوحة

بشكل  المسحيركز و .(IBP)منظمة شراكة الموازنة الدولية  عنوالصادرة  بهاالمنشورة المتعلقة 
 المختلفةمراحل الموازنة  فيأساسي على وثائق الموازنة الرئيسية التي ينبغي توفيرها للجمهور 

 ،)بالغ الموازنة( التمهيدي البيانهذه الوثائق  وتتضمن. والرقابة والتنفيذ واإلقرار اإلعدادوهي 
العامة الذي أقرته الموازنة  ، وقانونعدته السلطة التنفيذيةأالذي  قانون الموازنة العامةومشروع 

 والحساب العام وتقرير منتصف ،الدوريةالمالية  والتقارير ،وموازنة المواطنالسلطة التشريعية، 
ويتراوح . الذي يعتبر األداة الرقابية الرئيسيةديوان المحاسبة  وتقرير الختامي للموازنة العامة،

 يمثل( 100و )شفافيةلل مستوى أقل يمثل(بين صفر  الموازنةشفافية مؤشر ترتيب الدول في 
  ). شفافيةلل مستوى علىأ

  الحوكمة

بشكل واسع من  هبرز استخدام مصطلح الحوكمة في ثمانينات القرن الماضي، وتم استخدام
ي ومنظمة التعاون اإلقتصادي البنك الدولي وصندوق النقد الدولمثل قبل المؤسسات الدولية 

فقد واجهت بعض . وكان الدافع اإلقتصادي محركًا رئيسيًا لبروز مفهوم الحوكمة. والتنمية
مريكي والبريطاني في تلك الفترة جملًة من الصعوبات الدول المتقدمة مثل اإلقتصاد األ إقتصادات
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فقد دفعت األوضاع . لدولدفعت إلى إعادة النظر بأسلوب وطريقة اإلدارة العامة في هذه ا
اإلقتصادية المختصين إلى توجيه النقد، ليس فقط للسياسات اإلقتصادية التي تم تبنيها بعد 
الكساد العظيم، ولكن أيضًا إلسلوب اإلدارة العامة التقليدي الذي يقوم على البيروقراطية الحكومية 

الكفاءة وضعف الفاعلية، مما يعيق  في إدارة واتخاذ القرارات، وهو نهج يتصف بعدم المرونة وعدم
   .)8(اإلستثمار والنمو اإلقتصادي

الطريقة التي تمارس بها السلطة في إدارة "الدولي الحوكمة على أنها  وقد عرف البنك
، إال أن التعريف األشمل للحوكمة تم )9("الموارد اإلقتصادية واإلجتماعية للبالد من أجل التنمية

ممارسة "الذي عرف الحوكمة بأنها  (UNDP)اإلنمائي لألمم المتحدة وضعه من قبل البرنامج 
السلطة اإلقتصادية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة والمجتمع على كافة المستويات، ليشمل كذلك 
اآلليات والعمليات والمؤسسات التي يمكن لألفراد والجماعات من خاللها التعبير عن مصالحهم 

  .(10) "بالتزاماتهم وتسوية خالفاتهموممارسة حقوقهم والوفاء 

  الحوكمة والمالية العامة

الحوكمة عبر عمليات وإجراءات الموازنة العامة لما لها من دور مفهوم تأتي أهمية تفعيل 
واضح ومحوري في تطوير ودفع أداء التنمية اإلقتصادية، حيث أن الموازنة العامة هي المرآة لدور 

السمات األساسية لإلقتصاد الوطني تتحدد ل الموازنة العامة فمن خال. الحكومة في المجتمع
خاصة فيما يتعلق بسالمة وقوة المركز المالي للدولة وميزتها التنافسية على الصعيدين الداخلي 

وبالتالي فإن قوة وسالمة المالية العامة وتفعيل قيم الحوكمة عبر عملياتها يعتبر شرطا . والخارجي
  . التنمية الشاملةسين مستوى لتحأساسيًا وحاسمًا 

على أهمية التفاعل بين المؤسسة والعناصر  )Institutionalism(نظرية المؤسسية وقد أكدت 
وتقوم النظرية على تحليل العالقة بين جميع . المحيطة بها ومدى تأثير ذلك على أداء المؤسسة

األداء الحكومي وجودة  األطراف التي تتأثر وتؤثر على األداء الحكومي، وانعكاس ذلك على
في تحديد إمكانية ) المؤسسية(وقد تم استخدام هذا المفهوم . الخدمات التي تقدمها الحكومة

فإن  ،لهذه النظريةًا فقو. تتسـم بالكفـاءة والفاعليـةعالية موازنة عامـة ذات جـودة الوصول إلى 
كلهـا عناصر تؤثر وتتأثـر بـأداء األنظمة الرسـمية وغيـر الرسـمية، وسـلوك األفراد والمجتمع، 

إذا أخذت ن تكـون ذات كفـاءة وفاعليـة إال ألماليـة العامـة ال يمكـن افـان إدارة  لك،لـذ ،المؤسسة
وتعزيز مواردها البشرية تطوير المؤسسات الحكومية تمع، فضًال عن أن بعين اإلعتبار طبيعة المج

ويسـاهم بشـكل  الموازنة العامـة،إجراءات وعمليات  بما فيهاإجراءات عمـل دقيقـة ومرنـة، يضمن 
المالية اإلصالحات لذلك فإن فشل . )11(فعـال فـي محاربـة الفسـاد ورفـع مسـتوى الوعـي المجتمعي

بقدر ما يعزى إلى لبرامج اإلصالح، عزى بشكل رئيسي للجوانب الفنية في كثير من الدول ال ي
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هذه الدول ومجتمعاتها، حيث ال يمكن فصل هذه البرامج عن تجاهلها للخصائص التي تتميز بها 
  .)12(ةجتماعيواإل ةوالسياسيالجوانب التاريخية 

ذلك . قد أشارت األدبيات إلى العالقة الوثيقة بين أداء الحكومات وكفاءة اإلنفاق الحكوميو
ءة اإلنفاق، تحسن وتطور فعالية الحكومة سيؤدي إلى تحسن كفاواإلدارة الحكومية أن حوكمة 

خفض النفقات من  األمر الذي يمكن الحكومةأقل،  ةوتقديم نفس المستوى من الخدمات بكلف
ولهذه النتيجة انعكاسات هامة، مفادها أن إعادة تخصيص اإلنفاق . الخدماتلتقديم الالزمة 

ق مع يؤثر على قدرة الحكومة على توفير الخدمات في حال تزامن ترشيد اإلنفالن لمجاالت أخرى 
  .)13( زيادة فعالية وكفاءة الحكومة

التشريعات والقواعد المالية بومن جهة أخرى، فإن عجز الموازنة العامة يتأثر بشكل كبير 
استجابة مرونة وعجز الموازنة يكون أكثر ذلك أن . التي تؤدي إلى مأسسة إدارة العجز في الموازنة

وهذا بخالف الدول التي . قواعد مالية صارمة التي ليس لديهافي الدول في اإليرادات لتقلبات ل
حيث يؤدي وجود هذه القواعد إلى خفض عجز الموازنة، تفرض قواعد صارمة على هذا الصعيد، 

وضوابط متعلقة الدول التي تسن تشريعات وقواعد مالية ف. ألنها ستؤدي إلى خفض اإلنفاق العام
اإلنفاق العام مع التشريعات والقواعد ساق إتتضمن ؤسسات رقابية م، ولديها باإلنفاق الحكومي

في اختالالت الدول التي تعاني من  في حين أن .ن خفض عجز موازناتهامستتمكن فإنها المالية، 
كلما كانت و. )14(الموازنةفي مزمنًا في النفقات وعجز  ًاارتفاعتشهد  ،هيكل السلطات المالية

الحكومية حدودة الفعالية في تحسين اإليرادات كلما كانت السياسة المالية مالمؤسسات ضعيفة 
وفي الواقع، فإن محدودية . )15(الضرائب، ويصعب القدرة على التنبؤ باإليرادات العامةتحصيل و

وهذا ما يؤكده . اإليرادات الحكومية الضريبية يرتبط بشكل كبير بضعف الحوكمة وانتشار الفساد
في العديد من الدول الناتج المحلي اإلجمالي بة من الضريبية كنساإليرادات تواضع وضآلة حجم 

، خاصة وأن تحصيل اإليرادات من إلى تفشي الفساديعود مرده بشكل جزئي النامية، والذي 
تأثر بشكل أكبر يما  ًاغالبوهذا ة والمكلفين، يدوائر الضريبالبين التفاعل تطلب يالضرائب 

 .)16(بالفساد

  قياس الحوكمة

الكبير بمفهوم الحوكمة، فقد أدى ذلك إلى اإلهتمام بقياس أداء الدول في في ضوء اإلهتمام 
قامت العديد من المؤسسات الدولية بوضع مقاييس لتقييم جودة الحوكمة في حيث . هذا المجال

يتم تصنيف الدول حسب ممارساتها  بحيث، الحوكمةالقطاع العام وقياس جوانب مختلفة من 
، والتنمية اإلقتصادي التعاون منظمة الدولي، البنك لمؤسساتا هذه ومن. لمفاهيم الحوكمة

 Global، النزاهة العالمية Freedom Houseوالبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، بيت الحرية 
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Integrity،  مؤشر التنافسية العالميةThe Global Competitiveness Index.  وسيتم في هذه
. Worldwide Governance Indicators (WGI) لحوكمةالدراسة استخدام المؤشرات العالمية ل

متابعة وتقييم أداء الدول ومدى نجاحها في بناء لوهي مؤشرات تم إعدادها من قبل البنك الدولي 
ستة مؤشرات،  WGIsوتتضمن . وتمكنها من تحقيق متطلبات الحكم واإلدارة الرشيدة ،القدرات

لقياس جودة ستخدم يو. إلدارة الحكوميةيمثل كل منها مؤشر كمي لكل جانب من جوانب ا
 - العالمةحيث يتم تقدير جودة مؤشر الحوكمة عند درجة، ) 2.5( المؤشرات مقياس يتكون من

بأنها األفضل، وبين ) 2.5(+  العالمةتقدر جودة مؤشر الحوكمة عند بأنها األسوأ، بينما ) 2.5(
لكونها دراسة استخدام هذه المؤشرات وسيتم في هذه ال. القيمتين تختلف درجات جودة الحوكمة

وسيتم استخدام كل مؤشر كمتغير . أكثر المؤشرات مصداقية وشمولية ودقة في قياس الحوكمة
لوحده للوصول إلى فهم أفضل للعالقة بين كل جانب من جوانب عملية الحوكمة واألداء 

   .(17)المالي

  : السابقة الدراسات 3-2

   العامة الموازنة بشفافية علقةالمت السابقة الدراسات :أوًال

الورقة البحثية الهادفة إلى اختبار أثر الشفافية  في Chen & Neshkova(18)كل من  خلص
الزمنية البيانات المقطعية  باستخدامو) OBI( مؤشر شفافية الموازنةمن خالل  الفسادالمالية على 
Panel data  اإلنحدار نموذج وباستخدامومتقدمة،  ناميةدولة  )95(لعينة تضم Generalized 

method of moments (GMM)  زيادة الشفافية في مرحلة أن  إلى، )2015 – 2006(للسنوات
 للبرلمان الحكومة ترفعه الذي العامة الموازنة قانون مشروع شفافية زيادة خالل من الموازنة إعداد
 بتقارير ممثلة الموازنةتنفيذ ل النهائية المراحل في الشفافية إجراءات زيادة وكذلك، إلقراره

على الموازنة، لها التأثير  الرقابةشفافية مرحلة  زيادةو المنقضية، المالية للسنة الختامية الحسابات
تنفيذ  وتقارير ،إقرار الموازنة إجراءاتتعزيز شفافية  أن حينفي  ،في الحد من الفساد األكبر

 وزارة تصدرها التيخالل العام  خرىقارير األتقارير مراجعة منتصف العام والت مثلالموازنة 
 أدلة بإصدار تقومالتي  الدولالنتائج على أن  وأكدت. الفساد على أقل بدرجة تؤثر المالية،

 ومبسطة، سهلةبهدف إيصال المعلومات والبيانات في الموازنة لهم بلغة  للمواطنينموازنات ال
التطبيقية  الدراساتاحثان على أن محدودية وأكد الب. ستويات أقل من الفساد الحكوميم تشهد

 على الصعوبة من يجعللموازنة المختلفة، احول األهمية النسبية إلجراءات الشفافية في مراحل 
   .الموازنات إعداد عند اإلجراءات هذهحديد أولويات ت العامة الموازنة إعداد على القائمين

دراسة  هدفت، فقد العامة المالية أداءعلى  العامةثر شفافية الموازنة أ بتحليل يتعلق فيماو
Gerunov(19)  على األداء المالي باستخدام البيانات المقطعية  العامةاختبار أثر شفافية الموازنة إلى
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تقرير شفافية الموازنة  فيومتقدمة شاركت  ناميةدولة  (57)لعينة تضم  Panel dataالزمنية 
أظهرت الدراسة  حيث. ة شراكة الموازنة الدوليةعن منظم الصادر) 2015 – 2006(للسنوات 

للموازنة  االولي العجزالموازنة على  وجود أثر إيجابي للشفافية المالية ممثلة بمؤشر شفافية
  .العام الدينوإجمالي 

في الدراسة التي اختبرت العالقة  Sedmihradska and Haas(20)وعلى نفس المنوال، وجد 
العامة باستخدام  الموازنةوعجز ) مقاسًا بمؤشر الموازنة المفتوحة( ةالعامبين شفافية الموازنة 

لجميع الدول المشاركة في ) 2010، 2008، 2006( السنوات خالل (OLS)نموذج اإلنحدار 
أن هناك  ونامية، متقدمةدولة ) 93و 83و 60(عددها  والبالغالسنوات  لهذهتقييم شفافية الموازنة 
  .الموازنة العامة للدول محل الدراسة عجزلمتغير شفافية الموازنة على تأثيرًا إيجابيًا واضحًا 

العالقة بين شفافية  بدراسة Benito and Bastida(21) فقد قام كل من أخرى، جهة ومن
 )(WBللمعايير الدولية المعتمدة من قبل البنك الدولي يستندبمؤشر  ممثًال( العامةالموازنة 

وبين األداء المالي ) محور في الموازنة 40يشمل  (OECD)التنمية ومنظمة التعاون اإلقتصادي و
لعامة كنسبة من الناتج المحلي ا الموازنة وعجزكنسبة من الناتج،  الحكوميممثًال بالدين (

اإلنحدار  نموذجونامية باستخدام  متقدمةدولة ) 41(تضم والمشاركة السياسية لعينة  )جمالياإل
لدراسة إلى أنه كلما تم الكشف عن المزيد من المعلومات والبيانات وقد خلصت ا. الخطي المتعدد

 قدمت، والفردية المكاسبكلما تقّلصت فرصة المسؤولين في تحقيق  العامةالمتعلقة بالموازنة 
كما أشارت الدراسة . والمشاركة في الحياة السياسية باتللمشاركة في اإلنتخا للمواطنين حافزًا

توى الشفافية كلما تمكنت الحكومة من تحقيق فوائض مالية أكبر أو إلى أنه كلما ارتفع مس
  .عجوزات مالية أقل

   بالحوكمة المتعلقة السابقة الدراسات :ثانيًا

بقياس تأثير مؤشرات الحوكمة العالمية  افي دراستهم Barişik and Baris(22(قام كل من 
(WGIs)  ،لنمو االقتصادي رات الضابطة مثل ااستخدام بعض المتغيإضافة إلى على عجز الموازنة

 Panelوقد تم إجراء اإلنحدار باستخدام . ثيرها المحتمل على عجز الموازنةأوالتضخم نظرًا لت

data  استنادًا إلى نموذج التأثيرات ) 2014-2002(دولة نامية خالل الفترة  (123)لعينة تضم
ستقرار السياسي إلى أن اإل جت الورقة بنتائج تشيروقد خر. Random Effectsالعشوائية 

إال أنها في المقابل، أشارت إلى أن . ومؤشرات الجودة التنظيمية أدت إلى انخفاض عجز الموازنة
وعلى صعيد آخر، لم يكن هناك تأثيرات قوية . مؤشر التصويت والمساءلة زاد في عجز الموازنة

وعلى جانب . على عجز الموازنة لمؤشرات فعالية الحكومة وسيادة القانون والسيطرة على الفساد
المتغيرات الضابطة، فقد كانت العالقة طردية ومعنوية بين نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
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إلى أن إدخال بعض التحسينات السياسية إلى  الدراسةوتوصلت . عجز الموازنةبين والتضخم، و
الدول التي تعاني من في ز ضبط العجخفض وجانب اإلجراءات االقتصادية المطبقة سيمكن من 

ستقرار اإلعلى تحقيق الحكومات تعمل أن  يلذلك، من الضرور. ةعجز كبير في الموازنة العام
باإلضافة إلى ذلك، فإن الدول التي تقوم بتحفيز القطاع الخاص وتوفير الحماية لحقوق . السياسي

  .ت الهادفة لخفض عجز الموازنةالملكية وريادة األعمال، فسيكون لذلك تأثير إيجابي على السياسا

بدراسة أثر الحوكمة على اإلنفاق العام ومخرجات التنمية  Bhanumurthy et al.(23)وقام 
-2012(والية ماديا براديش في الهند خالل السنوات في منطقة ) 49(البشرية على مستوى 

بعاد هي البعد من خالل خمسة أ) OLS(باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية ) 2013
النتائج أشارت و. مؤشر) 22(السياسي والقانوني واإلداري واإلقتصادي واإلجتماعي، باستخدام 

التي خلص إليها الباحثون إلى أن اإلنفاق على التنمية ال يكفي وحده لتحقيق مخرجات التنمية 
كما . الحوكمة، حيث أن فعالية هذا اإلنفاق كانت مرتفعة مع تحسن مؤشرات المنشودةالبشرية 

أدت مؤشرات الحوكمة دورًا هامًا في تحسين مخرجات التنمية، علمًا بأن ضعف البعد اإلداري كان 
صت وخل. عائقًا أساسيًا في طريق تحسين مخرجات التنمية البشرية في المحافظات األقل نموًا

ولوية لبعد واحد أو تحتاج إلى إعطاء األالضعيفة التنمية البشرية ذات الدراسة إلى أن المحافظات 
  .اثنين من أبعاد الحوكمة، خاصة المتعلق منها بالجانب اإلداري

باختبار أثر الدين العام وعجز الموازنة على النمو اإلقتصادي مع  Van et al.(24)قام كما 
 Panel dataخذ بعين اإلعتبار مؤشر السيطرة على الفساد باستخدام البيانات المقطعية الزمنية األ
 Two-Step نحدارباستخدام نموذج اإل ،)2015- 2004(دولة نامية خالل الفترة ) 59(ينة تضم لع

Generalized method of moments (GMM) . وجدت الدراسة أن الدول التي تتمتع بمستويات
لعام وعجز الموازنة على مرتفعة من السيطرة على الفساد تمكنت من احتواء اآلثار السلبية للدين ا

قتصادي المستدام، ألن زيادة الدين العام أو عجز الموازنة في ضوء وجود سيطرة قوية اإل النمو
كما . على الفساد سيؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام مع زيادة اإلستثمار وارتفاع معدل اإلنتاجية

أن السيطرة على الفساد يحد من الضغوط على الموازنة العامة والدين العام في ضوء التخصيص 
  . فؤ للمخصصات المالية مع شفافية عالية لإلنفاق الحكوميالك

بعمل دراسة الختبار أثر مؤشرات الحوكمة على  Yilmaz et al.(25)قام ومن جهة أخرى، 
) 2013 -2002(خالل الفترة  Panel Dataالنمو اإلقتصادي باستخدام البيانات المقطعية الزمانية 

ًال من اإلقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق مع انهيار لإلقتصادات األوروبية التي شهدت تحو
وتضمنت الدراسة اختبار أثر مؤشرات . دولة) 11(وعددها  ،الكتلة الشيوعية في أواخر الثمانينات

وأظهرت النتائج أن . الحوكمة الستة على نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي الحقيقي
ي ذو داللة إحصائية على ودة التنظيمية كان لها تأثير إيجابجميع مؤشرات الحوكمة باستثناء الج
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شارت النتائج إلى أن مؤشر السيطرة على الفساد وسيادة القانون كان لها أكما . قتصاديالنمو اإل
  . التأثير األقلإلستقرار السياسي لمؤشر اقتصادي، بينما كان التأثير األكبر على النمو اإل

  القياسي النموذج. 4

  :ين التاليينالقياسي ينفقد تم استخدام النموذج ،تحقيق أهداف الدراسة من أجل

األداء على (OBI)باستخدام مؤشر الموازنة العامة  شفافيةيهدف إلى دراسة أثر  :لنموذج االولا
للدول محل الدراسة ممّثًال برصيد الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، المالي 

وذلك استنادا إلى  ،)2018-2004(البيانات المقطعية الزمنية خالل الفترة باإلعتماد على 
وقد جاء . وفقًا للمنطق اإلقتصادي وبناء على فرضيات الدراسةو Gerunov (2016)دراسة

  :الشكل النهائي للنموذج على النحو التالي
BBit= f (OBIit, Xzit) 
BBit = B0 +B1 OBIit + B2 CAit + B3 LPGDPit+ Uit ………………………. (1) 

   :حيث أن

i :الزمن، t :الدولة  

BBit: هذا المتغير  واستخدم. سميكنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي اإل العامةالموازنة  رصيد
  .الموازنة عجزانخفاض إلى  الموازنة العامة رصيد تحسنيشير و .داء الماليكمؤشر على األ

OBIit: مؤشر شفافية الموازنة.  

CAit :سميجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي اإلالحساب ال. 

LPGDPit: سعار الفرد من الناتج المحلي االجمالي الحقيقي وفقا لتعادل القوة الشرائية باأل نصيب
  .اإلقتصادي النمو على كمؤشر استخدامه وتم ،2017الثابتة للدوالر الدولي 

على األداء المالي للدول محل  (WGIs)يهدف إلى دراسة أثر مؤشرات الحوكمة و :الثاني النموذج
الدراسة ممّثًال برصيد الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، باإلعتماد على 

 Barişik، وذلك استنادا إلى دراسة )2018- 2004(البيانات المقطعية الزمنية خالل الفترة 

and Baris (2017) وقد جاء الشكل . ات الدراسةللمنطق اإلقتصادي وبناء على فرضي ووفقًا
   :النهائي للنموذج على النحو التالي

BBit= f (WGISit, Xzit) 
BBit= f (VAit, PSit, GEit, RQit, RLit, CCit, INFit) 
BBit= B0 +B1 VAit + B2 PSit + B3 GEit + B4 RQit + B5 RLit + B6 CCit + B7 INFit +Uit  

  (2) 
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  :يث أنح

VAit :والمساءلة، لصوتا مؤشر PSit :السياسي، االستقرار مؤشر GEit :الحكومة، فاعلية مؤشر  

RQit :التنظيم، جودة مؤشر RLit :القانون، سيادة مؤشر CCit :الفساد على السيطرة مؤشر .INFit :

  .التضخم معدل

 مجتمع الدراسة

 األوسطشرق الدول النامية في منطقة الدولة من  )19(عينة تضم يتضمن مجتمع الدراسة 
وقد تم استثناء الدول النامية في  .وآسيا وفقًا للتصنيف المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي

وآسيا التي لم تتوفر بياناتها المتعلقة بمؤشر شفافية الموازنة منذ انطالقته  األوسطمنطقة الشرق 
. ل سنوات الدراسة، كما تم استثناء الدول التي شهدت أزمات داخلية وحروب خال2006في عام 

األردن، لبنان، السعودية، مصر، السودان، الجزائر، المغرب،  :ويضم مجتمع الدراسة كل من
جورجيا، الباكستان، أذربيجان، كازاخستان، الهند، نيبال، الفلبين، سريالنكا، بنجالديش، فيتنام، 

  . وغينيا الجديدة أندونيسيا،

  البيانات مصادر

المتعلقة  للمتغيرات) 2018 – 2004(المطلوبة للفترة الزمنية تم الحصول على البيانات 
الفرد من  نصيبوبمؤشرات الحوكمة ومؤشر شفافية الموازنة والحساب الجاري ومعدل التضخم 

 سعار الثابتة للدوالر الدوليجمالي الحقيقي وفقا لتعادل القوة الشرائية باألالناتج المحلي اإل
من برنامج األمم المتحدة  لكلت المتوفرة على الموقع اإللكتروني البيانا قاعدة خاللمن  ،)2017(

  .صندوق النقد الدوليواإلنمائي ومنظمة شراكة الموازنة الدولية 

  الدراسة منهجية

استخدام التحليل القياسي إلختبار فرضيات الدراسة من خالل اختبار أثر متغيرات شفافية  تم
كنسبة من الناتج المحلي  العامة الموازنة برصيد ممثًال الماليالموازنة العامة والحوكمة على األداء 

للدول محل  Panel Dataاالسمي باستخدام منهج اإلنحدار الخاص بالبيانات المقطعية الزمنية 
وتم . من خالل اختيار النموذج القياسي المناسب) 2018 – 2004( الدراسة خالل الفترة الزمنية

كما إلختبارإستقرارية المتغيرات وتحديد درجة تكاملها، ) Unit Root Test(اختبار جذر الوحدة 
 طريقةتم استخدام  ذلك،وبناء على ). Co-integration Test(تم اختبار التكامل المشترك 

 .Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) الذاتي للفجوات الزمنية الموزعةاإلنحدار 
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  القياسي التحليل نتائج

ار جذر الوحدة لفحص استقرارية المتغيرات قبل البدء بإجراء اإلنحدار تم إجراء اختب
إلى أن متغيرات ) 1(كما في الملحق رقم  وقد أشارت النتائج. وتحديد طريقة التقدير المالئمة

ونصيب الفرد ) RQ(وجودة التنظيم ) CC(والسيطرة على الفساد ) OBI(مؤشر شفافية الموازنة 
لتعادل القوة الشرائية باالسعار الثابتة للدوالر الدولي  الي الحقيقي وفقًاجممن الناتج المحلي اإل

، في حين أن متغيرات رصيد الموازنة I(1)متكاملة من الدرجة األولى  LPGDP)( 2017لعام 
) VA(والصوت والمساءلة ) PS(واإلستقرار السياسي ) GE(وفعالية الحكومة ) BB(العامة 

مستقرة على المستوى ومتكاملة ) INF(والتضخم ) CA(ساب الجاري والح) RL(وسيادة القانون 
  . I(0)من الدرجة 

   (Test Cointegration Panel) المقطعية للبيانات المشترك التكامل

تطبيق اختبارات التكامل المشترك لتحديد الطريقة المالئمة لتقدير متغيرات النموذج، تم 
لمتغيرات النموذج ) Kao Residual Cointegration Test(الخاصة بالبيانات المقطعية 

OBI,BB,CA, LPGDPومتغيرات النموذج الثاني ، CC,RL,RQ,GE,VA,PS,DEF,INF. تم و
وتوماتيكيًا وفقًا أوطول فترة اإلبطاء المناسبة  Individual Interceptباستخدام  ينإجراء اإلختبار

   .Kernel Bartlett باستخدام طريقة Schwarz Info Criterion لـ

 (Test Cointegration Panel) المقطعية للبيانات المشترك التكامل اختبارات نتائج: )1( جدول
  ول لمتغيرات النموذج األ

Test Null Hypothesis t-Statistic Prob. Conclusion 
Kao Residual Cointegration 

Test (ADF-STATISTIC) 
No 

Cointegration -4.227916 0.0000 
Cointegration exists 

between model 
variables 

 (Test Cointegration Panel) المقطعية للبيانات المشترك التكامل اختبارات نتائج: )2( جدول
   لمتغيرات النموذج الثاني

Test Null Hypothesis t-Statistic Prob. Conclusion 
Kao Residual Cointegration 

Test (ADF-STATISTIC) No Cointegration -2.154414 0.0156 
Cointegration exists 

between model 
variables 

وأظهرت . للتكامل المشترك Kaoنتائج اختبار ) 2(والجدول رقم ) 1(يبين الجدول رقم 
وعليه تم رفض الفرضية الصفرية، وقبول . ذات داللة إحصائية ADFن قيمة إحصائية أ النتائج

وأن  ،بين متغيرات النموذج%) 5(بديلة بوجود تكامل مشترك عند مستوى معنوية الفرضية ال
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عالقات طويلة األجل بين المتغيرات مدار  يوجدمتغيرات النموذج متكاملة تكامًال مشتركًا، و
  . البحث

 الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة اإلنحدارول باستخدام طريقة نتائج تحليل النموذج األ
Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)   

 فسيتم ،I(1)و I(0)للمتغيرات  مختلفةتكامل  ودرجةلوجود إتجاه تكاملي بين المتغيرات  نظرًا
 Auto الذاتي للفجوات الزمنية الموزعةتقدير متغيرات النموذج باستخدام طريقة اإلنحدار 

Regressive Distributed Lag (ARDL)، توفر عدمفي حالة  خاصةها في ضوء المزايا التي توفر 
 فصلمن  نوُتمّكتقدم نتائج أفضل للمعلمات في األجل الطويل،  أنها كماعينات كبيرة الحجم، 

 إضافة ،على المتغير التابع في األجل القصير عنه في األجل الطويل المستقلة اتالمتغير اتتأثير
 فترة عند النموذج تقدير تم وقد. ةإلى حل مشكلة اإلرتباط الذاتي والمتغيرات التفسيرية الداخلي

وكانت نتائج التقدير على النحو  .AIC: Akaike information criterionمعيار  حسب واحدة إبطاء
  :التالي

  (ARDL) باستخداماالول  النموذجتحليل  نتائج: )3(جدول 
Dependent Variable: D(BB) 

Long Run Equation 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

OBI 0.000561 0.000239 2.349047 0.0199 
CA 0.472490 0.044748 10.55897 0.0000 

LPGDP -0.032658 0.013751 -2.374956 0.0186 
Short Run Equation 

COINTEQ01 -0.478337 0.077297 -6.188297 0.0000 
D(OBI) 0.000195 0.000390 0.499545 0.6180 
D(CA) 0.011042 0.061441 0.179717 0.8576 

D(LPGDP) 0.352199 0.115152 3.058559 0.0026 
C 0.108911 0.021701 5.018834 0.0000 
     

Mean dependent var -0.002211 S.D. dependent var 0.040959 
S.E. of regression 0.023854 Akaike info criterion -4.663688 

Sum squared resid 0.106407 Schwarz criterion -3.407744 
Log likelihood 762.5755 Hannan-Quinn criter. -4.160211 

 الموازنةرصيد  علىشفافية الموازنة  لمؤشرإحصائية  داللة ذو أثر وجودمن النتائج  يتضح
أن زيادة  من السابقة الدراسات بعضما أشارت إليه  معيتفق  وهذا. في األجل الطويل العامة

 إلى النتائج تشير. الموازنة عجز وتراجعرصيد الموازنة العامة  تحسن فيالشفافية لها أثر إيجابي 
رصيد  في 0.0006تتجاوز  ال ضئيلة زيادة إلى يؤدي واحدة بنقطة الموازنة شفافية مؤشر زيادة أن
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لشفافية في ل الضعيف ثراألإلى  تشيرشفافية الالمنخفضة لمؤشر  القيمة وهذه. الموازنة العامة
عالقة طردية  وجودتبين أيضا  وقد. الطويل األجل في العامة الموازنة رصيد علىالدول النامية 

الموازنة العامة، بحيث  رصيدذات داللة إحصائية في األجل الطويل بين رصيد الحساب الجاري و
 تحسنالنتائج إلى أن  روتشي. العامة الموازنة رصيد تحسنإلى  يؤديأن تحسن الحساب الجاري 

 .0.47 بتقريباالموازنة العامة  رصيد زيادة إلى سيؤديواحدة  وحدة بمقدارالحساب الجاري 
 عجز انخفاضالتحسن في الحساب الجاري يؤدي إلى  بأناإلقتصادية  النظريةيتفق مع  هذاو

عالقة عكسية ذات ناك فه الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد بخصوص نصيب أما .الموازنة
نصيب  زيادةالنتائج إلى أن  وتشير. الموازنة رصيد وبين هداللة إحصائية في األجل الطويل بين

 ،0.032 بمقدارالموازنة العامة  رصيدإلى تراجع  سيؤدي واحدة وحدة بمقدارالفرد من الناتج 
 Slimane and)26(ةدراسهذا الموضوع مثل  حولالتطبيقية  الدراساتمن  العديدمع  يتوافق وهذا

Tahar موافقوشمال أفريقيا  األوسطاإلنفاق الحكومي في منطقة الشرق أشارت إلى أن  التي 
للدورة االقتصادية بحيث يميل للتوسع مع اإلزدهار اإلقتصادي، وإلى اإلنخفاض مع حدوث 

 لديهاينية إلى أن دول أمريكا الالت خلصتالتي  Stein(27) دراسة وكذلك. اإلنكماش اإلقتصادي
 .متماشية مع الدورة االقتصادية ماليةمع سياسات  بالتزامنمرتفع  موازنة وعجز كبير حكومي قطاع
شفافية الموازنة  لمتغيراتالنتائج داللة إحصائية غير معنوية  أظهرتالقصير، فقد  األجلفي  وأما

 رصيدضعيفة مع  ألجلاقصيرة  العالقةالمستقلة حيث  المتغيرات لجميعالعامة والحساب الجاري 
الفرد من الناتج  نصيبحصائية لمتغير إطردية ذات داللة  عالقةهناك  أن حين في. العامة الموازنة

معامل  لقيمة والمعنويةالسالبة  اإلشارة تؤكدو. القصير األجلرصيد الموازنة العامة في  مع
-النموذج بلغت قيمتها بين متغيرات  األجلعالقات توازنية طويلة  وجود علىخطاء تصحيح األ

أن اإلنحراف  بمعنى. القصير األجلإلى سرعة تصحيح اإلنحرافات التي تحدث في  وتشير ،0.48
  . أخرىإلى وضع التوازن مرة  ليعود سنة 0.5 نحوالقصير يحتاج إلى إلى  األجلالذي يحدث في 

 لزمنية الموزعةالذاتي للفجوات ا اإلنحدارباستخدام طريقة  الثانينتائج تحليل النموذج 
Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)   

 AIC: Akaike informationتقدير النموذج عند فترة إبطاء واحدة حسب معيار  تم

criterion. وكانت نتائج التقدير على النحو التالي: 
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  (ARDL) باستخدامالثاني  النموذجتحليل  نتائج: )5( جدول
Dependent Variable: D(BB) 

Long Run Equation 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

INF -0.234824 0.015452 -15.19706 0.0000 
CC 0.097067 0.007964 12.18876 0.0000 
RQ -0.043262 0.010370 -4.171649 0.0001 
RL -0.008864 0.006724 -1.318251 0.1902 
PS 0.022322 0.003458 6.454798 0.0000 
GE -0.044813 0.009284 -4.827115 0.0000 
VA -0.033344 0.011684 -2.853758 0.0052 

Short Run Equation 
COINTEQ01 -0.488264 0.114048 -4.281223 0.0000 

D(INF) 0.270326 0.164351 1.644812 0.1029 
D(CC) -0.018483 0.049496 -0.373421 0.7096 
D(RQ) 0.057979 0.042233 1.372843 0.1727 
D(RL) -0.023426 0.052215 -0.448634 0.6546 
D(PS) 0.006820 0.018982 0.359302 0.7201 
D(GE) 0.050702 0.040645 1.247437 0.2150 
D(VA) 0.016230 0.050300 0.322669 0.7476 

C 0.001945 0.005019 0.387521 0.6991 
     

Mean dependent var -0.002211 S.D. dependent var 0.040959 
S.E. of regression 0.035169 Akaike info criterion -4.709596 

Sum squared resid 0.132346 Schwarz criterion -2.428393 
Log likelihood 849.1175 Hannan-Quinn criter. -3.795119 

داللة إحصائية  وذواألجل  طويلاك أثر إيجابي هن أنخالل هذه النتائج يمكن أن نالحظ  من
على رصيد ) PC( السياسي االستقرار ومؤشر ،)CC(مؤشر السيطرة على الفساد  من لكل

حيث أن تحسن اإلستقرار السياسي وغياب اإلضطرابات اإلجتماعية والنزاعات  ،الموازنة العامة
ية في الوظيفة العامة واستغالل مكافحة الفساد والحد من المكاسب الشخصتعزيز و ،الداخلية
إلى " الصوت والمساءلة"تحسن مؤشر أدى وفي المقابل، . إلى تراجع عجز الموازنةأدى النفوذ 

حيث يمكن تفسير ذلك بأن تحسن مشاركة  ،تراجع رصيد الموازنة العامة وزيادة عجز الموازنة
في ن المخصصات المالية المزيد مالمواطنين في العملية السياسية يتطلب من الحكومة رصد 

أعضاء البرلمان  مطالبكما أن زيادة . )28(اإلنفاق على اإلعانات واألجورزيادة والموازنة العامة 
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يدفع الحكومات إلى المزيد من اإلنفاق خصوصًا الناخبين المواطنين عمومًا ولإلستجابة لمطالب 
راطية وتحسن مشاركة المواطنين تطور الديمق كما أن. تراجع رصيد الموازنةبالتالي الحكومي و

يؤدي إلى تحسن في الحياة السياسية ووجود مؤسسسات ديمقراطية تمتلك حق المساءلة، 
اإلقتراض من الوصول إلى أسواق التمويل ولحكومات التصنيف اإلئتماني للدول، األمر الذي يمّكن ا

نتائج األثر السلبي لمؤشر الأظهرت كما . )29(احتياجاتها والتوسع في اإلنفاق بكلف أقل لتغطية
حيث يؤدي ارتفاع فعالية الحكومة إلى ارتفاع اإلنفاق ، الية الحكومة على رصيد الموازنةفع

ولكن  ،الحوكمة يحقق حصافة المالية العامةتطبيق التحسن في فعلى الرغم من أن  .)30(الحكومي
التوسع في  لحكومات إلىتضطر احيث  الموظفين والمواطنين،رفاه المساس في دون يتم ذلك 

 بشكل رئيسي بقيام يرتبطف ،ؤشر جودة التنظيمفيما يتعلق بمو .لحماية اإلجتماعيةاإلنفاق على ا
مما يتطلب من الحكومات في النشاط اإلقتصادي، وتعزيز مشاركته  تمكين القطاع الخاصب الحكومة

مر الذي يؤدي إلى تراجع األ، لتمكين القطاع الخاص توسع في اإلنفاق لتهيئة البيئة المناسبةال
وأخيرًا، أظهرت النتائج ضعف العالقة بين مؤشر سيادة القانون ورصيد . رصيد الموازنة العامة

وأما في األجل القصير، فقد أظهرت النتائج داللة إحصائية غير معنوية لجميع  .الموازنة العامة
وتبين المرونة . عجز الموازنة العامة المتغيرات المستقلة حيث أن العالقة قصيرة األجل ضعيفة مع

  .سنة 0.48أن العودة إلى التوازن طويل األجل يحتاج إلى  0.48 السالبة لحد الخطأ والبالغة

  والتوصيات لنتائجا

 رصيدهذه الورقة أثر تطبيق معايير شفافية الموازنة العامة ومؤشرات الحوكمة على  بحثت
خالل الفترة وآسيا  األوسطنامية في منطقة الشرق  دولة) 19(شملت لعينة الموازنة العامة 

 Auto Regressive الذاتي للفجوات الزمنية الموزعةاإلنحدار  طريقةباستخدام ) 2018- 2004(

Distributed Lag (ARDL) . وأظهرت النتائج وجود تباين في أثر تطبيق إجراءات ومعايير شفافية
 شفافية لمتغير اإليجابيفعلى الرغم من التأثير . ةالموازنة والحوكمة على عجز الموازنة العام

هذا  أنن قيمة المعلمة كانت متدنية مما يشير إلى أ إال العامة الموازنة رصيدالعامة على  الموازنة
لم يصل إلى المستوى الذي يمكنه من التأثير اإليجابي على  بحيثمحدود الفعالية  كانالمتغير 

 أناإلفتراض ب من الرغم وعلى أخرى،جهة  ومن. وازنة العامةاألداء المالي وتحسين رصيد الم
إلى تحسن رصيد الموازنة العامة وخفض عجز الموازنة، إال أن  يؤديتطبيق مؤشرات الحوكمة 

على  السيطرة متغيرات أن النتائج أظهرتحين  ففي. اإلفتراض هذاتؤكد جميعها  لم الدراسةنتائج 
 جودة مؤشراتفقد أدت  العامة، الموازنة رصيد تحسن في ساهمتالفساد واإلستقرار السياسي 

رصيد الموازنة العامة، في حين لم يكن  تراجع إلى" والمساءلةالصوت "و الحكومة وفعالية التنظيم
 فقديتعلق بالمتغيرات الضابطة،  وفيما .على رصيد الموازنةيذكر لمؤشر سيادة القانون تأثيرًا 

ناتج المحلي االجمالي الحقيقي إلى تراجع رصيد الموازنة العامة نصيب الفرد من ال ارتفاعأدى 
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 الموازنة رصيد تحسنتحسن الحساب الجاري يؤدي إلى إلى  أن كماوارتفاع عجز الموازنة، 
  .ن التضخم يؤدي إلى تراجع رصيد الموازنة وارتفاع عجز الموازنةأكما أظهرت النتائج . العامة

  :سة بما يليهذه النتائج توصي الدرا ضوء في

بمواصلة العمل على تطبيق اإلصالحات المتعلقة بمكافحة محل الدراسة الدول النامية قيام . 1
ستقرار السياسي، ووضع التشريعات والتعليمات التي تؤدي الى تطبيق اإلالفساد وتحقيق 

ج وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات تحتا. المعايير المتعلقة بهذا المؤشرات موضع التنفيذ
  .على المدى الطويل إلى جهود مضاعفة، إال أنها ستعزز األداء المالي

الصوت "ة التنظيم وفعالية الحكومة وجود مؤشراتمحل الدراسة بتعزيز  الناميةقيام الدول . 2
  .يجابي في خفض عجز الموازنة العامةاإلو الفعالنظرا لدورها  "والمساءلة

في هذا  لتزام بالمعايير المعتمدة دوليًان خالل اإلالتطبيق الفعال للشفافية المالية، م. 3
مع . إجراءات وعمليات شفافية الموازنة لتطبيق واضحةضع برامج زمنية وو ،الخصوص

جراءات التي تضمن التزام هذه المبادئ واإل هذه الدول دساتيرتضمين  أهمية على التأكيد
ال زالت بعيدة عن المستويات التي  الدول الناميةف .الدول بتطبيق معايير الشفافية المالية

المجال، وهذا يعزز اإلستنتاج بأن ما تشهده الدول النامية  هذاتحققها الدول المتقدمة في 
من تفاقم األزمات المالية ال يعزى فقط لمحدودية الموارد وتزايد متطلبات اإلنفاق على 

 التزامًا تطلباالمر الذي ي لية،الما الشفافية فعالية محدوديةالتنمية فقط، بقدر ما يؤكد على 
عجز الخفض و العامة الموازنة رصيد تحسينفي الشفافية كبيرة لتساهم  ًاجهودو سياسيًا
  .لموازناتها المالي

مؤشر ل لسلسة زمنية طويلة بيانات توفرحال  وفييتعلق بالدراسات المستقبلية،  وفيما
شفافية الموازنة  مؤشرات مكوناتأثر  ستكشافإل دراسات إجراءفباإلمكان شفافية الموازنة العامة، 

 ،كبر من المتغيرات التابعة الهامة مثل النمو الشامل المستدامأعدد  علىالدولة الواحدة  نطاق في
الجهود  وتعزيزمستوى الدولة لتوجيه  على ومكوناتهاهذه المؤشرات  ألثرفهم أفضل  لتحقيق

  . الدولة خصائصتأخذ بعين اإلعتبار  بحيثو ،كثر إلحاحًاوالموارد نحو الجوانب األ
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 المالحق

  سكون المتغيرات ختبارات جذر الوحدة لفحصإنتائج : )1(ملحق رقم 

Variable Test Level  
First 

Difference Conclusion 
Stat. Prob. Stat. Prob. 

BB LLC -4.5691 0.0000 - - 
I(0)  IPS -2.70393 0.0034 - - 

 ADF-Fisher 60.5837 0.0194 - - 
 PP-Fisher 55.7356 0.0502 - - 
OBI LLC -1.24456 0.1066 -12.7915 0.0000 

I(1)  IPS 0.70455 0.7595 -9.23468 0.0000 
 ADF-Fisher 26.0002 0.9302 142.851 0.0000 
 PP-Fisher 29.2122 0.8462 158.132 0.0000 
CC LLC -2.76195 0.0029 - - 

I(1)  IPS -0.89472 0.1855 -10.9722 0.0000 
 ADF-Fisher 46.5027 0.1621 173.339 0.0000 
 PP-Fisher 49.8185 0.0949 221.886 0.0000 
VA LLC -5.16195 0.0000 - - 

I(0)  IPS -3.18147 0.0007 - - 
 ADF-Fisher 70.6902 0.0010 - - 
 PP-Fisher 63.7234 0.0056 - - 
GE LLC -5.32054 0.0000 - - 

I(0)  IPS -2.76686 0.0028 - - 
 ADF-Fisher 71.4089 0.0008 - - 
 PP-Fisher 67.2706 0.0024 - - 
RL LLC -4.78347 0.0000 - - 

I(0)  IPS -2.52433 0.0058 - - 
 ADF-Fisher 62.3669 0.0076 - - 
 PP-Fisher 64.2048 0.0050 - - 
RQ LLC -3.54555 0.0002 - - 

I(1)  IPS -1.70499 0.0441 - - 
 ADF-Fisher 51.7818 0.0672 135.251 0.0000 
 PP-Fisher 51.0057 0.0773 201.438 0.0000 
PS LLC -3.73436 0.0001 - - I(0) 
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Variable Test Level  
First 

Difference Conclusion 
Stat. Prob. Stat. Prob. 

 IPS -3.89529 0.0000 - - 
 ADF-Fisher 79.064 0.0001 - - 
 PP-Fisher 83.1156 0.0000 - - 
CA LLC -2.67121 0.0038 - - 

I(0)  IPS -3.13625 0.0009 - - 
 ADF-Fisher 66.5243 0.0029 - - 
 PP-Fisher 77.1328 0.0002 - - 
INF LLC -5.38035 0.0000 - - 

I(0)  IPS -3.7278 0.0001 - - 
 ADF-Fisher 72.5633 0.0006 - - 
 PP-Fisher 72.5662 0.0006 - - 

LPGDP LLC 0.90875 0.8183 -4.59358 0.0000 
I(1)  IPS -0.51553 0.3031 -4.58656 0.0000 

 ADF-Fisher 76.0974 0.0002 - - 
 PP-Fisher 85.1224 0.0000 - - 
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 االقتصادي في األردن األداءالرتّكز املصرفي وأثره على 
  

  **طالب محمد عوض ورادو *خالد ناجح الطنبور

  

  ملخص

باســتخدام  فــي األردناالقتصــادي  األداءعلــى  المصــرفي الستقصــاء أثــر الترّكــز  الدراســةتهــدف هــذه 
ــرة اســتخدحيــث تــم ا . يمتغيــري االســتثمار والنمــو االقتصــاد   ــة ســنوية للفت ــين   الواقعــة م عين -1980(مــا ب

والفرضـية األخـرى   ) SCP(األداء  -السـلوك   -الدراسـة فـي فعاليـة فرضـية الهيكـل       هـذ  تبحـث كمـا   ).2018
 )ADF( السكون من خـالل اجـراء اختبـار    تم استخدام اختبارات. في حالة األردن) ES( )كفاءةال - لهيكلا(

كمـا تـم اجـراء     اآلخـر بعـد أخـذ الفـرق االول،    والتي وجدت بعض متغيراتها ساكنة علـى المسـتوى والـبعض    
النتائج  أشارت. عالقة طويلة االجل مستقرة بين متغيرات الدراسة بين وجودالذي  المشترك تكاملالاختبار 

ــى مــدى مالءمــة     لفتــرات اإلبطــاء  االنحــدار الــذاتي   المســتخدمة مثــل اطريقــة     القياســي أســاليب التحليــل   إل
)ARD( ، مــةوطريقــة العــزوم المعم )GMM( . ،أشــارت نتــائج التقــدير إلــى وجــود عالقــة    عــالوة علــى ذلــك

أوصت الدراسة بضرورة استمرار كما  .االقتصادي ومعدل النمو االستثمارز وكل من سالبة بين مؤشر الترّك
البنك المركزي األردني في السماح للمصارف الجديدة بدخول السوق المصرفي للحد من تأثير التركـز قـدر   

  .تحقيق مكاسب تنافسية في القطاع المصرفي األردنياإلمكان ل

  .الترّكز المصرفي، طريقة العزوم المعممة، االستثمار، النمو االقتصادي: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This paper aims to investigate the impact of banking concentration on investment 

and economic growth. In Jordan. It utilizes annual sample covering the period between 
1980 and 2018. The study examines the effectiveness of the Structure-Conduct-
Performance (SCP) hypothesis and the other Efficient-Structure (ES) hypothesis for the 
case of Jordan. The Augmented Dickey-Fuller (ADF) and cointegration tests are used 
and the results indicate to the appropriateness of the following econometric techniques: 
Autoregressive Distributed Lag Bound test (ARDL), the generalized methods of 
moments (GMM). The estimation results indicated to negative relationship between 
concentration index and both investment and the rate of real economic growth. The study 
recommended that the Central Bank should continue to allow new banks to enter the 
banking market to reduce the impact of concentration as much as possible, and to 
achieve competition gains in the Jordanian banking sector. 

Keywords: Banking concentration, GMM, Investment, Economic growth. 
  

  : المقدمة

أهم من  قتصادية، والتي كاناالالمخاطر والتحديات  االقتصاد األردني الكثير من يواجه
ضعف نمو الناتج المحلي اإلجمالي وتراجع االستثمارات المحلية واألجنبية  أسبابها الرئيسية

مثل العراق  ظروف عدم االستقرار السياسي واألمني واالجتماعي في المناطق المجاورة للمملكةو
 يادة الهجرة الخارجية لبعضوسوريا ولبنان وكذلك دول أخرى مثل اليمن وليبيا أدى ذلك الى ز

مليون الجئ سوري باعتبارها  1.3سكان تلك الدول إلى األردن، حيث توافد إلى األردن أكثر من 
مالذ آمنًا مما شكل ضغطًا على موارده المحلية وتحوًال لخصائص ومالمح السكان وسوق العمل 

  ). 2019المجلس االقتصادي واالجتماعي، . (في األردن

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في األردن، فقد حقق نسبة نمو  بالنظر الى
، بينما أظهرت 2017في عام % 2.2مقابل  2018في عام % 1.9متدنية قدرت بما نسبته 

 %2.2لتبلغ  2020و 2019توقعات البنك المركزي تحسن أداء نمو االقتصاد األردني أعوام 
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مة والبنك المركزي معًا على االستقرار االقتصادي النقدي على التوالي وسط حفاظ الحكو %2.4و
  ).2019البنك المركزي األردني، (والمالي على الرغم من تباطؤ االقتصاد العالمي 

دور من أهمية  زادونتيجة لما مر به اقتصاد المملكة من تباطؤ بالنمو وتذبذٍب باالستثمار، 
، المالية والتكيف مع الصدمات العالمية واإلقليميةالمصرفي األردني، في مواجهة األزمات  زالجها

شهد القطاع فقد . ودراسة خصائص هذا القطاع من نواحي االئتمان المقدم وترّكزه المصرفي
عدد  أشارت بيانات البنك المركزي َأننموًا مّطردًا في السنوات األخيرة، حيث  األردنيالمصرفي 

وثمانمائة وواحد وستون فرعًا موزعة داخل  وعشرون بنكًا أربعة قد بلغ البنوك العاملة بالمملكة
  .2019المملكة نهاية عام 

مليار دوالر امريكي أي ما نسبته  49.7في حين بلغت الودائع في البنوك األردنية ما قيمتها 
من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، بينما نمت التسهيالت االئتمانية المباشرة نسبًة الى  117%
 ،1%90إلى % 27ما نسبته ) 2019-1993(تج المحلي اإلجمالي الحقيقي من الفترة ما بين النا

مما شّكل تطورًا مهمًا لمساهمة االئتمان المصرفي للبنوك العاملة باألردن إلى الناتج المحلي 
  .)2019 البنك المركزي األردني،( اإلجمالي الحقيقي

من أساسيات تقييم حالة السوق  لمصرفي األردنيتعد معرفة وقياس درجة الترّكز في القطاع ا
فيمكن تفسير مفهوم الترّكز بأنه القوة السوقية  .في البنوك العاملة وطبيعة المنافسة السائدة فيها

التي تبين فيما إذا كان السوق يعمل تحت ظروف المنافسة التامة أو المنافسة االحتكارية أو 
مدى قدرة هذه الشركات على التأثير في السوق نتيجة ممارساتها االحتكار التام أو احتكار القلة، و

  .(Johnson & Stone, 1998)وتحقيق أهدافها ومصالحها 

للبنوك داخل ) Market Share(يتم قياس درجة ترّكز السوق بمقدار الحصة السوقية 
أو  فيةفيمكن استخدام الحصة السوقية للودائع أو التسهيالت المصر. الصناعة المصرفية ككل

األصول أو المبيعات وغيرها، والذي يعتبر أشهرها على اإلطالق مقياسي )Concentration 
Ratio (CR)، The Herfindahl-Hirschman Index (HHI)(2.  

أثر الترّكز، وقوة السوق المصرفي في األردن على  تسعى هذه الورقة إلى توضيح وعليه،
القتهما باالستثمار والنمو االقتصادي، في ظل تراجع نشاط اإلقراض الممنوح من قبل البنوك وع

وتباطؤ االقتصاد األردني وتذبذب التكوين الرأسمالي اإلجمالي الثابت وخاصة بعد األزمة المالية 
  .2011وأحداث الربيع العربي عام  2009العالمية عام 
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 ز المصرفي في االقتصاد األردنينظرة عامة على الترّك

بالمقدمة عن حالة االقتصاد األردني لفترة الدراسة الواقعة ما بين  لقد تم تسليط الضوء
وما تعرض له اقتصاد المملكة من هزات مالية وأزمات عالمية، كانت لها أثر ) 2018- 1980(

في هذا المبحث سيتم التطرق للحديث عن استخدامات . مباشر على نمو اقتصادنا الوطني
البنوك، وتأثيرها على مستوى المنافسة واتجاهات الترّكز  مقاييس الترّكز األكثر شيوعًا بقطاع

  .المصرفي في األردن

 بعض الدراسات استخدمت مقياسي)CR) (HHI ( في الصناعة المصرفية في األردن لمعرفة
فقد تم استخدام هذه المقاييس من قبل البنك  .تأثير اتجاه الترّكز على مستوى المنافسة باألردن

Fayoumi and -Al(مثل دراسة بنوك باألردن وبعض الدراسات االردنية مثل المركزي وجمعية ال
awad, 2003 ( ودراسة الشمايله)(ودراسة ) 2007Kour, 2011-Al( .ن الشكلرقم  يبي)1 (

إلجمالي الودائع للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي األردني للفترة من ) HHI(بأن نسبة المؤشر 
مما  ،2018في عام  %9.7الى  2003في عام  %15.6من ، قد انخفضت )2018- 2004(

  .يعني زيادة المنافسة في القطاع المصرفي باألردن

  
  )2018-2004(بين الفترة  HHI Ratio  :)1(الشكل 

  .تم تقديره من قبل الباحث بناء على بيانات البنك المركزي، جمعية البنوك في األردن: المصدر

-HHI(اب مؤشر الترّكز بناًء على معيار الترّكز المزدوج ولتحقيق أهداف الدراسة تم احتس
dual(3 هذا المعيار يقيس الترّكز للقطاع المصرفي ككل ويتراوح قيمته بين الصفر حيث أن ،

، وذلك من أجل استبعاد البنوك العاملة بالقطاع المصرفي األردني ذات الترّكز األقل أي دوالواح
  ).Tabak et al., 2009(ت الترّكز المرتفع التي ترتفع عن ذلك القريب من الصفر وحصر البنوك ذا
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مع سعر فائدة اإلقراض بما ) HHI-dual(تحرك مؤشر الترّكز ) 2(يظهر الشكل رقم 
، )2018 - 1980(للفترة ما بين ) The efficient-structure-hypothesis(يتناسب مع فرضية 

 . خرى المضادة بالمبحث النظري للدراسةوالتي سنتأتى لتوضيح هذه الفرضية والفرضيات األ

  
  التركز المزدوج مع سعر الفائدة :)2(الشكل 

البنك المركزي، بورصة عمان، جمعية  –تم تقديره من قبل الباحث بناء على بيانات مالية للبنوك : المصدر
  .البنوك في األردن

انخفاضها بالسنوات ونتيجة لعالقة الترّكز المصرفي مع أسعار فوائد اإلقراض الطردية و
األخيرة، نتوقع تحسن ألداء االقتصاد للعالقة ما بين االستثمار مع الناتج المحلي اإلجمالي، اال أّنه 
لدى استعراض تحرك االستثمار مع النمو االقتصادي خالل سنوات الدراسة، نالحظ تذبذب 

 ). 3(العالقة بينهما، والذي يظهر جليًا من خالل الشكل 

  
  العالقة بين االستثمار والنمو االقتصادي :)3(الشكل 

  .تم تقديره من قبل الباحث بناء على بيانات البنك المركزي، جمعية البنوك في األردن: المصدر
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري

فسرت كثير من النظريات الكالسيكية أساس العالقة ما بين الترّكز المصرفي واالستثمار 
لنمو، من حيث ارتباط الترّكز نظريًا بسعر الفائدة، حيث تشّكل البنوك الرافد الرئيسي لتمويل وا

، الذي بدوره يعد المحرك األساسي لنمو اقتصاد الدولة، خاصة إذا ما وفر لها األخير راالستثما
  .)McKinnon, 1973; Shaw, 1973( المناسبةالبيئة االستثمارية 

بإيجابية ) Neoclassical Economic Theory(ة والنظرية الحديثة أقرت النظرية الكينزي
حيث يعتبر االستثمار محرك رئيسي للنمو االقتصادي  النمو االقتصادي،وبين االستثمار العالقة 

وزيادة االنتاج وخلق فرص العمل وزيادة االنتاجية للقطاعات  من خالل زيادة تراكم رأس المال
  .)Barro,1991; Sala-i-Martin,1997( االقتصادية المختلفة

االستثمار من خالل سعر الفائدة و في حين ربطت االدبيات الحديثة العالقة ما بين التركز
-Structure-Conduct فرضية: أوال بفرضيتين متضادتين تؤثران على أسعار الفائدة،

Performance )SCP (،االسواق المرّكزة التقليدية ستؤدي إلى  حيث تنص هذه الفرضية أن
أو تخفيض األسعار على /زيادة النفوذ االحتكاري للبنوك، مما يمكنها من زيادة أسعار اإلقراض و

الودائع مما يؤثر ذلك إلى زيادة الهامش وارتفاع ربحية المؤسسات المالية على حساب انخفاض 
ntEfficie- فرضية: ، ثانيا)Bikker & Gerritsen, 2018(مستوى رفاهية المستهلك 

Structure)ES( نصت ،ا تخفض من أسعار  المنشآت تؤديكفاءة  أنإلى أسواق أكثر منافسة مم
أكثر  أسعار الفائدة للودائعتكون  يتوقع هذا النموذج أنلذا . أو تزيد أسعار الودائع/اإلقراض و

 Martin-Oliver et( بالسوق زة، بسبب زيادة المعروضمالئمة للمستهلكين في اَألسواق المرّك
al., 2008(.  

  الدراسات السابقة

يستعرض هذا القسم بعض الدراسات السابقة التي عنت في قياس وتحليل الترّكز المصرفي 
  ).Al-Jarrah, 2010; Khalaf et al., 2015(وعالقته بأداء وربحية البنوك العاملة في االردن 

ز وأسعار ين الترّكتحليل العالقة بالى ) Berger and Hannan )1989حيث هدفت دراسة 
) SCP(اختبار فرضية تم  سوقًا مصرفيًا محليًا، 195بنكًا بــ  470الفوائد في القطاع المصرفي لــ 

جاءت متوافقة بمواصفات النموذج والتي  OLSمن خالل منهجية  ز واَألسعارالترّك ةلتحليل عالق
  .الحالية المستخدم بالدراسة
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ستخدم نظرية حيث تم از قياسا جديدا للترّكم) Tabak et al. )2009وقدمت دراسة 
 تهاودراس )Hirschman-Herfindahl-dual Index )HHI-dual من خالل معيار االزدواجية

من خالل استخدام بيانات نصف سنوية  ز المصرفي في النظام المصرفي البرازيليحول تطور الترّك
ماهية التقدير المناسب  لتحديد Hausmanحيث تم اجراء اختبار . 2004لعام  2001من عام 
بحسب المفاضلة ما بين القروض والودائع، حيث تم  fixed effectو random effectما بين 

  .ز المصرفي يؤدي إلى ممارسات غير تنافسيةال يوجد دليل على أن الترّكالتوصل الى أّنه 

لمنافسة تقدير العالقة بين ا في) Repkova and Stavarek )2013 كما قامت دراسة
حيث تم  .2010-2001 الواقعة ما بين األعوام والكفاءة في الصناعة المصرفية التشيكية في الفترة

لتقدير درجة المنافسة للترّكز، ) Lerner(استخدام أسلوب تحليل البيانات المغلفة ومؤشر 
لمصرفية هيكل السوق للصناعة احيث وجد الباحثان أن  .والكفاءة في القطاع المصرفي التشيكي

وبالتالي دعمت النتائج بوجود عالقة طردية موجبة بين الكفاءة . كمنافسة احتكارية وصف التشيكية
  .والمنافسة المصرفية بالسوق

أثر سعر الفائدة الحقيقي الى بيان ) Malawi Bader and )2010في حين هدفت دراسة 
تم استخدام تحليل حيث  ).2005 - 1990(على مستوى االستثمار في األردن خالل الفترة 

مستوى االستثمار ومعدل (متغيرات  ثالثمع  Johansen Cointegrationالمشترك  التكامل
الفائدة الحقيقي له تأثير سلبي  وتوصل الباحثان الى أن سعر). الفائدة الحقيقي ومستوى الدخل

  .تثمارعلى مستوى االس مستوى الدخل إيجابي االستثمار، بينما كان أثر مستوى على

سعر الفائدة الحقيقي على  الى توضيح أثر) Muhammad et al. )2013بينما سعت دراسة 
الختبار العالقة وذلك . 2012 العام إلى 1964 عام منفي الباكستان للفترة الممتدة االستثمار 

تم استخدام اختبار  ومستوى االستثمار،طويلة األجل بين مستوى الدخل ومعدل الفائدة 
Johansen Cointegration النظرية االقتصادية و النتائج وأكدت. للتكامل المشترك بين المتغيرات

  .باكستانالأن االستثمار له ارتباط عكسي بشكل كبير مع سعر الفائدة الحقيقي في 

تحليل العالقة بين تحرير سعر الفائدة الى ) Odhiambo )2009فيما تناولت دراسة 
 co-integrationاستخدم فيها الباحث  .في جنوب افريقيا يقتصادوالنمو االوالتعميق المالي 

tests and Granger Causality على اتجاه العالقة في اَألجل الطويل بين متغيرات  للتعرف
عالقة موجبة لسعر الفائدة  وتوصل الى أن هناك، )2006-1980(خالل فترة ما بين  الدراسة

  .مو االقتصاديالحقيقي على التعميق التمويلي والن

تحليل العالقة لسعر الفائدة بالنمو االقتصادي،  على )Ahmed, 2017(دراسة رّكزت 
دولة مختلفة من حيث الدخول مع التركيز على االقتصاد المصري،  34كدراسة مقارنة من خالل 
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م وت. والتي امتازت تلك الفترة بتحرير اقتصاداتها المالية) 2012-1981(وذلك للفترة ما بين 
 Johansen – Julius Cointegration andصياغة النموذج في تقدير معلمات الدراسة ضمن

error correction model  والتي بينت بوجود عالقة توازنيه طويلة اَألجل على الفرق اَألول بين
وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة سالبة ومعنوية بين سعر الفائدة الحقيقي . متغيرات الدراسة

دل النمو كما بينت النتائج أيضًا بمعنوية العالقة بشكل إيجابي بين كل من االئتمان المقدم ومع
  .ومؤشر التعميق التمويلي واالستثمار وبين تحقيق النمو االقتصادي في اَألجل الطويل

  :وبناًء على ما تقدم، وبغرض تحقيق أهداف الدراسة تم صياغة فرضيات الدراسة التالية

H0.1 :ز الجهاز المصرفي األردني وأسعار الفائدة داللة احصائية بين نسب ترّك وذ أثرد ال يوج
  .الحقيقية

H0.2:  في األردن داللة احصائية بين سعر الفائدة الحقيقي واالستثمار وذ أثرال يوجد.  

H0.3:  األردني والنمو االقتصادي ربين االستثماداللة احصائية  وذ أثرال يوجد.  

  صادر البياناتمنهجية البحث وم

بنكًا مصرفيًا عامًال في األردن خالل الفترة الزمنية  24استخدمت الدراسة بيانات سنوية لـ 
، وذلك لغايات اختبار فرضيات النموذج والحصول على النتائج واالهداف المرجوة )1980-2018(

درة عن البنك للدراسة، حيث تم تجميع بيانات الدراسة من النشرات والتقارير اإلحصائية الصا
  .المركزي والتقارير السنوية للبنوك وتقارير جمعية البنوك في األردن وكذلك بيانات البنك الدولي

تم اختبار فرضيات النموذج القياسي باالعتماد على أسلوبي التحليل الوصفي والكمي في 
زمة للتنبؤ والقياس تفسير البيانات المستخدمة بالدراسة، واستخدام كافة األساليب اإلحصائية الال

فقد تم بناء . لتقدير معلمات النموذج لبيان أثر الترّكز المصرفي على االستثمار والنمو االقتصادي
باالعتماد على دراسة كل من ) Simultaneously(نموذج الدراسة من ثالث معادالت انية 

(Tabak et al., 2009) ،)Bader and Malawi, 2010( ،)en, 2018Bikker and Gerrits.(  

  

  

  

  

  

وفيما يلي ملخصًا لمتغيرات الدراسة ممّثلة بالجدول التالي التي تعبر عن المتغيرات الداخلية 
  : والخارجية للنموذج
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 المتغيرات الداخلية والخارجية للنموذج :)1(جدول 
  نوع المتغير  رمز المتغير  اسم المتغير

  Rt  endogenous variable  4سعر فائدة اإلقراض الحقيقي
  Yt  endogenous variable  معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

معبرًا عنه بإجمالي التكوين الرأسمالي الثابت  االستثمار الحقيقي
  باألسعار الثابتة

It  endogenous variable  

  Infgt exogenous variable  فجوة التضخم بين معدل التضخم األردني واالمريكي
  M2/GDP F.deept1  exogenous variableالتعميق المالي معبرًا عنه بـ 

  Total Deposits/GDP F.deept2  exogenous variableبـ  التعميق المالي معبرًا عنه
  Credit to private/GPD  F.deept3  exogenous variable بـ التعميق المالي معبرًا عنه

  HHI-dual(  Ct  exogenous variable (حسب معيار الترّكز المصرفي
  total exports + imports/GDP  Ot  exogenous variableمؤشر االنفتاح االقتصادي 

  Pt exogenous variable  معدل النمو السكاني
  Dummy variable    )فما فوق 2000(المتغير الوهمي للتحرير التجاري 

، واالزمة )1990-1989(المتغير الوهمي ألزمة الدينار االردني 
  Dummy variable    )2009-2008(المالية العالمية 

الى رقم المعادلة،  mمعلمات المعادالت بحيث يشير الرمز 
  Coefficients    الى ترتيب معلمة المتغير المستقل nبينما يشير الرمز

  Error term    حد الخطأ
*All variables values according to the base year = 2016. 

حيث تم التعبير عن متغيرات نموذج الدراسة أعاله بناًء على التعاريف المستخدمة بالبنك 
المقارن للبنوك العاملة باألردن بجمعية البنوك في  ءالمركزي األردني والبنك الدولي وتقارير األدا

 .االردن وبيانات بورصة عمان

 Augmented Dickey–Fullerفولر الموسع  –استخدمت هذه الدراسة اختبار ديكي 
(ADF) Test حيث تعتمد على تقدير  السلسلة للنموذج، توذلك للتأكد من استقرار بيانا
 :االنحدار التالي

  

- critical τونقارنها بإحصائية تاو  )τ -tau) statisticيتم استخراج قيمة المحسوبة لتاو 
tau)(، او الجدولية، نرفض الفرضية العدمية فإذا كانت قيمة تاو المحسوبة أصغر من ت) بوجود
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مما ) بعدم وجود جذر الوحدة(ونقبل بالفرضية البديلة  ،)=δ=0, δحيث ) جذر وحدة
  ).Gujarati, 2003) (مستقرة(يعني أن السلسة الزمنية للبيانات ساكنة 

 (ARDL( ات اإلبطاءموذج االنحدار الذاتي لفتركما تم االعتماد على اختبار الحدود لن
Autoregressive Distributed Lag bound test(( من أجل فحص عالقة التكامل المشترك ،

، وتمتاز هذه )Unrestricted Error Correction Model (UECM((بين المتغيرات في إطار 
، I(1)و I(0)وقبولها تكامل المتغيرات من الرتبة  عينات صغيرة الحجمالمنهجية بقبولها اختبار ال

 F-statistic) (Wald(للتأّكد من وجود عالقة توازنية طويلة األجل من خالل اختبار إحصائية 
test .(وبناًء على الفرضيتين التاليتين أدناه:  

Ho: δ1 = δ2= 0 (co-integrated not exist) 

H1: δ1 ≠ δ2 ≠ 0 (co-integrated is exist) 

الحد األعلى للقيم الحرجة، نرفض الفرضية العدمية ) F-statistic(فعندما تتجاوز إحصائية 
)null hypothesis ( ونقبل بالفرضية البديلة)alternative hypothesis ( ويكون هنالك تكامل

  ).Pesaran et al., 2001(مشترك 

 Generalized Method of(منهجية العزوم المعممة عالوة على ذلك، تستخدم هذه الدراسة 
Moments (GMM)( حيث تعد تلك المنهجية أكثر كفاءة من مثيالتها بالتقدير حيث تعتمد على ،

وتكون غير مرتبطة بالخطأ ) instrumental variables(متغيرات أخرى تسمى متغيرات األداة 
العشوائي بمعادالت النموذج، حيث يتم استخدام نفس المتغيرات المستقلة المبطئة كمتغيرات أداة 

كما تعالج هذه المنهجية مشكلة التداخل بين المتغيرات  ،ك المنهجيةبحيث تحقق شرط تل
)endogeneity( باإلضافة لمشكلة االرتباط الذاتي وعدم التجانس أيضا بين المتغيرات واألخطاء ،

 serial correlation & Heteroskedasticity( )(Hansen, 1982(العشوائية للنموذج 
)Hayashi, 2000(. صائية كما تستخدم إحJ-statistic  أو اختبارHansen-Sargan test، 

في النموذج، حيث تفيد الفرضية الصفرية بجواز صالحية األداة عندما ) IV(الختبار صالحية 
  ).Baum et al., 2003( ، والعكس في حال رفض الفرضية%5أكبر من  p valueتكون قيمة 

 النتائج التجريبية

على متغيرات الدراسة بقيمها الحقيقية، تبين أنADF ( (عند إجراء اختبارات السكون 
بعضها ساكن على المستوى والبعض اآلخر ساكن على الفرق األول، وعليه كانت نتائج االختبار 

  :حسب الجدول التالي
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  للسكون )ADF(فولر الموسع  - نتائج اختبار ديكي  :)2(جدول 

 المتغيرات
 الفرق األول I I(1))0(المستوى 

Stationary Result Intercept Intercept 
τ - stat τ - critical τ - stat τ - critical 

Ct -2.684 -2.941  -5.712 -3.627 I(1) * 
infgt -3.930 -3.616 -7.133 -3.621 )0(I* 

f.deep1t -2.184 -2.941 -6.601 -3.621 I(1) * 
f.deep2t -2.261 -2.941 -7.301 -3.621 I(1) * 
f.deep3t -1.800 -2.948 -5.601 -3.633 I(1) * 

Rt -3.640 -3.616 -7.328 -3.621 )0(I* 
Yt -4.130 -3.633 -9.161 -3.626 )0(I* 
Pt -3.296 -2.948 -1.699 -2.948 )0(I** 
Ot -2.884 -2.943 -5.148 -3.621 I(1) * 
It -4.922 -3.621 -8.179 -3.626 )0(I* 

 .%5، ** ساكن عند مستوى معنوية %1*ساكن عند مستوى معنوية 
  .E-viewsتقنية  ممن اعداد الباحثين باستخدا: المصدر

للسكون، سكون معظم المتغيرات على المستوى مثل ) ADF(يظهر من خالل جدول اختبار 
ومعدل النمو في الناتج المحلي ) Rt(وسعر فائدة اإلقراض الحقيقي ) infgt(فجوة التضخم 

ومعدل نمو إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت ) Pt(ومعدل النمو السكاني ) Yt( اإلجمالي الحقيقي
والتعميق المالي بأنواعه الثالث ) Ct(، بينما سكنت متغيرات الترّكز المصرفي )It(الحقيقي 

)F.deept3 F.deept1, F.deept2,( ومؤشر االنفتاح االقتصادي ،)Ot (عند الفرق األول.  

ر الوحدة؛ توصلنا الى أن المتغيرات مستقرة على المستوى أو بعد بعد اجراء اختبار جذ
وبناء عليه؛ يتم اجراء اختبار . I(1)و I(0)أخذ الفرق األول، بالتالي هي مزيج من التكامل بين 

  . الحدود للتكامل المشترك لبيان وجود عالقة طويلة األجل بين المتغيرات

للتكامل المشترك للمعادلة األولى لنموذج  يظهر نتائج اختبار الحدود) 3(في الجدول 
  :الدراسة
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  حدود للتكامل المشترك للمعادلة األولىنتائج اختبار ال :)3(جدول 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels 
relationship  

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
F-statistic 7.46 10% 2.26 3.35 

5% 2.62 3.79 
k 5  2.5% 2.96 4.18 

1% 3.41 4.68 
  .E-viewsتقنية  ممن اعداد الباحثين باستخدا: المصدر

وهي اعلى من الحد األعلى ) 7.46( هي) 1(للمعادلة ) F-statistic(حيث يتبين ان قيمة 
I(1)  ا يؤّك)4.68(للقيم الحرجةد ، وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ونقبل بالفرضية البديلة، مم

وجود عالقة طويلة االجل بين متغيرات المستقلة والمتغير التابع للمعادلة، عند مستوى معنوية 
1%.  

بالجدولين التاليين ) 3(و )2(وبنفس الطريقة يتم اجراء اختبار التكامل المشترك للمعادالت 
  .، مما يظهر وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج ككل)5(، )4(

  نتائج اختبار الحدود للتكامل المشترك للمعادلة الثانية :)4(جدول 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels 
relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
F-statistic 9 10% 2.72 3.77 

5% 3.23 4.35 
k 3  2.5% 3.69 4.89 

1% 4.29 5.61 
  .E-viewsتقنية  متخدامن اعداد الباحثين باس: المصدر

  لة الثالثةنتائج اختبار الحدود للتكامل المشترك للمعاد) 5(جدول 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No 
levels relationship 

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
F-statistic 9.68 10% 2.12 3.23 

5% 2.45 3.61 
k 6  2.5% 2.75 3.99 

1% 3.15 4.43 
  .E-viewsتقنية  ممن اعداد الباحثين باستخدا: المصدر

وتحليل متغيرات الدراسة للمعادالت الثالث يتضح ) GMM(ولدى تقدير النموذج بطريقة 
  ).1(نتائج تحليل أثر الترّكز على سعر فائدة اإلقراض للمعادلة ) 6(حيث يبين الجدول : التالي
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  للمعادلة األولى) GMM(ة نتائج التقدير بمنهجي :)6(جدول 
Dependent Variable: Rt  

Instruments: CT1 FDEEP1 FDEEP2 FDEEP3 OT PG INFG C  
Prob. t-Statistic  Std. Error  Coefficient  Variable  

0.0007  -3.517341  0.012703  -0.044680  C  
0.0000  -26.70656  0.000422  -0.011272  infgt  

0.0000  -7.334638  0.039164  -0.287251  Yt  
0.0000  5.854439  0.010895  0.063786  f.deep2t  
0.0083  -2.697021  0.021048  -0.056768  f.deep1t  
0.0000  6.971984  0.029275  0.204108  Ct  

  2.024762  
0.158384  

Durbin-Watson stat  
Prob (J- statistic)  

0.925241 
0.913560  

R-squared 
Adjusted R-

squared  
  .E-viewsتقنية  ممن اعداد الباحثين باستخدا: المصدر

أعاله معنوية جميع المتغيرات المستقلة للمعادلة األولى بالنسبة للعامل  )6( يظهر الجدول
  .%5و %1التابع عند مستوى معنوية 

نالحظ معنوية الترّكز المصرفي مع أسعار فائدة االقراض بحسب النظرية االقتصادية وتوافقها 
فزيادة الترّكز المصرفي بوحدة واحدة من شأنها أن ترفع من أسعار فوائد ). SCP(رضية مع ف

  .وحدة والتأثير بشكل سلبي على المقترضين من القطاع الخاص 0.197االقراض بمقدار 

يبين أيضًا الجدول العالقة العكسية بين التعميق المالي لعرض النقود وأسعار فوائد االقراض 
ظرية االقتصادية، وكذلك األمر مع التعميق المالي للودائع، فزيادة التعميق المالي وتوافقها مع الن

)f.deep2t ( أن يرفع ما أسعار فوائد الودائع ومن ثم زيادة هوامش الفائدة وارتفاع أسعار اإلقراض
  .بما يتفق أيضا مع النظرية االقتصادية

مريكي وبين أسعار فوائد اإلقراض، نالحظ العالقة العكسية بين فجوة التضخم المحلي مع األ
فعند زيادة أسعار الفوائد من شأنها أن تثبط من النمو االقتصادي وبالتالي انخفاض الفجوة 

  .التضخمية بين معدل التضخم المحلي ومعدل التضخم األمريكي وبالعكس صحيح

ا وتعمل على إن زيادة أسعار اإلقراض من شأنها أيضا أن تقلل النمو االقتصادي كما أسلفن
فعندما يكون النمو االقتصادي . تباطؤه، األمر الذي سيؤثر سلبًا على النشاط االقتصادي بالتبعية

  .وحدة 0.233ذلك الى زيادة أسعار الفائدة بمقدار  يمنخفضا بمقدار وحدة واحدة سيؤد

دوات الى صالحية األ 0.158البالغة  Prob (J- statistic)تشير القيمة المعنوية الختبار
أكبر   Hansen-Sarganللمتغيرات الخارجية للمعادلة األولى، كون قيمة اإلحصائية بحسب فرضية 

 .5% من
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  للمعادلة الثانية) GMM(نتائج التقدير بمنهجية ) 7(جدول 
Dependent Variable: It  

Instruments: CT1 FDEEP1 FDEEP2 FDEEP3 OT PG INFG C  
Prob. t-Statistic  Std. Error  Coefficient  Variable  

0.0004  3.686771  0.101922  0.375763  C  
0.0015  -3.261636  0.229690  -0.749164  Rt  

0.0000  4.468950  0.372726  1.665694  Yt  
0.0000  5.667869  0.075495  0.427895  f.deep2t  
0.0000 -9.755512  0.149974  -1.463073  Ct  

  1.688428  
0.217139  

Durbin-Watson stat 
Prob (J- statistic)  

0.428321 
0.359027  

R-squared 
Adjusted R-squared  

  .E-viewsتقنية  ممن اعداد الباحثين باستخدا: المصدر

يظهر عالقة معنوية وعكسية بين سعر الفائدة واالستثمار حسب النظرية ) 7(الجدول 
أسعار الفائدة بمقدار وحدة واحدة  االقتصادية وكل النتائج البحثية للدراسات السابقة، فزياد

فارتفاع كلف اإلقراض ستؤثر سلبًا على االستثمار  ،0.899ستؤدي الى انخفاض االستثمار بمقدار
  .بالقطاعات االقتصادية

تظهر وجود عالقة معنوية وطردية بين الناتج المحلي اإلجمالي وبين زيادة االستثمار، فزيادة 
طلب الكلي على السلع والخدمات مما يخلق طلب على المشاريع الناتج والدخل المحلي سيزيد ال

  . االستثمارية ويزيد من مستوى االستثمار

فزيادة الدخل ومعدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بمقدار وحدة واحدة 
  .وحدة 1.92سيؤدي الى زيادة وتحفيز االستثمار بمقدار 

، من شأنها أن توفر السيولة البنكية الالزمة )f.deep2t(ع ايضًا زيادة التعميق المالي للودائ
لالستثمار، فزيادة التعميق المالي بوحدة واحدة منِ أنها أن ترفع من مستوى االستثمار بمقدار 

  .وحدة 0.452

المصرفي يؤثر بشكل سلبي ومباشر على االستثمار،  زوما يجب ذكره هنا أن مؤشر الترّك
رفع أسعار الفائدة المخصصة لإلقراض وترفع من كلفها وبالتالي عزوف  فزيادة التركز ستسبب في

المستثمرين على االقتراض لغايات استثمارية والتأثير سلبًا على االستثمار، فزيادة الترّكز 
  .وحدة 1.463المصرفي بمقدار وحدة واحدة من شأنها أن تقلل االستثمار بمقدار 

الى صالحية  0.217البالغة  Prob (J- statistic)فيما أشارت القيمة المعنوية الختبار
  .األدوات للمتغيرات الخارجية للمعادلة الثانية
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  للمعادلة الثالثة) GMM(نتائج التقدير بمنهجية ) 8(جدول 
Dependent Variable: Yt  

Instruments: CT1 FDEEP1 FDEEP2 FDEEP3 OT PG INFG C  
Prob. t-Statistic  Std. Error  Coefficient  Variable  

0.8620  0.174272  0.036584  0.006376  C  
0.0000  7.066902  0.029362  0.207501  It  

0.0767  1.789238  0.431189  0.771500  Pt  
0.0360  2.127368  0.020278  0.043138  Ot  
0.0075  -2.732778  0.071634  -0.195761  f.deep1t  
0.1021  1.650775  0.034619  0.057148  f.deep2t  
0.0053 2.851400  0.051390  0.146533  F.deept3  

  1.544647  
0.30307  

Durbin-Watson stat
  Prob (J- statistic)  

0.345566 
0.218901  

R-squared 
Adjusted R-squared  

  .E-viewsتقنية  ممن اعداد الباحثين باستخدا: المصدر

المتغيرات المستقلة بمنهجية ، تظهر جميع نتائج تقدير )8(فعند الرجوع لنتائج الجدول 
)GMM (عالقة مستوى االستثمار . معنوية وذات داللة إحصائية مع المتغير التابع حيث نجد أن
)It ( مع النمو االقتصادي)Yt ( طردية وموجبة وتتوافق مع النظرية االقتصادية باإلشارة

  .والمدلول

ت بمقدار وحدة واحدة سوف تزيد فعند زيادة معدل النمو بإجمالي التكوين الرأسمالي الثاب
فزيادة . وحدة وتؤثر تأثيرًا ايجابيًا 0.178النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بمقدار 

االستثمار من شأنها زيادة الدخل نتيجة االستثمارات المحلية وتشغيل ورفع انتاجية القوى العاملة 
تدفق األموال من العمالت األجنبية وتحسين التي تندفع عجلة اإلنتاج وتشجيع الصادرات وزيادة 

العجز الميزان التجاري وتحسن األداء االقتصادي ورفع كفاءة القطاعات االقتصادية الرائدة، مما 
  ).Yousef & Warrad, 2020( يؤثر بشكل إيجابي على النمو االقتصادي

قة طردية مع النمو، نموًا موجبًا ومعنويًا وذو عال) Pt(في حين أظهر معدل النمو السكاني 
فعند زيادة معدل النمو السكاني بمقدار وحدة واحدة سوف تزيد النمو االقتصادي بمقدار 

فزيادة معدل النمو السكاني من شأنه زيادة الطلب الكلي على اإلنتاج وزيادة . وحدة 1.123
  .الدخل القومي وبالتالي زيادة النمو االقتصادي

قتصادي داللة إحصائية معنوية وموجبة مع النمو االقتصادي، بينما أظهر مؤشر االنفتاح اال
فزيادة مؤشر االنفتاح االقتصادي بمقدار وحدة واحدة سوف تزيد معدل النمو االقتصادي بمقدار 

مما أظهر محدودية اسهام قطاع التجارة الخارجية في نمو االقتصاد األردني . وحدة 0.04
  .رجية للصدمات واألزمات المالية العالميةالمحلي وذلك بسبب تعرض التجارة الخا
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أيضًا أظهرت مؤشرات التعميق المالي داللة معنوية لجميع مؤشراتها المذكورة بمعادلة 
) f.deep1t(، فلقد أظهر مؤشر التعميق المالي )GMM(النموذج لدى استخدام ذات المنهجية 

ن سالبة مع النمو االقتصادي مما لنسبة عرض النقود للناتج المحلي اإلجمالي عالقة معنوية ولك
يخالف النظرية االقتصادية، ويفسر أيضًأ تداول قسم كبير من األموال خارج القطاع البنكي وخاصة 

مما يعني عدم اتساق القطاع النقدي مع القطاع الحقيقي لإلنتاج وخاصة في في الدول النامية، 
االستثمارية نتيجة عدم استثمار تلك األموال وبالتالي ضياع الفرص واقع بيانات البلدان النامية 

-Al( .بالقطاعات اإلنتاجية المستهدفة باالقتصاد الالزمة لزيادة االستثمار والنمو االقتصادي
Sawaie, 2015( )Adusei, 2013) (Ihsan & Anjum, 2013.(  

تج المحلي لنسبة الودائع البنكية للنا )f.deep2t(بينما أظهرت مؤشرات التعميق األخرى مثل 
االجمالي معنوية موجبة ولكن ذو تأثير محدود، حيث أن زيادة التعميق المالي للودائع بنسبة 

مما يفسر ادخار هذه األموال . وحدة 0.058وحدة واحدة سوف تزيد النمو االقتصادي بمقدار 
عدم من قبل المودعين وعدم استثمار هذه األموال في االقتصاد بالشكل المطلوب وبالتالي 

  .توجيها للغايات االستثمارية المحفزة للنمو مما يؤثر سلبًا على األداء العام االقتصادي

لنسبة التسهيالت االئتمانية الموجه للقطاع الخاص ) f.deep3t(وكذلك مؤشر التعميق المالي 
عميق للناتج المحلي اإلجمالي الذي أظهر عالقة معنوية موجبة مع النمو االقتصادي، فزيادة الت

وحدة، مما يدل على  0.182المالي االئتماني بمقدار وحدة واحدة ستؤدي لزيادة النمو بمقدار 
تبني البنوك التجارية لسياسة تحفيز االستثمار بناء على توجهات البنك المركزي وتوجيه ذلك 

باالقتصاد  االستثمار للقطاعات االقتصادية ذات القيمة المضافة العالية لرفع نسبة التشغيل العام
  .ورفع مستوى المعيشة وزيادة الرفاه للمجتمع

ومن الجدير بالذكر أّنه ولدى تتبع المشتقات الجزئية بين الترّكز المصرفي واالستثمار لمعرفة 
تأثيرها بشكل غير مباشر للنمو، نالحظ أن تأثير الترّكز المصرفي كان سلبيًا على النمو 

ذلك من . وحدة 0.256دار واحدة سينخفض النمو بمقدار االقتصادي، فمع زيادة الترّكز بمق
شأنه أن يبطئ من عملية التسهيل البنكي لالستثمار نتيجة رفع كلف اإلقراض والتشديد على 

 .شروط المنح للمقترضين من المستثمرين وبالتالي تعطيل الفرص االستثمارية المطلوبة باالقتصاد

الى صالحية األدوات  0.303البالغة  Prob (J- statistic)كما تشير القيمة المعنوية الختبار
  .للمتغيرات الخارجية للمعادلة الثالثة
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 النتائج والتوصيات

توصلت الدراسة على مجموعة من االستنتاجات التي تبين أثر ترّكز وقوة السوق المصرفي 
بالتالي على في األردن على نشاط اإلقراض للبنوك وعالقتهما باالستثمار والنمو االقتصادي و

  ).2018-1980(األداء العام لالقتصاد األردني للفترة ما بين 

أظهرت الدراسة أن متغيرات النموذج مستقرة على المستوى او بعد أخذ الفرق االول بالتالي 
كما بينت الدراسة فعالية مؤشر الترّكز المصرفي ع سعر فائدة . I(1)و I(0)متكاملة من الرتبة 

 وبالتالي أن زيادة الترّكز المصرفي). SCP(معنوية وموجبة بحسب فرضية  اإلقراض، حيث كانت
لدى البنوك في  وحدة 0.197بمقدار وحدة واحدة سوف يزيد من سعر فائدة اإلقراض بمقدار 

ً على . السوق المصرفي األردني توصلت الدراسة الى أن زيادة الترّكز المصرفي قد أّثر سلبا
يعني أن زيادة الترّكز بمقدار وحدة واحدة سوف يخفض االستثمار االستثمار المحلي، مما 

توصلت الدراسة أيضًا أن هناك أثر غير مباشر بين الترّكز والنمو . وحدة 1.463بمقدار 
فإذا ارتفع الترّكز بمقدار وحدة واحدة . االقتصادي، حيث يؤثر الترّكز بشكل سلبي على النمو

 . دةوح 0.256سوف يقل النمو بمقدار 

أظهرت الدراسة معنوية وفاعلية موجبة لكل من االستثمار واالنفتاح االقتصادي والتعميق 
 .المالي لودائع البنوك على النمو االقتصادي

  : وبناء على النتائج السابقة؛ توصي الدراسة بما يلي

أن يعمل البنك المركزي في االستمرار في منح التراخيص الالزمة لدخول بنوك جديدة 
والسماح للبنوك باالندماج وخاصة البنوك الصغيرة، والذي من شأنه تقليل . لسوق المصرفيل

على البنوك تطوير أعمالها وتنويع خدماتها المقدمة للجمهور  .الترّكز المصرفي لضمان المنافسة
. منها، الذي من شأنه أن يحقق مكاسب إضافية للتنافس بين البنوك ةوخاصة القنوات اإللكتروني

وصي البنك المركزي بتبني الية تسعير للفوائد أكثر مالءمة لألفراد والمؤسسات الصغيرة من أجل ن
زيادة االستثمار وخلق فرص العمل وزيادة اإلنتاج والدخل من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، 

 .وبالتالي زيادة النمو االقتصادي باالقتصاد األردني

لسياسات رقابية متينة من شأنها عدم تحميل البنوك أية  كذلك ضرورة اتباع البنك المركزي
مخاطر أخرى نتيجة زيادة التنافسية بين البنوك من ناحية أخرى، وبالتالي التأثير على االستقرار 

  .المالي لدى تعرض االقتصاد ألية أزمات محتملة
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  الهوامش
 

1 calculated by the researchers, according to the statistical database of the Central Bank. 
2 CRk = ∑ MS푖, HHI=∑ (MS푖)2. 
3 d = 1 - 

.
. 

4 Real Lending Rate = Nominal Lending Rate – Inflation. 
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 دراسة مقارنة: العوامل املؤثرة في مخاطر السيولة في البنوك األردنية
  

  ** داليا إبراهيم مصطفىو *لمى زيد أبو زيد

  

  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلـى تحليـل العوامـل المـؤثرة علـى مخـاطر السـيولة فـي كـل مـن البنـوك اإلسـالمية             
ختبار فرضياتها فقد تم اختيار العوامل المؤثرة على والبنوك التقليدية األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة وا

نسـبة كفايـة رأس المـال ونسـبة العائـد علـى حقـوق الملكيـة ونسـبة          (مخاطر السيولة كمتغيرات مستقلة وهـي  
حيث اعتمـدت الدراسـة للوصـول إلـى     . والمتغير التابع مخاطر السيولة) التمويالت ونسبة النقد وحجم البنك

لوصفي التحليلي لعينة الدراسة المكونة من بنكين في كل مـن نمـوذج البنـوك اإلسـالمية     نتائجها على المنهج ا
 وقـد توصـلت الدراسـة إلـى عـدة نتـائج أهمهـا؛       ). 2018-2005(والبنوك والتقليديـة األردنيـة، وذلـك للفتـرة     
ة وحجـم  نسبة كفاية رأس المال ونسـبة العائـد علـى حقـوق الملكيـ     وجود عالقة بين مخاطر السيولة وكل من 

إال أن نسـبة التمـويالت كانـت ذات أهميـة إحصـائية       .في كل من نمـوذجي البنـوك اإلسـالمية والتقليديـة     البنك
في نموذج البنوك التقليدية، وهذا يعود إلى طبيعة عمل البنك التقليدي خالفًا للبنـوك اإلسـالمية التـي تعمـل     

كمــا وقــد توصــلنا إلــى أن البنــوك اإلســالمية   . علــى المشــاركة فــي النشــاط االقتصــادي ولــيس فقــط التمويــل   
وقـد أوصـت   . تتعرض لمخاطر سيولة أعلى من البنوك التقليدية وذلك نتيجة لتقييد عملها باألحكام الشرعية

من الدراسات التي تعنى في مخاطر السـيولة ولسالسـل زمنيـة أطـول ولعينـة       إجراء المزيدالباحثتان ضرورة 
، لما يوفره ذلك الزخم من البيانات للمقارنة بين الـدول الخاضـعة   ي دول مختلفةأوسع من البنوك اإلسالمية ف

الخارجيـة علـى   إدراج العوامـل  و. الدراسة، والتوصل لنتائج وتوصيات موجهة للقائمين على العمـل المصـرفي  
رورة العمـل علـى تطـوير سـوق ثانويـة      كمـا نوصـي بضـ    .للدراسـة مخاطر السيولة ضمن المتغيرات المستقلة 

سـيولة البنـوك   اإلسالمية حتى يـتمكن مـن اإلسـتفادة مـن      الشريعة أحكاملتداول األدوات المالية المتوافقة مع 
  .عن الحاجة والمؤسسات اإلسالمية

ــة، نســبة       : الكلمــات المفتاحيــة  ــد علــى حقــوق الملكي ــة رأس المــال، نســبة العائ مخــاطر الســيولة، نســبة كفاي
  .نوك التقليدية، األردنالتمويالت، البنوك اإلسالمية، الب
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Abstract 
This study aims to investigate the factors affecting liquidity risk in both Islamic and 

conventional Jordanian banks, In order to achieve the study goals and test its hypotheses, 
the factors affecting liquidity risk were selected as independent variables, which are 
(CAR, ROA, ROE, SIZE, LOAN, CASH) and the dependent variable liquidity risk 
(LR). Where the study relied to achieve its goals and arrive at its results on the 
descriptive analytical approach for the study sample of tow Jordanian Islamic banks and 
tow Jordanian traditional banks between 2005 and 2018. The results showed a 
significant relationship between the liquidity risk and all the following (CAR, ROE, 
SIZE) in both Islamic and conventional banks models. However, LOAN was statistically 
significant in the model of traditional banks, due to the nature of the bank's traditional 
work, unlike Islamic banks that work for participating in the economic activities, not just 
finance. We have also found that Islamic banks are exposed to higher liquidity risks than 
traditional banks as a result of restricting their operations with Sharia law. It 
recommended the necessity of conducting more studies on liquidity risk, for longer time 
series, and for a wider range of Islamic banks regionally and globally, as a consequent 
need to have more comprehensive recommendations. The inclusion of external factors in 
liquidity risk among the independent variables of the study of the liquidity of Islamic 
banks and institutions. 

Keywords: Liquidity risk, Islamic banks, Conventional banks, ROE, CAR, Loan ratio, 
Jordan. 

  : المقدمة
ركائز االقتصادية والقطاع الخدمي في التأتي أهمية القطاع المصرفي باعتباره أحد أهم 

هذا القطاع خطوات واثبة خالل العقد الماضي وباألخص التطورات األخيرة األردن، وقد تقدم 
التي طالت رؤوس أموال البنوك العاملة في القطاع والزيادات التي طرأت عليها وما كان لها من 

فكان من المهم مراعاة المعلومات المتعلقة بالمخاطر وكيفية إدارة  وقع جيد في تطوير هذا القطاع
بين هذه المخاطر مخاطر السيولة المالية وتعد إدارة السيولة جزًءا من إدارة من . التقلبات

المخاطر األكبر للقطاع المصرفي، سواء كانت تقليدية أو إسالمية للبنك فهي ذات أهمية حاسمة 
وعليه، . للبنوك إلى انخفاض قيمة البنك السيئةحيث يمكن أن تؤدي الحالة المالية  في االعتبار
  .بشكل فعال وحذر تهامخاطر السيولة وإدار يجب مراقبة
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  النظري والدراسات السابقة طاراإل

  مشكلة الدراسة: أوًال

في اآلونة األخيرة باهتمام الكثيرين، حيث كانت من أهم المسببات  مخاطر السيولةحظيت 
رفي از المصهالتي أظهرت مدى صالبة الج ؛لتدهور الكثير من البنوك في األزمة العالمية األخير

، مما أدى إلى رفع بتداعياتها بالقدر الذي تأثرت به البنوك التقليديةاإلسالمي الذي لم يتأثر 
 وسياساتوأصبح من الواجب على كل منهما تبني إجراءات . المنافسة بينها وبين البنوك التقليدية

. ومالئتهاالمالي  االستقرارصارمة في إدارة مخاطرها وعلى رأسها مخاطر السيولة بهدف ضمان 
نسبة كفاية رأس  وقد تبين أن هناك عوامل متعددة من شأنها التأثير على مخاطر السيولة ومنها

  .ونسبة النقد وحجم البنك ،المال ونسبة العائد على حقوق الملكية ونسبة التمويالت

  :وسؤال هذه الدراسة الرئيسي هو

على حقوق الملكية ونسبة نسبة كفاية رأس المال ونسبة العائد (العوامل  ما هو أثر
وعليه في مخاطر السيولة في البنوك والتقليدية واإلسالمية؟  )التمويالت ونسبة النقد وحجم البنك

  :ويتفرع عن هذا التساؤل

  نسبة كفاية رأس المال ونسبة العائد على حقوق الملكية وحجم البنك(عالقة بين  يوجدهل (
 ؟2018-2005مية األردنية للفترة في نموذج البنوك اإلسالمخاطر السيولة و

  نسبة كفاية رأس المال ونسبة العائد على حقوق الملكية ونسبة (هل يوجد عالقة بين
في نموذج البنوك التقليدية األردنية للفترة  مخاطر السيولةمع ) التمويالت وحجم البنك

  ؟2005-2018

  أهمية الدراسة :ثانيًا

لة تؤثر على القطاع المصرفي ككـل، ومن هنا فإن ال شك بأن المخاطر الناتجة عن السيو
أهمية الدراسة تأتي من خالل دراسة العوامل المؤثر على هذه المخاطر في البنوك اإلسالمية 

  .والبنوك التقليدية بهدف إيجاد التباين بينهم

  .أهداف الدراسة: ثالثًا

 تحليل وقياس عوامل الدراسة وأثرها على مخاطر السيولة. 
  ة محاولةإعطاء صورة عن ماهية مخاطر السيولة وإدارتها التي تتعرض لها البنوك اإلسالمي

 .والتقليدية
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 :الدراسات السابقة

 Alzoubi, T, (2017),"Determinants of Liquidity Risk in Islamic Banks”. 

إذ تم إجراء ، تحليل محددات مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية تناولت هذه الدراسة
وأظهرت ). 2014-2007(للفترة  دولة 15 مصرفًا إسالميًا من 42تحليل للبيانات على عينة من 

النتائج وجود عالقة سلبية بين مخاطر السيولة والنسبة النقدية، حيث يمكن استخدام الرصيد 
حجم ل كما أظهرت الدراسة وجود أثر سلبي. سيولة من عمالء البنكللالنقدي لتلبية أي مطالب 

ك مع مخاطر السيولة، حيث تميل البنوك الكبرى إلى مزيد من االستقرار ويشعر العمالء البن
، مخاطر السيولةلها عالقة سلبية مع  قيمة األسهمكما أن . التعامل مع البنوك الكبيرةعند باألمان 

 التيحيث أن األسهم هي مصدر تمويل أكثر استقرارا للبنوك، وهي نسبة أعلى من حقوق الملكية 
حجم البنك ومخاطر السيولة ليست  تبين النتائج أن العالقة بينوقد  ،من مخاطر السيولة تقلل
  .خطية

 ة " بعنوان )2016( ،دراسة الرقيبات، غازيمشكلة فائض السيولة في البنوك اإلسالمي

  "وأثرها على األداء

ك اإلسالمية هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر فائض السيولة على األداء المالي للبنوحيث 
والبنك العربي ) 2013- 1990(األردنية، وتضمنت عينة الدراسة البنك اإلسالمي األردني للفترة 

فقد  ةفي ضوء نتائج التحليل اإلحصائي للعينة المنتقا) 2013-2000(اإلسالمي الدولي للفترة 
ي للبنوك توصل إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين فائض السيولة واألداء المال

أو العائد على حقوق الملكية، وتبين  بالعائد على األصول سواء تم قياس األداء المالياإلسالمية 
بين العائد على األصول والعائد على حقوق الملكية وبين السيولة غير مهمة إحصائيا عالقة وجود 
السيولة لدى البنوك  على متطلباتأثر حجم وطبيعة العوائد وأخيرًا أوضحت الدراسة أن ل .الكلية

  .اإلسالمية

 ة "بعنوان ).2015). (بو عبدلي، طبي( دراسةإدارة مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمي

- 2011(دراسة مقارنة لعينة من البنوك العاملة في قطر للفترة : والبنوك التقليدية
2014."(  

اإلسالمية والتقليدية  وهدفت الدراسة إلى إجراء مقارنة إلدارة مخاطر السيولة في البنوك
من  2014-2011للفترة ) بنوك تقليدية 3سالمية وإبنوك  3(لعينة من البنوك العاملة في قطر 

العائد والعائد على األصول، و ،حجم البنك ؛المستقلة وهي المتغيراتخالل دراسة عالقة كل من 
وتوصلت . طر السيولةمخاوهو بالمتغير التابع  على حقوق الملكية ومعدل كفاية رأس المال،
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المتغيرات مخاطر السيولة وهمها وجود عالقة ذات داللة موجبة بين أعدة نتائج  إلىالدراسة 
أي مثًال .لالعائد على األصول، العائد على حقوق الملكية ومعدل كفاية رأس الما: المستقلة التالية

والذي يدل على انخفاض  س المال سوف يرتفع مؤشر مخاطر السيولةأكلما ارتفعت نسبة كفاية ر
كما . مخاطر السيولةبين المتغير المستقل حجم البنك مع  سلبيةعالقة ذات داللة . خطر السيولة

ن البنوك اإلسالمية في قطر بالرغم من حداثة عهدها تمتلك معدالت كفاية رأس مال أكبر من تبين أ
 .من البنوك التقليديةأنها أقل عرضة لمخاطر السيولة  ، وهذا يعنيالبنوك التقليدية

 Ghenimi، Omri. (2015). Liquidity risk management: a comparative 
study between Islamic and conventional banks. 

بحثت هذه الورقة في العوامل التي تؤثر على مخاطر السيولة للبنوك اإلسالمية والتقليدية في 
 .2013و 2006مصرف تقليدي بين عامي  33سالمي وإمصرف  11 والتي ضمتدول الخليج 

لعائد على حقوق الملكية ونسبة كفاية رأس المال تأثير إيجابي على كل من اأظهرت الدراسة أن ل
أما . عالقة سلبية مع مخاطر السيولةالبنك مخاطر السيولة للبنوك اإلسالمية، في حين كان لحجم 

ق الملكية ونسبة كفاية رأس المال عالقة إيجابية عن البنوك التقليدية فإن للحجم والعائد على حقو
ة، وخلص الباحث إلى أن البنوك اإلسالمية أكثر حساسية من البنوك التقليدية لمع مخاطر السيو

  . وتشجع توزيع المخاطر) الربا(وذلك ألن البنوك اإلسالمية تحظر التعامل بالفائدة  ،للمتغيرات

 Iqbal، A. (2012). "Liquidity risk management: a comparative study 
between conventional and Islamic banks of Pakistan". 

نسبة القروض غير وحجم البنك،  مخاطر السيولة وكل من بحثت هذه الدراسة في العالقة بين
نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك والعائد على حقوق الملكية، والعائد على األصول، والعاملة، 

وجدت الدراسة عالقة ذات داللة إيجابية . 2010-2007لتقليدية واإلسالمية في باكستان للفترة ا
رأس المال والعائد على حقوق الملكية وحجم البنك مع مخاطر السيولة في كال  كفايةبين معدل 
وك كما يتوقع الباحث تقدم في عمليات البن ).البنوك اإلسالمية البنوك التقليدية( النموذجين

اإلسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية بالرغم من أن حجم البنوك اإلسالمية أقل من حجم البنوك 
  .2007وذلك ألن البنوك اإلسالمية بدأت العمل في باكستان في عام  ،التقليدية في الباكستان

   السيولــة ومخاطرها

وتعد ها، لسيولة أحدمن المخاطر، وتعتبر مخاطر اعدة بشكل عام أنواع  البنوكتواجه 
، والتي عدها المصرفيون من البنوكمخاطر السيولة من اآلثار الناتجة عن سوء إدارة السيولة في 

مة ءوتنشأ هذه المخاطر لعدم الموا، 2008األسباب الرئيسية لهزة النظام المالي العالمي في عام 
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نحرافات بين المتوقع ة اال، وعدم متابعى البنوكات لدلتزامبين مواعيد استحقاق األصول واال
  )1(.والحالي من فائض النقد

  مفهوم السيولة 

ستخدام لدى البنوك حيث تعد السيولة الشريان األساسي لتغذية السيولة مفهوم شائع اال
نشاط البنك، كما تعد السيولة المصرفية مؤشرًا ماليًا جيدًا لقياس القوة المالية للمصارف وفي ما 

  : ولة المصرفيةيلي بعض مفاهيم السي

قدرة البنك على تمويل الزيادات في الموجودات والوفاء ": قد عرفتها لجنة بازل بأنها
أما هيئة المراجعة والمحاسبة  )2(".في وقتها، دون تحمل خسائر غير مناسبة بالتزاماتها

قد و )3(".وما يسهل تحويله إلى نقود النقود" أنها على: للمؤسسات المالية اإلسالمية فقد عرفتها
المالية أن تباع عند  لألصولالمدى الذي يمكن فيه : "عرف الصندوق النقد الدولي السيولة بأنها

  )4(".إشعار قصير بالقيمة السوقية

مما سبق يمكن التوصل إلى أن السيولة هي قابلية تحويل األصول إلى نقد بسرعة ودون 
 .خسائر بقيمتها بهدف مواجهة االلتزامات قصيرة األجل

  )5(:وللسيولة ثالثة أبعاد وهي

 .وهي تحويل الموجودات الى نقد: الوقت -

 .وهي احتمال هبوط قيمة تلك الموجودات: المخاطرة -

 .وهي التضحيات المالية وغيرها التي البد من وجودها في عملية ذلك التغيير: التكلفة -

  مخاطر السيولة

ينطوي على استحقاقات جانبي  نتيجة الفرق الذي"يمكن تعريف مخاطر السيولة على أنها 
عجز مالي يجب  الميزانية، وينتج هذا التباين إما عن فائض في النقدية الذي يفضل استثماره، أو

 )6(."تمويله

  أسباب مخاطر السيولة :أوًال

  )7(:وتتحقق مخاطر السيولة نتيجة لعوامل خارجية وداخلية ويمكن تلخيصها كما يلي
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 :العوامل الداخلية
 يط السيولة الذي يؤدي إلى عدم التناسق بين األصول وااللتزامات من حيث آجال ضعف تخط

 .ستحقاقاال
 مما يؤدي إلى صعوبة تحويلها  ،ستخدامات ذات درجات متفاوتةسوء توزيع األصول على اال

 .إلى أرصدة سائلة
  فعلية التزاماتالتحول المفاجىء لبعض االلتزامات العرضية إلى. 

 :العوامل الخارجية
  وما يترتب عليه من تعثر االقتصاديالركود. 

 األزمات المالية الحادة التي تنشأ في األسواق المالية. 

  .مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية: ثانيًا

إن الحاجة للسيولة من حيث المبدأ قائمة في البنك اإلسالمي كما في البنك التقليدي، إال أن 
ق من خاللها مخاطر السيولة تختلف قة والخارجية التي تتحاألهمية النسبية للعوامل الداخلي

التي يسعى لتحقيقها، ويتشكل هذا  االستراتيجيةبحسب طبيعة النشاط المصرفي ورسالته 
  )8(.ختالف الجوهري بين البنوك اإلسالمية والتقليدية في طبيعة مصادر األموال وتوظيفاتهااال

اإلسالمية والتقليدية، فإن البنوك اإلسالمية قد تتعرض  ونتيجة لهذا التباين بين طبيعة البنوك
بأحكام الشريعة اإلسالمية التي تحرم تعاملها بالفائدة  التزامهالمخاطر سيولة إضافية ناتجة عن 

  )9(:وفي ما يلي بعض مخاطر السيولة التي قد تتعرض لها البنوك اإلسالمية. وبيع الديون

إذ ما زالت السوق المالية اإلسالمية  ،البنوك اإلسالمية مالي إسالمي بين عدم نضوج سوق )1
 .حديثة النشأة، ولم تكتمل آلياته، مما يشكل عائق في توظيف فائض السيولة

قلة الفرص المتاحة أمام البنوك اإلسالمية للحصول على السيولة او استغالل سيولتها  )2
الالزمة من خالل االقتراض من  المتاحة، فالبنوك التقليدية تستطيع الحصول على سيولتها

 البنوك على الشرع يحظره الذي األمر البنوك التقليدية والبنك المركزي بفائدة وهو
   .اإلسالمية

  .السيولة فائض الستثماراألجل  عدم وجود أدوات قصيرة )3

قد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة لعمليات السحب المفاجئة أو التحويل غير المتوقع لحسابات  )4
ألسباب عدة منها انخفاض الثقة بالمؤسسة نتيجة لمخاطر السمعة أو  االستثمار أصحاب

 .بالشريعة االلتزاممخاطر عدم 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  زيد ومصطفىأبو 

  3346

بسبب المشاكل التي يمكن حدوثها في محافظ االستثمار الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية  )5
 )10(.بسبب الهبوط في قيمة الموجودات المحتفظ بها بهدف المتاجرة

نقص السيولة بالنسبة للبنوك اإلسالمية في واقع الحال منخفضة حاليًا  ويبدو أن مخاطر
بسبب ما يمكن تسميته بأعراض السيولة المفرطة التي تواجهها نتيجة لعدم توفر فرص استثمار 

مما أدى إلى ظهور مشكلة فائض السيولة التي ستؤدي بال شك  )11(كافية تتفق مع أحكام الشريعة،
التي سيتم دفعها إلى العمالء، إذ تلجأ البنوك اإلسالمية األردنية عادة إلى  نخفاض العوائداإلى 

  )12(.إيداع الفائض في البنك المركزي بال فوائد

العوائد  إلى انخفاضسلبية على البنك نتيجة البالرغم من أن مشكلة فائض السيولة لها آثارها 
لة إلى أن نتائجها قصيرة األجل أخف وزيادة في مخاطر السمعة نتيجة لضعف كفاءة توظيف السيو

منها في حالة عجز السيولة، ولكن وجب علينا اإلشارة أيضًا أن اإلفراط في السيولة غير المبررة 
نتيجة لعدم قدرة البنك على تلبية حاجة  ، وذلكقد تؤدي إلى إفالس البنك على المدى الطويل

  )13(.االستثماريةالمساهمين وأصحاب الحسابات 

  مخاطر السيولةدارة إ

السياسات واإلجراءات التي تستخدمها اإلدارة للتعرف على "تعرف إدارة المخاطر بأنها 
وبعد  )14(."المخاطر وتحليلها وتقييمها ومراقبتها بهدف التقليل من آثارها التي يتعرض لها البنك

اطر السيولة على أن وضحنا سابقًا مفهوم السيولة ومخاطر السيولة، يمكننا اآلن تعريف إدارة مخ
جراءات والخطوات المستقبلية التي توضع بهدف تمكين البنوك من تجاوز مجموعة اإل"أنها 

  )15(."االمخاطر المرتبطة بتوفير السيولة أو التخفيض من تكاليفه

تخاذ القرار لدى العميل الراغب اوتعتبر إدارة مخاطر السيولة من أهم العوامل المؤثرة في 
ويجب اإلشارة إلى أن الربحية والسيولة تربطهما عالقة  )16(.له وتحقيق أكبر عائداسترداد أموافي 

 .)17(عكسية، حيث إن السيولة هي وسيلة من أجل تحقيق الربح الذي يعد الهدف األساسي للبنوك
السيولة األساسية في البنوك على تحقيق التوازن بين السيولة والربحية  مهمة إدارة مخاطر فتكمن
بالرغم من أن فائض السيولة يشكل عامل لألمان إلى أن هذا الفائض قد يؤثر سلبًا على  ن،واآلما

  )18(.نسب الربحية وعلى درجة التنافسية

  التحليل الوصفي للدراسة 

يبين هذا الجزء الجانب التطبيقي للدراسة،حيث سيتم بيان منهجية الدراسة والنماذج 
ا سيتم التعريف بمتغيرات الدراسة واألساليب اإلحصائية عليها،كم االعتمادالقياسية التي سيتم 

  .الفرضيات اختباروسيتم عرض نتائج التحليل اإلحصائي لنماذج الدراسة ونتائج  المستخدمة،
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  منهجية الدراسة

 البنوك من اختيار شروط على التركيز مع وعينتها، الدراسة مجتمعهدف هذا الجزء إلى بيان ي
ونماذجها  الدراسةسرد فرضيات  ثم البيانات، جمع مصادر لعرض لينتق ثم لدراسة،ا مجتمع
  .الختبار فرضياتها المستخدمة اإلحصائيةواألساليب  تغيراتها،م وقياس

  مجتمع وعينة الدراسة: أوًال

، والتي بلغ عددها 2018ورصة عمان للعام ب في المدرجةاألردنية  البنوك جميع إدخال تم
  :التالية البنك هذه الشروط يحققأن على  عشر بنكًا تقليديًا،بنوك إسالمية وثالثة  ةثالث

 البيانات تتوفر وأن الدراسة، فترة خالل عمان بورصة لوائح على ًامدرج يكون البنك أن .1
-2005(ة، خالل فترة الدراسة الدراس متغيرات احتسابلنتمكن من  لدراسةا موضع المالية
2018(. 

 أو االندماج، مثل الدراسةفترة  خالل وشةمش أحداث للبنك حدث قد يكون ال أن .2
  .واإلجبارية الختياريةا بشكليها التصفية أو االستحواذ،

  .الدراسة فترة طيلة ألولا كانون بنهاية للبنك المالية السنة تنتهي أن .3

ضرورة االتساق بين عينة البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية وذلك للحصول على نتائج أكثر  .4
  .صحة

المتوازنة نسبيًا من حيث عدد وحجم البنوك ى تطبيق الشروط إلى عينة الدراسة وقد أد
األردني والذي يقابله بنك  اإلسالميالبنك  عينة الدراسة؛ تضمنت اإلسالمية والتقليدية، حيث

، حيث تم )2018-2005(والبنك العربي اإلسالمي الدولي ويقابله بنك األردن، للفترة  االتحاد،
  . صفوة اإلسالمي وذلك لعدم موافقته للشرط الثاني استثناء بنك

الثانوية وذلك من خالل  ومصادرهااألولية  مصادرهاوتم جمع البيانات الخاصة بالدراسة من 
  .التقارير المالية السنوية وتقارير بورصة عمان

  .فرضيات الدراسة: ثانيًا

بالصيغة العدمية لفرضيات لإلجابة عن أسئلة الدراسة وصوًال للنتائج، فقد تمت صياغة ا
  : والبديلة وذلك على الشكل التالي
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  01H: الفرضية العدمية األولى*

س المال والعائد على حقوق الملكية أنسبة كفاية ر(ال يوجد عالقة بين المتغيرات المستقلة 
  .والمتغير التابع مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية )وحجم البنك

 a1H:لىالفرضة البديلة األو*

س المال العائد على حقوق الملكية أيوجد عالقة بين المتغيرات المستقلة نسبة كفاية ر
 . وحجم البنك والمتغير التابع مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية

  02H: الفرضية العدمية الثانية*

لملكية س المال والعائد على حقوق اأال يوجد عالقة بين المتغيرات المستقلة نسبة كفاية ر
  .وحجم البنك ونسبة التمويالت والمتغير التابع مخاطر السيولة في البنوك التقليدية

  a2H:الفرضية البديلة الثانية*

س المال والعائد على حقوق الملكية أيوجد عالقة بين المتغيرات المستقلة نسبة كفاية ر
  .موذج البنوك التقليديةوحجم البنك ونسبة التمويالت والمتغير التابع مخاطر السيولة في ن

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج التحليلي لغاية تحليل وتفسير أثر المتغيرات 
المستقلة على المتغير التابع، وذلك باالعتماد على أدبيات الدراسات السابقة التي بحثت في 

 .مواضيع قياس السيولة ومخاطرها

  .نماذج الدراسة ومتغيراتها: ثالثًا

 : غيرات الدراسةمت

ويحسب من خالل مجموع الودائع إلى مجموع  (liquidity risk)مخاطر السيولة : التابع المتغير
 .األصول

  : المتغيرات المستقلة

 نسبة كفاية رأس المال Capital adequacy ratio:  يحسب انطالقًا من إرشادات لجنة
بمجموع رأس المال التنظيمي إلى  والذي يحسب ،ها البنك المركزي األردنيابازل والتي تبن

 .نسبة األصول المرجحة بالمخاطر

 نسبة العائد على حقوق الملكية Return on Equity : تعد هذه النسبة من مقاييس
 .الربحية للبنك وتم احتسابها بصافي الدخل إلى معدل مجموع حقوق الملكية



 دراسة مقارنة: العوامل المؤثرة في مخاطر السيولة في البنوك األردنية   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3349

  حجم البنكSIZE :لطبيعي إلجمالي األصولتم احتساب حجم البنك من خالل اللوغريتم ا. 

  نسبة النقديةCASH RATIO :وهي نسبة النقد ومافي حكمه إلى مجموع األصول. 

 نسبة التمويالت LAON RATIO:  وهي نسبة التمويالت الممنوحة إلى مجموع أصول
 .البنك

حيث تم صياغة المعادلة  قامت هذه الدراسة على تطوير نموذجين قياسيين لمخاطر السيولة،
  :ية للدراسة على النحو التالياألساس

 

  : حيث أن

  .tفي السنة  iتمثل مخاطر السيولة للبنك : 

  .tفي السنة  iتمثل نسبة كفاية رأس المال للبنك   :

تمثل نسبة العائد على حقوق الملكية، وتعد من مقاييس الربحية للبنك وتم احتسابها  :
  .tفي السنة  iدخل إلى معدل مجموع حقوق الملكية للبنك بصافي ال

  .tفي السنة  iتمثل حجم البنك للبنك  :

في  iصول للبنك لى النقد ومافي حكمه إلى مجموع األإتمثل مجموع النقد باإلضافة  :
  .tالسنة 

 .tفي السنة  iألصول للبنك تمثل نسبة التمويالت الممنوحة إلى مجموع ا :
  .وهي معامل الخطأ العشوائي :

  H] .النموذجمعامالت متغيرات  :

  .نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

ونتيجة لذلك توصلت الدراسة في هذه الدراسة،  Stepwise regression)(أسلوب  اتباعتم 
حيث تم إقصاء نسبة النقد ونسبة  ،اإلسالمية والبنوك التقليديةإلى نموذجين لكل من البنوك 

لبنوك التقليدية، ويمكن توضيح في نموذج اونسبة النقد  ،نموذج البنوك اإلسالميةفي التمويالت 
 :النماذج في مايلي

 .نموذج البنوك اإلسالمية: النموذج األول )1

ضية العدمية والفرضية البديلة حيث سيتم إستخدام هذا النموذج في اختبار كل من الفر
  .ولىاأل
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 .نموذج البنوك التقليدية: النموذج الثاني )2

حيث سيتم إستخدام هذا النموذج في اختبار كل من الفرضية العدمية والفرضية البديلة 
 .الثانية

 
  .الدراسة لمتغيراتالتحليل الوصفي : أوًال

لدراسة لكل من نموذج البنوك سيتم في ما يلي استعراض التحليل الوصفي لمتغيرات ا
الوسيط، وأعلى وأدنى قيمة واإلسالمية والبنوك التقليدية، حيث سيتم استعراض الوسط 
 ينالموضحة في الجدولدراسة واالنحراف المعياري وااللتواء والتفرطح لكل متغير من متغيرات ال

  .على التوالي البنوك التقليدية البنوك اإلسالمية ينموذج، وذلك ل)2(ورقم  )1(رقم 

 ةالمقاييس الوصفية لمتغيرات البنوك اإلسالمي: 

 أن إلى تجدراإلشارةالمقاييس الوصفية لمتغيرات البنوك اإلسالمية حيث  1يظهر جدول 
 قيم تناقص إلى أدى الذي وسيطها األمر من تقترب للنموذجمتوسطات المتغيرات المستقلة 

في حين كان لمخاطر السيولة  ،لطبيعيا التوزيع من المتغيرات هذه اقتراب إلى يشير مما اللتواءا
يعكس وجود اختالف كبير  مماانحراف معياري عال مما يدل على ظهور تشتت في قيم المتغير 

في سيولة البنوك اإلسالمية األردنية وإلى تذبذبها الكبير من سنة إلى أخرى حيث بلغ االنحراف 
 .بينما كان أقرب إلى الصفر في المتغيرات المستقلة )16.422(اطر السيولة المعياري في قيم مخ

في حين كان ) 19.5(ويجدر اإلشارة أن متوسط نسبة كفاية رأس المال للبنوك اإلسالمية قد بلغ 
مما يشير إلى أن  (19)).16.9(متوسط نسب كفاية رأس المالي العام للبنوك العاملة في األردن 

ية تمتلك نسبة لكفاية رأس المال أعلى من الحد المطلوب من قبل البنك المركزي البنوك اإلسالم
  %.8وأعلى من النسبة التي أقرتها بازل وهي % 12وهي 

  للبنوك اإلسالمية المقاييس الوصفية لمتغيرات الدراسة :)1(جدول 

  االلتواء  االنحراف المعياري  أقل قيمة  أعلى قيمة  الوسيط  الوسط  اسم المتغير
LRit 3.919 0.860 87.71 57.72 16.422 5.003 

CARit  0.195 0.197 0.252 0.121 0.035 -0.260 
ROEit  0.144 0.146 0.218 0.080 0.029 0.105 
SIZEit 21.279 21.327 22.161 19.819 0.627 -0.459 

 ،2018-2005المقاييس الوصفية لمتغيرات النموذج لكامل فترة الدراسة ) 1(يعرض الجدول رقم 
  :يوالمتغيرات المستخدمة في النموذج ه
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LRit : نسبة مخاطر السيولة للبنكi  في السنةt.  

CARit : نسبة كفاية رأس المال للبنكi  في السنةt.  

ROEit : معدل العائد على حقوق الملكية للبنكi  في السنةt.  

SIZEit :للبنك . حجم البنكi  في السنةt.  

 ت البنوك التقليديةالمقاييس الوصفية لمتغيرا: 

 أن يمكن مالحظةالمقاييس الوصفية لمتغيرات البنوك التقليدية حيث  2يظهر جدول 
 مما االلتواء قيم تناقص إلى أدى الذي وسيطها األمر من تقترب النموذج متوسطات متغيرات

 نماذج نفيذ عندت جوهـري أمر وهو لطبيعيا لتوزيعا من المتغيرات هذه اقتراب إلى يشير
  .االنحدار

  للبنوك التقليدية المقاييس الوصفية لمتغيرات الدراسة :)2(جدول 

  االلتواء  االنحراف المعياري  أقل قيمة  أعلى قيمة  الوسيط  الوسط  اسم المتغير
LRit 0.507 0.502 0.589 0.436 0.040 0.293 

CARit  0.162 0.155 0.232 0.134 0.025 1.048 
ROEit  0.115 0.109 0.195 0.045 0.039 0.529 

LOANit 0.260 0.265 0.369 0.125 0.067 -0.246 
SIZEit 21.182 21.326 22.076 19.789 0.823 5.276 

- 2005المقاييس الوصفية لمتغيرات النموذج لكامل فترة الدراسة ) 2(يعرض الجدول رقم 
  :ي، والمتغيرات المستخدمة في النموذج ه2018

LRit :نك نسبة مخاطر السيولة للبi  في السنةt.  

CARit : نسبة كفاية رأس المال للبنكi  في السنةt.  

ROEit : معدل العائد على حقوق الملكية للبنكi  في السنةt.  

LOANit : نسبة التميالت إلى مجموع األصول للبنكi  في السنةt.  

SIZEit :للبنك . حجم البنكi  في السنةt.  

  :نتائج معامالت االرتباط تحليل: ثانيًا

وهو يبين وجود عالقة خطية بين  1و 1-يعد معامل االرتباط رقم إحصائي يتراوح بين 
ويهدف هذا الجزء الستعراض نتائج . بحسب إشارة الرقم متغيرات الدراسة واتجاه تلك العالقة

تحليل االرتباط بين متغيرات الدراسة، وذلك بهدف معرفة طبيعة واالتجاه بين المتغيرات، 
مبدئية حول عالقة المتغير التابع بالمتغيرات المستقلة وعالقة كل متغير  كرةفوالحصول على 

 .مستقل باآلخر في كل نموذج من نماذج الدراسة
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 ة تحليلمعامالت االرتباط لمتغيرات نموذج البنوك اإلسالمي.  

نتائج معامالت االرتباط لمتغيرات نموذج البنوك اإلسالمية، حيث يمكن  3يظهر جدول 
وهذا ) 0.49(وال) 0.01(أن قيم معامل االرتباط الموجبة للنموذج تتراوح بين بين ال  مالحظة

) 0.01-(يدل على عالقة طردية بارتباط ضعيف، في حين كانت قيم االرتباط السالبة تتراوح بين 
  .وهذا يدل أيضًا على عالقة عكسية ضعيفة) 0.49-(و

 .رات نموذج البنوك اإلسالميةنتائج معامالت االرتباط لمتغي تحليل ):3(جدول 
  LR  CAR ROE SIZE 
LR 1       

CAR -0.110 1     
ROE -0.169 -0.464 1   
SIZE 0.016 -0.021 0.30449 1 

نتائج معامالت االرتباط لمتغيرات نموذج البنوك اإلسالمية لكامل  تحليل) 3(رقم  الجدوليعرض 
  :يفي النموذج ه، والمتغيرات المستخدمة 2018-2005فترة الدراسة 

LRit : للبنك نسبة مخاطر السيولةi  في السنةt.  

CARit : لبنك في انسبة كفاية رأس المالi  في السنةt.  

ROEit : لبنك في امعدل العائد على حقوق الملكيةi  في السنةt.  

SIZEit : حجم البنكi  في السنةt.  

 معامالت االرتباط لمتغيرات نموذج البنوك التقليدية تحليل. 

نتائج معامالت االرتباط لمتغيرات نموذج البنوك التقليدية، حيث يمكن  4يظهر جدول 
مالحظة وجود ارتباط موجب متوسط لكل من المتغيرات الحجم ونسبة العائد على حقوق الملكية 
وأيضًا عالقة موجبة متوسطة لكل من نسبة كفاية رأس المال ونسبة العائد على حقوق الملكية، 

 . ر النموذج ارتباط سالبة لكل من المتغيرات نسبة التمويالت مع مخاطر السيولةبينما أظه

  نتائج معامالت االرتباط لمتغيرات نموذج البنوك التقليدية تحليل ):4(جدول 
 LR CAR ROE LOAN SIZE 
LR 1     

CAR -0.022 1    
ROE -0.069 -0.512 1   

LOAN -0.612 0.365 -0.061 1  
SIZE 0.090 -0.478 0.534 -0.212 1 
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نتائج معامالت االرتباط لمتغيرات نموذج البنوك التقليدية  تحليل) 4(يعرض الجدول رقم 
  يوالمتغيرات المستخدمة في النموذج ه 2018-2005لكامل فترة الدراسة 

LRit : في البنكنسبة مخاطر السيولة i  في السنةt.  

CARit : في البنكنسبة كفاية رأس المال i  في السنةt.  

ROEit : معدل العائد على حقوق الملكية للبنكi  في السنةt.  

LOANit : في البنكإلى مجموع األصول  التمويالتنسبة i  في السنةt.  

SIZEit :في البنك. حجم البنك i  في السنةt.  

 العالي االرتباط لحالة نتائج اختبار:  
العالي ويبين  االرتباطلحالة  اختبار ءإجرا تم الدراسة متغيرات بين ارتباط لوجود نظرا

(Multicollinearity) باستخدام مقياس  الرتباطا بهذا المتعدد النحدار نتائج تأثر عدم من للتأكد
Variance-Inflation- Factor)( إذا كانت قيم ،VIF  هذا يعني وجود عالقة  10للتباين أكبر من

المسبب لهذه من استبعاد المتغير المستقل والبد  بين المتغيرات المستقلة، خطية متداخلة
على عدم وجود العالقة الخطية  دليًال ذلك كان أقل VIFقيمة معامل  كانتكلما  المشكلة، بينما

عن  VIFأشارت على أن ال تزيد قيم  القياسيةالمتداخلة، ويجدر اإلشارة إلى أن بعض الدراسات 
لكل من نماذج الدراسة الذي يظهر أن  لعاليا باطاالرت اختبار فيما يلي نتائج 5يظهر الجدول . 5

  .للدراسة لم تتجاوز الحد المقبول VIFقيم 

 .لكل من نماذج الدراسة العالي االرتباط اختبار نتائج :)5( الجدول
   CAR ROE SIZE  البنوك اإلسالمية

VIF 1.527  2.091  1.542    

 CAR ROE SIZE  LOAN  البنوك التقليدية
VIF 1.446  1.509  2.016  1.845  

لكامل فترة  لكل من نماذج الدراسة العالي االرتباط اختبار نتائج) 5(يعرض الجدول رقم 
  :ي،، والمتغيرات المستخدمة في النموذج ه2018-2005الدراسة 

LRit : في البنكنسبة مخاطر السيولة i  في السنةt.  

CARit : المال في البنكنسبة كفاية رأس i  في السنةt.  

ROEit:  في البنكمعدل العائد على حقوق الملكية i  في السنةt.  

LOANit : األصول في البنكإلى مجموع  التمويالتنسبة i  في السنةt.  

SIZEit : في البنكحجم البنك i  في السنةt.  
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  .نتائج تحليل االنحدار واختبار الفرضيات: ثالثًا

الدراسة، حيث استخدمت يهدف هذا الجزء الستعراض نتائج تحليل االنحدار لنماذج 
  .كما ذكرنا سابقًا Stepwise Regression)(الدراسة تحليل 

 ).البنوك اإلسالمية(النموذج األول : أوًال

نتائج تحليل االنحدار لنموذج الدراسة األول والذي يهدف الكتشاف أثر  6يبين الجدول رقم 
قد أبرز أهمية معنوية على مستوى  ، حيث إن النموذجLRالمتغيرات المستقلة على المتغير التابع 

وبهذا يمكن االستدالل بالقوة التفسيرية ، (F-statistic)من خالل االطالع على معنوية % 5
غير التابع تمن التغيير الحاصل في الم% 21والتي بلغت ) Adjusted- R2(للنموذج والممثلة بقيمة 

LR  فقد أظهر النموذج أن المتغير . النموذجالذي يتم تفسيره من المتغيرات المستقلة الواردة في
أي أن ارتفاع نسبة % 54موجبة ذات داللة مع مخاطر السيولة بنسبة  عالقةذو  CARالمستقل 

وهذه النتيجة % 54سيؤدي إلى التأثير على مخاطر السيولة بنسبة % 1كفاية رأس المال بنسبة 
  (Iqbal,2012).توافقت مع دراسات عدة ومنها

ل بأن نسبة كفاية رأس المال المرتفعة لدى البنوك اإلسالمية ستزيد من حجم ويمكن االستدال
السيولة غير الموظفة فيها بنسب قد تزيد من فائض السيولة لديها، في حال زادت عن الحد 

ة جدًا مقارنة مع البنوك األخرى ع،كما أشرنا سابقًا إلى أن نسب كفاية رأس المال مرتف(20)المعقول
فكان لها عالقة موجبة ذات داللة احصائية  ROEأما نسبة العائد على حقوق الملكية . في األردن

بو عبدلي، % (67سيؤدي إلى ارتفاع مخاطر السيولة بنسبة % 1أي أن ارتفاع العائد بنسبة 
وأخيرًا فقد  .، حيث يمكن تفسير هذه النتيجة بأن المخاطر المرتفعة تحقق عائد أعلى)2015

د عالقة سالبة ذات داللة احصائية بين حجم البنك ومخاطر السيولة، أي أن أظهر النموذج وجو
كلما كان حجم البنك أكبر كان قادرًا على تحمل خطر نقص السيولة بنسبة أعلى 

(Alzoubi,2017). 

  )البنوك اإلسالمية( لنموذج األول نتائج تحليل االنحدار ملخص :)6(جدول 

  

  معامل  عدد المشاهدات

 

  معامل

  

  معامل

  

  معامل

 

  معنوية
F 

 
Adjusted- R2 

28 
145.614  
5.346)***(  

0.545 
2.142)**(  

0.678 
-2.584)**(  

-3.642  
2.952)***(  

3.354 
0.036)**(  0.207  
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االنحدار للبنوك اإلسالمية الذي يمثل عينة الدراسة وهي البنك  نموذج نتائج الجدول يعرض
  :وتمثل المتغيرات ما يلي.2018-2005ولي للفترة اإلسالمي األردني والبنك العربي الد

LRit : في البنكنسبة مخاطر السيولة i  في السنةt.  

CARit : في البنكنسبة كفاية رأس المال i  في السنةt.  

ROEit : في البنكمعدل العائد على حقوق الملكية i  في السنةt.  

SIZEit :في البنك. حجم البنك i  في السنةt.  

التي تنص على عدم وجود عالقة بين  )H01(األولى  العدميةا سبق نرفض الفرضية ونتيجة لم
المتغيرات المستقلة نسبة كفاية رأس المال والعائد على حقوق الملكية وحجم البنك مع المتغير 

يوجد  )Ha1(نقبل الفرضية البديلة األولى و. التابع مخاطر السيولة في نموذج البنوك اإلسالمية
المتغيرات المستقلة نسبة كفاية رأس المال والعائد على حقوق الملكية وحجم البنك مع  عالقة بين

  .المتغير التابع مخاطر السيولة في نموذج البنوك اإلسالمية

 )البنوك التقليدية(النموذج الثاني :ثانيًا

من % 1أن النموذج الثاني قد أبرز أهمية معنوية على مستوى  7نالحظ من الجدول رقم 
وبهذا يمكن االستدالل بالقوة التفسيرية للنموذج ، (F-statistic)الل االطالع على معنوية خ

يتم  LRغير التابع تمن التغيير الحاصل في الم% 48والتي بلغت ) Adjusted- R2(والممثلة بقيمة 

فقد أظهر النموذج أن المتغير  .الثاني تفسيره من المتغيرات المستقلة الواردة في النموذج
 بنسبةسالبة غير دالة احصائيًا مع مخاطر السيولة للبنوك التقليدية  عالقةذو  CARالمستقل 

حيث ارتفاع هذه النسبة في البنوك التقليدية سيقلل من مخاطر السيولة، في حين أن % 54
فكان له عالقة موجبة ذات داللة احصائية حيث ارتفاع العائد على حقوق  ROEالمتغير المستقل 

 ,Iqbal)ويتوافق هذا مع دراسة  ،%46سيشكل ارتفاع في السيولة بنسب % 1بنسب  الملكية

بأن العوائد المرتفعة يقابلها مخاطر عالية، أما عن حجم البنك فقد  ذلك ويمكن تفسير (2012
وقد يفسر ذلك بأن عالقة الحجم بمخاطر السيولة قد  ،أظهر النموذج عالقة موجبة ذات داللة

وهذا اصل البنك بالنمو في حجم أصوله دون توظيف السيولة بشكل جيد، تكون سالبة إذا و
فهو يمثل  ratio LOANأما عن المتغير المستقل .AlZoubi,2017)( دراسة يتوافق مع ما جاء في

قيمة صافي التمويالت الممنوحة إلى إجمالي األصول في البنوك التقليدية، حيث توصل هذا 
سيؤثر على % 1أي أن تغير هذه النسبة  ،%34ت داللة بنسبة النموذج لوجود عالقة سلبية ذا

، حيث إن منح التمويالت أكبر سيؤثر سيكون له تأثير سلبي على %34مخاطر السيولة بنسبة 
إي أنها قد تؤدي الزيادة في منح االئتمانات ذات اآلجال المختلفة إلى مشكلة  ،مخاطر السيولة

 .AlZoubi,2017)(نقص في السيولة 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  زيد ومصطفىأبو 

  3356

  )البنوك التقليدية(لنموذج الثاني  نتائج تحليل االنحدار ملخص): 7(ل جدو

  
عدد 

  المشاهدات
  معامل

 

  معامل

  

  معامل

 
  معامل

 
  معامل

 
  معنوية

F 
Adjusted- R2 

28  
-71.221 
-1.736)*(  

-0.309 
-1.087)(  

7.817 
(3.714)***  

0.467 
2.777)**(  

-0.385 
-1.943)*(  

7.233 
0.001)***(  0.480  

االنحدار للبنوك التقليدية الذي يمثل عينة الدراسة وهي بنك  موذجن نتائج الجدول يعرض
  :تمثل المتغيرات ما يليو .2018-2005االتحاد ووبنك األردن للفترة 

LRit : في البنكنسبة مخاطر السيولة i  في السنةt.  

CARit : في البنكنسبة كفاية رأس المال i ة في السنt.  

ROEit : في البنكمعدل العائد على حقوق الملكية i  في السنةt.  

LOANit : في البنكإلى مجموع األصول  التمويالتنسبة i  في السنةt.  

SIZEit : في البنكحجم البنك i  في السنةt.  

تنص على عدم وجود عالقة بين  التي )H02(األولى  العديمةونتيجة لما سبق نرفض الفرضية 
رات المستقلة نسبة كفاية رأس المال ونسبة العائد على حقوق الملكية وحجم البنك ونسبة المتغي

ونقبل الفرضية البديلة . في نموذج البنوك التقليدية التمويالت والمتغير التابع مخاطر السيولة
يوجد عالقة بين المتغيرات المستقلة نسبة كفاية رأس المال ونسبة العائد على  )Ha2(األولى 

في نموذج البنوك  قوق الملكية وحجم البنك ونسبة التمويالت والمتغير التابع مخاطر السيولةح
 .التقليدية

  النتائج والتوصيات

  ص النتائجخمل: أوال

لدراسة بوجود عالقة بين كل من العوامل نسبة ا إليها توصلت تيلا النتائج أهم يمكن تلخيص
ملكية وحجم البنك مع المتغير التابع مخاطر السيولة كفاية رأس المال ونسبة العائد على حقوق ال

في نموذج البنوك اإلسالمية حيث كان لنسبة كفاية رأس المال عالقة موجبة مع مخاطر السيولة 
بينما كان للعائد على األصول  ،ويفسر ذلك بارتفاع هذه النسبة بشكل كبير في البنوك اإلسالمية

كما كان لحجم البنوك  ،ارتفاع العائد يزيد من المخاطرة نأعالقة موجبة أيضًا ويدل ذلك على 
كما وقد أظهرت الدراسة . اإلسالمية عالقة سالبة أي أنها كانت أقدر على تحمل مخاطر السيولة

وجود عالقة بين كل من العوامل نسبة كفاية رأس المال ونسبة العائد على حقوق الملكية ونسبة 
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ير التابع مخاطر السيولة في نموذج البنوك التقليدية حيث أظهرت التمويالت وحجم البنك مع المتغ
النتائج عالقة سلبية مما يعني أن نسب كفاية رأس المال في البنوك التقليدية قد تقلل من مخاطر 

أي أن ارتفاع العائد سيشكل  ،السيولة في حين كان للعائد على حقوق الملكية عالقة موجبة
ان لنسبة التمويالت أثر سلبي أي إن منح التمويالت سيؤثر سلبًا على ارتفاعًا في المخاطر،كما ك

  .2018-2005مخاطر السيولة وذلك لفترة الدراسة 

كما وقد توصلت الدراسة إلى أن البنوك اإلسالمية والتقليدية تتعرض لمخاطر سيولة ناتجة 
إضافة لهذه المسببات  عن عدد من المسببات الداخلية وخارجية، ولكن البنوك اإلسالمية تتعرض

لمخاطر إضافية ناتجة عن طبيعة عملها المتمثلة بتحريم الفائدة وبيع الدين وعدم وجود سوق 
قدرتها على اللجوء لنظرية المقرض األخير الذي أدى إلى محدودية سبل  ممالي إسالمي وعد

  . إدارتها لمخاطر السيولة

  التوصيات :ثانيًا

أوسع من  ةزمنية أطول ولعين لسالسلو إدارة مخاطر السيولة عن الدراسات من المزيد إجراء .1
 وبالتالي البيانات، من أكبر كم من هذلك يوفر لما البنوك اإلسالمية على الصعيد الدولي،

 .وحتى تكون النتائج أكثر وضوحًا موضوع البحث في أكثر تفصيل كانيةإتاحة إم
 .ولة ضمن المتغيرات المستقلة للدراسةدراسة أثر العوامل الخارجية على إدارة مخاطر السي .2

ة يالشرع أحكامضرورة العمل على تطوير سوق ثانوية لتداول األدوات المالية المتوافقة مع  .3
 .اإلسالمية حتى يتمكن من اإلستفادة من سيولتها عن الحاجة

 البنوك في السيولة طراخم إدارة على تعمل التي اإلسالمية باالبتكارات االهتمام زيادة .4
إشراك علماء الشريعة والمتخصصين في اإلسالمية، من خالل تطوير األبحاث العلمية و

 .مالية نقدية إلدارة السيولة في المصارف اإلسالمية أدوات البتكارالمصرفية اإلسالمية 

  

  الهوامش
 
رسالة ماجستير تخصص المصارف  ،إدارة مخاطر في المصارف اإلسالمية ،)م2005( العالونة، رانية، )1( 

  .74ص اإلسالمية، جامعة اليرموك،

)2(Basel committee on banking supervision (2008) principles for sound liquidity risk 
management and supervision، Basel: bank for international settlements،p7.  

، معيار رقم )2012(،المعايير الشرعية، هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية )3(
)44(،.1/2 
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المحددات الشرعية بين  ة في المصارف اإلسالميةـديــة النقـسيولــال ،)م2017( شويات، العاني، )4(

  .10ص ،2، العدد )23(لمنارة مجلد ا ،والقانونية

لمؤتمر ا ،إدارة السيولة النقدية في المصارف اإلسالمية ،)م2015( محمود، أسامة، الشويات، العاني، )5(
 .8ص كلية الشريعة، الجامعة األردنية، ،اإلسالميةوالمصرفية الدولي الثاني للمالية 

مجلة  ،نوك اإلسالمية والتجاريةتحليل وقياس مخاطر السيولة في الب ،)م2014( رقية، شرون، )6(
 .4،ص06االقتصاد الصناعي، عدد

دار منشأة  االسكندرية، ،1ط ،قياس وإدارة المخاطر بالبنوك ،)م2005( سمير، الخطيب،: انظر )7(
 .210ص المعارف للنشر والتوزيع،

ليلية إدارة المخاطر في العمل المصرفي اإلسالمية دراسة تأصيلية تح ،)م2006( شيرين، ،ابو قعنونة )8(
 .315ص األردن، رسالة ماجستير في تخصص الفقه وأصوله، جامعة البلقاء التطبيقية ،مقارنة

 .10ص ، مرجع سابق ،)م2017( .الشويات عاني،ال )9(

 ،قياس مخاطر السيولة في المصارف اإلسالمية األردنية نموذج مقترح ،)م2015( أسامة، كيالني، )(10
. اإلسالميةجامعة العلوم  ص المصاؤف اإلسالمية،أطروحة دكتوراه في تخصص الفلسفة في تخص

 .45ص ،ناالرد

 .315ص ،مرجع سابق ،)م2006( شيرين، ،قعنونة أبو )(11

  .2ص ،أثرها على االداءو مشكلة فائض السيولة في البنوك اإلسالمية ،)م2013( ،غازي الرقيبات، )12(

 .37ص ،مرجع سابق ،)م2015( أسامة، كيالني، )13(

رسالة ماجستير في تخصص  ،إدارة المخاطر في البنوك التجارية األردنية ،)2008(وفاء،  جوابره، )(14
 .80ص األردن، آل البيت، جامعة العلوم المالية والمصرفية،

 .41ص ،مرجع سابق ،)م2014( أحمد، الضالعين، )15(

 .23 ص ،مرجع سابق ،)م2006( شيرين، ،بو قعنونةأ )16(

نظرة : ة في المصارف اإلسالمية والتقاليديةالسيولة والربحي ،)م2014( حمادنه، مشهور أحمد، )17(
 جامعة العلوم اإلسالمية، اطروحة دكتوراه تخصص الفلسفة في تخصص المصارف اإلسالمية، ،مقارنة

 .42ص

 .23ص ،مرجع سابق ،)م2006( شيرين، ،و قعنونةبأ )18(

 .1 مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة، ص ،)2018(البنك المركزي األردني  (19) 

 ،يعلى النظام المصرفي اإلسالم 3تأثير مقررات لجنة بازل ). 2015. (صالح، مفتاح، رحال، فاطمة 2)0(
  .24ا،صأسطنبول، تركي :المـؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل االسالمي
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :مراجع العربية

 .مؤشرات المتانة المالية للبنوك المرخصة ،)2018(البنك المركزي األردني 

 .التقارير السنوية للبنك اإلسالمي االردني

 .بنك العربي اإلسالمي الدوليالتقارير السنوية لل

  .التقارير السنوية لبنك األردن

  .االتحادلبنك  ةرير السنوياالتق

رسالة ماجستير في  ،إدارة المخاطر في البنوك التجارية األردنية ،)2008( وفاء، جوابره،
  .آل البيت،األردن تخصص العلوم المالية والمصرفية،جامعة،

: لة والربحية في المصارف اإلسالمية والتقاليديةالسيو ،)م2014( حمادنه، مشهور أحمد،

جامعة  اطروحة دكتوراه تخصص الفلسفة في تخصص المصارف اإلسالمية، ،نظرة مقارنة
  .العلوم اإلسالمية

منشأة المعارف  دار االسكندرية، ،1ط ،قياس وإدارة المخاطر بالبنوك ،)م2005( سمير، الخطيب،
  .والتوزيع للنشر

رسالة ماجستير تخصص  ،إدارة مخاطر في المصارف اإلسالمية ،)م2005( العالونة، رانية،
  .المصارف اإلسالمية، جامعة اليرموك

 .األداءعلى  وأثرها مشكلة فائض السيولة في البنوك اإلسالمية ،)م2013( ،غازي الرقيبات،

ة مجل تحليل وقياس مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية والتجارية، ،)م2014( رقية، شرون،

  .06، عدداالقتصاد الصناعي

على النظام المصرفي  3تأثير مقررات لجنة بازل ). 2015. (صالح، مفتاح، رحال، فاطمة

 .أسطنبول، تركيا ،المـؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد والتمويل االسالمي ،ياإلسالم
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ددات الشرعية الــسيولـة النقــديـة في المصارف اإلسالمية بين المح ،)م2017( شويات، العاني،

  .2، العدد )23(مجلد  ،المنارةمجلة  والقانونية،

 ،دارة السيولة النقدية في المصارف اإلسالميةإ ،)م2015( محمود، أسامة، الشويات، العاني،
 .كلية الشريعة، الجامعة األردنية المؤتمر الدولي الثاني للمالية والمصرفية اإلسالمية،

في العمل المصرفي اإلسالمية دراسة تأصيلية  إدارة المخاطر ،)م2006( شيرين، ،قعنونة أبو

، رسالة ماجستير في تخصص الفقه وأصوله، جامعة البلقاء التطبيقية ،تحليلية مقارنة
 .األردن
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  ية رأس املال الفكري في تعزيز اليقظة اإلسرتاتيجية مدور تن
 في شركات األدوية األردنية

  
  ** فيصــل البـــورينيو *دخيـــلـــان ناصــــر ابو ــايمــ

  

  ملخص

ظة اإلسـتراتيجية فـي   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور تنمية رأس المال الفكري في تعزيز اليق
فقرة، حيث ) 33(بتطوير استبانة مكونة من  قام الباحثانشركات األدوية األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة 

من العاملين في الوظـائف اإلشـرافية والقياديـة ضـمن المسـميات الوظيفيـة       ) 146(تكون مجتمع الدراسة من 
ــع اســتبانة علــى أفــراد الدراســة    )يس قســممــدير عــام، مــدير، نائــب مــدير، رئــيس قســم، نائــب رئــ    ( ، تــم توزي

اســتبانة، وبعــد تحليــل البيانــات ) 142(المسـتهدفين، وكــان عــدد االســتبانات المســتردة والصــالحة للتحليــل   
باســتخدام األســاليب اإلحصــائية المالئمــة أظهــرت النتــائج أن مســتوى تنميــة رأس المــال الفكــري فــي شــركات   

مرتفع، ومستوى اليقظة اإلستراتيجية جاء بتقيـيم مرتفـع، ووجـود دور ذو داللـة      األدوية األردنية جاء بتقييم
ألبعاد تنمية رأس المـال الفكـري، إضـافة إلـى وجـود دور ذو داللـة       ) α≤0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

  .في شركات األدوية األردنية) α≤0.05(لليقظة اإلستراتيجية عند مستوى الداللة 

  .رأس المال الفكري، اليقظة اإلستراتيجية، شركات األدوية: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

    .كلية األعمال، جامعة جدارا   *

       .األعمال، جامعة جداراأستاذ،    **
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The Role of Intellectual Capital Development in Enhancing Strategic 
Vigilance in Jordanian Pharmaceutical Companies  

 

Eman N. Abu Dakhel, College of Business, Jadara University. 

Faisal Al Borini, Prof., College of Business, Jadara University. 
 

Abstract 
This study aimed to identify the role of intellectual capital development in 

enhancing strategic vigilance in Jordanian pharmaceutical companies, and to achieve the 
objectives of the study, the researcher developed a questionnaire consisting of (33) 
paragraphs, where the study population consisted of (146) workers in supervisory and 
leadership positions within the names Functional (general manager, director, deputy 
director, head of department, deputy head of department), a questionnaire was 
distributed to the targeted study individuals, and the number of questionnaires recovered 
and valid for analysis was (142) questionnaires, and after analyzing the data using 
appropriate statistical methods The results showed that the level of intellectual capital 
development in Jordanian pharmaceutical companies came with a high evaluation, and 
the level of strategic vigilance came with a high evaluation, and the presence of a 
statistically significant role at the level of significance (α≤0.05) for the dimensions of 
intellectual capital development, in addition to a significant role for strategic vigilance. 
At the level of significance (α≤0.05) in the Jordanian pharmaceutical companies. 

Keywords: Intellectual capital, Strategic vigilance, Pharmaceutical companies. 
  

  : المقدمة

 يمكنهاجديدة، في عالمنا الحديث لطرق تفكير وأنماط ومعايير سلوكية  تحتاج المؤسسات
 بدورها أن تعزز أساليب جديدة للعمل تتماشى مع التغيرات البيئية الداخلية والخارجية باستمرار،

وهذا يعتمد على رأس المال الفكري الذي يضمن النمو والبقاء ألي مؤسسة باعتباره الثروة 
  . الحقيقة لها

لعصر المعرفة زاد  رأس المال الفكري أهم مقومات نمو ونجاح المؤسسات، ونظرًا يعد
حافظة عليه االهتمام برأس المال الفكري، باعتباره الركيزة األساسية لإلنتاج، وال بد من الم

لتعزيز قدرة المؤسسة على توجيه ونقل العاملين من الحالة  ،والمعارف وتوظيف بعض المهارات
االهتمام برأس المال فواحتياجات سوق العمل،  إلى اإليجابية، وذلك لخدمة وتلبية متطلبات السلبية

الفكري بهدف التطوير والتنمية، يلعب دور في تنمية القدرات الذاتية للعاملين وتحسين اتجاهاتهم، 
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بو أ(لية عامواجهة المشاكل والتخطيط الجيد لألعمال المستقبلية بكفاءة وفمن  تمكينهموكذلك 
  ). 2009النصر، 

قديمة؛ الفكار األلتطوير تكنولوجيا الحديثة لل هتوظيفويبرز دور رأس المال الفكري من خالل 
 ،المتاحةاالستغالل األمثل للفرص  لتتمكن من ة المؤسسةنقاط قو برازإلأو إنتاج أفكار جديدة، 

  ). 2016بوران، ( عمليات التدريب والتطويرويتم ذلك بفعل 

بالرغم من التنافسية العالية التي تشهدها القطاعات المختلفة ومنها قطاع األدوية والتي و
هتمام برأس المال الفكري للوصول إلى األفكار المميزة والمالئمة، أصبح تظهر فيها مؤشرات اال
، لجمع معلومات عن كل ما يستجد باستمرار وحتميًا ستراتيجي ضروريًاإاستخدام نظام يقظة 

واالستعالم عن سلوكيات المنافسين لمجابهة التغيرات، والتحديات التي قد تطرأ في سوق  فللكش
قظة اإلستراتيجية هي فالي الداخلية والخارجية،المنظمة العمل، وكذلك دراسة العالقة بين بيئة 

الداخلي جمع معلومات تتعلق بالتغيرات في المحيط ل يقوم بها فريق متخصصمستمرة  عملية
رات ومحاولة التكيف معها يمع هذه التغي ماشىجي واستخدامها في إيجاد فرص بما يتالخارو
  ). 2012ضياء الدين، (

في ظل التغيرات االقتصادية والتنموية  وكما أن قلة االهتمام برأس المال الفكري وتطوره
يحاول كات، وهذا ما تراتيجية للشربتكار لدى العاملين واألهداف اإلسيؤثر سلبًا على اإلبداع واال

، وتسليط الضوء على أهمية رأس المال الفكري ودوره في تعزيز اليقظة معالجتهالباحثان 
  .في شركات األدوية األردنية اإلستراتيجية

، والعالقات االجتماعية التي تساهم والتكنولوجيةوهو عبارة عن األصول البشرية والتنظيمية 
  .(Khalique, Shaari & Isa, 2011)لثروة للمنظمة في إكتساب المعرفة وتكوين ا

والمهارات والمعلومات  والخبرات المعرفة الضمنية أنهبرأس المال الفكري  وقد عرف
 بها ةيمكن التجار محسوسةإلى أشكال العاملين والتي يمكن تحويلها  يمتلكها التي والمعارف

متميزة مع العالقات والذهنية المكانة ال إنشاءكة من تمكن الشر ، وبالتالي)والكتابةالنشر  كحقوق(
  ).2010وعلي، الحمداني ( متفوقة تنافسية مزايا اكتساب بهدفالمستفيدين 

وكما أنه التراكم المعرفي من المهارات، والخبرات العملية والوظيفية، والتي من الممكن 
ت لمجابهة التحديات والمنافسة في تحويلها لقيمة، باإلضافة إلى أنه ركيزة أساسية للمنظما

  ).2010نور والقشي وقراقيش، (األسواق 
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ويعتبر رأس المال الفكري بأنه نخبة من الكفاءات والمؤهالت والقدرات العقلية والعلمية، 
القادرة على تعظيم أداء المنظمة وإبراز نقاط قوتها، وتعزيز العالقات بينها وبين األطراف التي 

  ). 2012فاطمة ومفيدة، (عها، من خالل توظيف هذه الكفاءات واستثمارها تتعامل م

عبارة عن أصول : أن رأس المال الفكري بأنهالسابقة يرى الباحثان بان  ومن خالل التعاريف
إبراز نقاط  يساهم فييضمن بقاء ونجاح أي منظمة، فهو بدوره  يمعرفية تمثل سالح إستراتيج

 . ها مزايا تنافسية تتفوق بها على غيرها من المنافسينقوة المنظمة وإكساب

  : اليقظة االستراتيجية

في ظل المنافسة الشديدة والتحوالت السريعة، أصبحت المنظمات تعتمد على المعلومات 
األمر الذي فرض على اإلدارة اعتماد نظام معلومات ، يهالد القرارات في إتخاذالقوة  نقطةتعد  التي

 وما يؤثر على فيها تعمل التي البيئة محيط يستجد فيها فرصة التقصي والمتابعة لكل ما يتيح ل
  .أنشطتها

 وفي إدارة األعمال كتب في وبدأ ظهر ، حيثحديثًا ظهر اليقظة مصطلح معرفة أن المهم من
للشركة  متابعةوال واإلشراف والذكية العامة المراقبة وتعني وإدارتها، بالمعلومات التي تهتم العلوم

 بكافة إطالع على الشركة إلبقاء ومستقبلية واقعية معلومات عن البحث خالل وما يحيط بها، من
  ).2018حميدي وسكفالي، ( به تعمل الذي المجال مستوى على تحدث التي التغييرات

د والذي يعني التيقظ والسهر، ويقص Veille)( المصطلح الالتينيمن  اليقظة كلمة مأخوذة
استعداد تام لتلقي اإلشارات الصادرة من  علىبها حالة الوعي واالنتباه التي تجعل الشخص 
 ).2019 الزعبي،(محيطه الخارجي دون معرفة ما يحدث وأين ومتى 

بتدفق المعلومات واستخدامها بالشكل الكامل والصحيح إلنشاء  ذو صلةنشاط  اليقظةف
تمد على البحث والتحليل واالختيار المناسب للمعلومات التي تغيير جديد في المنظمة، فهي تع

  ). 2014أميرة، (توفر مزايا تنافسية 

الصحوة الذهنية التي يمتلكها القائم : أن اليقظة عبارة عنومن خالل ما سبق يرى الباحثان 
  . على العمل والتي تمكنه من التوقع والتخطيط لألعمال التي تسند إليه

   قظة اإلستراتيجيةمفهوم الي

بأنها عملية تتسم باالستمرارية وبواسطتها تستطيع المنظمة جمع ) 2015، بوزيان( عرفتها
المعلومات ومعالجتها وتحليلها من خالل مراقبة محيطها الخارجي، وذلك لغايات ضمان بقاء 

  .المنظمة واستمرارها، واستغالل الفرص وتجنب المخاطر



 ية رأس المال الفكري في تعزيز اليقظة اإلستراتيجية في شركات األدوية األردنيةمدور تن   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3365

بأنها عملية استباقية لألحداث تقوم على استشعار ) 2018سويد وفوزية، (من وعرفتها كل 
ومراقبة المحيط الداخلي والخارجي للمنظمة من خالل انتقاء المعلومات وجمعها وتخزينها 

  .وتحليلها، ونشر ما تم التوصل إليه لتحقيق الغايات التنافسية واألهداف اإلستراتيجية

ومخطط مفتوح  نشاط منظم اليقظة اإلستراتيجية أنها) 2019جمعة، سريدي وبو(ويعرف 
يأخذ شكل نظام معلوماتي لمراقبة التطورات ومواكبتها، ويتيح للمنظمة ، على البيئة الخارجية

القدرة على اإلصغاء والتقصي والمالحظة والمعالجة والتحليل والبث، بغرض اقتناص الفرص 
   .تحقيق أهداف تنافسية وإستراتيجيةومعالجة التهديدات وتفاديها، ول

نشاط جماعي : الباحثانومن خالل التعريفات السابقة فإن اليقظة اإلستراتيجية من وجهة نظر 
منظم ومستمر يعمل جمع ومعالجة المعلومات وتحليلها لتحديد نقاط القوة واستغاللها ومعرفة 

ره يساعد المنظمة في التخطيط لألعمال جوانب الضعف لتجنبها أو السيطرة عليها، والذي بدو
  . المستقبلية وإتخاذ القرارات، وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية مستدامة

  العالقة بين تنمية رأس المال الفكري واليقظة اإلستراتيجية

يعتبر رأس المال الفكري عماد نجاح المنظمات باعتباره مورد جوهري إستراتيجي يمثل 
المنظمة ومحيطها الخارجي، فمن خالله تتمكن المنظمة تحقيق استثمار طويل حلقة الوصل بين 

األمد، وتجديد منتجاتها وتطوير خدماتها بما يتماشى مع المتطلبات في السوق، فالتطور حسب 
حاجة السوق يعني بقاء المنظمة، وهذا ما يدفعها لتوخي الحيطة والحذر لكل ما يستجد في بيئة 

  . سة، فمن ال يتطور ينقرضأعمال شديدة المناف

ففي عصرنا، وعلى إختالف أنواع المنظمات والتنوع في طبيعة عملها، أصبح رأس المال 
إبداعها واستمرارها في عالم سريع التغيير، فهو ذو أهمية عظيمة و الفكري من أهم ركائز نجاحها

، والحفاظ على مكانتها، كما باعتباره القوة القادرة على تحسين مخرجات المنظمة نوعًا وكمًا
ويشكل أحد النقاط التنافسية بين الشركات باعتباره الطريق نحو التطور والتقدم، فاهتمام 
الشركات هذه الفترة يتجه نحو توظيف أشخاص ذو كفاءات ومهارات الختراق األسواق بخدمات 

جميع الموارد المتاحة ومنتجات ذات جودة عالية وتكلفة قليلة، لذلك البد للمنظمات أن تستغل 
لتحقيق األهداف التي تصبوا إليها، ) الموارد المادية، الموارد المعرفية، الموارد المالية(لديها 

فتركيز االهتمام على رأس المال الفكري بات حاجة ملحة لمواكبة التطورات العلمية والتقنية في 
  ).2016لويزة، ( كافة المجاالتو

منظمة الناجحة ال تغفل عن احتياجات العاملين فيها ورغبات ومتطلبات وفضال عن ذلك، إن ال
عمالئها، حيث أصبح هناك حاجة ضرورية بتفعيل نظام يخدم غاياتها اإلستراتيجية ويساعدها في 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  دخيل والبورينيأبو 

  3366

تحديد عوامل نجاحها، والتقاط المعلومات واإلشارات التي تهدد المنظمة لتحليلها ومعالجتها 
تسهل على المنظمة التكييف واالستجابة للتغيرات والمجريات التي تحدث واالستفادة منها، بحيث 

في المحيط الخارجي ومواكبتها سواء أكانت هذه التغيرات تكنولوجية أم تجارية أم بيئية، وبناء 
تصور مستقبلي للقرارات التي ستتخذها، فالمعلومات التي يتم جمعها بواسطة النظام الخاص 

تعد بمثابة نقطة قوة تجعل المنظمة على علم ودراية بالوقائع التي من باليقظة اإلستراتيجية 
الممكن أن تحدث في المستقبل وطرق تجنب المخاطر المحتملة التي قد تهددها من خالل التفكير 
والتخطيط الذي يعتمد على قدرات رأس المال الفكري لدى المنظمة واستثمار نقاط القوة 

  ). 2015لمياء، (و )2015حذاق، (والفرص المتاحة 

كما ويتم النظر إلى اليقظة اإلستراتيجية على أنها نشاط حيوي يحقق للمنظمة الرؤية التي 
تسعى إليها مستقبًال ويتم ذلك بواسطة متخصصين، فهي ذات دور فعال في تحصيل معلومات عن 

ساهمت بالتنبؤ  فقد). 2016يامينة، (المنافسين لها وخططهم وإستراتيجياتهم المستقبلية 
بالعقبات التي ستواجه الشركة مستقبًال، وبالتنبؤ بالمنتجات التي ستنافس بها مع الشركات األخرى 
من خالل مجموعة من الخيارات والمعرفة التي تكييف منتج الشركة مع التطورات المستقبلية التي 

االبتكارية، وزيادة  تؤدي لتحسين خصائصه وجودته وتقليل تكلفته من خالل رفع قدرة الشركة
حيث  .,Dawood & Abbas) (2018قدرتها على اإلنتاج وسرعة الرد على المتغيرات المفاجئة 

أن كل هذه التغيرات تعتمد بشكل أساسي في مواجهتها على رأس مال فكري واعي وملم بأغلب 
الشركة  الظروف والتحديات المستقبلية، كما سيساهم في وضع الحلول اإلستراتيجية لمساعدة

باألسواق بأسعار منافسة وتناسب جميع الفئات،  قدر اإلمكان للحفاظ على جودة منتجاتها وطرحها
   .وبالتالي توسيع حصتها السوقية وزيادة نقاطها التنافسية

ونتيجة لما سبق تتجسد العالقة بين رأس المال الفكري واليقظة اإلستراتيجية، من كون رأس 
ء ال يتجزأ عن المنظمة والمرتكز الذي تقوم عليه أي منظمة لتدوم ولتتفوق على المال الفكري جز

غيرها من المنظمات المنافسة، فالعالقة بينهما عالقة قوية مترابطة، حيث أنه ال يمكن تفعيل نظام 
  . خاص باليقظة اإلستراتيجية ما لم يتوفر رأس مال فكري كفؤ وفعال

 الدراسات السابقة 

على مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة  الباحثان باالطالعم لقد قا
من أجل تكوين إطار مفاهيمي تستند إليه هذه الدراسة في عملية توضيح الجوانب الرئيسية، 

  .وفيما يلي نستعرض بعض هذه الدراسات باللغتين العربية واإلنجليزية
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   الدراسات باللغة العربية

: فعالية اتخاذ القراراتفي  اليقظة اإلستراتيجيةأثر : بعنوان). 2019لشوابكة، ا( دراسة

 )دراسة تطبيقية على شركات األدوية األردنية(الدور المعدل لنظم دعم القرار 

اإلستراتيجية في فعالية إتخاذ القرار ونظم دعم اليقظة أثر  على عرفللت سعت الدراسة
تكون و الباحث المنهج الوصفي التحليلي، عتمداكات األدوية األردنية، القرارات كمتغير معدل بشر

شركة أردنية دوائية، ولتحقيق األهداف التي سعت إليها الدراسة قام  14 مجتمع الدراسة من
موظف تتمثل باإلداريين العاملين في  112الباحث بتوزيع االستبانه على عينة الدراسة والبالغة من 

اإلستراتيجية بكافة أبعادها لها أثر في اتخاذ القرار ليقظة اإلى أن ت الدراسة لوتوصهذه الشركات، 
في الشركات، وأن نظم دعم القرارات لها دور بتحسين أثر اليقظة في فعالية إتخاذ القرار بشركات 

ت بضرورة االستمرار في التزام ودعم اإلدارة بشركات األدوية في تعزيز اليقظة وصوأ، األدوية
راتيجية من خالل الحفز المادي والمعنوي والدعم اإلداري لمواصلة التعامل مع التغييرات اإلست

  . البيئيه السريعة

دور االستثمار في رأس المال البشري في تطوير اليقظة : بعنوان). 2015، لمياء(دراسة 

مديرية التوزيع أم (دراسة حالة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز : اإلستراتيجية

 ) بواقيال

، هدفت الدراسة لتوضيح العالقة بين االستثمار في رأس المال البشري واليقظة اإلستراتيجية
وبلغ سسة ن العاملين بالمؤمتكون مجتمع الدراسة والمنهج الوصفي التحليلي،  واستخدم الباحثان

راسة تم توزيعهم حسب التخصصات، وقامت بتوزيع استبيان على أفراد عينة الد) 178(عددهم 
د في إتخاذ القرارات عن طريق يساعفرد، وتوصلت الباحثة إلى أن نظام اليقظة ) 40(المكونة من 

مراقبة وتحليل محيط البيئة العلمية والتقنية والتكنولوجية، والمؤثرات اإلقتصادية الحالية 
الشركة  والمستقبلية بهدف التقاط التهديدات واغتنام الفرص التطويرية، وأوصت بضرورة اهتمام

  .بعملية استقطاب أفضل الكفاءات لتتخلص من التكاليف التدريبية

دراسة : دور إدارة المعرفة في تحقيق اليقظة اإلستراتيجية: بعنوان). 2015، حذاق(دراسة 

  )أم البواقي(حالة وحدة بناء الهياكل المعدنية المصنعة 

يق اليقظة اإلستراتيجية بمؤسسة بناء هدفت هذه الدراسة لبيان دور إدارة المعرفة في تحق
الهياكل المعدنية المصنعة، واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من 

موظف، وقام الباحث بإجراء المقابالت وتوزيع ) 50(العاملين في المؤسسة بعينة مكونه من 
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نه، وتوصلت الدراسة إلى أن اإلنتقال استبا) 39(استبيان على أفراد عينة الدراسة وبلغ عددها 
إلدارة المعرفة ضرورة حتمية فرضها المحيط الخارجي الشديد المنافسة، وأن اليقظة اإلستراتيجية 
 عملية تتطلب ممثلين ووسائل وطرق حتى تستطيع المؤسسة البقاء منفتحة ومتيقظة على محيطها

كفاء وذوي المؤهالت العلمية المرتفعة الخارجي، كما أوصت إلى ضرورة استقطاب العاملين األ
الستيعاب إدارة المعرفة، وضرورة قيام المؤسسات الجزائرية بتوظيف التكنولوجيا والتقنيات 

  .الحديثة لتفعيل عملية اليقظة اإلستراتيجية

في تحسين ربحية شركات  رأس المال الفكري أثر: بعنوان). 2014وطه،  البشتاوي(دراسة 

  ة األردنيةالصناعات الدوائي

ثر رأس المال الفكري في تحسين ربحية شركات الصناعات أ للتعرف علىهدفت الدراسة 
من مجتمع الدراسة  استخدم الباحثان األساليب الوصفية التحليلية حيث تكوناألردنية، و ةالدوائي

قيق لتح، ودوائية أردنيةشركة  )11(من  الدراسة عينةو، يةاألردن يةدوألل عةصنمالشركات ال
 توصلتو ،)80(وبلغ عددها  هستبانإ توزيعب قام الباحثاناألهداف التي سعت إليها الدراسة 

ما زال محاط بالغموض من حيث مفهومه وأهميته، وأوصت إلى  ن رأس المال الفكريإلى إالدراسة 
 ضرورة االهتمام به واستثماره، وإيجاد خطة للحفاظ على الرأس مال الفكري من خالل البرامج

  .التحفيزية المادية والمعنوية، لجذب ذوي الكفاءات والمهارات وأصحاب الخبرات

تنمية رأس المال الفكري في فاعلية نظم المعلومات  أثر: بعنوان .)2012م، بو الغنأ(دراسة 

 في شركات الصناعات الغذائية في جدة  ةستراتيجياإل

 ةاإلستراتيجي يةنظم المعلوماتالفي فاعلية  مال الفكريالتنمية رأس أثر  لبيان الدارسة هدفت
تكون مجتمع واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، جدة، في  ةشركات الصناعات الغذائيب

 شركات، وقام الباحث بتوزيع االستبانات 7شركات الصناعية الغذائية وبلغ عددها الالدراسة من 
وتوصلت  استبانه، 328 والمكونة من رافيةالعاملين بالوظائف اإلشعينة الدارسة على أفراد 

ولمستوى  س المال الفكريرأشركات لمستوى تنمية الالدارسة إلى أن تصورات المبحوثين في 
وأوصت الدراسة إلى ضرورة اإلهتمام والمحافظة على  ،جاءت بمستوى منخفض راءفاعلية المد

موارد البشرية لديها بمعايير الرأس مال الفكري وربط السياسات المتعلقة باستقطاب وجذب ال
  . الكفاءة
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  نجليزية الدراسات باللغة اإل

ر رأس المال الفكري على االبتكار في الشركات أث :بعنوان )Qurashi et al., 2020(دراسة 

  الصغيرة والمتوسطة في صناعة األدوية في باكستان
Impact of intellectual Capital on Innovation in pharmaceutical 

manufacturing SMEs in Pakistan   ه 

والصغيرة بتكار في الشركات المتوسطة رأس مال الفكري على االالتحديد أثر لالدراسة  هدفت
، وتكون مجتمع التجريبيالمنهج  واستخدم الباحثون .العاملة في مجال تصنيع األدوية في كراتشي

، واستخدمت العينة الهادفة الختيار صناعة األدويةل وصغيرة شركة متوسطة )97( الدراسة من
يجابي ا أثررأس المال الفكري لأن الدراسة إلى  وتوصلت .العينة المستهدفة من المجتمع المبحوث

، وأوصت كراتشيبألدوية صناعة ا والصغيرة التي تعمل في مجالبتكار الشركات المتوسطة ا على
 الدراسات أولى بضرورة الفهم واالهتمام برأس المال الفكري ألهميته في الشركات، وتعد الدراسة

 للباحثين في إجراء قاعدة نظرية حيث ستساهم في توفير حول هذا الموضوع، في باكستان
  .المستقبلية الدراسات

اتيجية على البراعة التنظيمية في أثر اليقظة اإلستر: بعنوان )Alshaer, 2020(دراسة 

  البنوك التجارية األردنية
The Effect of Strategic Vigilance on Organizational Ambidexterity in 

Jordanian Commercial Banksس 

البنوك التجارية بستراتيجية على البراعة التنظيمية أثر اليقظة اإلبراز إلالدراسة هذه  سعت
 ةعينة عشوائي وتكون مجتمع الدراسة من كافة المدراء بالبنوك التجارية، وتم اختيار ،األردنية
 بتوزيع إستبانهقام الباحثان  لتحقيق األهداف التي سعت إليها الدراسةو، مدير 217بلغت  ةبسيط

يجابي لليقظة إإلى وجود أثر  وتوصلت الدراسة. هستبانإ 171وقدرت  الدراسة على عينة
، على البراعة التنظيمية في البنوك التجارية األردنية وكانت البراعة التنظيمية عالية اإلستراتيجية

وأوصت بضرورة توظيف الفرق المختصة باليقظة اإلستراتيجية وتزويدهم بكافة الموارد لتحقيق 
  . األهداف التنظيمية

أثر رأس المال الفكري على الميزة التنافسية في : عنوان (Al Tarawneh, 2017)دراسة 

  شركات األدوية األردنية
Effect of Intellectual Capital on Competitive Advantage in the Jordan 

Pharmaceutical Companies  
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على ) البشري والهيكلي والعالئقي( هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر رأس المال الفكري
الميزة التنافسية في شركات األدوية األردنية، اعتمدت الباحثة المنهج االستكشافي التحليلي، 

بتوزيع استبانه على أفراد عينة قام الباحثان شركة أدوية،  )13(وتكون مجتمع الدراسة من 
توصلت الدراسة إلى أن رأس المال الفكري بأبعاده له تأثير . استبانه) 207(دراسة وبلغ عددها ال

قوي على الميزة التنافسية، وأوصت شركات األدوية األردنية بتقديم البرامج التدريبية لتعزيز 
   .مهارات الموظفين، كما وتوصي العديد من الباحثين بإجراء دراسات مشابهة في هذا الموضوع

 صناعة في الشركات وأداء الفكري المال رأس: بعنوان (Mehralian et al., 2012)دراسة 

  اإليرانية األدوية
Intellectual capital and corporate performance in Iranian 

pharmaceutical industry  

لشركات ومقاييس آداء ارأس مال الفكري ال مكونات فحص العالقة بينإلى  هدفت الدراسة
تحليل اإلرتباط ومعادلة  ستخدم، قام الباحثون بإ)القيمة السوقية، اإلنتاجية، الربحية( الدوائية

 إلىشركة معظمها تعود ) 19(تكون مجتمع الدراسة من  اإلنحدار الخطي البسيط والمتعدد،
نتائج المبنية على المشاهدة والمالحظة في هذا الموضوع ال أن راسة إلىوأشارت الد ،الحكومة
سنوات من سوق ) 6(المعلومات التي تم جمعها على مدار  إلى أندراسة التوصلت و، ةمتناقض

رأس مال الفكري العالقة بين  التي تنص على وجودالبورصة اإليراني لم تدعم فرضية الدراسة 
صت بضرورة تطوير البرامج القيادية عن طريق التركيز على إدارة ومقاييس آداء الشركات، وأو

  . رأس المال الفكري وقياسه واإلفصاح عنه في القوائم المالية

 قطاع في األعمال داءآو الفكري المال رأس: بعنوان (Sharabati et al., 2010)دراسة 

  األدوية األردنية
Intellectual Capital and Business Performance in the Pharmaceutical of 

Jordan Sector  

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في العالقة بين مكونات رأس المال الفكري متمثلة في رأس 
اعتمد  ،في األردنة قطاع الصناعات الدوائيفي  األعمال داءآو )والعالئقي والهيكلي البشري(المال 

مؤسسة مسجلة في االتحاد  (15)وتكون مجتمع الدراسة  الباحثون المنهج االستكشافي التحليلي،
مدير من مستوى اإلدارة الوسطى  )132(أما عينة الدراسة تكونت من  ،األردني لصناعة األدوية

مكوناته  كافةبين رأس المال الفكري بة قويإيجابية و ةوجود عالق وتوصلت الدراسة إلى والعليا،
، وأوصت الشركات أن تقوم بتكليف ذوي داء الشركات في االتحاد األردني لصناعة األدويةآو

الكفاءات والقدرات بوضع الخطط إلدارة رأس المال الفكري وربطه باألهداف اإلستراتيجية 
 . للشركات
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  راسات السابقة ما يميز الدراسة عن الد

دور اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث موضوع الدراسة، حيث تناولت 
كما وتعد تنمية رأس المال الفكري في تعزيز اليقظة اإلستراتيجية في شركات األدوية األردنية، 

بين ثة التي قامت بالربط في األردن في حدود علم الباحواألولى هذه الدراسة من الدراسات القليلة 
س المال الفكري، أر استقطاب(بمتغيرات جديدة لم تدرس من قبل  تنمية رأس المال الفكريأبعاد 
، واليقظة اإلستراتيجية في )س المال الفكريأالمحافظة على راالهتمام وس المال الفكري، أر صناعة

لهذه الدراسة أي دراسة مشابهه لها ، حيث لم تجد الباحثة خالل إعدادها األردنية دويةشركات األ
  .في تناول هذه األبعاد في األردن

إلى أن اليقظة التي توصلت ) 2019الشوابكة، (وهذا ما ربطته الباحثة في دراسة 
اإلستراتيجية بكافة أبعادها لها أثر في إتخاذ القرار في الشركات، وأن نظم دعم القرارات لها دور 

فعالية إتخاذ القرار بشركات األدوية، وأوصت بضرورة االستمرار في التزام  بتحسين أثر اليقظة في
ودعم اإلدارة بشركات األدوية في تطوير اليقظة اإلستراتيجية من خالل التحفيز المادي والمعنوي 

 .والدعم اإلداري لمواصلة التعامل مع التغيرات البيئية السريعة

   مشكلة الدراسة وأسئلتها

تتمثل مشكلة  ،اسةذات الصلة بموضوع الدر السابقة مراجعة األدبيات النظرية اللمن خ
بضعف االهتمام برأس المال الفكري وعدم استيعاب أهميته لدى العديد من الشركات  الدراسة

للكفاءات العاملة  ويؤدي إلى خسارة الشركات ،ذي يؤثر سلبًا على سير العملاألردنية األمر ال
  .لديها

وتمثل اليقظة اإلستراتيجية نشاطًا هامًا للشركات وركيزة تساعدها على مراقبة وجمع 
المعلومات وتوظيفها لتسهيل التعامل مع الظروف الداخلية والخارجية، وعند إجراء العديد من 
المقابالت الشخصية المباشرة للموظفين في الوظائف اإلشرافية والقيادية في شركات األدوية 

تبين وجود عدة تحديات لليقظة اإلستراتيجية تتمثل بجودة المنتجات وتفاوت األسعار  األردنية،
  : بين الشركات، إضافة لطريقة االستقطاب المتبعة في جذب العاملين، وتكمن أسئلة الدراسة كالتالي

اإلستراتيجية في اليقظة  في تعزيزما دور تنمية رأس المال الفكري : السؤال الرئيسي

  دوية األردنية؟شركات األ

  :ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية على النحو التالي

 في شركات األدوية األردنية؟البيئية اليقظة  في تعزيزما دور تنمية رأس المال الفكري . 1
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 في شركات األدوية األردنية؟ نافسيةما دور تنمية رأس المال الفكري في تعزيز اليقظة الت. 2
 الفكري في تعزيز اليقظة التكنولوجية في شركات األدوية األردنية؟ ما دور تنمية رأس المال. 3

  Study Objectives أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى

اليقظة اإلستراتيجية في شركات  في تعزيزتنمية رأس المال الفكري  دورالتعرف على 

 :ةويتفرع من هذا الهدف األهداف الفرعية اآلتي .األدوية األردنية

في شركات  البيئيةاليقظة  في تعزيز ودوره التعرف على مستوى تنمية رأس المال الفكري. 1
 .األدوية األردنية

في شركات  نافسيةالتعرف على مستوى تنمية رأس المال الفكري ودوره في تعزيز اليقظة الت. 2
  .األدوية األردنية

يقظة التكنولوجية في شركات التعرف على مستوى تنمية رأس المال الفكري ودوره في تعزيز ال. 3
 .األدوية األردنية

 Study Importance أهمية الدراسة

   Theoretical importance العلميةاألهمية  :أوًال

في تسليط الضوء على دور تنمية رأس المال الفكري  فيدراسة لاألهمية العلمية لهذه اتتمثل 
تفيد الباحثين في مجال  أنمن المؤمل و ،دوية األردنيةفي شركات األ اليقظة اإلستراتيجيةتعزيز 
ة، وأن تساهم هذه الدراسة في مشابه بحوث إلجراء أمامهمالمجال الموارد البشرية، وفتح  إدارة

بمرجع حديث يختص في مجال تنمية رأس  إثراء وتطوير المعارف من خالل رفد المكتبة العربية
  . بشكل عام وشركات األدوية األردنية بشكل خاص المال الفكري واليقظة اإلستراتيجية

 Applied importance األهمية العملية :ثانيًا

واليقظة  في تعزيز االهتمام بتنمية رأس المال الفكريأن تساهم دراستها  يأمل الباحثان
  . نتائج وتوصيات هذه الدراسة من خالل ،اإلستراتيجية

  Definitions Procedural اإلجرائية التعريفات

تعريفات للمتغيرات المستقلة والتابعة المستخدمة  الباحثان بتبنيقام ألغراض هذه الدراسة 
 :فيها وهي كاآلتي
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 اتملكه التي الماديةمعرفية غير الثروات الصول واأل :Intellectual Capital رأس المال الفكري
العائدات أفكار وابتكارات تساعد في تعزيز  إيجادشركات األدوية األردنية، والتي تساهم في 

 . الميزة التنافسيةالمادية و

مفهوم يعبر عن الجهود  :Intellectual Capital Development تنمية رأس المال الفكري
معرفية غير الثروات الصول ووتعزيز األشركات األدوية األردنية بهدف تطوير  التي تبذلها

 . تحقيق أهداف العاملين وأهداف الشركةلدى العاملين، بهدف  المادية

ما تبذله شركات األدوية  :Attracting Intellectual Capital استقطاب رأس المال الفكري
عالية، والمهارات ال والكفاءات الخبرات ذوي األفرادعن  البحث والتقصيفي  األردنية من جهود
 .عملياتها وأنشطتهاطبيعة مع بما يتناسب وجذبهم للشركة 

تكوين  وسياسات ممارسات :Intellectual Capital Industryي المال الفكرصناعة رأس 
قات برامج تنمية العال عن طريق، بشركات األدوية األردنية الخاصفكري المال الرأس 

 .البرامج والدورات التدريبية محددة تعتمد علىمنهجية  وإتباع ،االجتماعية

 Attention And Preservation of الفكري رأس المالوالمحافظة على االهتمام 
Intellectual Capital :شركات  تطبقهاواإلجراءات اإلدارية التي  مجموعة األساليب

على احتياجات سوق  المعرفي، بناءًاوالحفاظ على مخزونها األدوية األردنية لتنمية وتطوير 
 .العمل وردود فعل العمالء وضرورة استدامة التنافسية للشركة

جمع وتحليل  ، فيالمستمروالوعي بة اعملية الرق :Strategic Vigilance ليقظة اإلستراتيجيةا
التي تقوم بها شركات األدوية والخارجية المنافسة الداخلية والبيانات المتعلقة بالبيئة 

للحصول على المعلومات الالزمة لتتمكن من استغالل الفرص وتجنب التهديدات التي ، األردنية
  .اجههاقد تو

العملية التي تستطيع من خاللها شركات األدوية  : Competitive Vigilanceةنافسيالتاليقظة 
األردنية متابعة كل ما يتعلق بمحيطها من المنافسين الحاليين والمحتملين، وكذلك متابعة 

  .وعمالئهم وأسواقهمإستراتيجياتهم وخدماتهم ومنتجاتهم باإلضافة للتطورات المالية 

شركات هي كل الظروف التي تتعامل معها  :Environmental Vigilance ليقظة البيئيةا
 ؛ كاليقظة الماليةوالتي لم تكن ضمن أبعاد اليقظة التي تم ذكرها سابقًااألدوية األردنية 

 .والثقافية جتماعيةواال والسياسية

 ،ليب العلميةساهي مجموعة من األ :Technological Vigilance اليقظة التكنولوجية
في الوقت الحالي والتي تسعى لديمومة شركات األدوية  تطبقهاالتي  ةوالتقنيات التكنولوجي
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التي تطرأ في سوق العمل التطورات والمستجدات  مواكبة، لتساعدها في تطويرها مستقبًال
 .جمعها عن البيئة المنافسةيتم العلمية التي قاعدة البيانات من خالل 

  اءاتالطريقة واإلجر

يبين منهجية الدراسة ومجتمع  للدراسة، حيثالطريقة واإلجراءات المتبعة  الجزءيتناول هذا 
أداة الدراسة، كما ويبين وثبات وعينة الدراسة وخصائصها كما يبين أداة الدراسة وحساب صدق 

   .األساليب اإلحصائية المتبعة في التحليل

  منهجية الدراسة 

س المال الفكري في ألتوضيح دور تنمية ر التحليلي ستكشافياإلعلى المنهج  الباحثان اعتمد
على الباحثان  حيث اعتمد ستراتيجية بأبعادها في شركات األدوية األردنية،تعزيز اليقظة اإل

  : المصادر التالية لجمع البيانات الالزمة للدراسة والمتمثلة في

   المصادر الثانوية

ى الكتب والمصادر والدراسات السابقة باإلضافة إلى الرسائل الجامعية حيث تم االعتماد عل
  . والمواقع اإللكترونية المختلفة

   Primary Sources األوليةالمصادر 

كأداة رئيسية من عينة الدراسة  هستبانتم االعتماد بشكل أساسي في جمع البيانات على اال
  . والقيادية في شركات األدوية في األردنبشكل مباشر والممثلة بالوظائف اإلشرافية 

أداة الدراسة بالرجوع إلى اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات  الباحثان ببناءحيث قام 
األول تناول المتغيرات  أقسام، القسمالصلة بموضوع الدراسة، وقد تكونت أداة الدراسة من ثالثة 

 )17(تنمية رأس المال الفكري حيث تضمن تناول م الثاني القس الديموغرافية لعينة الدراسة، بينما
فقرات، وصناعة ) 6(استقطاب رأس المال الفكري مكون من : فقرة موزعة على ثالثة أبعاد وهي

س المال الفكري ومكون أفقرات، واإلهتمام والمحافظة على ر )6(رأس المال الفكري ومكون من 
فقرة موزعة على ثالثة ) 16( ستراتيجية والتي تضمنتوالقسم الثالث اليقظة اإل .فقرات) 5(من 

فقرات، واليقظة ) 5(فقرات، اليقظة التجارية مكونة من  )5(اليقظة البيئية ومكونة من : أبعاد وهي
  .فقرات) 6(التكنولوجية ومكونة من 
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   Population and Sample of The Studyمجتمع وعينة الدراسة 

، فقد نما هذا القطاع ردن من أهم القطاعات االقتصادية األردنيةفي األ ءيعد قطاع الدوا
ويشكل  ،بعد قطاع البوتاسيوم والفوسفات جمالي الصادراتإمن  لثةاحتل المرتبة الثاو بشكل كبير

من %) 20(نتجات الدوائية فقد شكلت نسبة موأما نسبة المن الصادرات األردنية،  %)8(نسبة 
إن الدول العربية مثل السعودية والعراق  ،وفضًال عن ذلك اع التصنيع،إجمالي الناتج المحلي لقط

 أن تركيز ، إضافة الىجات الدوائيةمن الصادرات للمنت%) 80(والجزائر تستورد ما يزيد عن 
تساع الجغرافي في مناطق إفريقيا وأوروبا وغيرها بغرض يصب على اإلاألدوية األردنية شركات 

إدارة قنوات جودة وكفاءة التصنيع، القطاع بامتيازات حكومية، من حيث هذا حظي و ،النمو السريع
يتعلق بتسجيل المنتجات الدوائية اإلدارة التنظيمية فيما  ،)التسويق المحلي والدولي(التوزيع 

  ).2015جريج ونايف، (لألسواق المحلية والتصديرية 

شرافية والقيادية في شركات ئف اإلمن العاملين في الوظا )146(يتكون مجتمع الدراسة من 
مدير عام، مدير، نائب مدير، رئيس قسم، نائب رئيس (دوية األردنية، تحت المسميات الوظيفية األ

الشرق األوسط للصناعات الدوائية، نهر (شركة وهي ) 5(، حيث بلغ عدد شركات األدوية )قسم
 ويدية األردنية للمنتجات الطبية والتعقيم،األردنية إلنتاج األدوية، الس األردن للصناعات الدوائية،

حيث تم تناول هذه الشركات فقط لعدم تعاون شركات األدوية األردنية نتيجة ، )الحكمةأدوية 
يوضح معلومات عن شركات األدوية  )3(والجدول رقم لجائحة كورونا،  للظروف السائدة في ظل

  .األردنية

وتم ) 146(وبلغ عددهم ، فراد الدراسة المستهدفينألى عه االستبان الباحثان بتوزيعوقام 
استبانات غير مستوفية لشروط التحليل،  )4(، كانت )146(من أصل ه استبان )142(تحليل 

 ةمن إجمالي االستبانات المستردة وهي نسب %)97.3(ستبانات الصالحة للتحليل وبلغت نسبة اإل
  .مقبولة ألغراض التحليل اإلحصائي

   Validity and Reliability of the study Tool  أداة الدراسة وثبات صدق

ختصاص والخبرة من العلى مجموعة من المحكمين من ذوي ا هاالستبانالباحثان  عرض
دارة في الجامعات المختلفة للتحقق من صدق األداة حيث بلغ في أقسام اإل يةهئية التدريسالأعضاء 
مالئمة كل  ومدىالتأكد من محتوى األداة وجودة الفقرات محكمين، حيث طلب منهم  )9( عددهم

فقرة بمجالها، ومدى سالمتها من حيث الصياغة اللغوية، وإجراء التعديالت الالزمة عليها من 
  .وجهة نظرهم
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 ،)Cronbach Alpha(ختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا إ الباحثان بإستخدامحيث قام 
لي بين إجابات أفراد العينة عن جميع األسئلة في أداة الدراسة، وتتراوح لقياس مدى الثبات الداخ

وكلما كانت قيمته مرتفعة كلما كان ثبات اإلجابات أعلى، والجدول أدناه  ،)1 -0(قيمته بين 
  .يوضح معامالت كرونباخ ألفا لمتغيرات الدراسة

  اد الدراسة واألداه ككللجميع فقرات أبع) كرونباخ ألفا(معامالت الثبات  ):1(جدول 

  )كرونباخ ألفا(معامل   البعد  المجال

  تنمية رأس المال الفكري

  0.905  ستقطاب رأس المال الفكريا
  0.838  س المال الفكرياصناعة ر

  0.887  س المال الفكرياهتمام والمحافظة راال
  0.929  المجال ككل

  اليقظة اإلستراتيجية

  0.892  اليقظة البيئية
  0.817  التجارية اليقظة

  0.877  اليقظة التكنولوجية
  0.921  المجال ككل

  The Likert Scale مقياس ليكارت

جل تحليل البيانات واختبار الفرضيات من خالل أتم اعتماد مقياس ليكارت الخماسي من 
جابة عبر عن اإلت )1( :إجابة أفراد العينة على أسئلة اإلستبيان، حيث كانت الدرجات كما يلي

جابة تعبر عن اإل) 3(تعبر عن اإلجابة أوافق بدرجة منخفضة، ) 2(أوافق بدرجة منخفضة جدًا، 
جابة أوافق تعبر عن اإل) 5(جابة أوافق بدرجة عالية، تعبر عن اإل) 4(أوافق بدرجة متوسطة، 

  .بدرجة عالية جدًا

فراد العينة وحسابه لكل أجابات ية إلولغايات تفسير اإلجابات تم حساب المتوسطات الحساب
) 2(فقرة من فقرات اإلستبيان، كما تم حسابه لكل مجال من مجاالت الدراسة، والجدول أدناه رقم 

  .يبين المقياس المسخدم في الدراسة

  مقياس الدراسة): 2(جدول 

  1  2  3  4  5  الدرجة
مستوى 
  الموافقة

أوافق بدرجة 
  عالية جدًا

أوافق بدرجة 
  ةعالي

أوافق بدرجة 
  متوسطة

أوافق بدرجة 
  منخفضة

أوافق بدرجة 
  منخفضة جدًا
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عند التعليق على المتوسط الحسابي ه الباحثان المقياس الذي اعتمد) 2(يظهر جدول رقم  
 الباحثان بتحديدمن أجل تحديد درجة الموافقة قام نموذج الدراسة، وأللمتغيرات المعتمدة في 

  :، بعد إجراء المعادلة أدناه)ع، متوسط، منخفضمرتف(ثالث مستويات وهي 

 عدد المستويات/ ) لإلجابةالحد األدنى  –الحد االعلى لإلجابة = (طول الفترة 

  =1−5
3

    = 4
3

    = 1.33 
  
  :وبناًء عليه، تكون المستويات كالتالي

  درجة موافقة منخفضة )2.33- 1(

  درجة موافقة متوسطة) 2.34-3.67(

  درجة موافقة مرتفعة )3.68-5(

في تقييم المتوسط الحسابي يتبعه الباحثان يوضح المقياس الذي س )3(والجدول رقم 
  .والرجوع إليه عند التعليق على المتوسطات الحسابي

  مقياس تقييم المتوسط الحسابي): 3(الجدول رقم 

  درجة التقييم  الوسط الحسابي
  منخفضة  1-2.33

  متوسطة  2.34-3.67
  مرتفعة  3.68-5

  حدود الدراسة 

  .أجريت الدراسة على الوظائف اإلشرافية والقيادية في شركات األدوية األردنية :ةالبشري ودالحد

الشرق األوسط للصناعات (أجريت الدراسة في شركات األدوية األردنية  :ةالمكاني ودالحد
 الدوائية، نهر األردن للصناعات الدوائية، األردنية إلنتاج األدوية، السويدية األردنية للمنتجات

   ).والتعقيم، أدوية الحكمة ةالطبي

  .م 2021أجريت الدراسة في عام  :ةالزماني ودحدال
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  Determinants of the study  محددات الدراسة

عدم لأثناء إعداد هذه الدراسة صعوبة في جمع البيانات فيما يفيد دراستها واجه الباحثان 
، إضافة لندرة ة في ظل جائحة كوروناتعاون شركات األدوية األردنية نتيجة للظروف السائد

دراسات شر، حيث وجد الباحثان بشكل مبا) والتابع المستقل(الدراسات التي تربط بين المتغيرين 
   .بعاد المتغير المستقل وهو تنمية رأس المال الفكري باليقظة اإلستراتيجيةأتربط أحد 

  نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة واختبار الفرضيات

  النتائج المتعلقة بأبعاد تنمية رأس المال الفكري عرض

ستراتيجية في شركات س المال الفكري في تعزيز اليقظة اإلأدور تنمية رلتوضيح مستوى 
إلى حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ألبعاد تنمية ، لجأ الباحثان ةاألدوية األردني

  .يوضح النتائج) 4(رأس المال الفكري، والجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مجال ): 4(جدول 
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي" تنمية رأس المال الفكري"

  البعد  الرتبة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  اإلنحراف

  المعياري

  درجة

  التقييم

  مرتفع  0.65  3.99  ل الفكريستقطاب رأس الماإ  2  1

  مرتفع  0.54  4.03  صناعة رأس المال الفكري  1  2

  مرتفع  0.66  3.87  االهتمام والمحافظة على رأس المال الفكري  3  3
  مرتفع  0.55  3.97  ككل" تنمية رأس المال الفكري"مجال 

اد مجال تنمية إلجابات أفراد العينة عن أبع الحسابي طالمتوسن أ) 5(يظهر الجدول رقم 
صناعة وجميعها كانت بدرجة مرتفعة، جاء بعد ) 4.03 -3.87(رأس المال الفكري تراوحت بين 

، تالها في المرتبة الثانية بعد )4.03(ولى بمتوسط حسابي بلغ بالمرتبة األ س المال الفكريأر
ثة بعد االهتمام ، فيما كان بالمرتبة الثال)3.99(بمتوسط حسابي بلغ  س المال الفكريأر استقطاب

، فيما بلغ المتوسط )3.87(حيث بلغ المتوسط الحسابي  س المال الفكريأر والمحافظة على
بدرجة مرتفعة، ) 3.97(فراد العينة عن مجال تنمية رأس المال الفكري بلغ أالحسابي إلجابات 

هذه و الباحثان ويعز ،وهذا مؤشرًا يدل على أن شركات األدوية األردنية تهتم بتنمية رأس الفكري
النتيجة إلى أن شركات األدوية األردنية تسعى باستمرار نحو استقطاب الكفاءات البشرية ذات 
الخبرات والمهارات العالية، والقادرة على استيعاب كافة التطورات والتغيرات في الشركة، فنجاح أي 

 . شركة يعتمد على االختيار السليم للمورد البشري
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  ستراتيجيةعلقة بأبعاد اليقظة اإلعرض النتائج المت

إلى حساب ، لجأ الباحثان ردنيةدوية األفي شركات األ ستراتيجيةاإلاليقظة لتوضيح مستوى 
  .يوضح النتائج) 5(نحرافات المعيارية، والجدول رقم المتوسطات الحسابية واإل

 "بعاد مجال ألعينة عن فراد اأجابات نحرافات المعيارية إلالمتوسطات الحسابية واإل): 5(جدول 
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي" ستراتيجيةاإلاليقظة 

  البعد  الرتبة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  درجة

  التقييم

  مرتفع  0.75  3.83  اليقظة البيئية 3  1

  مرتفع  0.57  4.04 نافسيةاليقظة الت  2  2

  عمرتف  0.59  4.15 اليقظة التكنولوجية  1  3
  مرتفع  0.56  4.02  ككل" االستراتيجيةاليقظة  "مجال 

بعاد مجال أجابات أفراد العينة عن إل المتوسطات الحسابيةن أ) 5(يظهر الجدول رقم  
اليقظة وجميعها كانت بدرجة مرتفعة، جاء بعد ) 4.15 - 3.83(ستراتيجية تراوحت بين اإلاليقظة 

اليقظة ، تالها في المرتبة الثانية بعد )4.15(حسابي بلغ بالمرتبة األولى بمتوسط  التكنولوجية
حيث بلغ  البيئية ةاليقظ، فيما كان بالمرتبة الثالثة بعد )4.04(بمتوسط حسابي بلغ  نافسيةالت

اليقظة ، فيما بلغ المتوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عن مجال )3.83(المتوسط الحسابي 
ية نافسهذه النتيجة إلى أن اليقظة التويعزو الباحثان  .مرتفعة بدرجة) 4.02(ستراتيجية بلغ اإل

دراسة األوضاع التسويقية  تمكن الشركاتت فمن خاللهامهم جدًا لشركات األدوية األردنية، بعد 
إمكانية ، باإلضافة إلى أذواق المستهلكينورغبات العمالء التغير في معرفة و والتنافسية في السوق،

   .نافسين المحتملينالتنبؤ بالم

ما دور تنمية رأس المال الفكري في تعزيز : الذي ينص على النتائج المتعلقة بالسؤال

  في شركات األدوية األردنية؟ ستراتيجيةاإلاليقظة 

دور تنمية نحدار البسيط للتعرف على معادلة اإل الباحثان بتطبيقلإلجابة عن هذا السؤال قام 
، كما هو موضح في في شركات األدوية األردنية ةستراتيجياإلاليقظة س المال الفكري في تعزيز أر

 ).6(جدول رقم 
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دور تنمية رأس المال الفكري في تعزيز اليقظة نحدار البسيط لنتائج معادلة اإل): 6(الجدول 
  في شركات األدوية األردنية ستراتيجيةاإل

  السؤال
  الخطأ

  المعياري

  االرتباط

)R(  

  القوة

  )R2(التفسيرية 
F 

  الداللة

  اإلحصائية
دور تنمية رأس المال الفكري في ما 

في  ستراتيجيةاإلتعزيز اليقظة 
  شركات األدوية األردنية

0.37  0.76  0.58  193.573  0.000  

، وهي دالة إحصائية )0.76(بلغت  )R(ن قيمة معامل االرتباط أ) 6(يوضح الجدول رقم 
في شركات  ةستراتيجياإلالمال الفكري في تعزيز اليقظة س أتنمية رلدور وتدل على أن هناك 

من التباين ) %58(إلجابات أفراد العينة ) R2(، فيما بلغت القيمة التفسيرية األدوية األردنية
خرى أختالفات ناتجة عن متغيرات من اإل) 42%(الحاصل في متغير رأس المال الفكري، في حين 

يجابية إوهي قيمة ) F( )193.573(راسة، وبلغت قيمة عتبار في نموذج الدلم تؤخذ بعين اإل
األمر الذي يدل على الدور اإليجابي لدور تنمية ) α ≥ 0.05(حصائيًا عند مستوى داللة اودالة 

  .ستراتيجيةرأس المال الفكري في تعزيز اليقظة اإل

زيز ما دور تنمية رأس المال الفكري في تع: الذي ينص علىالنتائج المتعلقة بالسؤال 

  اليقظة البيئية في شركات األدوية األردنية؟

دور تنمية نحدار البسيط للتعرف على معادلة اإل الباحثان بتطبيقبة عن هذا السؤال قام لإلجا
، كما هو موضح في جدول رأس المال الفكري في تعزيز اليقظة البيئية في شركات األدوية األردنية

  ).7(رقم 

س المال الفكري في تعزيز اليقظة أدور تنمية رنحدار البسيط لة اإلنتائج معادل): 7(الجدول 
  البيئية في شركات األدوية األردنية

  السؤال
  الخطأ

  المعياري

  االرتباط

)R(  

  القوة

  )R2(التفسيرية 
F 

  الداللة

  اإلحصائية
دور تنمية رأس المال الفكري 
في تعزيز اليقظة البيئية في 

  شركات األدوية األردنية
0.49  0.76  0.57  187.390  0.000  

، وهي دالة إحصائية )0.76(بلغت ) R(رتباط ن قيمة معامل اإلأ) 7(يوضح الجدول رقم 
س المال الفكري في تعزيز اليقظة البيئية في شركات األدوية أتنمية رلدور وتدل على أن هناك 
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من التباين الحاصل في ) %57(نة إلجابات أفراد العي) R2(، فيما بلغت القيمة التفسيرية األردنية
ختالفات ناتجة عن متغيرات أخرى لم تؤخذ من اإل) 43%(متغير رأس المال الفكري، في حين 

يجابية ودالة إحصائيًا إوهي قيمة ) F( )187.390(بعين االعتبار في نموذج الدراسة، وبلغت قيمة 
س المال أجابي لدور تنمية راألمر الذي يدل على الدور اإلي) α ≥ 0.05(عند مستوى داللة 

  .الفكري في تعزيز اليقظة البيئية

ما دور تنمية رأس المال الفكري في تعزيز : الذي ينص علىالنتائج المتعلقة بالسؤال 

  ية في شركات األدوية األردنية؟نافساليقظة الت

دور تنمية نحدار البسيط للتعرف على بتطبيق معادلة اإلقام الباحثان لإلجابة عن هذا السؤال 
، كما هو موضح في ية في شركات األدوية األردنيةنافسس المال الفكري في تعزيز اليقظة التأر

  ).8(جدول رقم 

س المال الفكري في تعزيز اليقظة أدور تنمية رنحدار البسيط لنتائج معادلة اإل): 8(الجدول 
  ية في شركات األدوية األردنيةنافسالت

  السؤال
  الخطأ

  يالمعيار

  االرتباط

)R(  

  القوة

  )R2(التفسيرية 
F 

  الداللة

  اإلحصائية
س المال الفكري في أدور تنمية ر

في شركات  نافسيةتعزيز اليقظة الت
  األدوية األردنية

0.40 0.72  0.52  150.888  0.000  

، وهي دالة إحصائية )0.72(بلغت ) R(رتباط ن قيمة معامل اإلأ) 8(يوضح الجدول رقم 
ة في شركات األدوية نافسيتنمية رأس المال الفكري في تعزيز اليقظة التلدور لى أن هناك وتدل ع
من التباين الحاصل في ) %52(إلجابات أفراد العينة ) R2(، فيما بلغت القيمة التفسيرية األردنية

خرى لم تؤخذ أختالفات ناتجة عن متغيرات من اإل) 48%(متغير رأس المال الفكري، في حين 
حصائيًا اودالة  هوهي قيمة إيجابي) F( )150.888(عتبار في نموذج الدراسة، وبلغت قيمة ن اإلبعي

األمر الذي يدل على الدور اإليجابي لدور تنمية رأس المال ) α ≥ 0.05(عند مستوى داللة 
  .يةنافسالتالفكري في تعزيز اليقظة 
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س المال الفكري في تعزيز ما دور تنمية رأ :الذي ينص علىالنتائج المتعلقة بالسؤال 

  اليقظة التكنولوجية في شركات األدوية األردنية؟

دور تنمية نحدار البسيط للتعرف على بتطبيق معادلة اإلقام الباحثان لإلجابة عن هذا السؤال 
، كما هو موضح في رأس المال الفكري في تعزيز اليقظة التكنولوجية في شركات األدوية األردنية

  .)9(جدول رقم 

س المال الفكري في تعزيز أدور تنمية رنحدار البسيط لنتائج معادلة اإل): 9(الجدول 

  ةدوية األردنياليقظة التكنولوجية في شركات األ

  السؤال
  الخطأ

  المعياري

  االرتباط

)R(  

  القوة

  )R2(التفسيرية 
F 

  الداللة

  اإلحصائية
دور تنمية رأس المال الفكري في 

لوجية في تعزيز اليقظة التكنو
  شركات األدوية األردنية

0.48  0.57  0.32  66.483  0.000  

، وهي دالة إحصائية )0.57(بلغت  )R(رتباط ن قيمة معامل اإلأ) 9(يوضح الجدول رقم 
س المال الفكري في تعزيز اليقظة التكنولوجية في شركات أتنمية رلدور وتدل على أن هناك 

من التباين ) %32(إلجابات أفراد العينة ) R2(لقيمة التفسيرية ، فيما بلغت ااألدوية األردنية
خرى أختالفات ناتجة عن متغيرات من اإل) 68%(الحاصل في متغير رأس المال الفكري، في حين 

يجابية ودالة إوهي قيمة ) F) (66.483(عتبار في نموذج الدراسة، وبلغت قيمة لم تؤخذ بعين اإل
س أاألمر الذي يدل على الدور اإليجابي لدور تنمية ر) α ≥ 0.05(حصائيًا عند مستوى داللة إ

 .التكنولوجيةالمال الفكري في تعزيز اليقظة 

 Recomondations التوصيات

في هذه الدراسة، قامت بتقديم بعض من  الباحثانإليها  ع على النتائج التي توصلبعد اإلطال
على اليقظة اإلستراتيجية في  يس المال الفكرأالتوصيات التي من شأنها أن تعزز دور تنمية ر

  :تراح ما يليإقشركات األدوية األردنية، من خالل 

العمل على زيادة اإلهتمام برأس المال الفكري وزيادة اإلهتمام بالطرق والوسائل المتوفرة  .1
الستقطاب رأس المال الفكري واإلهتمام والمحافظة على رأس المال الفكري في شركات 

 .األردنية األدوية



 ية رأس المال الفكري في تعزيز اليقظة اإلستراتيجية في شركات األدوية األردنيةمدور تن   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3383

، وتطوير األردنية دويةداخل شركات األ يتطوير نظام استقطاب إلكتروني لرأس المال الفكر .2
وير رصيدها المعرفي الالزم لصناعة رأس المال طعالقاتها مع ذوي اإلختصاص من أجل ت

 .ىالفكر

بين  ةيجتماعالعمل على المحافظة واإلهتمام برأس المال الفكري من خالل تنمية العالقات اال .3
العاملين ومكافئة الموظفين المبتكرين، وتقييمهم على أساس الجهد المبذول ال الواسطة 

 .والمحسوبية
اإلهتمام باليقظة اإلستراتيجية في شركات األدوية األردنية من خالل البحث باستمرار في  .4

ة في المستمرة لتطورات اإلحصائيات السكاني والمتابعةالسلوكيات اإلستهالكية للزبائن 
 .أسواقها
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واقع القيادة االسرتاتيجية وعالقتها بشفافية اإلدارة لدى العاملني في أكاديمية األمري 
 حسني للحماية املدنية

  
  **الدالبيح عبدالرزاقو *معتصم ابو شتال

  

  ملخص

هدفت الدراسة التعرف واقع القيادة االستراتيجية وعالقتها بشفافية اإلدارة لدى العاملين في أكاديميـة  
ــر حســ  ــون مجتمــع          األمي ــي، وتك ــى المــنهج الوصــفي التحليل ــد اعتمــدت الدراســة عل ــة، وق ين للحمايــة المدني

ــا وموظفــة، وبلغــت عينــة الدراســة  ) 195(الدراســة مــن  ــا وموظفــة، تــم اختيــارهم بطريقــة  ) 60(موظًف موظًف
لحمايــة فــي أكاديميــة األميــر حســين ل أن واقــع القيــادة االســتراتيجية  وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة  . عشــوائية
ــة ــي      ،)4.52(جــاءت بدرجــة مرتفعــة جــدا وبمتوســط حســابي      المدني ــادة ف ــى أن الق ــك إل ــزو الباحــث ذل ويع

ــام األول لمؤسســتهم، وبنــاء ســمعة طبيــة والقيــام             ــة المدنيــة يولــون االهتم ــة األميــر حســين للحماي أكاديمي
رؤيـة والرسـالة واألهـداف    بأعمالهم وواجباتهم على أكمل وجه، ويقمون بالتخطيط االسـتراتيجي فـي وضـع ال   

وكذلك واقع شـفافية اإلدارة  .ويسعون لتحقيقها؛ لتجنب األخطاء والعثرات، مما انعكس إيجابا على المؤسسة
فـروق ذات داللـة   عـدم وجـود   ، وأظهـرت النتـائج أيضـا    )4.49( وبمتوسـط حسـابي  جاء بدرجة مرتفعـة جـدا   

ألمير حسين للحماية المدنية تبعا لمتغير الجنس والمؤهل إحصائية لواقع القيادة االستراتيجية في أكاديمية ا
العلمي،ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام األكاديميـة بكـل العـاملين بصـرف النظـر عـن الجـنس، مـن بـاب العدالـة           

أوصـت الدراسـة بعقـد    . والمساواة، كما أن مهـام العمـل موزعـة إلـى حـد مـا بالتسـاوي بـين الـذكور واإلنـاث          
ل للعــاملين؛ لتبصــيرهم بأهميــة القيــادة االســتراتيجية وشــفافية اإلدارة، واالســتفادة مــن    دورات وورشــات عمــ

  .تجارب الدول المتقدمة في موضوع القيادة االستراتيجية وشافية اإلدارة

  .حسين، العاملينالالقيادة االستراتيجية، شفافية اإلدارة، أكاديمية األمير : الكلمات المفتاحية
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The Reality of Strategic Leadership and its Relationship to 
Management Transparency among Employees of the Prince Hussein 

Academy for Civil Protection  
 

Motasem Abushattal and Abdelrazag Al-Dalabeeh, Prince Al Hussein bin 
Abdullah II Academy for Civil Protection. 

 

Abstract 
The study aimed to identify the reality of strategic leadership and its relationship to 

management transparency among employees of Prince Hussein Academy for Civil 
Protection. The study relied on the descriptive analytical method, and the study 
population consisted of (195) male and female employees, and the study sample 
amounted to (60) male and female employees, who were chosen randomly. The results 
of the study showed that the reality of strategic leadership in Prince Hussein Academy 
for Civil Protection came to a very high degree with an average of (4.52). They carry out 
strategic planning in setting the vision, mission and goals and strive to achieve them; To 
avoid errors and pitfalls, which reflected positively on the institution. As well as the 
reality of management transparency came to a very high degree with an arithmetic 
average (4.49), and the results also showed that there were no statistically significant 
differences for the reality of strategic leadership in Prince Hussein Academy for Civil 
Protection according to the gender variable and educational qualification, and the 
researcher attributes this to the academy’s interest in all employees regardless of gender. 
As a matter of justice and equality, work tasks are distributed to some extent equally 
between males and females. The study recommended holding courses and workshops for 
employees; To enlighten them about the importance of strategic leadership and 
transparency of management, and to benefit from the experiences of developed countries 
in the subject of strategic leadership and management transparency. 

Keywords: Strategic leadership, Management transparency, Prince Hussein Academy, 
Employees. 

  

  : المقدمة

صلة بطبيعة اإلنسان فوجود الناس  القيادة هي من الظواهر االجتماعية القديمة لما لها من
بتنظيم أفراد تلك الجماعات والعمل على شكل جماعات يظهر الحاجة الماسة والضرورية لمن يقوم 

ذلك في على تخطيط وتنظيم العالقة القائمة بينهم، ونرى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ب
وهذه اشارة للقيادة، حيث إن نجاح أو " إذا كان ثالثة في سفر فيؤمروا أحدهم"حديثة القائل 

  .فشل أي جماعة يعود لنجاح أو فشل قائدها
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أصبحت الحاجة ماسة لقيادة و ومنهنا نجد أهمية القيادة للمؤسسات بكافة أنواعها،
لمناسبة، والقدرة على تحمل المسؤوليات االستراتيجية التي تمتاز بالكفاءة والمهارة والخبرة ا

 .والتكيف مع كل ما هو جديد ومتطور، للقيام بالجهد المطلوب منه على أكمل وجه

وتتميز القيادة االستراتيجية بأنها تؤدي دورها بكفاءة عالية في بيئة تتصف بالغموض 
وجهيات المنظمة، والتعقيد والتشويش ويرى البعض أن القادة االستراتيجيين يتطلعون لوضع ت

المصري، ( وباألحرى تحديد وجهتها المستقبلية، ويؤسسون المعنى واألغراض واألهداف للمنظمة
2015.( 

والناظر هنا يجد أن العالم يواجه في عصرنا الحالي أكبر التحديات والمعوقات والمشكالت 
لوجي، واالنفجار الهائل في المالية واإلدارية، نظرًا للنمو السريع والتقدم العلمي والتقني والتكنو

 ).2012الحريري،( الكثيرة المعلومات والمعارف المختلفة من جوانب الحياة

ويشهد العالـم في اآلونة األخيرة تحوالت وتغيرات كبيرة وسريعة، وظهر الحديث عن مفهومـ 
االت الشفافية سواء في الدول النامية ام المتقدمة يرجع ذلك لتأثير ثورة المعلومات واالتص

وانتشارها عمى كافة المستويات واألصعدة، حيث برزت أفكار جديدة وسياسات وتوجيهات عالمية 
 .نحو االصالح اإلداري على شتى المستويات

 فغياب الشفافية في المجتمعات يزيد من تفاقمـ الفساد في هذه المجتمعات وباآلتي يؤدي إلى
 ).2007الراشدي،( ليس والرشوة والسرقةتفشي الظواهر السلبية السيئة فيها كالغش والتد

فقيمة الشفافية تكمن في أنها قناة مفتوحة ما بين اإلدارة والمؤسسات المختلفة لنقل 
المعلومات والبيانات بكل وضوح بدون عائق، وباإلضافة ألهمية الشفافية في مؤسسات الدولة 

 .المختلفة إال أننا نجد للشفافية أهمية كبيرة في عمل المؤسسات

والخاص، إذ تساعد على  وتنبع أهمية الشفافية في آثارها اإليجابية على القطاعين العام
تحقيق العديد من الفوائد ومنها تعزيز دور الوالء لدى العاملين، وزيادة انتاجيتهم وشد هممهم، 

 ).2010السيعي،( وترسيخ قيم التعاون وتضافر الجهود ووضوح النتائج وتحسينها

تراتيجية ترتبط ارتباطًا قويًا في إرساء الشفافية في المؤسسة، حيث لها دور فالقيادة االس
كبير في بناء المؤسسات وتنظيمها وترتيبها وإصالحها، لتحقيق االرتقاء والنمو بالمؤسسة، فهذا 
دليل على نجاح المؤسسة وارتقائها وتقدمها لتحقيق أهدافها ومصالحها المشتركة مع المؤسسات 

 .األخرى
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 :لة الدراسةمشك

لقد أولت القيادات االدارية اهتمامًا واسع للقيادة االستراتيجية وربطها في بمفهوم الشفافية 
 من اجل بناء المؤسسة حتى ترقى بالعمل المؤسسي وتعمل على نجاح مخرجات المؤسسة

 الطائي والكبيسي،(ودراسة ) 2017، سعيد وعباس( دراسة: وأوصت بعض الدراسات مثل
تنبع مشكلة الدراسة من و ة تفعيل استخدام القيادة االستراتيجية وربطها بالشفافيةبضرور )2016

إذ الحظ الباحث من خالل  ،أهمية موضوعها وهو القيادة االستراتيجية وعالقتها بشفافية اإلدارة
 المسح الميداني أن هناك ضعف في تطبيق القيادة االستراتيجية والشفافية في العمل المؤسسي

إلى أن يتناول مشكلة الدراسة التي يمكن تحديد مشكلتها على النحو  انالباحث مما دفع
 :اآلتي

 ما واقع القيادة االستراتيجية في أكاديمية األمير حسين للحماية المدنية؟ .1

 ما واقع شفافية اإلدارة لدى العاملين في أكاديمية األمير حسين للحماية المدنية؟ .2

ستراتيجية في تعزيز شفافية اإلدارة لدى العاملين في هل يوجد فرق في واقع القيادة اال .3
، والمؤهل المؤهل )ذكر، أنثى(أكاديمية األمير حسين للحماية المدنية باختالف متغير الجنس

 ؟)دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(العلمي 
 ميرما عالقة القيادة االستراتيجية في تعزيز شفافية اإلدارة لدى العاملين في أكاديمية األ .4

 حسين للحماية المدنية؟

 :أهداف الدراسة

 :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية
 .التعرف على واقع القيادة االستراتيجية في أكاديمية األمير حسين للحماية المدنية .1

 .التعرف على واقع شفافية اإلدارة لدى العاملين في أكاديمية األمير حسين للحماية المدنية .2

رق في واقع القيادة االستراتيجية في تعزيز شفافية اإلدارة لدى العاملين في الكشف عن الف .3
، والمؤهل المؤهل )ذكر، أنثى(أكاديمية األمير حسين للحماية المدنية باختالف متغير الجنس

 ).دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(العلمي 
ة لدى العاملين في أكاديمية الكشف عن العالقة القيادة االستراتيجية في تعزيز شفافية اإلدار .4

 .األمير حسين للحماية المدنية
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 :أهمية الدراسة
تقوم الدراسة بربط عالقة القيادة االستراتيجية بتعزيز الشفافية اإلدارية لدى اإلدارة لدى  .1

 حسين للحماية المدنية العاملين في أكاديمية األمير
 قيادة االستراتيجية والشفافية اإلداريةتناولت الدراسة موضوعًا ذا أهمية في عصرنا الحالي ال .2

 إمكانية االستفادة من النتائج والتوصيات التي ستتوصل لها الدراسة .3

 .تقديم توصيات مناسبة لتحسين واقع الشفافية اإلدارية .4

 :حدود الدراسة
للحماية  بن عبدالله الثاني حسينالأكاديمية األمير طبقت هذه الدراسة في : الحدود المكانية .1

 .نية في عمانالمد

 .م 2021هذه الدراسة في عام طبقت: الحدود الزمانية .2
 .العاملين في أكاديمية األمير حسين للحماية المدنيةجميع : الحدود البشرية .3

تناولت هذه الدراسة القيادة االستراتيجية وعالقتها بشفافية االدارة  :الحدود الموضوعية .4
 .اية المدنيةلدى العاملين في أكاديمية األمير حسين للحم

 :مصطلحات الدراسة

والكفاءة في  وضوح الرؤية المستقبلية وتحقيق الفاعلية" :القيادة االستراتيجية اصطالحا
المنظمة المستندة إلى العالقة بين األهداف والفرص المتاحة وفق مرونة وتحقيق حالة من 

للوصول إلى تحقيق  التكامل والتنسيق بين المنظمة والبيئة من خالل االبتكار واإلبداع
ص  ،2012يونس، " (األهداف على المستويين القريب والبعيد لوضع المنظمة في الصدارة

21 .( 

نمط قيادي يمكن القائد من القدرة على التخيل والتفكير والتصور  :القيادة االستراتيجية إجرائيًا
فق خطة المستقبلي والتأثير في االخر ونقل المؤسسة من الحاضر إلى المستقبل و

  .استراتيجية وتطلعات مستقبلية نحو تحقيق النمو واالزدهار

الوضوح التام، في اتخاذ القرارات، ورسـم الخطط والسياسات : "الشفافية اإلدارية اصطالحا
وعرضها على الجهات المعنية بمراقبة أداء الحكومة نيابة عن الشعب، وخضوع الممارسات 

 ).203، ص2011السكارنة، " (ستمرة والمحاسبةالسياسية واإلدارية للمراقبة الم
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الوضوح التام في اتخاذ القرارات والسياسات والتشريعات واالتصاالت : الشفافية اإلدارية إجرائيًا
وعرض المعلومات والبيانات ومشاركة االخرين في ذلك، وترسيخ الممارسات اإلدارية 

  .السليمة، ومراقبة االنحراف وتعديله

  : قةالدراسات الساب

هدفت الدراسة التعرف على الدور الذي تلعبه القيادة  ،)2019(أبوسمرة دراسة 
االستراتيجية في تنمية المهارات اإلدارية، وتحديد طبيعة وقوة العالقة بين القيادة االستراتيجية 
ة بأبعادها الستة وتنمية المهارات اإلدارية، وذلك من وجهة نظر العاملين بوزارة العمل الفلسطيني

بالمحافظات الجنوبية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من 
مفردة من العاملين في وزارة العمل تم اختيارهم ) 184(مفردة من مفردات المجتمع البالغ ) 125(

أن  :باستخدام العينة العشوائية البسيطة، وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها
مستوى القيادة االستراتيجية من وجهة نظر العاملين في وزارة العمل الفلسطينية جاء بمعدل 

، فيما كان مستوى المهارات اإلدارية لدى العاملين %)59.34(بلغ الوزن النسبي  متوسط، حيث
  %). 72.42(مرتفعة، حيث اتضح ذلك من خالل حصوله على وزن نسبي 

فت الدراسة إلى الكشف عن القيادة االستراتيجية وأثرها في ، هد)2018(دراسة الزهراني 
تطوير قدرات التعلم التنظيمي بجامعة أم القرى، والتعرف على درجة ممارسة القيادة االستراتيجية، 
وتحديد درجة توافر قدرات التعلم التنظيمي في جامعة أم القرى بالمملكة السعودية، واستخدم 

موظًفا وموظفة، وبينت أهم نتائج  )384(ليلي، وتكونت العينة من الباحث المنهج الوصفي التح
وبينت النتائج عن وجود عالقة موجبة . الدراسة أن القيادة االستراتيجية تمارس بدرجة عالية

 .طردية ذات داللة إحصائية ألبعاد القيادة االستراتيجية في تطوير قدرات التعلم التنظيمي

الدراسة التعرف على القيادة االستراتيجية وتأثيرها  هدفت ،)2017( دراسة سعيد وعباس
مديرا في بعض دوائر وزارة االسكان ) 92(وتكونت عينة الدراسة  ،في تحقيق السمعة التنظيمية

في العراق، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود ارتباط وتأثير عال للقيادة 
  .طبيق عالي للقيادة االستراتيجيةاالستراتيجية في السمعة التنظيمية مع ت

هدفت الدراسة التعرف على القيادة االستراتيجية ودورها في تفعيل  ،)2017(دراسة فيصل 
من ) 33(األداء التنظيمي، واستخدم الباحث أسلوب المسح الشامل، وتكونت عينة الدراسة من 

داللة إحصائية بين أبعاد  نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية ذات رؤساء األقسام، وكشفت
عن  القيادة االستراتيجية بداللة متغيراتها، وأبعاد األداء التنظيمي مجتمعة، كما كشفت النتائج
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وجود أثر ذو داللة إحصائية بين أبعاد القيادة االستراتيجية بداللة متغيراتها، وأبعاد األداء 
  .التنظيمي مجتمعة

دراسة التعرف على طبيعة العالقة بين القيادة سعت ال ،)2016( دراسة الطائي والكبيسي
وكشفت النتائج عن انخفاض في  ،االستراتيجية والتجديد التنظيمي في بعض مستشفيات بغداد،

التوجه االستراتيجي، االهتمام بتطوير رأس المال (مستوى بعض متغيرات القيادة االستراتيجية 
أن هناك مستوى مقبول فيما يتعلق  ت النتائجوبين) البشري، البحث عن الكفاءات والحفاظ عليها

كما توصلت الدراسة إلى ) الحفظ على ثقافة مؤثرة، والتأكيد على الممارسات األخالقية(بمتغيري 
 .وجود عالقة ايجابية وقوية بين القيادة االستراتيجية والتجديد التنظيمي

  :التعقيب على الدراسات

أنها قدمت العديد من النتائج الهامة، ومن أبرز  انحثبعد مراجعة الدراسات السابقة وجد البا
أن مستوى القيادة االستراتيجية من وجهة نظر العاملين في وزارة العمل الفلسطينية : هذه النتائج

وجود عالقة موجبة طردية ذات داللة إحصائية ألبعاد القيادة االستراتيجية  جاء بمعدل متوسط،
ووجود ارتباط وتأثير عال للقيادة االستراتيجية في السمعة  ،في تطوير قدرات التعلم التنظيمي

التنظيمية مع تطبيق عالي للقيادة االستراتيجية، ووجود أثر ذو داللة إحصائية بين أبعاد القيادة 
االستراتيجية بداللة متغيراتها، وأبعاد األداء التنظيمي مجتمعة، كما أظهرت النتائج أيضا ووجود 

 . ية بين القيادة االستراتيجية والتجديد التنظيميعالقة ايجابية وقو

و القيادة تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في الهدف األساسي الذي تسعى إليه وه
 االستراتيجية وعالقتها بشفافية اإلدارة لدى العاملين في اكاديمية األمير حسين للحماية المدنية،

اسات السابقة في إثراء إطارها النظري وتفسير نتائجها، واستفادت هذه الدراسة، من نتائج الدر
ولعل ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، تناولها فئة هامة في المجتمع، وهي فئة 

الجنس، ( :تناولها لمتغيرات العاملين في أكاديمية األمير حسين، وما يميز هذه الدراسة عن غيرها
 .)والمستوى األكاديمية

 :ظرياإلطار الن

بأنها عملية تتعلق بتحقيق الميزة  )2016(القيادة االستراتيجية كما عرفها الياسري 
 .مع المنافسين كما انها تعتبر انتاجا .التنافسية بالمقارنة لعملية االدارة االستراتيجية

فوصفاها بأنها قدرة التأثير في اآلخرين بعينة تنفيذ المهام  )2016(أما الفيحان وجالب 
بشكل طوعي والتي تسهم في توجيه مسار المنظمة بالشكل الصحيح على المدى  المطلوبة

 .الطويل والمحافظة بالمقابل على االستقرار المالي في االمد الطويل
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كل منظمة تسعى على الرغم من اختالف حجمها وطبيعة عملها ونشاطها واهدافها الى البقاء 
ة استراتيجية تؤمن بالرؤية المستقبلية قادرة على واالستمرار والنمو وهذا اليكون دون وجود قياد

قراءة المستجدات واالحداث بما يضمن استمرار المنظمة ونموها وتحقيق طموحاتها في ظل 
عالم بلغت فيهً  المنافسة ذروتها واصبحت المتغيرات البي من اي وقت مضى واكثر عدائية اكبر 

 .)2016الطائي والكبيسي، ( تعقيدا

دة االستراتيجية في المنظمة هو اعادة التنظيم بشكل يقلل المصاعب ويذللها ان مهام القيا
وتكون قابلة للحل مستقبال، واظهرت بعض الدراسات ان هناك قيادة استراتيجية قادرة على 

االبداع واالبتكار، التغيير، : تحقيق نتائج مرضية لم يكون من المتوقع الوصول اليها من خالل
 ).2014باديس، (لى االفضل مع وجود روح المخاطرة واالنتقال من حال ا

تتجلى برصد وفهم البيئة المؤسسية الداخلية  )2015( اهمية القيادة االستراتيجية القيسي
والخارجية المحلية والعالمية من اجل اتخاذ قرارات صائبة حول جدوى االستثمارات المؤسسية 

لتحديات والفرص البيئية، ان القادة والنشاطات التي تمارس وزيادة المرونة لالستجابة 
االستراتيجية تعطي التفسير المالئم والمنطقي االضطراب وغموض البيئة وتقدم رؤية تسمح 

 .للمنظمة بالتطور

القيادة االستراتيجية هي اجراءات من بطت المتوقع اظهارها من خالل جودة قرار او نتيجة 
 .مة بشكل خاص في النتائج كأداء تنظيميمعينة، القيادة باألداء حيث ان المنظمات مهت

للقيادة االستراتيجية اهمية كبيرة تمكن في المالئمة بين حاجات كافة االطراف من خالل ما 
تملكه من قدرات ومؤهالت للتعامل مع هذه المهام االمر الذي يؤكد فاعلية العالقة المتبادلة بين 

ية فالمنظمات تدعم البرامج والمشاريع االجتماعية المنظمة وبيئتهاً  االجتماع على المنظمة ذاتها 
 .)2010الزعبي، (التي تعود بالنفع الحقا 

 :مفهوم الشفافية

الشفافية بأنها تعني أن تعمل اإلدارة العامة في بيت من زجاج،  )4:2002(عرفت الطوخي 
نظمات الخاصة كل ما به مكشوف للعاملين والجمهور، فهي التزام على منظمات اإلدارة العامة والم

التي تتلقى دعمًا من الدولة باإلفصاح والعالنية والوضوح في ممارسة أعمالها عن طريق تسبيبها 
 .مع خضوعها للمساءلة

الشفافية بأنها وضوح التشريعات وسهولة فهمها، واستقرارها  )17 :2005(وعرف ارتيمة 
ورها وفقًا للتغيرات االقتصادية وانسجامها مع بعضها، وموضوعيتها، ووضوح لغتها، ومرونتها وتط
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واالجتماعية واإلدارية وبما يتناسب مع روح العصر، إضافة إلى تبسيط اإلجراءات، ونشر 
 .المعلومات واإلفصاح عنها وسهولة الوصول إليها بحيث تكون متاحة للجميع

تدل على اهمية الشفافية حيث انها تعمـل على تقليل  جوانب )48: 2007(واضاف الطشة 
والعمـل على تمكين . الغموض والضبابية، وتساهم في القضاء على الفساد، وغموض التشريعات

القرارات الصادرة من المعنيين من خارج وداخل المؤسسة، والعمل علـى تمكـين القرارات الصادرة 
من المعنيين الداخليين والخارجيين في المؤسسة، والعمل على تلبية حقـوق العامة في الفهم 

لمعرفة من خالل مشاركتهم في المعلومات، وتقدم المساعدة فـي فهـم إدارة عمليات البيانات وا
الداخلية، وتسمح بتوعية المواطن واطالعه على الخيارات المتاحة، وتعمل على تسهيل عمليات 

 .تقييم األداء

موضوعية فقد أضاف بان الشفافية تؤدي إلى اختيـار قيـادات تتـصف بال) 2002(أما اللوزي 
إلى أن الشفافية ) 2002(ويشير منـصور . والنزاهة واالنتماء والوالء للمؤسسة والصالح العام

تعمل على تقليل الغموض والضبابية وتساهم في القضاء على الفـساد وانعـدام الشفافية يؤدي إلى 
 .غموض التشريعات

 :إلى وجود ثالثة أنواع للشفافية؛ وهي) 2004(وأشارت دعيبس 
وهي شفافية منقولة بتعسف أو مقلدة بأسلوب نسخي ال يناسب طبيعة عمل : الشفافية المدبلجة -

المؤسسة المعنية وظروفها؛ كنقل شفافية مطبقة مثًال في القطـاع الحكـومي إلـى القطـاع 
 .الخاص

 .شفافية تبرز لخدمة هدف ومصالح معينة وال ُترى في األحوال االعتيادية -

هي الشفافية التي تنتقي النتائج الجيدة مهما تواضعت، وتبرزها بأسـلوب : تقائيةالشفافية االن -
وهذه الشفافية طاغ ية ومصحوبة بحملة إعالمية وإعالنات عندما تكـون األرقـام  .مبالغ فيه

 واألحداث إيجابية وبالمبررات إذا كان هناك إخفاق

 :منهجية الدراسة

يلي كونه األنسب إلجراء هذه الدراسة ِاذ ينتمي إلى اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحل
التي معرفة القيادة  نوع من انواع البحوث الوصفية، لإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها،

 .االستراتيجية وعالقتها بشفافية اإلدارة لدى العاملين في أكاديمية األمير حسين للحماية المدنية
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 : مجتمع الدراسة وعينتها

أكاديمية األمير حسين للحماية المدنية في الموقر في كون مجتمع الدراسة من جميع في يت
مفردة، وقد تم اختيارهم ) 60(موظًفا وموظفة، وتكونت عينة الدراسة من) 195(عمان، وعددهم 

  .يوضح تقسيم عينة الدراسة) 1(بطريقة عشوائية، والجدول رقم 

  وصف خصائص عينة الدراسة :)1(جدول 

 النسبة المئوية العدد فئة المتغير تغيرالم

 الجنس
 68.3 41 ذكر
 31.7 19 أنثى

 المؤهل العلمي
 13.3 8 دبلوم

 50.0 30 بكالوريوس
 36.7 22 دراسات عليا

 100.0 60 المجموع

  :أداة الدراسة

ة تعددت أدوات البحث العلمي التي تستخدم في جمع المعلومات والبيانات، وبناًء على طبيع
البيانات التي يراد جمعها، وعلى المنهج المتبع في الدراسة، ظهر أن األداة األكثر مالئمة لتحقيق 

االستبانة، إذ صممت بعد مراجعة األدبيات، وأساليب البحث العلمي، والدراسات : أهدافها، هي
  .الميدانية ذات الصلة بموضوع الدراسة

 القيادة االستراتيجية وعالقتها بشفافية اإلدارةفقرة، تهتم بمعرفة ) 28(تكونت األداة من 
تقيس ) 16-1(، فكانت الفقرات من لدى العاملين في أكاديمية االمير حسين للحماية المدنية
تقيس شفافية ) 28- 17(، ومن فقرة القيادة االستراتيجية أكاديمية األمير حسين للحماية المدنية

موافق ( :المدنية، وأمام كل فقرة خمسة بدائل، وهي في أكاديمية االمير حسين للحماية اإلدارة
خمس درجات، موافق وتعطى أربع درجات، محايد وتعطى ثالث درجات، غير موافق  وتعطى بشدة

تم تقسيم المقياس إلى خمسة فئات، ، )وتعطى درجتان، غير موافق بشدة وتعطى درجة واحدة
، درجة )2.60-1.81(نخفضة، وفئته ، درجة م)1.8 -1(درجة منخفضة جدا، وفئته من : (وهي

، وأخيرا درجة مرتفعة جدا، )4.20- 3.41(، درجة مرتفعة، وفئته )3.40-2.61(متوسطة، وفئته 
  .))5-4.21(وفئته 
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  : صدق أداة الدراسة

محكما من ذوي الخبرة والتخصص؛ لمعرفة آرائهم حول مدى ) 11(عرض األداة على تم 
ليتها، حيث شمل ذلك انتماء الفقرات للمقياس ككل، وقد تم انسجام االستبانة ووضوحها، وشمو

تعديل وصياغة األسئلة بناًء على توصية المحكمين، وفي ضوء ما أبداه المحكمون من مقترحات 
للتعديل، تم القيام بإجراء التعديالت التي اتفق عليها المحكمون، وفي ضوء ذلك تم تعديل 

صياغة بعض الفقرات لتشير بشكل مباشر ومختصر لما  وحذف عددا منها، باإلضافة إلى إعادة
  . تهدف له الفقرة، مما حقق الصدق الظاهري لها

  : ثبات أداة الدراسة

 Cronbach,s(للتحقق من ثبات االتساق الداخلي لألداة، تم حساب معامل كرونباخ الفا 
Alpha( على عينة استطالعية مماثلة لعينة الدراسة مكونة من ،)وقد بلغت  ا وموظفة،موظًف) 15

ما يدلل على ثبات عال لالستبانة، وهي قيمة مناسبة ) 0.972( قيمة معامل الثبات للمقياس
  .ألغراض الدراسة

  :عرض النتائج ومناقشتها

ما واقع القيادة االستراتيجية في أكاديمية األمير  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول
  حسين للحماية المدنية؟

جابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات لإل
 .يبين النتائج) 2(أفراد العينة، والجدول 

  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة للقيادة االستراتيجية  :)2(جدول 

 المستوى
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 الرقم الفقرات

 4.33 1.08 مرتفعة جدا
توفر القيادة وسائل تكنولوجية حديثة لتطوير أداء العاملين 

 10 .في األكاديمية

 4.36 0.91 مرتفعة جدا
تتم عملية االتصال والتواصل بين مختلف المستويات اإلدارية 

 17 .بالسرعة والوقت المناسب

 4.40 0.84 مرتفعة جدا
األكاديمية لتصحيح االنحرافات  يهدف النظام الرقابي داخل

 15 .وليس العقاب

 4.41 0.78 مرتفعة جدا
تساعد القيادة العاملين على تنمية قدراتهم ومشاركتهم بشكل 

 7 مستمر
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 المستوى
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 الرقم الفقرات

 4.46 0.99 مرتفعة جدا
تحرص القيادة على تحديد رؤية استراتيجية لألكاديمية تتسم 

 1 .بالوضوح والدقة

 16 .القوانين واألنظمة على جميع الموظفين دون تمييز تطبق 4.48 0.81 مرتفعة جدا
 6 .تتميز القيادة بتطوير الكادر الوظيفي داخل األكاديمية 4.48 0.72 مرتفعة جدا

 4.50 0.67 مرتفعة جدا
تعمل قيادة األكاديمية على تنظيم الدورات المتنوعة 

 9 .لموظفيها

 4 .ءات والقدرات المميزة لتخدم األكاديميةتستقطب القيادة الكفا 4.53 0.72 مرتفعة جدا
 14 .تتجنب القيادة تغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة 4.55 0.79 مرتفعة جدا

 4.56 0.67 مرتفعة جدا
تكافئ قيادة األكاديمية موظفيها ذوي التقديرات العالية في 

 8 .تقييم األداء السنوي

 5 .قيادة الكفاءة أساسًا لترقية العاملين داخل األكاديميةتتبنى ال 4.60 0.66 مرتفعة جدا
 11 .تشجع األكاديمية موظفيها على العمل بروح الفريق الواحد 4.60 0.66 مرتفعة جدا

 4.65 0.68 مرتفعة جدا
تعتمد القيادة على خطط استراتيجية تنبثق من رسالة 

 3 .األكاديمية

 2 ة رؤية ورسالة واضحة لألكاديميةتتبنى القياد 4.66 0.60 مرتفعة جدا

 4.66 0.60 مرتفعة جدا
تسعى قيادة األكاديمية إلى نشر القيـم والمعتقدات التي 

 13 .تنسجـم مع استراتيجيتيها

 4.70 0.59 مرتفعة جدا
تؤمن قيادة األكاديمية بأن الثقافة التنظيمية تؤثر على درجة 

 12 .أداء والتزام موظفيها

مرتفعة 

 جدا
 الدرجة الكلية 4.52 0.51

لقيادة أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة لواقع ا) 2(يتبين من الجدول 

جاءت جميعها بدرجة مرتفعة جدا  أكاديمية األمير حسين للحماية المدنيةفي  االستراتيجية
تؤمن قيادة "رة ، حيث كان أعالها للفق)4.70 - 4.33(وتراوحت المتوسطات الحسابية بين 

، في حين كان أدناها "األكاديمية بأن الثقافة التنظيمية تؤثر على درجة أداء والتزام موظفيها
  ".توفر القيادة وسائل تكنولوجية حديثة لتطوير أداء العاملين في األكاديمية"للفقرة 

جدا للقيادة ، التي أظهرت درجة مرتفعة )2018(وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة الزهراني 
، ودراسة الطائي )2019(االستراتيجية، في حين اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة أبوسمرة 

  .، التي أظهرتا درجة متوسطة ومنخفضة للقيادة االستراتيجية)2016( والكبيسي
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ويعزو الباحث ذلك أظهرت النتائج أن واقع القيادة االستراتيجية جاءت بدرجة مرتفعة جدا، 
القادة في أكاديمية األمير حسين للحماية المدنية يولون االهتمام األول لمؤسستهم، وبناء  أن إلى

سمعة طبية والقيام بأعمالهم وواجباتهم على أكمل وجه، ويقمون بالتخطيط االستراتيجي في وضع 
ى الرؤية والرسالة واألهداف ويسعون لتحقيقها؛ لتجنب األخطاء والعثرات، مما انعكس إيجابا عل

 .المؤسسة

ما واقع شفافية اإلدارة لدى العاملين في أكاديمية :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني
  األمير حسين للحماية المدنية؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
 .يبين النتائج) 3(أفراد العينة، والجدول 

 توىالمس
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 الرقم الفقرات

 9 .تأخذ في االعتبار آراء الزمالء معايير التقييم في اإلدارة 4.06 1.28 مرتفعة
 6 .تقوم اإلدارة بتصميم برامج التدريب والتنمية 4.43 0.76 مرتفعة جدا
 8 .العاملين وفقا ألدائهمتؤدي عملية تقييم الوظائف الى ترتيب  4.43 0.74 مرتفعة جدا
 1 .لدى اإلدارة خطة طويلة األجل للموارد الموجودة فيها 4.50 0.89 مرتفعة جدا

 4.50 0.67 مرتفعة جدا
يسهم التخطيط في اإلدارة بمعرفة االحتياجات من الموارد 

 5 .واألدوات

 7 .تهتم اإلدارة باقتراحات وأراء العاملين 4.56 0.67 مرتفعة جدا
 10 .تقوم اإلدارة بتحفيز العامليين 4.58 0.67 تفعة جدامر

 3 .تقوم اإلدارة بتحليل البيئة الخارجية لتحديد الموارد 4.60 0.61 مرتفعة جدا
 4 .يتم استخدام تقييم األداء كأداة أساسية لتحديد أداء العاملين 4.60 0.66 مرتفعة جدا
 11 .لمعلومات التي تتعلق باألداء للجميع العاملينتوفر اإلدارة كل ا 4.63 0.68 مرتفعة جدا

 4.70 0.59 مرتفعة جدا
تستخدم اإلدارة أدوات التنبؤ لتحديد االحتياجات المستقبلية 

 2 .لألكاديمية

 الدرجة الكلية 4.49 0.54 مرتفعة جدا

شفافية أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة لواقع ) 3(يتبين من الجدول 
اإلدارة لدى العاملين في أكاديمية األمير حسين للحماية المدنية جاءت الدرجة الكلية مرتفعة جدا 

تستخدم اإلدارة "، حيث كان أعالها للفقرة )4.70 -4.06(وتراوحت المتوسطات الحسابية بين 
معايير "لفقرة ، في حين كان أدناها ل"أدوات التنبؤ لتحديد االحتياجات المستقبلية لألكاديمية

  ".تأخذ في االعتبار آراء الزمالء التقييم في اإلدارة
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ذلك إلى أظهرت النتائج أن واقع شفافية اإلدارة جاءت بدرجة مرتفعة جدا، ويعزو الباحث 
اهتمام القادة بالمعاملين في المؤسسة لمساعدتهم ومساندتهم، والتعامل معهم بروح القانون 

بعيدا عن العالقات الشخصية والواسطة والمحسوبية، فضًلا عن استخدام ومبدأ المساواة والعدالة 
  .نظام الحوافز والمكافآت التشجيعية للموظفين المتميزين

هل يوجد فرق في واقع القيادة االستراتيجية في  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث
ير حسين للحماية المدنية باختالف تعزيز شفافية اإلدارة لدى العاملين في أكاديمية األم

  ؟)دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(، والمؤهل المؤهل العلمي )ذكر، أنثى(متغير الجنس

في واقع ، لعنتين مستقلتين، لمعرفة )t-test(لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخدام اختبار 
/ ذكر(اختالف متغير الجنس ب القيادة االستراتيجية في أكاديمية األمير حسين للحماية المدنية

 .يظهر النتائج) 4(، والجدول )أنثى

، باختالف القيادة االستراتيجية في أكاديمية األمير حسين للحماية المدنيةواقع ولمعرفة 
، تم استخدام تحليل التباين األحادي )دراسات عليا/ بكالوريوس/ دبلوم(متغير المؤهل العلمي 

)One Way ANOVA( والجدول ،)يظهر النتائج) 5.  

  لمتغير الجنس) t( نتائج اختبار :)4(جدول 

 Sig قيمة T قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير
  الجنس
 

 0.448 0.76 0.49 4.49 ذكر
   0.57 4.60 أنثى
القيادة االستراتيجية في لواقع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 4(يتضح من الجدول 

حيث كانت قيمة الداللة أكبر من تبعا لمتغير الجنس، األمير حسين للحماية المدنيةأكاديمية 
ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام . ، وبالتالي قبول الفرضية الصفرية، أي عدم وجود فرق)0.05(

األكاديمية بكل العاملين بصرف النظر عن الجنس، من باب العدالة والمساواة، كما أن مهام العمل 
  .إلى حد ما بالتساوي بين الذكور واإلناثموزعة 

  لمتغير المؤهل العلمي  )One Way ANOVA(نتائج تحليل  :)5(جدول 

 البيان
مصدر 

 التباين
مجموع 

 المربعات
  درجات

 الحرية
متوسط 

 المربعات
  قيمة
F 

  قيمة
Sig 

 المؤهل العلمي
 0.53 2 1.06 بين المجموعات

 0.25 57 14.78 داخل المجموعات 0.137 2.06
  59 15.85 المجموع
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القيادة االستراتيجية في لواقع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 5(يتبين من الجدول 
حيث كانت قيمة الداللة أكبر تبعا لمتغير المؤهل العلمي، أكاديمية األمير حسين للحماية المدنية

ويعزو الباحث ذلك إلى وجود ، وبالتالي قبول الفرضية الصفرية، عدم وجود فرق) 0.05(من 
قناعة تامة عند العاملين باألكاديمية، وبأهميتها وبمتطلباتها، والعمل بروح الفريق بصرف النظر 

  .عن المؤهل العلمي

ما عالقة القيادة االستراتيجية في تعزيز شفافية  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع
  حسين للحماية المدنية؟ ية األميراإلدارة لدى العاملين في أكاديم

بين القيادة ) Pearson(حساب معامل ارتباط بيرسونتم  لإلجابة عن هذا السؤال،
، )0.94(حسين للحماية المدنية، وبلغ  للعاملين في أكاديمية األميراالستراتيجية وشفافية اإلدارة 

مع دراسة الزهراني  مما يدلل على عالقة طردية موجبة قوية جدا، وتختلف هذه الدراسة
التي أظهرت درجة  ،)2016( ، دراسة الطائي والكبيسي)2017(، دراسة سعيد وعباس)2018(

  .عالية

  :التوصيات

 :في ضوء ما توصلت إلى النتائج يوصي الباحث بما يأتي
عقد دورات وورشات عمل للعاملين؛ لتبصيرهم بأهمية القيادة االستراتيجية وشفافية اإلدارة،  .1

 .لوعي بقيم العمل وأخالقياتهوتعميق ا
االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في موضوع القيادة االستراتيجية وشافية اإلدارة  .2

 . للحفاظ على المستوي العالي الذي تتصف به المؤسسة، وتطوير أدائها
إجراء المزيد من الدراسات التربوية حول القيادة االستراتيجية وشفافية اإلدارة من حيث  .3

 .بعاد واألنواع والتطبيقات في أكاديمية األمير حسين وغيرها من المؤسساتاأل
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  في محافظة عجلون  لحوضي كفرنجة وراجبالتحليل املورفومرتي 
 باستخدام نظم املعلومات الجغرافية

  
  **وعلي أحمد العنانزة *عدي حسان جالبنة

  

  ملخص

، تحليل الخصائص المورفومترية لحوضي كفرنجة وراجب في محافظة عجلـون الى الدراسة  هذه هدفت
ــة وخلصـــت ــى إ الدراسـ ــتطالة ن ألـ ــغ  معامـــل االسـ ــة بلـ ولحـــوض وادي راجـــب ) 0.57(لحـــوض وادي كفرنجـ

ــرض          ) 0.55( ــدل علــى عــدم تع ــدائري وهــذا ي ممــا يعنــي ان الحوضــين ممــدودين وبعيــدين عــن الشــكل ال
) 0.78(وقـد بلغـت قيمـة كثافـة التصـريف فـي حـوض وادي كفرنجـة         . لحت المائياالحوض لفترة طويلة من 
بوجود العديد من الينابيع وان الجريان يقتصر علـى   والذي يمكن تفسيره) 0.76(وفي حوض وادي راجب 

م ولحـوض راجـب   1400في حين بلغ التضرس الكلي لحوض وادي كفرنجـة  . ينعدد من القنوات في الحوض
كم، وهي نسب /م 82كم ولحوض وادي راجب /م 68.6م والمعدل العام للتضرس في حوض كفرنجة 1150

لية التعرية على منحدرات الحوض، والـذي يظهـر مـن خـالل     عالية تدل على صغر مساحة الحوض وكثافة عم
االمــر الــذي % 65.2ولحــوض وادي راجــب % 65.1التكامــل الهبســومتري لحــوض وادي كفرنجــة والبــالغ   

يوضـح ان هـذه االوديـة تمـر فــي مرحلـة الشـباب مـن دورة التعريــة وأن تكويناتهـا الصـخرية ال تـزال بانتظــار           
  .لحتادورها في 

  .المورفومترية، عجلون، نظم المعلومات الجغرافية: حيةالكلمات المفتا
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Morphometric Analysis of Kufranjeh and Rajab Basins in Ajloun 
Governorate Using Geographic Information Systems (GIS)  

 

Odai H. Jlabneh, Postgraduate Student, University of Jordan. 

Ali A. Ananzeh, Professor of Geography, University of Jordan. 
 

Abstract 
The study aimed to analyze the morphometric characteristics of Kufranajeh and 

Rajab basins in Ajloun governorate. It concluded that the elongation coefficient for 
Kufranajeh Valley basin reached (0.57) and for Wadi Rajab basin (0.55), which means 
that the two basins are elongated and far from the circular shape. This indicates that the 
basin has not been exposed for a long period of erosion. The value of the drainage 
density in Kufranajeh basin was (0.78), and in Wadi Rajab basin (0.76), which can be 
explained by the presence of many springs, and that the runoff is limited to several 
channels in the basin. Whereas the total relief of Kufranajeh basin reached 1400 m 
compared with Rajab basin 1150 m, and the general average of relief in Kufranajeh 
basin was 68.6 m / km and Wadi Rajab basin was 82 m / km. These high rates indicate 
the small area of the basin and the intensity of the erosion process on the slopes of the 
basin, which is evident through the Hypsometric curve of Kufranajeh Valley basin of 
65.1% and of Wadi Rajab Basin of 65.2%. This indicates that these valleys are in the 
youth stage of the erosion cycle and their rock formations are still waiting for their role 
in the erosion cycle. 

Keywords: Morphometric, Ajloun, Geographic information systems. 
  

  : المقدمة

حواض المائية انعكاسا طبيعيا للتضاريس، لكنها الحقا تبدأ بتحديد وتشكيل تعتبر األ
وتعددت وسائل البحث  .مرآة للوضع الجيولوجي والمناخي والنباتي ائص السطح، فهي تعتبرخص

في الدراسات المورفومترية بما يواكب الوسائل العلمية المتاحة، فاستخدمت الخرائط الكنتورية 
  )1(.المحصورة في الخرائط الطبوغرافية ومن ثم الصور الجوية والحقا نظم المعلومات الجغرافية

. التطبيقية الجيومورفولجياد تحليل الخصائص المورفومترية أحد االتجاهات الحديثة في يع
لشبكة المياه ألحواض األنهار  الشكلية والتضاريسية والمساحيةيتعلق األمر بالمسح والخصائص و

وبالتالي . تحليلها وفًقا ألسس رياضية وهندسية دقيقة يستفيد منها المتخصصون ويتم. والجداول
  )2(.ي تساعد على االستفادة منها في مختلف المجاالتفه
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  :أهداف الدراسة

 .حواض المائية في منطقة الدراسةتحديد األ -1

 .حواض منطقة الدراسةتحليل الخصائص المورفومترية أل -2

ر الخصائص المورفومترية لألحواض المدروسة في تشكيل جيومورفلوجية منطقة دو برازإ -3
 .الدراسة

  :منهجية الدراسة

هدافها باستخدام المنهجي الوصفي في وصف المتغيرات أعى هذه الدراسة لتحقيق تس
حواض عداد خريطة دقيقة لألإومنهج التحليل الكمي في تحليل البيانات الجغرافية و ،المورفومترية

  .المائية في منطقة الدراسة

  :واعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات

المصادر، والمراجع، والدوريات، والخرائط الورقية  وتشمل مراجعة: المصادر الثانوية -1
حواض ثراء الجانب النظري والحصول على بيانات تتعلق باألالمتعلقة بموضوع الدراسة، إل

 .المائية
 : وليةالمصادر األ -2

خذ نقاط أو ،وتسجيل البيانات المورفومترية عن منطقة الدراسة ،وتشمل الدراسة الميدانية -3
والمنهج ) DEM(وتحليل نموذج االرتفاع الرقمي . الخرائطالتحكم لمراجعة دقة 

 .خراجها بشكل دقيقإالكارتوغرافي في رسم الخرائط و
 : ساليب وخطوات الدراسةأ -4

الخريطة الورقية للمملكة األردنية الهاشمية، مقياس (: ضبط مرجعيات الخرائط الورقية -1
وغرافية الصادرة عن الخرائط الطبو )2011األردن والعالم  أطلسكم 100000:1رسم 

لوحة دير ابو ، 50000: 1لوحة جرش مقياس (1997المركز الجغرافي الملكي االردني 
: 1لوحة البلقاء مقياس ، 50000: 1لوحة صويلح مقياس  50000: 1سعيد مقياس 

50000.(  

مريكي من موقع الماسح الجيولوجي األ) DEM(تحميل نموذج االرتفاعات الرقمية  -2
)USGS (عداد خرائط االرتفاعات إلتحليالت المورفومترية والجيوفورمولجية، وجراء اإل

 .واالنحدار لمنطقة الدراسة
 .حواض المائيةنشاء خريطة األإدمج الخرائط و -3
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  :في الدراسة المستخدمةالتقنيات  -5

 .حواض المائيةالشتقاق خرائط األ ArcMap 10.4برنامج  -1

 .سومتريلتحليل وتجهيز المعامل الهب saga-7.6.2برنامج  -2

 .إلعداد الجداول وحساب نتائج المعادالت Microsoft excel 2010برنامج  -3

  الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات المحلية واإلقليمية والدولية تحليل الخصائص المورفومترية 
لألحواض المائية بوسائل مختلفة، وعلى سبيل المثال ال الحصر تم استعراض ومراجعة بعض هذه 

  :الدراسات كما يلي

لى دراسة خصائص البيئة الطبيعة لحوض وادي إفي دراستها التي هدفت ) 3(قامت محمد
زقالب بالتحليل المورفومتري المبني على االستخدام المتكامل لتقنية نظم المعلومات الجغرافية، 

وخلصت  واستخدمت في الدراسة المنهج الوصفي ومنهج التحليل الكمي، ،وانتاج خرائط رقمية
م في الجزء 1100لى إم دون مستوى سطح البحر 113لى تباين مناسيب الحوض من إالدراسة 

   .لى حقبة الحياة المتوسطةإن صخور الوادي تنتمي إالعلوي من البحر، و

الخصائص المورفومترية للشبكة النهرية لحوض وادي أبو حضير  )4(ودرس العيدان ومعروف
تصريف السائدة فيها، واستخدم الباحثان منهج التحليل الكمي، نماط الأمن خالل التعرف على 

نه كلما زادت المساحة الحوضية أو، أن مجموع المراتب في الحوض ثمانية إلى وخلصت الدراسة
لى التباين في إطوال المجاري يعزى أودية في المراتب النهرية، وأن التباين في عداد األأزادت 

لتكوينات الجيولوجية وتأثير البنية التركيبة المتمثلة بالشقوق معدالت االنحدار والتنوع في ا
  .والفواصل واالنكسارات

لى تحليل خصائص حوض وادي قرين الثماد إفي دراسته التي هدفت  )5(وتناول الخفاجي
الطبيعية بإجراء التحليل الكمي لشبكة الصرف المائي وتحديد دورها في كمية الوارد المائي في 

الشكلية (أن الخصائص المورفومترية إلى دام المنهج التحليلي، وخلصت الدراسة الحوض، باستخ
تعد انعكاسا لخصائص المناخ والنبات الطبيعي والبناء الجيولوجي في ) والمساحية والتضاريسية

  .الحوض المائي، ودور الشقوق والفواصل على توجيه شبكه التصريف المائي

ق وبناء قاعدة بيانات للخصائص المورفومترية للسفح باشتقا )6(في حين قام غضيه وبرقان
جل استغالل المياه السطحية، أفضل إلقامة السدود من الغربي لمحافظة الخليل وتحديد الموقع األ

قاعدة بيانات مبينة إلى واعتمدت دراستهم على المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة 
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ظهرت المواقع المثلى إلقامة السدود في حوضين أللخصائص المورفومترية وخريطة مورفومترية 
  .حوضا 12من ضمن 

 لى استخدام نظم المعلومات الجغرافية في الكشفإفي دراستهما  )7(وهدف عمران والساعدي
وخصائص  ،والتضاريس ،والشكلية، عن الخصائص المورفومترية لحوض وادي الكروي المساحية

بناء قاعدة معلومات جغرافية رقمية للحوض، من خالل نماط التصريف لأو ،شبكة التصريف المائي
، واكدت الدراسة على دور العوامل )DEM(ونموذج االرتفاع الرقمي  ،Landsatتحليل مرئية 

الطبيعية من بنية جيولوجية، سطح وعناصر المناخ في الخصائص المورفومترية والجريان 
  .تباين في الخصائص الشكلية للحوض ، في إحداثالسطحي

نظم  الخصائص الشكلية لحوض وادي ميزال باستخدامفقد قام بتحليل  )2(السعديأما 
الكشف عن تنوع المعالم المورفومترية لوادي مزال داخل الهضبة  ؛ من أجلالمعلومات الجغرافية

مدى تأثير العوامل الجغرافية الطبيعية التي يمثلها الوضع دراسة و ،الغربية في محافظة النجف
ي وكذلك خصائص السطح والمناخ والموارد المائية والتربة والغطاء النباتي الطبيعي الجيولوج

على تنوع هذه الخصائص، والتي أظهرت أن الحوض وصل إلى مرحلة النضج أو التوازن في 
ينحدر في اتجاه عام من الجنوب  وخلص البحث إلى أن سطح الحوض عبارة عن هضبة. دورته

وتنوعت  بينما اتجاه المنحدرات المحلية أثرت على تصريف المياه، الشرقيالغربي إلى الشمال 
 . الخصائص المورفومترية وهذا بدوره أدى إلى تغيير عدد من. اتجاهاتها

 قياس الشكل ألحواض الصرف وشبكات التدفق كمؤشر علىعلى  )8(وآخرون بهراميوعمل 
زيادة أظهرت النتائج و لعالم،اكواحد من أكثر المناطق النشطة تكتونيا في  ،حزام زاغروس

تشير أنوف الطيات الشمالية الغربية والجنوبية  المركز باتجاه الجنوب الشرقيبالتصريف حيث من 
الجنوبية تتميز المنطقتان و .إلى نمو جانبي للخط المنحني باتجاه الجنوب الشرقي والشمال الغربي

أقل، ومنحدرات وارتفاعات كل هالل، شعلى بأحواض أصغر وطويلة  والشمالية الغربية الشرقية
شير إلى أن أنوف تبشكل جماعي  هذه النتائج. واالنسيابية المنخفضة لحافة االنحدار بسيطة،

 .أفقيًانموا الطيات الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية أصغر سًنا وأقل تآكًلا و

بر وأعمق رواسب هي أك والتي س في الصينيهضبة اللولمنطقة  )9(وآخرون تشانغدراسة 
على الرغم من أنه كان . والتي ُتظهر بعضا من أسرع معدالت التعرية في العالم ،س في العالمياللو

إال أن القياسات الشكلية لشبكة النهر في هذه المنطقة  شكليا،يعتقد تقليديا أن الهضبة متجانسة 
عية عبر الهضبة حساسة للتنوع في مما يشير إلى أن عمليات تطور المناظر الطبي مكانيا،متغيرة 

مات ومعل 6وتم فحص  ،بتقسيم الهضبة إلى أحواض فرعية لذلك قام الباحثون. الظروف المحلية
وتباين معامل متباين الخواص  االرتفاع،نسبة العرض إلى : DEMمشتقة من  مورفومتريه
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)ACV(،  أظهرت األحواض  .وزاوية التقاطع المتوسطة واالنحدار، والتقعر، التشعب،ونسبة
الفرعية نسب أبعاد منخفضة ونسب تشعب عالية وزوايا تقاطع كبيرة بالنسبة للمناظر الطبيعية في 

 .إال أنها تباينت داخل المنطقة بالنسبة لبعضها البعض العالم،جميع أنحاء 

  منطقة الدراسة 

كم شمال  76لي وتقع على بعد حوا االردنفي الجزء الشمالي الغربي من  منطقة الدراسةتقع 
 "25 .'26 .˚32و "33 .'11 .˚32ما الموقع الفلكي فيمتد بين دائرتي عرض أغرب العاصمة عمان، 

منطقة ) 1(ويتضح من الشكل  .شرقا "32 .'53 .˚35و "32 .'35 .˚35شماال وخطي طول 

  .الدراسة

  
  موقع منطقة الدراسة :)1(شكل 

  :طقة الدراسةالظروف الطبيعية والتضاريسية والجيولوجية لمن

 500ويتراوح متوسط االرتفاعات فيها ما بين  ،2كم 165.15تبلغ مساحة منطقة الدراسة 
وتتراوح معدالت األمطار فيها  ،مترا فوق مستوى سطح البحر) جبل ام الدرج( 1217مترا الى 

  )10(.ملم 600-400بين 
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  :تحليل االرتفاعات في منطقة الدراسة

واالحواض المائية، ستخالص االنحدارات ال) DEM(لرقمي تم استخدام نموذج االرتفاع ا
يحتوي ) Pixel(كل بيكسل و، )Raster(على ملف رقمي للبيانات بصيغة  هذا النموذج حتويوي

  )11(.على قيمة رقمية تمثل ارتفاع سطح االرض في مساحة هذا البيكسل

على أر من الشكل أن نموذج االرتفاعات الرقمية في منطقة الدراسة ويظه )2(ويبين الشكل 
حيث كانت االرتفاعات  ،م عن سطح البحر في الجهة الشرقية1217ارتفاع في منطقة الدراسة بلغ 

م تحت مستوى سطح البحر في 194-على في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية وأقل ارتفاع األ
  . منطقة الدراسةالمناطق الغربية والجنوبية الغربية من 

  
  لمنطقة الدراسةاالرتفاعات الرقمي نموذج  :)2(شكل 

جزاء الشرقية من المحافظة ن األأحيث  ،يضا من الشكل تدرج االرتفاع في المحافظةأويظهر 
في  وكفرنجة بوضوحودية راجب أارتفاعا، وكلما اتجهنا نحو الغرب يقل االرتفاع مع ظهور  أكثر

خفض نقطة فيه، ويستمر التناقص أالتباين في التدرج من بداية الوادي وحتى  يظهر الشكل حيث
لمنطقة الدراسة عند مصب باالرتفاع حيث يصبح دون مستوى سطح البحر في الجهة الغربية 

  . األحواض
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  :counter lineخطوط الكنتور 

براز عناصر سطح االرض بصورة علمية ودقيقة، ويمكن االستفادة إتفيد خرائط الكنتور في 
وقد  )12(،رضشكال سطح األأنواع المنحدرات وأن ينحدار وتعيمنها في تحديد المناسيب وقيم اال

، وحدد الفاصل )DEM(نتاج خريطة لخطوط الكنتور اعتمادا على نموذج االرتفاع الرقمي إتم 
رض وتبين الشكل العام فقي لتضاريس سطح األم، توضح خريطة الكنتور الرسم األ100الكنتوري 
جرى المائي بناء على التعرجات في خطوط الكنتور، ودية واتجاه المماكن األأرض ولسطح األ

لى إرض وكل ما ابتعدت تشير لى االنحدار في سطح األإنه كلما اقتربت الخطوط تشير أبحيث 
   .سطح المستويةاأل

  
  الخريطة الكنتورية لمحافظة عجلون :)3(شكل 

الكنتورية من حساب المساحة حسب االرتفاع في منطقة الدراسة اعتمادا على الخريطة  وعند
بحيث كان الفرق بين  ،خالل حصرها في فئات وبسبب التباين في االرتفاعات في المحافظة

كل فئة المساحة المحصورة  تأخذ فئات بحيث 7لى إتم تقسيمها  ،مترا 1400االرتفاعات يساوي 
  .بين خطي كنتور لتحديد المساحات التي تقع ضمن هذه االرتفاعات في منطقة الدراسة
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 في منطقة الدراسة،%) 67(عن سطح البحر ما نسبته  امتر 600راضي التي ترتفع األ تشكل

مترا بنسبة بلغت  1000لى إ 800راضي ضمن االرتفاع من كبر من األوتقع النسبة األ
مترا والتي  800- 600راضي من من المساحة الكلية لمنطقة الدراسة، ومن ثم األ%) 27.37(

راضي التي يزيد ويليها األ مساحة الكلية لمنطقة الدراسة،من ال%) 25.43(بلغت نسبتها 
ضي التي ارمن المساحة الكلية لمنطقة الدراسة، واأل%) 14.29(متر بنسبه 1000ارتفاعها عن 

لألراضي %) 11.97(على نسبة فيها أ، والتي بلغت %)33(مترا بلغت  600كانت اقل من 
مترا، والتي  400-200لألراضي ما بين  %)11,01(متر، وما نسبته 600-400المحصورة بين 

من المساحة الكلية للمحافظة، ويوجد نسبة قليله من %) 7.67(متر بلغت  200- 0وقعت بين 
من مجمل المساحة الكلية للمحافظة تحت مستوى سطح البحر في %) 2.26(األراضي بما نسبته 

  .الجهة الغربية للمحافظة المحاذية لغور االردن وحفرة االنهدام

  المساحة حسب االرتفاع في منطقة الدراسة :)1(جدول 

 االرتفاع
  تحت مستوى

  سطح البحر
0 - 

200  
200 - 

400  
400 - 

600  
600 - 

800  
800 - 

1000  
  اعلى من
1000  

  23.59  45.20  42.00  19.77  18.18  12.67  3.73  المساحة
  14.29  27.37  25.43  11.97  11.01  7.67  2.26  المئوية النسبة

  :لمناخيةاألحوال ا

يعتبر مناخ منطقة الدراسة شبة رطب أو حسب مناخ البحر المتوسط المعتدل ذو الصيف 
الجاف ويسود المناخ المعتدل الرطب في المناطق المرتفعة في منطقة الدراسة التي يزيد ارتفاعها 

يم والمناخ المعتدل الدافئ حسب تصنيف كوبن، أما ثورنثويت الذي يميز األقال) متر 1000(عن 
قرينة الرطوبة، الفاعلية الحرارية، فصيلة (المناخية تبعا لالختالفات في عناصر الموازنة المائية 

الذي يشمل المناطق ) s(فقد كانت تحمل التصنيف ) الرطوبة، التركز الصيفي للفاعلية الحرارية
  )13(.ذات الفائض المائي المتوسط وبعض المناطق ذات فائض مائي كبير

ْم، بل  18ل السنوي لدرجة الحرارة في منطقة الدراسة حيث أنه ال يتجاوز كما يقل المعد
متر، حيث أن معدل درجة الحرارة  900ْم في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن  16إنه يقل إلى 

كما يقل المدى الحراري اليومي لدرجة الحرارة والذي . متر 100ْم لكل  0.8يتناقص باالرتفاع 
محافظة عجلون من أقل المحافظات قارية في األردن وفقا لمعادلة وولن ومعيار  ْم، وتعتبر 8يبلغ 

  )13( .بيلي العتدال المناخ
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  :ةالجيولوجي اتالتكوين

مسرحا لعمليات ترسيب قارية  أحدهما تتناوب على المنطقة بيئتا ترسيب حيث شكل
منطقة الشرق تقطعت  نإف ،مسرحا تغمره مياه بحرية غير عميقة، ومن ناحية تركيبية ىخرواأل

وبذلك تكونت طبقة عجلون على ) Upwarping( وعملية الرفع) Block- faulted(بالصدوع 
شمال  –، وهي قبة عريضة منبسطة تمتد في اتجاه جنوب جنوب غرب )Folding(شكل طيات 
ويصاحب منطقة القمة عملية تصدع كثيفة، تخللها عملية رفع سببها حت الجزء . شمال شرق

وتبقى مجموعة عجلون وهي وحدة الجير العقدي ووحده ) مجموعة البلقاء(ى من الكريتاسي علاأل
مجموعات رئيسية هي  أربعويوجد في المحافظة  )14(.كتوري والقليل من الجير الكتليالجير األ

  .ومجموعة وادي األردن ،ومجموعة البلقاء ،ومجموعة عجلون ،مجموعة الكرنب

  :الدراسةفي منطقة  حواض المائيةاأل

حيث كان  ،حواض في منطقة الدراسة مرتبة تنازليا حسب مساحتهااأل) 2(يظهر الجدول 
، يليه حوض وادي راجب والذي تبلغ 2كم 108.46حواض حوض وادي كفرنجة ومساحته األ أكبر

  .2كم 56.69مساحته 

  حواض المائية ومساحتها في منطقة الدراسةاأل :)2(جدول 

 الرقم  اسم الحوض 2المساحة كم  ةالمحافظمن مساحة  النسبة
 1 وادي كفرنجة 108.46 26.13
 2 وادي راجب 56.69 13.66

سيتم تحليل الخصائص المورفومترية لحوض وادي كفرنجة وحوض وادي راجب حسب ما و
  .تم عرضه في المنهجية في بداية هذه الدراسة

  : Flow Directionاتجاة جريان المياه 

المياة اتجاة التصريف المائي من خالل توضيح االتجاهات  تعرض خرائط اتجاة جريان
ودية من المنبع المختلفة لالنحدارات التضاريسية في منطقة الدراسة، والتي تتفق مع اتجاهات األ

  )15(.لى المصب، وتعتمد هذه الخرائط في انتاجئها على نموذج االرتفاع الرقميإ

و المراد حساب الجريان أث أن الخلية الفعالة عمل اتجاة الجريان بحي ةليآ) 4(ويبين الشكل 
لى يسار الخلية يتم ترميز اتجاة إقل قيمة ذا كان االنخفاض األإلها مع الخاليا المجاورة لها، ف

عطاء إقل من جيرانها الثمانية يتم أذا كانت الخلية إو ،لى الغربإوالتي تشير  16التدفق على أنه 
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لى إا، ويتم تقريب البيانات في المناطق المسطحة بحيث تقرب قل جوار لهأالخلية قيمة بناء على 
  )16(.الخاليا المجاورة لها

  
  آلية عمل اتجاة الجريان بناء على نموذج االرتفاعات :)4(شكل 

الذي يمثل اتجاة الجريان حسب االنحدار في االتجاهات الرئيسية، فعندما ) 5(يظهر الشكل 
حدى الخاليا المجاورة المحيطة بها إأن تجري المياة منها إلى  تمأل الخلية المركزية بالماء فال بد

  )17(.قل ارتفاعا من الخاليا الثمانية المحيطة بهاواأل

  
  اتجاه جريان المياه في محافظة عجلون :)5(شكل 
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بحيث  ،وديةو مجاري األأن اتجاهات الجريان تكون باتجاه الروافد أ) 5(ويظهر من الشكل 
نها تقل أيضا أط السائد الختالف التضاريس في منطقة الدراسة، ويتضح يمكن ان تحيد عن النم

سابقا، ويظهر  تم ذكرهارتفاعا كما  أكثرن المناطق الشرقية أل ؛بشكل كبير في اتجاه الشرق
  .اتجاه الجريان في منطقة الدراسة حسب نسبة كل منها) 3(الجدول 

  نسب اتجاه الجريان حسب االتجاهات :)3(جدول 

  الشرق االتجاه
  الجنوب

  الشرقي
  الجنوب

  الجنوب

  الغربي
  الغرب

  الشمال

  الغربي
  الشمال

  الشمال

  الشرقي
النسبة 
  المئوية

5.31%  9.43%  18.87%  14.05%  18.37%  15.47%  14.37%  4.13%  

  6.82  23.73  25.55  30.34  23.20  31.17  15.57  8.77  2المساحة كم

لسفوح يكون نحو الغرب والجنوب بحيث ن جريان المياه بحسب ميل اأونالحظ من الجدول 
  .تجري المياه باتجاه وادي االردن

  :Flow Accumulation) التصريف المائي التجميعي(تراكم الجريان 

يقصد بالتصريف المائي التجميعي المحاور التي تتكون نتيجة التتابع في التصريف المائي 
ي تحديد قنوات التصريف المائي ومن ثم ودية الرئيسية، حيث تساعد فعلى المنحدرات باتجاه األ

 Flow(نتاج هذه الخريطة اعتمادا على اتجاه الجريان للمياه إحواض التصريف، ويتم أ
Direction ( حيث تقوم بملء الفجوات التضاريسية، من خالل التراكم في كل خلية بناء على

ليه عمل تراكم الجريان بناء آ) 6(الخاليا المحيطة بها والتي تصب المياه فيها، كما يظهر الشكل 
   )15( .للخالياعلى اتجاه الجريان 

  
  آلية عمل الجريان التجميعي :)6(شكل 
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ودية وتعتمد خريطة تراكم الجريان على خريطة اتجاه الجريان ومنها يتم استخالص األ
بوضوح المجرى الرئيس لكل من وادي ) 7(وكما يظهر الشكل  ،الموجودة في منطقة الدراسة

  .ووادي راجب ،نجةكفر

  
  تراكم جريان المياه في منطقة الدراسة :)7(شكل 

  الخصائص المساحية والشكلية

 الخصائص المساحية لحوض التصريف -1

تختلف عوامل تحديد المساحة الحوضية إال أن أهمها الحركات التكتونية ونوع الصخور 
الحت وكانت الصخور  ذا زاد نشاط عمليةإحواض والظروف المناخية، حيث تزداد مساحة األ

، وترتبط مساحة الحوض بالخصائص المورفومترية فاألحواض )2016الخفاجي، ( )5(ضعيفة،
حواض الصغيرة ألنها تمر بمرحلة متقدمة من الدورة التحاتية، كما أن قل انحدارا من األأالكبيرة 

  .ساسية في قياس بعض المتغيرات المورفومتريةمساحة الحوض من المتغيرات األ
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  :وكانت كاالتي Arc GIS 10.4وتم قياس الخصائص باستخدام برنامج 

تم قياس مساحة الحوض بناء على بيانات نموذج االرتفاع الرقمي التي تم تحليلها وبلغت  -1
في حوض راجب، والتي هي من  2كم) 59.38(في حوض وادي كفرنجة و 2كم) 108.62(

 .وانحدارات عاليةحواض الصغيرة والواقعة في مناطق ذات تضاريس األ
وفي حوض وادي راجب  ،كم) 20.4(طول الحوض والذي بلغ في حوض وادي كفرنجة  -2

 .كم) 15.8(

من خالل قياس عرض الحوض من مناطق مختلفة في الحوض وجد أن معدل عرض الحوض  -3
 .كم) 3.76(وفي حوض وادي راجب  ،كم) 5.33(في وادي كفرنجة 

وفي حوض وادي راجب  ،كم) 57(ي كفرنجة طول محيط الحوض والذي كان في حوض واد -4
 .كم) 42.85(

 Elongation ratio (Re)نسبة استطالة الحوض  -2

بأنها النسبة بين قطر دائرة مساحتها  )schumm, 1956()18( تعرف نسبة االستطالة حسب
لى تشابه شكل الحوض مع إويدل هذا المتغير . قصى طول للحوضأتساوي مساحة الحوض، مع 

وقد وجد اختالف . يل، حيث تتراوح قيم االستطالة بين الصفر والواحد الصحيحالشكل المستط
ولى أن اقتراب المعامل من بحيث اعتبرت المجموعة األ ،في تفسير الباحثين لمعامل االستطالة

 أن الواحد الصحيح يعني اتخاذ الحوض الشكل المستطيل، في حين أن المجموعة الثانية اعتبرت
، وبناء على )2014ريان، ( 19،الصفر يعني اتخاذ الحوض الشكل المستطيل اقتراب المعامل من

ولحوض وادي ) 0.57(مشاهدة الخرائط وكون قيم معامل االستطالة لحوض وادي كفرنجة بلغت 
لقيم  )20(يمكننا القول بأنهما يتخذان الشكل شبه المستطيل، حسب تصنيف الدراج) 0.55(راجب 

  ):4(ل نسبة االستطالة كما في الجدو

  تصنيف قيم االستطالة :)4(جدول 

 عمر الحوض التصنيف نسبة االستطالة
 كبيرة االستطالة 0.5اقل من 

 شباب
0.5 -0.7  مستطيلة 
0.7 – 0.8  صغيرة االستطالة 

 نضج
0.8 – 0.9  بيضاوية 

0.9 – 1   شيخوخة دائرية 

  (Aldarraji, 2013): المصدر
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 Circularity ratio (Rc)نسبة االستدارة  -3

لى مساحة دائرة يساوي إيتم حساب نسبة االستدارة من خالل قياس نسبة مساحة الحوض 
في حين بلغت  ،)0.42(محيطها محيط الحوض، وعند حسابها على حوض وادي كفرنجة بلغت 

 )22(،لى أن االحواض ممدودةإتشير  )21(والتي حسب وصف ميلر ،)0.40(في حوض وادي راجب 
الشكل الدائري المنتظم والذي يدل على عدم تعرض الحوض لفترة  نها بعيدة عنأوهذا يعني 

 ةمتعرج وعرض) خط تقسيم المياه(طويلة من الحت المائي وأنه في مرحلة الشباب وأن محيطة 
حواض المجاورة على الحوض في حال كانت طاقتها في سر النهري بحيث تتوسع األلحصول األ

وهذا يؤكد على نتائج معامل  )23(ية دورتها الحتيةعلى، وأن المساحة الحوضية في بداأالحت 
  .االستطالة سالفه الذكر

 )F(معامل شكل الحوض  -4

لى شكل الحوض المائي فهو ارتباط بين مساحة الحوض إ) F(يشير معامل شكل الحوض 
لى إحيث يدل على مدى تناسق الحوض وانتظام شكلة فالقيم المرتفعة تشير ، )24(وطولهالمائي 

وفي حوض  ،)0.26(، بينما القيم المنخفضة كالتي في حوض كفرنجة )25(و المربعأئري الشكل الدا
لى اتساع عرض الحوض في منطقة المنابع وضيقه عند المصب واقتراب إتشير ) 0.23(راجب 

  .شكل الحوض من الشكل المثلث

  الخصائص الخطية للشبكة المائية

 (Stream Order)الرتب النهرية  .1

يلر والتي تنص على أن المسيالت المائية رهرية حسب طريقة ستتم حساب الرتب الن
ولى، وعند التقاء مجريين من الرتبة والجداول الصغيرة التي ال يصب فيها مسيالت تأخذ الرتبة األ

ا يشكالن مجرى من الرتبة الثانية، وعند التقاء مجريين من الرتبة الثانية فأنهما مولى فأنهاأل
  )26(.الثالثةالرتبة من  ايشكالن مجرى مائي

وعند حساب الرتب لحوض وادي كفرنجة وحوض وادي راجب تبين أن الحوضين من المرتبة 
، )16و 30(ولى لكل منهما على التوالي عداد المجاري المائية من الرتبة األأالثالثة، وقد كانت 
الذي يوضح ، و)8(، ومجرى من الرتبة الثالثة كما يشير الشكل )4و 12(ومن الرتبة الثانية 

  .حوض وادي كفرنجة وحوض وادي راجب
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  حوض وادي راجب وحوض وادي كفرنجة) الروافد(الشبكة المائية  :)8(شكل 

 )(Stream Lengthطوال المجاري المائية أ .2

، )5(كم كما يشير الجدول  84.98بلغ مجموع أطوال المجاري في حوض وادي كفرنجة 
من مجموع أطوال مجاري % 51.38كم بنسبة  43.66ولى فقد بلغ طول مجاري الرتبة األ

، والرتبة الثالثة بلغ طول % 21.64كم بنسبة  18.39الحوض، وبلغ طول مجاري الرتبة الثانية 
  .من مجموع أطوال الحوض% 26.98كم بنسبة  22.93مجراها 

كم، فقد بلغ طول مجاري  45.26وبلغ مجموع أطوال المجاري في حوض وادي راجب 
من مجموع أطوال مجاري الحوض، وبلغ طول مجاري % 56.27كم بنسبة 25.47 ىالرتبة االول

كم بنسبة 12.4، والرتبة الثالثة بلغ طول مجراها %16.33كم بنسبة 7.39الرتبة الثانية 
  .طوال الحوضأمن مجموع % 27.40
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 أطوال المجاري حسب الرتبة في حوض وادي كفرنجة وحوض وادي راجب :)5(جدول 

 

 مجرى الرتبة الثالثة مجاري الرتبة الثانية ة االولىمجاري الرتب
  المجموع

 كم
عدد 

 الروافد
  الطول

 كم
  النسبة

 المئوية
  عدد

  الروافد

  الطول

 كم
  النسبة

 المئوية
  الطول

 كم
  النسبة

 المئوية
%51.38 43.66 30 حوض كفرنجة  12 18.39 21.64%  22.93 26.98%  84.98 
%56.27 25.47 16 حوض راجب  4 7.39 16.33%  12.4 27.40%  45.26 

 bifurcation ratioنسبة التشعب  .3

التشعب النهري نسبة عدد  ويمثل ،Horton هذا المصطلح ألول مره من قبل هورتون أدرج
، ويعد من الخصائص الهامة لشبكة )27(لى عدد المجاري للرتبة التي تليهاإالمجاري من رتبة معينة 

يعد مؤشرا الحتماليه  الذي لجريان المائي وانخفاضهالتصريف المائي والتي تؤثر في حجم ا
الروافد التي تقوم بتصريف المياه خاصه عند الهطول، كما يعتبر انعكاسا  ةحدوث الفيضان لقل

   )28(.للتركيب الجيولوجي ولنوعية الصخر والظروف المناخية في الحوض

لقيم للتشعب بين خذ المعدل المرجح لها من خالل حساب اأوتم بعد حساب قيم التشعب 
 ،خذ المجموع لهاأولى والثانية، وجمعها مع قيمة التشعب للرتبة الثانية والثالثة ومن ثم الرتبة األ

  ).6(وكانت النتائج كما يوضح الجدول 

  معدل التشعب في حوض وادي كفرنجة وحوض وادي راجب :)6(جدول 

 
 

 حوض وادي راجب حوض وادي كفرنجة
 التشعب د الروافدعد التشعب عدد الروافد

 4 16 2.5 30 االولى
 4 4 12 12 الثانية

لألحواض بين الرتبة االولى ) 2.5(وقد وصل معدل التشعب النهري لحوض وادي كفرنجة 
وهذا االرتفاع الكبير لنسبة التشعب يعكس  ،لألحواض من الرتبة الثانية والثالثة) 12(والثانية و

لمعظم المجاري التي تصب في المجرى الرئيسي أن تطول  الطبيعة التضاريسية التي ال تسمح
لألحواض ما بين الرتبة الثانية ) 4(وتلتقي مع مراتب تماثلها، ولحوض راجب كانت نسبة التشعب 

والذي ) 5- 3(واالولى والثالثة والثانية، ويالحظ اقترابها من المعدل العام الذي وضعه ستيلر 
ائص الطبيعية والعوامل الجيومورفولوجية، وتشير نسبة من التجانس في الخص ةلى حالإيشير 

لى التغير الذي يحدث على الحوض نتيجة الحث التراجعي والجانبي لمجاري إالتشعب المرتفعة 
  .ولى والثانية باتجاه المنبع وزيادة الناتج الرسوبي لروافدهماالرتبة األ
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 Dd (Drainage density(كثافة التصريف  .4

طوال الروافد النهرية في ألة للتعبير عن العالقة النسبية بين مجموع تستخدم هذه المعاد
يدل على  إن هذاف 2ذا ازدادت تغطية المجاري المائية لكل كمإ، بحيث )1(الحوض المائي ومساحته

ن ذلك يكون إذا انخفضت القيمة فإمكانية تجمع المياه داخل الحوض وزيادة الجريان السطحي، وإ
فاألحواض  ؛لى الطبقات الجيولوجية وقلة الجريان السطحي في الحوضإياه مؤشرا على ترشح الم

التي يكون تصريفها خشنا تكون كثافتها التصريفية منخفضه والصخور فيها تكون ذات نفاذية عالية 
وقد بلغت قيمة كثافة التصريف في حوض  )29(وبالتالي تقل الكثافة التصريفية مع مراعاه االنحدار

الذي يمكن تفسيره بوجود العديد األمر ) 0.76(وفي حوض وادي راجب ) 0.78(وادي كفرنجة 
عين الزغدية، عين القنطرة، عين التيس، عين البرانية، عين (من الينابيع منها في حوض كفرنجة 

عين الفوارة، عين بزبوز، عين ام قاسم، (وفي وادي راجب ) الشرقية، عين الفوار، وخلة البير
  .الجريان يقتصر على عدد من القنوات في الحوض نأ، و)وعين ام جوزة

 Stream frequency (Fs(تكرارية المجاري  .5

عداد المجاري المائية داخل الحوض دون أيتم من خالل هذه المعادلة قياس النسبة بين 
، )30(خذ بعين االعتبار طولها مع المساحة الحوضية والذي يدل ايضا على كثافة التصريفاأل

 Zawskaاييس المهمة التي توضح مقدرة الحوض على تجميع المياه وقسم ويعتبر من المق

   :(31)لى ثالث فئاتإقيم التكرار النهري ) 1967(

 .نه نسيج خشنأوالذي يعتبر ب) 2كم/مجرى 4(قل من أ -1

 .امتوسط اوالذي يعتبر نسيج) 2كم/مجرى 10-4(من  -2

  .اناعم اوالذي يعتبر نسيج) 2كم/مجرى 10(من  أكبر -3

ها اسم الكثافة العددية ألنها اعتمدت على عدد المجاري المائية، وقد كانت ويطلق علي
، وتؤكد هذه )0.35(وفي حوض وادي راجب ) 0.4(تكرارية المجاري في حوض وادي كفرنجة 

عدادها، أطوال المجاري في الحوض نتيجة قلة أالقيم لتكرارية المجاري في الحوضين على قلة 
  .صريفيةوتؤكد على قيم الكثافة الت

  Sinuosity Factor (CI)الطبوغرافي معامل التعرج  .6

زاحة والحركة تعتبر هذه النسبة مؤشرا للتعرف على المرحلة الحتية للوادي وقدرته على اإل
رض، فكلما اقترب معامل التعرج من الواحد الصحيح دل الجانبية والتي تؤثر على استعماالت األ

طبيعة التركيب الجيولوجي وتتبع  :ود ذلك ألسباب متعددة مثلوقد يع ،ذلك على استقامة المجرى
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المجاري المائية لالنكسارات احيانا، وكلما زادت قيمة المعامل فوق الواحد الصحيح دل ذلك على 
ومن ثم قلة خطورة  ،وزيادة في الترسيب ،وبطء وصول المياه للمصب ،شدة تعرج المجرى المائي

لحوض  1.4بينما كان  1.13ج لحوض وادي كفرنجة كان وعند حساب معامل التعر .الحوض
وهذا ما يظهر من  ،تعرجا من حوض وادي كفرنجة أكثرنه أمر الذي يوضح وادي راجب، األ

  .على من الحوضللروافد في الحوض األ اتعرج يظهروالذي يوضح الروافد بحيث ) 8(الشكل 

  الخصائص التضاريسية

 Rr (Relief Ratio(نسبة التضرس  -1

حواض التصريف ألنها توضح أعد نسبة التضرس مؤشرا مهما في قياس شدة تضرس ت
 بصورة غير مباشرة درجة انحدار سطح الحوض، وتتناسب القيم طرديا مع درجة التضرس،

على ارتفاع في حوض وادي أبلغ حيث ، )7(األرضيةدور كبير في تشكيل المظاهر  وللتضرس
وهو ما  ،م) 1400(وبالتالي كان الفرق بينهما  ،م) 175-(دنى ارتفاع فيه أو ،م) 1225(كفرنجة 

يعرف بالتضرس الكلي وعند قسمة القيمة على طول الحوض تبين أن المعدل العام للتضرس في 
دنى أو ،م) 1150(على ارتفاع فيه أكم، وحوض وادي راجب الذي بلغ /م 68.6حوض كفرنجة 

وهي نسب  ،كم/م 82والمعدل العام للتضرس  ،م) 1300(م والتضرس الكلي ) 150-(ارتفاع فيه 
عالية تدل على صغر مساحة الحوض وكثافة عملية التعرية على منحدرات الحوض، والتي تشير 

حواض تتميز بمنحنى بمساحة منخفضة ومنحنى هبسومتري أقل وخاصة عندما تكون لى أن األإ
  )32(.حواض في بداية مراحلها الحتيةاأل

  Rhp(Relative Relief(التضاريس النسبية  -2

يجاد مقارنة بين نسبة تضرس الحوض إالمتغير طبيعة تضرس الحوض من خالل  ايقيس هذ
كم في /م 30.33و ،كم في حوض وادي كفرنجة/م 24.56ة كانت نتيجة المعادل ومحيطة، وقد

حوض وادي راجب، وهي نسب مرتفعة مما يعكس شدة التضرس، وتشير القيم المرتفعة لمقاومة 
ولى من دورة نه في المراحل األأالصخر وضعف عوامل التعرية وانخفاض مساحة الحوض أي 

  .وتؤكد هذه النتيجة على قيم نسبة التضرس )33(التعرية النهرية

  Raggedness Number (Rn)قيمة الوعورة  -3

 ،تم حساب قيمة الوعورة وهي النسبة بين الكثافة التصريفية وفرق االرتفاع مع محيط الحوض
وتشير قيمة  ،37.84في حوض وادي راجب  كانت بينما ،53.52وكانت في حوض وادي كفرنجة 

 لى مدى تضرس الحوض ونسبة انحدار المجاري المائية ضمنه، وتزداد هذه القيمة معإالوعورة 
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لى مستوياته إعالي الحوض أزيادة شدة التضرس وشدة التعرية المائية ونقل الترسبات من 
  .المنخفضة

  Texture topographicمعدل النسيج الطبوغرافي  -4

و قربها أيدل معدل النسيج الطبوغرافي والذي يعرف بنسبة التقطع عن بعد المجاري المائية 
 المائية، وقدافيا ودرجة التطور الحتي لألحواض من بعضها، ويعد مؤشرا على طبيعة الطبوغر

وفي حوض وادي  ،كم/مجرى 0.75كانت طبيعة النسيج الطبوغرافي في حوض وادي كفرنجة 
 ,Smith )smithحسب نه يقع ضمن الفئة ذات النسيج الخشن أأي  ،كم/ مجرى 0.49راجب 
في حوض  ارافد) 43(لغة مما يدل على قلة عدد الروافد النهرية في الحوضين والبا 34،)1950

  .في حوض وادي راجب رافدا )21(و ،وادي كفرنجة

 Hypsometric curveالمنحنى الهبسومتري  -5

حواض يستعمل المنحنى الهبسومتري كمقياس زمني يعبر عن المرحلة الحتية التي تمر بها األ
لى المنحنى إ )9(ويشير الشكل  ،لى كمية المواد التي تنتظر دورها في الحتإالمائية، ويشير 

ن التكامل أوالذي يتضح منه  ،الهبسومتري لحوض وادي كفرنجة وحوض وادي راجب
مر الذي األ، %65.2ولحوض وادي راجب % 65.1الهبسومتري لحوض وادي كفرنجة كان 

ودية تمر في مرحلة الشباب من دورة التعرية وتضرس سطحه وأن تكويناته الصخرية ن األأيوضح 
  .ورها في الحتال تزال بانتظار د

  
  المنحى الهبسومتري لحوض وادي كفرنجة وحوض وادي راجب  :)9(شكل 

  المنحدرات

و الميالن الذي يربط بين نقطتين أفق يعرف االنحدار بأنه ميل سطح االرض عن خط األ
  )7(مختلفتي المنسوب، وصنفت المنحدرات حسب درجات انحدارها كما يظهر في الجدول رقم 
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  )young(ف المنحدرات حسب يونج تصني :)7(جدول 

 النسبة المئوية 2المساحة كم  نوع االنحدار  درجة االنحدار
 Cliff 0.20 0.12% جرف  45 أكثر من

 Very steep 6.20 3.75% شديد جدا  30-40
 steep 39.06 23.65%شديد   18-30
 %40.59 67.04 فوق المتوسط  10-18
 Moderately steep 39.25 23.77%متوسط   5-10

 Moderate  11.34  6.87%خفيف   2-5
  Level 2.06 1.25%شبه مستوي   2أقل من 

  .35)2007 سالمة،(ورد في ) young, 1975(عمل الباحث استنادا الى تصنيف : المصدر

خريطة االنحدارات في محافظة عجلون والذي يتضح منه وجود ) 10(ويظهر الشكل 
في الجهة  ،خصوصا ،المحاذية لبعض مجاري االوديةاالنحدار الشديد جدا والجروف في المنطقة 

  .الغربية من المحافظة

  
  خريطة االنحدارات في محافظة عجلون :)10(شكل 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  والعنانزةجالبنة 

  3426

االنحدار األكثر انتشارا هو االنحدار فوق المتوسط والذي  السابق فإنوكما يشير الشكل 
نحدار ويليه اال ،2كم 67.04بمساحة بلغت % 40.59كانت نسبة األراضي الذي يغطيها 

، وهذا يتفق مع تضرس منطقة 2كم39.25والمساحة التي يغطيها % 23.77المتوسط بنسبة 
من مجمل مساحة % 8.12لى المستوي بنسبة إالدراسة حيث كان االنحدار الخفيف باإلضافة 

  .منطقة الدراسة

  Curvatureالتقوس 

لى مدى إر حيث تشي DEMيتم اشتقاق خارطة التقوس من نموذج االرتفاعات الرقمية 
المنحدر، ويتم حساب التقوس عن طريق حساب ) concavity(و تقعر أ) Convexity(تحدب 

  :شكالأقصى ميل في ثالثة ألى اتجاه إالميل الموازي للمنحدر ويشير 

 .CONVEXقيمة تقوس موجبة تدل على أن المنطقة محدبة   ) أ

 .CONCAVEقيمة تقوس سالبة تدل على أن المنطقة مقعرة   ) ب
 .Flatمن الصفر تكون المنطقة منبسطة  و قريبًةأالقيمة صفرا  إذا كانت  ) ت

  
  خارطة التقوس في منطقة الدراسة :)11(شكل 
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ونسبة المنحدرات المسطحة  ،من المنحدرات مقعرة% 89.5وعند حساب قيم التقوس كانت 
  %. 2.1وكانت نسبة المنحدرات المحدبة % 8.4

  :النتائج

 :نتائج التاليةلى الإلقد توصلت هذه الدراسة 

جريان المياه بحسب ميل السفوح يكون نحو الغرب والجنوب الغربي بحيث تجري المياه  -1
  .حواض الموجودة في المحافظةردن من األباتجاه وادي كفرنجة واتجاه وادي األ

 ،)0.55(ولحوض وادي راجب ) 0.57(بلغت قيم معامل االستطالة لحوض وادي كفرنجة  -2
بلغت لحوض فقد ما نسبة االستدارة أتخذان الشكل شبه المستطيل، يمكننا القول بأنهما ي

لى أن إتشير  ،)0.40(في حين بلغت في حوض وادي راجب  ،)0.42(وادي كفرنجة 
االحواض ممدودة وبعيدة عن الشكل الدائري المنتظم والذي يدل على عدم تعرض الحوض 

متعرج ) خط تقسيم المياه(محيطة  وأن ،لفترة طويلة من الحت المائي وأنه في مرحلة الشباب
حواض المجاورة على الحوض في حال كانت سر النهري بحيث تتوسع األوعرضه لحصول األ

  .على، وأن المساحة الحوضية في بداية دورتها الحتيةأطاقتها في الحت 

 ، وهي نسب)0.23(وفي حوض راجب  ،)0.26(حوض كفرنجة  في بلغ معامل شكل الحوض -3
عرض الحوض في منطقة المنابع وضيقه عند المصب واقتراب شكل الحوض  لى اتساعإتشير 

 .من الشكل المثلث
وعند حساب الرتب لحوض وادي كفرنجة وحوض وادي راجب تبين أن الحوضين من المرتبة  -4

 30(ولى لكل منهما على التوالي عداد المجاري المائية من الرتبة األأالثالثة، وقد كانت 
 .، ومجرى من الرتبة الثالثة)4و 12(ثانية ، ومن الرتبة ال)16و

ولى لألحواض بين الرتبة األ) 2.5(وقد وصل معدل التشعب النهري لحوض وادي كفرنجة  -5
وهذا االرتفاع الكبير لنسبة التشعب  ،لألحواض من الرتبة الثانية والثالثة) 12(والثانية و

تصب في المجرى الرئيسي  يعكس الطبيعة التضاريسية التي ال تسمح لمعظم المجاري التي
لألحواض ما ) 4(أن تطول وتلتقي مع مراتب تماثلها، ولحوض راجب كانت نسبة التشعب 

 .ولى والثالثة والثانيةبين الرتبة الثانية واأل
وفي حوض وادي راجب  ،)0.78(وقد بلغت قيمة كثافة التصريف في حوض وادي كفرنجة  -6

ن الجريان يقتصر على عدد من أمن الينابيع و يمكن تفسيره بوجود العديد هو ماو) 0.76(
وفي  ،)0.4(كانت تكرارية المجاري في حوض وادي كفرنجة  وقد. الحوضالقنوات في 
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، وتؤكد هذه القيم لتكرارية المجاري في الحوضين على قلة )0.35(حوض وادي راجب 
 .صريفيةعدادها، وتؤكد على قيم الكثافة التأطوال المجاري في الحوض نتيجة قلة أ

مر لحوض وادي راجب، األ 1.4بينما كان  1.13معامل التعرج لحوض وادي كفرنجة كان  -7
نه أكثر تعرجا من حوض وادي كفرنجة بحيث هناك تعرج للروافد في الحوض أالذي يوضح 

 .األعلى

والمعدل العام  ،م1150ولحوض راجب  ،م1400بلغ التضرس الكلي لحوض وادي كفرنجة  -8
كم، وهي نسب عالية /م 82ولحوض وادي راجب  ،كم/م 68.6رنجة للتضرس في حوض كف

تدل على صغر مساحة الحوض وكثافة عملية التعرية على منحدرات الحوض، وتشير الى أن 
االحواض تتميز بمنحنى بمساحة منخفضة ومنحنى هبسومتري أقل وخاصة عندما تكون 

 .حواض في بداية مراحلها الحتيةاأل
كم في حوض وادي /م 24.56) العالقة بين الحوض ومحيطة(بية وكانت التضاريس النس -9

كم في حوض وادي راجب، وهي نسب مرتفعة مما يعكس شدة /م 30.33و ،كفرنجة
التضرس، وتشير القيم المرتفعة لمقاومة الصخر وضعف عوامل التعرية وانخفاض مساحة 

د هذه النتيجة على قيم ولى من دورة التعرية النهرية وتؤكنه في المراحل األأأي  ،الحوض
 .نسبة التضرس

وفي حوض وادي  ،كم/مجرى 0.75يدل معدل النسيج الطبوغرافي في حوض وادي كفرنجة  -10
نه يقع ضمن الفئة ذات النسيج الخشن مما يدل على قلة عدد أأي  ،كم/ مجرى 0.49راجب 

في  رافدا )21(في حوض وادي كفرنجة و رافدا )43(الروافد النهرية في الحوضين والبالغة 
 .حوض وادي راجب

حواض يستعمل المنحنى الهبسومتري كمقياس زمني يعبر عن المرحلة الحتية التي تمر بها األ -11
وكان التكامل الهبسومتري  ،لى كمية المواد التي تنتظر دورها في الحتإالمائية، ويشير 
ن أمر الذي يوضح األ ،%65.2ولحوض وادي راجب % 65.1كفرنجة لحوض وادي 

وأن تكويناته الصخرية ال  ،ودية تمر في مرحلة الشباب من دورة التعرية وتضرس سطحهاأل
 .تزال بانتظار دورها في الحت
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 في حوض الحماد األراضيفي استعماالت  والتغرياتخصائص الطبيعية ال ةدراس
  واالستشعار عن بعد باستخدام نظم املعلومات الجغرافية 

 )2015 -1984(لفرتة خالل ا
  

   *حامد الفقراء

  

  ملخص

والتـي   ةيعّد الغطاء النباتي من أهم الثروات والموارد الطبيعية خاصة في النظم البيئيـة للمنـاطق الجافـ   
تعــاني مــن هشاشــة الــنظم البيئيــة وتــدهور وعــدم القــدرة علــى اســتعادة التــوازن الطبيعــي لهــا بــدون تــدخل       
اإلنسان، ويقـوم الغطـاء النبـاتي بـدور مهـم فـي حمايـة التربـه مـن التعريـة، حيـث يعمـل علـى انسـياب سـقوط                

وتقليــل حركــة الرمــال  لتربــه،األمطـار علــى حبيبــات التربــه، كمــا يعـد كمصــد واق للحــد مــن تذريــة وتطـاير ا    
في الحد من التبخر والمحافظـة علـى رطوبـة     ابارز ا، ويؤدي ظل النباتات دورالزراعية األراضيوزحفها على 

 في حوض الحماد في استعماالت األراضي والتغيراتخصائص الطبيعية الدراسة  تهدف هذه الدراسة .التربه
  .ستشعار عن بعدواالباستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

 

Studying the Natural Characteristics and Changes in Land Use in the 
Hammad Basin Using Geographic Information Systems and Remote 

Sensing During the Period (1984-2015)  
 

Hamed Al-Foqra’a. 
 

Abstract 
The vegetation cover is one of the most important natural wealth and resources, 

especially in the ecosystems of the dry areas, which suffer from the fragility of the 
ecosystems, the deterioration and the inability to restore their natural balance without 
human intervention. The vegetation cover plays an important role in protecting the soil 
from erosion, as it works on the flow of rain on Soil granules, as it is considered as a 
protective buffer to reduce the atomization and volatilization of the soil, and reduce the 
movement of sand and its encroachment on agricultural lands, and the shade of plants 
plays a “prominent” role in reducing evaporation and maintaining soil moisture. This 
study aims to study the natural characteristics and changes in land use in the Hammad 
Basin using geographic information systems and remote sensing. 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
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  : المقدمة

لم يكن لإلنسان أي دور في نموه وكثافته ونوعه  النبات الطبيعي نتاج الظروف الطبيعية يعد
 ،حيث إن النبات ما هو إال نتيجة للتفاعل بين عوامل المناخ والتربية وغيرها من الظروف الطبيعية

يعي هو وليد فالنبات الطب .لذلك تختلف الصور واألشكال الطبيعية للنبات حسب هذه الظروف
حيث إن دراسة النبات الطبيعي وتوزيعه على سطح األرض يتطلب معرفة كاملة لكل  ،البيئة الطبيعية

من أهم العوامل التي تؤثر  ويعد المناخ .العوامل البيئية الطبيعية التي تشكله وتتحكم في توزيعه
لعب العوامل الجيومورفولوجية في الغطاء النباتي وفي التوزيعات النباتية على سطح األرض، كما ت

على النباتات  والمتمثلة في ارتفاع درجة االنحدار واتجاه السفوح دورًا بالغ األهمية في التأثير
  .وتوزيعها الجغرافي

  الدراسهمشكلة 

استخدام المياة الجوفيه إلى تزايد استخدام و تطور التقنيات الزراعيهو ادت الزياده السكانيه
والتي شكلة الغطاء النباتي وتدهوره شبه الجافه في االردن، مما ادى إلى تزايد مالبئات الجافه و

وهذا بدوره  .حوض الحمادتعتبر من أهم مشاكل المناطق الجافة وشبه الجافة كما في منطقة 
تدهور في التوازن البيئي الناتج من جراء تكرار ظاهرة الجفاف ومن ثم سيادة ظاهرة  إلىادى 
ويعتبر  .التربهف اجرانعن  "فضالالذي سوف ينعكس على الغطاء النباتي الرعوي و التربه تدهور

 شهد تغيرات في استعماالت االراضي في األردن والذي الهامه المائيهحوض الحماد من األحواض 
ومن هنا بتوجب دراسه هذه التغيرات من  ،لم يتم دراسته بشكل متكامل من قبلو الغطاء االرضيو

نظام المعلومات الجغرافي، وبيانات اإلستشعار عن بعد وما تقدمه هذه التطبيقات  توظيفخالل 
  .من إمكانيات للدراسات الجغرافية وجوانبها التطبيقية

  الدراسهأهميه 

وفرت األقمار االصطناعية الفرصة لمراقبة الغطاء األرضي والتنبؤ بمعلومات دقيقة وحقيقية 
وياتي بمقدمه هذه التطبيقات . رضي والتغيرات الحاصلة عليهاعن استعماالت األراضي والغطاء األ

أسرع من القياسات األرضية والزيارات الميدانية، زمن التنبؤ بنوعية الغطاء النباتي بدقة أعلى و
خاصة إن الغطاء النباتي هو مؤشر  ،البيئيةالطبيعية ومما يسهم في الكشف المبكر عن األخطار 

في مراقبة التغير في الغطاء النباتي الصور الفضائيه إن استخدام . بيعيوالطقوي للتدهور البيئي 
المعلومات الجغرافية، وتحليل التغيرات في  بياناتمع وتكامل هذه المعطيات الطبيعي والزراعي 

 عام إلى 1984باستخدام المؤشرات النباتية في الفترة ما بين  الدراسهالغطاء النباتي في منطقة 
شكالت التي يعاني منها الغطاء النباتي إليجاد الحلول الناتجة لوقف التدهور ورصد الم 2015
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صناع القرار للمساهمة في تنمية  إلى، وسد النقص في البيانات وتقديم النتائج المنطقهالسريع في 
بات واضحا من تراجع  الدراسهدارتها، منطقة  خاصة أن التغير في الغطاء النباتي في المناطق
  .التصحر إلىمما يؤدي  التربهت وتدهور المساحا

  أهداف البحث

  :عدد من االهداف هي علي النحو التالي لتحقيق الدراسهتهدف هذه 

  .الحماد الموثره في الغطاء النباتي الطبيعي لحوض الطبيعيةوتحليل العوامل  دراسة -1

ة في الفترة ما دراسة الغطاء النباتي الطبيعي في حوض الحماد باستخدام المؤشرات النباتي -2
 .2015عام إلى  1984بين 

مراعي  وتأهيلتنميه  وأعاده مادالححوض  يعاني منها التي البيئيةالمشكالت  أهمتحديد  -3
  .حوض الحماد

  الدراسهمنهجيه 

المنهج الوصفي التحليلي الستخالص الغطاء النباتي وتحديد التغيرات  الدراسهاعتمدت 
لمؤشرات النباتية الطيفية واشتقاق القيم وتمثيلها بهيئة خرائط ا بالمعادالت الحسابية واستخدام

بناء قاعدة بيانات  إلىوالتي ادت  .البيانات ح التوزيع المكاني للتغيرات وحجها ومن ثم تحليلضتو
  .بالمراحل التالية المنهجيهومرت , إستخالص النتائجو لتحليل

  :جمع البيانات الجغرافية

 ليهواأل وتتكون المصادر. الثانويهو من المصادر األوليهنات الجغرافية مصادر البياجمع تم 
المرئية الفضائية للقمر  والتي شملت )Landsat(المرئيات الفضائية للقمر األمريكي الندسات من 

 ,Row: 37+ 38(وترميز  2015/4/15والمأخوذة بتاريخ  )TM Landsat - 8( االصطناعي
Path: 172+173(، 30دقة مكانية وبx 30 والمرئية الفضائية للقمر االصطناعي ،مترًا TM 

Landsat  وترميز)row: 37+ 38, Path: 172+173 ( وبدقة 1984/4/15والمأخوذة بتاريخ ،
 خارطهو خريطة حدود منطقة حوض الحمادفشملت  الثانويةاما المصادر  .مترًا 30*  30مكانية 

  . ترب األردن

  البيانات الجغرافية زتحميل وتجهي

حسب  الدراسهوتحديد منطقة وقص  (USGS) تم تحميل الصور الفضائيه من موقع ال
حيث تم قصها  )039Raw199Path(في مسار رقم  الدراسةمنطقة حدود حوض الحماد، وتقع 

|  )34°التي تقع بين خطي عرض  المنطقةمن جميع المرئيات الفضائية باستخدام إحداثيات زوايا 
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)N " 36 ' 05 58 - 35° 16  وخطي طول)E " 29 43 02 - 43 4300(  ونتج عن هذه العملية
تم التحليل وبعد ذلك  .اإلحداثيات نظام للفترتين المختلفتين ولنفس الدراسه ةالمنطقمرئيات 

الراديومتري، حيث يهدف التصحيح و التصحيح الهندسيمن خالل عمليات  للمرئيات اآلولي
دسي للمرئيات الفضائية المستخدمة في البحث لجعل احداثياتها موحدة هندسيا مع الخرائط الهن

في  )WGS 84 UTM Zone N 38(المسقط العالمي  األخرى المنطقه الدراسه، وتم استخدام
التقليل تباين االنعكاسية للمعالم اهميه هذه الخطوه هي اما التصحيح الراديومتري فان  .الدراسه
تمت المعايرة الراديومترية  حيث ،في الفترات المختلفةية المرئية الفضائية المستخدمة في األرض

من خالل نموذج التصحيح  الى قيمه االنعكاسيهحساب األعداد الرقمية  بتحويلالمرئية الفضائية 
   .مستخدمه في البحث صورهلكل  Radiometric Correction Modelالراديومتري 

  Indices (SVI) Vegetation Spectral  لنباتية الطيفيةالمؤشرات ا
وهي إحدى تقنيات االستخالص الطيفي للمرئيات الفضائية تستخدم فيها المعادالت الرياضية 

بالتالي تحديد كثافة  لدراسة وتحليل الغطاء النباتي من خالل ابراز الخصائص الطيفية للنباتات،
مؤشرا لقياس الظواهر الطبيعية وكشف  30جد أكثر من يو. الغطاء النباتي والكتلة الحيوية

حسب  أنواع ثالثة إلىالتغيرات في الالندسكيب، تم تقسيم المؤشرات النباتية وفق استخدامها 

يعد الدليل ، حيث NDVIوتم في هذه الدراسة استخدام المؤشر النباتي ال ، )1(الجدول رقم 
احد التحسينات الطيفية التي تهدف  )Normalized Different Vegetation Index(النباتي 

باالعتماد على االنعكاسية المرتفعة نسبيا  ،بصورة عامة إلى التقدير الكمي والنوعي للغطاء النباتي
واالنعكاسية المنخفضة لالشعة المرئية  )NIR(للغطاء النباتي لالشعة تحت الحمراء القريبة 

  ).1(المذكوره بالجدول رقم  بتطبيق المعادلة االتيةحسب الدليل النباتي  )R(الحمراء 

  ومعادلتها المؤشرات المعادلة الدراسةالمؤشرات المستخدمة في  :)1(الجدول 

  المعادلة  المؤشرات

NDVI 
NDVI= (NIR–Red)/(NIR+ Red) 

  مؤشر التغطية النباتي

RVI (SR) 
  

RVI =NIR/Red 
Ratio Vegetation Index,OR, Simple Ratio)  

  مؤشر النبات النسبي

EVI2 
EVI2=2.5*((NIR-Red)/(NIR+2.4*Red+1))  

  مؤشر النبات المحسن الثاني

SAVI  

SAVI= [(NIR – red) / (NIR + red +L)] * (1 +L)  
  }L = 0.5المعايرة معامل 

Soil Adjusted Vegetation Index  
  المؤشر المعدل للتربة
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   )Classification Supervised(الموجه التصنيف  

صنف في المرئية الفضائية حسب  أوتمت عملية التصنيف بإجراء عملية الفرز لكل عنصر 
انعكاسه الطيفي، وتتم عملية التصنيف المرئيات عن طريق استخدام توليفات مختلفة من الحزم 

 في هذا البحث استخدمت التوليفة من .حتى تبين عدة تركيبات في المحتوى (Bands) الطيفية
ومن أجل إظهار تركيبات المعلومات المراد تحليلها من المرئيات ثم  )2 - 4 -  7(الحزم الضوئية 

ونتج عن  ،إعطاء كل عنصر بصمة طيفية واحدة في منطقة التصنيف ومختلفة عن بقية العناصر
 وموضح عليها المواقع الجغرافية لمكونات ،(Classified images)هذه العملية مرئيات بهينة 

 Supervisedاالعتماد على التصنيف المراقب  الدراسهوقد تم في هذه . سطح األرض
Classification للحصول على سبعه أصناف مهمة.  

  الدراسات السابقه

لقد أدركت جميع دول المنطقه األهمية اإلستراتيجية لحوض الحماد ومدى تاثيره الكبير علي 
رية والحيوانية، فقامت العديد من الدراسات في هذا اقتصاديات دول المنطقه فضال أهمية البش

فكانت أهم هذه الدراسات على اإلطالق هي تلك الدراسه الجماعية الجادة التي قام بها  ،الحوض
إلى المختلفه المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة وقد تعرضت الدراسات 

  :األمور التالية في الحوض

  موارد الطبيعة والحيوانية ال :أوأل

أهمية موقع الحوض بين الدول المشتركة فيه وخصانصه ) 83 ،االكساد(لقد بينت دراسه 
من حيث األرض والمناخ وأنواع التربية المتواجدة فيه وأماكن توزيع هذه األصناف ومن األتربة 

المياه مصادر راسه إلى بالماء ثم اتت الد ومدى صالحية كل نوع منها للزراعة ومدى احتفاظيته
  .معدالت الهطول المطري في الحوض مياه جوفية فبينتو ي الحوض ففصلتها إلى مياه سطحيةف

المياه الجوفية فبينت  يوثر علىتفأوت معدل الهطول في أنحاء الحوض ان وأوجدت الدراسه 
اطق أماكن تواجدها وطرق تحركها كما بينت الوضع الجيولوجي في الحوض فأظهرت المن

ها وعالقته بالوضع المائي الجيولوجية المختلفة للحوض وميزاتها ومساحاتها وخصائص كل من
ثم عرضت الدراسه للمناطق المقترحة لالستثمار في الحوض بناء على المخزون المائي  .للحوض

ذات  والن المنطقه .ومخزون المياه الجوفية أيضا ومدى صالحيتها للري أو االستهالك البشري
المراعي فبينت أن الحوض يحتوي على و لغطاء النباتيتم دراسه ارعوي بشكل أساسي قد  بعطا

ما يقارب العشرين مجمعا نباتيا تتوزع في رحابه وأن أهم مجتمعات حوض الحماد األردني مجتمع 
في % 10.5أن متوسط معدل التغطية النباتية في الحوض حوالي و ))القطف والرمث والعجرم((
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في فصل الخريف كما فصلت الدراسه لإلنتاجية النباتية %  3.7صل الربيع وتنحدر إلى أثناء ف
 ،االكساد( .للحوض في أجزائه المختلفة سواء على المستوي القطري أو على مستوى المناطق

83(.  

كما جاءت الدراسه على العوامل المؤدية إلى تدهور المراعي فبينت أنها أما بيئية ناجمة عن 
كما أشارت إلى أن من عوامل التعرية عوامل  مطار وتباين معدالت الهطول بين سنةقلة األ

طبوغرافية من حيث تأثر شكل األرض واألودية ومجاري المياه على عملية تجمع المياه وتصريفها، 
تنوع مصادر المياه وعدم ثبوتها يشكل مصدرا كبيرا من مصادر التعرية و ثم بينت أن اختالف

عمليات التحطيب في الحوض وازدياد و غيرهمو ات التي تجوب المنطقه مع سكانهامثلما األلي
  .ت على التعرية في الحوضدأعداد الحيوانات والرعي المبكر كلها عوامل ساع

 كم مربع 166أما في مجال الثروة الحيوانية فقد كانت الدراسه مسهبة ومفصلة فبينت أن الـ 
من %  8من مساحة دول المنطقه بينما تضم %  6مثل التي تشكل مساحة حوض الحماد ت

من ثروتها الحيوانية مجتمعة وبينت أنهما  % 7رؤوس الماعز في هذه الدول وما ينوف عن 
   .مالئمان لتحمل ظروف المعيشة في المنطقه

  :الموارد البشرية :ثانيا

فاظهرت أهم العشائر تعرضت الدراسه للموارد البشرية في حوض الحماد بشيء من التفصيل 
التي تسكن المنطقه وانماط تجمعاتهم السكانية وبنية السكان من حيث الفئات العمرية وانماطهم 
المعيشية ومدى مشاركة األيدي العاملة في العمل حسب الفئات العمرية وهنا عرضت الدراسه 

سنة  )14 - 10( ظاهرتي تشغيل األطفال وتشغيل المسنين فبينت الدراسه أن األطفال بين سني
المسنين في %  93كما أن  منهم في بعض أقطار الحوض%  98يعتبروا أيدي عاملة بنسبة 

  .)83 ،األكساد( .بعض اقطار الحوض يعتبروا ايدي عاملة

أما الدراسه العلمية الثانية التي قامت في المنطقه فهي الدليل العلمي لمحافظة المفرق وهو 
الدليل  امعة ال البيت في نطاق تفاعلها مع المجتمع المحيط بها وقد جاءالدليل الذي اعدته ج

بدراسات جديدة لم تجمع بمثل هذا الشكل لمحافظة المفرق والتي يشكل حوض الحماد األردني 
  )97 ،سالمة، األنصاري(معظم اراضيها 

ا ومقدار وقد عرفت الدراسه إلى موقع المحافظة ومساحتها وعدد السكان القاطنين فيه
كما تعرضت للدراسة إلى قطاع التعليم في المنطقه  ،التزايد السكاني على مر عدت فترات زمنية

ثم تعرضت الدراسه إلى  ،كونه ويشكل عامال مهما من عوامل التنمية البشرية والتطوير االجتماعي
التحليل والتفصيل عرضتها بو فجاءت على عناصر المناخ ،جيومورفولوجيتهاو طبوغرافية المنطقه
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معتمدة على معلومات مناخية مستقاه من محطات الرصد المناخية المنتشرة في أنحاء المحافظة 
ثم عرضت لمعدالت األمطار الهاطله على  ،فبينت مدى ارتباط هذه المتغيرات مع بعضها البعض

وكانت  )97ري األنصا ،سالمه(المنطقه ألن األمطار تعتبر من اهم عناصر الدورة المناخية 
محطة قياس مطري موجودة في  31إحصائيات الدليل معتمدة على قياسات ماخوذة من 

والتعامل معه حيث زود بالرسوم  ،وقد عمل الدليل بشكل يسهل استنباط القراءات منه ،المحافظة
   .خدامالمخططات التوضيحية التي تجعل منه دليال واضح المعالم سهل االستو البيانية التفصيلية

ثم  ،وقد عرضت الدراسه إلى الفيضانات التي حصلت في أودية المنطقه ومدى تكراريتها
بإذن (تنبت الدراسه بطريقة علمية إلى مدى احتمال حدوث مثل هذه الفيضانات في المستقبل 

 مما يجعل عملية اقتراح بناء سد في اي منطقة من مناطق المحافظة مبني على قاعدة علمية )الله
وبيانات إحصائية موثوق بها وكما بينت أماكن السدود المقترح بناؤها والسعة التخزينية ل هذه 

كما بين الدليل أن السعة التخزينية لبعض هذه  .)97 ،األنصاري ،سالمه( .7السدود المقترحة
ذه مليون متر مكعب في الرويشد السفلي بينما تصل مجموع ما تحتويه ه18.3السدود يصل إلى

مليون متر مكعب وهي سعة تخزينية تعني الكثير في مجال مشاريع التنمية  68.4السدود إلى 
   .الحيوية

أما جيولوجية المتعلقة فقد تعرض لها الدليل بشيء من التفصيل فبين أنواع الصخور 
ك وكذل. ومجموعة الخريم التي منها مجموعة رمو مثل صخور الباليوزويك الموجود في المنطقه

التي ينتمي لها مجموعة و وكذلك صخور الكريتاسي والثالثي،الترياسي والجوارسيو صخور البرمي
أما التراكيب  .)97 ،سالمة واألنصاري( .وصخور مجموعة البلقاء ،ومجموعة عجلون ،الكرنب

التي تمتد  الجيولوجية فبين الدليل القوالق الممتدة من الشرق إلى الغرب مثل فالق البساتين وتلك
ثم عرضت الدراسه ألنواع التربه التي تسود  .من شمال غرب إلى جنوب شرق مثل فالق الرمثا

قليل من المادة العضوية ال يزيد عن  ىوأماكن توزيعها وبينت أن تربة البادية ذات محتو المنطقه
)1 - 1.5 %( .  

ائية السائدة فيها وأماكن تم جاءت الدراسه على هيدرولوجية المنطقه وأوضحت الطبقات الم
وأما . توزيعها ثم عرضت إلى محطات التنقية الموجودة في المنطقه مفصلة لبعض خصائصها

للزراعة والثروة الحيوانية فقد كان الدليل احصائيا في تدوين نتائجه حيث بين أنواع الماشية 
ائدة في المنطقه فبين أن اصنافها الموجودة في المنطقه كما بين أنواع النباتات السو واعدادها

ثم عرضت الدراسه الدليل إلى الثروة  ،بعض نباتات المنطقه طبية يستفاد منها في التدأوي
 المعدنية والطاقة فبين أنواع اشهر أنواع المعادن الموجودة في المنطقه واهم أماكن استخدامها،
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ة في المنطقه مع نبذة تاريخية ولم تغفل الدراسه عن السياحة واآلثار فبين أهم المناطق األثري
   .)97 ،األنصاري ،سالمة( .توضيحية عن أهمية هذه المناطق

كإجراء  توحدة البحوث االستيراتجية للبيئة وموارد المياه في جامعة ال البيجاءت الدراسه 
ياه يهدف إلى االستعداد العلمي المسبق لما يكتنف المنطقه من مستقبل مائي تشح فيه مصادر الم

وينضب معينها، ويتوقع للمنطقة ازمة مائية خانقة إذا لم يحسن استخدام الموارد المائية المحددة 
فقد استخدمت الدراسه جميع البيانات المتوفرة من محطات الرصد  في بأسرهاابناء المنطقه 

بين هذه اهم المعلومات المتوفرة عنها وبينت الترابط اإلحصائي و المائي الموجودة في البادية
ثم  ،ثم استخرجت النتائج منها بطرق رياضية متقدمة وعملت على تحليلها علميا. المحطات

فبينت أننا مقبلون على مستقبل البد لنا  ،توصلت الدراسه إلى توقع مستقبلي لالمطار في المنطقه
المشكلة  من االستعداد له جيدا وان ناقوس الخطر البد أن يقرع التنبيه إلى أن شح المياه هي

  .)99 ،سالمة ،األنصاري(التي ستواجهها المنطقه في المستقبل 

  الدراسهلمنطقة  الطبيعيهالخصائص 

 الموقع والمساحة

 71َ بين درجتي عرض االردنيه الهاشميه في الجزء الشرقي من المملكه الدراسهتقع منطقة 
، وتبلغ محافظه المفرق إلىإدرايًا وتنظيميًا  وتتبع ،37ْ 27و 39ْ 27َوخطي طول 31ْ 71َو 33ْ

ولقد تم اختيار منطقة  ).1(رقم شكل كما يبين ال ،تقريبا2كم الف 25 الدراسهمساحة منطقة 
محدده من  نماطرعوية الصالحة الالمن المناطق  النها تعدوذالك  الدراسةحوض الحماد إلجراء 

اط إلى الرعاية الكبيرة والتوجيه حول تحديد األماكن تحتاج هذه األنمو الزراعةالنشاط الرعوي و
يعد حوض الحماد من المناطق الواعدة في المشاريع التنموية خصوصا إذا تم و .المناسبة لها

وضع خطة تنموية متكاملة تشترك مما يعكس مردودا مباشرا على تنمية األرض واإلنسان معا 
من % 35وهي تعادل  تقريبا 2كمألف  25نيه االرد المنطقةفي  ويبلغ مساحه حوض الحماد

  مساحه المملكة االردنيه الهاشمية
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  .8 من القمر الصناعي الندسات الدراسهصورة فضائية لمنطقة موقع االردن و :)1(الشكل 

  التضاريس 7.2

 الخصائصالتعرف على أشكال سطح األرض لما لها من تأثير مباشر في  إلى الدراسهتهدف 
من نتائج التحليل اآللي لنموذج االرتفاع  الدراسهتم استخالص خصائص منطقة الجغرافيه وقد 

ترتفع عن سطح البحر بمقادير  المنطقهأن وتبين  ،Digital Elevation Model (DEM)الرقمي 
 .)2(م وهي اخفض نقطة في منطقه الدراسه كما يظهر في الشكل  613ما بين  تتراوحمختلفة 

في  المنطقهوتتدرج  ،م عن سطح البحر في تل نعيمس 1055فاع ارت إلىوترتفع أعلى قمة 
 ادنىالشمال حيث يوجد  إلىوتتدرج في االنخفاض  هناك االرتفاع من الجنوب حيث أقصى ارتفاع

 تل نجمو ،م 943بارتفاع  ،ل الشهباءتلوالتالل والمرتفعات مثل  المنطقهوتكثر في  ،ارتفاع
ل قثم ت ،المنطقههذا في الجنوب الغربي من  م1010 االشقفتل  وكذلك ،م 1000يصل بارتفاع 

اشهر و متر فنجد الكثير من الصخور البركانية 700حوالي  إلى المنطقهاالرتفاعات في نفس 
   .م 709يصل بارتفاع  انرتعوتل زمل  ،م 773 يصل وهي بارتفاع ل الغصينتهناك  المرتفعات
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  .ه الدراسه مشتقه من نموذج االرتفاع األليارتفاعات منطق :)2( الشكل

تل  واشهر مرتفعاته م 800 -  700االرتفاعات فيه ضمن  أما في الشمال الغربي فتبقى
المناطق ارتفاعا فتلك التي في الشمال الغربي حيث تترأوح  أما اقل .م797بارتفاع يصل  المسما

 ،م658ات المنطقه ثلول حشم ويصل ارتفاعه إلى واشهر مرتفـع ،م750 -  650االرتفاعات ما بين 
على اشهر  )الشمالية الشرقية(وتحتوي هذه المنطقه  ،م700 تالع السمر بارتفاع يصل إلى وأيضا

األموي وأما األودية ومجاري المياه فهي كثيرة ومتشعبة معالم منطقة الدراسه وهي آثار قصر برقع 
ويوجد بعض هذه  ،وكلها غير دائمة الجريان وتجري المياه فيها شتاء إذا ما تيسر األمر لذلك

األودية صالحا إلقامة بعض السدود الترابية لجمع مياه الشتاء الغراض سقاية الماشية، واشهر 
م، وايضا 895 -  940ن الغرب إلى الشرق وارتفاعه مابين األودية وادي المحدث ويتجه م هذه

كما  ،م798 -  880يوجد وادي الشويطي الجنوبي واتجاهه من الشرق إلى الغرب وارتفاعه من 
م إلى  800يوجد الشويطي الشمالي واتجاهه من الغرب إلى الشرق ويتراوح ارتفاع مجراه ما بين 

من منطقة الدراسه فهناك وادي حشاد  في المنطقه الشماليةوأما  .وفيه ثمانية غدران ماء م615
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م واتجاهه من الشمال إلى الجنوب ويمتد لمسافة أكثر 820 - 930وارتفاع مجراه من  الخضيري
م 705 - 828ارتفاع مجراه من و ووادي محمود وايضا يوجد في هذه المنطقه ،كلم 17من 

كلم، وايضا وادي الخضيري وارتفاع  12 افة أكثر منومجراه من الشمال إلى الجنوب ويمتد لمس
وهو ضيق المجوي  كلم 14م ويتجه من الشمال إلى الغرب ويمتد لمسافة 700 - 837مجراه من 

كلم من  20الذي يمتد لمسافة  أما على الجهة الشمالية الغربية يقع وادي مقاط .شديد االنحدار
لتقي هذا الوادي في نهايته بودي الرويشد ليشكال معا الجنوب إلى الشمال ويقع عليه سد برقع وي

   .كلم 30وديا كبيرا يمتد لمسافة أكثر من 

  ةالترب انواع

الكاينات الحيه وتتمتع و االساسيه التي تنمو بها النباتاتمادة هي ال التربهيمكن تعريف 
إنها جسما حيا يتألف فيزيائية وكيميائية وعضوية وهي تسمح للجذور بالنمو فيها إذ  بخصائص

من مزيج من المواد المعدنية والماء والهواء وهي الطبقة العليا غير المتماسكة من سطح األرض 
تساعد التربه في ميادين عدة منها في ). 1997أبو سمور وغانم، (التي ينمو عليها النباتات 

بأنواع  شكل رئيسيبمالءمتها الستعمال معين وتخطيط استعمال األراضي وتتحدد قدرة األرض 
بقدرتها اإلنتاجية التي تعتمد على مكوناتها المعدنية  التربهوتقاس خصوبة  .التربه الموجودة

التي تنشأ في السهول الفيضية والرسوبيات الجليدية تحتوي على أغذية ومواد  التربهفوالحيويه 
الصخر األم الذي تأثرت التي نشأت من  التربهأنواع  أماخصبة جدا،  التربهعضوية كافية لجعل 

العضوية الفقيرة بالغذاء  التربهفوق الرسوبيات السائبة مع القليل من  أوبعمليات الغسل الشديد 
 ).2014كيلر، (النباتي تعاجل باستخدام األسمدة  التربهفهي منخفضة الخصوبة ولزيادة إنتاج 

المرتفعة  المنطقهتتكون حيث  ،مادححوض ال في آخر إلىأشكالها من مكان  التربهانواع  وتختلف

رملية قليلة  متر وتربتها السائدة جبسيه ۹۰۰من حوض الحماد والتي يبلغ ارتفاعها حوالي 
السهلية  المنطقهاما  ،Typic Gypsiorthids الجبسية من النوع كما أن فيها التربه ،العمق

م وفيها الكثير من  600اع فيها حوالي المتموجة األكثر انبساطا واألقل ارتفاعا والتي يبلغ االرتف
الرماية الجبسية العميقة والتي تتشكل بشكل رئيسي من فئة  التربهوتسودها  ،المتشعبة األودية

)Typic Gypsiorthids ( وفئة)Cambic Gypsiorthids ( الرملية الجبسية  التربهالمتداخلة مع
  الدراسةفي منطقة  التربة أنواع) 3(كل ويظهر الش. )Cambrthids(من فئة  التربهالضحلة و
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  الدراسهفي منطقة  التربهانواع  :)3(الشكل 

  النتائج ومناقشه ال. 8

  هيدرولوجيه حوض الحمادوصف 

يعتبر حوض الحماد من المناطق الواقعة ضمن مناخ البحر األبيض المتوسط مناخيا وهو من 
شتاء بمرور  المنطقهجوية مرتفعة وتتأثر  المناطق شبة المدارية المتميزة بأنها ذات ضغوط

روبا والتي تحمل الكتل الهوائية أوالمنخفضات الجوية األطلسية القادمة من البحر المتوسط و
القطبية البحرية ذات الحرارة المعتدلة والرطوبة النسبية وال يخلو األمر من وصول كتل هوائية 

صيفا  أما .ساقط الثلوج وتدني درجات الحرارةقطبية برية أحيانا ينجم عنها في بعض األحيان ت
وتسيطر الكتل الهوائية فوق المدارية البرية ذات  المنطقهفيؤثر المنخفض الحراري الهندي على 

في  أما .الطبيعة الحارة والجافة فترتفع درجات الحرارة وتسود الرياح الغربية والجنوبية الغربية
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زها وجود المنخفضات القادمة من شمال إفريقيا والتي تكون فصلي الربيع والخريف فإنهما مما يمي
جافة وحارة وتحمل كتلها الهوائية المدارية البرية الغبار واألتربة وتتشكل العواصف الترابية وال 
يخلو األمر من حمل هذه المنخفضات لكتل هوائية باردة تكون خلفها مما يؤدي لتساقط األمطار 

قات، إذًا ففي هذين الفصلين يمكننا وتكون غزيرة في بعض األ في هذين الفصلين وهي أمطار
  .متأرجحًا بين الظروف الجوية الصيفية والشتوية يتراوحالقول أن الطقس 

ويتغير معدل الهطول المطري فيها  ،بانها من المناطق قليلة األمطار الدراسهتتصف منطقة 
ح معدل هطول المطر في أواخرى ويتركثيرا بين شهر واخر كما انه شديد التغير بين سنة و

والتي لم يزد فيها معدل  1999ملم إذا ما استثنينا سنة  155 -  60ما بين  الدراسهمنطقة 
يوصف  .في األردن أماع 50التي تكررت قبل و ملم والتي كانت سنة جافة جدا 16الهطول على 

ف بفترات سقوط قصيرة بانه على شكل عواصف رعدية والتي تتص المنطقهالمطر السائد في 
رعدية واحدة وال تطبق هذه  عاصفةمن المعدل السنوي في %  50منتظمة وقد يهطل اكثر من 

الغربية  المنطقهالنسبة من الهطول على كل حوض الحماد على جبل العرب على سبيل المثال في 
في  دراسهالملم بينما تقل عن ذلك المعدل في منطقة  500 إلىمن الحوض تصل كمية الهطول 

المناطق الشرقية من الحوض والجنوبية من الحوض التي قد ال يتعدى معدل الهطول في بعضها 
شهر / يوم  3.8وحسبك أن تعلم أن معدل األيام الماطرة في قيمته القصوى ال يتعدى  .ملم 35

 إلىل مما يجعلنا نحكم أن معظم هذه المياه يتحو المنطقهوهي متوسط فترة العاصفة الرعدية في 
مواقع االبار ومناطق اختالف سقوط االمطار  )4( ويوضح الشكل .مياه جوفية تخزن داخل األرض

العديد من االبار االرتوازية التي قامت  وتتمع منطقة الدراسه بوجود .االرتوازية في منطقة الدراسه
  .ر االمكانوزارة المياه بإنشائها؛ بهدف المحافظة على مياه األمطار القليلة الهاطلة قد

ويالحظ على كافة انواع درجات الحرارة أن التغيرات الشهرية فيها كبيرة جدا كما أن 
التغيرات في قيم درجة الحرارة بين الليل والنهار تعتبر أكبر، مما يجعل المنطقه ذات طابع قاري 

صر والعوامل يعد التبخر من اهم العنا .وهي الصفة المميزة لمناخ المناطق الجافة وشبه الجافة
المحددة للعوامل المناخية في اي منطقة ويأتي في االهمية في المرتبة الثانية بعد األمطار وله دور 

ويترأوح معدل التبخر اليومي في الحوض ما بين  ،كبير في تحديد الموازنة المائية ألية منطقة
يوم / ملم 2.6مقدارها وقيمة دنيا  ،يوم ويكون ذلك في شهر حزيران/ملم9قيمة قصوى مقدارها 
وترتبط معدالت التبخر اليومي ارتباطا مباشرا مع درجات الحرارة ومعدل  .في شهر كانون أول

الرطوبة فمن الطبيعي إذا ان تسجل اعلى قيم للتبخر في اشهر الصيف حيث تقل الرطوبة وتزداد 
درجات الحرارة وتزداد الحرارة وان تكون القيم الدنيا للتبخر مسجلة في اشهر الشتاء حيث تقل 

إن مثل هذا الوضع يكرس مدى قسوة اشهر الصيف وشدة وطئته على الحياة  .معدالت الرطوبة
وتتاثر عملية التبخر بشكل كبير مع إختالف كميات المطر اذ انه  .النباتية والحيوانية في المنطقه
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 هر الصيف غير الماطرةيظهر جليا عملية التبخر تتناسب تناسبا عكسيا مع المطر فيزداد في أش
وهذا يودي الى زياده الحاجه للري في هذه المنطقه لتلبيه احتياجات يقل في اشهر الشتاء و

  .المحاصيل المختلفه من المياه

  
  الدراسهمناطق اختالف سقوط االمطار في منطقة  :)4( الشكل

  NDVI الدراسهمؤشر الغطاء النباتي في منطقة  8.2

في  الفرق بين االنعكاسات الطيفية عند األطوال الموجية NDVIالنباتي يمثل مؤشر الغطاء 
حيث تدل القيم السالبة على ان كثافة ) 1و 1-(بين  NDVI ح قيموااألشعة تخت الحمراء، وتتر

 أن) 0.19-0(الغطاء النباتي قليلة جدا وحالة المراعي متدهورة جدا وتدل القيم التي تقع بين 
ان كثافة ) 0.2-0.49(ي قليلة وحالة المراعي ضعيفة وتدل القيم التي تقع بين كثافة الغطاء النبات

ان كثافة 0.5-0.79)(الغطاء النباتي متوسطة وحالة المراعي معتدلة وتدل القيم التي تقع بين 
ان كثافة الغطاء 0.8-1)(وتدل القيم التي تقع بين  الغطاء النباتي جيدة وحالة المراعي جيدة أيضا

عمل البحث على دراسة مؤشر الغطاء النباتي لمنطقة و. تي كثيفة جدا وحالة المراعي ممتازةالنبا
 الدراسهفي فترتين مختلفتين وذلك إلظهار التغيرات التي حدثت للغطاء النباتي في منطقة  الدراسه

ي ف الدراسةالتغيرات في الغطاء النباتي التي حدثت لمنطقة ) 5( ويوضح الشكل .مع مرور الزمن
  )2015( الفترة
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  .)2015( في الفترة ةالدراسالتغيرات في الغطاء النباتي التي حدثت لمنطقة  :)أ - 5( الشكل

  
  .)1984( في الفترة الدراسهالتغيرات في الغطاء النباتي التي حدثت لمنطقة  :)ب 5( الشكل



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الطنبور ووراد

  3454

كان حيث  المذكورالمعادلة  وفق) 5(كما في الشكل  NDVI تم استخالص قيم مؤشر
 1984 وكثافته وانتشاره وتوزيعه الغطاء النباتي في الفترة ما بين عامي التغير واضحا في حجم

ارتفاع واضح في القيم، كانت أعلى قيمة  إلى 2015في عام  NDVIحيث أشارت قيم  ،2015و
 علىا فقد كانت) ب 5(شكل 1984وفي عام  ،)أ 5(الشكل كما في )1-( وأدنى قيمة )0,464(

كل من القيم وتغير في شكل  ، أي هناك فارق كبير بين)-0.089(وأدنى قيمة  )0.239(قيمة 
 تم NDVIباستخدام مؤشر . الكثافة، الحجم واالنتشار ،خصائصه الغطاء النباتي وتراجع في

النباتات بكل  قيمها، مما يعطينا مؤشرا النباتي واستخالص على كثافة اشتقاق خرائط للغطاء
وتوزعها، ما يؤخذ على استخدامه هو اختالط بعض  ويسر وتحديد مناطق انتشار النبات سهولة
من قيم النبات حيث ظهرت  الغطاء االرضي بالنبات المنطقة فاحتسبت قيم نبات أو قريبة أصناف

قريبة من  نعكست عنها األشعة الحمراء واألشعة تحت الحمراء القريبة بعض مناطق الصخور التي
، وهذه إحدى أكبر NDVIت، وهذا ما يفسر ارتفاع قيم ونسب قيما التغير التي أظهرهاقيم النبا

  . العقبات التي تصادف الباحثين

الغطاء النباتي ومساحة المراعي ان  الموجوه في االشكال NDVIونالحظ من خرائط 
انخفاض كمية  إلىفي المناطق الغربية للحوض ويعود ذلك  NDVIانخفضت وانخفاض قيم 

عمليات االعتداء على المناطق  إلىباإلضافة  الدراسهالمطار الهاطلة على تلك المناطق خالل فترة ا
بالنسبة للمناطق الشرقية والشمالية والجنوبية للحوض فنالحظ من  أما .الخضراء والرعي الجائر

د ويدل ذلك على ازدياد نسبة المساحات الخضراء والمراعي ووجو NDVIالخارطة ازدياد قيم
وزيادة عدد االبار  المنطقهمزارع لم تكن موجودة من قبل وزيادة االهتمام الزراعي في تلك 

  .المنطقهواستخراج المياه الجوفية وبناء السدود الترابية وعمل المحميات الطبيعية لتلك 

  تصنيف استعماالت األرض 

باستخدام (اتوماتيكي  معالم المرئية بشكل إلىالتعرف  إلىيهدف تصنيف الصورة الفضائية 
تطبيق  الدراسهلتحديد خصائص غطاء األرض لكل بيكسل في المرئية، وتم في هذه ) الحاسوب

التصنيف غير الموجه الستخالص المعلومات؛ وذلك لعدم المعرفة الدقيقة للباحث بخصائص 
عام ويستخدم التصنيف غير الموجه لتكوين تصور  .الدراسهوأنواع الغطاء األرضي لمنطقة 

، حيث يميز اليا باالعتماد على البيانات الرقمية للمرئية، اذ الدراسهلألصناف الموجودة في منطقة 
يتم تحديد عدد األصناف وعدد القنوات الطيفية المستخدمة وبعدها يبدأ تحديد هوية األصناف 

ا الغرض، لهذ) google earth pro(بمقارنتها بالخرائط والصور الجوية حيث تم اعتماد برنامج 
 الدراسهلمنطقة لبعض التي قام بها الباحث  )بعض مناطق الدراسه( الزيارة الميدانية إلىإضافة 

وتم عمل التصنيف غير الموجه  .مؤخرا؛ لتحديد المعالم األرضية الممثلة لكل صنف على المرئية
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، الدراسهمنطقة وذلك لمالحظة التغيرات التي حدثت على  الدراسهفي منطقة  لفترتين مختلفتين
الموجه غير وتوضح الخارطتين التصنيف سبعة أنواع من التصنيفات  إلى المنطقهوتم تقسيم 

الموجهة لمنطقة  التصنيف غير) 6( الشكلويوضح  2015وعام  1985عام  الدراسهلمنطقة 
 التصنيف غير الموجهة لمنطقة الدراسه في الفترة) 7(الشكل. )2015( في الفترة الدراسه

)1984(.  

  
  )2015( في الفترة الدراسهالموجهه لمنطقة  التصنيف غير :)6( الشكل
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  )1984( في الفترة الدراسهلمنطقة  الموجه التصنيف غير :)7( الشكل

دونم  3032.25من  زادت الدراسهمساحة رواسب األدوية لمنطقة ونالحظ من الخرائط أن 
لك بسبب ازدياد عمليات التجوية والتعرية في ويعود ذ 2015دونم عام  2348.5 إلى 1984عام 

 1362,75بالنسبة للصخور البازلتية فقد زادت من  أما .خالل الفترة المذكورة الدراسهمنطقة 
تقريبا وذلك بسبب ازدياد تكشف هذه الصخور بفعل الرياح % 4.3وبنسبة  2438.3 إلىدونم 

بفعل ازدياد % 5.74لرملية أيضا بنسبة والعوامل الطبيعية األخرى وقد زادت مساحة الكثبان ا
بالنسبة  أما .تقريبا% 10زيادة مساحة الصخور العارية بمقدار  إلىباإلضافة حركة هذه الرياح 

 إلى 1984دونم عام  7882.75ها من فقد تناقصت مساحات الدراسهللمراعي في منطقة 
على  الجائر واالعتداءممارسات الرعي  إلىويعود ذلك % 8وبنسبة  2015دونم عام  5862.3

في منطقة  التربهويرافقها تناقص كبير لمساحات ، الدراسهالمناطق الخضراء الموجودة في منطقة 
بسبب زيادة نشاط الرياح والزوابع وتملحها بسبب زيادة % 20.3 إلىوبنسبة وصلت  الدراسه

وزيادة ملوحتها مما اثر  تدني جودة المياه إلىالسحب من ابار المياه الجوفية الموجودة مما أدى 
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الجدول التالي ) 2( الجدول رقمويوضح  .الموجودة ومساحاتها التربهسلبيا على نوعية 
  .)2015- 1985(خالل الفترة ما بين األعوام  الدراسهاالختالفات الحاصلة في منطقة 

-1985( االختالفات الحاصلة في منطقة الدراسه خالل الفترة ما بين األعوام :)2(الجدول 
2015(.  

  صنف استعمال

  األرض
  )دونم(المساحة 

2015  
  )دونم(المساحة 

1984  
  %النسبة المئوية 

2015  
  %النسبة المئوية 

1984  
  12.929  9.394  3032.25  2348.5  ديةأورواسب 

  5.451  9.7532  1362,75  2438.3  صخور بازلتية
  4.445  10.1828  1111.25  2545.7  كثبان رملية
  10.918  20.994  4795  5248.5  صخور عارية

  31.531  23.4492  7882.75  5862.3  مراعي
  5.162  17.0236  1290.5  4255.9  رمال صفراء

  29.564  9.1972  7391  2299.3  تربة
  %100  %100  25000  25000  المجموع

المراعي أن و ذات طابع رعوي بشكل أساسي قد بينت دراسة للغطاء النباتي الن المنطقهو
 هي هعلى ما يقارب العشرين مجمعا نباتيا تتوزع في رحابه وأن أهم مجتمعات الحوض يحتوي

أثناء  % 12.5القطف والرمث والعجرم وأن متوسط معدل التغطية النباتية في الحوض حوالي 
   .في فصل الخريف%  4فصل الربيع تنحدر إلى 

  القدرة اإلنتاجية األراضي حوض الحماد 

اعة األمريكية األراضي المناطق الجرداء والذي اعد ليكون صالحا فطبقا لنظام وزارة الزر
للتطبيق على أراضي المناطق الجافة وشبه وهو بأخذ باالعتبار توفر المياه من المصادر للتطبيق 

وبتطبيق هذا النظام يتضح أن أراضي  ،المختلفة سواء كانت سطحية أو جوفية أو من األمطار

وتضم  :أراضي الدرجة الثالثة .)83، األكساد(: جات التاليةالدر حوض الحماد تنتمي إلى
األراضي التي تضم مجاري السيول الغير متأثرة بالملوحة وهي أراضي صالحة الرعي كما أنها 
 تصلح لزراعة المحاصيل واألشجار المثمرة إذا ما توفر مصدر الري المناسب كاآلبار الجوفية

الدراسه  منطقهو هي منتشرةو راعة الزيتون وبعض أشجار الفواكههذه الفئة من األراضي تصلح لزو

دونم بحسب مقدار المياه المتوفرة  ۸۰۰وبمساحات كبيرة تصل بعض المزارع فيها إلى حوالي 
واهم ما يميز هذه النوعية من التربه أنها  .للري والتي في اغلب األحيان ما تكون اآلبار األرتوازيه

قبل كميات معقولة من المياه وإنها األكثر احتماال لوجود المياه الجوفية ذات قطاع عميق وتست
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وتمثل مساحات كبيرة من المنطقه وتتميز بارتفاع محتواها من  :أراضي الدرجة الخامسة .فيها
الكلس كما لها تصلح لزراعة المحاصيل وربما األشجار المثمرة وأكثر ما تستغل الرعي واهم ما 

فيها كما أنها تتلقي كميات معقولة من األمطار  ة مقبولة من القطاعات العميقةيميزها وجود نسب

ويسودها األراضي الفتية  :أراضي الدرجة السابعة .الصالحة للرعي فيها تكفي إلنبات الحشائش
واألراضي الكلسية الضحلة وعلى الرغم من صعوبة استخدامها الزراعة لتعذر العمليات الزراعية 

أنها صالحة لزارعة بعض المحاصيل مثل الشعير وهي من األراضي الرعوية الجيدة في  فيها إال
ويالحظ أن جميع أنواع التربه السائدة في منطقة الدراسه يمكن استغاللها من اجل  .الحوض

لذا فقد تم حفر الكثير من  ،أنماط جيدة من الزراعة إذا ما تم تحصيل قدر كافي من مياه الري
ياه الجوفية للمنطقة كما انه قد تم بناء العديد من السدود لجمع مياه األمطار على اآلبار للم

كما أن برنامج . سد الشعالن ،سد الرويشد ،األودية الرئيسية ومن أهم هذه السدود سد برقع
الصدر المائي الذي تنفذه وزارة المياه والري بالتعأون مع القوات المسلحة األردنية بعد ذا اثر 

ل وكبير في توفير المياه الالزمة لري المزروعات الموسمية والتأمين المياه الالزمة لري قطعان فاع
  .الماشية الكثيرة والمتزايدة في المنطقه

  الخاتمه والتوصيات

متر عن ) 1055(ارتفاعات منطقة الدراسة من مكان الى أخر حيث يبلغ أعلى ارتفاع تتباين 
متر عن سطح البحر في الجزء ) 613(ويبلغ اقل ارتفاع ي الشرقي لبحر في الجزء الجنوبسطح ا

جبسيه  ربة في منطقة الدراسة بنوعين هماانحصرت أنواع الت .الشمالي الغربي من منطقة الدراسة
م، 900في المنطقه التس تزيد ارتفاعتها عن  Typic Gypsiorthidsرملية قليلة العمق، من النوع 
 Typic(لجبسية العميقة والتي تتشكل بشكل رئيسي من فئة وتسودها التربة الرماية ا

Gypsiorthids ( وفئة)Cambic Gypsiorthids ( المتداخلة مع التربة الرملية الجبسية الضحلة
لمنطقة السهلية المتموجة األكثر انبساطا واألقل والتي تسود في ا )Cambrthids(والتربة من فئة 

  .م600حوالي ها ارتفاعا والتي يبلغ االرتفاع في

لقد تعرض الغطاء النباتي في منطقة حوض الحماد خالل السنوات الماضية إلى تدهور 
 ،الغطاء النباتي، بسبب االستغالل السيئ للمراعي والذي أدى إلى إزالة الغطاء النباتي الطبيعي

ت قدرتها فتحولت مساحات كبيرة من أراضي المراعي إلى أراض عارية وانخفض ،وانجراف التربة
على اإلنتاج المستديم ونظرًا ألهمية الغطاء النباتي في توفير غذاء رخيص التكاليف للحيوانات 

من  تناقصت مساحه المراعي .خمن االنجراف وتلطيف المنا بةالرعوية وكذالك حمايه التر
زادت مساحة رواسب  .%8وبنسبة  2015دونم عام  5862.3الى  1984دونم عام  7882.75

ويعود  2015دونم عام  2348.5الى  1984دونم عام  3032.25وية لمنطقة الدراسة من األد
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تناقص و .ذلك بسبب ازدياد عمليات التجوية والتعرية في منطقة الدراسة خالل الفترة المذكورة
وبينت الدراسه زيادة . %20.3لمساحات كبيره من التربة في منطقة الدراسة وبنسبة وصلت الى 

ار المياه الجوفية الموجودة مما أدى الى تدني جودة المياه وزيادة ملوحتها مما اثر السحب من اب
لتقليل من وقد وضع الباحث عدد من التوصيات  .سلبيا على نوعية التربة الموجودة ومساحاتها

إعادة التوازن بين الطاقة اإلنتاجية للمراعي تدهور التربه والموارد الطبيعيه في المنطقه وهي 
ويكون ذلك عن طريق  ،بحيث ال تتعدى معدالت االستغالل الطاقة التعويضية لها ،القطعان وحجم

المحافظة  .توفير األعالف التكميلية وخفض عدد الحيوانات بما يتالءم مع طاقة المراعي اإلنتاجية
لى للمحافظة ع المحميات الطبيعة إنشاء .وخاصة في موسم التزهير ،على األعشاب من الرعي

   .النبات الطبيعي من االنقراض

  

  المراجع

، كشف وتحلل التغير في الغطاء )2018(سمور، حسن، البلبيسي، حسام والمحمد، هيفاء  أبو

، دراسات العلوم اإلنسانية واالجتنماعيةالنباتي باستخدام المؤشرات النباتية الطيفية، 
 .1، العدد، 45المجلد 

ية الدالة على التغيرات المناخية في البادية الشواهد الجيومورفولوج ،)2007(عبود، إياد أحمد 

 .34، مجلد )2(، العدد مجلة دراساتالشمالية الشرقية من األردني، 

استخدام علوم وتكنولوجيا االستشعار عن بعد ونظام المعلومات ، )2000(القضاء، علي نوح 
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  إشكاليات تطبيق مضمون الوثائق الدولية املعنية بحقوق الطفل 
 في إطار التطبيقات الوطنية والدولية

  
   *خلف عبدالفتاح البقورمحمد 

  

  ملخص

 يالمعايير التي تشير إلى تطبيق التشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الطفـل فـي دولـة مـا، هـ     
ص التشريعية الوطنية والدولية المتعلقة بهذا الحق، والمعيـار الثـاني   بالنظر إلى مدى إقرار المبادئ والنصو

بالنظر إلى حجم هو مدى االلتزام والعمل بمضمون هذه النصوص من جانب كل الدول، والمعيار الثالث هو 
نشاط كل المنظمات والهيئات الحكومية واألهلية االقليميـة والدوليـة فـي مجـال حقـوق الطفـل، وبـالعودة إلـى         

ن فــي مختلــف الــدول مــن  ين حقــوق الطفــل المتنوعــة مــع بدايــة القــرن الواحــد والعشــر  أمعيــار األول نجــد ال
ــة وذلــك اســتنادًا إلــى المصــادر التــي تعتمــد علــى        الحقــوق المتفــق عليهــا وعلــى تضــمينها تشــريعاتها الوطني

زخـم وجـود المعيـار الثالـث     الخلفية الدينية أو االخالقيـة أو العرفيـة او بـالرجوع إلـى القـانون الطبيعـي، ومـع        
بـالنظر إلــى حجــم عمـل المنظمــات األهليــة والحكوميــة واإلقليميـة والدوليــة بهــذا الجانـب وكــل االهتمــام مــن       

الواقـع مصـحوب بـالكثير مـن      فيأشخاص القانون الدولي العام بموضوعات الطفولة، نجد أن التطبيق الفعلي 
صــنوف الحرمــان المختلفــة التــي  لاني مــن تعــرض األطفــال المخالفــات التــي ال تليــق بــالتطور والتحضــر اإلنســ 

فعلـي لتطبيـق المعـايير المتعلقـة بالديمقراطيـة      الغيـاب  الالفقـر و  ئن مـن تظهر بشكل واضح فـي الـدول التـي تـ    
جعلنـا نتتبـع حقـوق الطفـل فـي التشـريعات الوطنيـة والمواثيـق الدوليـة، وذلـك            األمر الـذي وحقوق اإلنسان، 

منظمـات الدوليـة والعمـل علـى     للم بهذه النصوص وتفسير أهمية السماح وتقديم الدعم بهدف تحفيز االلتزا
التعاون بين أشخاص القانون الدولي من أجـل ربـط الجانـب النظـري بـالواقع العملـي وتفعيـل حقـوق الطفولـة          

مول بها في المواثيق الدولية المعو تتبع هذه الحقوق في التشريعات الوطنية ومصدرهبوإثارة هذه االشكالية 
  .المملكة األردنية الهاشمية

  .تحديات، المملكة األردنية الهاشميةال طفل،الحقوق، ال: الكلمات المفتاحية
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Problems of Applying the Content of International Documents on the 
Rights of the Child within the Framework of National and 

International Applications  
 

Mohammad K. Al-Bgour, Department of Humanities, College of Arts and 
Sciences, International Islamic University of Sciences, Jordan. 

 

Abstract 
There are standards indicating the application of international and local legislation 

related to childrenrights in a country, the first is the extent to which local and 
international legislative principles and texts relating to this right are established. The 
second criterion is the extent of commitment and implementation of the content of these 
texts by all countries. The third criterion is determined in view of the volume of activity 
of all governmental, regional and international public and private organizations in the 
domain of children rights. Revising the first criterion, we find that the diverse rights of 
the child at the beginning of the twenty-first century in different countries are among the 
agreed rights to include their national legislation, this depends on sources that depend on 
religious, moral or customary background, or by reference to natural law, together with 
the momentum of existence of the third criterion, given the workload of civil, 
governmental, regional and international organizations in this aspect In addition to all 
interest of the public international law on childhood issues. We also find that the actual 
application on the ground is accompanied by many irregularities that are not appropriate 
for human development and civilization from the exposure of children to various types 
of deprivation, clearly shown in countries that suffer from poverty and that absence of 
applying standards related to democracy and human rights made us track the rights of the 
child in the local legislation and international instruments. To stimulate adherence to 
these texts and explain the significance of permitting and providing support to the 
international organizations, work to cooperate between the community ofinternational 
law to link the theoretical side with the practical reality, activating childhood rights and 
address this problem locally by tracking these rights. 

Keywords: Rights, Child, Challenges, The Hashemite Kingdom of Jordan. 
  

  : المقدمة
إثارة هذا  بمكان من األهميةجديدًا ولكننا نجد خاص بحقوق الطفل ليس الموضوع ال

محتوى الوثائق الدولية والوطنية المعنية في الواقع بما هو موجود في  تحقيقهمحاولة الموضوع و
في ذا الجانب ومدى استجابة المنظمات والحكومات والهيئات للعمل على تقديم هذه الحلول به

سبب عدم ربط الواقع  فيالواقع من معاناة يومية للطفولة يدفعنا للبحث في ألن ما نشاهده  ،الواقع
همية التذكير بأ األمر الذي يوجب. بالتشريعات النافذة سواًء وطنية أو دولية اتفاقية أو وطنية
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أشكالها بتمشي هذه الحقوق مع واقع الحياة اليومية، خصوصًا مع زيادة الصراعات الداخلية للدول 
لتناقض  ًاداخل الدول واستمرارها لسنوات طويلة، ونظرفي خصوصًا النزاعات العسكرية كافة، 
قرن الواحد طبيعة التحضر وتقدم اإلنسانية في نواحي الحياة كافة ومن غير المقبول في ال ذلك مع
 تفعيل ن وما وصل إليه المجتمع الدولي من تطور تشريعي مما يجعلنا نبحث عن كيفيةيوالعشر

 تقديم ضمانات حقيقة تربط التشريعات المتعلقة بهذا الجانب مع واقع الحال لوضع الطفولةو
دول  كلالعمل على تقديم ضمانات فعلية تحمي حقوق األطفال في المراحل العمرية كافة وفي و

 .العالم

 :الدراسةمشكلة 
في الكيفية التي يمكن من خاللها التغلب على المعوقات التي تمنع  الدراسةتكمن مشكلة 

تفعيل نصوص التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفولة، وكيفية إيجاد طرق 
الطفل دون ربط ذلك  بسيطة تسهل عمل المنظمات الدولية واألهلية المهتمة بحماية حقوق

بالعالقات السياسية، وكيفية العمل على تقريب الفجوة القائمة بين األهداف المرجو تحقيقها 
 .والواقع الصعب من حيث االنتهاكات التي نشاهدها على أرض الواقع

 :لدراسةأهمية ا
ائل وجود الكم الهوتطبيق حقوق الطفل مع تطور الفكر اإلنساني  الدراسة فيتكمن أهمية 

زال  فالمن النصوص القانونية المستندة إلى االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته، 
أثناء النزاعات المسلحة، في خصوصًا ، يتعرض األطفال في بلدان عديدة لصنوف من االنتهاكات

 :جب اإلجابة على التساؤالت التاليةتتحديد أهمية الدراسة لو
 .ة تشريعية لحماية حقوق األطفال في المملكة األردنية الهاشميةإلى أي مدى تتوافر بيئ -1
هل السياسة المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية الخاصة بحماية الطفولة تحقق  -2

 .مضمون الوثائق الدولية في هذا الجانب
بالدور  فعًالهل المنظمات واألجهزة والهيئات الدولية واألهلية المعنية بحماية الطفولة تقوم  -3

 .المطلوب منها على أكمل وجه
وانتشار الحضانات والمدارس وعقد الندوات تسهم ) الحالة األردنية(هل التشريعات الوطنية  -4

 .بشكل فعال في حماية الطفولة

 :حدود الدراسة
، خصوصًا االتفاقية والعرفية ونصوصه وقواعده الدراسة بأحكام القانون الدولي العامتتحدد 

لدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وحقوق الطفل ونصوص التشريعات األردنية المرتبطة تفاقيات ااال
 .دخل في نطاق دراستنا بعض األحكام المتعلقة بالقانون الدولي اإلنسانيوتبحماية الطفولة 
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 :منهجية البحث

تم عرض نصوص التشريعات الوطنية إذا  على المنهج التحليليدراسة لقد تم االعتماد في ال
بيان مدى تبعض الدول وعرض نصوص االتفاقيات الدولية المرتبطة بموضوع الدراسة وتحليلها ول

خصوصًا التشريعات المعمول بها في المملكة األردنية ، الواقع فيتطويعها لتفعيل تحقيقها 
 .الهاشمية

 :الدراسات السابقة

التي تتناول حقوق ت لدراساأنها مرتبطة بوجود الكثير من ا الدراسةتبين لنا بعد تناول 
 :الطفل من جوانب مختلفة منها

/ عمان –للباحثة عروة الخزرجي ) حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق(بـ الدراسة الموسومة  -1
 ).2009(دار الثقافة للنشر 

) تطور حقوق الطفل في القانون الدولي وضمانات تنفيذها(بـ الدراسة الموسومة وكذلك  -2
العدد . المجتمعومجلة القانون -جامعة أدرار-الجزائر) 2014(ي للباحث األستاذ حاج سود

 .الرابع

ذات الصلة، مع العلم أن الدراسات السابقة تناولت حقوق الدراسات وغيرهما الكثير من 
 .دراستناميدان الطفل من زاوية مختلفة، عن 

ة حقوق اإلطار القانوني في سياق التشريعات الوطنية والدولية لحماي: المبحث األول

 الطفولة

لقائمين على لأمر ومبدأ أساسي في لقد تمثل االهتمام بوجود حقوق معنية بحماية الطفولة 
وجعلها تعمل على تضمينها في تشريعاتها الوطنية كافة لدول لاتفاقية ملزمة وسن تشريعات 

 عامفي ال وجعلها ركيزة أساسية في دساتيرها المكتوبة والعرفية ابتداًء من صدور إعالن جنيف1
مـ، ثم العهد الدولي 1948عام في المـ، مرورًا باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر 1924

نصت إذ  ؛مـ3/1/1976الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية الصادر إلى حيز النفاذ في 
طفال على وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األ( 3فقرة الالمادة العاشرة 

 ثم صدور إعالن حقوق الطفل....) .والمراهقين، دون تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف
مـ، الذي تضمن الكثير من النصوص التي تعظم شأن حقوق الطفل وتصفها بأنها 1990عام في ال

ذات طبيعة شاملة ومعقمة تحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل مما ترتب عليه إيجاد وتعدد 
ئات الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل كل في مجال اختصاصه وأهم هذه الهيئات منظمة الهي

الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وكذلك صندوق األمم المتحدة 
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للطفولة ومنظمة العمل الدولية واللجنة الدولية للصليب األحمر، وبهذا الخصوص نالحظ أن 
طفل من حيث المحتوى واألهداف متفق عليها بين أشخاص وهيئات القانون الدوليكافة، حقوق ال

مع التفاوت بمقدار تطبيق تلك الحقوق استنادًا لمقدرة تلك الدولة االقتصادية ومدى العمل 
 .هذا المبحث مطلبينفي بتطبيق معايير الدولة المدنية، نتناول 

  ية المرتبطة بحماية الطفولةالنصوص والتشريعات الدول: المطلب األول

، وتحديد من هو 2:لقد حاز تحديد المقصود بالطفولة في التشريعات الوطنية والدولية
ه مما أثار الجدل بين فقهاء القانون، وكذلك تحديد بتوجيه الرعاية واالهتمام  يجبالطفل الذي 

ذا الجانب في فرع األولويات الواجب توافرها للطفل من حقوق، مما يستوجب علينا تناول ه
مستل وهو الفرع األول، ومع تعدد الوثائق الوطنية والدولية التي تناولت حقوق الطفل التي سوف 

 .تكون عنوان الفرع الثاني من المطلب األول

 :تحديد المقصود بالطفولة وطبيعة حقوقهم: الفرع األول

المدنية  كافة أطيافهإن تنشئة الطفل بشكل سليم هي واجب األسرة والمدرسة والمجتمع ب
تبدأ مرحلة الطفولة حسب القانون المدني األردني منذ لحظة الوالدة وتنتهي  ؛إذوالسياسية

أن كل مرحلة عمرية لها متطلبات مختلفة عن األخرى، فنحن أمام بباكتمال سن األهلية مع العلم 
تقديرنا أن مرحلة الجنين ، وب3عدة مراحل تبدأ منذ الوالدة وصوال إلى مرحلة االعتماد على النفس

ال تدخل ضمن تعريف الطفولة كون التشريعات النافذة تتناول حقوق الجنين ضمن تشريعات 
خاصة لهذه المرحلة وتتشدد بإقرار وسائل الحماية الخاصة بها، وبالرجوع إلى آراء معظم الفقهاء 

لى حدود السنة السابعة من ، تبدأ مع والدة الجنين حيًا وتستمر إ4نجد أن مرحلة الطفولة األولى
التي تبدأ من سن السابعة إلى السنة الثانية عشر من عمر الطفل ، عمره ثم مرحلة الطفولة الثانية

أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة غاية في التعقيد تحتاج إلى مراعاة خاصة للطفولة كونها مصاحبة 
ر لغاية ثمانية عشر مع األخذ بعين لسن المراهقة وهي تستمر مع بداية سن الثالثة عشر وتستم

 .االعتبار تشريعات الدول المختلفة بخصوص سن األهلية

ستعراض تلك المراحل نجد أن تعريف الطفولة يشمل المراحل جميعًا باعتبار دراستنا وبا
تحتاج إلى كافة إلى إن المراحل  إضافًة، تتناول الصعوبات التي تواجه تحقيق متطلبات الطفولة

اإللزامية واالجتماعية من المشرع الوطني والدولي بحيث يمكن تقسيم المراحل التي  الحماية
خصوصًا في الجانب االجتماعي والسياسي، وهذا  ،تحتاج إلى حماية فعلية هي المراحل األولى

عرفت  كافة، إذالتي اعتمدت مراحل الطفولة ، 1989لعام ليظهر جليًا في اتفاقية حقوق الطفل 
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون  بأنه( الطفل

ومن ثم تماشيًا مع تعريف االتفاقية فإن مصطلح الطفولة يشمل كل تلك المراحل، ) المطبق عليه
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متطلبات خاصة، ولكن بخصوص دراستنا نجد أن كل مراحل الطفولة تشترك  وإن كان لكل مرحلة
لرعاية وتذليل الصعوبات ومراجعة التشريعات وإقرار التشريعات التي تواكب اإلى حاجتها في 

خرى باعتبار أن جميع المراحل أدون التميز بين مرحلة ومن المفاهيم الحديثة في هذا الجانب 
 .الواقعفي تحتاج إلى الحماية االلزامية وتطبيقاتها 

 طفلأبرز الوثائق الدولية المتصلة بحقوق ال: الفرع الثاني

وذلك 5:لقد أخذت حقوق الطفل أول اهتمام دولي في نهاية الربع األول من القرن العشرين،
حيث تم تقديم مشروع هذا ، 6مـ، الذي تبنته هيئة األمم 1942 للعام بمناسبة صدور إعالن جنيف

يق المبادرة إلى إنشاء مركز توثبه التي سعت ، اإلعالن بمساعدة اللجنة الدولية للصليب األحمر
خاص بحماية الطفولة وتأسيس لجنة استشارية للمسائل االجتماعية التي من بين اهتماماتها 

تضمن هذا اإلعالن مجموعة من المفاهيم الجديدة التي يعد في مقدمتها تحمل وقضايا الطفولة 
المجتمع الدولي برمته مسؤولية رعاية األطفال وحماية حقوقهم والعمل على مساعدة المجتمعات 

صدار كل التشريعات التي لها صلة بالطفولة مثل التعليم والرعاية األولية، إال أن إمحلية على ال
الجمعية العامة، ومع ذلك ال يستهان بمعرفة قيام الحرب العالمية الثانية حال دون متابعة تطبيقه 

المبادئ التي  فكرة حماية الطفولة ووضع مجموعة من بالقيمة األدبية لهذا اإلعالن باعتباره تبن
جعلت اللجنة االجتماعية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي تتبناها وتنادي بإلزامية البنود 

كانت ملزمة من قبل، إال أن األمر لم يقف عند ،والتي تضمنها إعالن جنيف لجميع شعوب العالم
، إذ م1948إلنسان لسنة هذا الحد وذلك بمناسبة اعتماد الجمعية العامة لإلعالن العالمي لحقوق ا

المتضمن ضرورة احترام  ،لما جاء في ديباجة ميثاق هيئة األمم المتحدة ًاجاء صدوره تأكيد
على التوالي  42و 41فقد أشار إلى حقوق الطفل في المادتين  ،حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

اية الخاصة، وينعم كل لألمومة والطفولة الحق في المساعدة والرع"على أن  41حيث نصت المادة 
لكل شخص الحق في التعليم : "على أن 42في حين تنص المادة  ،"نفسها األطفال بالحماية

ن يكون التعليم في المرحلة األولية األساسية على األقل بالمجان وأن يكون التعليم األولى أويجب 
تق أشخاص القانون الدولي، هذه االلتزامات تقع على عا نأيستفاد من هذه النصوص  ؛ إذ"ًاإلزامي
واعتباره البداية الفعلية لوجود القانون الدولي  وأهميته وزن اإلعالن العالميمن رغم بالولكن 

 ،فقد اعتبره اآلن مجردًا من قيمته القانونية الملزمة للحقوق المتعلقة بالطفولة ،لحقوق اإلنسان
وبسبب هذه . عن التفصيل واإليضاح إجمالي بعيد حيث اكتفى باإلشارة إلى هذه الحقوق بشكل

االنتقادات فإن البعض يقول بضرورة تعزيز الحماية لحقوق األطفال بشكل خاص، وهو ما تمت 
االستجابة له من األمم المتحدة وذلك بإصدار إعالن حقوق الطفل من األمم المتحدة باإلجماع في 

رة مبادئ منحت للطفل سواًء وقد نص على العديد من حقوق األطفال في صو 1989نوفمبر  41
حيث أكدت معظم هذه المبادئ ضرورة تمتع الطفل بحقه في الحياة  ؛بصفته إنسانًا أو طفًال
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واالسم وضرورة تمتعه بالجنسية والحفاظ على هويته، وتوفير وسط عائلي مناسب للطفل ويتعين 
الداخلية من أجل تربية على الدول المصادقة أن توجد هذا الوسط وفقًا لقوانينها وتشريعاتها 

إلى االهتمام بالوسائل التعليمية وتنشئته نشأًة صالحًة كيفما  إضافًة ًاالطفل وتوجيهه توجيها مناسب
كان هذا الطفل، وحمايته من كل صور اإلهمال والقسوة واالستغالل، وبالرغم من تضمن اإلعالن 

المفاهيم المتطورة الحتياجات  الكثير من الحقوق الخاصة للطفل إال أننا نجدها ال تستوعب
 7.نترنتإلالطفولة مع انتشار الوسائل التكنولوجية وا

القرآن {قبل كل المواثيق الخاصة بحماية الطفل هنالك نصوص  أنهومما ال شك فيه 
مصدر للتشريع حسب نص المادة الثانية من  كونهالنا  ملزمًة عدوالسنة النبوية التي ُت 8}الكريم

قفزة  عدوتعديالته بالرجوع إلى بنود إعالن حقوق الطفل فهي ُت 1952لعام لدني الدستور األر
نه افتقر إلى كيفية التغلب على الصعوبات ؛ إْذ إنوعية لحماية حقوق الطفل على المستوى الدولي

والوسيلة الحقيقية لتفعيله، أال وهي األدوات القانونية لجعله ملزمًا لكونه إعالن ال يشكل معاهدة 
اقتراح بعض ضرورة إصدار هذه المبادئ في صورة بنود اتفاقية دولية عامة من رغم بالدولية، 

حسب األدوات القانونية لديها لكي تكون لها قوة القانون كافة لحقوق الطفل تصادق عليها الدول 
 ثمانيةمرور من رغم بالذلك لم يحصل، ومع ذلك و نأملزمة لكل الدول المصادقة عليها، إال 

على هذا اإلعالن لم يعد هنالك إنسان يقول بعدم أهمية وتطبيق حقوق الطفل وعشرين عامًا 
مع مرور  - وإنما ظهرت ،وارتباطها بمستقبل تلك المجتمعاتكافة على المراحل العمرية وقيمتها 

التي سوف نتعرض لها في مطلب ، الصعوبات المتعددة التي تعمل على تعطيل تلك الحقوق -زمنال
، ومما يجب التنبيه إليه وفي إطار تكريس األمم المتحدة لمسيرتها في -إن شاء الله  –ق الح

احترام حقوق اإلنسان بصفتها أكبر منظمة دولية في العالم وتشكل حماية حقوق اإلنسان إحدى 
أهم التحديات لعملها مما جعلها تقر العديد من الحقوق وااللتزامات على أشخاص القانون 

لقد انضمت األردن إلى معظم المعاهدات والمواثيق الدولية المرتبطة بشكل مباشر الدولي، و
 9التي صدرت تحت مظلة األمم المتحدة، بحقوق اإلنسان وبشكل غير مباشر بحماية الطفولة
، والعهد الدولي األردن اانضم إليه ، التيوأصدرت العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

 ة والثقافية واالجتماعية، واالتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصريللحقوق االقتصادي
، واتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من كافة

ل نسانية، واتفاقية حصر االتجار باألشخاص واستغالاإلضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير 
 .دعارة الغير، والمعاهدة الدولية لحقوق الطفل

إليها المملكة كثيرة ومتنوعة ولكن الممارسة  التي انضمتإن الوثائق والمعاهدات  نقدرو
العملية تظهر التفاوت بين فترة وأخرى في مدى االلتزام بمضمونها لدرجة أن المؤسسات الدولية 
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ألردن من حيث درجة احترام الحريات وضمان حقوق ردنية صنفت ااألمؤسسات الغير الحكومية و
 10.التي تعد حقوق األطفال في مقدمتها ضمن مجموعة الدول ذات الحرية النسبية، اإلنسان

 :األجهزة واللجان الدولية واألهلية المعنية بحماية حقوق الطفل: المطلب الثاني

لدول وإنجاز التشريعات متابعة افي لقد تعددت الهيئات الدولية واإلقليمية المتخصصة 
المحلية التي تساعد على توفير الحماية للطفولة وإيجاد آليات ومراكز وطنية متخصصة لحماية 

منظمات دولية معنية بطريقة غير مباشرة بحماية الطفولة ولكن و يتضح أن هنالك أجهزًة ؛ إْذالطفل
مثل من الواقع في لى تحقيقها عنى بحماية الطفولة والتركيز عبمناسبة تحقيق أهدافها نجدها ُت

جانب ذلك هنالك كيانات وأجهزة أهلية تعمل في المجال الدولي الخاص إلى منظمة الصحة العالمية 
في ، األول يتناول الدراسة والبحث نرعيبف تناول هذا المطلبأدى إلى بحقوق اإلنسان مما 

تناول بالبحث المنظمات فيع الثاني أما الفر ،األهلية المعنية بحماية الطفولة األجهزة والهيئات
 .اإلقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الطفل

 :األجهزة والهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل: الفرع األول

مع تطور منظومة االنترنت أصبح الوصول إلى األجهزة التي تقوم بدور متابعة الطفولة و
معنية  كافة ب التذكير أن منظومة القانون الدولي بفروعهاغاية في اليسر، ويج ًاأمروحمايتها 

بحماية الطفولة في وقت السلم وغير ذلك من النزاعات المسلحة وسوف نورد بعض األجهزة 
 .وحمايتها رعاية الطفولةفي الدولية التي نجد أنها معنية بشكل مباشر 

  :منظمة الصحة العالمية: أوًال

حسب برنامج 11بصحته وهذا الدور تقوم به هذه المنظمة من أولويات الطفولة االهتمام 
إلى عتبارها أن صحة اإلنسان أولوية وتحتاج في ادون تمييز واضعًة كافة من مناطق العالم لشامل 

خصوصًا الفئات العمرية الصغيرة بالقيام بتطعيمهم وإعطائهم اللقاحات الضرورية ، الرعاية المطلوبة
المنظمة الكثير من العمل  هزال أمام هذال يوالقضاء عليها نهائيًا ولوقايتهم من مختلف األمراض 

قضاء على كافة للالدعم من أشخاص القانون الدولي ، األمر الذي يدعو إلى في افريقيا وآسيا
 .التي تظهر بين الحين واآلخركافة  األمراض المعدية واألوبئة

 ):اليونسكو(فة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقا: ثانيًا

 ن؛ إْذإ12نشر الفكر المنطقي ونشر الثقافة والتعليم الذي يصب في مصلحة المجتمع الدوليول
أدى إلى  قد التخفيف بين التفاوت في التفكير والثقافة واستخدام األساليب العلمية في التفكير

ى نشر التعليمفي حفظ السلم واألمن الدوليين، فالعمل عل إيجاد هذا المنتظم الذي يسهم ،
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يحملون منهجية تفكير معتدلة  ًافي مرحلة الطفولة سوف يخرج للمجتمعات أشخاصخصوصًا 
المساعدة في مجال ملتزمبمن حقوق الطفولة،  ًاوبالتالي هذا المنتظم يقوم بهذا الدور باعتباره حق

ويقوم هذا  لمعرفةالوسائل التي تساعد على التعليم والعمل على نشر الثقافة وابحماية األطفال 
ين سكان دولة على أخرى، وما نشاهده من المنتظم المتخصص بالطبع بدوره من دون تمييز ب

دور يقوم به من نشر التعليم وحث الدول على وضع التشريعات الوطنية التي تلزم األهل على 
 .تعليم أبنائهم

 :منظمة العمل الدولية: ثالثًا

يجاد منظومة قانونية مميزة لحماية العمل وتنظيم العالقة لعبت منذ تأسيسها دورًا بارزًا بإ
حث الدول على إصدار تشريعات وطنية تختص بتنظيم العالقة ببين العامل وأصحاب األعمال 

في سن معين وفي 13العمالية وبهذا الخصوص حثت الدول على توقيع اتفاقيات تمنع عمل األطفال 
بشأن تحديد الحد األدنى لسن العمل ) 50(ة رقم ظل ظروف محددة على سبيل المثال االتفاقي

إلى مساعدة الدول على سن وإقرار تشريعات تتضمن حماية  إضافًة 1919الصناعة لسنة في 
األطفال وعدم السماح لهم بالعمل إال استثناًء، وبمساعدة األهل ومعرفتهم، مما يجعلنا نؤكد على 

 .من أجل القيام بواجبه على أكمل وجهكافة  دعم هذا المنتظم بالوسائلفي أهمية االستمرار 

 :صندوق األمم المتحدة للطفولة: رابعًا

الذي يتضمن ، )58(أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم  1953عام من الفي شهر أكتوبر 
عمله بصفة مستمرة ودائمة من أجل تخفيف األوضاع التي خلفتها 14وجوب مواصلة الصندوق 

على الطفولة ومن ثم تم تحويل اسمه من صندوق طوارئ األمم المتحدة الحرب العالمية الثانية 
إلى صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة، الذي يقوم بتقديم المساعدات واإلعانات للدول التي 
يظهر أن اقتصادها ال يستطيع أن يلبي االحتياجات األساسية لألطفال وكذلك تقديم العون 

ث والنزاعات المسلحة والحروب، ومن ثم يقوم هذا الصندوق بتقديم أثناء الكوارفي والمساعدة 
مما يجعلنا نوصي الدول األعضاء في هيئة األمم المتحدة  ،الدعم المباشر لحماية حقوق األطفال

االلتزام واالستمرار بتقديم الدعم المالي لهذا الصندوق المتخصص التابع لهيئة األمم بكافًة 
 .المتحدة

 :اللجان الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل :الفرع الثاني

إن اللجان المنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل واللجان األخرى هي ضمانة حقيقية لتنفيذ 
على  ًاالواقع وتوفير الحماية الحقيقية لألطفال باعتبارها التزام ومتابعتها فينصوص االتفاقية 
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اإلنسان والقانون الدولي بشكل عام، ومن ثم الدول األطراف في المجتمع الدولي مصدرها حقوق 
 : نتناول بعض اللجان ذات الصلة المباشرة بحماية حقوق الطفل

 :اللجنة الدولية للصليب األحمر: أوًال

تقديم بأثناء الحروب والنزاعات المسلحة في  15تختص هذه اللجنة بحماية حقوق األطفال
، بمعنى تقديم اإلغاثة السريعة وإخراجهم من 16ةالدواء والغذاء وكل مستلزمات األطفال الضروري

مناطق النزاع والمعتقالت والمعسكرات في حال تجنيدهم خالفًا للمعمول به دوليًا، وتطبيقًا 
 .لقواعد القانون الدولي اإلنساني

 :لجنة حقوق اإلنسان للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: ثانيًا

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لمراقبة مدى هذه اللجنة إحدى مخرجات  عدُت
، سواًء كانت هذه الحقوق تتعلق باإلنسان وتنفيذها احترام الحقوق المنصوص عليها ضمن العهد
تكون هذه اللجنة من بين مواطني الدول األطراف في تبصفة عامة، أو تخص الطفل بصفة خاصة، و

فر شرط اختصاصهم في ميدان حقوق ات النبيلة، مع تواالتفاقية المشهود لهم باألخالق والصفا
فرة ااالقتراع السري من قائمة األشخاص المتوباإلنسان وعددهم ثمانية عشر عضوًا يتم انتخابهم 

هذه  من دون ضمفيهم الشروط المطلوبة مع اشتراط تطبيق مبدأ التوزيع الجغرافي العادل 
 17اللجنة

إلى مراعاة تنفيذ جميع األنظمة  إضافًة، كل دولةبين أعضائها أكثر من شخص واحد من 
لقد أصدرت هذه اللجنة في مجال . يظهر أن مدة العضوية هي أربع سنواتوااللتزام الرئيسي، 

 42و 43اهتمامها لحقوق الطفل بعض المالحظات والتوصيات كتعليقها مثال على نص المادتين 
ورة تقديم أو تحديد مفهوم األسرة وفقا اللجنة على ضر بهمامن البحث الدولي، التي أوصت 

ن أللقوانين الوطنية للدول األطراف ألنها تمثل إحدى الحقوق األساسية والضرورية التي يجب 
يتمتع بها الطفل وينمو في ظلها وكنفها، ويرجع كل ذلك لغياب تعريف األسرة على المستوى 

د أعطى الحق للجنة في تلقي شكاوي ن البروتوكول االختياري الملحق بالعهد قأنجد والدولي، 
ورسائل من األفراد العاديين بصفتهم ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان، وبعد قبول الشكوى فإن 
اللجنة تقوم بإحالة صورة من الشكوى للدولة العضو في العهد المتهمة بانتهاك حقوق اإلنسان 

على ما جاء  علىتة شهور كحد أالواردة في العهد ويجب على تلك الدولة أن تبرر في غضون س
في موضوع الشكوى، وأن يكون هذا الرد كتابيا ومشتمال على كل البيانات الالزمة وعلى التدابير 

في اجتماع  بعدها التي اتخذتها هذه الدولة إلزالة صورة المخالفة أو االنتهاك، ثم تنظر اللجنة
اجراءات لتعويض الضحايا ثم تقوم  اتخاذب% 10مغلق يكون رأيها الصادر باألغلبية البسيطة 

الحظنا فإن السماح لألفراد ما وم. بإرسال رأيها إلى الدولة المعنية وإلى الشخص مقدم الشكوى



 طار التطبيقات الوطنية والدوليةإشكاليات تطبيق مضمون الوثائق الدولية المعنية بحقوق الطفل في إ   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3471

بتقديم شكوى ضد انتهاكات الحقوق فإن هذا يجعل اللجنة تؤدي دورًا وقائيًا وفعاًال في مجال 
فر عدة اولقبول الشكوى يجب تو .حماية حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة

  :شروط هي

  .استنفاذ طرق الطعن الداخلية المتاحة -1

 فيخذ ؤمجهولة المصدر ال ت يأن تكون الشكوى موقع عليها من طرف المشتكي ألن الشكاو -2
  .االعتبار

أال يكون موضوع الشكوى قد سبق الفصل فيه عن طريق إجراءات التحقيق الدولي أو عن  -3
  .ية كالواسطة والتفويض والمساعي الحميدةطريق التسوية الدول

 .منطوية على إساءة استعمال حق الشكوى من جانب هؤالء األفراد يأال تكون الشكاو -4

وهي بذلك ضمانة حقيقية لحماية حقوق الطفل واإلبالغ عن اإلساءات من المهتمين بحقوق 
نب من أجل وضعها في الطفل وفي الوقت الراهن تسعى الدول كافة أن تكون ملتزمة بهذا الجا

مصاف الدول المتقدمة حقوقيا والمتماشية مع التطور والتحضر الذي يجعلها دولة مرغوب 
 .التعاون معها في الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسيةكافة

 لجنة حقوق اإلنسان للعهد الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية: ثالثا

ب القرار الذي أصدره المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع بموج 18:ت هذه اللجنةئنشلقد ُأ
عضوًا وفق الشروط المنصوص عليها ضمن ) 18(وهي تتشكل من  1977لألمم المتحدة سنة 
أنشأها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقد كلفت هذه نفسها و لجنة حقوق اإلنسان

س االقتصادي واالجتماعي لمراقبة مدى تقيد اللجنة التي تستمد سلطتها الرسمية من المجل
الدول األطراف بتنفيذ االلتزامات الناشئة عن العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية وهي 

دراسة التقارير التي تقدمها الدول األطراف عن وضعية حقوق اإلنسان في تلك بتؤدي هذا الدور 
سبة التي تبديها وتنشرها اللجنة بعد دراسة التقارير التي المالحظات المنا ومناقشتها وُتعدالدولة 

فإن  ذلكإلى  إضافًةفيها، بخصوص وضعيات حقوق اإلنسان  ومناقشتها تقدمها الدول األطراف
اللجنة تخصص يومًا لمناقشة بعض أحكام العهد عند انعقاد كل دورة بما فيها بعض حقوق 

حول هذه وتعميقه عامة، وذلك بهدف شرح الفهم  ضمن حقوق اإلنسان بصفةمن درجة ماألطفال ال
، ويتم ذلك بحضور خبراء متخصصين في حقوق اإلنسان بصفة عامة فيهااألحكام لتوحيد الرأي 

النقاش، وضمان فعالية تطبيق الحقوق  غناءوحقوق األطفال بصفة خاصة ووكاالت دولية إل
النقاش  غناءفي حقوق اإلنسان إل متخصصيناالقتصادية واالجتماعية، ووكاالت دولية وخبراء 

واإلفادة بخبراتهم في كيفية ضمان فعالية تطبيق تلك الحقوق المنصوص عليها ضمن العهد، ولكن 
مشار ت وفق الشروط المنصوص عليها في لجنة حقوق اإلنسان الئنشإذا كانت هذه اللجنة قد ُأ
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 يفهو ال يسمح لها بقبول وتلقي شكاوفإنها لم تتمتع بكل الصالحية التي تتمتع بها، ولذلك إليها 
ما تؤديه مرغم بالأو رسائل من طرف األفراد المتضررين من انتهاك الحقوق التي نص عليها العهد 

اللجنة من أدوار في مجال حماية الحقوق اإلنسانية في ميادين االقتصاد والمجتمع والثقافة، وفي 
خاصة الوحق األقليات في الحفاظ على هويتهم ميادين تكريس حقوق الطفل في التعليم والثقافة، 

بهم، لذلك فإن هناك من نادى بضرورة وضع بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي للحقوق 
إلى اللجنة المكلفة، إال أن هذا  ياالقتصادية واالجتماعية والثقافية يسمح لألفراد بتقديم شكاو

 .م1990ذلك في دورتها السادسة سنة لتبني اللجنة من رغم بالاالقتراح لم يجسد بعد 

 :اللجنة الدولية الخاصة باتفاقية حقوق الطفل: رابعًا

لتي امن اتفاقية حقوق الطفل،  23بموجب المادة رقم  1990هذه اللجنة سنة  ئتنشلقد ُأ
تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول األطراف في استيفاء تنفيذ : تنص على أنه
، وتتشكل هذه اللجنة من 19ي تعهدت بها في هذه االتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفلااللتزامات الت

ثمانية عشر خبيرًا يتم اختيارهم عن طريق االنتخابات على قائمة األشخاص الذين ترشحهم الدول 
األطراف، ويتم ذلك باالقتراع السري، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصًا واحدًا من رعاياها، 

إلى الكفاءة المعترف بها في مجال حماية  إضافًة، األخالق العالية والمكانة الرفيعةويشترط فيهم 
عملية االقتراع في مقر األمم ى جرحقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة، وُت

المتحدة، واألشخاص الذين يحصلون على األغلبية المطلقة من األصوات لممثلي الدول األطراف 
أعضاء ضمن هذه اللجنة، ويراعى في اختيارهم مبدأ التوزيع  عدونصوتين يالحاضرين الم

لثقافات السائدة في العالم كافة ويعمل هؤالء ضمن اللجنة لالجغرافي العادل والتمثيل الكلي 
بصفتهم خبراء ال بصفتهم ممثلين لدولهم، وتدوم عضويتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وإذا 

ه قبل أن تامضاء أو استقال أو أعلن ألي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهتوفي أحد األع
تنتهي واليته اعتمدت الدولة التي رشحته خبيرًا من بين رعاياها ليكمل المدة الباقية من واليته، 

 23قية الرفيعة والكفاءة كما تنص المادة ُلعلى أن تتألف اللجنة من عشرة خبراء ذوي الصفات الُخ
  .ترف بها في الميدان الذي تعطيه هذه االتفاقيةالمع

من  21و 22ن االمادت ا، فقد نصت عليهاتهاأما فيما يتعلق بطريقة عمل اللجنة واختصاص
ها إلنقاذ تالدول األطراف بتقديم تقارير عن التدابير التي اعتمد 22حيث ألزمت المادة  ؛االتفاقية

التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق إلى اللجنة عن  الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية، وعن
طريق األمين العام لألمم المتحدة، وذلك في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه االتفاقية للدول 

ف المعنية، وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات، وتوضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة اطراأل
مثل  ، منلوفاء بااللتزامات التي أقرتها االتفاقية إن وجدتالتي تؤثر على درجة ا والصعاب العوامَل
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وتطلب من الدول أيضًا توفر للجنة كافيًة معلوماٍت هذه الصعاب، ويجب أن تشمل التقارير ،
 .إضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية األطراف معلوماٌت

ير من الدول األطراف لتلقي التقار الرغم من أهمية هذه الخطوة المتعلقة بتشكيل لجنٍةبلكن و
، من االتفاقية 23مادة الإال أن هناك مجموعة من االنتقادات وجهت لها بدءًا بالفقرة السابعة من 

المتعلقة باستبدال الدول خبيرًا بدال من الخبير الذي لم تنته مدة عضويته لسبب من األسباب 
ية المشار إليه في الفقرة الثانية في نص المادة، ألن ذلك يتنافى ومبدأ شخصية العضوالمشار إليها 
التي تشير إلى أن هؤالء األعضاء يعملون بصفتهم الشخصية، وهم ليسوا نفسها من المادة 

ذلك إلى المحافظة بن لدولتهم ويتم اختيارها عن طريق االنتداب، وإن كانت االتفاقية تسعى يممثل
 .على نسب التوزيع الجغرافي العادل في تشكيل اللجنة

بالمدة المتعلقة بتقديم التقارير الدورية من الدول األطراف الخاصة لنقطة الثانية فهي أما ا
هي مدة طويلة جدًا لمراقبة ومن االتفاقية  22وهي مدة خمس سنوات حسب القفرة من المادة 

مدى التزام الدول األطراف بتنفيذ االتفاقية، ألن ذلك سوف يؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة على 
في العالم، خصوصًا الذين يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية متردية، وهذا حال  األطفال

مراجعة المادة المقترحة وتقليصها إلى سنة  فضلأطفال معظم الدول الفقيرة والنامية، لهذا من األ
نة مرات في الس ثالث خصوصًا إذا علمنا أن اللجنة تعقد دوراتها حاليًافي الحد األعلى، أو سنتين 

 .الواحدة

شيئًا سلبيًا ألن  دععلى التقارير يالذي يتم إن اعتماد اللجنة في عملها وبشكل رئيسي : ثالثًا
نه في الوقت نفسه وإالتجارب الماضية أثبتت إخفاق االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، 

د في تقديم تقاريرها إلى أسلوب غير كاٍف لضمان التزام الدول األطراف والهيئات األخرى تعم
توسيع فضل تحول دون التنفيذ العلمي والحقيقي لالتفاقية، لهذا فإنه من األعديدة معايير 

من األطراف المتضررة، وذلك وفق  يصالحيات هذه اللجنة ومنحها سلطة تلقي الرسائل والشكاو
شأن م بالتظلم بتسمح لألطفال ومن ينوب عنه يشروط موضوعية، ألنه في ظل غياب آلية شكاو

رغم وبالاالتفاقية تظل الحماية الدولية لهم منتقصة،  فيانتهاكات حقوق األطفال المنصوص عليها 
ما يمكن استعماله من اآلليات المنشأة من مواثيق دولية أخرى للنظم بشأن بعض حقوق م

 االتفاقية، إضافًةفي المنصوص عليها  كافة حقوق الطفللاألطفال، إال أنها ال تغطي النطاق الكامل 
إلى عدم وجود لجان خاصة ذات جرأة بحقوق الطفل ضمن اآلليات الدولية األخرى، واألكثر من 
هذا أن آلية الرسائل والشكاوى من شأنها أن تشجع الدول على وسائل وآليات داخلية لمواجهة 

التنفيذ الداخلية انتهاكات حقوق األطفال، وأن توفر لهم آليات خارجية في حالة استنفاذ وسائل 
االتفاقية تهدف مكملة آللية التقارير التي  يعند عدم فعاليتها، وتكون بذلك آلية الرسائل والشكاو

ري في اآلونة األخيرة حملة دولية التزام الدول األطراف بتنفيذ االتفاقية، ألن آلية الرسائل تجوبها 
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قوية ومباتفاقية حقوق الطفل وتضم الحملة  ملحقيالشكاوالعة، ونطالب بروتوكول آلية وس
منظمات غير حكومية، ومؤسسات حقوق إنسان وطنية وهيئات أخرى دولية وإقليمية ووطنية من 

المعاهدة الحقوقية الوحيدة التي  عدعتبارهم أن اتفاقية حقوق الطفل ُتباوذلك  ،جميع أنحاء العالم
دون أن يلحق بها بروتوكول آلية من  تلزم الدول األطراف فيها بتقديم تقارير عن تنفيذها

ً غير مقبول ضد األطفال ومخالف ي،شكاوال الخاص لما أكده المؤتمر  ًااألمر الذي يعد تمييزا
أولوية في إطار منظومة  اذ ًاونص على أن اعتبار حقوق األطفال أمر1993حقوق اإلنسان سنة ب

حقوق الطفل بأكبر عدد من الدول  تتمتع اتفاقية؛إْذ في مجال حقوق اإلنسانواألمم المتحدة 
تؤدي إلى تداخل والمصدقة عليها وتؤدي إلى إمكانية تفعيل وتكامل حقوق اإلنسان من جانب، 

غير أن هذه االتفاقية تحتوي على حقوق خاصة  ،كبير بين مواثيق حقوق اإلنسان من جانب آخر
في  ،في حقوق الطفل تشرف على أعمالها لجنة ذات خبرة خاصةووإضافية في بعض الحاالت 

فإن هذا النقص يمكن تداركه باعتماد  يالوقت الذي لم تتضمن هذه االتفاقية أيًا من آليات الشكاو
تمكن األفراد من مخاطبة لجنة حقوق الطفل  يالشكاو ن؛إْذ إبروتوكول اختياري خاص باألطفال

اإلشارة إلى أن  جبتو. ثيقمباشرًة في حال عدم وفاء الدولة بالتزامها المنبثق عن هذه الموا
تناول حماية الطفولة على النطاق الدولي ما هو إال جزء من حقوق اإلنسان يدور معه وجودا 
ًوعدمًا، ألن الطفولة هي أهم مرحلة من مراحل الحياة اإلنسانية، غير أن القانون الدولي وفروع 

هميتها وطبيعتها الخاصة التي تميزها القوانين األخرى عملت على مراعاة هذه الفئة العمرية نظراً أل
، خصوصًا بعد العام عن غيرها من المراحل العمرية، ولكثرة االنتهاكات التي تعرضت لها الطفولة

مثل من خصوصًا في األقطار التي لم تهدأ األوضاع األمنية فيها  ،ما يسمى بالربيع العربيب 2011
يتعرض له األطفال جعل قضايا الطفولة تظهر على  سوريا، وليبيا، ولكثرة االستغالل الذيواليمن، 

ي فَّتوخصوصًا عند عرض جثة طفل سوري م، اهتمامات المجتمع الدولي وتعرف تصاعداً عالميًا
أثناء عملية هروب أهله من جحيم النزاع المسلح في سوريا، ومن ثم بدأ الحديث عن في غرقاً 

وهل العمل ببنود هذه االتفاقية كفيل بتحقيق حقوق  تقييم تطبيق االتفاقية الدولية لحقوق الطفل،
 ؟األطفال وهل الضمانات لتقييم حقيقي لحماية الطفولةكافية

 :الهيئات األهلية والوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل: الفرع الثالث

إن القطاع األهلي معني بالدرجة األولى بحماية الطفولة كونه من يتعامل مباشرة مع األطفال 
نطاق العائلة، وفي كل األحوال إن ربط مفاهيم في نطاق المدرسة أو  في نطاق أسرته أو فياًء سو

داخل المجتمع والتركيز على اتباع منهجية في حماية الطفولة مع المفاهيم والقيم األخالقية 
مدروسة تضمن انتشار مفاهيم اإلنصاف االجتماعي كمعيار وأساس قائم على العدالة، واإلنصاف، 

تشكيل هيئات أهلية تكرس عملها في هذا بداخل المجتمع لحماية الطفولة في والصدق، وتكريسها 
خدمة موضوع حماية الطفولة والعمل على إزالة لالجانب على أسس ومعايير وأهداف محددة 
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العقبات في هذا السبيل وكل ذلك يحقق ما تسعى إليه أهمية دراستنا، وفعليًا هنالك الكثير من 
مات األهلية التي تعمل بنشاط في هذا الجانب وسوف نورد بعض األمثلة من بعض الدول المنظ

 : ألن التعرض لها قد يخرجنا عن مسار الدراسة

 :المرصد الوطني لحقوق الطفل في المملكة المغربية: أوًال

يذات استقالل مالي وإداري، عتباريٍةاهذا المرصد مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بصفٍة عد 
 فيم، وتتولى رئاسته سمو األميرة جليلة، ويعمل 1994تم إحداثه سنة وويوجد مقره في الرباط، 

الدفاع عن حقوق الطفل في سائر المجاالت الصحية والتربوية والتشريعية والثقافية ومتابعة تنفيذ 
المدني وذلك بالتعاون مع مختلف فعاليات المجتمع  20بنود اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل

هيئة األمم المتحدة في مجال حقوق الطفل، ومن في المغربي، وبدعم من الوكاالت المتخصصة 
الناحية العملية يقوم المركز بعمل دراسات حول وضع األطفال في المغرب، وإعطاء توصيات 
تتضمن بعض الحلول المقترحة لحماية الطفولة من الناحية االجتماعية واالقتصادية على مستوى 

إلى  لتربية والصحة والتشريعات وااللتزام واالهتمام بالمراكز الثقافية والترفيهية لألطفال، إضافًةا
وجود مكتب خاص بتلقي الشكوى من خط الهاتف والموقع االلكتروني، وبتقديرنا إن هذا المرصد 

إنجاز  ذو قيمة ويجب على الجهات الحكومية والشعبية دعم برنامجه وتسهيل طريقة عمله من أجل
، خصوصًا يمكن تعميم هذه التجربة في باقي محافظات الدولةإلى ما العمل المطلوب منه إضافة 

نوصي هذا وا مرصد لحماية الطفولة فيهذات االزدحام السكاني وعلى باقي الدول التي ال يوجد 
الطفولة، المرصد بالتعامل مع الهيئات األهلية في المغرب المعنية بالطفولة، مثل مراكز حماية 

 .وبرلمان الطفل المغربي

 :الهيئات األهلية في جمهورية مصر العربية: ثانيًا

تتعدد وتتنوع الجهات األهلية المهتمة بحماية الطفولة ومن ضمنها الجمعيات المهتمة بحقوق 
مؤسسة لحقوق اإلنسان وسوف نورد  48ما يقارب  2014اإلنسان بشكل عام حيث بلغت لغاية 

سات المهتمة مباشرة بحماية الطفولة وفي مقدمتها الجمعية القانونية لحقوق بعض هذه المؤس
لى نشر ثقافة أهمية توفير الحماية للطفولة إوهي منظمة غير حكومية تهدف  21الطفل واألسرة

مثل دورات في كيفية من حيث تقوم بعمل برامج تدريبية لحماية األطفال بشكل عام،  ا؛ورعايته
 ، ودورات حماية الطفل من االستغالل الجنسي وكذلك تسليط الضوء علىالتعامل مع األطفال

داخل دور كالت في ، والمش)أطفال الشوارع(يتعرض لها األطفال في مصر مثل عديدة مشكالت 
أن الهيئات األهلية المهتمة بحقوق الطفل وسبقت اإلشارة إلى حلها،  فياأليتام وتقديم المساعدة 

ولكن نذكر منها في جمهورية مصر العربية، مركز حقوق الطفل متعددة وال يمكن حصرها 
قضية الجنسية المصرية للطفل المولود من : المصري الذي تبنى العديد من قضايا الطفولة مثل
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عام للمؤسسات رعاية األحداث في ، وانتهاكات الطفل 2002عام في الأم مصرية وأب أجنبي 
، وغيرها الكثير من القضايا المرتبطة بحماية 2005عام في ال، واالستغالل الجنسي لألطفال 2003

جمعية مصر المحروسة : الطفولة، كذلك يوجد جمعيات متعددة في مصر تهتم بحقوق الطفل مثل
بلدي، جمعية أطفال، قد الحياة، والتي تهتم بعمل برامج خاصة بالتأهيل األسري، للحد من 

في إلى الجمعية المصرية العامة لحماية األطفال  افًةاألسرية التي تؤثر على األطفال، إض تالمشكال
اإلسكندرية التي تهتم بحماية حقوق األطفال بشكل عام، ومن أهم فعالياتها تقديم المساعدات 

جانب الهيئات إلى المالية والعينية لألطفال المحتاجين، وبتقديرنا أن انتشار الهيئات األهلية 
في خلق جيل من األطفال  ةساعدالمف ويخفعمل على التولية يالحكومية بالتعاون مع الهيئات الد

صحاء السالمين من األمراض النفسية التي إن استمرت معهم بسبب اإلهمال بطفولتهم سوف ألا
 .والتحديات التي تواجه شعوبنا العربية تتضاعف المشكال

 :الهيئات األهلية في المملكة األردنية الهاشمية: ثالثًا

ن حاله كحال باقي الدول يعاني من بعض المفاهيم الخاصة في طريقة التعامل ال شك أن األرد
أن المجتمع األردني في معظمه وخصوصًا التعنيف والضرب من أقرب األشخاص لديه  ،مع األطفال

يتماشى مع االعتراف الدولي والمحلي في إبراز دور الهيئات األهلية في حماية الطفولة بوصفها 
على التواصل مع تلك المعوقات  أنها األكثر قدرًةوبمتطلبات الطفولة  رفًةومع األكثر قربًا

واستهداف فئات األطفال األكثر حاجة إلى الحماية والرعاية، واألردن لديه العديد من الهيئات التي 
، 22األردنية SOSتهتم بحقوق اإلنسان والطفل بشكل خاص، ومن ضمنها جمعية قرى األطفال 

قيق حياة كريمة لألطفال األيتام المحرومين وفق خطة العمل الدولية الخاصة التي تهدف إلى تح
هيئات األمم المتحدة واألجهزة التابعة لها، وكذلك تعد  بمعرفةبحقوق الطفل التي يتم تنفيذها 

عملها في مقرها ءًا بمن الهيئات األهلية النشطة في حماية حقوق الطفل بد 23مؤسسة نهر األردن
الجانب فمثال أنشأت مركز عديدة في هذا عملت على تنفيذ برامج  .م1995عام لفي افي عمان 

الذي يقوم بحمالت التوعية والدعم في معظم مناطق  2005عام في الالملكة رانيا لألسرة والطفل 
 .خصوصًا المناطق األكثر ازدحاماً واألكثر فقرًا، المملكة

: ل لديها هيئات أهلية متعددة نذكر منها في دولة فلسطينوالبد من ذكر أن جميع الدو
وفي العربية السعودية جمعية رعاية  ،جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل ومقرها مدينة غزة

مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال، وفي دولة العربية المتحدة الطفولة، وفي دولة اإلمارات 
الحال أن نتائج بعض الدراسات التي تناولت مجاالت  العراق جمعية حماية األطفال، وكذلك

أن هناك شبه اتفاق حول المجاالت التي تعمل فيها الجمعيات األهلية  وأنشطتها الجمعيات األهلية
خصوصًا الطفولة المبكرة، والتعليمية وثقافية  ،وفي مقدمتها االهتمام بالطفل من الناحية الصحية
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التي وتعددها مع، وتمتاز الهيئات األهلية بتنوع مصادر المعلومات المشاركة والدمج في كيان المجت
ترد لديها عن قضايا الطفولة كونها األقرب لألطفال وفهم تركيبة المجتمع وبالتالي تكون األقدر 

 .والحد منها على معالجة التعدي على حقوق الطفولة

الطفل في  حقوق التشريعات الخاصة بحمايةمضمون  تحديات تطبيق: المبحث الثاني

 المملكة األردنية الهاشمية

حاجتها للرعاية وتذليل الصعوبات في يتضح مما سبق أن جميع مراحل الطفولة تشترك 
بالتالي تبني المملكة األردنية المسار القائم على ، ومراجعة التشريعات التي تنظم هذه الحقوق

وتحقيق العدالة االجتماعية وذلك أساس الصفة المدنية والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان 
يتطلب لتحقيقه أعمال مجموعة مبادئ وقيم في مقدمتها مبادئ سيادة القانون في كل نواحي 

ن يحقق مفاهيم الدولة أالحياة ومن أجل تحقيق هذه المفاهيم البد من خلق جيل يستطيع 
ي تواجه تطبيق المتحضرة ولن يتم ذلك ما لم يتم توجيه العمل على إلغاء الصعوبات الت

ثقافات الشعوب والبحث  ىالتشريعات الخاصة بحماية الطفولة والتأكيد على غرس هذه المفاهيم لد
المتمثلة في الجانب السياسي واالقتصادي ، لصعوبات التي تعيق حماية الطفولةلعن حلول 

مثل في تحديد األول يت: مطالبثالثة  واالجتماعي، واستنادًا إلى ذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى
ثم تناول المطلب الثاني أهم التحديات التي تواجه األردن  ةحقوق الطفل في التشريعات األردني

عند تطبيق حقوق الطفل أما المطلب الثالث تناول االجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق حقوق 
 .الطفل

 :حقوق الطفل في التشريعات األردنية –المطلب األول 

 خصوصًا إذا توسعنا  ،ومتعددًة متنوعًة تشريعات األردنية الخاصة بالطفولةمراجعة النجد أن
مفهوم الحماية المطلوبة لألطفال واعتبرنا أن التشريعات المرتبطة بحقوق اإلنسان مرتبطة في 

ضمنا بالتشريعات المعنية بحماية الطفولة ابتداًء بالتشريعات الدستورية والتشريعات االجتماعية 
عمال الخطرة التي ال تتناسب مع ألالتي تحمي الطفل من االستغالل االقتصادي وا واالقتصادية

في الزراعة والرعي وبيع السكاكر وورش  ولون أعماًالاحيث نشاهد بعض األطفال يز ؛أعمارهم
ن التشريعات في األردن والجهات المعنية بمنع من أرغم بالعمال ألاللحام والتجارة والكثير من ا

ر موجودة ومنها ما هو متخصص ولكن تحتاج إلى مزيد من الجهد وتفعيل كل هذه الظواه
التشريعات التي تحمي األطفال وتمكنهم من حقوقهم، وسوف نتعرض لبعض التشريعات األردنية 

وذلك  1952لعام لالتي ترتبط بحماية األطفال من قريب أو بعيد وفي مقدمتها الدستور األردني 
ع الثاني يتناول التشريعات المدنية والجزائية وقانون العمل والفرع الثالث في الفرع األول ثم الفر

 .ردنألجهزة والهيئات الحكومية المعنية بحقوق األطفال في األيتناول أحكام المحاكم األردنية وا
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 1952طبيعة حقوق الطفل في دستور المملكة األردنية الهاشمية لعام : الفرع األول

 :وتعديالته

 وجبيالكثرة والتنوع واالختالف حسب كل مرحلة عمرية مما بة حقوق الطفل طبيعتتصف 
ومن ثم تجد قانون  وجود نصوص التزام متعددة في تشريعات مختلفة في مقدمتها الدساتير

فعند تتبع حقوق الطفل الصحية  ؛التعليم والصحة ومن ثم قانون العمل وقانون التنمية االجتماعية
هي كثيرة وال مجال لحصرها  25على مواقع المنظمات الدولية المتخصصة24من المصادر المتعددة

تقديرنا غير ذلك في تحت مسمى حقوق الطفل وهي  ُأدرجتأن بعض النشاطات من رغم بالجميعًا 
ألنها تخص مجتمعات دون غيرها وذلك بسبب ارتباطها بالوضع االقتصادي والتعليمي واالجتماعي 

مشاهدة البرامج التلفزيونية الخاصة بعمره، واأللعاب االلكترونية، مثل تقديم من لتلك الدولة 
الكثير من الحقوق التي قد تثير الخالف حولها، ووكذلك السماح للطفل بلعب الرياضة وغيرها 

ن بتأمين هذه األمور، وأن التعرض لحقوق الطفل التي تواجه الصعوبات في ووهل األهل ملزم
ذات أهميةمتصلة مع بعضها البعض، فمثًال حقه في البقاء ضمن  أن جميعهامن رغم بالالتطبيق 

 ،األردن هاأسرة متماسكة مرتبط بحاالت االنفصال والطالق التي تواجه المجتمعات العربية ومن
حالة  5893أي ما يقارب من ) بالمئة 8.3( 2016عام الالذي بلغت فيه نسبة الطالق في 

 26.طالق

 –القانون المدني –التشريعات المدنية والجزائية المختلفة حقوق الطفل في : الفرع الثاني

 :قانون التنمية االجتماعية–قانون العمل

 27:حقوق الطفل في القانون المدني
دون التفرقة على أساس الدين أو اللون  من عدم التمييز بين األطفال ومنحهم جميع حقوقهم ●

 .أو العرق أو الجنس أو الثروة
لتعبير عن آرائه بحرية وبمختلف السبل كالكتابة والرسم وغيرها، إتاحة المجال للطفل با ●

 .يتجاوز القانون واحترام اآلخرين واألمن الوطنيشريطة أن ال 
الحق في االنضمام للجمعيات وتكوينها وعقد االجتماعات السلمية بما يتوافق مع القانون  ●

 .وحفظ األمن
الته أو التعرض باإلساءة لسمعته حماية الطفل من التدخالت في حياته الخاصة ومراس ●

 .وشرفه
حق الطفل في الحصول على مصادر ثقافية وتشجيع وسائل اإلعالم على نشر المحتوى ذي  ●

 .إلى إصدار الكتب لألطفال ونشرها المنفعة األدبية والثقافية للطفل، إضافًة
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 .إلى حق تغيير الدين اتباع أحد األديان وممارسة الشعائر الدينية إضافًة ●
ماية الطفل من التعرض للعنف أو االستغالل أو إساءة المعاملة أو االعتداء الجنسي ح ●

 .والنفسي وتوفير الدعم الالزم له
إلى منع  محاسبة األشخاص الذين يقدمون ويسهمون في إيصال المخدرات لألطفال إضافًة ●

 .األطفال من الوصول للمناطق المشبوهة
 .طرًا على حياته أو تسبب عائقًا أمام تحصيله العلميحماية الطفل من األعمال التي تشكل خ ●
ه للطفل البدء بالعمل، مع وجود نظام عمل مناسب فيما فيتحديد العمر األدنى الذي يسمح  ●

 .يتعلق بظروف العمل وعدد ساعاته
 .لحصول على وقت راحة وفراغ، وممارسة األلعاب واألنشطة المالئمة لسنهفي احق الطفل  ●
إلى الحصول على جنسية  الوالدة مباشرًة وإعطائه اسمًا الئقًا، إضافًة تسجيل الطفل بعد ●

 .ينتمي فيها لدولة معينة
 .مكافحة سفر األطفال للخارج بطرق غير مشروعة ●
 .إلزامية التعليم وتوفيره بالمجان للمراحل االبتدائية على األقل ●

  :حقوق الطفل في قانون العمل

القوانين التي أخذت في االعتبار أهمية مراعاة وحماية كغيره من 28يعد قانون العمل األردني
حقوق الطفولة وحمايتها في مراحله العمرية المختلفة كافة؛ حيث نشير لبعض النقاط الرئيسية التي 

 :تضمنها
على الحكومات تقديم المساعدات االجتماعية واالقتصادية من مال وغيره من الدعم  ●

 .لمساعدة أطفال العائالت الفقيرة
حق للطفل الحصول على الحماية من القيام باألعمال الخطرة أو التي تضر بتعليمهم أو ي ●

صحتهم ونموهم، وإذا عمل الطفل فيحق له أن يكون آمنًا في عمله وأن يحصل على أجر 
 .مناسب لقاء العمل الذي يقوم به

ط رفع سن العمل من سن الخامسة عشرة إلى سن السادسة عشرة ووضع الشروط والضواب ●
 .الواجب اتباعها بشأن عمل األطفال

حقوق األطفال وأهمية  كافة حولتصميم برنامج توعية لنشر الوعي بين شرائح المجتمع  ●
 .بشكل خاص طالب المدارس ًاستهدفمالتعليم 
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المتعلقة بعمل األطفال على المستوى المحلي  لبحوث كافةلدراسات وااتأسيس مركز توثيق  ●
 .والدولي

االستغالل االقتصادي ومن أداء األعمال الخطرة الضارة بصحته أو بنموه  حماية الطفل من ●
 .البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي

 .بذل جهود القضاء التدريجي على أسوأ أشكال عمل األطفال ●

  :حقوق الطفل في قانون التنمية االجتماعية

الى  مع تأمين حقوق الطفولة؛ إْذ نشير مباشرمرتبطًا بشكل  29يعد قانون التنمية االجتماعية
 :بصلب موضوعنا بعض النقاط المرتبطة

التأكيد على ما قررته الشريعة االسالمية واألنظمة واالتفاقيات الدولية التي تحفظ حقوق  ●
 .الطفل وتحميه من سائر أشكال اإليذاء

 .البيئة المحيطة حماية الطفل من كل أشكال اإلهمال ومظاهره التي قد يتعرض لها في ●

 .ضمان حقوق الطفل الذي تعرض لإليذاء أو اإلهمال بتوفير الرعاية الالزمة له ●

 .نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه وتعريف المجتمع بها ●

تكفل الحكومات حماية الطفولة واألمومة وترعى األطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة  ●
 .ةكاف الظروففي لتنشئتهم تنشئة صحيحة 

 .لصحة والرعاية االجتماعيةفي اضمان حق الطفل  ●

التي تخصه وحقه في المشاركة مع  كافة حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في المسائل ●
 .إعطاء آرائه الخاصة االعتبار الواجب وفقًا لسنه ونضجه

 .حق الطفل في اللعب والمرح ●

دة والديه ورعاية أمواله والتصرف حق الطفل في الرضاعة والحضانة والنفقة واإلرث ومشاه ●
 .بمقتضى القوانين المعمول بهافيها 

ما فيلرعاية األسرية وتقديم التسهيالت والمساعدات الحكومية المختلفة في احق الطفل  ●
 .يتعلق بشؤون الطفل

 جزائيةوال مدنيةالحقوق الطفل في أحكام المحاكم األردنية المختلفة : الفرع الثالث

  :داريةواإل

صوص هذه الحقوق يطول شرحها والنزول عند متطلبات البحث نتناول بعض النقاط وبخ
 :30بهذا الخصوص
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 :األطفال وعقوبة اإلعدام ●

تجيز التشريعات األردنية إيقاع عقوبة اإلعدام على بعض الجرائم الخطيرة وعلى البالغين فقط 
في إلعدام ادن حاالت ، وال يوجد في األرسنة 18ال تطبق على الذين تقل أعمارهم عن بحيث 

 .خارج نطاق القضاء والقانون، أو بال محاكمة، أو إعدام تعسفي

 :نظام إدارة شؤون قضاء األحداث ●

تعمل التشريعات األردنية الخاصة بقضاء األحداث على رفع درجة إحساس الطفل بكرامته 
، واحترام مجموعة من اإلجراءات، من حيث عدم جواز تقييد الحدث، وسرية محاكمتهبوقدره 

وينسجم ذلك مع قواعد األمم . خصوصياته، ومن حيث تصنيف األحداث إلى أربع فئات عمرية
 ).قواعد بيجين(المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث 

تنسجم التشريعات األردنية الخاصة بقضاء األحداث مع اتفاقية حقوق الطفل من حيث 
دون التمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق من متساٍو بشكلالتعامل مع األطفال األحداث 

 .أو الدين

وقد . وقد أكد الدستور األردني هذا المبدأ حيث ينص على أن األردنيين أمام القانون سواء
امه بارتكاب تهوفر قانون العقوبات األردني الحماية للطفل من االدعاء عليه بانتهاك القانون أو ا

افتراض البراءة من  ويعد). من قانون العقوبات 3المادة (ا بهمحظورة وقت ارتكا أفعال لم تكن
فالحدث المتهم برئ في نظر القانون ما لم تثبت  عليهاألصول الجزائية في التشريعات األردنية و

 .إدانته ويعامل على هذا األساس

على  2002و 1983وتعديالته لعامي  1968لسنة  24ينطوي قانون األحداث األردني رقم 
واألطفال " "األطفال في نزاع مع القانون"األعمال الناظمة لألحكام واإلجراءات الالزمة للتعامل مع 

بأن خص محكمة الصلح بصفتها محكمة أحداث بالنظر في الجرائم " المحتاجين للحماية والرعاية
و أشغاًال شاقة في حين سنوات حبسًا أ 7 علىالتي يقترفها األحداث متى كانت عقوبتها تزيد 

منعقدًا على  وال يزال. ينعقد االختصاص لمحكمة البداية بصفتها الجنائية في الجنايات األخرى
إنشاء محكمة خاصة باألحداث غير تلك المحاكم الموجودة حاليا في عمان وإربد والمنشأة 

 .بقرارات إدارية للتعامل مع قضايا األحداث

وبالتعاون  1998عام العية ووزارة العدل ومديرية األمن العام منذ دأبت وزارة التنمية االجتما
مع المركز الوطني لحقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية والهيئات المحلية واألجنبية والدولية 
وبدعم من اليونيسيف بتنفيذ سلسلة من الورشات التدريبية في المجاالت ذات العالقة بقضاء 

القوانين  وعاتوقد شمل التدريب موض. تنسيق بين هذه الجهات مجتمعةاألحداث وإجراءاته وال
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المحلية الخاصة باألحداث والدراسات االجتماعية ووسائل التحقيق المتبعة مع األحداث إضافة إلى 
 .التدريب على المواثيق الدولية واالتفاقيات الخاصة بقضاء األحداث

يق التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل في أهم التحديات التي تواجه تطب: المطلب الثاني

 :األردن وأهم اإلجراءات الواجب اتخاذها للتغلب على تلك التحديات

  :التحديات السياسية واالقتصادية: الفرع األول

، التي تشكُل عائقًا أمام تطبيق حقوق 31تتعدد وتتنوع التحديات السياسية واالقتصادية
 :منها بسبب ارتباطها المباشر بموضوع دراستنااإلنسان بشكل عام ولكن نبرز بعضًا 

الفقر وانعدام المساواة في الكثير من المجتمعات وبعد المسافات، تؤدي إلى حرمان الماليين  -1
 .من األطفال من حقوقهم سنويًا

العقد المنصرم  فيخصوصًا في العالم العربي  ،استمرار النزاعات في العديد من بلدان العالم -2
 .طفال من الحماية والصحة الجيدة والمستقبل الالئق الذي يستحقونهأدى لحرمان األ

 .العقد المنصرم فيازدياد أعداد العوائل المهاجرة لمستويات غير مسبوقة  -3
 .احتمالية أن يعيش طفل من بين كل أربعة أطفال في مناطق نزاعات أو كوارث -4
إما بسبب الحروب عدم وجود اآلالف من األطفال بصفة رسمية للكثير من األسباب،  -5

التي تنتشر بكثرة في مختلف  ،والنزاعات والكوارث، أو بسبب ظاهرة األطفال غير الشرعيين
 .أنحاء العالم في اآلونة األخيرة

 .األزمات االقتصادية العالمية المتتالية في القرن الواحد والعشرين -6
7- والجوع والتدور االقتصادي ر المناخ المفاجئ الذي يهدد األجيال القادمة بعصر من الفقر تغي

لما له من آثار سلبية على قطاع الزراعة بصورة خاصة، واإلنتاج الغذائي والحيواني بصورة 
 .عامة، وذلك جراء تزايد حاالت الفيضانات والجفاف وغيرها من العوامل المناخية القاهرة

ى أنحاء العالم، أعداد المهاجرين ألسباب تتعلق بالبيئة والظروف المعيشية من شت ةزدياد -8
مليون مهاجر بحسب  200حوالي إلى  2050عام الالذي يتوقع أن تصل أعدادهم بحلول 

المنظمة الدولية للهجرة، في حين ذهبت إحصائيات أخرى إلى تقدير العدد بما يقارب المليار 
 .مهاجر

انتشار ي ف األمر الذي له دور كبير ،تلوث الهواء والنفايات السامة وتلوث المياه الجوفية -9
 .األمراض واألوبئة والتأثير على صحة األطفال
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لقد أثقلت تبعات حرب الخليج الثالثة واحتالل العر اق واألوضاع في : العوامل االقتصادية -10
فقد حدت هذه العوامل من التوسع . األراضي الفلسطينية المحتلة، كاهل االقتصاد األردني

خدمات الموجهة لألطفال في األردن، بسبب ضعف امج والروالب المشروعات ونوعيتهافي كمية 
لمناطق الحضرية على حساب األراضي إلى ااإلمكانات والموارد المادية، واالنتشار المتسارع 

الزراعية، والموازنات المتواضعة للمجالس المحلية، وتراجع اإلنتاج المحلي للغذاء بسبب 
ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع نسبة كلفة المواد الالزمة للزراعة، وشح المياه وتزيادة 
 1:4.3داخل األسرة التي وصلت إلى في اإلعالة 

 :التحديات النفسية واالجتماعية: الفرع الثاني
البد أن يتضمن تجريم األفعال والنص على عقوبة لها، مع وضع تدابير  :النظام الجزائي -1

العقوبات المناسبة من بلفة، وذلك هذه األفعال المخافي احترازية وقائية للحد من الوقوع 
المحكمة المختصة، وهذا يجعل تطبيق العقوبة على المحظورات والمخالفات أمرًا يحتاج إلى 

أن هذه ، خصوصًا على كاهل القاضي ئًاعقوبة تعزيرية غير محددة، وهذا يشكل عب
ضع عقوبة المحظورات تعد من األمور المعتادة عند البعض في المجتمع، واقتراح ضرورة و

 .محددة لمثل هذه المحظورات لكي يسهل تطبيقها بالعدل والمساواة
وهذا . المواثيق الدولية عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر -2

التحديد يتفق مع الحقوق واالتفاقيات الدولية للطفل، ومعظم القوانين العربية والغربية 
ى هذا العمر، لكن الواقع في القضاء مختلف، واآلراء الفقهية حول ت علنصوالخاصة بالطفل 

وهذا قد يختلف -هذا التحديد متفاوتة، والتركيز عند بعض اآلراء الفقهية على بلوغ الحلم 
مما يجعل تطبيق هذا التحديد للعمر في هذا النظام غير شامل، واألولى  -من شخص آلخر

ألنظمة لتحديد عمر الطفل في التجريم والعقاب، فالبد لبقية ا ًاأن يكون هذا التعريف ناسخ
فيما يخص السن  ًامن مراعاة عمر الطفل في كل األنظمة األخرى ويكون هذا النظام مرجع

 .القانونية للطفل
في العمر قبل الروضة،  وصًاأثبتت دور الحضانة أهميتها الكبيرة في رعاية الطفل وحمايته، خص -3

على مثل هذا الدور، ونعلم ما حصل من العامالت في المنازل من  ومعظم دول العالم تشجع
، وهذا أيضًا للعمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاصالمرأة اتجهت وجرائم ضد الطفولة، 

ترعى الطفل وتهتم  -العام والخاص-ال شك يتطلب إنشاء دور حضانة سواء في أماكن العمل 
المنازل، واألجدر بالنظام  إلىي استقدام العامالت القائمة ف تونه، وتقلل من المشكالؤبش

ون ؤالنص على تنظيم هذه الدور، وإعطاء الفرص المساعدة لرعاية الطفل، وكذلك وزارة الش
االجتماعية وضعت ضوابط تنظيمية لمراكز ضيافة األطفال األهلية، وهي تختلف عما هو قائم 

؛إذ عية لألطفال من ذوي الظروف الخاصةون االجتماؤمن دور الحضانة الخاصة في وزارة الش
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دور حضانة لكل طفل تقوم عليها جهات مستثمرة خاصة، تطبيقًا إلى نا اليوم نحتاج إن
ون االجتماعية لمراكز ضيافة األطفال، التي يفترض أن ؤللضوابط التي حددتها وزارة الش

 .يشير لها نظام حماية الطفل مؤكدًا عليها
عدم استخراج وثائقه الثبوتية،  - ه دون سند عائليئإبقا: جديدة مثل تناول النظام محظورات -4

التسبب في  -عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة  -أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها 
يحظر أن يباع للطفل  -السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية  -انقطاعه عن التعليم 

 -راد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر يحظر استي -التبغ ومشتقاته 
وغيرها من المحظورات التي وردت في . يحظر عرض المشاهدة التي تشجع على التدخين

النظام، وهذه محظورات خطيرة وأصاب القانون في حظرها، لكن مثل هذه المحظورات التي 
ها عقوبة، وكان األفضل أن ترد في مادة اعتاد عليها المجتمع، كان األولى بالمنظم أن يسن ل

 .خاصة لتختلف عن الجرائم األخرى كونها مما اعتاد البعض على ممارسته
من معوقات تطبيق النظام عدم تقبله من بعض أولياء األمور، وينظرون له بنظرة السخط،  -5

 :ةيدبدعوى تعارضه مع التربية لألبناء، وهذه الدعوى باطلة من وجوه عد
مع ضوابط الشريعة اإلسالمية ولم يتعارض مع كلياتها الضرورية، بل  ًاء النظام متفقجا - أ

من آداب اإلسالمية نص في متنه على ذلك، وهذا يؤكد تمسكه بما جاء في الشريعة 
 .التربية الحسنة لألبناء

مة التربية اإلسالمية على المنهج الوسطي الصحيح واجب على أولياء األمور، وذلك بالحك - ب
 .والموعظة الحسنة، والمعاملة الحسنة، والقدوة الصالحة

التوجيه وأثبتت هذه األساليب فعاليتها وكفاءتها، مثل التعليم بالنصح واإلرشاد،  - ث
تلفاز، ال(المتابعة المستمرة وتعليمه األخطاء وتحذيره منها، تقديم المواد ووالتحذير، 

 ةالتربية المستمروت التربوية السليمة، التي تحتوي على التوجيها) جهزةاألكتب، ال
الدعم والتحفيز المادي والمعنوي لألفعال واألقوال ووتصحيح األخطاء والتحذير منها، 

الصحيحة والتشجيع عليها، وعدم استخدام الضرب إال في أضيق الحدود ويكون غير 
 .مبرح، وال يكون بأدوات ضارة، وال في أماكن مضرة كالوجه

ألطفال وأولياء األمور في وسائل اإلعالم، وفي اقات النظام القصور في توعية ومن معو -6
المدارس في التعليم العام، وفي األماكن العامة عن نظام حماية الطفل، وإيضاح الجوانب 

 .اإلجرائية لتطبيقه، فالبد أن يكون هناك حملة تعريفية بالقانون وما ورد فيه
محددة  ماتلطفل تهتم بتطبيق القانون، وتكون لهما مهعدم وجود مراكز حماية خاصة ل -7

لحماية األطفال والتعامل معهم، يعمل بها موظفات لديهن الخبرة والمعرفة العلمية في 
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تخصصات األطفال وعلم االجتماع وعلم النفس والقانون، وتكون منفصلة ومختلفة عن مراكز 
وحتى يكون لها مهمتها الخاصة بالطفل  الحماية القائمة اآلن في وزارة الشؤون االجتماعية،

 .دون غيره
عدم تفعيل دور مراكز الحماية وإعطائهم الصالحية الالزمة، من أجل تمكينهم من تطبيق النظام  -8

بالطريقة المناسبة، ومتابعة الحاالت والقضايا الخاصة باإليذاء، وممارسة األساليب والطرق 
 .حل مثل هذه القضايا فيالتي تساعد 

عدم تعاون بعض الجهات ذات العالقة مع مراكز الحماية، مما يعرقل عملهم، ويضعف الحلول  -9
الممكنة لديهم، فال بد من التوجيه لتلك الجهات باالهتمام بمثل هذه القضايا، لخطورتها 

 .وضررها على الطفل
لكي يسهل  عدم عقد دورات تدريبية تعريفية لنظام حماية الطفل، في الجهات ذات العالقة - 10

 .ون االجتماعيةؤالتعاون والتنسيق مع مراكز الحماية في وزارة الش
اللجوء إلى حل معظم القضايا بالصلح والتعهد من المعنِّف دون محاسبة ومتابعة من الجهات  - 11

ذات العالقة لهذه القضايا، مما يزيد من تكرار وحدة اإليذاء على الطفل، وهذا يتطلب 
  .ت مع النظر في تكرار حالة اإليذاءالتفريق بين الحاال

  .التحديات تلك االجراءات الواجب اتخاذها للتغلب على: الفرع الثالث

تخص الدولة  الجهة المنسوب اليها اجراءات محلية وبتقديرنا ان االجراءات تنقسم حسب
  :متزن وبعيد عن ربطها باالستغالل السياسي األردنية وتفعيل اإلجراءات بشكل

 :32اإلجراءات المحلية أهم: اوال

 : وزارة التخطيط  -1

 1998عام للصدرت منذ تقديم التقرير األردني الثاني حول اتفاقية حقوق الطفل 
 :ذات عالقة مباشرة بحقوق الطفل، وهي كما يليعديدة استراتيجيات وطنية 

 .2013 – 2004الخطة الوطنية األردنية للطفولة لألعوام  ●

وخطة العمل الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة  2000عام لالمبكرة لاستراتيجية تنمية الطفولة  ●
 .2007- 2003لألعوام 

 فياالستراتيجية الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال التي أصدرتها وزارة العمل  ●
 .2003فبراير /شهر شباط

 .2006- 2004استراتيجية وزارة التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لألعوام  ●
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 .2002عام لاالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر من أجل أردن أقوى، ل ●
 .2009- 2005مشروع االستراتيجية الوطنية للشباب  ●

- 2004خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لألعوام  - ": رؤية جديدة للتنمية المستدامة" ●
2006. 

 :وزارة التربية والتعليم  -2

 .رياض األطفالتطوير المنهاج التفاعلي ل ●

من الكادر العامل في رياض األطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم والقطاع  100رفع كفاءة  ●
 .الخاص واألهلي

 .إعداد وثيقة تعليمات ترخيص وتأسيس رياض األطفال ●

إلى جهات عديدة أخرى  توفر وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية وأمانة عمان إضافًة ●
 .لبرامج ثقافية وترفيهية ومكتبات وأندية ومراكز وحدائق لألطفالالمخصصات 

 :وزارة التنمية االجتماعية  -3

سنة  18فقد عدل سن الزواج ليصبح : 2001لسنة  82قانون األحوال الشخصية رقم  ●
 .، إال في الحاالت االستثنائية التي يراها القاضي مناسبة لمصلحة الطفلكالهما لزوجينل

المشردين باألطفال المحتاجين للحماية والرعاية مع اعتبار ضحايا العنف  تسمية األطفال ●
 .المنزلي مشمولين بإجراءات الحماية والرعاية

الذي منع بيع التبغ أو المواد  2002لسنة  51قانون مراقبة سلوك األحداث المؤقت رقم  ●
يع هذه المواد أو قيد ارتياد األطفال لمحالت بوالكحولية أو األدوية المخدرة لألطفال، 

 .تقديمها، ووضع إجراءات قضائية على استغالل األطفال في التسول وغير ذلك
بموجب القانون رقم  2001عام الُأنشئ المجلس الوطني لشؤون األسرة في النصف الثاني من  ●

. كهيئة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية، برئاسة جاللة الملكة رانيا العبد الله 2001لسنة  27
م المجلس ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى ويض

إلى شخصيات لها اهتمام وخبرة في هذا المجال، ويهدف إلى تعزيز  بقضايا األسرة، إضافًة
في المحافظة على  سهاممكانة األسرة األردنية وتعظيم دورها في المجتمع لتمكينها من اإل

حضاري بما يواكب التغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية في موروث األمة القيمي وال
عديدة منها دعم جهود مؤسسات  اتولهذه الغاية يعمل المجلس على تحقيق مهم. األردن

 .المجتمع وهيئاته المختلفة المعنية بشؤون األسرة
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ًا أساسيًا الوطني لشؤون األسرة بتحسين حياة األسرة األردنية كون الطفل ركن سلجلمدور ا ●
 .من أركان األسرة

 .هذا القدر المشار إليهنكتفي ب

 :االجراءات الدولية التي يجب تفعيلها لتحقيق النصوص الخاصة بحقوق الطفل :ثانيا

ما يتعلق باإلجراءات الدولية التي فينأخذ مثال النظام القطري كنموذج تطبيقي للمقارنة 
 :33حقوق الطفلقامت بها دولة قطر لتحقيق النصوص الخاصة ب

 :التشريعات القطرية -1

واألحداث، واإلجراءات الجنائية،  ،والعقوبات ،والقوانين المعنية بالتعليم ،الدستور القطري
والعمل، والقانون المدني، والوالية على أموال القاصرين، وحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك 

لجنسية، واألسرة، واللجنة الوطنية لحقوق األطفال في سباق الهجن، وجائزة الدولة ألدب الطفل، وا
اإلنسان، والخدمة العسكرية، وقانون ذوي االحتياجات الخاصة، والهيئة العامة لشؤون القاصرين، 

والمؤسسات الخاصة ذات النفع  ،وتنظيم قيد المواليد والوفيات، والجمعيات والمؤسسات الخاصة
االجتماعي، والخدمة المدنية، وصندوق الزكاة،  العام، واالجتماعات العامة والمسيرات، والضمان

وتنظيم السجون، وتنظيم دخول وإقامة األجانب، والمرافعات المدنية والتجارية، والهيئة الوطنية 
 المجلسو للصحة، ومؤسسة حمد الطبية، وتنظيم العالج الطبي والخدمات الصحية في الداخل،

لى انضمام الدولة للعديد من االتفاقيات الدولية إ، إضافًة ومكافحة المخدرات ،األعلى للتعليم
ومكافحة المخدرات وكذلك القرارات الصادرة بإنشاء المؤسسات الخاصة  ،المعنية بتنظيم العمل
 .المعنية بحقوق الطفل

الفترة ما بعد إعداد  فيصدور العديد من التشريعات المعنية بحقوق الطفل  نفضًال ع
تى تاريخ اعداد هذا التقرير منها ما صدر تعديًال لبعض التشريعات التقرير الثاني لدولة قطر وح

 .المشار إليها بالتقرير الثاني ومنها ما صدر مستقًال لتنظيم حقوق الطفل في دولة قطر

 .تقدم أن التشريعات الوطنية في دولة قطر توائم أحكام اتفاقية حقوق الطفليتضح مما 

 :أحكام المحاكم القطرية -2

إلى  ةومتفقلمجتمعتحكم في قطر ئفة من القوانين التي جاءت صدعًا لقيم وتقاليد اطاهناك 
أي تلك (وهي  ،ليهاإحكام التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل المشار ألحد بعيد والمبادئ وا

تتخذه أحكامها سببًا لها و إذ تستند إليها وتقوم عليها ؛تعد معينًا لما يصدر من أحكام) القوانين
 .ة تقوم عليهاوركيز
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تم إنجاز مسودة االستراتيجية الوطنية للطفولة كجزء من مشروع االستراتيجية العامة و
ال يزاُل لألسرة في دولة قطر، وإن التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية باالستراتيجية 

 .مستمرًا قبل رفع المشروع للجهات المعنية العتماده

 :الخاتمة

ة من هذه الدراسة تكمن بإثارة الموضوع بقدر أكبر من تقديم إجابات على تبين لنا أن الغاي
، إذ ها الدراسةتالعوامل المتعددة التي تناولمرهونًا بها تطبيُق ويعد ةدالمتعدالدراسة إشكاليات 

ومنها غير لها منها مباشرة تستطيع الدول أن تعمل على تقديم الحلول عديدة لنا نتائج  تبينت
بعقلية األفراد ومنهجية العمل على تطبيق مضمون الوثائق الدولية  ًامرهون ابقي تطبيقهمباشرة ي

 .والوطنية المعنية بحقوق الطفل

في ويمكن استخالص أن الحديث عن تطبيق مضمون الوثائق الدولية المعنية بحقوق الطفل 
يشكل ؛ إذ اإلنسانالذي يتناول حقوق نفسه اإلطار ي داخل المجتمع األردني أن حقوق الطفل ه

المرجع الرئيسي لتطبيقات  1989لعام لاإلعالن العالمي والعهدان الدوليان واتفاقية حقوق الطفل 
ذات الصلة كافة أن تمكين الطفولة من حقوقهم المقررة في المواثيق من رغم بالحقوق الطفل، و

من ميثاق  2/7مادة تمسك البعض بمضمون المن رغم بالالقانون الدولي العام واجب التطبيق ب
ومع ذلك فإن التحديات التي تواجه تطبيق  ،األمم المتحدة باعتبار ذلك من الشؤون الداخلية

القانون الدولي المعني بحقوق اإلنسان هي نفسها التي تواجه متطلبات حماية الطفولة ومع ذلك 
ى قناعة تلك الدول علتقوم يكفي أن نشير إلى أن هناك إرادة عالمية واضحة في حماية الطفولة 

على المحبة  ًاوقائم ًان المستقبل ال يمكن أن يكون آمنبأوفي مقدمتها المملكة األردنية الهاشمية 
تمكين األطفال من بال بالبدء إوالتسامح ونبذ العنف والعمل على تحقيق أهداف القانون الدولي 

لق باإلحاطة النظرية بحقوق الطفل االعتبار أن القضية األساسية ال تتع فياألخذ و، عمليًا حقوقهم
حسب أو الرغبة في البحث عن منجزات بعض األجهزة الدولية واألهلية في مجال حماية الطفولة و

المجال المؤسسي والتنظيمي، بل إننا نسعى إلى العمل بشكل في في الجانب الفكري أو االلتزام أو 
أيضًا الواقع في ي تحقيق هذه الحقوق مشترك على إزالة الصعوبات المتعددة التي تشكل عقبة ف

سواًء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية والعمل على إظهار الفجوة القائمة بين األهداف 
الواقع األليم، بين التشريع والتطبيق في التعامل مع حقوق الطفل، ذلك أن  فيالمرجو تحقيقها 

ش، واشكاليات التطبيق ومعوقاتها ال تعني في تطبيق هذه الحقوق في الواقع المعا هناك معوقاٍت
إشكاليات نظرية تتعلق بتبني توجه أصًال تعني من وجهة نظر الباحثين  وإنماالجانب العلمي فقط، 

بثقافة المجتمع أو السياسات  تعلقيأن بعض هذه االشكاليات و، أيضًا و مبادئ معينةأمعين 
 .حريات العامةوضاع السياسية والألاالقتصادية واالجتماعية وا
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 :النتائج
أنه عند البحث عن خطوات تفعيل مضمون التشريعات الوطنية والدولية في مجال حقوق : أوًال

نفسها الطفل تبين أن التحديات التي تواجه تطبيق حقوق اإلنسان في دولة ما هي التحديات 
 .في معظمها تواجه تطبيق حقوق الطفل

 ثمةالدولية تجمع على القيمة العالية لحقوق الطفل وليس  إن جميع المواثيق والتشريعات: ثانيًا
 .اعتراض على تطبيقها نظريًا

تتضمن الحقوق الخاصة بالطفل كافة صعدة ألإن تشريعات المملكة األردنية الهاشمية ا: ثالثًا
 .لمعنية بحماية الطفولةاوتستند في ذلك إلى االتفاقيات والمواثيق الدولية 

األجهزة والمنظمات األهلية والدولية المعنية بحماية حقوق الطفل وتذليل  وجوب مساندة: رابعًا
 .أمامها سواًء تشريعية أو عمليةكافة العقبات 

ماكن العامة ال يعني أن المملكة األردنية الهاشمية ألإن وجود بعض األطفال في الشوارع وا: خامسًا
 .اخطار التي تحيط بهلمن ا اال تبذل كل الجهود الممكنة في تمكين الطفولة وحمايته

مقراطية وسيادة يإن حقوق الطفولة وتحقيقها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسيادة مفاهيم الد: ًاسادس
راضي األردنية بعد ألالقانون وعمل برامج حماية لألطفال الذين ينتمون إلى أسر لجأت إلى ا

 .من الدولة السورية 2011عام ال

 :التوصيات
مقراطية وسيادة القانون في المملكة األردنية الهاشمية يمرار باعتماد نهج الداالستبنوصي : أوًال

بذلك وإن هذا النهج  وثيقًا ارتباطًا ةوكل أشخاص القانون الدولي ألن حقوق الطفل مرتبط
 الواقعفي هو الضمان االولى في طريق تحقيق حقوق الطفل 

ة من االبتدائية إلى االعدادية والعمل على لتركيز على المراحل الدراسية األوليبانوصي : ثانيًا
التزام في أوساط أفراد المجتمع و، والعمل على خلق وعي وترسيخها مفاهيم حقوقهم تفهيم

 .بأهمية حماية األطفال وتمكينهم من حقوقهم
التي تسمح للمنظمات الدولية المعنية ، نوصي بمطالبة الدول اعتماد مفاهيم السيادة المقيدة: ثالثًا

معوقات واالستمرار بتقديم الدعم المالي  ةدون أيمن مراقبة تطبيق حقوق الطفل ب
 .والمعنوي

حكومية أو جامعية أو أكاديمية أو منظمات المجتمع كانت سواًء كافة نوصي المؤسسات : رابعًا
تقليص وإزالة الصعوبات التي على المدني وجميع العاملين في مجال حقوق اإلنسان العمل 

 .بيق حقوق الطفل في المملكة األردنية الهاشميةتعترض تط
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النقص أو الخلل في الجانب  مواطنيجب اعتماد معايير تطبيق حقوق اإلنسان لمعرفة : خامسًا
الخاص بحقوق الطفل وذلك ينطبق على تشريعات المملكة األردنية الهاشمية والعمل على 

 .توجيهها واالهتمام بها
نب االقتصادية واالجتماعية والسياسية وتوجيهها لخدمة الطفولة إن االهتمام بالجوا: سادسًا

نموذج يقتدى به من المملكة األردنية الهاشمية باعتبار أن المملكة تتبنى خيار دولة 
في بدايتها هي يضمن تطبيق حقوق اإلنسان و ، األمر الذيالديمقراطية وسيادة القانون

 .حقوق الطفولة
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 اآلثار العرضية للخطأ في تكوين العقد الباطل في القانون املدني األردني
  

   *نسرين علي محمد رشايدة

  

  ملخص

تناولت هذه الدراسة تأثير الخطأ في تكوين العقـد باعتبـاره أحـد األثـار العرضـية للعقـد للباطـل ضـمن         
ري، والتي تبـين فيهـا أن العقـد الباطـل     إطار القانون المدني األردني والفقه اإلسالمي والقانون المدني المص

ال يعني العدم،بل إن العقد الباطل يرتب آثارا عرضية في أحوال معينة وفـي حـاالت اسـتثنائية وذلـك باعتبـاره      
ــا وباإلمكــان تعــويض المتضــرر مــن العقــد الباطــل، ال ســيما أن المشــرع         ــيس تصــرفا قانوني ــة ول واقعــة مادي

الجة قانونية واضحة، وتوصلنا من خاللها إلى نتيجة مفادها أن المسـؤولية  األردني لم يعالج هذه األحوال مع
التقصيرية هي األساس في مطالبة الطرف المتضرر نتيجة بطالن العقد الناجم عـن الخطـأ فـي تكـوين العقـد،      

مــن القــانون ) 168(وبنــاء عليــه فقــد أوصــينا فــي هــذه الدراســة ضــرورة عــدم التقيــد الحرفــي بــنص المــادة    
ي األردني والتي تستند إليها محكمة التمييز األردنية فـي عـدم ترتيـب أي اثـر للعقـد الباطـل وذلـك بـأن         المدن

  .يتم األخذ بروح النص وحق الطرف المتضرر في التعويض

  .العقد، البطالن، الخطأ، تكوين العقد، الجزاء: الكلمات المفتاحية
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The Accidental Effects of the Error in the Formation of the Void 
Contract in the Jordanian Civil Law  

 

Nisreen A. Rashaideh, PhD Student in Private Law, International Islamic 
University of Sciences, Jordan. 

 

Abstract 
This study deals with the effect of error in the formation of the contract as it is one 

of the accidental effects of the invalid contract within the framework of Jordanian civil 
law, Islamic jurisprudence and Egyptian civil law, in which it was found that the invalid 
contract does not mean nothingness, but rather that the invalid contract entails accidental 
effects in certain and exceptional cases as it is A material event and not a legal act, and it 
is possible to compensate the aggrieved party affected by the invalid contract, especially 
since the Jordanian legislator has not dealt with these cases with a clear legal treatment, 
and we reached through it to the conclusion that the default is the basis for claiming the 
aggrieved party as a result of the nullity of the contract resulting from the error in the 
formation of the contract, Accordingly, we have recommended in this study the necessity 
not to adhere literally to the text of Article (168) of the Jordanian Civil Law, on which 
the Jordanian Court of Cassation relies, in not arranging any effect of the invalid 
contract, by taking into account the spirit of the text and the right of the aggrieved party 
to compensation. 

Keywords: Contract, Nullity, Error, Contract formation, Penalty. 
  

  : المقدمة

األدوات القانونية لتحقيق أهداف األفراد في العالقات القانونية المبرمة  يعتبر العقد من أهم
حسب ما عرفته المادة  فالعقد، إذ يعتبر العقد وسيلة للفرد في سبيل تحقيق غاياته ،فيما بينهم

المتعاقدين بقبول  ارتباط االيجاب الصادر من احد"من القانون المدني األردني ما هو إال ) 87(
اآلخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب 

والمحل والسبب وقد  كما اشترط المشرع األردني للعقد ثالثة أركان وهي التراضي "عليه لآلخر
ي حال تخلف هذه من القانون المدني هذه األركان ورتبت البطالن ف) 166-90(عالجت المواد 

فإذا استوفى العقد جميع أركانه وشروط صحته فإن العقد يعتبر صحيحا ومرتبا لجميع  ،األركان
أما في حال تخلف أحدهما كان العقد باطال  ،آثاره سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير

به القانون من قواعد وليس له وجود قانوني، ولعل هذا نتيجة طبيعية لعدم اتباع األفراد ما أوج
الباطل هو الذي يفقد أحد شروط االنعقاد والتي تتمثل بعدم  فالعقد، لتحقيق المصلحة العامة

كان المحل  تخلفت شروط محل العقد بأن أو إذا لم يوجد مجلس للعقد أو ،توافق إرادة الطرفين
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القانون بصريح أو غير مشروع حسب ما نص عليه  ،غير معين أو غير ممكن أو قابل للتعيين
كما أضاف انعدام سبب العقد من الحاالت  ،العبارة في الشروط الواجب توافرها في محل العقد

وفي حال اشترط القانون شرطا خاصا في العقد فقد جعل جزاء تخلف  ،التي تبرر بطالن العقد
ديم األثر كما جعل المشرع األردني األثر األصلي لهذا البطالن هو جعله ع ،الشرط هو البطالن

أما إذا تم ،فيعتبر حينها التنفيذ غير ذي فائدة ،اكتشاف البطالن قبل تنفيذ العقد وهذا يتطلب
 ،تنفيذ العقد فإنه يجب رد ما تم تنفيذه وإعادة الحال إلى ما كنت عليه قبل الحكم بالبطالن

استثنائية وخاصة وبالمقابل أجاز المشرع إمكانية أن يرتب العقد الباطل آثارا عرضية في حاالت 
استنادا إلى أن العقد الباطل حتى وإن كان ال ينتج أي من اآلثار األصلية باعتباره تصرفا قانونيا 

من الممكن أن يرتب آثارا  أي أنه ،فإنه ال يمنع من أن يرتب آثارا عرضية باعتباره واقعة مادية
على البطالن والتي توخاها عرضية تختلف في مضمونها وغاياتها عن اآلثار األصلية المترتبة 

العقد ومن هذه اآلثار الخطأ في تكوين العقد الباطل والذي يكون ناجما بسبب الطرفين عند ابرام 
ويقوم الطرف اآلخر باالعتقاد بصحة  ،فأحدهما يكون سبب البطالن آتيا من جهته،أحد المتعاقدين

بهذا األثر للعقد  ض القوانينالعقد مما قد ينجم عنه ضرر لم يكن في الحسبان وقد أخذت بع
الباطل وضمنته في تشريعاتها كما هو الحال في القانون األلماني والقانون المدني المصري القديم 

وبعض التشريعات لم تشير إلى هذا األثر كما هو  ،إال أنه عاد عن موقفه ورفض األخذ بهذا األثر
ردني باعتباره يتمسك بمضمون المادة الحال في المشرع األردني في إطار القانون المدني األ

  .من القانون المدني) 168(

  :مشكلة البحث

حاولت مختلف التشريعات الوضعية البحث عن إيجاد بدائل وحلول في سبيل الحفاظ على 
ولعل الغاية في ذلك هي تحقيق  ،والتقليل بالمقابل من حاالت البطالن التي تعتري العقود،العقد

قانونية واإلبقاء قدر  أيا كانت صورتها اجتماعية أو اقتصادية أو حتى غايات وأهداف لألشخاص
وبناء عليه تتلخص مشكلة البحث في  ،اإلمكان على العقد دون أن يجري تغيير في تكييفه القانوني

هل يعتبر بطالن العقد الناجم عن خطأ في تكوين العقد واقعة مادية تستوجب :السؤال اآلتي
  ؟ر من هذا العقد الباطلالتعويض للطرف المتضر

  :أهمية البحث

تتمثل أهمية البحث العلمية في االعتماد على مبدأ سلطان اإلرادة لترتيب اآلثار العرضية 
والقيام بتأييد إرادة المتعاقدين ودعمها وتوجيهها الوجه السليمة لالحتفاظ بآثار عرضية للعقد 

أهمية عملية  يحقق البحث كما ،بين أطرافه مما يجعل العقد ذو أثر فعال فيما بالرغم من بطالنه
كبيرة تتمثل في التخفيف من حاالت انهاء العقود بسبب بطالنها والحد من النزاعات قدر اإلمكان 
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كما ،ما دام من الممكن أن يبقى هذا العقد ويرتب آثارا عرضية بناء على شروط واعتبارات خاصة
محكمة التمييز األردنية لم تأخذ بالواقعة المادية تمثل هذه الدراسة اجتهادا فقهيا ال سيما أن 

  .باعتبارها واقعة منتجة آلثار في إطار العقد الباطل

العقد ين على الخطأ في تكو الموضوعي ينصب بشكل خاص نطاق الدراسة :نطاق الدراسة
لمدني من اآلثار العرضية المترتبة على العقد الباطل ضمن دراسة مقارنة بين القانون ا باعتباره

األردني والفقه اإلسالمي والقانون المدني المصري لبيان التوجهات التشريعية والقضائية في هذا 
مع تحليل الجتهادات محكمة التمييز األردنية بخصوص آثار العقد الباطل ومدى األخذ بهذه األثر 

  .أحكامها اآلثار العرضية ضمن

واإلحاطة بموضوع  لتلك اآلثار العرضيةلغايات الوقوف على تنظيم قانوني : هيكلية البحث
وخصوصا الخطأ في تكوين العقد على النحو الذي  اآلثار العرضية المترتبة على العقد الباطل

يساهم في توضيح حقيقته وبيان موقف القانون المدني األردني والفقه اإلسالمي والقانون 
مضمون نظرية الخطأ في  انفقد ارتأينا تقسيم الدراسة إلى مبحث أول يخصص لبي ،المصري

آثار الخطأ في  في حين يخصص المبحث الثاني لبيان ،تكوين العقد من حيث مفهومها وشروطها
تكوين العقد من حيث بيان جزاء الخطأ في تكوين العقد ومناقشة أحكام محكمة التمييز األردنية 

  .في الخطأ في تكوين العقد

  قدنظرية الخطأ في تكوين الع: المبحث األول

بحيث يبدأ بنعت التصرف بالبطالن  ،البطالن في حقيقته يعتبر نظام قانوني للجزاء المدنيإن 
في حال توفرت فيه مخالفة للقاعدة القانونية ومن ثم تطبيق الجزاء متمثال بشل الفعالية وفقد 

، فقط حيث أن هذا الجزاء ال ينصب على اطراف العقد بل يلحق آثار العقد ،العقد لقوته الملزمة
فإذا بطل التصرف فإن آثاره تنعدم بموجبه تسقط الحقوق وااللتزامات التي رتبها العقد على 

فال بد من إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا  تلك االلتزامات فإذا كانت قد نفذت ،)1(أطرافه
حكم تصرفه وفي حال تصرف أحد المتعاقدين بالرغم من بطالن التصرف فإن  ،عليها قبل التعاقد

وفي حالة استحالة إعادة الحال إلى ، البطالن باالستناد على قاعدة ما ترتب على الباطل فهو باطل
يرتب بعض اآلثار  لذلك فإن العقد الباطل قد ،ما كانت عليه قبل التعاقد جاز الحكم بتعويض عادل

 مية أن عقد الزواج الباطلومثاله في الشريعة اإلسال ،باعتباره واقعة مادية العرضية وليس األصلية
يرتب  لإال أنه بالمقاب ،والتوارث بين الزوجين ال ينتج آثار أصلية مثل حل التمتع ووجوب النفقة

مثل وجوب المهر والعدة بعد الدخول باإلضافة إلى ثبوت  آثار عرضية باعتباره واقعة مادية
ل المقترن بالزواج غير الصحيح فهو ترتب على الدخو حيث يعتبر المهر هنا بمثابة تعويض ،النسب

  .أي بنيت هذه اآلثار على واقعة مادية وليس عل عقد الزواج ذاته
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  مضمون نظرية الخطأ في تكوين العقد: المطلب األول

الحال في التشريعات التي تأخذ بفكرة  كما هو ،العقد قد يكون باطال أو قابال لإلبطالإن 
وقد يكون سبب هذا البطالن متأتيا من جهة أحد اطراف  ،العقد القابل لإلبطال كالتشريع المصري

في حين يكون المتعاقد اآلخر معتقدا بصحة العقد الذي يريد أو ينوي إبرامه  ،العالقة العقدية
فهو يبني تعاقده على أساس هذا االعتقاد والذي يتمثل بصحة العقد الذي ، ويطمئن على ذلك

ذا العقد مستقبال ويترتب عليه أن يطال هذا المتعاقد ما إال أنه قد يتقرر بطالن ه ،ينوي إبرامه
 في المطالبة بالتعويض عن هذا البطالن فحينها يثور تساؤل عن مدى أحقيته، لم يكن في حسبانه

وما هو األساس القانوني الذي يستند إليه في هذا  ،ممن كان سببا فيه وهو المتعاقد اآلخر
  .الرجوع للمطالبة بالتعويض

  مفهوم الخطأ في تكوين العقد: ولالفرع األ

إذ أن هذه اآلثار ليست هي اآلثار األصلية التي  ،إن العقد قد ينتج عنه آثارا ثانوية أو عرضية
باإلضافة إلى أن هذه اآلثار الثانوية أو العرضية لم تكن  ،كان يقصدها المتعاقدان من وراء العقد

اآلثار مترتبة على العقد الباطل أو العقد القابل  فتكون هذه ،متوقعة في لحظة أو وقت إبرام العقد
بحيث يكون  ،والذي حكم ببطالنه العقد القابل لإلبطال لألبطال في التشريعات التي تأخذ بمسمى

سبب البطالن متأتي من جانب أحد المتعاقدين في حين يكون المتعاقد اآلخر يعتقد بصحة هذا 
  .العقد

والتي تم  فكرة ونظرية الخطأ في تكوين العقد ورواد سسيمن أبرز مؤ )اهرنج(يعتبر الفقيه 
أن الخطأ الواقع في  ، إذ يرى بموجب هذه النظرية)2(استخالصها من نصوص القانون الروماني

الفترة السابقة للتعاقد سواء ترتب عليه عدم انعقاد العقد أو أدى هذا الخطأ إلى بطالن العقد 
المسؤولية العقدية على عاتق الطرف الذي ارتكبه مما  مستقبال هو خطأ عقدي وبموجبه تثور

يستخلص ) اهرنج(أن  مما يعني ،)3(يدفعه إلى تعويض الطرف اآلخر المتضرر من هذا البطالن
 ،باعتباره عقدا وليس واقعة مادية بالتعويض ينشئ التزامًا فكرة أن العقد بالرغم من بطالنه إال أنه
فالخطأ العقدي في نظر  ،في أساسها إلى دعوى العقد ذاتها وهذا يعني أن دعوى التعويض تستند

، ينحصر في إقدام المتعاقد الذي أتى سبب البطالن من جانبه بحيث كان دافعا للتعاقد )اهرنج(
وعلى الصعيد اآلخر حتى لو  ،بوجود هذا السبب فكان واجبا عليه أن يقوم بإعالم الطرف اآلخر

لسبب للبطالن فإن العدالة تقتضي أن يتحمل الضرر الذي فرض أنه لم يكن يعلم بوجود هذا ا
أن سبب  يتمثل في) اهرنج(وبموجب ذلك نجد أن الخطأ عند ، أصاب المتعاقد اآلخر حسن النية

  .)4(البطالن موجود في جانب أحد المتعاقدين مما يتعين معه تعويض المتعاقد اآلخر
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طأ في تكوين على العقد بناء على حاول أن يؤسس التعويض في الخ) اهرنج(حيث نجد أن 
وبموجبها يستطيع المتعاقد الذي لحقه ضرر من العقد  المسؤولية العقدية ال المسؤولية التقصيرية

القابل لإلبطال أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر وما ترتب عليه من فوات  الباطل أو
للعاقد أي يعني ما فات المتعاقد فالضرر بموجب هذه النظرية يحدد بالمصلحة السلبية ، للفرصة

  .من كسب وما لحق به من خسارة نتيجة الحكم ببطالن العقد

وذلك من خالل ترتيب البطالن  ،القانون األلماني بنظرية الخطأ في تكوين العقد وقد أخذ
للعقد باإلضافة إلى إلزام العاقد الذي تسبب بالبطالن بقيامه بتعويض الطرف اآلخر في الرابطة 

ومن  ،قدية وهو من اعتقد بصحة هذا العقد وبنى اعتقاده في ابرام هذا العقد على هذا األساسالع
وما ، أمثلة هذا البطالن هو عدم جدية اإلرادة أو صدور اإلرادة عن غلط أو استحالة محل العقد

على يميز موقف القانون األلماني في هذا الشأن أنه لم يرتب التعويض في الخطأ في تكوين العقد 
  .)5(بل باعتباره واقعة مادية تتوافر فيه شروط الخطأ التقصيري نجالعقد ذاته كما نادى به اهر

فاهرنج أسس التعويض في هذه النظرية على العقد ذاته وخاصة في المرحلة السابقة 
 ولعل أساس التكييف لهذا الخطأ بأنه خطأ عقدي بالرغم من أن العقد قد ال يكون انعقد ،للتعاقد

قتصر على مرحلة المفاوضات أو حتى أبرم العقد ولكن تبين أنه باطل ترجع إلى فكرة افتراض وا
ويكون بمقتضاه كل طرف مقدم على التعاقد أن  ،العقد بصورة ضمنية وهو مقترن بكل تعاقد

في حين ، يتعهد بصحة التصرف الذي يقوم به بحيث ال يصدر من جانبه أي سبب موجب للبطالن
فاإليجاب والقبول وفقا ، ل رضا المتعاقد اآلخر هو بمثابة قبول ضمني لهذا التعهديكون بالمقاب

ويحاول ايرنج تبرير كيفية نشوء فكرة ، ضمنيين لرأي اهرنج في هذه النظرية هما ايجاب وقبول
العقد الضمني من خالل بيان أن االيجاب الصادر من أحد المتعاقدين وهما المتفاوضين يتحلل 

بحيث يكون موضوع اإليجاب األول هو العقد ذاته الذي يجري التفاوض  ،ايجابينوينقسم إلى 
أما اإليجاب الثاني يتمثل في عدم إعاقة ابرام هذا العقد ويعتبر سكوت الطرف اآلخر  ،بشأنه

  .هو بمثابة قبول ضمني باعتباره ينصب ويقع في مصلحته )الموجب له(

والذي يتمثل  لنظرية الخطأ في تكوين العقد ساسإال أن الباحث ال يتفق وهذا التحليل لأل
باعتبار أن العقد الضمني هو أمر غير  ،بتأسيس المسؤولية المتمثلة بالتعويض على العقد الضمني

وكما هو معروف في الفقه القانوني أن العقد ال ، متوازن ال سيما أنه يقوم على مجرد االفتراض
إرادة صريحة وباتة تستهدف إبرام العقد الذي يجري يقوم بمجرد االفتراض بل ال بد من وجود 

أما فيما يتعلق بالتزام المتعاقد بعدم إعاقة إبرام العقد منذ لحظة اإليجاب فنرى  ،التفاوض بشأنه
أن المتعاقد يكون له الحرية في قطع المفاوضات قبل توجيه االيجاب ما دام توفر من جانبه سبب 

فااللتزام بحسن النية ينبثق عنه العديد  ،مقتضيات حسن النيةيقضي بذلك ويتفق بذات الوقت مع 
من االلتزامات المرتبطة فيه وخاصة في مرحلة المفاوضات بالرغم من عدم تنظيمها بشكل قانوني 
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في القانون المدني األردني إال أن هذا االلتزام يقضي باالستمرار في المفاوضات وعدم قطعها إال 
ت المفاوضات قد قطعت شوطا كبيرا ولم يعد هناك إال فاصل زمني لسبب معقول خصوصا إن كان

  .)6(بسيط قبل االيجاب

ومعنى  فال بد من التعبير عن اإلرادة المنشئة للعالقة العقدية فهي ال تقوم بمجرد االفتراض،
 تعتبر في حد ذاته ظاهرة نفسية ال يعتد بها إال إذا تم التعبير عنها بشكل مباشر ذلك أن اإلرادة

تفصح اإلرادة  غير مباشر فال يكون لها وجود قانوني إال إذا خرجت إلى حيز الوجود فال بد أن أو
هذه المسؤولية وفقا لهذه النظرية ترتكز على اعتبار أن  وبذلك نتوصل إلى أن، )7(عن نية صاحبها

في حالة  وبموجبه فإن المسؤولية تقوم سواء ،العقد يعتبر وحدة واحدة وأنه غير قابل للتجزئة
من  فأساس اتفاق األطراف يتواجد ،عدم قيام العقد من األصل أو عند إبطال العقد بعد إبرامه

دخولهم في مرحلة المفاوضات أو المباحثات وهذا يعني قيام اتفاقية ضمنية بينهم بحيث  لحظة
الزام  ىباإلضافة إل ،يلزم كل واحد منهم تجاه اآلخر بأن يتحمل نتائج الخطأ في هذه المرحلة

  .)8(أطراف العالقة بمبادئ حسن النية وبذل العناية الالزمة إلنجاح المفاوضات

وبالرغم من ذلك فقد تعرضت نظرية اهرنج إلى العديد من االنتقادات وتعتبر من النظريات 
ولعل ،المهجورة في الفقه القانوني في حال لو اخذت بذات الصرامة وبذات األساس الذي تنادي به

  :وأبرز تلك االنتقاداتمن أهم 

أن نظرية الخطأ في تكوين العقد من حيث األصل وجدت لمعالجة مسألة اضطرارية في ظل  -1
إذ أن القانون األلماني في تلك الفترة لم يكن يتضمن نصا  ،القانون األلماني وأحكامه آنذاك
 .)9(عاما عن المسؤولية التقصيرية

الوهم وهذا يتمثل من خالل افتراض وجود أن هذه النظرية تقوم على مجرد االفتراض و -2
بالرغم  ،افتراض وجود خطأ من جانب المتعاقد ايجاب ضمني أو عقد ضمني باإلضافة إلى

مما يجعل هذه النظرية أقرب إلى  ،من أن المتعاقد قد يكون جاهال للسبب القاضي بالبطالن
 .نظرية تحمل التبعة

ألي خطأ عقدي قبل العقد الضمني أو حتى  أن اثبات المتفاوض أو المتعاقد عدم ارتكابه -3
يعتبر من األمور بالغة الصعوبة والتي يصعب بل قد يندر  قبل االيجاب الضمني المفترض،

 .)10(تحديدها في كثير من الحاالت وفي ذلك تحميل للمتعاقد فوق قدرته
 ،لتعاقدتأسيس فكرة الخطأ في تكوين العقد على حسن النية ال يتعارض مع مبدأ حرية ا إن -4

فهذا االلتزام ال يعني أن يلتزم المتعاقد بإبرام العقد النهائي في حال كنا نتكلم عن مرحلة 
عدمه وله االمتناع عن ابرام  مفاوضات بل يبقى متمتعا بالحرية التعاقدية في ابرام العقد من

إلى أنه باإلضافة  ،)11(العقد وذلك بشرط االستناد إلى أسباب مشروعة وفي إطار حسن النية
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على اإلحاطة الشاملة بمضمون العالقة التعاقدية وعناصرها األساسية من جميع  يهدف
 .)12(الجوانب بالتالي حماية هذه العقد من أي سبب من أسباب البطالن

إذ تنادي بزوال كل أثر  ،كما أن نظرية الخطأ في تكوين العقد تتجاهل األثر المطلق للبطالن -5
ا يتعارض بصورة جذرية مع أن أثر البطالن قد يقتصر في بعض وهذ يلحق بالتصرف الباطل

  .الحاالت على الركن أو الشرط الذي أصابه البطالن وحده دون العقد كامل

  شروط الخطأ في تكوين العقد :الفرع الثاني

إن الخطأ وفقا لهذه النظرية ينحصر في اقدام المتعاقد الذي أتى البطالن بسببه ومن جهته 
وفي حال كان هذا  ،جبا عليه أن يعلم بما يحول دون وقوع هذا البطالن من أسباببحيث كان وا

 فإن ،الطرف على فرض ال يعلم كام أشرنا أو ال يستطيع أن يعلم سبب البطالن والضرر وقع
مما يعني  ،العدالة تقتي أن يتحمل هو التعويض عن هذا الضرر الذي لحق بالمتعاقد حسن النية

للبطالن في جانب أحد المتعاقدين يعتبر هو الخطأ ذاته مما يوجب بالتالي أن مجرد وجود سبب 
  .)13(عليه التعويض للطرف المتعاقد اآلخر

 ومثال ذلك أن ،فقد يكون سبب بطالن العقد كما اسلفنا متأتيا من جهة احد المتعاقدين
صوصا إن كان محل يكون العقد باطال النعدام محله أو لتخلف الشكلية التي يتطلبها القانون وخ

فتخلف هذا الركن يؤدي  ،العقد ينصب على عقار وهذا يتطلب التسجيل لدى الدائرة المختصة
أن يقوم مدير الشركة  ومن األمثلة التي يضربها الدكتور السنهوري في ذلك هو،بطالن العقد إلى

يجابه قبل أن يعدل الموجب عن ا أو ،بإصدار سندات غير صحيحة يطمئن اليها الطرف المشتري
  .المتعاقد االخر يطمئن إلى هذا العقد باعتباره قد تم أن يلتقي بالقبول إال أن

وهو في حال لم يوجد نص خاص بمضمون النظرية كيف يستطيع  وهنا يثور تساؤل أال
 ؟المتعاقد الذي اطمأن إلى صحة العقد أن يرجع على المتعاقد الذي تأتى سبب البطالن من جهته

العقد الباطل يعتبر واقعة مادية فإذا توافرت فيها شروط  على هذا التساؤل بأن فتكون اإلجابة
الخطأ التقصيري فإن المتعاقد يملك الحق بالرجوع بالتعويض إلى المتعاقد الذي اتى البطالن من 

على أساس العقد بل على  فيكون بالتالي العقد الباطل انتج ورتب آثارا عرضيا ال تقوم، جهته
وهذا يتطلب منا البحث في مدى توافر شروط الخطأ التقصيري والخطأ  ،واقعة ماديةأساس أنه 

  :العقدي لتحديد األساس األنسب للمسؤولية

  أساس المسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري والقانون المدني األردني : أوال

بحيث  ،ساس الخطأأقام المشرع المصري في القانون المدني المسؤولية التقصيرية على أ
يكون التعدي هو أحد اركان الخطأ وفقا لتوجه المشرع المصري والذي يتمثل باالنحراف 
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فتقوم  ،وهذا االنحراف يتطلب قدرا معينا من اإلدراك، والتجاوز عن الحد الواجب الوقوف عنده
هذا األساس ل امسؤولية الشخص إذا توافر هذا االنحراف مما يعني أن عديم التمييز ال تقوم وفق

وال يؤسس  على خالف المشرع األردني الذي يهدف على جبر الضرر ،نظرا النعدام االدراك
فالتعدي وفقا للمشرع األردني يتحقق بمجرد تحقق الفعل  ،المسؤولية التقصيرية على الخطأ

ق فيعد االلتزام بعدم االضرار بالغير من االلتزامات بتحقي ،فكل فعل ضار يشكل تعديا ،الضار
فيعتبر التعدي متحققا عند مخالفة القاعدة القانونية اآلمرة التي تتمثل باالمتناع عن  ،نتيجة

وعدم  فاإلضرار يعتبر الركن األساسي الذي يقوم عليه الضمان وليس الخطأ ،)14(اإلضرار بالغير
المسؤولية االضرار هو االلتزام المتمثل بتحقيق نتيجة باالمتناع عن االضرار بالغير وإال قامت 

المشرع األردني لم يشترط التعدي إال في حال كان هذا االضرار  ، مما يعني أن)15(بالضمان
وإذا حصل اإلضرار بالمباشرة فإنه ال شرط له  ،بالتسبب حينها يشترط المشرع التعدي او التعمد

وفقا  رويرى الباحث أن تأسيس الضمان على االضرا أن أي ال يشترط تواجد التعمد أو التعدي
يجبر استنادا لقوله  فكل ضرر ال بد أن ،لخطة المشرع األردني تتناسب مفهوم الضمان وغايته

  .)16()ال ضرر وال ضرار(صلى الله عليه وسلم 

  الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية  :ثانيا

وال يفوتنا القول أن ايرنج اقام المسؤولية عن الخطأ في تكوين العقد على أساس المسؤولية 
ايجاب ضمني في حال كنا  أو ،العقدية من خالل افتراض العقد الضمني إن كنا بصدد عقد باطل

 في صدد مرحلة المفاوضات وهذا يقضي بنا البحث في شروط الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية
 ،أو تأخره في الوفاء فيها فالخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد

وهذا يعني أن الخطأ العقدي قد يكون خطأ  ،أو تنفيذها بطريقة مخالفة لما تم االتفاق عليه
وبموجبه يستحق  أو قد يكون بسبب اإلهمال من خالل تعمد المدين اإلضرار بالدائن عمديا

فالخطأ ، أي تنشا مسؤولية المدين المتعمد أو المهمل أو المخطئ أيا كانت درجة خطأه التعويض
  :ي وفقا لذلك يتطلب شرطين وهماالعقد

أو أن يكون تنفيذ تلك االلتزام بشكل  أن يتحقق عدم تنفيذ لاللتزامات العقدية كليا أو جزئيا -1
 .أو متأخر معيب

أو خطأ شخص من الغير  أن يكون االخالل في تنفيذ االلتزام ناجم عن خطأ المدين -2
عن عدم  مسؤوال مسؤوليه عقديةوبذلك يكون المدين  ،يستخدمه المدين في تنفيذ التزامه

 .تنفيذ التزامه التعاقدي

نجد  ،وبمحاولة تطبيق هذين الشرطين وتوفيقهما لمقتضيات نظرية الخطأ في تكوين العقد
أن النظرية اشترطت صدور خطأ من قبل أحد أطراف الرابطة العقدية بل اتخذت منهجا ابعد من 
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أي لم  ،هذا الطرف يعلم بوجود سبب البطالنذلك ويتمثل بقيام المسؤولية حتى وإن لم يكن 
فتقوم مسؤوليته بالتعويض حتى وإن كان جاهال لوجود  ،تقتصره على علمه بوجود سبب البطالن

أكبر من العدالة وتطبيق أكبر لمقتضيات حسن  وفي ذلك وفقا للنظرية تحقيق قدرا سبب البطالن
بوجود عقد صحيح مستوفي ألركانه وتم كما أنه يتضح الفرق هو أن هذه الشروط تقوم ، النية

على خالف نظرية الخطأ في تكوين العقد التي تقوم على مجرد ، االخالل بأحد االلتزامات العقدية
  .افتراض وجود عقد ضمني او افتراض وجود ايجاب ضمني

وبحسب رأي الباحث فإنه وإن كنا نتفق مع نظرية الخطأ في تكوين العقد في بعض الوجه إال 
 ،وخصوصا في محاولة تطبيقها في إطار القانون المدني األردني نختلف معها في وجوه أخرىأنه 

بأن الخطأ من حيث األصل ليس أساسا لقيام المسؤولية التقصيرية بل هو  ،ويدلل على ذلك
كما أنه ال يمكن التسليم بفكرة العقد الضمني التي يستطيع بموجبها الطرف المتضرر  ،اإلضرار
بالتعويض من الطرف المخل والسبب في ذلك أن العقد ال يمكن أن يفترض بل ال بد من  ةالمطالب

فنأخذ بالنظرية بشق وهو حفظ الحقوق للمتضررين  ،التعبير عن اإلرادة بصورة صريحة وجازمة
وعدم التوسع في تطبيقها في سبيل عدم إخراجها من غايتها الرئيسية ال سيما أنها ال تعطي 

وسيلة إلثبات عكس ما يدعيه الطرف المتضرر وفي ذلك تصعيب وتعقيد بشكل  للطرف المخل أي
  .اكبر من الالزم

بالعقد آلثاره العرضية  ففكرة الخطأ هي األساس وهي الشرط األول لقيام المسؤولية ولترتيب
إال أن هذا  فعلى من يطالب بالتعويض عن العقد الباطل يجب اثبات الخطأ ،باعتباره واقعة مادية

الخطأ يختلف ما بين  ألن، لخطأ هو الخطأ في المسؤولية التقصيرية ال المسؤولية العقديةا
في األهلية وفي مدى التعويض وفي اإلعذار وفي  المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

  .)17(التضامن وفي االعفاء االتفاقي من المسؤولية

على خالف المسؤولية  لية التمييزتشترط أه من حيث األهلية فإن المسؤولية العقدية
يتضح من موقف المشرع األردني في المادة  التي ال تشترط أهلية التمييز وهو ما التقصيرية

كل ( من خالل النص بأنه ،حيث أقامت المسؤولية التقصيرية حتى في حال عدم التمييز) 256(
فإن الدائن في  ث اإلثباتأما من حي ،)اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر

ويتحمل بالمقابل المدين اثبات أنه قام بالتزامه  المسؤولية العقدية يتحمل اثبات وجود العقد
أما من ، أما في إطار المسؤولية التقصيرية فإن الدائن يتحمل بالكامل عبء اإلثبات التعاقدي،

على خالف  ،ار المتوقعةحيث التعويض فإن التعويض في المسؤولية العقدية يكون عن االضر
كما يتطلب قيام ، )18(المسؤولية التقصيرية والتي يكون عن االضرار المتوقعة وغير المتوقعة

من القانون المدني األردني إال أنه ) 247(حسب ما نصت عليه المادة  العقدية االعذار المسؤولية
المسؤولية العقدية ال  فإنأخيرا من حيث التضامن ، وال يستلزم ذلك في المسؤولية التقصيرية
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أما التضامن في المسؤولية التقصيرية فهو ، يقوم فيها التضامن إال بوجود اتفاق أو بنص القانون
يكون إما إخالل بنتيجة او إخالل بالتزام  كما أن الخطأ في إطار المسؤولية العقدية، يقوم دائما
الخطأ في الغالب يكون اخالل بالتزام ببذل المسؤولية التقصيرية فنجد أن  أما في إطار ،ببذل عناية

 .)19(عناية

وبذلك نجد أن نظرية الخطأ في تكوين العقد تقوم بتأسيس المسؤولية والتعويض على 
مما يعني أنها تعتبر العقد  ،العقد الذي تبين أو اتضح بطالنه وذلك باعتباره عمال قانونيا أساس

فقط بالنسبة إلى األداءات االصلية التي أبرم العقد  اثره الباطل ليس مجردا من كل أثر بل ينعدم
ويكون للعقد أثرا متمثال بالتزام كل طرف من أطراف العقد بضمان صحة  ،من أجلها بين األطراف
  .وفي حال االخالل بهذا االلتزام فإنه تقوم مسؤولية الطرف المخل ،هذا التعاقد وسالمته

  طأ في تكوين العقداآلثار المترتبة على الخ: المبحث الثاني

مما يعني أن  ،إن أساس نظرية الخطأ في تكوين العقد تتمثل بااللتزام باليقظة عند التعاقد
 ،التزام الشخص يكون التزاما بتحقيق نتيجة وهذه النتيجة تتمثل بضمان صحة اعالن اإلرادة أوال

حال اخالل الطرف وفي  ،واالمتناع عن إحداث أي سبب من أسباب البطالن للعالقة التعاقدية
بتعويض الطرف اآلخر حسن النية عما لحقه من  يقوم يترتب عليه أن المتعاقد بهذا االلتزام فإنه
، بحيث يغطي التعويض في إطار هذه )20(العقد باعتباره واقعة مادية ضرر باالستناد إلى هذا

تكوين العقد هو بحد  الخطأ في ومعنى ذلك أن ،النظرية المصلحة السلبية دون المصلحة اإليجابية
اآلثار العرضية للعقد الباطل والتي بموجبها يلتزم الطرف المخل بتنفيذ التزمه بحسن  ذاته أحد

  .نية بتعويض الطرف اآلخر حتى ولو كان ال يعلم وجود السبب الذي يقضي بالبطالن

 جزاء الخطأ في تكوين العقد  :المطلب األول

 ،أحد اطراف العالقة العقدية قيام المسؤوليةوجود خطا من جانب  يترتب على إثبات
مهما كان  المترتب على مخالفة إحدى الواجبات المناطة بالشخص ما هي إال الجزاء فالمسؤولية

الواجب المكلف فيه  أي أن علة المسائلة هو الفعل الذي يخالف فيه مرتكبه ،مصدر هذا الواجب
  .)21(لواجبات حتى لو كانت بحسن نيةفتقوم مسؤوليته تبعا لذلك إذا أخل بتلك ا أصال

إخالل بالتزام سابق ينشأ عن القانون أو العقد أو "عرف الفقه الفرنسي الخطأ بأنه فقد 
 ،)22("اإلخالل بواجب كان باإلمكان معرفته ومراعاته"كما عرف الخطأ بانه  ،")قواعد األخالق

ن به بين األخذ أو ترك نظرية الخطأ وبالرجوع إلى الفقه القانوني المصري نجد أنه تردد القائمو
إال أنه ال يمنع من  ،وهذا يجعل النظرية غير مقررة في القانون المدني المصري ،في تكوين العقد

أن يتم إلزام المتعاقد الذي أتى البطالن بسبب من تعويض الطرف اآلخر بما لحقه من ضرر ناتج 
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طأ وبموجبه تقوم المسؤولية إال أنها تقوم على ، فهذا الفعل يعتبر خ)23(عن اعتقاده بصحة التعاقد
أساس الخطأ التقصيري وليس الخطأ العقدي ال سيما أن المشرع المصري اخذ بالخطأ كأساس 

الذي اعتبر اإلضرار  للمسؤولية التقصيرية على خالف المشرع األردني في القانون المدني األردني
من القانون المدني المصري ) 119(المادة  ارتحيث أش ،هو األساس لقيام المسؤولية التقصيرية

يجوز لناقص األهلية أن يطلب إبطال العقد وهذا مع عدم االخالل بإلزام بالتعويض إذا "إلى أنه 
من القانون المدني  468باإلضافة الى نص المادة  "احتيالية ليخفي نقص أهليته لجأ إلى طرق

بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك إذا حكم للمشتري (المصري والتي تنص على أنه 
فالمشروع التمهيدي للقانون المصري ) للبائع فله أن يطالب بالتعويض ولو كان البائع حسن النية

من ) 204(أورد ابتداء نصا صريحا باألخذ بنظرية الخطأ في تكوين العقد وهو نص المادة 
 أي أنه لو لم ،ى استعمال طرق احتياليةيرجع إل المشروع فالتعويض في هذه النصوص الخاصة

يستعمل القاصر أي طرق احتيالية لما كان هناك أي تعويض سواء عن مصلحة إيجابية أو مصلحة 
االخذ بهذه  ثم عاد المشرع المصري وغير موقفه فقد حذف النص الذي يشير إلى ،سلبية

ه في القانون المصري القديم وال نظرية الخطأ في تكوين العقد لم تعد مقرر يعني أن امم ،النظرية
حيث نجد من هذه المادة أنها أشارت إلى مضمون نظرية الخطأ في تكوين العقد إال ، )24(الجديد

أنها تميزت بأن األساس الذي اقامت عليه المسؤولية بالتعويض هو المسؤولية التقصيرية ال 
تفترض وجود عقد كما ذهب اليه  فهي ال المسؤولية العقدية باعتباره واقعة مادية ال قانونية

فالعقد ال يفترض بل ال بد من التعبير عنه بصورة واضحة وصريحة ال تدع ، في نظريته) ايرنج(
كما نجد أن القوانين الحديثة اعتدت بالمسؤولية التقصيرية كمبدأ عام ينطبق على  ،مجاال للشك

إذا ثبت وقوع خطأ من قبل أحد ف ،كل حالة تتوافر فيها شروط قيام المسؤولية وأهمها الخطأ
المتعاقدين في تكوين العقد الذي وقع باطال فإن هذا الخطأ يكون مستوجبا للتعويض باالستناد 

  .للمسؤولية التقصيرية وال حاجة لتأسيسه على المسؤولية العقدية

فيكون التعويض هو جزاء الخطأ في تكوين العقد إال أن التعويض وفقا لهذه النظرية يكون 
، في حين أن التعويض في العقد الصحيح والمستوفي ألركانه )25(ن المصلحة السلبيةع

وهذا يعني أن التعويض عن المصلحة السلبية  ،)27(يكون عن المصلحة اإليجابية، )26(وشروطه
يكون بالعادة أقل من التعويض عن المصلحة اإليجابية في العقد الصحيح وذلك باعتباره يتضمن 

والعنصر الثاني يتمثل في  ،)الدائن(الخسارة التي لحقت بالمتعاقد  ،وهما عنصرين رئيسين
فالمضرور بناء على المصلحة السلبية يكون له الحق في المطالبة في إعادته ، المكسب الذي فاته

أما المصلحة اإليجابية يكون للمضرور بمقتضاها الحق في ، للوضع الذي كان عليه قبل التعاقد
مله وما أنفقه من خسائر بسبب المفاوضات إذ كنا ال زلنا في مرحلة المفاوضات المطالبة بما تح

  .)28(أو بسبب العقد الباطل إن كان العقد قد تم
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تبعا الختالف كل قانون كما  فعلى من يطالب بالتعويض عن العقد الباطل يجب اثبات الخطأ
ه للمطالبة بالتعويض هل هو خطأ اشرنا سابقا أي تبعا الختالف األساس القانوني الذي يستند إلي

فالخطأ يختلف ما بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية  ،يعقدي أم خطأ تقصير
ومدى صالحية الخطأ لتأسيس  ،وخصوصا بين موقف كل من المشرع األردني والمشرع المصري

محدد  ال يوجد تعريفأنه  من ما يشكله الخطأ من أهمية إال فبالرغم ،المسؤولية التقصيرية عليه
أو  ،"االخالل بحق أو مصلحة عليا"ومنها تعريفه بأنه  حصري بل ترددت تعريفات الفقهاء للخطأ

المسؤولية  قفتتحق، فالخطأ هو صفة للفعل الموصوف ،)29(القانون االخالل بمصلحة يحميها
لقانونية فهو يرتكب ا مثال ذلك السائق الذي يتجاوز السرعة التقصيرية على أساس الخطأ اإليجابي

فتقوم مسؤوليته  أي أنه اتخذ سلوكا ماديا إيجابيا كان يتوجب عليه أن ال يقوم به ،فعل إيجابي
ركنه المادي  فكان المشرع المصري يعتمد الخطأ لقيام المسؤولية والخطأ يتطلب في ،تبعا لذلك

لى أساس الفعل الضار من على خالف المشرع األردني الذي اقام المسؤولية التقصيرية ع ،التعدي
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير (من القانون المدني األردني ) 256(خالل النص في المادة 

فكان المشرع ،في حاالت محددة وفقا للقانون فالتعدي وفقا لخطة المشرع األردني) مميز بالضمان
لة والتي تقضي بضمان الضرر األردني موفقا في هذا التوجه في سبيل تحقيق أقصى درجات العدا

سواء بالمباشرة أو بالتسبب ولعل هذا قدي يعتبر مبررا وسببا للمشرع األردني بعدم اعتماده 
لنظرية الخطأ في تكوين العقد باعتباره من حيث األصل ال يقيم المسؤولية التقصيرية أصال على 

  .)30(الخطأ وإنما على الفعل الضار وهو ما سبق اإلشارة له

 )ايرنج(بالنسبة لموقف القانون المدني األردني ومدى توافقها مع األساس الذي نادى به أما 
التأمل في فكرة افتراض وجود العقد  فهذا األمر يدعونا إلى ،وهو افتراض وجود عقد ضمني

 ،ومدى توافقها مع مساعي المشرع األردني الضمني كأساس للمطالبة بالتعويض عن العقد الباطل
) 87(وع إلى القانون المدني األردني نجد أن المشرع األردني عرف العقد في المادة فإنه بالرج

أثره  على وجه يثبت بقبول اآلخر وتوافقهما هو ارتباط اإليجاب الصادر من احد المتعاقدين" بأنه
فالعقد حتى ينعقد ال بد  "بما وجب عليه لآلخر ويترتب عليه التزام كل منهما في المعقود عليه

ومن هذا النص يتبين لنا أن العقد ال ينعقد  ،ن مراعاة األوضاع القانونية التي اشترطها المشرعم
عن المصدر الثاني من  وهو ما يميزه فاإلرادة الواحدة ال يمكن أن تشكل عقدا ،بإرادة واحدة

داث أثر فالعقد يتطلب توافق إرادتين أو أكثر على إح ،مصادر االلتزام متمثال باإلرادة المنفردة
فإذا لم تكن كذلك فإنها تكون عباره عن مجرد ، قانوني ويشترط أن تكون هاتين اإلرادتين جادتين

أن كل عقد هو (اتفاق ال يرقى إلى مستوى العقد استنادا إلى قاعدة أو مبدأ مهم في القانون هو 
ثره بالنزعة فالمشرع األردني في تعريفه للعقد ظهر مدى تأ ،)اتفاق ولكن ليس كل اتفاق عقد

الموضوعية السائدة في الفقه اإلسالمي بصورة أكبر من النزعة الذاتية التي كانت سائدة في الفقه 
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على وجه يثبت أثره في المعقود (الالتيني ويتضح ذلك من خالل تضمينه في تعريف العقد عبارة 
كن هناك تطابق بين وبناء عليه فإننا ال نكون أمام عقد بالمعنى الفني الدقيق ما لم ي ،)عليه

   .)31(اإلرادتين ضمن نطاق القانون أوال وفي إطار المعامالت المالية ثانيا

كما أنه قد نجد لاللتزامات التي ترد ما قبل العقد أهمية بالغة في تأسيس هذه المسؤولية 
ق وهي تعتبر من الحقو ولعل من أهم هذه االلتزامات هي االلتزام باإلعالم وااللتزام بالتبصير

فكلما كان هناك اعالم وتبصير قبل  ،والمتعاقد غير المهني للمستهلك بصفة خاصة الجوهرية
التعاقد كلما كان المتعاقد على بينة من امره في ما سيقبل عليه من التزام بالتالي يكون له الخيار 

امات التي أوالها ويعتبر االلتزام باإلعالم من أبرز االلتز ،في االمضاء في هذا العقد أو التراجع عنه
 باعتبارها تتمحور بشكل رئيسي حول عيوب الفقه القانوني أهمية وخصوصا في نطاق العقود

عناصرها وشروطها بهدف ضمان  وحدد لها المشرع الرضا والتي أوالها المشرع أهمية بالغة
جميع ب الطرف اآلخر ويتمثل مضمون االلتزام بالتبصير في اخبار المدين ،استقرار المعامالت

أي يشمل هذا االلتزام االدالء  ،وشروطه من حيث أوصافه ومحله المعلومات التي تتعلق بالعقد
مستنير وكامل حول جميع جزئيات العقد  تهدف الى إيجاد رضا تيال بجميع البيانات الضرورية

لذلك نجد ان هذا االلتزام ما قبل التعاقدي قد يساعد في تحديد أساس  ،)32(المنوي ابرامه
لمسؤولية بالتعويض على الطرف المخل به خصوصا إذا كانت هذه البيانات التي لم يتم االدالء ا

  .)33(بها هي السبب وراء بطالن هذا العقد

في نطاق الجراحة  ونورد على سبيل المثال األثر المترتب على االخالل بااللتزام بالتبصير
تزامات التي تقع على عاتق الجراح بشكل عام حيث يعتبر االلتزام بالتبصير من أهم االل ،التجميلية

والجراح التجميلي بشكل خاص وهذا هو تطبيق لمبدأ حسن النية في المعامالت حتى وإن لم 
فيتوجب عليه اخبار مريضه بجميع  ،يوجد نص قانوني يفرض على الجراح القيام بالتبصير

ار أن التزامه بشكل استثنائي هو المتوقعة من العملية التجميلية باعتب رالمخاطر المتوقعة وغي
في حال االخالل  فتقوم مسؤوليته المدنية تجاه مريضه ،التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية

بالرغم من عدم  ،)34(فتظهر أهمية االلتزام بالتبصير بشكل خاص في المجال الطبي ،بهذا االلتزام
طبي وإنما يستشف من نص المادة وجود نص قانوني خاص يقضي بهذا االلتزام في الدستور ال

صريح أو بموجب العقد الطبي  بالتالي يقوم هذا االلتزام سواء بوجود نص قانوني، )35(الثانية منه
بالتالي تقوم المسؤولية  ،النية في المعامالت تفتضيها مبدأ حسن أو بموجب المبادئ العامة التي

  .)36(بالتعويض عن االخالل بهذا االلتزام والتي قد تشكل محور نظرية الخطأ في تكوين العقد

لذلك نجد أن المشرع األردني لم يأخذ بصريح العبارة بنظرية الخطأ في تكوين العقد نظرا 
ى دالئل جدية واضحة ألنه ال يعتد بفكرة افتراض وجود العقد من حيث األصل بل يبني العقد عل

إال أنه بالنظر في نصوص القانون المدني األردني نجد تطبيقا لنظرية الخطأ في تكوين  ،وصريحة
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 -1"والتي تنص على أنه ) 134(العقد مقابال لما نص عليه المشرع المصري وهو نص المادة 
يالية إلخفاء نقص غير أنه إذا لجأ إلى طرق احت - 2 يجوز لناقص األهلية أن يطلب إبطال العقد

وهذا يعني أن لجوء ناقص االهلية الى إخفاء نقص اهليته من خالل طرق  ،"أهليته لزمه التعويض
يكون البطالن لهذا العقد متأتيا من جانبه وبالتالي يكون ملزما بالتعويض  احتيالية هو بمثابة أن

بالرغم من أن  ،عقدللمتعاقد اآلخر عما لحقه من ضرر وهذا هو مقتضى الخطأ في تكوين ال
محكمة التمييز األردنية كان لها موقفا مغايرا في أحكامها وهو ما اقتضى له التنويه في المطلب 

  .الالحق بإذن الله بشيء من التفصيل

وبالرغم مما تعرضت له نظرية الخطأ في تكوين العقد من انتقادات إال أنها تتمتع بميزات ال 
ولى تولد أثرا على العقد الباطل بالرغم من بطالنه وتتمثل هذه يمكن انكارها باعتبارها بدرجة أ

  :الميزات ب

أي أنها تفترض توافر نية قاطعة غير  ،أن نظرية الخطأ في تكوين العقد تبنت فكرة الخطأ -1
قابلة إلثبات العكس على وجود وتوافر الخطأ من خالل االقدام على التعاقد مع وجود العيب 

 .عليه بشكل شخصي حتى وإن كان العيب خفيا
يتم اسنادها إلى أساس قانوني معين سواء  أن ابتداع فكرة الخطأ عند التعاقد دون أن -2

وهذا  ،عقدي أو تقصيري يجعله يترتب عليه أثار ويمكن العمل به في كل األنظمة القانونية
يري يعني أنه جعل الخطأ في تكوني العقد نوعا ثالثا إلى جانب الخطأ العقدي والخطأ التقص

طرف معين في العالقة العقدية ويترتب عليه تعويض  ويترتب بمجرد ثبوت سبب البطالن إلى
وفي هذا التخريج ما يعطي لهذه النظرية إمكانية وصالحية الولوج في مختلف  ،للطرف اآلخر

 .األنظمة القانونية
األلماني في أن نظرية الخطأ في تكوين العقد وسعت المفاهيم التي كانت سائدة في القانون  -3

تلك الفترة وبما يستجيب لحاجات التعامل فلم يعد الخطأ يعقد المسؤولية بالشروط 
بل يكفي النعقاد المسؤولية إيجاد مظهر تعاقدي ولو بحسن  ،المشددة الواردة في القانون
 .نيه ووثق فيه المتعاقد اآلخر

ريد العقد الباطل من من الميزات األساسية لهذه النظرية أنها وسعت فكرة عدم جواز تج -4
ويتضح ذلك من  ،إذ أنها قصرت البطالن على الركن أو الشرط الباطل دون غيره ،جميع آثاره

خالل إمكانية إقامة المسؤولية المدنية في المرحلة السابقة على التعاقد على العقد الباطل 
 .)37(وفي المرحة الالحقة باعتبار العقد واقعة مادية ،نفسه
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ض تقتصر على المصلحة السلبية فقط بحيث ال تتجاوز المصلحة اإليجابية في أن فكرة التعوي -5
 ،العقد الصحيح وذلك بشرط وقوع الضرر وعدم علم من أصابه الضرر بوجود سبب البطالن

  .وهي فكرة تتناسب وجبر الضرر الذي نصت عليه الشريعة اإلسالمية

  بخصوص الخطأ في تكوين العقدمناقشة أحكام محكمة التمييز األردنية  :المطلب الثاني

من القانون  )168(درجت محكمة التمييز األردنية في أحكامها إلى االستناد على نص المادة 
المدني األردني والتي تعتبر أن العقد الباطل مجرد من كل أثر ويترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى 

 ،صلي والمباشر الذي يرتبه العقد الباطلوهذا يعتبر األثر األ الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد
رقم  ففي قرار لمحكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية ،وهو ما يظهر في عدة أحكام لها

بموجب الحكم الوجاهي  بداية عمان ةوفيه قضت محكم 9/9/2020الصادر بتاريخ  2410/2020
والزام ، مدعية والمدعى عليهالمبرم بين ال ببطالن عقد البيع 3107/2017الصادر عنها رقم 

دينار للمدعية باإلضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب  )30000(المدعى عليه بدفع مبلغ 
وبناء عليه قام المدعى عليه بالطعن بالتمييز بأن المحكمة أخطأت بالزام المدعى عليه  ،المحاماة

وكان رد ،مطالبا نقض الحكمدينار باعتبار أن العقد باطل وال يرتب أثر ) 3000(بدفع مبلغ 
مما أدى  المحكمة على هذا السبب بأن عقد البيع هو عقد باطل باعتباره تم خارج دائرة التسجيل

على انعدام ركن الشكل الذي أوجبه القانون في العقارات بالتالي فإن هذا العقد ال يرتب أثرا وال 
البطالن  من آثار وأن ،مدني األردنيمن القانون ال) 186(وفقا ألحكام المادة  ترد عليه إجازة

إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بالتالي يستوجب إعادة المبلغ المقبوض 
نجد في هذا الحكم أن  بالتالي ،العقد الباطل من آثار كأثر دينار أردني) 3000(والمتمثل ب

من القانون المدني واكتفت باألثر  )186(المحكمة تمسكت بالمضمون الحرفي لنص المادة 
األصلي والمباشر المترتب على العقد الباطل والذي يتمثل بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا 

واغفلت المحكمة إمكانية تعويض الطرف الذي تم  ،ما قبل القبض عليها قبل التعاقد أي إلى
يقوم بتسجيل عقد البيع أو  حسن النية أن حيث كان يتوجب على البائع حتى لو كان ،االخالل بحقه

اعالم الطرف اآلخر على الـأقل بانه يتوجب تسجيل البيع في الدائرة المختصة حتى لو كان حسن 
وهذا التعويض هو تعويض فقط عن المصلحة السلبية عن العقد الباطل باعتباره واقعة  ،النية

عويض إلى نفس قيمة التعويض في المصلحة مادية ال باعتباره عقد والتي ال تصل فيها قيمة الت
وفي قرار آخر لمحكمة التمييز ردت المحكمة الطعن المقدم أمامها ، اإليجابية عن العقد الصحيح

العقد  واعتبرت أن العقد الباطل ال يرتب أثرا وال يصلح للضمان ألن المسؤولية العقدية من آثار
  .)38(ه رد الطعنالصحيح في القانون المدني األردني ويتوجب علي
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استأنف الحكم  ،)39(وفي قرار آخر من قرارات محكمة التمييز والذي يعتبر متفرد نوعا ما
الصادر عن محكمة الدرجة األولى والتي توصلت فيه إلى بطالن المخالصة المبرمة بين األطراف 

انصبت على  ورد محكمة االستئناف هذا االعتراض باعتبار أن اتفاقية بيع الحافلة موضوع الدعوى
عقد بيع باطل تم خارج دائرة الترخيص بالتالي يتعين إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها 

وال يجوز تنفيذ المصالحة في ظل مخالفة االعتبارات الشكلية التي يقررها القانون  قبل التعاقد
إال أن المحكمة أشارت  ،ثرواعتبرت هذا البطالن بطالنا مطلقا ال تلحقه إجازة وال يترتب عليه أ

والتي أشارت لها المادة  محكمة الموضوع لم تفرق بين اآلثار األصلية للعقد الباطل في قراراها أن
ما جرى الفقه في ذكره وخصوصا  وساقت على ذلك مثال ،وما بين واآلثار العرضية) 168(

التمتع ووجوب النفقة  كان ال ينتج آثارا أصلية مثل وجوب بأن العقد إن الدكتور السنهوري
حيث أن هذه اآلثار وإن  وما بين وجوب العدة باعتبارها من اآلثار العرضية والتوارث بين الزوجين

كانت ال تترتب على الزواج غير الصحيح باعتباره عقدا مثل وجوب المهر بعد الدخول وثبوت 
 وفي معرض القضية فإن وبناء عليه ،إال أنها ترتب عليه آثارا باعتباره واقعة مادية،النسب

 أو إجازة العقد ىالمخالصة المومأ عليها في القضية على فرض صحة ما جاء بها ال تهدف إل
ال باعتباره عقدا فهو  تمت بهدف تسوية اآلثار الناجمة عن العقد بل ،تنفيذ اآلثار المترتبة عليه

ضده للباص واستثماره  مميزنجم عنها استالم ال ولكن بوصفة واقعة مادية عقد باطل ال ينتج أثر
بالتالي يكون قرار محكمة االستئناف  ،من تاريخ استالمه من المميز حتى تاريخ توقيع االتفاقية

وبناء على ما سبق قامت محكمة التمييز  ،ومخالفا للقانون والفقه مشوب بعيب التسبيب والتعليل
وبذلك نجد من خالل هذا  ،انونيبنقض القرار وإعادة األوراق إلى مصدرها إلجراء المقتضى الق

القرار أن تسبيب الحكم باآلثار العرضية ناجم عن استغالل الباص محل العقد فترة زمنية من تاريخ 
الطرف المخل بحقه يستحق تعويضا عن  التسليم على تاريخ الحكم ببطالن المخالصة وبالتالي فإن

ة ال اإليجابية باعتبار أن العقد الباطل ال هذه المدة التي فوتت فيه منفعته وتشمل المصلحة السلبي
  .يرتب أثرا أصليا وإنما أثرا عارضا باعتباره واقعة مادية

استندت في حكمها على جملة من المبادئ القانونية  ،)40(وفي قرار آخر لمحكمة التمييز
 ارالعقد المنظم بين طرفي الدعوى هو عقد بيع شقه حيث أن هذا العقد وارد على عق ومنها أن

 1148و 105عمال بأحكام المادتين  فيعتبر تسجيله لدى دائرة تسجيل األراضي هو شرط انعقاد
والمادة الثانية من  من قانون تسوية األراضي والمياه 16والمادة  من القانون المدني األردني

 ققأ من قانون ملكية الطوابق والش/ 20و 3والمادتين  قانون التصرف في األموال غير المنقولة
من القانون المدني  186ترتيب البطالن على العقد موضوع الدعوى يتفق مع أحكام المادة  فإن

األردني مما يبرر للمدعي وهو المشتري استرداد ما دفعه من ثمن في هذا البيع على سبيل إعادة 
لح أن يكون العقد الباطل ال يص باإلضافة إلى استنادها إلى أن ،الحال إلى ما كنت عليه قبل التعاقد
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فال يترتب  العقد الصحيح ال من آثار العقد الباطل سبب للضمان ألن المسؤولية العقدية من آثار
وفي مناقشة هذا القرار نجد أن  ،بالتالي يكون الحكم للمدعي بالتعويض مخالفا للقانون ،عليه أثر

سب وجهة نظر محكمة الدرجة األولى حكمت بالتعويض للمدعي وكان توجهها في هذا الحكم ح
هو كأثر عرضي ال كأثر أصلي إال أن الخلل كان في تعليل وتسبيب  ضفالتعوي ،الباحث صحيحة

محكمة التمييز جانبها الصواب حينما قررت أن التعويض مخالفا للقانون بحجة أن  كما أن ،الحكم
  .يحالضمان يقتصر على المسؤولية العقدية للعقد الصح العقد الباطل ال يرتب أثرا وأن

برد التمييز وتصديق الحكم المطعون والخاص  كما قررت محكمة التمييز في حكم آخر لها
هو عقد باطل  يقتضي اعتبار عقد البيع الجاري على المبيع قبل االستحقاق استحقاق المبيع بأن

حيث حكمت بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ، )41(أركانه المتعلق بعين المبيع الختالل أحد
باإلضافة إلى إقامة مسؤولية تقصيرية الرتكاب البائع جرم  ،وإلزام البائع بإعادة قطعة األرض عاقدالت

وردت دعوى المميز  ،أي إقامة مسؤولية مزدوجة على البائع ،االحتيال مما ألحق الضرر بالمشتري
قد الباطل بالمطالبة بالعطل والضرر الذي لحقه استنادا للمسؤولية التقصيرية المؤسسة على الع

الرد على أسباب التمييز ذكر ما  تصرف قانوني ال سيما أنه في باعتباره واقعة مادية ال عقد أو
إال أن محكمة ،أشار له الدكتور السنهوري بخصوص اآلثار العرضية المترتبة على العقد الباطل
المميز بشان  االستئناف حكمت بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ورد طلبات المدعي

وكأن في ذلك إصرار للمحكمة التمييز ورفضها  ،وفوات الفرصة والربح الفائت التعويض عن الضرر
  .لفكرة التعويض المؤسسة على المسؤولية التقصيرية والمتأتية من عقد باطل

الرد على موقف محكمة التمييز واصرارها على أن الضمان مقتصرا على العقد  ويمكن
لعقد الباطل يرتب أثرا أيضا لكن ليس باعتباره عقدا قانونيا بل باعتباره واقعة ا الصحيح هو أن

 أساس الرجوع بالضمان ال يكون المسؤولية العقدية ألنه ال وجود لها في العقد الباطل وأن ،مادية
وإنما على أساس المسؤولية التقصيرية  ،وأنه أيضا ال يمكن افتراضه وفقا لموقف المشرع األردني

وفي هذا تطبيق لمضمون الخطأ في تكوين العقد  توفرت أركانها وفقا لخطة المشرع األردنيإن 
فايرنج أسس المسؤولية آنذاك في  ،حتى مع عدم وجود نظرية عامة له في القانون المدني األردني

عدم وجود مسؤولية  القانون األلماني على المسؤولية العقدية المفترضة ولعل ذلك يرجع إلى
ية في القانون األلماني في تلك الفترة فجاءت النظرية لتلبية وسد االحتياجات في تلك تقصير
وما دام وجدت نظرية للمسؤولية التقصيرية في الوقت الحالي فما المانع من الحكم  ،الفترة

بالتعويض عن العقد الباطل لكن بصفات مميزه عن التعويض في العقد الصحيح باعتباره ناجم عن 
دية ال عن عقد وفي ذلك حفظ وتحقيق للعدالة بحق الطرف الذي تم االخالل بحقه في ما واقعة

بأن العقد الباطل ال يترتب  من القانون المدني) 168(فعمال بأحكام المادة  ،هذه الرابطة التعاقدية
عليه أثر أصلي وال ترد عليه إجازة إال أنه بالمقابل هناك آثارا عرضية تترتب بمناسبة العقد 
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وذلك بوصفه  إنما نزوال على حكم القانون وهذه اآلثار ليست نزوال على إرادة المتعاقدين، لباطلا
يأخذ مال غيره بال  عمال ماديا ال سيما أن القانون المدني األردني يقرر أنه ال يسوغ الحد أن

الخالل والسبب الشرعي موجود هنا وهو الواقعة المادية وا ،)42(سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده
الذي حصل من قبل أحد أطراف العقد والذي ترتب عليه البطالن مما أدى إلى إحداث ضرر بحق 

الحكم  فالعقد الباطل إذا كان لم ينفذ فإن ،المتعاقد اآلخر فيكون لذلك مستوجب التعويض
ن أن فال يستطيع وفقا لذلك أي من الطرفي وحينها ال تكون هناك أي صعوبة ،بالبطالن يمنع التنفيذ

أثر تقرير البطالن بالنسبة له هو  والسبب في ذلك هو أن يلزم أو يجبر الطرف اآلخر على التنفيذ
 سواء بشكل كلي أو بشكل أما إذا كان قد نفذ العقد الباطل ،عدم امكان إجباره على تنفيذ العقد

  .ما حصل عليه بموجب العقد الباطل فيكون على كل عاقد أن يرد للطرف اآلخر جزئي

  :الخاتمة

األصل في التعاقد هو حرية االختيار وحرية اإلرادة لكال طرفي  أن نجد من خالل ما سبق
إال أن ذلك  )العقد شريعة المتعاقدين(قوامه قاعدة مهمه في القانون وهي  تحت ستار منيع العقد

ن العقد أي ال يمنع من ترتيب العقد آلثار عرضية لم تكن هذه اآلثار التي عبر عنها المتعاقدان م
  :لذلك توصلنا في نهاية هذا الفصل الى جملة من النتائج تتمثل ب ،لم تعد نزوال عن إرادتهم

أن الخطأ في تكوين العقد يصلح كأحد اآلثار العرضية المترتبة على العقد الباطل والتي  -1
 .استندت على واقعة مادية وليس العقد بحد ذاته

المسؤولية بالتعويض على الطرف المخل  أنه يقيميقضي مضمون الخطأ في تكوين العقد في  -2
 .بالتزاماته العقدية نتيجة ما رتبه من ضرر للطرف اآلخر

يكون أساس هذه المسؤولية األمثل حسب وجهة نظر الباحث هو األخذ بالمسؤولية التقصيرية  -3
لتزام ال المسؤولية العقدية والناجمة عن االخالل بااللتزامات ما قبل التعاقدية ومنها اال

بحسن النية وااللتزام بالتبصير واالعالم والتي تعتبر إحدى دعامات التوازن العقدي بين 
 .المتعاقدين

أن تعويض الطرف المتضرر من الخطأ في تكوين العقد يرجع لعدة أسباب منها استهداء  -4
 ال ضرر وال(بالشريعة اإلسالمية وضرورة جبر الضرر استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم 

باإلضافة إلى أن فيه تحقيق للعدالة بشكل أكبر خصوصا بعدم التمسك بالمضمون  ،)ضرار
بان العقد الباطل ال يرتب أثر ويتوجب إعادة الحال الى ما كانت ) 168(الحرفي لنص المادة 

من القانون المدني األردني أشارت إلى أن العبرة  214 ال سيما أن المادة عليه قبل التعاقد
فهذا األثر قد ال يتالءم بالقدر الكافي في  ،ود لمقاصد والمباني ال لأللفاظ والمبانيفي العق
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حينها ال مفر إال من خالل البحث عن  ،حال كان العقد قد نفذ سواء بشكل كلي أو جزئي
 .ما تم تنفيذه تعويض يتناسب مع

عن التعويض مختلفا  يكون أن التعويض في الخطأ في تكوين العقد الناجم عنه عقد باطل -5
 .على المصلحة السلبية دون اإليجابية مقتصرا أي يكون ،المترتب على العقد الصحيح

أن المشرع المصري اعترف بالخطأ في تكوين العقد في التشريع المدني القديم إال أنه في  -6
 .التشريع الجديد ال يعترف به

  :التوصيات

ي األحكام الخاصة بجبر الضرر نوصي المشرع األردني باالستفادة من الفقه اإلسالمي ف -1
 .أصحابها والحاق الحقوق إلى

 ،ءكما نوصي بعدم التمسك باألثر التقليدي للعقد الباطل بأنه عدم والعدم ال يترتب عليه شي -2
 .فالعقد الباطل يرتب آثارا عرضية باعتباره واقعة مادية ال تصرفا قانونيا

نص واالستفادة من هذه اآلثار العرضية كما نوصي محكمة التمييز األردنية باألخذ بروح ال -3
من خالل إمكانية تعويض الطرف المتضرر من وجود خطأ في تكوين العقد الباطل والذي 

  .هذه المسؤولية هي المسؤولية التقصيرية بهدف جبر الضرر تقرر بطالنه بحيث يكون أساس

  

  الهوامش

مقدمة الستكمال متطلبات شهادة مذكرة  ،آثار بطالن العقد على الغير،)2014(لمياء بن زهرة  )1(
 .4ص ،جامعة قاصدي مرباح ،الليسانس في الحقوق

   1892وتوفي عام  1818فقيه ألماني ولد عام : اهرنج )2(

دراسة في  ،الطبيعة القانونية لمسؤولية األطراف في مرحلة ما قبل العقد ،نبيل إسماعيل ،الشبالق )3(
 ،ة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةمجل ،بحث منشور ،العقود الدولية لنقل التكنلوجيا

  223ص  ،2013 ،العدد الثاني ،29المجلد 

 ،مصادر االلتزام،لجزء األول،الوسيط في شرح القانون المدني ،)2000(عبد الرزاق احمد ،السنهوري )4(
  455ص  ،.بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية،3الطبعة 

  457ص  ،مرجع سابق ،السنهوري )5(

 ،، الطبيعة القانونية للمسؤولية في حالة العدول عن مفاوضات العقد)2012(رود حمدي محمود با )6(
  65ص  ،العدد الثاني ،المجلد العشرون ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية
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بحث  ،اإلرادة الضمنية والسكوت المعبر عنها، دراسة مقارنة ،زبون العبود عباس،كاظم حمادي يوسف )7(
   43ص، 2020مايو  ،الجزء الثاني ،العدد الخامس والخمسون ،، مجلة بحوث الشرق األوسطمنشور

اإلطار القانوني للمرحلة السابقة على ابرام العقد في ضوء القانون المدني  ،)2010(.بلحاج ،العربي )8(
  154ص ،دار وائل للنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة ،الجزائري

  247ص ،الجزء األول، مدنيشرح القانون ال ،وحيد الدين سوار )9(

  668ص ،الجزء األول ،الوسيط ،السنهوري )10(

جامعة  ،رسالة دكتوراه ،المدنية تحول نظرية عامة لمبدأ حسن النية في المعامال ،السيد بدوي )11(
  .302ص ،القاهرة

  220ص ،1997،القاهرة،مبدأ حسن النية في التصرفات القانونية ،عبد الحليم عبد اللطيف القوني )12(

  192ص ،مصادر االلتزامات، مصادر الحقوق الشخصية ،الوجيز الوافي) ن. د(الح الدين ص ،الناهي )13(

، فعل المباشرة والتسبب في اإلضرار غير المشروع في القانون المدني )د،ن(مها يوسف ،خصاونة )14(
   40ص ،رسالة ماجستير،دراسة مقارنة :األردني

لفعل الضار في القانون المدني األردني ، عناصر المسؤولية عن ا)1999(حليلو، مصطفى عبد القادر  )15(
  33األردن،ص ،عمان ،الجامعة األردنية،رسالة ماجستير ،والجزائري

، مجلة القانون المغربي ،بحث منشور ،، االلتزام قبل التعاقدي بالتبصير)2008(محمد مياد  ،العربي )16(
  22ص ،دار السالم للطباعة والنشر

  179-174فقرة  ،1943 ،مطبعة نوري ،القاهرة ،اتأصول االلتزام ،حلمي بهجت بدوي الدكتور )17(

  17ص، مرجع سابق ،الوافي في شرح القانون المدني ،سليمان ،مرقس )18(

 ،مطبعة النهضة ،القاهرة، مصادر االلتزام، 2الجزء  ،النظرية العامة لاللتزامات ،عبد الحي ،حجازي )19(
  419ص ،1959

 ،السنة الثالثة ،العدد األول،واالقتصادمجلة القانون ،آثار التصرفات الباطلة،حلمي بهجت بدوي )20(
  386ص

الدار العلمية  ،عمان،1ط ،مصادر االلتزام ،النظرية العامة لاللتزامات ،)2001(امجد محمد  ،منصور )21(
  244ص،ودار الثقافة

 ،مصطفى قزمار، حدود المسؤولية العقدية في إطار االلتزام ببذل عناية وتحقيق نتيجة، نادية محمد )22(
  380ص ،بحث منشور

نظرية العقد  ،المجلد األول،الوافي في شرح القانون المدني في االلتزامات،الدكتور سليمان ،مرقس )23(
  459، ص1986 ،الطبعة الرابعة ،واإلرادة المنفردة

  460ص ،المرجع نفسه )24(



  وث والدراساتمجلة جرش للبح  رشايدة

  3516

تتمثل في النفقات اليت تكبدها أحد الطرفين والتي يتوجب أن يتحملها الطرف  :المصلحة السلبية )25(
  .نيتهاآلخر عن سوء 

العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا إلى محل قابل  )26(
  .وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحه ولم يقترن به شرط مفسد له لحكمه

  تتمثل في المنفعة التي فاتت المضرور من بطالن العقد نتيجة سوء نيته :المصلحة اإليجابية )27(

في  دراسة مقارنة،المفاوضات على العقود التجارية الدولية ،)1996(سري الدين هاني صالح  )28(
جامعة  ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية ،القانوني المصري واالنجليزي

  21ص ،العدد الرابع ،القاهرة

منشاة ،اإلسكندرية ،دون طبعة، مصادر االلتزام ،أصول االلتزامات، )1997(جالل علي  ،العدوي )29(
  35ص ،المعارف

 دراسة مقارنة بين،التقصيرية ركن الخطأ في المسؤولية) 2006(اسعد  أسماء موسى ،أبو سرور )30(
 ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير ،القانون المدني المصري والقانون المدني األردني

  66ص ،فلسطين

الجزء  ،جامعة اهل البيت ،مصادر االلتزام ،االلتزامنظرية  ،)2017(رشيد الحسناوي  ،حسن ختيوش )31(
  11ص ،األول

العالجي  ل، االلتزام القانوني بتبصير المريض بالتدخ)2010(نسرين  ،محاسنة ،أيمن خالد ،مساعدة )32(
  184، ص1، العدد 37المجلد  ،دراسات علوم الشريعة والقانون ،المقترح، بحث منشور

، مجلة القانون المغربي ،بحث منشور ،ام قبل التعاقدي بالتبصير، االلتز)2008(محمد مياد  ،العربي )33(
  22ص ،دار السالم للطباعة والنشر

دراسة مقارنة بين القانون األردني  :في الجراحة التجميلية ر، االلتزام بالتبصي)2012(سهى  ،الصباحي )34(
  1637، ص 7، العدد 26المجلد  ،جامعة النجاح الوطنية ،والقانون المصري والفرنسي

يجب أن يستهدف مصلحة المريض  كل عمل طبي" المادة الثانية من الدستور الطبي األردني  )35(
إن كان قاصرا أو فاقدا  أو رضاء ولي أمره وأن يتم برضائه وأن تكون له ضرورة تبرره المطلقة

  "لوعيه

األردنية  المجلة ،،االلتزام بالتبصير وتطبيقاته على بعض العقود)2011(علي محمد فرحان  ،الزعبي )36(
  44، 4العدد  ،3المجلد ،في القانون والعلوم السياسية

رسالة  ،نظرية بطالن التصرف القانوني في القانون امدني المصري ،)1993(جميل  ،الشرقاوي )37(
  404ص،،دار النهضة العربية،القاهرة ،دكتوراه

ة بتاريخ الصادر عن محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقي 2020لسنة  750رقم  القرار )38(
18/8/2020  
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/ 6/ 3الصادر عن محكمة التمييز األردني بصفتها الحقوقية بتاريخ  2020لسنة  369 القرار رقم )39(
  منشورات نقابة المحامين األردنيين 2020

محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية بتاريخ  نالصادر ع 2018لسنة  3699القرار رقم  )40(
  ين األردنيين منشورات نقابة المحامي 27/8/2018

والصادر بتاريخ  الصادر عن محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية 2017لسنة  2019قرار رقم  )41(
  .منشورات مجلة نقابة المحاميين األردنيين ،13/7/2017

بال  ال يسوغ ألحد أن يأخذ مال غيره" من القانون المدني األردني والتي تنص على انه  293المادة  )42(
  "أخذه فعليه رده سبب شرعي فإن

  

 :والمصادر باللغة العربية قائمة المراجع

، الطبيعة القانونية للمسؤولية في حالة العدول عن مفاوضات )2012(حمدي محمود  ،بارود

العدد  ،المجلد العشرون ،دراسات االقتصادية واإلداريةمجلة الجامعة اإلسالمية لل ،العقد
  .الثاني

 .مطبعة نوري ،القاهرة ،أصول االلتزامات ،)1943(حلمي بهجت  ،بدوي

 ،العدد األول ،مجلة القانون واالقتصاد ،آثار التصرفات الباطلة ،)ت.د( حلمي بهجت ،بدوي
  .386ص ،السنة الثالثة

مجلة  ،حكم البيع العقاري غير المسجل في القانون والقضاء األردني ،)2010( يلخل ،الجماعين

   ،324ص ،22العدد  ،جامعة حلوان ،حقوق حلوان للدراسات القانونية واالقتصادية

 ،القاهرة، مصادر االلتزام، 2الجزء  ،لاللتزامات النظرية العامة ،)1959( عبد الحي ،حجازي
 .مطبعة النهضة

عناصر المسؤولية عن الفعل الضار في القانون المدني ، )1999(ليلو، مصطفى عبد القادر ح

  .ناألرد ،عمان ،الجامعة األردنية ،رسالة ماجستير ،األردني والجزائري

جامعة اهل  ،مصادر االلتزام ،نظرية االلتزام ،)2017(رشيد  ،الحسناويو ،حسن ،ختيوش
 .الجزء األول ،البيت
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فعل المباشرة والتسبب في اإلضرار غير المشروع في القانون ، )ت.د( مها يوسف ،خصاونة

  .رسالة ماجستير ،دراسة مقارنة :المدني األردني

   .بغداد ،دار الحرية للطباعة ،النظرية العامة لاللتزام ،)1986(علي حسين  ،الذنون

المجلة  ،االلتزام بالتبصير وتطبيقاته على بعض العقود ،)2011(علي محمد فرحان  ،الزعبي

 .4العدد  ،3المجلد  ،األردنية في القانون والعلوم السياسية

مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة  ،آثار بطالن العقد على الغير ،)2014(لمياء  ،بن زهرة
 .جامعة قاصدي مرباح ،الليسانس في الحقوق

مصادر الحقوق  ،شرح القانون المدني ،)2005(نوري  ،خاطرو ،عدنان إبراهيم ،السرحان

 .1الطبعة  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة ،)االلتزامات(الشخصية 

دراسة مقارنة ،التقصيرية ركن الخطأ في المسؤولية ،)2006(اسعد  أسماء موسى ،أبو سرور

جامعة النجاح  ،رسالة ماجستير ،القانون المدني المصري والقانون المدني األردني بين
 .فلسطين ،نابلس ،الوطنية

في  دراسة مقارنة،المفاوضات على العقود التجارية الدولية ،)1996(هاني صالح  ،سري الدين

مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث  ،يالقانوني المصري واالنجليز

 .العدد الرابع ،جامعة القاهرة ،القانونية

مصادر  ،الجزء األول ،قانون المدنيالوسيط في شرح ال ،)2000(عبد الرزاق احمد  ،السنهوري
 .بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،3الطبعة  ،االلتزام

السبب  ،الجزء الرابع ،مصادر الحق في الفقه اإلسالمي ،)تد،(عبد الرزاق احمد  ،السنهوري
 .بيروت ،منشورات محمد الداية ،ونظرية البطالن

رسالة  ،معامالت المدنيةحول نظرية عامة لمبدأ حسن النية في ال ،)تد،( بدوي ،السيد
 .جامعة القاهرة ،دكتوراه

 ،الطبيعة القانونية لمسؤولية األطراف في مرحلة ما قبل العقد ،)2013( نبيل إسماعيل ،الشبالق

مجلة جامعة دمشق للعلوم  ،بحث منشور ،دراسة في العقود الدولية لنقل التكنلوجيا

  .العدد الثاني ،29المجلد  ،االقتصادية والقانونية



 اآلثار العرضية للخطأ في تكوين العقد الباطل في القانون المدني األردني   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3519

 ،نظرية بطالن التصرف القانوني في القانون امدني المصري ،)1993(جميل  ،الشرقاوي
 .دار النهضة العربية ،القاهرة ،رسالة دكتوراه

دراسة مقارنة بين القانون  :، االلتزام بالتبصير في الجراحة التجميلية)2012(سهى  ،الصباحي

  .7، العدد 26المجلد  ،طنيةجامعة النجاح الو مجلة ،األردني والقانون المصري والفرنسي

  .دار النهضة العربية ،مصادر االلتزام ،)1992(عبد المنعم فرج  ،ةالصد

نظرية العقد  ،مصادر االلتزام في القانون المدني الكويتي ،)1983(عبد الفتاح  ،عبد الباقي

 .الكويت ،دار الكتاب الحديث ،واإلرادة المنفردة

دار  ،مقارنة دراسة ،مصادر االلتزام في القانون المدني ،)2009(يوسف محمد  ،عبيدات
  .الطبعة األولى ،عمان ،المسيرة للنشر والتوزيع

  .دار الثقافة للنشر والتوزيع ،)البيع وااليجار(العقود المسماة  ،)2006(علي  ،العبيدي

منشاة ،اإلسكندرية ،دون طبعة، مصادر االلتزام ،أصول االلتزامات، )1997(جالل علي  ،العدوي
  .المعارف

اإلطار القانوني للمرحلة السابقة على ابرام العقد في ضوء القانون  ،)2010( بلحاج ،العربي

 .دار وائل للنشر والتوزيع ،ة مقارنةدراس ،المدني الجزائري

دار ، مجلة القانون المغربي ،، االلتزام قبل التعاقدي بالتبصير)2008(محمد مياد  ،العربي
 .السالم للطباعة والنشر

مجلة  ،البطالن وأثره على فاعلية العقد في القانون والشريعة ،)2015(إسراء جاسم  ،العمران

 .2العدد  ،بيت المشورة

  .القاهرة ،مبدأ حسن النية في التصرفات القانونية ،)1997(عبد الحليم عبد اللطيف  ،القوني

سؤولية العقدية في إطار االلتزام ببذل عناية حدود الم، )تد،(مصطفى  ،قزمارو، نادية ،محمد

 .بحث منشور ،وتحقيق نتيجة

 ،المجلد األول ، الوافي في شرح القانون المدني في االلتزامات ،)1986( سليمان ،مرقس
 .الطبعة الرابعة ،نظرية العقد واإلرادة المنفردة



  وث والدراساتمجلة جرش للبح  رشايدة

  3520

االلتزام القانوني بتبصير المريض بالتدخل ، )2010(نسرين  ،محاسنةو ،أيمن خالد ،مساعدة

 .1، العدد 37المجلد  ،دراسات علوم الشريعة والقانونالعالجي المقترح، 

الدار  ،عمان ،1ط ،مصادر االلتزام ،النظرية العامة لاللتزامات ،)2001(امجد محمد  ،منصور
  .العلمية ودار الثقافة

 .مصادر االلتزامات، مصادر الحقوق الشخصية ،الوجيز الوافي ،)ت.د(صالح الدين  ،الناهي

اإلرادة الضمنية والسكوت المعبر عنها،  ،)2020(زبون  عباس ،العبودو ،كاظم حمادي ،يوسف

  .الجزء الثاني ،دد الخامس والخمسونالع ،مجلة بحوث الشرق األوسط ،دراسة مقارنة

 

List of Sources and References:  

Abdel Halim Abdel Latif Al-Qoni, The principle of good faith in legal actions, 
Cairo, 1997. 

Abdel Moneim Faraj Al-Sadda, Sources of Commitment, Dar Al-Nahda Al-
Arabiya, 1992. 

Abdel-Baqi, Abdel-Fattah (1983), The Sources of Obligation in Kuwaiti Civil 
Law, Theory of Contract and Single Will, Dar Al-Kitab Al-Hadith, Kuwait. 

Abu Surur, Asmaa Musa Asaad (2006) The error corner in tort responsibility, a 
comparative study between the Egyptian civil law and the Jordanian civil 
law, Master's thesis, An-Najah National University, Nablus, Palestine 

Adnan Ibrahim Al-Sarhan, Nuri Khater, Explanation of Civil Law, Sources of 
Personal Rights (obligations), a comparative study, House of Culture for 
Publishing and Distribution, 2005, Edition 1. 

Al-Adawy, Jalal Ali (1997), The Origins of Obligations, Sources of Obligation, 
without edition, Alexandria, Knowledge Foundation. 

Al-Arabi, Muhammad Mayad (2008), Pre-Contractual Commitment to Insight, 
published research, Moroccan Law Journal, Dar Al-Salaam for Printing and 
Publishing. 

Al-Jama’in, Khalil (2010), the ruling on real estate sale not registered in the 
Jordanian law and judiciary, Helwan Rights Journal for Legal and 
Economic Studies, Helwan University, No. 22, pg. 324,  

Al-Nahi, Salah Al-Din (D.N) Al-Wajeez Al-Wafi, Sources of Personal Rights, 
Sources of Obligations. 



 اآلثار العرضية للخطأ في تكوين العقد الباطل في القانون المدني األردني   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3521

Al-Obaidi, Ali (2006), contracts named (sale and rent), House of Culture 
Publishing and Distribution. 

Al-Omran, Esraa Jassem (2015), nullity and its impact on the effectiveness of 
the contract in law and Sharia, published research, Bait Al-Mashura 
Journal, No. 2. 

Al-Sabahi, Suha (2012), Commitment to Insight in Plastic Surgery: A 
Comparative Study between Jordanian Law and Egyptian and French Law, 
An-Najah National University Journal, Vol. 26, No. 7. 

Alsaid, Badawy, on a general theory of the principle of good faith in civil 
transactions, Ph.D. thesis, Cairo University. 

Al-Sanhoury, Abdel-Razzaq Ahmed (2000), The Mediator in Explaining Civil 
Law, Part One, Sources of Obligation, 3rd Edition, Al-Halabi Human Rights 
Publications, Beirut. 

Al-Sanhoury, Abdul Razzaq Ahmed (n.d), Sources of Right in Islamic 
Jurisprudence, Part IV, Reason and Theory of Invalidity, Muhammad Al-
Daya Publications, Beirut. 

Al-Sharqawi, Jamil (1993), The Theory of Invalidity of Legal Disposition in 
Egyptian Civil Law, Ph.D. thesis, Cairo, Dar Al-Nahda Al-Arabiya. 

Al-Shiblaq, Nabil Ismail, The legal nature of the parties’ responsibility in the 
pre-contract stage, a study in international contracts for the transfer of 
technology, published research, Damascus University Journal of Economic 
and Legal Sciences, Volume 29, No. 2, 2013. 

Al-Thnoon, Ali Hussein (1986), The General Theory of Commitment, Freedom 
House for Printing, Baghdad 

Al-Zoubi, Ali Muhammad Farhan (2011), The commitment to insight and its 
applications to some contracts, The Jordanian Journal of Law and Political 
Science, Vol. 3, No. 4. 

Elaraby, Belhaj. (2010), The legal framework for the stage prior to the 
conclusion of the contract in the light of the Algerian civil law, a 
comparative study, Wael Publishing and Distribution House. 

Halilo, Mustafa Abdel-Qader (1999), Elements of Responsibility for the Harmful 
Act in the Jordanian and Algerian Civil Law, Master's Thesis, University of 
Jordan, Amman, Jordan. 



  وث والدراساتمجلة جرش للبح  رشايدة

  3522

Hamdi Mahmoud Baroud (2012), The Legal Nature of Responsibility in Case of 
Rescission of Contract Negotiations, Journal of the Islamic University of 
Economic and Administrative Studies, Volume Twenty, Issue Two. 

Hani Salah Sarie El-Din (1996), Negotiations on International Commercial 
Contracts, A Comparative Study in Egyptian and English Legal, Journal of 
the Union of Arab Universities for Legal Studies and Research, Cairo 
University, No. IV. 

Hassan Khatiush, Rashid Al-Hasnawi (2017), Theory of Commitment, Sources of 
Commitment, Ahl al-Bayt University, Part One. 

Helmy Bahjat Badawi (2943), The Origins of Obligations, Cairo, Nouri Press. 

Helmy Bahjat Badawi, The Effects of Wrong Behaviors, Journal of Law and 
Economics, First Issue, Third Year, p. 386 

Kazem Hammadi Yousef, Abbas Zaboun Al-Aboud, Implicit Will and 
Expressed Silence, Comparative Study, Research Published, Journal of 
Middle East Research, Issue 55, Part Two, May 2020. 

Khasawneh, Maha Youssef (d, n), the act of directing and causing unlawful 
harm in the Jordanian civil law: a comparative study, master's thesis. 

Lamia Bin Zahra (2014), Effects of the Contract’s Invalidity on Others, 
Memorandum submitted to complete the requirements for the Bachelor of 
Laws degree, Kasdi Merbah University. 

Mansour, Amjad Muhammad (2001), The General Theory of Obligations, 
Sources of Commitment, 1st Edition, Amman, Scientific House and Culture 
House. 

Mark, Dr. Suleiman (1986), Al-Wafi in Explanation of Civil Law in Obligations, 
Volume One, Theory of Contract and Single Will, Fourth Edition. 

Masa’dah, Ayman Khaled, Mahasna, Nasreen (2010), The legal obligation to 
enlighten the patient with the proposed therapeutic intervention, published 
research, Studies of Sharia and Law Sciences, Volume 37, No. 1. 

Nadia Muhammad, Mustafa Quzmar, Limits of Contractual Liability within the 
Framework of Commitment to Take Care and Achieve a Result, published 
research. 

Obeidat, Youssef Muhammad (2009), Sources of Compliance in Civil Law, a 
comparative study, Dar Al Masirah for Publishing and Distribution, 
Amman, first edition. 



 3544 -3523، ص ص 2022، أ2العدد  23المجلد   مجلة جرش للبحوث والدراسات

3523 

 اآلثار القانونية الناشئة بني طرفي عقد االمتياز التجاري
  

   *ملكاوي أحمد حامد ليندا

  

  ملخص

، وهو أحدى في عقد االمتياز التجارييتناول هذا البحث موضوع اآلثار القانونية الناشئة بين طر
المتعلقة بالنشاطات التجارية التي تحصل بين  الموضوعات التي ذات الصلة الوثيقة بالمعامالت التجارية

مالك العالمة التجارية والشخص المرخص له باستعمال هذه العالمة من أجل انتاج سلع تحمل العالمة 
  .المرخص بها

يلتـزم بـه الممنـوح لـه االمتيـاز       والـذي  ،بشرط السرية نظـرًا لطبيعتـه   لتجارياالمتياز ا ويجب أن يقترن
بوسـاطة أشـخاص مـن طرفـه سـواء قبـل إبـرام         بالحفاظ على أسرار المعرفة الفنية التي اطلع عليها بنفسـه أو 

  .رام العقد أو لم يتمبالعقد أو بعده وسواء تم إ

 
Legal Effects Arising between the Parties to the Commercial 

Concession Contract  
 

Linda H. Malkawi, Full Time Lecturer. 
 

Abstract 
This research deals with the issue of legal effects arising between the parties to the 

commercial franchise contract, and it is one of the topics that are closely related to 
commercial transactions related to commercial activities that take place between the 
owner of the trademark and the person authorized to use this mark in order to produce 
goods bearing the licensed mark. 

The commercial franchise must be combined with the condition of confidentiality 
in view of its nature, to which the franchisor is obliged to keep the secrets of technical 
knowledge that he had personally or through people from his side, whether before or 
after the conclusion of the contract and whether or not the contract was concluded. 
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  : المقدمة

التجاري،  متيازاالعقد  فيلمعرفة الفنية الحديثة اآللية المثلى لظهور الطابع السلعي، تعتبر ا
ليشمل التصرفات التي تجيز  االمتياز التجاريباعتباره محًال للتبادل التجاري، إذ يتسع مفهوم عقد 

للغير استغالل المعرفة، وبالتالي فإنه عقد يتسع ليشمل مجاالت اقتصادية مختلفة، ولهذا كان عقد 
عرفة الفنية، فكان هذا العقد قادرًا التجاري أكثر مالئمة للتعبير عن المفهوم الموسع للم االمتياز

على تحديد نطاق هذه المعرفة، وإيضاح الحق الوارد عليها، إذ تدخل المعرفة الفنية إلى جميع 
تكون الباعث لتعاقد بين  جوانب هذا العقد فتكسبه طابعًا مميزًا، وبالتالي فإن هذه المعرفة

مورد أو المانح، ونتيجة هذا التعاقد تنشأ المرخص أي الو المرخص له أي المستورد أو المتلقي،
رابطة عقدية تكون المعرفة الفنية جوهرها تحكمها وتبلور حدودها، وبالتالي تكون كافة االلتزامات 

  .المترتبة على هذا العقد مرتبطة بهذا الجوهر ارتباطًا مباشرًا أو غير مباشر

الحقوق الفكرية أو أساليب الصنع  هذا العقد هي السماح للغير باستثمار أحد منأن الغاية و
، ويعمل المرخص قتضية لتسويق مواد وخدمات معينةومده بالمواد األولية والمعرفة الفنية الم

على ترويج مبيعاته وخدماته بإقامة شبكة من الموزعين أو العمالء يقومون بتسويقها بالعالمة 
ها وطورها فتنتشر أصنافه وعالماته في التجارية العائدة له وفق أساليب الصنع التسويق التي وضع

مناطق وبلدان مختلفة وتوفر له موارد إضافية بكلفة محدودة فيسيطر بذلك على شبكة واسعة من 
الموزعين تمتد من إنتاج السلع والخدمات حتى إعادة البيع بالتجزئة إلى المستهلك وتعمل وفق 

  .تقنية مدروسة وأساليب فعالة وموحدة

  :مشكلة البحث

اآلثار القانونية الناشئة بين طرفي " :كمن مشكلة هذا البحث في سؤال رئيس وهو ما هيت
  :، ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة وهي"العقد في عقد االمتياز التجاري

 خصائص عقد االمتياز التجاري؟ما هي  -1

  ؟مانح االمتياز التجاري وحقوق التزاماتما هي  -2

  ؟االمتياز التجاري هالممنوح ل وحقوق التزاماتما هي  -3

  :أهمية البحث

بين طرفي العقد في االمتياز التجاري، وما تظهر أهمية هذا البحث بيان اآلثار القانونية 
  .يترتب على ذلك من التزامات وحقوق بين مانح االمتياز التجاري، والممنوح له االمتياز
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  :أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث إلى ما يلي

قانون المنافسة غير و القانون المدني األردني، النصوص القانونية الواردة فيإلقاء الضوء على  -1
 .2000لسنة ) 15(التجارية رقم  واألسرارالمشروعة 

 .لتعريف بعقد االمتياز التجاريا -2

 .خصائص عقد االمتياز التجاريبيان  -3

 .التعرف على التزامات وحقوق مانح االمتياز التجاري -4

 .تزامات وحقوق الممنوح له االمتياز التجاريالتعرف على ال -5

  :منهجية البحث

دراسة هذا  في التزمت حيث على المنهج الوصفي التحليلي افي دراسته ةالباحث تاعتمد
القانون المدني الوصف والتحليل، وذلك من خالل مناقشة نصوص بالموضوع بصورة متعمقة 

لمعالجة  2000لسنة ) 15(التجارية رقم  ارواألسرقانون المنافسة غير المشروعة و األردني،
  .هذا البحثموضوع 

 ماهية عقد االمتياز التجاري: المبحث األول

  .التعريف بعقد االمتياز التجاري: المطلب األول

  :عرف عقد االمتياز التجاري بعدة تعريفات، نورد منها

) المرخص له(وبين شخص آخر ) صالمرخ(عقد بين مالك العالمة التجارية : "بأنه وعرف
بمقتضاه يسمح مالك العالمة لشخص أو أكثر باستعمال العالمة على كل أو بعض المنتجات أو 

  )1("بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة لها العالمة بمقابل

عقد يخول المرخص له حق إنتاج السلع التي تحمل العالمة بكميات معينة أو : "بأنهوعرف 
يم معين وبذلك يكتسب المرخص له حق إنتاج هذه السلع مع وضع نفس عالمة في حدود إقل

  .)2("المرخص خالل مدة العقد مع التزامه بشروط الترخيص

عقد إيجار يقوم به صاحب العالمة بموجبه توضع هذه العالمة تحت ": وعرف أيضًا بأنه
وال يعد الترخيص بيعًا أو  تصرف الطرف اآلخر مقابل إتاوة مع احتفاظ صاحب العالمة بملكيتها،

  .)3("تنازًال حيث أن ذلك يؤدي إلى فقد صاحب العالمة لملكيتها
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رضا مالك الحق الخاص، " :بأنه (WIPPO)وعرفته المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
المرخص لشخص آخر هو المرخص له ليؤدي عمل معين يكون هذا العمل الترخيص محميًا بحق 

  .)4("المرخص الخاص

ارتباط اإليجاب " بأنه من القانون المدني األردني،) 87(المادة في  وعرفه المشرع األردني
أحد المتعاقدين بقبول اآلخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب  الصادر من
  .)5("وجب عليه لآلخركل منهما بما  عليه التزام

  .متياز التجاريخصائص عقد اال: المطلب الثاني

  :اآلتيةبالخصائص  االمتياز التجارييتمتع عقد 

أخرى،  ينطوي على حق مقيد، فهو قد يقيد بمنطقة جغرافية دون االمتياز التجاريأن عقد  :أوًال
إذ قد  ،ى، كما قد يقيد بنوع الترخيصكما قد يقيد بمنتج أو سلعة أو خدمة دون أخر

  .)6( أو استئثاريًا يكون هذا الترخيص بسيطًا أو وحيدًا

على حق شخصي، حيث يربط المرخص مع المرخص له  االمتياز التجاريينطوي عقد  :ثانيًا
بعالقة مديونية بمقتضاها يستطيع المرخص إن يطلب من المرخص له إما القيام بعمل أو 

  .)7(االمتناع عن عمل أو بنقل حق عيني له

إن الجودة متطلب يتطلع إليه جمهور المستهلكين  من حيث رقابة الجودة، مما ال شك فيه :ًاثالث
في كل محل تجاري تحمل العالمة التجارية بضائعه أو خدماته، فالمرخص له هو من يقع 
عليه االلتزام باحترام مستوى الجودة في مواجهة جمهور المستهلكين ومن ثم الحفاظ على 

ئعه أو خدماته بينما يلتزم السمعة التجارية للعالمة التجارية التي يستعملها على بضا
المرخص بالقيام برقابة صارمة على المرخص له إثناء تنفيذ عقد الترخيص باستعمال العالمة 
التجارية لضمان جودة المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي تحملها عالمته التجارية مما 

ر عن األشكال األخرى يكفل له حماية عالمته التجارية محل هذا العقد، ويتميز العقد المذكو
من التراخيص في مجال حقوق الملكية الفكرية بوجود متطلب للرقابة على الجودة إثناء 

ويجب إن تكون رقابة الجودة التي تمارس ، )8(استعمال العالمة التجارية من قبل المرخص له
التي  على المرخص له رقابة فعلية كافية لغايات ضبط جودة السلع أو البضائع أو الخدمات

  .)9(توضع عليها العالمة

من العقود  االمتياز التجاريعقد تبادلي، إذ يعد عقد الترخيص  االمتياز التجاريعقد  :رابعًا
التبادلية الملزمة للجانبين، إذ ينشأ التزامات متقابلة على طرفيه بمجرد انعقاده، وتعد 

مات الطرف اآلخر، سببًا في التزا) المرخص والمرخص له(التزامات كل من الطرفين 
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فالمرخص مثال يعد دائنًا بدل الترخيص ومدينا بتمكين المرخص له من االنتفاع بالعالمة 
التجارية خالل المدة المتفق عليها، والمرخص له دائنًا للمرخص بالتمكين من االنتفاع 

  .)10(بالعالمة التجارية ومدينًا ببدل الترخيص المتفق عليه

إن عقد المعاوضة هو ذلك العقد الذي : من عقود المعاوضة تجارياالمتياز العقد   :خامسًا
يقصد فيه كل من الطرفين تلقي أداء مقابل من الطرف اآلخر، كعوض بديل لألداء الذي أداه 
أو يؤديه، والعقد المذكور يعد من عقود المعاوضات، فكل طرف فيه يأخذ مقابًال لما يعطي، 

فعة واحدة أو بشكل دوري حسب االتفاق، كذلك فالمرخص يحصل على المقابل النقدي د
فإن المرخص له يحصل على منفعة استعمال العالمة التجارية مقابل ما يدفعه خالل المدة 
المتفق عليها أو المحددة بنص القانون، وبما إن هذا العقد صورة من اإليجار إذا هو من 

ن أي إخالل بذلك االلتزام العقود الدائرة بين النفع والضرر بأصله ويترتب على ذلك إ
بالمعاوضة يجيز المطالبة للحصول على المقابل ولو قضائيًا وإال كان هناك إخالل بالتزام 
تعاقدي يتيح طلب الفسخ وفقًا لقواعد الفسخ، وما يدلل على إن العقد المذكور من عقود 

ها غير مجانية، المعاوضة، إن هذا العقد يعد عقدًا تجاريا واألصل في العقود التجارية أن
فالعقود التجارية بحسب األصل تحدث بعوض لقاء مقابل وهو ما يتفق وطبيعة العمل 

   .)11(التجاري القائم على المضاربة وتحقيق الربح

إن هذا العقد ينعقد بمجرد تبادل  االمتياز التجارييترتب على الصفة التجارية لعقد  :سادسًا
ذكور عقد تجاري، فيجوز إثباته بكافة طرق اإلثبات دون اإليجاب والقبول، وبما إن العقد الم

اشتراط الكتابة إلثباته، إال أن جانب من الشراح يرى انه ال مجال لتطبيق مبدأ حرية اإلثبات 
ن هذا العقد يستلزم تسجيله وذلك عن نه عقد تجاري ألأرغم  االمتياز التجاريفي عقد 

نه عقد تجاري الن هذا العقد يستلزم تسجيله طريق قيده في سجل العالمات التجارية رغم ا
وذلك عن طريق قيده في سجل العالمات التجارية حتى ينفذ في مواجهة الغير، إذ ال يعد 
حجة على الغير إال بتسجيله، فالكتابة هنا ليس شرطا النعقاد هذا العقد وإنما شرط لإلثبات 

  .)12(وشرط الزم التخاذ إجراءات تسجيل عقد الترخيص

  مانحه حقوقوالتزامات واالمتياز التجاري : بحث الثانيالم

اره من التزامات وحقوق بين آث عليه ترتبت، فأنه اصحيحوكان عقد االمتياز التجاري  تم إذا
مانح االمتياز في عقد االمتياز التجاري التزامات مقابل الحقوق التي يحصل يتحمل وعليه ، طرفيه

في  هالتزامات مانحواالمتياز التجاري إلى  بتقسيم هذا المبحثولذا سأقوم  ،هذا العقد عليها من
  :، كما يأتيمانحه حقوقو االمتياز التجاريفي المطلب الثاني و، لمطلب األول منها
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  .هالتزامات مانحواالمتياز التجاري  :المطلب األول

  :على النحو اآلتيسأقوم ببيان التزامات مانح االمتياز التجاري 

  :ح االمتياز بنقل المعرفة الفنيةنالتزام ما -1

هناك  وبدونه ال يكون ،من أهم التزامات مانح االمتيازوهو  ،التزام أساسيم هذا االلتزايعد 
  .كونه هو محل هذا العقد ،وجود لعقد االمتياز التجاري

المعارف  اكتساب المعرفة والتجربة الفنية أو الجمع بين"المعرفة الفنية بأنها  حيث عرفت
 التطبيق العملي لتجارب الفنية ذات الصفة السرية الالزمة لوضع تلك المعارف والتجارب موضعوا

  .)13("بقصد تحقيق أهداف صناعية

فاكتشاف . الطرق الستعمالها أفضل وابتكارالتطبيق العملي لثمرات العلم "بأنها  وعرفت
سيير السفن فهو تطبيق ت أما التوصل إلى استخدامها في ،لذرة مثًال كان نتيجة بحوث علميةا

  .)14("تكنولوجي

، واإلدارية الصناعية, مجموعة المعارف التكنولوجية النظرية والعملية" بأنها كما عرفت
بحماية  وغير المشمولة، ي تحتفظ بها المشروعات بشكل سريوالت ،الجديدة والقابلة لالنتقال

  .)15("براءة االختراع

 معرفة الفنية ليست عناصر مادية أو مستندات فقط وليستبأن ال السابقة التعريفات يتضح من
  .)16(تحتوي على عناصر مادية ومعنوية بل هي ،ية فحسبتعليمات أو طرق فن

 ،المادية أن ينقل له العناصر ،نقل المعرفة الفنيةمن أجل از على مانح االمتي وعليه يجب
هو متفق عليه بين  حسب ما ،يلتجهيز المصنع أو المحل التجار كالمنتجات واآلالت الالزمة

ونقل . تتوافر فيها الطرفين في العقد من حيث زمان ومكان التسليم والمواصفات التي يجب أن
والتعليمات التي  المستندات التي تشمل دراسات الجدوى والخرائط والرسومات والنماذج

متياز الممنوح له اال تمكنيستخدمها مانح االمتياز كنسب التركيبات والمذكرات والنصائح العملية لي
  .)17(تكون في الغالب بشكل ملحق للعقدوهذه  ،من استغالل المعرفة الفنية

  :االمتياز بتقديم المساعدة الفنيةالتزام مانح  -2

االمتياز طوال فترة تنفيذ  بتقديم المساعدة الفنية والتدريب المالئم إلى الممنوح له وذلك
التزام أساسي وضروري  مساعدة الفنية إلى الممنوح له االمتياز هوفالتزام المانح بتقديم ال ،العقد

بحيث يهدف إلى ، بمكان فهذا االلتزام من األهمية ،دا اللتزامه بنقل المعرفة الفنيةويعتبر امتدا
فمشروع الممنوح له . االمتياز إخراج مشروع الممنوح له االمتياز كالمشروع األم الذي أنشأه مانح
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لذلك  ،لمشروع مانح االمتياز ن يأخذ نفس الشكل واأللوان والتصميم الذي يكوناالمتياز يجب أ
واإلدارية والفنية قبل إنشاء  يتوجب عليه تقديم المساعدة للممنوح له االمتياز من الناحية المالية

ينص ولو لم  ،االمتياز التجاري المشروع وخالل إنشائه وبعد البدء بالعمل به وحتى انتهاء عقد
  .)18(وجوب تقديم هذه المساعدةعلى 

  :التزام مانح االمتياز بالضمان -3

واستعمالها بشكل هادئ  يضمن مانح االمتياز للممنوح له االمتياز اإلفادة من المعرفة الفنية
والذي بمقتضاه يتمكن  ويعتبر هذا االلتزام من االلتزامات المهمة والملقاة على عاتقه ،ومستقر

عليه األحكام القانونية  فتطبق ،)19(الله واستثماره خالل فترة العقدمن استغالممنوح له االمتياز 
يضمن  - 1"أنه ن القانون المدني األردني على م) 503(فقد نصت المادة . المتعلقة بضمان المبيع

سابقا على عقد  البائع سالمة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري إذا كان سبب االستحقاق
  ".عن فعلهئ ناش من البائع أيضا إذا استند االستحقاق إلى سبب حادث بعد البيعويض -2. البيع

به أن يتم نقل  والذي يقصد ،لتعرض واالستحقاقم االضمان بعد تناولتالسابقة  صالنصوف
عقد االمتياز  لكوند، ون معارضة من أحدرها المادية والمعنوية ل عناصالمعرفة الفنية بكام
  .)20(ونيقانوال اديلتزم مانح االمتياز بضمان عدم التعرض المفي ،عاوضةالمالتجاري من عقود 

الصورة  يوهذه ه ،فيما ينقله للممنوح له االمتياز العيوب الخفية مانح االمتياز ويضمن أيضًا
 ،واالستحقاق حيث إن هذا الضمان كضمان مانح االمتياز بعدم التعرض ،الثانية من صور الضمان

) 512(المادة  توقد نص. )21(ةاري إلى كل عقد من عقود المعاوضمتياز التجيجاوز نطاق عقد اال
أساس خلو المبيع من العيوب إال  يعتبر البيع منعقدًا على - 1" على أنه األردني من القانون المدني

البيع مع العامة بشأن خيار العيب على عقد  وتسري القواعد -2. ما جرى العرف على التسامح فيه
  ".حكام التاليةمراعاة األ

  :ح االمتياز بشرط الحصريةنالتزام ما -4

من  فيعد هذا االلتزام ،بالتعامل مع الطرف اآلخرحد طرفي العقد أالتزام  ويراد بهذا الشرط
له  االلتزامات التي جرت العادة على أن يتم تضمينها بعقد االمتياز التجاري لمصلحة الممنوح

 لذي يعني الحق المعطى للممنوح له االمتياز وحده باحتكارهو ا )22(فشرط الحصرية ،االمتياز
 والذي قد يكون شارعا أو حيًا أو مدينة أو ،يم معيناستغالل النشاط المتعلق باالمتياز في إقل

والذي  ،ما يسمى بشرط الحصرية اإلقليمية جزءا من إقليم أو إقليما كامال أو دولة ما وهو
ح نوهذا يعني أن للما ،وحده وال يمتد إلى غيره من النشاطات بالنشاط المتعلق باالمتياز يتحدد
  .)23(قة الحصريةبممارسة نشاطاته األخرى خارج منط الحق
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  .هحقوق مانحواالمتياز التجاري  :المطلب الثاني

، ومن هذه حقوقله  ه تترتبنأف ،مانح االمتياز التجاري التزاماتل من المتفق عليه كما أن
  :الحقوق ما يلي

  :نيةاالحتفاظ بسرية المعرفة الف يلحق فا -1

بسريتها على الرغم من اطالع الممنوح له  ال يفقد صاحب المعرفة الفنية حقه باالحتفاظ
حيث إن عقد االمتياز ال ينقل الملكية  ،التجاري االمتياز على هذه المعرفة تطبيقًا لعقد االمتياز

  .)24(نية أو السماح للغير باستخدامهامعرفة الفاستغالل ال وبالتالي يبقى هو صاحب الحق وحده في

 للممنوح له نقل المعرفة الفنية أو اطالع غيره عليها دون موافقة وعلم مانح فال يحق
 سرية المعرفة الفنية التي تعد من أهم ميزات عقد ىوبالتالي فإن من حقه الحفاظ عل ،االمتياز

  .االمتياز التجاري

يجب أن يكون  والذي ،السرية التي تلزم كافة أطرافه بهمن شرط عقود االمتياز التجاري تتضف
ونوع المعلومات  مذكورا في اتفاقية عقد االمتياز التجاري بشكل واضح بحيث تحدد بدقة طبيعة

لملزمين بالحفاظ على ا التي تكون محال لاللتزام بالسرية ومدة هذه الحماية لألسرار واألشخاص
  .هذه السرية

بالتعويض  قى أمام صاحب الحق إال المطالبةفإنه ال يب ،دم وجود عقوبة جزائيةفي حالة ع أما
واألسرار  من قانون المنافسة غير المشروعة) 7(كما هو الحال في األردن حيث نصت المادة 

بالتعويض  لصاحب الحق في السر التجاري المطالبة: م على أن2000لسنة ) 15(ارية رقم التج
) 43(رقم  كما نص القانون المدني األردني ،ة إساءة استعمال هذا السررر نتيجعما لحقه من ض

مميز بضمان  ولو غير كل إضرار بالغير يلزم فاعله" منه على أن) 256(م في المادة 1976لسنة 
يطالب من ألحق  الشرط أن لذي لحقه ضرر نتيجة اإلخالل بهذافيستطيع صاحب الحق ا ،"الضرر

  .قه من أضراربه الضرر بالتعويض عما لح

الحق بنقل المعرفة الفنية لمن يشاء، وهذا الحق ال يكون من له مانح االمتياز وحده ف
  .)25(للممنوح له االمتياز بدون موافقة المانح

  :الحق في العوض -2

التي  ،التجارية المعاوضة سمة مميزة للعقودف ،عقود المعاوضة أحدىمتياز التجاري عقد اال
  .)26(خراآل رفاف العقد على مقابل لما يؤدي للطرف من أطرتقتضي أن يحصل كل ط
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 عقد االمتياز التجاري كل فريق تجاه اآلخر بالتزامات على وجه التبادل وفقافي يلتزم 
 وفي المقابل يلتزم الممنوح له ،ياز يلتزم بتقديم المعرفة الفنيةفمانح االمت، لالتفاق المعقود بينهما

  .)27(قابل ذلكمتياز بدفع مبلغ مالي ماال

على عدة دفعات أو  دفعة واحدة أو ،سواء أكان نقدا أم عيناالتجاري االمتياز يحصل مانح ف
  .بشكل دوري يعد التزاما على الممنوح له االمتياز

 ويؤدي إلى اللجوء إلى القضاء ،االتفاق يثير المسؤولية العقدية فإن أي إخالل بهذا وعليه
، بشكل ال يوجد فيه لبس، ديد آلية الدفع بنص صريح بالعقدوجب تحولذلك يت ،للمطالبة بالمقابل

 حيث ثبت بالتطبيقات العملية أن لتحديد المصطلحات المستخدمة في بيان صيغة الدفع والكيفية
 ومن ثم تقليل المنازعات المتعلقة بهذه، كبيرة في التنفيذ السليم للعقد التي يتم من خاللها أهمية

 ب على من يحرر العقد أن يتوخى الدقة والحذر في بيان وتوضيح كل ماوعليه يتوج، النقطة
سيما وإن المصطلحات المستخدمة بهذا الصدد قد تختلف معناها  ،يتعلق باستحقاق هذا الحق

 وتحديد سعر صرفها وطريقة، نوع العملة التي يتم الوفاء بهاوأيضا يجب بيان  ،بلد آلخر من
 ًا فيجب تحديده ووصفه وصفًا نافيا للجهالةنكان عي إننقدا أما كان المقابل  إنهذا ، تحويلها

  .)28(تطبيقًا للقواعد العامة

  :التزامات وحقوق الممنوح له االمتياز التجاري -3

بعدة التزامات تترتب عليه ولذا يلتزم متياز طرف ثان في عقد االالممنوح له االمتياز  يعد
وهو الطرف ، غلب تعد حقوقًا لمانح االمتيازهي في األ ،هاالعقد وعليه تنفيذها والوفاء ب موجبب

يصرح له باستغالل المعرفة الفنية التي تعتبر نتاج تجارب طويلة لمانح االمتياز، لذلك تكون  الذي
 مقابل هذه االلتزامات التي تقع على ،التي تقع على عاتق مانح االمتيازالتزاماته أوسع من تلك 
 فإن العقد يمنحه امتيازات وحقوقًا كطرف في العقد يكون من حقه ،ازعاتق الممنوح له االمتي

  .استعمالها

  التزامات وحقوق الممنوح له واالمتياز التجاري : المبحث الثالث

  .التزامات الممنوح لهواالمتياز التجاري  :المطلب األول

  :ما يأتيالتزامات الممنوح له االمتياز  منو

  .ممنوح له االمتياز بأداء المقابلزام الالت -1

 ،المعرفة الفنية وذلك مقابل حصوله على ،بأداء المقابل إلى مانح االمتياز من خالل االلتزام
المدفوع حسب  ويتفاوت مقدار المبلغ، أو في ملحق للعقد ويتفق عادة على كيفية أدائه في العقد
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بصفة دورية أو  فقد يكون الدفع ،صحاب االمتيازطقة المعطاة وعدد أشهرة العالمة وأهمية المن
  .)29( دفعة واحدة

  .افظة على سرية المعرفة الفنيةالتزام الممنوح له االمتياز بالمح -2

 ،ظ على كافة أسرار المعرفة الفنيةالممنوح له االمتياز بالحفا أن يلتزمبهذا االلتزام يقصد 
ح عند إجراء مفاوضات إلبرام العقد ال بد للممنوف، إبرام العقد سواء خالل مدة التفاوض أو بعد

كانت ذات قيمة بالنسبة  أسرار المعرفة الفنية ليقدر قبل إبرام العقد إن الع علىله االمتياز من االط
رار المعرفة هذا األمر يتعارض مع مصلحة مانح االمتياز بعدم كشف أس وفي المقابل فإن ،له أم ال

وإن هدف الطرف  ،النهايةأن ال تؤدي المفاوضات إلى إبرام العقد في ويخشى ، الفنية التي يمتلكها
ولذلك فإنه يتم توقيع عقد يسمى  ،الطالع على أسرار المعرفة الفنيةالعقد وإنما ا خر ليس إبراماآل

عند البدء بمرحلة المفاوضات يشترط به السرية ليضمن مانح االمتياز حماية  العقد االبتدائي
  .خرية التي سوف يطلع عليها الطرف اآلفنال أسرار المعرفة

يلتزم به الممنوح  والذي ،بشرط السرية نظرًا لطبيعته يجب أن يقترن تجاريعقد االمتياز الف
بوساطة أشخاص من  له االمتياز بالحفاظ على أسرار المعرفة الفنية التي اطلع عليها بنفسه أو

  .)30(ام العقد أو لم يتمربإبرام العقد أو بعده وسواء تم إ طرفه سواء قبل

كر عادة ذي والذي ،الذي يلزم كافة أطرافه بهتتضمن عقود االمتياز التجاري شرط السرية و
تكون محال  بحيث تحدد بدقة طبيعة ونوع المعلومات التي ،بعقد االمتياز التجاري بشكل واضح

  .)31(السرية فاظ على هذهواألشخاص الملزمين بالح ،ومدة هذه الحماية لألسرار، لاللتزام بالسرية

من  هذا االلتزام يعتبر ألن ،ةذكر شرط السري بالضرورةليس  هنأإلى بعض الفقهاء  وقد ذهب
سرية  فيلتزم الممنوح له االمتياز بالحفاظ على ،عقد االمتياز التجاري األساسية فيااللتزامات 

  .)32(عقد عليهاحتى لو لم يرد نص بال المعرفة الفنية وعدم إفشاء أسرارها للغير

في ، و)33(ألزم من يطلع على أسرار تجارية بالحفاظ عليها وعدم إفشائها ياألردنالمشرع  أن
حيث نصت  ،بالتعويض فإنه ال يبقى أمام صاحب الحق إال المطالبة ،حالة عدم وجود عقوبة جزائية

نتيجة ضرر  المطالبة بالتعويض عما لحقه من" من قانون المنافسة غير المشروعة) 7(المادة 
) 256(في المادة م 1976 سنةل) 43(المدني رقم  كما نص القانون ،"إساءة استعمال هذا السر

فيستطيع صاحب الحق  ،"ولو غير مميز بضمان الضرر كل إضرار بالغير يلزم فاعله"ن أعلى  همن
لحقه من الشرط أن يطالب من الحق به الضرر بالتعويض عما  الذي لحقه ضرر نتيجة اإلخالل بهذا

  .أضرار
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انتهاء  ويستمر بعد، المتيازه اعلى عاتق الممنوح لااللتزام طوال مدة العقد هذا يكون و
لمدة  ولكن يجب أن يكون ،فة الفنية التي سبق له استغاللهاالعقد حتى ال ينتقص من قيمة المعر

  .)34(ن هذه المدة معقولةوعلى أن تكو ،محددة وليس إلى ماال نهاية

  .الممنوح له االمتياز بقصر تزوده من مانح االمتياز وعرض منتجاته فقط التزام -3

االمتياز  انحمفيلتزم  ،غالبًا عقد االمتياز التجاري شرط الحصرية متبادًال بين طرفي يكون
ية الجغراف ةالمنطق بعدم ممارسة نشاط الممنوح له نفسه االمتياز وبعدم منح غيره تراخيص في

  .)35(يها نشاطهنفسها التي يمارس ف

أحد الموردين  يلتزم الممنوح له االمتياز بالتزود الكلي أو الجزئي من مانح االمتياز أو وعليه
أهميته في  ومثل هذا الشرط تظهر، مارسة النشاط المتعلق باالمتيازالتابعين له بمستلزمات م

حصرية  بشرط وهذا ما يسمى، نما تقل في عقود امتياز التوزيعبي، عقود امتياز اإلنتاج
  .)36(داإلمدا

 يكون هذا الشرط مطلقًا بحيث ال يستطيع الممنوح له االمتياز التزود بالسلع وأحيانًا
وقد ، فليس له التعامل مع غيرهم ،از أو الموردين الذين يختارهم هووالمنتجات إال من مانح االمتي

بها  يكون نسبيا بحيث يحدد بالعقد سلعًا ومنتجات معينة يلتزم الممنوح له االمتياز بقصر التزود
 مع احتفاظه بحريته في اختيار من يزوده بباقي السلع والمنتجات ،من مانح االمتياز وحده

  .)37(خرىاأل

 ح له االمتيازثمن السلع والمنتجات التي يلزم الممنوصحيحًا فأن  هذا الشرطيكون  وحتى
وكذلك السلع والمنتجات  ،للتحديد بلةأو قا ةمحدديجب أن تون بالحصول عليها من مانح االمتياز 

ن أكما يجب  ،بالحصول عليها من مانح االمتياز يجب أن تكون محددة أو قابلة للتحديد التي يلزم
  .)38(ومكان أو إقليم أو منطقة محددة لهذا الشرط مدة محددة يكون

 م من الطبيعة الرضائية لعقد االمتياز التجاري وما يترتب عليه من احترام الشروطوبالرغ
القصر  ن بعض التشريعات اعتبرت شرطأإال  ،د باعتبارها تعبر عن إرادة طرفيهالواردة في العق

غير  لذلك اعتبرته شرطا ـؤدي إلى عدم وجود المنافسة الحرةقيدا على الحرية وبالتالي فهو ي
  .عدم تأثير عدم مشروعيته على صحة عقد االمتيازمشروع مع 

  .ممنوح له االمتياز بعدم المنافسةالتزام ال -4

بعدم منافسة مانح االمتياز سواء أثناء تنفيذ العقد يلتزم أن الممنوح له االمتياز يجب على 
  .همن أو بعد االنتهاء
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مانح االمتياز الذي يكون تنفيذ العقد بعدم منافسة  خالليلتزم الممنوح له االمتياز حيث 
منه في الدرجة األولى توفير الضمانة لمانح االمتياز الحتكار المعرفة الفنية المستخدمة في  الهدف

  .)39(العقد وأية عناصر أخرى هذا

 أما بعد انتهاء العقد فإن هذا الشرط يهدف إلى منع الممنوح له االمتياز من القيام بأي عمل
 فيمتنع عليه أن يمارس ،المخصص له اإلقليمء شبكة االمتياز في يهدف إلى منافسة أحد أعضا

 النشاط السابق نفسه في ذات المنطقة الجغرافية ذاتها التي كان يمارس فيها نشاطه ولمدة زمنية
  .)40(معقولة

 أن يكون ،ة إلى شرطي تحديد المكان والزمانويشترط لصحة شرط عدم المنافسة باإلضاف
 ن يكونأكما يشترط  ،تياز ممارسته محددا تحديدا دقيقًاللممنوح له االمالنشاط الذي ال يجوز 

 ن يكون هناكأأي  ،از ممارسته حيويا لشبكة االمتيازالنشاط المحظور على الممنوح له االمتي
  .)41(مصلحة حقيقية في وضع هذا الشرط

في  2000 سنةل) 15(قد بين قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية رقم و
من له  )3(وذكر في المادة  ،تكون فيها المنافسة غير مشروعة منه الحاالت التي) 2(المادة 

  .المطالبة بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة وإجراءاتها

 ويلزم أن يكون هذا الشرط موجودا بالعقد بشكل متوازن بحيث يكون محددا بشكل صريح
  تأثير بالغ في الممنوح له االمتياز إن كان هذا هو نشاطه أيضاألنه سوف يكون له  ،ال لبس فيه

بحيث سوف يفقد إلى حد كبير عمالءه وشهرته التجارية ويجعله يبدأ من  ،قبل االمتياز
مما يزيد في  ،مال لتدريبهم من جديدبتكوين شهرة تجارية وعمالء جدد وإحضار ع جديد

  .والنفقات بالنسبة له التكاليف

 لطبيعة العقد التي يعتبر موجودًا وله مفعوله نظرًا م ذكره صراحة بالعقد فإنهأما إن لم يت
ن إ أي أنه ،تتطلب وجود حماية لصاحب المعرفة الفنية التي تكون مصلحته مرتبطة بموضوع العقد

 لم ينص على هذا الشرط فإن الممنوح له االمتياز ال يستطيع أن يقوم بأعمال تدخل في مجال
  .)42(شروعة في مواجهة مانح االمتيازالمالمنافسة غير 

  .استثمار واستغالل المعرفة الفنيةالتزام الممنوح له االمتياز ب -5

 ،االمتياز تقديم االستثمارات الالزمة لتنفيذ النشاط المتفق عليه مع مانحوذلك من خالل 
 )43(المال ياز رأسفيقدم الممنوح له االمت ،لرئيس اإلفادة من المعرفة الفنيةوالذي يكون هدفه ا
 ،االمتياز نفاق عليه الممنوح لهبل يقوم باإل ،ار الذي ال يتحمله مانح االمتيازالالزم لهذا االستثم
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العقد المتفق  وبعد االنتهاء من إنشاء المشروع تبدأ مرحلة استغالل المعرفة الفنية حسب شروط
  .)44(من العقود تياز التجاري عن غيرهوهذا االلتزام من أهم االلتزامات التي تميز عقد االم ،عليها

بوساطة استغالل المشروع بنفسه أو في مرحلة االستغالل الممنوح له االمتياز يستطيع 
لكونه  ،)45(واألصل في عقد االمتياز أنه ال يجوز للممنوح له االمتياز التنازل عنه للغير ،موظفيه

 ،االمتياز متياز لها اعتبار في عقودفأهمية شخص الممنوح له اال ،على االعتبار الشخصي ًاقائم
ذا لم إو، ياز للغير بموافقة مانح االمتيازولكن يمكن للممنوح له االمتياز التنازل عن عقد االمت

العقد  يسمح للممنوح له االمتياز بالتنازل عن العقد فإنه ال يعد متعسفًا في استعمال حقه لكون
  .)46(العقد لممنوح له االمتياز ذات أهمية في هذاولكون شخصية ا ،ر الشخصيقائما على االعتبا

 حيث يتطلب منه حكمة ونظرة ،ا ثقيالئعلى الممنوح له االمتياز عبهذا االلتزام  يلقي
 أو ،تهايهمأد وبالتالي تفقد قيمتها وذ قد تزول سرية المعرفة الفنية خالل مدة العقإ ،للمستقبل

 ي بالتالي إلى إلحاق خسارة الكبيرة بمشروعويؤد ،سوه فيغرقون األسواقيتوصل إليها مناف
دون  وفي الوقت نفسه يكون ملزما بمواصلة استثمار واستغالل المعرفة الفنية ،الممنوح له االمتياز

لهذا  لذلك فإن هذا االلتزام يتطلب من الممنوح له االمتياز أن يحتاط ،إقبال عليها من الجمهور
  .)47(لها قد زالت سرية المعرفة الفنيةيلة تكون خالاألمر بحيث ال تكون مدة االستغالل طو

  .حقوق الممنوح لهو االمتياز التجاري: المطلب الثاني

 حق الممنوح له االمتياز أن تكون المعرفة الفنية التي يزوده بها مانح نتناول في هذا المطلب
المساعدة  صول علىحق الممنوح له االمتياز في الحو االمتياز مالئمة له وللبيئة المحيطة به

  :، النقطتين اآلتيينوالدعم الفنيين خالل مدة العقد

  .فة الفنية له وللبيئة المحيطة بهالمعر مالئمةحق الممنوح له االمتياز في  -1

المعرفة  التي اختيرت من اجلها األغراضمدى التوافق واالنسجام مع طبيعة  بالمالئمة ويراد
 تالءمالتي  وبالتالي تحديد نوع المعرفة الفنية األغراضبيعة ويتطلب هذا األمر تحديد ط ،الفنية

والبحث  من حيث االستخدام واالستغالل والتشغيل ،به المحيطةله االمتياز وللبيئة  الممنوح
  .)48(ر وتوافر الموارد األولية محلياوالتطوي

 أنباشتراط وذلك ، الممنوح له االمتياز أمامإن مانح االمتياز يحاول عادة وضع العراقيل 
وظروف الممنوح له  مءما يتالالممنوح له االمتياز ال يستطيع تعديل أو تكييف المعرفة الفنية ب

  .االمتياز بحجة الحفاظ على شكل المعرفة الفنية كما هي
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ويجب في الوقت نفسه أن  ،تحريم مثل هذا الشرط في قوانينهاالنامية إلى  قد لجأت الدولو
ام ففكرة النظام الع ،له االمتياز ع النظام العام واآلداب في بلد الممنوحتتالءم المعرفة الفنية م

داب العامة التي تختلف فكرة اآل وكذلك هي. خر في البلد نفسهتختلف من بلد آلخر ومن زمان آل
تين الفكرتين الفقهاء في تعريف ها لذلك كان هناك اختالف بين ،آلخر ومن مكان آلخر من زمان

ة التي داب من حيث نطاقهما تبعا للنزعواآل وتباينت بالتالي فكرة النظام العام ،تهيبشكل يكاد ال ين
مجموعة المصالح المعترف بها كحاجات هنا بالنظام العام  والمراد. )49(انبعث منها هذه التعريفات

  .)50(من العام والصحة والسكينة العامةتتمثل باأل أساسية لحماية المجتمع وعناصره

 عن ال تؤثر في األمن العام للمجتمنية المنقولة للممنوح له االمتياز يجب أفالمعرفة الف
  .)51(طمئنان اإلنسان على نفسه ومالهاو

 بحيث ال تكون مصدرا ،الفنية غير مؤثرة بالصحة العامة كذلك يجب أن تكون المعرفة
 خاللإلرا لن ال تكون مصدأويجب . ه والغذاء والهواءثير السلبي على المياأمراض أو التلأل

  .بالسكينة العامة كالضوضاء والمضايقات

يجوز مثال  فال ،في بلد الممنوح له االمتياز واألخالقالعامة  اآلدابوأن تكون منسجمة مع 
الصعق  كأجهزة ذبح الحيوانات بطريقة ،ية المعتقدات الدينية لذلك البلدأن تخالف المعرفة الفن

  .)52(سالميةالمخالفة للشريعة اإل

وأن  ،الظروف المحيطة بهتالءم حق الممنوح له االمتياز أن يتلقى المعرفة الفنية التي  إن من
يضيع أمواله مقابل معرفة فنية ال  وإال فإنه سوف ،مع النظام العام واآلداب في بلدهتكون منسجمة 

  .يستطيع اإلفادة منها في بلده

  .الفنيلحصول على المساعدة والدعم حق الممنوح له االمتياز با -2

 من حق الممنوح له االمتياز الحصول على المساعدة الفنية من الناحية المالية واإلدارية
فتتعدد أشكال المساعدة الفنية بحيث  ،)53(هئوالفنية قبل إنشاء المشروع وخالل إنشائه وبعد إنشا

 كيفيةتشتمل على تدريب موظفي الممنوح له االمتياز على فهم واستيعاب المعرفة الفنية و قد
إدارة  بحيث يستطيع ،له االمتياز من الناحية اإلداريةومعاونة الممنوح  ،استخدامها والتعامل معها

موظفين ال كمل وجه من حيث تقسيم العمل والمهارات التي يجب توافرها فيأمشروعه على 
الدعاية و وقد تشمل المساعدة الفنية كيفية عرض المنتجات وتسويقها ،واإلدارة المالية للمشروع

وكيفية  ،معهم ء وطريقة التعاملووسائل جذب العمال ،واختيار نقاط البيع واألبنية ،والترويج لها
  .)54(دةئحفظ وتخزين المنتجات الزا
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في العقد  وقد ترد بشكل بند ،مالحقه بأحدوترد المساعدة الفنية في عقد االمتياز ذاته أو 
يحدد فيه  نأفانه يجب  ،د االمتياز التجاريشكل بند في عقفان وردت ب. أو بشكل عقد مستقل

عقد  أما إن كانت بشكل. طبيعة المساعدة الفنية ومكانها ومدتها واللغة التي تقدم من خاللها
  .)55(عن طريق الخبراء أو بعقد مشاورةفغالبا ما تتمثل بالتدريب أو بنقل الخبرة  ،مستقل

قضاء ال ن بإمكانهما حل خالفهما أمامفإ ،خالف بين طرفي عقد االمتياز التجاري وإذا وقع
بحل النزاع  فيما يتعلق ،ء للتحكيم حسب اتفاقهما في العقدأو باللجو ،للممنوح له االمتياز

يتعلق األمر  وبقدر ما ،ان له مقتضى طبقا للقواعد العامةما بالتنفيذ أو التعويض إذا كإوالمطالبة 
لممنوح له ا بد من أن تستمر لفترة من الزمن ليتمكن ال ،خاللها المساعدة الفنية بالمدة التي تقدم

  .مثلبالصورة األ االمتياز من التعرف والسيطرة على المعرفة الفنية بحيث يستطيع استخدامها

 ولكن التساؤل الذي يطرح هنا بخصوص المساعدة الفنية هو هل هي التزام ببدل عناية أو
 وحيث إنه ،أن يحصل على مقابل ما يدفع ثمنه؟ إن من حق الممنوح له االمتياز بتحقيق نتيجة

 فإن من حقه استغالل المعرفة الفنية بكامل ،لمعرفة الفنية بكامل عناصرهادفع ثمن اإلفادة من ا
 وال يتم ذلك إال بحصوله على المساعدة الفنية خالل المدة المتفق ،عناصرها كما هو متفق عليه

 تقديم المعرفة الفنية بل عليه أن يقدم المساعدة الفنيةمن مانح االمتياز ب يلذلك ال يكتف. عليها
لن  وإال فإنه سوف ،ز على كافة مزايا المعرفة الفنيةالمتفق عليها بحيث يحصل الممنوح له االمتيا

 ،عناية وبالتالي فإن التزام مانح االمتياز هو بتحقيق نتيجة وليس بذل. يحصل على مقابل ما دفعه
ها مانح يقدم االمتياز اإلفادة من المعرفة الفنية من خالل المساعدة التي بحيث يستطيع الممنوح له

ال يعد كافيا  فبذل العناية بتقديم المساعدة الفنية للممنوح له االمتياز دون تحقق النتيجة ،االمتياز
  .)56(ول بأنه قد قام بالوفاء بالتزامهللق

  :الخاتمة

  :صيات، وهياشتملت على أبرز النتائج والتو

  :النتائج: أوًال

 ،تعليمات أو طرق فنية حسب أن المعرفة الفنية ليست عناصر مادية أو مستندات فقط وليست -1
  .بل هي تحتوي على عناصر مادية ومعنوية

كالمنتجات  ،المادية أن ينقل له العناصر ،نقل المعرفة الفنيةمن أجل از على مانح االمتي يجب -2
هو متفق عليه بين الطرفين في  حسب ما ،يز المصنع أو المحل التجاريواآلالت الالزمة لتجه

  .تتوافر فيها العقد من حيث زمان ومكان التسليم والمواصفات التي يجب أن
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بسريتها على الرغم من اطالع الممنوح له  ال يفقد صاحب المعرفة الفنية حقه باالحتفاظ -3
حيث إن عقد االمتياز ال ينقل  ،التجاري تيازاالمتياز على هذه المعرفة تطبيقًا لعقد االم

استغالل المعرفة الفنية أو السماح للغير  الملكية وبالتالي يبقى هو صاحب الحق وحده في
  .باستخدامها

 ،التجارية المعاوضة سمة مميزة للعقودف ،عقود المعاوضة أحدىعقد االمتياز التجاري يعد  -4
  .خراآل العقد على مقابل لما يؤدي للطرفالتي تقتضي أن يحصل كل طرف من أطراف 

يلتزم به الممنوح له  والذي ،بشرط السرية نظرًا لطبيعته االمتياز التجاري يجب أن يقترن -5
بوساطة أشخاص من  االمتياز بالحفاظ على أسرار المعرفة الفنية التي اطلع عليها بنفسه أو

  .العقد أو لم يتمرام بطرفه سواء قبل إبرام العقد أو بعده وسواء تم إ

االمتياز بعدم  انحمفيلتزم  غالبًا، عقد االمتياز التجاري يكون شرط الحصرية متبادًال بين طرفي -6
الجغرافية  ممارسة نشاط الممنوح له نفسه االمتياز وبعدم منح غيره تراخيص في المنطقة

  .نفسها التي يمارس فيها نشاطه

زم بعدم منافسة مانح االمتياز سواء أثناء تنفيذ العقد أو يلتأن الممنوح له االمتياز يجب على  -7
  .همن بعد االنتهاء

بوساطة يستطيع الممنوح له االمتياز في مرحلة االستغالل استغالل المشروع بنفسه أو  -8
  .واألصل في عقد االمتياز أنه ال يجوز للممنوح له االمتياز التنازل عنه للغير ،موظفيه

  :التوصيات: ثانيًا

ريع قانون خاص باالمتياز التجاري، لكثرة التعامل بهذا العقد، من أجل حماية الطرف تش -1
 .الوطني صاحب االمتياز الذي يقع عادة تحت الشروط التعسفية من قبل مانح االمتياز

ولضمان الربح  ،ضرورة منح االمتياز التجاري صفة المشاركة لتحرير األفراد من السلبية -2
  .العادل لصاحب المال
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 الطبيعة القانونية للنزاعات املسلحة في القانون الدولي العام
  

  ، ***عادل سعد الدين الثبيتات، **رائد محمد الطحيمر ،* صهيب علي الهروط

   ***معتصم عبد الحكيم الرشدانو **غصن البان مهند المومني

  

  ملخص

القانون الدولي  عد القانونية فياهتمامًا بالغًا، السيما عند وضع القوا نزاعات المسلحةشكلت طبيعة ال
مما  عملت هذه القواعد على تأطير العمل القانوني اتجاه هذا النوع،العام والقانون الدولي اإلنساني، فقد 

 في سبيل الكفيلةاإلجراءات  المسلحة من خالل وضع الجهود الدولية في معالجة النزاعات ساهم في توحيد
  . لمستوجب التقيد بالضرورة الحربية وعدم التوسع في تفسيرهامنع إتساع هذه الظاهرة، فكان من ا

إن هذا البحث جاء على مبحثين إثنين، حيث تم التطرق عن ماهية النزاعات المسلحة في القانون 
الدولي العام، والقانون الدولي اإلنساني من خالل المطلب األول، وإلى التعرف على تصنيفات النزاعات 

كما تم التحدث عن الوسائل القانونية لحل . ر الدولية من خالل المطلب الثانيالمسلحة الدولية وغي
من خالل المبحث الثاني، حيث قسم إلى ثالثة . النزاعات المسحلة سواء سياسيًا او قانونيًا أو دوليًا

لدولي مطالب، تناول الباحثون في المطلب األول الوسائل القانونية في القانون الدولي العام والقانون ا
اإلنساني، والوسائل السياسية لحل النزاعات المسلحة، وكذلك الوسائل الدولية واإلقليمية لحل النزاعات في 

  . ميثاق األمم المتحدة ومجلس االمن الدولي واإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب

مسـتقلة عـن النزاعـات    وصوًال إلى أهم النتائج والتوصيات والتي من بينها، ضرورة إيجاد إتفاقية دوليـة  
المســلحة، تعمــل علــى تقيــيم التــوازن بــين حــاالت الضــرورة وإســتخدام النــزاع المســلح مــن عدمــه، وحــاالت     
ــة        المالحقــة القانونيــة لمرتكبــي جــرائم النزاعــات المســلحة، باإلضــافة إلــى وضــع كافــة التــدابير الالزمــة لحماي

  .الشعوب من هذه الظاهرة في حال وقوعها

ــاق     : حيــةالكلمــات المفتا ــدولي، النزاعــات المســلحة، ميث ــة، الوســائل السياســية، القــانون ال الوســائل القانوني
  .االمم المتحدة، االتفاقية العربية
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The Legal Nature of Armed Conflicts in International Law  
 

Suhayb A. Alhroot, Adel S. Althbeitat and Mo’tasem A. Alrashdan, The 
University of Jordan, Amman, Jordan. 

Raed M. Althamer and Ghosenelban M. Momani, Postgraduate student. 
 

Abstract 
The nature of armed conflicts has been of great interest, especially when setting the 

legal rules in public and humanitarian international laws. These rules have framed legal 
action towards this type of conflicts, which has contributed to unify international efforts 
in dealing with armed conflicts by putting measures to prevent it. So it was necessary to 
explain only the necessity of war in armed conflicts and do not expand. 

This research has two main topics; It focuses on the nature of armed conflicts in 
public and humanitarian international laws in the first requirement and explains the case 
of armed conflicts and the legal methods to resolve disputes, whether political, legal or 
international in the second requirement as it is divided into three demands. The 
researchers explain in the first requirement the legal methods in general and 
humanitarian international laws, also the political means to resolve armed conflicts. 
They also explain the International and regional means of resolving conflicts in the 
Charter of the United Nations ,the Security Council, and the Arab Convention against 
Terrorism. 

The research has a number of recommendations and results such as the necessity to 
find an independent international convention for armed conflicts which makes balance 
between the necessity to use armed conflict or not, and the cases of prosecution for the 
perpetrators of armed conflict crimes,as well as the establishment of all necessary 
measures to protect people from this phenomenon if it occurs. 

Keywords: Legal means, Political means, International law, Armed conflict, Arab 
convention , Charter of the United Nations. 

  

  : المقدمة

ونتيجة طبيعية لإلنقسامات  ،من أسباب تقسيم أي دولة تعد النزاعات المسلحة الداخلية سببًا
وعدم إحترام للقوانين المنظمة  ،والتي ينتج عنها عدم إحترام للسلطات المختلفة ،التي تحدث

وإلى إزياد في األزمات التي تخلفها هذه النزاعات على شعوب تلك الدول وخاصة ما يتعلق  ،للحياة
فة لدى تلك الشعوب بالطابع العنفوي المبني على أهداف معينة وإلى التأسيس ثقا ،بحقوق اإلنسان

  .مما سيسبب في زيادة الموت والمعاناة للشعوب ،تهدف إلى إستمرارية النزاعات المسلحة
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والتي تم معالجتها من خالل  ،فقد ظهرت العديد من من األنواع للنزاعات المسلحة ،هنا
النزاعات المسلحة  :للنزاعات المسلحة وهي أنواعحيث برزت أربع  ،القانون الدولي اإلنساني

والنزاعات المسلحة غير  ،الدولية والنزاعات المسلحة الدولية بمثابة حروب للتحرير الوطني
 ،المشتركة بين اتفاقيات جنيف والنزاعات المسلحة غير الدولية 3وما ورد في المادة  ،الدولية

   .1977والبرتوكول االضافي الثاني لعام 

جدر اإلشارة إلى أن القانون الدولي اإلنساني أشارت القواعد القانونية فيه الى الطرق التي وت
 ،والقواعد الواجبة التطبيق عليها ،تحكم وتغطي اآلثار القانونية لهذه النزاعات المسلحة الدولية

ات دولية في ظل وجود إتفاقي ،باإلضافة إلى التوصيف القانوني الدقيق لمسألة النزاعات المسلحة
ال سيما في ظل تصاعد وتنامي هذه  ،ساهمت في زيادة اإلهتمام والتنبه آلثار هذه النزاعات

   .النزاعات في بعض األوقات

المفهوم القانوني  :أولهما ،جاء من مبحثين رئيسين ،والبد من اإلشارة إلى أن هذا البحث
اإلنساني واإلتفاقيات الدولية ذات  للنزاع المسلح في ظل القانون الدولي العام والقانون الدولي

التعرف  :وثانيهما. باإلضافة إلى بيان انواع النزاعات المسلحة ،العالقة بموضوع النزاعات المسلحة
وكذلك  ،كالوسائل الدولية واإلقليمية والسلمية ،على الوسائل التي تتبع في حاالت النزاع المسلح

وإلى التعرف على الدور الذي  ،ية والوسائل السليمةالتعرف على بعض الوسائل السياسية والقانون
  .وجامعة الدول العربية في حل النزاعات المسلحة ،يقوم به مجلس األمن الدولي

   :مشكلة البحث

ضرورة التعرف على مدى كفاية القواعد القانونية المنظِّمة للنزاعات بتثير مشكلة البحث 
وإلى  ،والقانون الجولي العام في معالجة هذه المشكلةالمسلحة في ظل القانون الدولي اإلنساني 

   .التعرف على الجهود التي تبذلها المنظمات اإلقليمية والدولية في سبيل حل النزاعات المسلحة

   :وإلى اإلجابة على التساؤالت التي يطرحها هذا البحث وهي

  ؟ما هي القواعد القانونية التي تحكم النزاعات المسلحة. 1

ى كفاية النصوص الواردة في القانون الدولي اإلنساني في معالجة مسألة النزاعات ما مد. 2
  ؟المسلحة

   ؟للحديث عن النزاعات المسلحة ،لماذا ال توجد إتفاقية دولية منفصلة. 3

   ؟ما هو دور المنظمات الدولية واإلقليمية في حل النزاعات المسلحة. 4

   ؟الدولية واإلقليمية في حل النزاعات المسلحةما هي القرارات الصادرة عن المنظمات . 5
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   :أهداف البحث

  :تأتي اهداف البحث على النحو التالي

   .التعرف على قرارات مجلس األمن الدولي وجامعة الدول العربية في حل النزاعات المسلحة. 1

لعام والقانون التعرف على القواعد القانونية التي تحكم النزاعات المسلحة في القانون الدولي ا. 2
   .الدولي اإلنساني

في سبيل  ،ومجلس االمن الدولي، وجامعة الدول العربية ،التعرف على جهود المجتمع الدولي. 3
   .حل النزاعات المسلحة

   .التعرف على الوسائل الدولية واإلقليمية لحل النزاعات المسلحة. 4

ن سببَا في زيادة حاالت النزاعات الثغرات القانونية التي من الممكن أن تكو التعرف إلى. 5
   .المسلحة على مستوى العالم

التي قد تساهم في معالجة النزاعات  -نظر الباحث –وضع الحلول الممكنة ومن وجهة . 6
   .المسلحة بكافة أنواعها

   :أهمية البحث

في حل النزاعات  ،جاءت أهمية هذه البحث من حساسية الدور المناط بالمجتمع الدولي
أن النزاعات  ،إذا ما علمنا ،ومن األهمية اإلنسانية المرتبطة بهذه النزاعات ،حة بكافة أنواعهاالمسل

تخلف أثناءها وخلفها المزيد من الويالت للشعوب والدول التي عاشت في ظل النزاعات المسلحة 
   .وما قد ينتج عنها من تجويع ونقص في كافة المجاالت ،بأي نوع منها

من خالل تناول هذه البحث ركزوا على الدراسات السابقة التي سبقت هذا فالباحثون  ،كذلك
 ،والتي ال تقل أهمية عنه في سبيل الوصول إلى دراسات يمكن اإلستناد إليها في المستقبل ،البحث

مما سيساهم في وضع المشرع بصورة الثغرات القانونية التي لم تعالج في القانون الدولي اإلنساني 
   .الدولية، أو أنها تم معالجتها بطريقة غير كافيةواإلتفاقيات 

   :منهجية البحث

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على تحليل النصوص القانونية 
باإلضافة إلى التركيز على جميع ما يتعلق بموضوع البحث من  ،ذات العالقة بموضوع البحث

   .ضع إطار عام لهذا البحثمعلومات وبيانات تهدف وتساهم في و
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 :أولهما :سيقوم الباحثون إلى تقسيم البحث إلى مبحثين رئيسيين وهما ،وبناءًا على ما سبق
الوسائل السليمية والدولية  :ماهية النزاعات المسلحة في القانون الدولي وتصنيفاتها، وثانيهما

  .واإلقليمية في حل النزاعات المسلحة

  نزاعات المسلحة في القانون الدولي وتصنيفاتهاماهية ال: المبحث األول

يتعرض للعديد من التفاصيل  ،إن البحث والدراسة لماهية النزاعات المسلحة بكافة أنواعها
 ،وخاصة ما يتعلق بمفهوم النزاع المسلح لغة وإصطالحًا ،والقضايا التي تتطلب البحث المطول بها

باإلضافة للمحاولة في بيان  ،القانوني من هذا األمروباإلضافة إلى موقف القانون الدولي والفقه 
   .مفهوم النزاعات المسلحة في ضوء ما ورد في اإلتفاقيات الدولية

   :سنقوم بتقسيم هذا المبحث لما يلي ،وبناء على ما سبق

   .مفهوم النزاعات المسلحة في اللغة والفقه واإلتفاقيات الدولية :المطلب األول

   .فات النزاعات المسلحة في القانون الدولي اإلنسانيتصني :المطلب الثاني

  مفهوم النزاعات المسلحة في اللغة والقانون والفقه واإلتفاقيات الدولية: المطلب األول

ومن اجل  ،وعلى هذه األساس ،لقد تعددت التعريفات والمعاني اللغوية للنزاعات المسلحة
واإلتفاقيات  ،والقانون الدولي ،وفي الفقه ،للغةالوصول إلى تحديد معاني النزاعات المسلحة في ا

الفرع األول مفهوم النزاعات المسلحة في  :وعلى ذلك سأقسم المطلب إلى الفرع التالية .الدولية
   .مفهوم النزاعات المسلحة في الفقه ؛الفرع الثاني ،اللغة والقانون واإلتفاقيات الدولية

   :اللغة والقانون واالتفاقيات الدولية مفهوم النزاعات المسلحة في :الفرع األول

فيقصد بمفردة  ،)1(لقد تعدد التعريفات الخاصة بالنزاعات المسلحة في المعاجم العربية
 ،ِعراك ،منها ،وقد جاء معنى النزاع بمعاني عديددة ،والجمع ِنزاعات ،ِنزاع ،نزاعات في علم اللغة

ا أي مجمل الوسائل القانونية والسياسية وقد جاءت بمعنى تسوية النزاع سلمي ،او ِقتال
وبالرغم من تعدد ، ومنها المنازعة أي الخصومة .المستخدمة لحل المشاكل دون اللجوء إلى القوة

تبين المعنى الدقيق  ،إال ان الباحثون وجدوا أن المعاني السابق ذكرها ،هذه المعاني في اللغة
  .لمفهوم النزاع المسلح أو النزاعات المسلحة

فإن القانون الدولي اإلنساني والذي يرتكز إلى  ،للجماعات المسلحة أما عن المعنى القانوني
وقد بين  ،مجموعة من اإلتفاقيات الدولية والبروتوكوالت التي تغطي جوانب الجماعات المسلحة

م فالبد في البداية من االعتراف بأن الجماعات المسلحة هي من تقو ،القانون المفهوم القانوني
   ،بالنزاعات المسلحة غير الدولية
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ونظرًا لتعدد تحديد النطاق القانوني للجماعات المسلحة والتي ترتكز على النزاعات 
المسلحة غير الدولية إلى التعريف القانوني للجماعة المسلحة في القانون الدولي وما إرتكز عليه 

بانها صدام  ،عات الدولية الغير دوليةالتي عرفت النزا ،جنيف ،ومنها إتفاقية ،من إتفاقيات دولية
مسلح ما بين فرق مسلحة منظمة تقاتل ضد الحكومة والقوات المسلحة التابع لها إقليم دولة 

  .) 2(معينة

النزاعات المسلحة غير الدولية والداخلية بأنها  1977وقد عرف البروتوكول اإلضافي لسنة 
بين قواته  ،حد األطراف السامية المتعاقدةجميع النزاعات المسلحة التي تدور على إقليم أ"

المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس تحت قيادة مسؤولة 
  ) 3(".ومنسقة ،ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ،سيطرتها على جزء من األقليم

أن شعوب "بين من خالل ديباجته  ،1945وتجدر اإلشارة إلى ان ميثاق األمم المتحدة للعام 
التي  ،وقد آلينا على انفسنا ان ننقذ األجيال المقبلة من ويالت النزاعات المسلحة ،األمم المتحدة

وقد وردت لفظة  .جلبت على اإلنسانية مرتين أحزانًا يعجز عنها الوصف ،من خالل جيل واحد
فقد وردت في الباب  ،ق األمم المتحدةالنزاعات المسلحة غير الدولية في العديد من بنود ميثا

الخامس والباب السابع وغيرها من المواضع في الميثاق ليؤكد على اهمية محاربة النزاعات 
المسلحة غير الدولية في كافة المستويات وخاصة على مستوى منظمة األمم المتحدة وأعضاءها 

   ."وغيرها من المنظمات الدولية وغير الدولية

  :مفهوم النزاعات المسلحة في الفقه :الفرع الثاني

وسنقوم بإجمال بعض هذه  ،لقد تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم النزاعات المسلحة
   .التعريفات من خالل هذا الفرع

على انه العمليات العدائية العسكرية "لقد عرف جانب من الفقه النزاعات المسلحة على انها 
وهي تلك النزاعات  ،أي النزاعات األهلية ؛ذات الطبيعية الدولية وتشمل حاالت النزاع المسلحة غير

التي تقع داخل الدولة الواحدة بين األفراد والدولة او بين مجموعة من األفراد واخرى أو قوات 
عمليات عدائية تجري " وهنالك من عرفها بأنها) 4(."الدولة عندما يحصل تمرد أو عصيان مسلح

وكذلك توجد عندما يلجًا طرفان متضادان إلى السالح داخل الدولة  ،دةفي إطار الدولة الواح
  ) 5(."بهدف الوصول إلى السلطة

صراع بين دولتين أو اكثر ينظمه القانون الدولي "وهنالك من ذهب إلى تعريفها على أنها 
ويكون وراء هذا الصراع محاولة من اطرافه بالمحافظة على المصالح الوطنية وتختلف عن 

هي النزاعات التي تدور بين "وهنالك من ذهب لتعريفها على انه ) 6("الثورات واإلضطرابات الداخلية
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وإحدى أطراف النزاع سواء  ،وهي التي تحدث بين إحدى قوات المنظمات الدولية ،دولتين فأكثر
ن ونحن نرى با) 7(."اكانت تلك القوات التابعة للمنظمة تصدت لنزاع مسلح داخلي أو خارجي

 .بعض اإلضطرابات شابها بعض مظاهر التنازع المسلح وكلها كانت بهدف تغيير للوضع القائم فيها
استخدام القوة المسلحة كأساس لتحقيق هدف ما ويكون بشكل كبير بين "وهنالك من عرفه 

  ) 8(."دولتين او الدول المتحاربة

وفي ختام ، ة للنزاعات المسلحةومن خالل ما تقدم تبيانه من تعريفات من قبل الفقه القانوني
نالحظ أن  ،الحديث عن ماهية النزاعات المسلحة في اللغة واإلتفاقيات الدولية والفقه القانوني

ان  ،هنالك تعريفات وردت للنزاعات المسلحة بالشقين الدولي وغير الدولي وبالتالي بات علينا
  .يفات التي جاء بها الفقه القانونينبحث في النزاعات المسلحة الغير دولية وبيان أبرز التعر

النزاعات التي تحدث ضمن إطار دولة "فقد عرفت النزاعات المسلحة غير الدولية بأنها 
وهنالك من توسع أكثر بخصوص هذا  )9(."واحدة من دون أن تمتد هذه النزاعات إلى دولة أخرى

ة ما وبين متمردين مسلحين في حيث أضاف النزاعات بين القوات المسلحة النظامية لدول ،التعريف
وفي حقيقة ) 10(.أو النزاعات التي تحدث بين جماعات متمردة بعضها مع بعضها اآلخر ،هذه الدولة

البل أن البعض أطلق عليه مفهوم  ،األمر هذا النوع من النزاعات المسلحة توسع الفقه في تعريفه
نة ويتجاوز في حدته وطول مدته اطار نزاع مسلح غير دولي ينشأ في دولة معي"الحرب األهلية 
  .) 11("التمرد البسيط

فإن الباحث يرى بأن ال يمكن الربط بين مفهوم الحرب األهلية والنزاعات  ،وفي حقيقة األمر
وخاصة ما تعلق بالرغبة في التحرر والسيطرة  ،بالرغم من التشابه في بعض الطروف ،المسلحة
حيثُ  لم يشمل بعض التصنيفات التي ال  ،لتعريف السابق قاصرًامع إعتقادنا الجازم أن ا ،والتغيير

   .والتي تناولها القانون الدولي اإلنساني ،تقل أهمية عن مسألة نشوب نزاع في دولة

حيث ذهب إلى القول أن التعريف الذي أوردته لم يكن  ،وقد إنتقد هذا أيضا جانب من الفقه
خرى تحت طائلة النزاع غير الدولي مثل نشوب نزاع دقيقًا حيث يؤدي إلى وضع حاالت النزاع أ

وهو ما يؤكد ) 12(،مسلح بين الثوار والقوات العسكرية في نفس الدولة التي يقم بها النزاع المسلح
   .بأن التعريف السابق قاصر من حيُث المضمون ؛حجة الباحثين السابقة

 ،تفاقيات الدولية والفقه القانونيوفي ختام الحديث عن ماهية النزاعات المسلحة في اللغة واإل
هي عبارة عن تجاذبات او صدامات "تعريف للنزاعات المسلحة بأنها  فإن الباحث توصل إلى وضع

أو بين جماعات مسلحة بين دولة  ،بين جماعات مسلحة داخل دولة معينة والقوات الحكومية
   ."الوضع القائملتغيير  تفضي إلى سيطرة أي من الطرفين على تلك الدول ،وأخرى
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  تصنيفات النزاعات المسلحة في القانون الدولي اإلنساني  :المطلب الثاني

تم توضيحه من خالل مصادر  ،إن تصنيف النزاعات المسلحة في القانون الدولي اإلنساني
 ،وما بينه الفقه في هذا الجانب من تصنيفات وأنواع ،والتي تمثلت في اإلتفاقيات الدولية ،القانون

   :ما حدا بنا غلى تقسيم هذا المطلب إلى ما يليم

   :النزاعات المسلحة الدولية :الفرع األول

النزاعات المسلحة  :اولها ،تنقسم النزاعات المسلحة الدولية غلى نوعين من النزاعات
وهي ما يطلق عليها استخدام القوة المسلحة كأساس لتحقيق هدف ما او  ،محدودة النطاق

أي تمييز  ،اإل ان الحرب تتميز أساسًا بإتساع نطاقها ،مع الحرب وال تختلف معهااهداف هنا تتفق 
وبشكل كبير بين الدولتين أو بين الدول  بإتساع وإمتداد مسرح العمليات على نطاق واسع

  )13(.المتحاربة

حيث يتم تعريف  ،وهو ما يطلق عليها الحرب) 14(أما عن النزاعات الدولية واسعة النطاق
حالة من الصراع الناشب بين طائفتين أو فئتين أو دولتين أو شخصين وبالجملة "ب على أنه الحر

وهي عادة  ،لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية أو آيدلوجية أو ألغراض توسيعية ،بين معسكرين
  ) 15(."آخر األوراق السياسية

ية أو أقتصادية أو بأنها قتال مسلح بين الدول بهدف تحقيق أهداف سياس ،وعرف الحرب
) 16(."قواعد قانون الحرب"قانونية أو عسكرية أو سياسية وتخضع لقواعد معينة يطلق عليها 

وهنالك من يرى أن تصنيفات النزاعات المسلحة عبارة عن حروب التحرر الوطنية التي كان يطلق 
يحكمها القانون الدولي والتي أصبحت نزاعات دولية والتي أصبح ) الحروب األهلية(عليها سابقًا 

  )17(.اإلنساني

المنازعات المسلحة التي تنشب بين  ،وهنالك من أضاف إلى التصنيفات النزاعات المسلحة
أو بين المنظمات الدولية نفسها أي بين أكثر من  ،أو بين منظمة دولية ودولة ،دولتين أو أكثر

كون أنه من غير  ،النوع من التصنيفوحقيقة األمر ال يسلم الباحثين بهذا ) 18(.منظمة دولية
باإلضافة إلى أنها ال تمتلك  ،المعقول ان تكون هنالك منظمات دولية تتصارع فيما بينها على أمر

   .الصفة التي تمتلكها الدول

   :صور النزاعات المسلحة غير الدولية :الفرع الثاني

قد إستمرت العديد من و ،هي نزاعات داخلية ،إن األغلبية من النزاعات المسلحة اليوم
فقد  )19(.على الرغم من بذل جهود دولية كبرى إليجاد حلول لها ،النزاعات الداخلية لعقود عدة
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وهو ما يشير ) 3(بدأت تصنيفات النزاعات المسلحة غير الدولية في اتفاقية جنيف وفي المادة 
ين جماعة منشقة أو أكثر وتكون ب ،الحروب األهلية التي تثور حول أراضي أحد االطراف السامية

فيما بينها ال بد من توافر في هذه  ،أو بين الجماعات المتمردة ،في مواجهة السلطة القائمة
  )20(.استيفاء مقتضيات التنظيم :وثانيهما ،أولها عمومية التمرد :الجماعات المنشقة عنصران

د فيه مفهوم النزاع والذي إنحصر وإعتم ،1977جاء البرتوكول اإلضافي لعام  ،ثم بعد ذلك
ثم تم  ،وبشكل أضيق في المادة الثالثة المشتركة مع اتفاقيات جنيف األربع ،المسلح غير الدولي

وقد إعتبر مؤتمر  ،وضع تصنيف آخر للنزاعات المسلحة وهو اإلضطرابات والتوترات الداخلية
وبقدر أنها  ،ير دوليةجنيف أن اإلضطرابات الداخلية ال يمكن تصنيفها على انها نزاعات مسلحة غ

من شأنها اإلخالل بالنظام بما في ذلك الثورات التي تجاوزت مرحلة الفتن ولكن لم تصل إلى 
واألعمال المماثلة  ،من نطاق تطبيقها ،باإلضافة لم تعِط تعريفًا لها) 21(.مرحلة الحرب األهلية

  ) 22(.لهم وآراهماألخرى التي تشمل خصوصُا اإلعتقاالت الجماعية لألشخاص بسب اعما

فإن الباحثين وجدوا ان الحرب  ،وبالعودة إلى تصنيفات النزاعات المسلحة غير الدولية
 ،حيث نذكر الحروب األهلية التي وقعت في السابق منها ،األهلية مصطلح بدأ باإلختفاء تدريجيًا

ُطبق عليها كلها ُأطلق عليها نزاعات مسلحة و ،البوسنة والهرسك ،الحرب في قبرص وكوسوفا
باإلضافة إلى أن الحروب األهلية كانت  ،لتطور الحاالت المشابهة لها )23(،القانون الدولي اإلنساني
اما عن  ،إلى ان إختفت في وقتنا الحاضر ،وبدأت بالتراجع عن هذه المعاير ،تهدف للتحرير الوطني

حاالت الرغبة في إيجاد والتأسيس فإنها ترتبط وجودًا وعدمًا في  ،التوترات الداخلية واإلضطرابات
وبالتالي يؤيد الباحثون أن هذه التصنيفات في  ،لمرحلة جديدة من التغيير في مجال من المجاالت

   .بالرغم من إخاللها بالنظام العام ألي دولة ،مجملها نزاعات داخلية

وتحمل  هي المواجهات التي تتسم بجانب الخطورة :فالمقصود باالضطرابات الداخلية يعني
ويمكن أن تتخذ أشكاًال مختلفة إبتداًء من األعمال المتولدة تلقائيًا من  ،بعض تصرفات العنف

وفي هذه الحاالت  ،الهياج أو النزاع بين المجموعات األكثر أو األقل تنظيمًا بين السلطات القائمة
اما  .النظام الداخلي قوات الشرطة بكثرة أو القوات المسلحة لكي ُتعيد ،تستدعي السلطات القائمة

حاالت التوتر الخطيرة والتي "فقد عرفته اللجنة الدولية للصليب األحمر بأنه  ،التوتر الداخلي
يمكن ان تكون ذات جذور دينية أو سياسية أو عرقية او أجتماعية أو اقتصادية أو انها تعد من 

  ) 24(."آثار وعوامل النزاع أو اإلضطرابات

وترات الداخلية هي خارج نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي وهذه اإلضطرابات والت
ال يسري هذا "على  1977من البروتوكول الثاني في سنة ) 1(حيث نصت المادة  ،اإلنساني
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 ،البروتوكول على حاالت اإلضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية
  ) 25(".التي ال تعد نزاعات مسلحة وغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة

فما هي الحكمة من  ،وهنا نرى بأن مسألة اإلضطرابات والتوترات قد تتشابه فيما بينها
اإلجابة حقيقة أن التوترات تتضمن في  ؟إعتبارها خارج نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني

وهنالك من يرى  ،والتأويل طيها اإلضطرابات الداخلية وال يوجد ما يستدعي كل ذلك التفسير
  . )26(عكس ذلك أن التوترات واإلضطرابات تقع في درجة ادنى من النزاع المسلح

اإلضطرابات  ،فإن صور النزاعات المسلحة غير الدولية تنحصر في ،ومن خالل ما تم بيانه
لية تتسع وفي حقيقة األمر يجد الباحثون بان النزاعات المسلحة غير الدو ،والتوترات الداخلية

حركات المطالبة بالثورات والمظاهرات  ،فقد ظهرت في وقتنا الحالي ،وتضيع مع إختفاء أي منها
فهل مم الممكن أن نتعتبر ان  .إستخدام للقوة المسلحة لتفريقها،والتي شاب بعض دعواتها

لمنازعات وما إرتبط بها من اعمال من قبيل ا ،بصورتها األخيرة ،التوترات واإلضطرابات الداخلية
  ؟ بالرغم من إستثناءات دوليُا ،المسلحة

 ،حقيقة لم يثبت للباحث أن المظاهرات او الثورات التي حدثت بأن تدخلت أي منظمة دولية
مما جعل لدى الباحث قناعة أن تلك الثورات  ،لتسوية هذا األمر ،سواء منظمة إقليمية او دولية

وفي ظاهر  ،ألن تكون نزاعات مسلحة داخلية ال ترقى ،والمظاهرات وبالرغم من سقوط ضحايا
فقد  ،فالقوة المسلحة تكون إما من جانب الشرطة او القوات المسلحة في بعض األوقات ،األمر

وترك امر تقديرها  ،في عدم إنطباق قواعد القانون الدولي األنساني عليها ،يكون ذلك سببًا
   .للقانون الوطني

  الدولية واإلقليمية في حل النزاعات المسلحة الوسائل السلمية و: المبحث الثاني

بل أن جذورها تضرب في عمق  ،ليست التسوية السلمية للمنازعات الدولية وليدة اليوم
بما يحويه من مؤثرات سيطرت على األذهان وأرشدتها إلى ما يجب أن تكون عليه الحياة  ،التاريخ

 ،كل كبير في تسوية العديد من النزاعاتساهمت بش ،كما أن هذه الوسائل الخاصة) 27(.من نظام
  فقد كانت الوسائل السياسية والقضائية والقانونية األثر في ذلك 

   :سأقسم هذا المبحث للمطلبين التاليين ،وفي ضوء ما تقدم

   :الوسائل الدولية لتسوية النزاعات الدولية :المطلب األول

   .الدولية الوسائل االقليمية لتسوية النزاعات :المطلب الثاني
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  الوسائل السلمية الدولية لتسوية النزاعات الدولية : المطلب األول

ألن العالقات ال تبقى مستقرة بصورة  ،لقد رافق نشوء الدول وجود اختالفات فيما بينها
مما ادى إلى قيام منازعات بينها في أوقات مختلفة أدى  ،مباشرة وذلك بسبب تعارض مصالحها

أما الوسائل ) 28(.كما جرى حل البعض االخر بالطرق السلمية ،الحرب البعض منها إلى قيام
والوسائل  ،هما الوسائل السياسية :فقد جاءت في وسيلتين ،السلمية لحل النزاعات الدولية

   .القانونية

  سأقسم المطلب إلى الفرعين التاليين  ،ومن هنا

  . الوسائل السياسية لحل النزاعات المسلحة :الفرع االول

   .الوسائل القانونية لحل النزاعات السياسية :لفرع الثانيا

  الوسائل السياسية لحل النزاعات المسلحة :الفرع االول

يمكن حل بعض المنازعات الدولية بالطرق السلمية عن طريق التقريب بين وجهات النظر بين 
ق يجري بواسطتها وهنالك عدة طر ،الدول المتنازعة أو التوفيق بينها والتوصل إلى حل للنزاع

 ،الوساطة ،المساعي الحميدة ،المفاوضات المباشرة :حل المنازعات بين الدول سياسيًا وهي
  ) 29(.التحقيق والتوفيق

البد من اإلشارة إلى ان الصلة بيد  ،وقبل الحديث عن طرق حل النزاعات السلمية سياسيًا
هي صلة قوية  ،ظ السالم الدوليمبدأ حل المنازعات الدولية حًال سلميًا ومنع الحروب وحف

فال يمكن أن نتصور إستتباب األمن والسلم في المجتمع الدولي دون ضمان حل  ،ومتالزمة
  ) 30(.الخالفات التي تنشب بوسائل بعيدًا عن استخدام القوة

والتي تكون بين دولتين متنازعتين  ،فإن المفاوضات المباشرة ،وبالرجوع إلى طرق التسوية
 ،كونها تأخذ أشكال عديدة منها ،تعتبر الطريق األقرب واألفضل لحل النزاعات ،مافيما بينه

وإما أن تأخذ شكل المفاوضات  ،ومن هنا تكون التسوية مباشرة ،االتصال المباشر فيما الدولتين
  ) 31(.باإلضافة إلى دخول أخرى في سبيل حل النزاع ،من خالل مؤتمر يعقد بين الدولتين

فهناك من ذهب إلى ان  ،و إجراء المفاوضات المباشرة بين الدول المتنازعةاما عن طريق أ
وقد تعيين  ،أو ممثليهم ،في النزاع ،المفاوضات تجري عادة بين وزراء الخارجية للدول األطراف

وهم الذين يقومون عن طريق االتصال بوزير  )32(.الدول مندوبين مفوضين في نزاع معين
ولكن قد يأخذ صفة المفاوضة بين رؤساء الدول  ،مر ممكن من وجهة النظروهذا األ) 33(الخارجية

وبالتالي يمكننا القول أن طريق المفاوضات  .وليس فقط الصورة السابقة لطريق المفاوضات
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إهتمامًا من قبل الدول و يجعل من األمر أكثر إرتباطًا ،وخاصة بعقد مؤتمر دولي مع دول اخرى
  . المتنازعة فيما بينها

فهي ال تخرج عن تدخل دولة أو دول اخرى في سبيل تسوية  ،ما عن المساعي الحميدةأ
حيُث أن هذه الدولة ال تتدخل في المفاوضات بين الدول  ،النزاعات الدولية فيما بين الدول

المساعي  وتطبق ،الذي تهدف من خالله إلى تسوية النزاع وتقريب وجهات النظر ،المتنازعة بالقدر
 ،ونذكر هنا )34(والمساعي الحميدة عمل ودي تقوم به دولة ثالثة ،الحميدة إذا أخفقت المفاوضة

بشأن النزاع الذي قام بينهما  ،بين العراق وإيران 1969حادثة تدخل الحكومة األردنية في عام 
تموز من  4لمعقودة في ا ،بإلغاء معاهدة الحدود اإليرانية العراقية ،نتيجة قيام الحكومة اإليرانية

  ) 35(.والتوتر الذي كان قائمًا بينها على الحدود 1937عام 

بين دولتين  ،فهي قيام دولة ثالثة في السعي إلى حل النزاع القائم ،أما ما يتعلق بالوساطة
وما يميز الوساطة بأنها في األساس كونها  )36(وللدولة الثالثة أن تشترك في المفاوضات ،متنازعتين

إلى تنظيم ) 1907 -1899(وقد ذهبت مؤتمرات الهاي ) 37(.وتتجلى في كل االمور ،ختياريةإ
من معاهدة باريس ) 8(وقد حدث هذا فعًال في المادة  .الوساطة وإعطاءها الصفة اإللزامية

  ) 38(.مارس/  1856

هي عام تعتبر هذه الوسيلة صنيعة مؤتمر ال ،كوسيلة أخيرة لحل النزاعات ،أما عن التحقيق
أنه من المرغوب في حالة وقوع خالف على "من االتفاقية على ) 9(حيث نصت المادة ) 39(،1907

أن تعيين لجنة دولية تكون مهمتها  ،وقائع نزاع دولي ال يمس شرف الدولة ومصالحها الحيوية
   ."فحص وقائع النزاع وتقديم تقرير نتيجة التحقيق

أمرًا جميًال في تسوية  تعتبر في ظاهرها ،ل السياسيةيرى الباحثون ان الوسائ ،وأخيرًا
ويرى الباحثون بأن الوسائل السلمية البد ان  .دون اللجوء إلى العنف والقوة ،النزاعات بين الدول

تبقى في نطاق المفاوضات او الوساطة دون الحاجة ألن ذهب إلى المساعي الحميدة بالرغم من 
ن التحقيقات فيمكن ان تلجأ الدول المتضررة من أي نزاع او أما ع ،جودتها كونها تتسم بالسرية

  .من مسألة إلى القضاء وإلى محكمة العدل الدولية

  الوسائل القانونية لحل النزاعات المسلحة الدولية : الفرع الثاني

تكمن في قيام الدول  ،إن الوسائل القانونية في حل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
أو من خالل اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع على  ،في التوجه إلى شخص أو هيئة المتنازعة

من حيث إلزامية القرار الصادر عي أي  ،لما له من حجية في مواجهة أطراف النزاع ،أساس القانون
   .منهما
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القضاء  :والقسم الثاني ،التحكيم :القسم األول :حيُث قسمت الوسائل القانونية إلى قسمين
   .الدولي

   :التحكيم

والتحكيم هو شخص او هيئة  ،وهو وسيلة من وسائل حل النزاعات الدولية بالطرق القانونية
وقد عرفت اتفاقية  ،من قبل أطراف النزاع ،تصدر قرارها يبدأ عملها بمجرد إحالة النزاع إليها

ات بين الدول هو تسوية المنازع :على ما يلي) 37(التحكيم بموجب المادة  1907جنيف للعام 
   .بواسطة القضاة الذين تختارهم وعلى أساس إحترام القانون الدولي

وسيلة لحسم النزاع بين شخصين أو اكثر من أشخاص القانون "والفقه عرف التحكيم بأنه 
 )40(.الدولي بواسطة حكم صادر من محكم أو مجموعة محكمين يختارون من قبل الدول المتنازعة

  )41(.الهاي بالتحكيم وانشأ محكمة باسم محكمة التحكيم الدوليوقد إهتم مؤتمر 

بمعنى أن اإلحالة ُتلزم أطراف النزاع على  ،ويعتبر شرط اإلحالة إلى التحكيم ليس إختياريًا
فإذا كانت المعاهدة سابقة  ،اإلحالة إلى التحكيم وفقًا إلبرامها المعاهدات واإلتفاقيات فيما بينها

أما إن كان إبرام اإلتفاقية او المعاهدة الحقة  ،هما ملزمتين باإلحالة إلى التحكيمفإن ،لنشوء النزاع
وتجدر اإلشارة إلى ان إجراءات ) 42(.لنشوء النزاع فإن األمر يعود لهما في تقرير اإلحالة من عدمه

ول التحكيم وتعيين المحكمين وتحديد إختصاصاتهم واإلجراءات المتبعة يتم إختيارها من قبل الد
فإذا لم يتم االتفاق يتم إختيار ذلك من قبل المحكمين انفسهم ويتم إبالغ األطراف ) 43(.المعنية
  ) 44(.بذلك

   :القضاء الدولي

القضاء الدولي هو وسيلة لحسم النزاع بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي 
وهنا ) 45(.إختيارهم مسبقًا بواسطة حكم قانوني صادر عن هيئة دائمة تضم قضاة مستقلين جرى

   .يكمن اإلختالف عن الوسيلة القانونية الخاصة بالتحكيم من اإلختيار والتعيين

حيُث تم إعتبار محكمة التحكيم الدولي الدائمة الجهة صاحبة اإلختصاص في نظر النزاعات 
نشاء بعدما فشل في ا ،1899وهي نتيجة ما تمخض عنه مؤتمر الهاي للعام  ،بين األشخاص

وقد إعتبرت المحكمة أحد األجهزة ) 46(1945التي تم إنشاءها في عام  ،محكمة العدل الدولية
   .من ميثاق األمم المتحدة) 7/1(الستة الرئيسية لألمم المتحدة وفقًا لنص المادة 

من ) 36(وهو ما طالعتنا به نص المادة  ،إن إختصاص المحكمة متوقف على رضاء الطرفين
والمحكمة تتولى إختصاصها إختياريًا أو إجباريًا وهو ما وجد في المواد  ،الدولية محكمة العدل



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  وآخرونالهروط 

  3558

فالمحكمة تمارس إختصاصها على أال تخل بالمساواة بين  ،من نظام المحكمة) 38(إلى ) 34(من 
وأن والية المحكمة ال تمتد إلى غير المسائل التي اتفق المتقاضون ) 47(.المتقاضين أمام المحكمة

  .) 48(حالتها إلى المحكمة سواء أكانت قبل قيام النزاع أو عند قيامه إلى إ

من نظام المحكمة الحاالت التي تكون فيها الوالية ) 36/2(وقد حددت بمقتضى المادة 
 .تفسير معاهدة من المعاهدات. 1 :وهي ،إجبارية للمحكمة وقد حدد الحاالت على سبيل الحصر

تحقيق واقعة من الوقائع تكون إذا ثبتت خرقًا إللتزام . 3 .لدوليأية مسألة من مسائل القانون ا. 2
او الوالية  .نوع التعويض المترتب على خرق إلتزام دولي ومدى هذا التعويض. 4 .دولي

من نظام المحكمة في جميع القضايا ) 36/1اإلختيارية للمحكمة تكون حسب نص المادة 
لمسائل المنصوص عليها في اإلتفاقيات الدولية أو المعروضة عليها من قبل المتقاضين أو جميع ا

  ) 49(.وال يشترط أن يكون اإلتفاق مكتوبًا وال صريحًا فيصح أن يكون ضمنيًا ،ميثاق األمم المتحدة

حيث  ،وبقي أن نشير إلى الشروط الواجب إتباعها عند اللجوء إلى محكمة العدل الدولية
بالقول يحدد مجلس األمن الشروط التي "ما يلي من نظام المحكمة إلى ) 35/2(نصت المادة 

مع مراعاة األحكام الواردة في  يجوز بموجبها لسائر الدول األخرى أن تتقاضى امام المحكمة
 1947وقد حدد مجلس األمن بموجب القرار الصادر بتاريخ  .اإلتفاقيات الدولية المعمول بها

أي نزاع ، وسبق بقبول إختصاص المحكمةعن طريق إيداع تعهد م :شروط اللجوء إلى المحكمة
  . "ينشب عن صحة التصريح وأثره هو من إختصاص المحكمة

يتمتع باإلختصاص للتدخل في تسوية النزاعات  ،وبقي أن نشير إلى أن مجلس األمن الدولي
الوسائل التي يمتلكها في عمليات حفظ السالم كوسيلة  ،من خالل ،الدولية وغير الدولية

والتدخل اإلنساني كوسيلة اخرى للتدخل لحل النزاعات  ،لنزاعات المسحلة الدوليةا) 50(لتدويل
وقد يعترض المجلس بعض المعيقات منها المعيقات المالية  .وحماية حقوق اإلنسان ،الدولية

كما أن مجلس األمن يمتلك إنشاء المحاكم الجنائية المؤقتة في النزاعات  ،والسياسية واإلقتصادية
إحالة  :األولى :ما ان مجلس األمن يمتلك صالحية اإلحالة للمحكمة الجنائية في حالتينك .المسلحة
   .فضًال علن صالحية تحديد وقوع العدوان ،طلب تاجيل المقاضاة والمحاكمة :الثانية ،الجرائم

  الوسائل االقليمية لتسوية النزاعات الدولية  :المطلب الثاني

ما يحكمها من مواثيق موقعة بين  ،المستوى اإلقليمي تعتبر تسوية النزاعات المسلحة على
حيث سنركز في هذا المطلب على تسوية النزاعات على مستوى جامعة الدول  ،دول هذه األقليم

حيث دخل حيز  ،1945حيث بدأت الدول العربية بتوقيع ميثاق جامعة الدول العربية عام  ،العربية
   .جامعة الدول العربيةوبها انشئت  1945مارس عام  11النفاذ في 
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والهيكل  ،ويتألف هذا الميثاق من ديباجة وعشرين مادة تتضمن أهداف الجامعة ومبادئها
والعالقات فيما بين الدول  ،وكيفية اتخاذ القرارات ،وشروط العضوية وإجراءتها ،التنظيمي لها

  .)51(األعضاء

حيث نصت المادة  ،ية التسويةمن الميثاق الحاالت التي تتم فيها عمل) 5(وقد حدد المادة 
وال يجوز للدول المتنازعة من المشاركة في  ،مبدأ التحكيم ويكون التحكيم إختياريًا"على 

   ."التي تتخذالمداوالت او قرارات مجلس الجامعة 

حيث سمحت  ،وحيث نالحظ أن ميثاق مجلس الجامعة خالف ما ورد في ميثاق االمم المتحدة
ركة في المداولة والمناقشة دون ان يكون لها الحق في التصويت على للدول المتنازعة بالمشا

   .القرارات التي تصدر عن مجلس األمن الدولي

وهو  ،كما ان مجلس الجامعة له الحق بأن يقوم بدور الوسيط للتوفيق بين الدول المتنازعة
لوساطة تصدر وغن قرارات المجلس في ما يتعلق بمبدأ التحكيم وا ،ما سمي سابقًا بالوساطة

وهي الوسيلة السياسية والدبلوماسية الوحيدة التي جاء بها الميثاق لحل  )52(باألغلبية اآلراء
 ،ويتقتصر عملية الوساطة في حال الخوف من دخول دولتين عربيتين في حرب ،النزاعات المسلحة

كما ان هنالك  ،كما من المالحظ ذكره حول عملية الوساطة بأنها غير ملزمة للدولة المتنازعة
حاالت حدثت في مجلس الجامعة العربية حلت عن طريق المفاوضات المباشرة بين الدول 

  )53(.1958المتنازعة في النزاع المصري السوداني عام 

كما ان الميثاق أشار في المادة الخامسة منه على طريقة اخرى للحل في المنازعات التي 
 ،وإن هذا التحكيم ليس اجباريًا بل اختياريًا ،طريق التحكيم من حيث اللجوء إلى ،تنشأ بين الدول

وبالتالي فإن أمر اللجوء إلى التحكيم من قبل الدول المتنازعة مرهونًا بموافقة هذه الدول من 
   .اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع الذي نشأ بينهما

خالل اجتماع رفع  من 2015وتم إدخال تعديالت على ميثاق جامعة الدول العربية في عام 
وزراء الخارجية العرب مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية إلى قمة الزعماء المقرر انطالقها 

وتم إدخال تعديالت فيما يخص  ،اليوم في منتجع شرم الشيخ المصري، تمهيدًا إلقرار التعديالت
  ) 54(.مداولةحضور الطرف النزاع لجلسة المداولة لعرض نزاعه دون المشاركة في ال

  : الخاتمة

لقد كان القانون الدولي اإلنساني واإلتفاقيات والمواثيق الدولية واإلقليمية من القواعد 
 ،النزاعات الدولية أو غير الدولية القانونية التي ركزت على الحد من النزاعات المسلحة سواء كانت
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وقد عملت على أرساء  ،اتوقد أوجدت التصنيفات التي يقوم عليها كل واحد من هذه النزاع
   .الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لحل أي من هذه النزاعات وايجاد

كما ان هذا البحث حاول أبراز الوسائل التي حددتها اإلتفاقيات والمواثيق الدولية 
حيث بينا ان الوسائل السياسية ترتكز  ،في سبيل حل النزاعات الدولية وغير الدولية ،واإلقليمية

وهو ما نصت عليه اإلتفاقيات  ،المفاوضات المباشرة والتحقيق والمساعي الحميدة والوساطةعلى 
   .الدولية وميثاق األمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية

   :البد ألي دراسة من الخروج بالنتائج والتوصيات وهي ؛وحتى تتحقق الغاية من هذا البحث

   :النتائج

 ،لية للنظر في النزاعات التي تتعهد الدول بعقد اإلختصاص للمحكمةوجود محكمة العدل الدو. 1
   .1947بعد تحقق الشروط التي تطلبها القرار الصادر عن مجلس األمن سنة

اما  ،هي المفاوضات المباشرة والتحقيق والمساعي الحميدة والوساطة :إن الوسائل السياسية. 2
   .ليهي التحكيم والقضاء الدو ،الوسائل القانونية

أن النزاعات المسلحة الدولية تتضمن النزاعات بين شخصين أو أكثر أو بين دولتين، وتنقسم . 3
وقد تعددت التعريفات الخاصة  ،الى النزاعات الدولية وغير الدولية تتضمن الحروب األهلية

  . لدى فقهاء القانون ،بالنزاعات الدولية وغير الدولية

وتدخل ضمن  ،ة تخرج عن إختصاص القانون الدولي اإلنسانيالتوترات واإلضطرابات الداخلي.4
   .والبد من إزالة الخلط بين التوترات واإلضطرابات الداخلية ،إختصاص التشريع الوطني

لم يتضمن ميثاق جامعة الدول العربية إال مادة واحدة عند الحديث عن الوسائل التي يتبعها . 5
   .في سبيل حل النزاعات الدولية،المجلس

أحسن المشرع العربي صنعًا عندما أضاف محكمة العدل العربية ضمن األجهزة المنبثقة عن . 6
  .مجلس الجامعة

   :التوصيات

ضرورة إدخال  ،2015والمعدل عام  1945في مجال ميثاق مجلس جامعة الدول العربية للعام . 1
   .الحاالت التي يتم من خاللها حل النزاعات العربية

البد من إعطاء المحكمة الجنائية الدولية الحرية في وضع نظام  ،األمم المتحدة في مجال ميثاق .2
   .معدل لمنحها الخاصية في النظر في الجرائم من تلقاء نفسها او من خالل طلب الخصوم
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أن تقوم الدول بمراجعة تشريعاتها الوطنية بما ينسجم مع التحديثات التي تطلبها العصر . 3
في  ،بالرغم من تنظيمها في بعض الجزئيات ،ورات أو المظاهراتالحالي وبما يخص الث

   .قوانين خاصة

ضرورة السماح للدول أطراف النزاع في ميثاق جامعة الدول العربية بالمشاركة في مداولة . 4
   .قياسًا بما هو عليه في ميثاق األمم المتحدة ،النزاع الخاص بها دون السماح بالتصويت

النه  ؛المحاكم الجنائية او العدل العربية عن مجلس الجامعة او مجلس األمنضرورة نزع تبعية . 5
   .سوف يعزز من العدالة والمساواة بين األعضاء كافة

  

  : الهوامش

ومعجم القاموس  ،ومعجم لسان العرب ،ومعجم مصطلحات فقهية ،إنظر معجم اللغة العربية المعاصر .1
 .في مصطلح النزاع المسلح ،المحيط

 .45ص، 2007عام ،الطبعة األولى ،مبادئه وأحكامه ،القانون الدولي اإلنساني ،الدينبدر  ،حسن .2

جامعة القرآن الكريم والعلوم  ،رسالة ماجستير ،أحكام النزاعات الداخلية المسلحة ،بدر الدين ،حسن .3
 .6ص ،السودان ،2009عام  ،اإلسالمية

دار الفكر  ،القاهرة ،الطبعة األولى ،مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة ،صالح الدين ،عامر .4
 .99ص ،1976 ،العربي

 ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،الحماية الدولية للبيئة في أوقات النزاعات المسلحة ،أحمد ،شتا .5
 .55ص 1996عام ،المجلد الثاني والخمسون

 .624ص ،1967 ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مبادئ القانون الدولي العام ،محمد ،غانم .6

رسالة  ،الحماية القانونية للمدنين في النزاعات المسلحة بين النص والتطبيق ،مروة خميس ،عبد .7
 .26ص ،2016 ،جامعة عمان العربية ،ماجستير

 ،مصر العربية للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،دراسات ووثائق ،مستقبل الحروب ،مصطفى ،السيد .8
 .67ص ،2009

كلية  ،اطروحة دكتوراه ،انون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنساندراسة في الق ،نغم ،زيا .9
 .70ص،2004 ،جامعة الموصل ،الحقوق

اللجنة الدولية للصليب  ،مجلة افنساني ،الحق في الغذاء خالل النزاعات المسلحة ،جيلينا ،بييك .10
 .28ص ،2003 ،القاهرة ،23العدد  ،األحمر

رسالة  ،النزاعات المسلحة في القانون الدولي وطبيعة الحرب اللبنانية ،سمير عبد العزيز ،المزعني .11
 52ص ،1978 ،جامعة بغداد ،كلية القانون والسياسة ،ماجستير
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العدد  ،العراق ،جامعة كركوك ،حماية المدنين اثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ،إياد ،الصقلي .12
 .50ص ،2017 ،6المجلد  ،21

 .67ص ،سابقمرجع  ،مصطفى ،السيد .13

 ،2013 ،حماية المدنيين واألعيان المدنية في أوقات النزاعات المسلحة الدولية ،لطيفة ،البلوشية .14
 .9ص ،سلطنة عمان ،جامعة السلطان قابوس ،رسالة ماجستير

 ،مؤسسة دار الطباعة للكتب والنشر ،الطبعة األولى ،قانون النزاعات المسلحة الدولية ،حازم ،عتلم .15
 .55ص ،1994 ،الكويت

 58ص  ،دار الثقثافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،القانون الدولي اإلنساني ،سهيل ،الفتالوي .16

كلية  ،رسالة دكتوراه ،حماية المدنين واالعيان المدنية في النزاعات المسلحة الدولية ،رقية ،عوااشرية .17
 .106، ص2001 ،جامعة عين شمس ،الحقوق

دار الثقافة للنشر  ،ي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةالقانون الدول ،عمر ،المخزني .18
 .40ص  ،2008 ،والتوزيع

 .13ص ،مرجع سابق ،لطيفة ،البلوشية .19

 .17- 16ص ،مرجع سابق ،لطيفة ،البلوشية .20

ص  ،1971 ،القاهرة ،منشورات الجامعة األمريكية ،تفريج الكروب في تدبير الحروب ،عمر ،األوسي .21
29. 

 ،2005 ،الطبعة األولى،دار المستقبل العربي ،تاريخ القانون الدولي اإلنساني وطبيعته ،عزيز ،شكري .22
 .37ص

منشورات  ،الوسائل القانونية لمجلس األمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها ،فرست ،سوفي .23
 38ص ،2013 ،بيروت ،زين الحقوقية

منشورات  ،نزاعات الداخلية وتسويتهاالوسائل القانونية لمجلس األمن في تدويل ال ،فرست ،سوفي .24
 .36ص ،2013 ،بيروت ،زين الحقوقية

 ،5ص  ،2002 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،اإلضطرابات والتوترات الداخلية ،محمد السيد ،داود .25
13،18 .  

 .36ص  ،مرجع سابق ،فرست ،سوفي .26

 ،اإلسكندرية ،ة الجديدةدار الجامع ،دور المنظمات الدولية في تسوية النزاعات ،خلف ،الجبوري .27
 46ص  ،2013

 .19ص ،1978 ،بغداد ،مطبعة دار السالم ،المنازعات الدولية ،جابر ،الراوي .28

 .31ص ،مرجع سابق ،جابر ،الراوي .29

   .62ص ،1970 ،بغداد ،مبادئ األمم المتحدة وخصائصها التنظيمية ،حسن ،الجلبي .30
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 .31ص ،مرجع سابق ،جابر ،الراوي .31

 . 195ص ،1975 ،بغداد ،الحدود العراقية اإليرانية –الدولية ومشاكله الحدود  ،جابر ،الراوي .32

 .263 ،1978 ،بيروت ،محاضرات في القانون الدولي العام ،محمد ،المجذوب .33

 ،المؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزيع ،النزاع المسلح والقانون الدولي العام ،كمال ،حماد .34
 .136ص ،1997

 ،نقًال عن الراوي ،1969-8-5مؤرخة / 500/  7498/  7498عراقية رقم مذكرة وزارة الخارجية ال .35
   33ص ،مرجع سابق ،جابر

 .33ص ،مرجع سابق ،جابر ،الراوي .36

 .137ص ،مرجع سابق ،كمال ،حماد .37

 .286ص  ،1982 ،بيروت ،القانون الدولي العام ،شارل ،روسو .38

 .34ص  ،مرجع سابق ،جابر ،الرواي .39

 .428ص ،مرجع سابق ،عزيز ،شكري .40

 .267ص  ،مرجع سابق ،محمد ،المجذوب .41

 .46ص  ،مرجع سابق ،جابر ،الراوي .42

 ،1954 ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه ،التسوية القضائية للخالفات الدولية ،محمد طلعت ،الغنيمي .43
 .47نقال عن الراوي جابر ص ،48ص

 .47ص ،مرجع سابق ،جابر الراوي .44

 .433ص  ،مرجع سابق ،عزيز ،شكري .45

 .318ص ،مرجع سابق ،روسو ،شارل .46

إيتراك للنشر  ،الطبعة الثانية ،المنظمات الدولية واإلقليمية والمتخصصة ،علي يوسف ،الشكري .47
 .158ص ،،والتوزيع

دار وائل للنشر  ،الطبعة األولى ،للمنظمات الدولية ،الوضيفة القضائية ،محمد خليل ،الموسى .48
   .19ص ،2003 ،والتوزيع

 .347ص ،1978 ،دار النهضة العربي ،الطبعة الرابعة ،،ةالمنظمات الدولي ،مفيد ،شهاب .49

دوًال بالمعنى القانوني  اإلدارة الدولية لبعض األقاليم التي ال تعد :يقصد بتدويل النزاعات المسلحة .50
او هو تنظيم إنشائي لكيان دولي ينبثق من حاجة األسرة الدولية إلى اإلتفاق حول إدارة  ،،الدولي
ص  ،1969 ،بيرون ،القدس في محيط العالقات الدولية ،عز الدين ،فودة :أنظر في ذلك ،البالد
 .194ص ،1995 ،في القانون الدولي المعاصر ،النظرية العامة للتدويل ،خليل ،مهدي ،172
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دار الجمهورية  ،منشورات الجامعة المفتوحة ،المنظمات الدولية واالقليمية ،عرفة عبد السالم صالح .51
  .173ص ،1993 ،لسبيا ،للنشر والتوزيع

 .30ص  ،1975 ،بغداد ،دراسة في المنظمات الدولية ،صالح ،الكاظم .52

 .239ص  ،مصدر سابق ،جابر ،الراوي .53

  1/7/2019زيارة تاريخ ال http://www.alhayat.com/article/648034انظر الموقع االلكتروني  .54

  

  : المصادر والمراحع

   :المراجع العربية - أ

  .1971 ،القاهرة ،منشورات الجامعة األمريكية ،تفريج الكروب في تدبير الحروب ،عمر ،األوسي

 ،ين واألعيان المدنية في أوقات النزاعات المسلحة الدوليةحماية المدني ،لطيفة ،البلوشية
   .سلطنة عمان ،جامعة السلطان قابوس ،رسالة ماجستير ،2013

اللجنة الدولية للصليب  ،مجلة افنساني ،الحق في الغذاء خالل النزاعات المسلحة ،جيلينا ،بييك
  ..2003 ،القاهرة ،23العدد  ،األحمر

دراسة مقارنة بين الفقه والقانون  ،حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة ،علي ،التومي

القانون الدولي  :أعمال المؤتمر العلمي الدولي ،2015 ،الدولي اإلنساني
   .ضمانات التطبيق والتحديات...اإلنساني

 ،دار الجامعة الجديدة ،دور المنظمات الدولية في تسوية النزاعات ،خلف ،الجبوري
   .2013 ،اإلسكندرية

جامعة القرآن الكريم  ،رسالة ماجستير ،أحكام النزاعات الداخلية المسلحة ،بدر الدين ،حسن
  ،السودان ،2009عام  ،والعلوم اإلسالمية

   2007عام ،الطبعة األولى ،مبادئه وأحكامه ،القانون الدولي اإلنساني ،در الدينب ،حسن

المؤسسة العامة للدراسات والنشر  ،النزاع المسلح والقانون الدولي العام ،كمال ،حماد
  .1997 ،والتوزيع

ص  ،2002 ،القاهرة ،ر النهضة العربيةدا ،اإلضطرابات والتوترات الداخلية ،محمد السيد ،داود
5، 13،18 .  
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  . 1975 ،بغداد ،الحدود العراقية اإليرانية –الحدود الدولية ومشاكله  ،جابر ،الراوي

   .1978 ،بغداد ،مطبعة دار السالم ،المنازعات الدولية ،جابر ،الراوي

اطروحة  ،ي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنساندراسة في القانون الدول ،نغم ،زيا
  .2004 ،جامعة الموصل ،كلية الحقوق ،دكتوراه

 ،مجلس األمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتهاالوسائل القانونية ل ،فرست ،سوفي
   .2013 ،بيروت ،منشورات زين الحقوقية

مصر العربية للنشر  ،الطبعة األولى ،دراسات ووثائق ،مستقبل الحروب ،مصطفى ،السيد
  .2009 ،والتوزيع

المجلة المصرية للقانون  ،الحماية الدولية للبيئة في أوقات النزاعات المسلحة ،أحمد ،شتا

  .1996عام ،المجلد الثاني والخمسون ،الدولي

 ،الطبعة األولى،دار المستقبل العربي ،تاريخ القانون الدولي اإلنساني وطبيعته ،عزيز ،شكري
2005.  

إيتراك للنشر  ،الطبعة الثانية ،المنظمات الدولية واإلقليمية والمتخصصة ،علي يوسف ،الشكري
   .والتوزيع

  .1978 ،دار النهضة العربي ،الطبعة الرابعة ،المنظمات الدولية ،مفيد ،شهاب

 ،العراق ،جامعة كركوكمجلة  ،حماية المدنين اثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ،إياد ،الصقلي
   .2017 ،6المجلد  ،21العدد 

دار الفكر  ،القاهرة ،الطبعة األولى ،مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة ،صالح الدين ،عامر
  .1976 ،العربي

 ،الحماية القانونية للمدنين في النزاعات المسلحة بين النص والتطبيق ،مروة خميس ،عبد
  .2016 ،جامعة عمان العربية ،رسالة ماجستير

مؤسسة دار الطباعة للكتب  ،الطبعة األولى ،قانون النزاعات المسلحة الدولية ،حازم ،عتلم
   .1994 ،الكويت ،والنشر

دار  ،منشورات الجامعة المفتوحة ،المنظمات الدولية واالقليمية ،عرفة عبد السالم صالح
  .1993 ،لسبيا ،الجمهورية للنشر والتوزيع
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رسالة  ،حماية المدنين واالعيان المدنية في النزاعات المسلحة الدولية ،رقية ،شريةعوا
  .2001 ،جامعة عين شمس ،كلية الحقوق ،دكتوراه

  .1967 ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مبادئ القانون الدولي العام ،محمد ،غانم

 ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه ،الدوليةالتسوية القضائية للخالفات  ،محمد طلعت ،الغنيمي
1954.   

  .دار الثقثافة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،اإلنسانيالقانون الدولي  ،سهيل ،الفتالوي

   .1969 ،بيرون ،القدس في محيط العالقات الدولية ،عز الدين ،فودة

   .1975 ،بغداد ،دراسة في المنظمات الدولية ،صالح ،الكاظم

  .1978 ،بيروت ،محاضرات في القانون الدولي العام ،محمد ،المجذوب

دار الثقافة  ،القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ،عمر ،المخزني
  .2008 ،للنشر والتوزيع

 ،المسلحة في القانون الدولي وطبيعة الحرب اللبنانيةالنزاعات  ،سمير عبد العزيز ،المزعني
  .1978 ،جامعة بغداد ،كلية القانون والسياسة ،رسالة ماجستير

   .1995 ،في القانون الدولي المعاصر النظرية العامة للتدويل ،خليل ،مهدي

دار وائل للنشر  ،الطبعة األولى ،للمنظمات الدولية ،الوضيفة القضائية ،محمد خليل ،الموسى
  .2003 ،والتوزيع

  

 : المعاجم العربية - ب
  .معجم اللغة العربية المعاصر .1

  معجم مصطلحات فقهية  .2

  معجم لسان العرب  .3

   .ي مصطلح النزاع المسلحف ،معجم القاموس المحيط. 4
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 العالقات الدولية وحوار الحضارات
  

   * فاديا سامي الخصاونة

  

  ملخص

األخرى في توثيق العالقات السياسية بين الدول الحضارات بين ناولت هذه الدراسه أهمية الحوار ت
للخروج من المآزق السياسية  اوادراك مدى أهميته ،الحضاراتفي وقت أصبح هناك ضروره ملحه لالهتمام ب

العالم من جديد بطرق قد  تربطبرؤية حوارية جديدة تحل محل الصراع في العالقات الدولية ووالعسكرية 
لسياسي السلمي التي طالما حلم العالم بتحقيقها ضمن مقاييس تكون اكثر متانة في تحقيق فكرة التعايش ا

نسانية من جديد لتعد اال اكثر واقعية وأكثر قدرة على الديمومة ضمن إطار العالقات الدولية المعاصرة
لم تعد  بإطاٍر قائم على فكرة الحوار الثقافي بدل الصراع الذي أنهك الدول ووصل بها الى طرق متشابكة

  .تستطيع التخلص منها

فكل حضارة ترتكز على مفاهيم دينية وثقافية وفلسفية متباينة  ،فال مانع من تنوع القالب الحضاري
يمنحها خصوصية خاصة بها للحفاظ على جوهرها ووجودها  ،تلفوعلى واقع اجتماعي وثقافي وتاريخي مخ

ولُتشكل في مجملها فكرة التكامل الحضاري بأيجاد القواسم الحضارية والثقافية  ،بين الحضارات االخرى
   .في مختلف انحاء العالم البشرية مصالحفي أساسها على تحقيق  التي ترتكز المشتركة

نجــاح دور الحضــارة فــي اطــار  إالحضــاري يســاهم بشــكل كبيــر فــي   نفتــاحوأضــافت الدراســة الــى أن اال
نجاح إى زيادة أهميتها في إلالعالقات الدولية الجديدة، وأن النظر بنظرة متساوية بين الحضارات قد يؤدي 

مسـيرة البشــرية نحــو مسـتقبل أكثــر اشــراقًا، يقــوم علـى أســاس االحتــرام المتبـادل بــين الحضــارات المختلفــة       
نعكس ذلك على العالقات بين الدول للوصول نحو بناء عالقـات جديـدة تجمـع المجتمعـات الدوليـة      وبالتالي ي

طار سلمي بعيدًا عن إب منذ فترة طويلة تحقيقها تهدف الدول الىمن جديد وتحقق المصالح المتبادلة التي 
  .عالم تحقيقهااإلنسانية التي طالما حاولت دول الاالزدواجية وقريبًا من مبادىء العنف و سياسات
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International Relations and Dialogue of Civilizations  
 

Fadia S. Al-Khasawneh, PhD in Social Studies. 
 

Abstract 
This study addresses the urgency of dialogue between the other civilizations. It 

points out the importance of dialogue in overcoming the current political and military 
crises. Such a discourse would provide cultures with new mutual perspectives that would 
replace conflicts in international relationships. This would also facilitate for the nations 
of the world finding new ways of communication that would enforce cultural 
coexistence. 

The study takes multiculturalism for granted. While each individual culture has its 
own historical, religious, cultural and philosophical backgrounds that gives it its own 
character within all other peers, cultures should work globally together, in order to 
outline mutual cooperative frameworks that are inspired from general humanistic 
principles.  

This paper postulates that mutual cultural tolerance would allow cultures to play a 
vital role in forming new international relationships. Regarding cultures as equals would 
enforce the contribution of each and every one of them towards achieving their 
aspiration of a better future for humanity. This would pave the way for building new 
international relationships that would guarantee the long-desired mutual interests of all 
sides, in peace and away from the policies of double-standard. 

  

  : المقدمة

إن أسس االرتقاء في إدارة العالقات غير المتكافئة بين الدول يمثل احد أهم مكونات 
إذ إن نجاح هذه  ،متغيرات العالمية واإلقليمية الجديدةإستراتيجية التأقلم العربي االيجابي مع ال

اإلستراتيجية في تقليص الخسائر والمخاطر والتهديدات وتعظيم المكاسب والفرص والقدرات من 
المنظور العربي، يتوقف على مدى قدرتنا على تجاوز صورة طالت مدتها أمام أعيننا وهي صورة 

  .زليًا، أو استعماريًا امبرياليًاالغرب في عيون العرب باعتباره عدوًا أ

ونقصد بهذا التجاوز الجدلي، أن ينطلق العرب من إدراك أن الغرب لم يخص العرب دون 
 غيرهم من الشعوب، بالقهر والنهب والتهميش وازدواجية المعايير، والتسليم بان الغرب هو

عية وعقالنية من جهة، الذي ال سبيل إلى نفيه وال غنى عن التعايش معه على أسس واق" األخر"
فان القدرة على إدارة عالقات التعاون  بالتاليو ،وقائمة على المصالح المشتركة من جهة أخرى
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والتنافس والتناقض بل والصراع قد تعتبر وسائال للحرب وأوهامًا للصدام الحتمي التي قد تظهر 
   .من وقت إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى

فيًا وحضاريًا وعرقيًا لم يعد متوفرًا، فال وجود لشعب لم يتسلل فالبحث عن أالنا النقية ثقا
فعصر المفاضلة لم يعد مطروحًا بين زمان قديم وزمان حديث،  ،اآلخر إليه بأي شكل من االشكال

وإنما بين صيغ جديدة في االستيعاب، استيعاب من تأكدت أولويته بعلمه وثقافته ومفاهيمه دون 
د، فال بد من إيجاد أساليب جديدة وآليات جديدة تواكب العصر على هوية وثقافة اح جوٍر

الحديث إلدارة العالقات الدولية بين الحضارات المختلفة ضمن رؤية حوارية جديدة للوصول إلى 
الخروج من دائرة الصدام الحتمي الذي صوره التاريخ  قواسم حضارية وثقافية مشتركة تضمن

  .حضاريراع دي واجتماعي وآالن صعسكري واقتصا عاربصور مختلفة من ص

واحد  وقد أدى انهيار المعسكر االشتراكي وإنتهاء مرحلة القطبية الثنائية إلى مرحلة قطٍب
التوازن الدولي وسعي ال في في ظل اختالل  ،فرض هيمنته على العالم بشتى األساليب والطرق

دت بلدان العالم الثالث فحص ،يهدأ من الدول الكبرى لحل أزماتها على حساب الدول الصغرى
 وخاصة الدول العربية الناتج األكبر آلثار هذه السياسات حصارًا وعزًال وعنصريًة وتدخًال وهيمنًة

  .اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية

ويثور الجدل على امتداد هذا العالم حول قضية الحضارات والثقافات وحول األهداف من 
يغني البشرية عن الصراعات التي  جديدًا ية معالجتها لتكون حوارًاوراء تلك األطروحات وحول كيف

يحل مكان الصراع كمجال  فهل تستطيع الحضارات والثقافات أن تخلق حوارًا ،عانت منها طويال
خاصة ونحن نشهد اآلن ثورة تكنولوجية  ؟جديد قد يتواصل العالم مع بعضه البعض من خالله

وتستطيع أن تجد له محاور وميكانيزمات تساعد على ، تحقق تستطيع أن تخدم هذا الحوار إن
في محاولًة للتركيز  ،الجدلية الرئيسية التي ستقوم عليها هذه الدراسةهي هذه و.نجاحه وديمومته

مدى أمكانية أن تكون الثقافة والحضارة  لمعرفة ،على متغيراتها المختلفة والمتشابكة الى حد ما
سلسلة العالقات الدولية المعاصرة نحو تحقيق تعاون جديد يخدم مدخًال جديدًا ومجديًا في 

  .البشرية وينمي معاني اإلنسانية ويبرزها بصورة حضارية متقدمة

  :مشكلة الدراسة

تتمثل المشكلة البحثية في هذه الدراسة في السؤال المركزي الذي يدور حول أمكانية قيام 
والذي جاء بعد أن أدرك العالم أن البشرية ال بين الدول المختلفة في الحضارات  حضاريحوار

بعد أن شهدت ما جلبته الحرب العالمية األولى والثانية  ،تستطيع أن تتحمل حروبًا عالمية جديدة
كما بقيت اإلنسانية تعاني من مشكالت الجوع والفقر والجهل  ،من ويالت ال يمكن نسيانها
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ناهيك  ،تكنولوجي والمادية المفرطة من جهة أخرىوالتخلف من جهة وتردي البيئة وجنون التقدم ال
  .عن المشاكل السياسية وعدم االستقرار األمني في معظم دول العالم خاصة الدول العربية

  :فرضيات الدراسة

األنا "تنطلق هذه الدراسة من وجود مجموعه من الفرضيات التي تدور حول الحوار بين 
  :، وتتمثل هذه الفرضيات في اآلتي"واآلخر

كلمة ند في الحوار تعني أن تكون المقابلة بين طرفين متشابهين من حيث القوه، سواء كانت  -1
وإمكانية أن يكون هناك حوارًا مجديًا بين جهتين مختلفتين  ،عسكرية أو اقتصادية أو فكرية

قيل ثانيًا والتقنية ثالثًا مما قد يؤدي إلى وجود عرا في اإلمكانات العسكرية أوًال واالقتصادية
  .أمام تحقيق هذا الحوار أو نجاحه

آليات جديدة النجاح العالقة بين الطرفين ولن يتجه نحو  كونالحوار بين العرب والغرب سي -2
  .التأكيد على مبدأ االنصهار الكامل الرادة الغرب

   .الحوار الحضاري بين أي فئتين سيأخذ طابعًا قائمًا على التبعية المطلقة -3

  : أهمية الدراسة

ذ هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تطرحه وهو فكرة الحوار الثقافي تأخ
عن الصدام الحضاري الذي تكلم عنه صاموئيل هانتجون هو  نفسه، فالوسيلة األفضل لالبتعاد

البحث عن سبل جديدة إلقامة حوار ثقافي متكامل مجدي يخرج من مبدأ الحتمية الصدامية 
ي تتفاعل إلنضاج مثل هذا الحوار والوصول به إلى خطوط عامة تعمل على بالبحث عن العوامل الت

  . تحقيق هذا الحوار ونجاح انجازه

  : أهداف الدراسة

  :لقد جاءت هذه الدراسة من أجل تحقيق مجموعة من األهداف

 النامعرفة أهم النقاط األساسية التي يدور حولها الحوار الثقافي في العالقة التي تربط بين ا -1
 . خرالوا

 .تحديد ابرز المساهمات التي تناولت حوار الحضارات او حوار الثقافات بين العرب والغرب -2

 . حضاريالتطرق إلى أهمية ودواعي ومبررات الحوار ال -3

 . والرؤية المستقبلية لهذا الحوار حضاريمعرفة أهم أبعاد الحوار ال -4

  



 العالقات الدولية وحوار الحضارات   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3571

  : التساؤالت التي ستحاول الدراسة اإلجابة عليها

 معوقات التي تحول دون قيام حوار حقيقي معقول بين العرب والغرب؟ما هي ال -1

ما هي المحاور الرئيسية التي يمكن أن ينعقد حولها مثل هذا الحوار؟ وما هي آلية هذا  -2
 الحوار؟ 

كيف يمكن أن نعي كيفية التعامل مع هذه اإلشكالية التي كونها التاريخ وعززها الواقع في آن  -3
 ؟؟واحد

 حوار الممكنة بين األنا واآلخر في ضوء رؤية تاريخية ممتدة منذ القدم؟ ما هي أفاق ال -4

   :المنهجية العلمية للدراسة

واختالف أدوات البحث والتحليل، فان هذه الدراسة لم تتجه اإلنسانية نظرا لطبيعة العلوم 
حليلي منها المنهج الت. لهذا سأستخدم أكثر من منهج في هذه الدراسة .آخردون  علمي لمنهج

التاريخي للتعرض إلى التسلسل التاريخي لفكرة الحوار مع إلقاء الضوء على رؤية تحليلية لفاعلية 
المنهج المقارن في التعرض إلى الوثائق والكتب والقراءات للمقارنة بين هذه ، وهذا الحوار وأبعاده

 ،يسية استندت عليهاالكتابات حول الحوار الثقافي ووصف ما جاءت به هذه الكتابات من أفكار رئ
إضافة إلى المنهج الوصفي لتوصيف الحوار الثقافي واهم محدداته األساسية في تحليل أفكار 

  .االتجاهات المختلفة حول موضوع الدراسة

  : الحضارة :المبحث األول

  حول مفهوم الحضارة :أوًال

مجال تخصصه أو  أيًا كان ،الحديث عن الحضارة ليس بالجديد أو الغريب بالنسبة ألي إنسان
اهتمامه، وبعيدًا عن الموقف الذي يتخذه المفكر في الحديث عن الثقافة أو الحضارة، فأنه ال بد 
وأن يعود إلى عدد من العوامل والمتغيرات التي على ضوئها يضع تحديدًا واضحًا للمفهوم، 

لمًا يراود أن االتفاق الكلي حول تحديد معاني المفاهيم االجتماعية ال يزال حبالرغم و
المتخصصين والمفكرين االجتماعيين كون العلوم االجتماعية تعج بالعديد من المفاهيم 
والمصطلحات التي تتباين وتختلف باختالف المواقع اإليديولوجية والمذاهب السياسية والمدارس 

   :هي )1(تتفق على أن للثقافة أربعة عناصر هامةالتي التعريفات المتعلقة  نحو تحديدالفكرية 

عناصر معرفية تشمل المعارف والمعلومات التي جمعها أعضاء ثقافة معينة بهدف وصف  -1
وقد تكون المعرفة بدائية وقد تكون معقدة  ،وفهم واستخدام خصائص البيئة المحيطة

  .ومتطورة تشمل أحدث ما توصلت إليها المعرفة العلمية
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ها المنتسب إلى الثقافة إيمانًا راسخًا ال نسق للمعتقدات يشمل األفكار والعالقات التي يؤمن ب -2
 . ال من قريب وال من بعيد يتطرق الشك إليها

 . عناصر رمزية وتشتمل على مختلف وسائل االتصال وأهمها اللغة -3

المعتقدات والقيم السلوكية والمعرفية والتصورات الخاصة بالوجود اإلنساني والتطور  -4
 )2(.الحضاري

هي ذلك المركب المتجانس من الذكريات  لحضارةي إن اوقد عرف محمد عابد الجابر
 ،والتصورات والقيم والرموز والتعبيرات واإلبداعات والتطلعات التي تحتفظ بها جماعة بشرية

بمعنى إن الثقافة هي المعبر األصيل عن  معينة بهوية حضاريةتحددها امة أو  بمجملها تشكل
واإلنسان ومهامه  هذه األمة إلى الكون والحياة والموتالخصوصية التاريخية ألمة من األمم ونظرة 

بأن الثقافة هي عبارة عن مجموعة التصورات والقيم  :وفي تعريف أخر له يقول )4(وقدراته وحدوده
للصراع من  همتدفع قد ألفراد والجماعات والتيا خصوصيةب والسلوكيات اإلنسانية األكثر التصاقًا

  )5(.اجل االحتفاظ بها

فان الكلمة ظهرت في فرنسا في  (culture) ثقافةحضارة او  الجذور التاريخية لكلمةأما 
القرن الثالث عشر، وتلتها اشتقاقات كثيرة للفعل، لكنها لم تكتسب معناها المجازي كمعرفة 
وكتربية وعلم إال في القرن الخامس عشر، وبالرغم من الخلط المستمر بين كلمة ثقافة وكلمة 

س أنهما كلمتان مترابطتان من حيث التكامل والسببية إال أنه لم يتم التوافق في حضارة على أسا
يمكنها أن تدل على  أو حضارة فكلمة ثقافة ،الفرنسية وال في االنجليزية أو األلمانية على معانيهما

إال أن ألمانيا كانت تحصر  ،مجموعة معارف ومعتقدات وتقنيات وأعراف وعادات في مجتمع ما
بينما بقيت  ،م كلمة حضارة بالمجتمعات التي بلغت مرحلة التنظيم الحضري والكتابةاستخدا

المجتمعات االنجليزية والفرنسية تخلط بين التسميتين من إبداع وعادات روحية ومادية خاصة 
، مما أدى إلى نوع من أاللتباس الفكري في موضوعية المفكرين ووضوح )6(بكل جماعة بشرية

ولكن بعد ذلك أصبح النزوع إلى إعطاء كلمة حضارة يأخذ بعدًا أكبر من كلمة  ،يةتوجهاتهم الفكر
فعلى الصعيد اإلنساني سوف تستعمل الحضارة ألجل المجاميع الكبرى التي تنقسم إليها ، ثقافة

لوحدات بشرية محصورة بلغة  بينما ستخصص الثقافة ،حضارة أوروبية ،حضارة إسالمية :البشرية
وهكذا دون أن يجري تحديد ذلك بشكل ، ثقافة فرنسيه ،كأن نقول ثقافة عربيه ما أو بشعب ما

األخالقية، ،الدينية(واضح ودقيق، وبالتالي يمكن للحضارة أن تكون مجموعة الظواهر االجتماعية 
تكون  بينما الثقافة ،المشتركة في مجتمع كبير أو عدة مجتمعات) الجمالية، العلمية، التقنية

والتي تشمل مجموعة أفكار  لتعادل بذلك االيدولوجيا ،نب الفكرية لحضارة مامجموعة الجوا
، أي أن الحضارة هي ثقافة معممة امتدت )7(ومعتقدات وعقائد خاصة بعصر وبمجتمع أو بطبقه
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وتوسعت خارج حدود خصوصيتها المجتمعية المحددة، وأخذت تتسيد وتفرض ثقافتها على 
، ويمكنني القول من خالل )8(ي عصر ما أو مرحله تاريخيه معينهمجتمعات أو أقاليم أو قوميات ف

االطالع على عدد ال بأس به من الكتب والملفات والوثائق والمجالت المختلفة التي تناقش هذا 
بأن هناك خلط كبير بين الثقافة والحضارة في كثير من الكتابات حتى  ،الموضوع أو تتحدث عنه

بل أن الجميع تقريبًا تناولها  ،حدود فاصله بين الحضارة والثقافة فلم تكن هناك ،المعاصرة منها
مهمًا في تحديد  ولكن يتجه بعض الباحثين باعتبار إن األمر لم يعد ،وكأنها شيء واحد تمامًا

المفاهيم ومدى دقتها أو البحث عن الجانب المهم بها بقدر ما يهمنا القيود واألطر التي تفرضها 
خاصة عندما نرى بأن الخالف بين المفكرين  ،)9(قة تربط بين الغرب والعربهذه المفاهيم من عال

  .وأن وجد هو خالف تقليدي أكثر منه منهجي

وقد  ،أما مفهوم الحوار فقد عرف في أبسط معانيه بالحديث المسجل بين شخصين أو أكثر
ن للوصول الى تعاون فالحوار في اللغة هو محاولة من طرفي ،يأخذ أشكاًال عديدة غاية في التعقيد

والحوار ال يعني التخلي عن الرأي الشخصي  ،يكون في مصلحة الجميع ال في مصلحة طرف واحد
فهو نشاط اجتماعي وسياسي مشترك يساعد على تطوير الصالت بين الشعوب وتكريس التعايش 

تأثير  ههدف منيكون الثم أن الحوار هو ذلك الحديث بين شخصين أو أكثر ، السلمي بين الدول
جانب على جانب أخر أو محاولة إقناعه بفكرة معينة أو تصويب فكرة أو تخطيئها ويتوقف تأثير 
المناقش إلى حد كبير على أسلوبه ومقدرته وامتالكه للمعلومات واألدلة العلمية والمنطقية مما 

  .)10(يؤثر على األسلوب ودرجة الوعي وكيفية النقاش

  :)11(ركائز أساسيه لنجاحهومفهوم الحوار يفترض ثالثة 

 .اإلقرار بوجود أطراف أخرى -1
 .االعتراف بوجود مصالح مشتركة وبأهمية هذه المصالح -2

 .القدرة على التوفيق بين هذه المصالح -3

إن وضوح طبيعة الحوار ومدلوله وهدفه ومنهجه من شأنه أن يوصلنا إلى تحديد مكانه في 
مع األخذ بعين  ،بمجاالته ومعرفة العقبات القائمة أمامهالسياسة الدولية واستشراف أفاقه واإلحاطة 

االعتبار أن الحوار الثقافي هدفه األساسي هو تحقيق أهداف اإلنسان وإسعاده انطالقًا من أن 
الحضارة الغربية والحضارة العربية وهما حضارتان  :الحوار الحضاري الثقافي ينطلق من حضارتين

 -  قديمة وبرغم حدوث ظروف تصادم بينهما إال أننا كعربمتجاورتان ولهما تجارب تاريخية 
ال نريد أن يكون التاريخ عبئًا على أكتافنا وإنما حافز لنا من  - ونعتقد أن أوروبا تشاركنا الرأي 

  . )12(أجل اإلنسان وخيره
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اذ هي في ،والثقافة العربية التي تربط العرب هي الثقافة اإلسالمية وهي ذات سمة عالمية
ثقافة إنسانية منفتحة وليست عنصرية منغلقة على نفسها وذلك بدءًا من اللغة العربية التي  جوهرها

نزل بها القرآن الكريم وجاء بها اإلسالم ليكون الرابط األوسع الذي يربط الناس في دين واحد 
فالتسليم المتوسطي بين اإلسالم والغرب كأساس مشترك للجوانب المختلفة  ،)13(وفرائض واجبه

فتتمثل المسائل ، التي تتجلى فيها الكيانات الثقافية المختلفة بين الثقافتين اإلسالمية والمسيحية
في كال الثقافتين في وضع اإلنسان في الكون والعقل كأساس يستند إليه اإلنسان ككائن  األساسية

مسيحية أساس وفي كلتا الثقافتين اإلسالمية وال ،مميز بين مخلوقات الله وتطوير جوانب معرفته
فلسفي قائم على وجود الله والعالقة بين وحدانيته وتعدد المخلوقات والروح والوجود وهيكل 

  .)14(األخالقيات وغير ذلك

يا أيها الناس ( :فالنظرة اإلسالمية للحوار مع الثقافات يتركز في األيه الكريمة في قوله تعالى

ائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقب

فهذه األيه تؤكد على مجال العالقة بين األمم والحضارات  ،صدق الله العظيم )الّله عليم خبير
  :)15(بمستخلصات ومرتكزات تدعو إلى تعارف الحضارات وتحاورها ويظهر ذلك فيما يلي

بسبب لون أو قوم أو  ،إلى أمة بعينهاوليس متحيزًا  ،أن القران الكريم خطاب إلى الناس كافة -1
 .)يا أيها الناس( فاأليه الكريمة تقول ،عرق أو لغة

فاإلنسانية بكل تنوعاتها العرقية والقومية  )إنا خلقناكم من ذكر وأنثى(وحدة األصل اإلنساني  -2
 .واللغوية والدينية ومعاييرها االجتماعية واالقتصادية إنما تعود إلى أصل واحد

الكريم يريد للناس أن ينظروا إلى أنفسهم كأسرة إنسانية واحدة على هذه األرض  إن القران -3
 .مهما اختلفوا والدعوة إلى إزالة األحقاد والعنصريات بين الناس

 .)وجعلناكم شعوبًا وقبائل(التنوع والتعدد اإلنساني حقيقة موضوعية يؤكدها القرآن الكريم  -4

 ،اإلنساني وبين التنوع اإلنساني في هذه األيهإن القران الكريم ربط بين وحدة األصل  -5
فاالنقسام إلى شعوب وقبائل لم يلغي وحدة األصل اإلنساني بل يدعو إلى التعايش 

 .والتعارف
إن القران الكريم يؤسس مبدأ التعارف بين الشعوب واألمم وهذا التعارف ال يعني التفرقة  -6

 .والعزلة أو التصادم والتنازع بل التعارف

بل أدخل نوع  ،الم ال يستطيع معالجة أزماته بالسياسة واالقتصاد والعلم والتقنية فقطإن الع -7
جديد وهو التقوى المرتبطة بالقيم األخالقية في العالقات بين األمم والشعوب والدول 

  .)16(المختلفة
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ال يصور الغرب كالشيطان الذي حرم االقتراب و يعارض قضية الحوار مع اآلخر فاإلسالم ال
وعلى هذا األساس يمكننا النظر إلى الحوار بإطار جديد يتكامل مع حضارتنا ويطلعنا على ما  ،منه

ضمن رؤية جديدة تتماشى مع  ،فالعالقة إذا من أجل التحسين وليس التحصين ،يملك اآلخرين
  .منطلقات التقدم والرقي دون أن تتخالف بذلك مع القواعد األساسية للدين اإلسالمي

  نماذج العالقة بين الذات واآلخر :ثانيًا

عن بعضهما  إن نماذج العالقة بين طرفين ال بد أن تأخذ شكلين متناقضين ومختلفين تمامًا
وهكذا هي العالقة بين الذات واآلخر فقد تأخذ العالقة طابع صدامي صراعي أو ذات طابع  ،البعض

والتحدي  ،لصراع ونموذج الحوارنموذج ا ،واألمثلة عديدة على هذين النموذجين ،حواري تعاوني
وظروف كل  ؟وما هي طبيعة كل نموذج ؟الذي يواجهنا هو متى يوجد كل من هذين النموذجين

  ؟ وكيف يمكن لو وجد نموذج الصراع أن نستبدله بنموذج للحوار؟ نموذج

  :وانطالقا من هذا سأتناول كال النموذجين

  :نموذج الصراع

حدى الثقافات من نفسها الثقافة العظمى، والثقافات يحدث نموذج التصارع عندما تجعل أ
فالثقافة  ،األخرى ثقافات صغرى، والعالقة بينهما عالقة وجود، بل هي عالقة بين اإلله والمخلوقات

بعد ذلك تبدأ عملية  ،فواحدة في المركز واُألخريات في التخوم ،من الثقافات األخرى العظمى أعلى
ذهن الثقافة العظمى يعني التثاقف اإلسقاط واالضافه، إسقاط ما هو جديدة هي عملية التثاقف ففي 

أصلي وإضافة ما هو خارجي، أما التثاقف في نظر الثقافات الصغرى فهو تدمير الثقافات الصغرى 
تنفيذًا للثقافة الكبرى والعظمى المسيطرة، وهو بهذا يعد تدميرًا للثقافات والكيانات الوطنية 

وكانت تلك هي حالة الثقافة الغربية مع الثقافات غير الغربية في أفريقيا  ،والشعوب والمجتمعات
 ،فالثقافات الغربية من ثقافة بريطانية وفرنسية وألمانية وايطالية وأسبانية ،وأسيا وأمريكا الالتينية

  .)17(جميعها في خدمة الثقافة األم والتي هي الثقافة الغربية

طريق تدمير المدارس وغرس لغة جديدة هي لغة الوافدين وعملية التثاقف تبدأ باللغة عن 
 ،ثم بالتعليم للثقافة الجديدة بدل الثقافة القديمة وإعطاء المعرفة الكاملة باآلخرين ،الجديدة

فالثقافة الكبرى تبدع والثقافات الصغرى تحصل على هذا اإلبداع حتى تنتهي ويسدل ستارًا من 
قافات الصغرى وتصبح الثقافة العظمى هي ثقافة البشرية النسيان على الماضي التاريخي للث

  .)18(بوصفها تتويجًا لجميع الثقافات
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  :نموذج الحوار

يحدث نموذج الحوار عندما تكون كل الثقافات متساوية سواء كانت عظمى أو صغرى، حيث 
نسانية كل الثقافات نتاج للتاريخ وهي من صنع اإلنسان، فالشعوب متساوية من حيث القيمة اإل

كما هو  ،وفي هذه الحالة ال تدمر خصوصيات األمم المحررة ،واللون واألمة والثقافة وغير ذلك
ويتم اإلبقاء على العادات والتقاليد التي ال  ،بل تتأكد ويتم الدفاع عنها ،الحال في حالة الصراع

وقانون األخالق  ،ونتتعارض مع قانون األخالق الشامل بينما يختفي ما كان متعارضًا مع هذا القان
وفي نموذج الحوار أيضا  ،ال يقتلع من األفراد ثقافاتهم بل على العكس يرسخهم فيها أكثر فأكثر

أثراء متبادل وإبداع  ،تكون العالقات بين الثقافات متعددة األطراف على أساس أخذ وعطاء
في أن يوجه جماعي وليس كنموذج الصراع بأن تكون العالقة من جانب واحد له األولوية 

وضمن هذا النموذج أيضا يمكن لكل الثقافات المتساوية أن تشارك في األهداف المشتركة ،دائمًا
على أساس من العدل والمساواة والحق في المعرفة والطبيعة ،وأن تتقاسم نفس القانون العام

ية والعدالة وحق األفراد والشعوب في الحر،واستخدام قوانينها في وضع إطار عام للثقافة العامة
  .)19(االجتماعية والرفاهية

وفي استعراض النموذجين السابقين نجد بأن كل نموذج أخذ بطريقة مخالفة تمامًا للنموذج 
األخر، ففي نموذج الصراع عمل هذا النموذج على تصوير العالقة القائمة على التبعية المطلقة بين 

خاللها الثقافة الكبرى على أثبات نفسها على الثقافة الكبرى والثقافات الصغرى والتي تعمل من 
حسب رأي  –حساب الثقافات الصغرى وتكون نهاية هذا النموذج بإيجاد ثقافة األقوى واألفضل 

أما نموذج الحوار فقد كان أقل تحيزًا نحو ثقافة  ،على الثقافات األضعف واألسوأ -الثقافة الكبرى 
حوار الفكري بين الثقافات بهدف تحقيق مصالح على حساب ثقافات أخرى،فهو يمنح مجاًال لل

البشرية ومعاني اإلنسانية التي يمكن الوصول اليها من خالل مساهمة جميع الثقافات في صياغة 
  .ثقافة إنسانية مشتركة

  : المبحث الثاني

  الحضارات واالنتقادات التي وجهت إليه راعص أطروحة: أوًال

رؤية في تفسير حركة التحوالت التي تجتاح العالم  برزت بعض المقوالت التي حاولت أن تقدم
بعض هذه المقوالت ،في مرحلة ما بعد الحرب الباردة،وصياغة منظور في العالقة بين الحضارات

مزجت بين السياسة والثقافة في تكوين بنيتها المفاهيمية وفي نظرتها للعالم الخارجي،وبعضها 
تأتي  ،ومن مقوالت النوع األول وأهمها ،بع األبرز فيهااألخر أخذ الطابع السياسي أو كان هو الطا

ومن " حوار الحضارات"و" صدام الحضارات"و" نهاية االيدولوجيا"و "نهاية التاريخ" مقوالت
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وقد  ،"ما بعد الحداثة"و "عالم متعدد األقطاب"و "النظام العالمي الجديد"مقوالت النوع الثاني 
على نطاق عالمي واسع في مختلف الميادين  لمفكرين والساسةاستقطبت هذه المقوالت انشغاالت ا

إضافة إلى ميادين الفلسفة وعلم األديان وعلم  الثقافية والسياسية واالقتصادية واإلعالمية،
االجتماع والتاريخ وقد وصفت االنشغاالت الفكرية لهذه المقوالت بأنها ذات طابع جدلي لما لها من 

  .)20(حساسية وتوجس

 راعهتمامي على النوع األول الذي يأخذ بوجه خاص الجانب الثقافي بمقولة صوسيذهب ا
الحضارات التي وجهت أنظار العالم إلى مدى تنامي النقد تجاه الغرب،الذي سحر العالم بحضارته 

فهذا االفتنان واالنبهار أخذ يتقلص فما عاد الغرب اليوم في  ،المادية وتفوقه العلمي والصناعي
الحضارات ذلك النموذج األمثل النتقائه وتقليده واإلقتداء به بعد أن ظهرت عيوبه نظر األمم و

فأخذت صورة الغرب تهتز  ،وأنانيته المفرطة خارج حضارته،وفي انتقاده الالذع للحضارات األخرى
في الخارج أكثر من أي وقت مضى خصوصًا بعدما أعادت بعض األمم الثقة بقدرتها على صنع 

عن تجربة الغرب،وأن تكتشف حداثتها ونفوذها وتعمل على صنع مكانتها الالئقة في  التقدم بعيدًا
هذا العالم وهذا ما حاول أن يثبته صاحب كتاب اليابان وأكده فوكياما وهو يتحدث عن تراجع 
صورة النموذج األمريكي عند مجتمعات الشرق األقصى في أسيا،في مقال نشره في جريدة الشرق 

الحقوق الفردية وتأثيرها السلبي على "بعنوان  3/8/1995في  6092عدد ال لندن، األوسط،
التي حاولت أن تثبت بأن " نهاية التاريخ"، مما يجعل هناك تراجعًا في مقولة "النموذج األمريكي

هذا النوع من يعتبرالغرب هو الطرف المنتصر في نهاية التاريخ بفلسفته الديمقراطية الليبرالية، و
ستراتيجيه والتي تحمل تصورات ورؤى مستقبليه أصبحت تتركز في العقود األخيرة الاالدراسات 

خاصة في الواليات المتحدة األمريكية بشكل أساسي، فقبل فوكياما وهانتجتون كان توفلر قد 
هذه الكتابات أهم يها تطور الحضارة اإلنسانية وتطور اإلنسان، من فتصدى بعدة كتابات درس 

  .)21(لموجه الثالثة، وخرائط المستقبلصدمة المستقبل، وا

وقد جاءت أطروحة صدام الحضارات من قبل صاموئيل هانتجتون،الذي قدمها على شكل 
في مجلة الشؤون الخارجية في  "The Clash of Civilizations"صدام الحضارات "مقالة بعنوان 

  :)22(طتين التاليتينضمن النق جاءت بها وفيما يلي أهم الركائز األساسية التي 1993عام 

يستند هانتجتون إلى فرضية أساسيه مفادها أن المصدر الرئيسي للصراعات في عالم ما بعد  -1
الحرب الباردة لن يكون أساسا أيديولوجيا أو اقتصاديا، بل سيكون المصدر األساسي 

ومع أن الدولة القومية ستستمر في لعب دور أساسي في الشؤون  ،للصراع مصدرًا ثقافيًا
العالمية،فأن الصراعات المهمة في السياسة الدولية ستكون بين الدول والجماعات التي تنتمي 
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إلى حضارات مختلفة وستهيمن الصدامات الحضارية على السياسة العالمية، وستكون ساحتها 
 .األساسية خطوط التماس بين هذه الحضارات

قافي، فقد تنبأ بأن العالم سيصاغ نظرا إلى تنامي أهمية الهوية الحضارية أي االنتماء الث -2
الحضارة :استنادًا إلى حركة تفاعالت الحضارات السائدة في عالم اليوم ومن أهمها

الغربية،والحضارة الكونفوشيوسية والحضارة اإلسالمية اللتان قد تتعاونان معا ضد الحضارة 
ل الغرب مع الغربية ولذلك فقد انتهى هانتجتون في مقالته بتوصيات حول كيفية تعام

 .الحضارتين السابقتين

وكان هانتجتون قد عرف الحضارة على أنها كيان ثقافي يتحدد بعناصر موضوعيه مثل اللغة 
والتاريخ والدين والعادات،وبعناصر ذاتيه تتركز على التماهي الذاتي للناس ويمكن لحضارة ما أن 

تحتوي بعض الحضارات الكبرى على  تشمل عددًا من الدول القومية أو دوله قوميه واحده،كما قد
  .)23(حضارات فرعيه

  الحضارات راعاالنتقادات التي وجهت لص :ثانيًا

توجهت االنتقادات بشكل كبير نحو أطروحة هانتجتون،وكانت مجتمعة في القول إن هانتجتون 
ء كان يعبر عن قلقه على مستقبل الغرب ومدى قدرة الغرب على البقا ،عندما طرح أطروحته هذه

وما كانت االطروحه إال تعبيرًا عن اتجاهات  ،كقوة مهيمنة عالميًا في القرن الحادي والعشرين
التفكير االستراتيجي األمريكي، وقد تكون قد أصابت في جانب وأخطأت في جانب أخر،ولكن 

فهل تعدد الحضارات يعني التأكيد على  هانتجتون ربط تعدد الثقافات بحتمية الصدام بينهم،
وهل العالم سيرسم بخطوط سياسية جديدة تفصل بين حدوده السياسية بحدوده  ؟الصدام

إلى أن التقنية والتكنولوجيا المتقدمة قد  وهل غاب عن ذهن هانتجتون وغيره ؟الحضارية والثقافية
واستطاعت أن تقرب المسافات البعيدة بين أطراف هذا  فتحت أبوابًا جديدة بين الحضارات؟

أي وقت مضى تساهم ثورة المعلومات في اتجاه التمازج الحضاري وكسر  الكوكب فهي أكثر من
حواجز الجمود والتمايز فالحضارات نعم تحتوي على عناصر تناقض ولكنها تحتوي أيضًا على 
عناصر انسجام مما يجعلها أقرب إلى الديناميكية منها إلى الجمود، وهذا ما غاب عن هانتجتون 

أقام أطروحته على قد نتجتون كان أسيرًا للحظة زمنية معينة وأن هابل  ،في وصفه للحضارات
فليس بإمكان سبب واحد ومستقل أن  ،أساس كبير من الحتمية المطلقة وليس على مقاييس واقعية

فلسفة " فهيجل يقول في كتابه  ،يولد الظواهر وإنما هناك عوامل متعددة تؤثر في بعضها البعض
وليس باستطاعة الفيلسوف أن يتجاوز عصره " ما يدركه الفكرإن الفلسفة هي زمانها ك"الحق 

ووضع هذا الحوار يجب أن ال يجعلنا ، ويتنبأ بالمستقبل وبهذه الحتمية التي كان عليها هانتجتون
وال يجعلنا  ،ندخل في أذهاننا حول ما يحدث في أن يكون انطالقا مما كان قائمًا في الماضي
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لواقع الذي يدعو إلى تأييد هذا الواقع وديمومته وجعله ثابتًا ال أيضا نستسلم أمام هذا األمر ا
 والقبول بالواقع والتسليم به،أي القبول بالتحوالت العميقة التي هزت المنظومات الفكرية، ،يتغير

ال تعني اعتبار هذه  -وفي وطننا العربي بالذات-واالجتماعية السائدة في العالم،  والعقائدية،
فقراءة التاريخ تشير إلى سيادة . ت نهائيه وأن التاريخ قد وصل إلى نهايتهالتحوالت قد أصبح

مفهوم التغير وليس إلى تأكيد الثبات،وبالتالي فِان قراءة الوقائع في مستوياتها المحلية 
والعالمية،تعني بالتحديد محاولة التعرف عليها في داخلها وتفكيكها في محاولة إلعادة ترتيب 

اليجابية التي يمكن استثمارها لبناء عناصر الممانعة وربما بديل يستلهم وتركيب العناصر ا
فليس المطلوب ،خصوصيات ومالمح الثقافة العربية دون أن يهمل التحديات العصرية الراهنة

فنقطة االنطالق  ،)24(التحصين بل أن يكون لهذه الثقافة العربية دور وموقع مميز في ثقافة العصر
  :)25(فالعالقة بين نحن وهم اختلفت عن السابق فيما يلي لى ألهناك،تبدأ من ألهنا ا

في َان واحد،ففي السابق كان " النحن والهم"إن الخيار لم يعد خيارًا بين نحن وهم بل  :أوًال
الخيار بنحن يعني العزلة وعدم االهتمام باآلخرين من قريب أو بعيد،أما اليوم فالوضع مختلف 

  .ينا األخر رغما عناتمامًا فقد تسلسل إل

إن المفاضلة اآلن لم تعد بين الزمان اإلسالمي والزمان الحديث بل ضرورة وأولوية الزمان  :ثانيا
الحديث بعلمه وثقافته وتطبيقاته وتقنيته واستيعاب هذه الحداثة دون أن يكون على حساب 

  .ديننا وهويتنا

حظى بها اليوم إال بشرط واحد هو حسم إن األمم المتقدمة لم تصل إلى مكانتها التي ُت :ثالثا
قيمة ماضيها ومكانته في تاريخها وحاضرها، ودخلت مضمار التقدم دون توقف أو سؤال عن 

  .أما نحن العرب فال نزال ُنّقيم أنفسنا من ماضينا. الماضي كيف كان

  راعهاحوار الحضارات بعد ص :الثالث المبحث

الذي دار طوال النصف الثاني من القرن العشرين بعد زوال الستار عن الصراع االيدولوجي 
بين الماركسية والرأسمالية، وسقوط النظريات التي كانت سائدة في العالقات الدولية التي برعت 
في الحديث عن توازن الرعب النووي ونماذج المحاكاة للحرب الذرية القادمة التي أفنى عدد من 

شرق أعمارهم في وضع شروطها وتخطيط سيناريوهاتها المع العقول اإلستراتيجية في الغرب وال
على الحواسيب اآللية المعقدة، وانشغال مراكز األبحاث في العالم الحديث عن توابع هذا الزلزال، 

تحديد العوامل التي ستؤثر و والتنبؤ في شكل العالم الذي سيتخذه في القرن الحادي والعشرين
عالقة التي ستربط أجزاء العالم واألساس الذي ستستند في سماته وتقسيماته ومعرفة معايير ال

  )26(.عليه هذه المعايير
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هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي يعيشها العالم اليوم، في ظل هذه التحوالت المتالحقة 
والنوعية التي ال تقل خطورة وأهمية عن تلك التحوالت الكبرى التي كانت فاصلة في التاريخ 

 تي ال تنفصل عن التراكم المعرفي المتواصل لحركة اإلنسان التاريخية، فمن كاناإلنساني، وال
يتوقع حدوث مثل هذه التحوالت ووضعها في إطار الممكن والمعقول، بل وان تحدث بهذا الحجم 

  )27(.والمساحة والسرعة المذهلة وهذه الكيفية والنوعية

رك هذه التحوالت كما يدركها العالم قد ال نستطيع نحن في مجتمعات العالم الثالث أن ند
المتقدم أو المجتمعات التي عايشت هذه التحوالت وتعايشتها، وتعليل ذلك في أن حركة التحوالت 
في البلدان المتقدمة سريعة ومتالحقة، وفي البلدان النامية بطيئة وراكدة وانطالقًا من ذلك فأن 

متجددة توفر االستعداد النفسي لهذه  المجتمعات حتى تتقبل المتغيرات بحاجة إلى ثقافة
التحوالت، فما وصل إليه العالم من تحوالت وتغيرات ليس هو نهاية هذه التحوالت أو نهاية التاريخ 
كما اعتقد فوكوياما، بل هو بداية سريعة ومتالحقة من هذه التحوالت التي ال تتوقف عند نقطة 

وتعقيدًا كلما تحركت، فليس باستطاعة احد أن معينة، على طريقة كرة الثلج التي تزداد حجمًا 
يوقف هذه التحوالت أو يعطل حركتها، ولكن باستطاعتنا أن نحمي أنفسنا أو نقلل من حجم 

  )28(.األضرار التي قد تلحق بنا من جراء هذه التحوالت وهذه الحركة المستمرة

حتى نستفيد من هذا  فنسلكه ،وال بد من مالحظة إن هذه التحوالت ال تأخذ مسارًا واحدًا
فهي ليست في  ،المسار في تحقيق هدف معين او لنتحاشى شيء معين ال نريد الوصول إليه

   .صعود أو نكوص دائم لكنها ثابتة ومستمرة ولن تتوقف

فلكي نفهم العالم المعاصر وتطوراته الخطيرة ال يكفي أن ندرسه من زاوية سياسية أو 
وجية فحسب، فالدراسة األحادية الجانب لن تصل إلى فهم دقيق اقتصادية أو إستراتيجية أو ايدول

وعميق وشامل، فنحن بحاجة إلى تقويم حضاري جديد يرتكز على رؤية فلسفية تربط بين الوقائع 
والتطورات بمنظور نقدي وتحليلي مترابط، فما وصل إليه العالم اليوم وبعد سقوط االتحاد 

حضاري جديد للعالم الجديد ومرحلة جديدة يمكن أن  السوفيتي يؤكد مدى الحاجة إلى تقويم
تصل إليها البشرية دون أن تعيد إنتاج الفشل واألزمات والحروب، بصياغة دستور إنساني للعالم 
يعيد صياغة العالقات الدولية بين الشمال الغني والجنوب الفقير بين من يملك ومن ال يملك ومن 

  )29(.يأكل ومن ال يأكل

الثقافية الواسعة قد تولدت عند االحتكاك العربي المباشر بالغرب حيث كان  فكانت الصدمة
صيغة جديدة هي صيغة المواجهة الثقافية الشاملة، وحلت أوروبا في المنطقة  هذا االحتكاك متخذًا

العربية وهي تحمل حصائل كثيرة من ثقافتها التي خلقت مواجهة في العقل العربي عن الموقف أمام 
فة والحضارة الجديدة التي فرضت نفسها عليه، والتي أصبح يشعر بالنقص أمامها وعدم هذه الثقا



 العالقات الدولية وحوار الحضارات   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3581

بينما اآلن يعيش العالم فترة تفاعل ثقافي واسعة زادت من سعتها ، فهم أو استيعاب كامل لها
طبيعة التغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية الدولية والتطور الثقافي الذي أتاح لالتصال 

وإذا  ،افي مجاالت واسعة أوجدت حركة اتصال دولي لم يشهد العالم مثيل له في السابقالثق
أي الطرف المتلقي والمستقبل لهذا  ،في عملية هذا االتصال بالعرب والعالم الثالث يشكلون طرفًا

االتصال، وبأي وجه أو هدف تكون به الرسالة المرسلة فان طرف االستقبال يستقبلها رغم 
  )30(.انفه

لذلك وجب للحوار الحضاري بين العالم أن يكون حوارًا قائمًا على المساواة، وذلك 
باالعتراف لألمم النامية أنها أمم تتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول المتطورة، 

لمنا وان يعمل الطرفان على إيجاد الحلول المنصفة والدائمة المالئمة للمشاكل التي يعاني منها عا
  . )31(المعاصر

وحتى يصل الحوار بين الطرفين إلى قدر من المساواة الحضارية إلمكانية إيجاد حوار 
حضاري يجب أن يتوصل الجانب العربي إلى صيغة نهائية أو متفق عليها للتعامل مع الغرب تحمل 

العربية إزاء  معطيات ثقافية وحضارية دون أن يكون هنالك مالمح لإلحباط الذي تشعر به الثقافة
الثقافة الغربية ووضع خطط مستقبلية تفتح أوجه حوارات متجددة وبناءة مع الغرب تدور حول 
األساس اإلنساني كأساس قائم عليه الحوار من حرية إنسانية وحقوق وغير ذلك، باإلضافة إلى 

  )32(.التعاون والدعم من قبل اإلعالم العربي في ذلك

ثم محاورة اآلخر، واللحظة الراهنة اآلن بحاجة إلى  ذات أوًالفالعرب بحاجة إلى تحديد ال
تحديد الذات الثقافية أكثر من غيرها من اللحظات التي مرت في السابق، فالمسلمين عبر التاريخ 
استطاعوا معايشة أو التعايش مع الثقافات األخرى ليس فقط في الخارج، بل في الداخل فيما 

  )33(.األمر اآلن انتقل من التعايش إلى التضامن والتبادل لكن، بدار السالم عرف سابقًا

فنحن نتحدث اليوم عن تحدي معاصر برز من خالل تحوالت فكرية نتجت من تصادم بين 
نمطين معرفيان مختلفان اتخذا أنواعا عديدة من الصراع، والتي تحتاج إلى توليفة جديدة هي 

من خالله على التجانس الجوهري الذي نفقده  الثقافة والحضارة حتى ينطوي هذا التحدي ونعثر
أو الذي نبحث عنه فالتحدي المعاصر الذي نقصده هو نقطة التقاطع بين مجموعة المفاهيم 

  )34(.األساسية لدى اآلخر ولدينا نحن

فليس هنالك حلوًال سحرية كفيلة بتذليل كافة العقبات التي تعرقل مسيرة التنمية، فإذا أراد 
فعليه تقبل ضرورة أن يصبح األثرياء اقل ثراءًا والفقراء اقل فقرًا ولعل ،كوارث محققةالعالم تفادي 

تغيرًا كهذا يحتاج إلى استعداد فكري مختلف ومنظور جديد لتبدل األمور وإعادة التقييم واإلدراك 
  )35(.والوعي للحقائق الراهنة
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منظمة اليونسكو سنة في ندوة عقدتها " فرانسوا ميتران"وقد تحدث الرئيس الفرنسي 
أن ما نحتاج إليه هو عقد إنمائي بين الشمال والجنوب ورؤية عالمية واحدة " :قال فيه 1994

، "في البرازيل )ريودي جانيرو(للتنمية على غرار الرؤية العالمية المشتركة للبيئة التي أفرزتها قمة 
يين الرجال والنساء واألطفال كيف نقبل ان يموت مال" :وقد افتتح الرئيس الفرنسي خطابه بقوله

أمام عدسات المصورين في دول الجنوب الفقير؟ فإذا كانت هذه المشاهد المروعة تحرك مشاعرنا 
أن الذي  ،فان ذلك بعض الخير، إال أن ردود أفعالنا تجاه مآسي الجنوب مؤخرًا كانت مزاجية

ة النابعة من اإلحراج إلى الالمباالة أخشاه هو أننا في دول الشمال الغنية تحولنا من موقف الالمباال
النابعة من األنانية، فاهتمامنا بمشاريع التنمية بدا يتضاءل، بل أن بعض الحكومات تقول أن فشل 
الدول الفقيرة في الخروج من أزمتها مرده أن هذه األزمات هي من صنعتها وال تحاول الخروج منها 

  )36(."وهذا الزعم يمثل كارثة

قات المتشابكة التي تربط بين الشمال والجنوب، بين الدول المتقدمة والدول فتشخيص العال
المتخلفة، بين من يملك ومن ال يملك تمحورت وتحولت من نظرية وصفية مجردة تصف العالقة 

السياسية العربية على أساس أنها  بين الشمال والجنوب، إلى شعار سياسي يشهره خصوم النظم
ياسيا، فانتقلت هذه النظرية من استغالل المركز لألطراف من ناحية نظم تابعة اقتصاديًا وس

سياسية باالستعمار الغربي لشعوب العالم الثالث بأسلوب استعماري تقليدي، إلى ظهور نظرية 
االستعمار الجديد الذي تركز على الهيمنة االقتصادية لدول المركز أي التبعية االقتصادية، ثم إلى 

  )37(.ستعمار الذي وصف باالستعمار الثقافي والتبعية الثقافيةنوع جديد آخر من اال

وقد ثارت االجتهادات حولها بين االعتدال والتطرف في تقييم مسيرة التحديث في هذه البالد 
فالمعتدلون يرون أن التحديث على النمط الغربي له ايجابيات واضحة فهو يفتح البالد المتخلفة 

ل السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي، بينما المتطرفون على أفاق التجديد في المجا
يرفضون ذلك تماما فالتحديث على األساس الغربي يعتبر خطيئة كبرى وهو مرفوض جملًة 

من هنا البد لنا من وقفة نقدية في اإلجابة حول الشك الذي يساور األذهان في مجال . وتفصيًال
ئة الغربية إلى بيئات أخرى فهل يمكن إجتزاء األفكار التفاعل بين األفكار ونقلها من البي

والمؤسسات ونزعها من سياقها وزرعها في سياق أخر؟ وهل لو حدث ذلك يمكن أن تنجح 
   ؟العملية

يجيب السيد يسين، حول هذا التساؤل باإليجاب فيقول، نعم لسبب بسيط، هو إن هذه 
والتفاعالت بين الحضارات المختلفة وهذا ما العملية هي التي قامت عليها العالقات بين الشعوب 

تثبته جميع الدراسات التاريخية التي رصدت التفاعل بين األمم والشعوب في حاالت الحرب وفي 
أوقات السالم على السواء، فال يمكن القول أن هنالك حضارات اكتفت بذاتها ولم تتأثر إطالقا بقيم 

رة اإلسالمية بالفلسفة اليونانية؟ وهل كانت الحضارة الم تتأثر الحضا. وأفكار الحضارات األخرى
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اإلسالمية في عهود ازدهارها تابعة للحضارة اليونانية ألنها فتحت أبوابها أمام الجديد ووسعت 
ومن ناحية أخرى فالحضارة الغربية تأثرت تأثرًا بالغا بالحضارة  ،أفاقها في مواجهة المختلف

ي األندلس، بل أن البحوث الجديدة التي نفت استقاللية اإلسالمية من خالل االحتكاك بها ف
الحضارة الغربية وردها مباشرة إلى الحضارة اليونانية أثبتت أن هناك أصوًال أسيوية وافريقية 

األصول " أثينا السوداء"وقد تحدث المؤرخ األمريكي مارتن برنال في كتابه  ،للحضارة الغربية
وهو كتاب أثار ضجة كبيرة في الدوائر الفكرية الغربية ألنه " ربيةاإلفريقية األسيوية للحضارة الغ

قضى على أوهام ما يطلق عليه نظرية المركزية األوروبية التي نصبت من أوروبا المعيار في تقييم 
  )38(.التقدم والتطور

وفي ظل تعاظم ثورة المعلومات التي كان لها الدور األبرز في التأثير الحضاري على العالم 
لمعاصر والتي استطاعت هذه الثورة أن تقرب المسافات البعيدة بين أطراف هذا الكوكب بحيث ا

ألغت مقاييس الزمان والمكان، فأصبح العالم وكأنه مكان واحد فيه ترابط وتداخل شديدان 
مما يجعل الحديث عن الحضارات اآلن يختلف ويتجدد فأصبحت  ،ويزدادان يومًا بعد يوم

تتحسس نفسها في هذه المرحلة من التاريخ أكثر من أي مرحلة سابقة،  الحضارات وكأنها
اإلحساس الذي تولد فيه نظرة من الذات إلى اآلخر والذي أصبح فيها قدر من تغيير ال باس 

  )39(.به

كما أن هذه الحضارات أخذت تشكل لنفسها منظورًا عالميًا تنظر إلى ما حولها من خالله 
عالم ممكنًا ومتوفرًا عبر أكثر من أداة قدمتها ثورة المعلومات مثل بعد أن أصبح التفكير بال

إتاحة  االنترنت وقنوات البث الفضائي عبر األقمار الصناعية فساعدت هذه التقنيات الحديثة في
الفرصة الكبيرة لألمم والحضارات إلى أن تقف بوعي أمام المشكالت والمعضالت ذات الطابع 

المجتمع اإلنساني كافة بتداعيات ومضاعفات متفاوتة في النسبة والتأثير  العالمي والذي يتأثر بها
تدمير الطبيعة، واألمراض الفتاكة، والتضخم السكاني، و نقص المياه،و كمشكلة تلوث البيئة،

  )40(.وقضايا حقوق اإلنسان وغير ذلك

لتي تنتظر من فتوسع إدراك العالم بهذه المشكالت المستعصية، في زيادة إدراكه للمخاطر ا
حضارات العالم إن تسهم في إزالتها ومعالجتها والتخفيف منها واالتفاق فيما بينها على مواجهة 

ومن خالل ذلك يتأكد  ،هذه المشكالت والمخاطر من اجل إن يكون المستقبل مشرقا للجميع
سها بمقومات الحديث عن العالقة المفترضة بين الحضارات في هذا العالم التي ال زالت تحتفظ لنف

فعملية النقل واالقتباس واإلبداع الذاتي، عملية  )41(البقاء واالستعداد للنمو والنهوض واالستمرار
هل هناك : ال بد من أن ُتحدث بعض التشوهات في القيم هنا وهناك ولكن يبقى السؤال يدور حول

  )42(؟تغيير اجتماعي أو ثقافي يمكن أن يحدث في العالم دون أن يحدث سلبيات
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ويبقى أن نختبر صدق مقوالت نظرية التبعية الثقافية في ضوء حقائق العالم الكوني الذي 
نعيش فيه والذي لن تجدي في مواجهته التخندق وراء حصون الخصوصية الثقافية أو االنقطاع 
 عن متابعة ما يجري في الفكر العالمي خوفًا من تلوث الذات باألفكار المسمومة الواردة إلينا من

  .)43(الغرب

وقد صدرت دراسة في فرنسا أعدها بعض الباحثين والكتاب الفرنسيين حول أن تكون الثقافة 
المدخل المرتجى كبديل عن السياسة في معالجة األزمات العالمية، وان تكون العالقات الثقافية 

الذي  الدولية مهمة في مواجهة التشنجات السياسية القائمة على عرض عضالت السالح المدمر
على أن الثقافة في الوقت الحاضر ُتفهم بطريقة أكثر اتساعًا مما  ،وأكدت الدراسة ،يهدد البشرية

كانت عليه سابقًا أو في الماضي القريب فهي تتناول اإلنسان كجسمًا وعقًال وروحًا ووجدانًا، 
الثقافة والحق ويشكل ذلك عامًال قويًا في العالقات الدولية يتمثل في إعالن الحق اإلنساني ب

والنتيجة التي توصلت إليها الدراسة أن السياسة بمفردها لم تستطع أن تعالج ، بالمبادالت الثقافية
مشكالت الشعوب فال بد من تعاضد الثقافة وإبرازها لتطوير العالقات الدولية بين الدول والشعوب 

  )44(.على أسس جديدة قد تثبت فعاليتها وديمومتها على المدى البعيد

فالعالم بحاجة إلى صيانة جديدة قد تكون اقرب إلى ثورة حضارية بعيدة عن الثورات 
فمتغيرات العصر أصبحت أكثر تعقيدًا ومؤشرات الحاجة إلى التغيير  ،السياسية والعسكرية السابقة

بدأت تلوح في األفق، فالوقت قد حان والظروف قد نضجت لصياغة مبادرة حضارية عربية 
لتحديد تقديم وبلورة مجموعة متماسكة من األفكار والمقترحات حول رؤية عربية ونقصد هنا با

محددة لكيفية تحقيق السالم العالمي وكيفية حل الصراعات اإلقليمية وإعادة النظر في مفهوم 
التنمية والمساعدات االقتصادية المشروطة وفي حل مشكلة المديونية للعالم الثالث وتقديم أفكار 

كيف يمكن إصالح نظام األمم المتحدة وكيف يمكن تحرير الشرعية الدولية من محددة حول 
ازدواجية المعايير سواء بالنسبة لحق التدخل الذي يساء استخدامه كما رأينا في حالة حصار 
الشعب العراقي أو في العقوبات ضد ليبيا وكيف يمكن احترام الديمقراطية وحقوق اإلنسان وكيف 

ر الحضارات وحوار الثقافات بدًال من الحرب ضد الحضارات التي تدعو إليها يمكن أن نمارس حوا
أصوات عنصرية، فقد تكون هذه هي العناصر األساسية للمبادرة الحضارية العربية التي ندعو إليها 

  )45(.والتي ال يمكن صياغتها في شكلها النهائي بغير إسهام نشيط وفعال بين شقي العالم

أن في كل حضارة أفكار متنوعة ترتكز على مفاهيم دينية وثقافية  ،اونحن ال نتجاهل هن
وعلى واقع اجتماعي مختلف وعلى تاريخ مختلف، فكل هذه  ،مختلفة وعلى فلسفات متباينة

حضارة تثرى بالحضارات األخرى، لكن المهم هو أن يحتفظ  فكل )46(الظواهر تتداخل في عصرنا
الحديقة تختلف في مظهرها وفي حجمها وفي ألوانها، مثل النباتات في  ،كل فرد بخصوصيته

ولكنها تكون في مجموعها حديقة واحدة، أما سيادة حضارة واحدة، تتشكل حول الرأسمالية 
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االحتكارية وعبادة الدوالر وتمجيد الواليات المتحدة وحدها، فان هذا سيؤدي وال شك إلى إفقار 
حضارات األخرى وعلى ثرواتها في البقاء وفي التطور اإلنسانية كلها، فيتعين الحفاظ على مجمل ال

وفي مساعدة بعضها لبعضها األخر والشيء المؤكد أن ال بديل عن قيام حوار بين الثقافات ال 
  )47(.يكون تخليًا عما بينها من اختالفات وإنما حسن استخدام لها

 ،داة بين أيدي أصحابهفالقالب الثقافي أو الحضاري ال مانع من أن يتعدد طالما انه يبقى أ
فليس المهم أن تكون الحضارة أو الثقافة إسالمية أو مسيحية، شرقية أو غربية، وطنية أو وافدة 

 )48(أنها تستطيع استخدامها في الحوار أو مهجنة، ماركسية أو ليبرالية أو تنويرية أو سلفية، طالما
نها من اختالفات في نفس الوقت الذي فالبد للحوارات الحضارية أن تولي االحترام الواجب لما بي

تبنى فيه على الجوهر األخالقي المشترك الذي نعتز به جميعا والذي يعترف ويحترم كرامة الفرد 
  )49(.وحقوقه ومسؤولياته

فالسياسة الحضارية ليست شيئا أشبه بالسياسة االقتصادية أو سياسة التوظيف أو مثل تلك 
اردات، إن السياسة الحضارية المرسومة والمنفذة بعناية السياسة التي تنظم الصادرات والو

وحساسية تتركز في قضية إطالق عنان قوى الشعر اإلبداعية من اجل إيجاد مناخ يؤدي إلى 
اإلبداع، أن هذا يجب أن يكون برنامج عمل واع ومتفق عليه يشد الحضارة من مقعدها الخلفي 

هام أهمية ضرورات الحياة األخرى، وبمعنى أخر، فان فالتعبير الحضاري للشعب  ،إلى أولوية أعلى
و ربما ،عمل السياسة الحضارية هو التركيز في الحفاظ على الميراث وترقيته وإبرازه واالهتمام به

يكون من الضروري ايضًا اإلقرار بمدى أهمية األبعاد الحضارية للتنمية، وبنفس القدر من 
ا البراجمانية والمؤسسية، فتلك المضامين والطرق الضرورة وضع موجز لسياسة تشرح مضامينه

سوف تتغير من شعب إلى شعب ومن بلد إلى آخر، ولكن في مكان ما وعلى امتداد الخط، سوف 
تساعد األصالة الحضارية أو الثقافية للشعوب على تشكيل مصيرها وقلب آليات التغيير التي 

   )50(.تواجهها

سوف تتحقق عبر مرحلة زمنية، ذلك هو السبب في  فعملية الدمج بين الحضارة والتنمية
ضرورة إعطاء جزء هام من خطة التنمية إلى الرؤية الحضارية، فمع الوقت، سوف تؤدي علمية 

والحماية وإبداع الحضارات الحية من اجل الوصول إلى تفاهم مع المتغيرات  التوازن بين القوة
ن الزوايا الحضارية كما تجاز من الزوايا المالية الثقافية، وربما تجاز يومًا مشروعات التنمية م

  )51(.والبيئية

فمن المستحيل في ظل الحدود الممتدة، تخيل عالم تقوم فيه الحضارات بحماية نفسها 
إنني ال : باالنغالق أو عزل نفسها في مواجهة التأثيرات والمؤثرات الخارجية فيقول غاندي في ذلك

هات وان تغلق نوافذي، إنني أود أن تهب كل ثقافة األراضي على أود أن يسور منزلي من جميع الج
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يؤيد روجية ، وفي مكان آخر ،)52(منزلي حرة قدر المستطاع لكنني ارفض إن تذروني أيا منها
يذكر من شروطها أن تحتل و جارودي لقيام ثورة ثقافية عارمة لتيسير الحوار بين الحضارات

مكانة متساوية في األهمية على األقل لمكانة الثقافة الغربية، الحضارات غير الغربية في الدراسات 
وينادي أيضا إلى النظر إلى الفلسفة نظرة جديدة مختلفة عن النظرة السابقة باعتبارها بحثًا فكريًا 

  .)53(بل طريقة حياة جديدة لمستقبل جديد

ملحة في عالمنا فالحوار بين العرب والحضارات األخرى، أصبح ضرورة  ،وأخيرا وليس أخرًا
ولهذا يجب على كل ،المعاصر حيث تتعاظم أهمية التكتالت االقتصادية وتتفاقم األخطار الدولية

طرف من الطرفين المتحاورين أن يدرك ويتفهم أمور الطرف اآلخر على حقيقتها وأن يعمل من 
فيجب أن  ،ءاجل إثبات وجوده فذلك يساعد على االنفتاح ويمهد الطريق مجددًا أمام حوار بنا

  التي  يدرك الطرفان إن العقبات

حالت دون تحقيق هذا الحوار ينبغي أن تكون حافزًا للوصول إليه وتحقيقه خاصًة وأن 
كما يجب أن يدرك الطرفان إن األمور الثقافية والحضارية تتالءم  ،الطريق إليه ما زال شاقًا

نطلق الحوار مجددا على أسس من وتتوافق مع األمور االقتصادية والسياسية لهذا يجب أن ي
. إذ إن العالم بأسره أصبح يخضع لعدد من التناقضات واألخطار التي تهدد مصيره. المساواة

فيجب أن يعمل الطرفان وبصورة مشتركة على إيجاد الحلول المناسبة والمالئمة للمشاكل التي 
وار أصبح ضروريًا ليس للهروب المعاصر كي نتوصل إلى إنشاء عالم واحد، فالح يعاني منها عالمنا

من قنبلة نووية أو حروب فضائية وإنما أيضا للهروب من الفقر والجوع والتفجر السكاني 
  )54(.والمديونية والزحف الصحراوي والتلوث والخلل االقتصادي واالجتماعي

  :الخاتمة

 - ي هذه العالقةأ –رغم اإلطار الذي تشكلت منه طبيعة العالقة التي تربطنا بالغرب إال أنها 
فاإلنسان هو الذات الفاعلة في التاريخ  ،كما أنها ليست جوهرًا جامدًا ال يتغير ،ليست قدرًا ثابتًا

والقادر على صنع وإعادة صنع هذا التاريخ، طالما توفرت لديه اإلرادة الجماعية والبدء بوضع 
واالحترام المتبادل وتامين تاريخ جديد لعالقة مع الغرب تتأسس على التفاهم والتقدير الواعي 

  . المصالح المشتركة وغير ذلك من األمور التي يمكن أن توجد نوع من التماس مع الغرب

وإذا كان نموذج الحوار قد وجد في الماضي، وكان نموذج الصراع هو األكثر سيادة في 
لوضع حد  الوقت الحاضر، فانه من الممكن استعادة نموذج الحوار عن طريق بذل جهود متواصلة

لالستقطاب بين الثقافة العظمى والثقافة الصغرى بين ثقافة المركز وثقافات األطراف فال بد أن 
إضافة إلى انه يجب وضع حد للصور الجامدة التي ، يكون نصيب لنا في كتابة التاريخ للبشرية

. وغير ذلكتصنعها كل ثقافة للثقافات األخرى من صور تخلف وتَاخر وصورة العبد وصورة السيد 
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لذا فأن هناك ضرورة ملحة في تغيير نظرة الغرب لنا ولن تستقيم هذه النظرة ما لم نستطع 
   .يلم بناو إذ ال يمكن تحميل الغرب مسؤولية ما الم ،تصحيح نظرتنا ألنفسنا

كذلك يمكن أن يكون لوسائل اإلعالم الدور الكبير في تغيير هذه الصورة ولفت النظر إلى 
 ،يفنا على الثقافات األخرى لفتح نوافذ جديدة يمكن إن تدخل الحوار من خاللهاثقافتنا وتعر

ولفهم العالقة بين الثقافات والحضارات المختلفة، فإنها كإقامة عالقة بين الفنان والسياسي، 
باستخراج أشياء متشابهة بين فنان حاذق وسياسي محنك، فعلى الرغم من التباين الواضح بينهما 

مكن أن نجد بينهما شيء من التشابه فالدبلوماسية مثال هو فن سياسي، جمعت بين إال أننا ي
  . مجالين مختلفين

وهكذا هي الحضارات والثقافات تتباين ولكن يمكن إيجاد أشياء أساسية تجمعها والبد أن 
حوار  يكون هذا الشيء أوًال وأخيرًا هو اإلنسان فليكن اإلنسان هو نقطة االنطالق المبدئية إلقامة

  .يخدم العالم بشقيه الشمالي والجنوبي

  !أم إن اإلنسانية تختلف عند إنسان الشمال منه عن إنسان الجنوب؟

  االستنتاجات والتوصيات

  :يمكن من خالل هذه الدراسة الوصول إلى عدد من االستنتاجات

االعتماد  الندية مطلوبة في التنمية حتى لو لم تكن متكافئة أو متشابهة وهي مطلوبة لتحقيق -1
من  المتبادل بين مؤثرين ومتأثرين فالعالقة متبادلة تماما، والندية المتكافئة تحتاج إلى عقود

  . الزمن وليس عدد من السنوات

االقتباس من الغرب ليس معناه االندماج وإقفال الفكر دون االختيار السليم وتجاوز المعطيات  -2
 .التي ال تصلح لهذا المجتمع أو ذاك

وف تأخذ طابعًا قائمًا على االحترام المتبادل بين العرب والغرب، وليس قائمة على العالقة س -3
 .تبعية األول للثاني

نحن جميعا متفقين على أهمية بناء متعدد للثقافة تمامًا كحرصنا على عالم متعدد األقطاب  -4
 .في السياسة واالقتصاد والعلوم فالثقافة كائن ويطور وقد يتغير أيضا

اري وحده ال يكفي ليكون بناءًا ومحققًا لألهداف المرجوة فال بد أن تتشارك الحوار الحض -5
   .الجوانب األخرى لبناء حوار مكتمل من جميع المجاالت واالتجاهات

بين  يمكن أن يحقق الحوار بين الحضارات مدخًال جديدًا في إقامة عالقات دولية متينة -6
 .الدول لمواجهة المشكالت العالمية
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سي والعقلي يفضيان باإلنسان وبالحضارات إلى االعتراف دائما باآلخرين وحقهم النضوج النف -7
في أن يكونوا مختلفين أو متميزين فالحوار رهن بإرادة أطرافه دون ترديد للماضي أو 

 . محاكاة للغير

وأخيرا يجب أن يكون مركز الحوار دائما وأبدا ينطلق من اإلنسان وألجله الن اإلنسان هو  -8
فليكن اإلنسان واإلنسانية النقطة األساسية . مية وهو هدفها وهو أساس إقامتهامحور التن

أفليس اإلنسان هو األساس في هذه الدنيا من بدايتها وحتى  ،للحوار أيا كان شكله أو هدفه
  .نهايتها
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 محمد عبدهاإلمام عند  التجديد في الفكر السياسي اإلسالمي الحديث
  

  **فوزي أحمد تيمو *القعايدة علي زيد نايف

  

  ملخص

مضامين وأبعاد فلسفة التجديد في فكر محمـد عبـده والطروحـات الفلسـفية      معرفةهدفت الدراسة إلى 
الجديدة التي قدمها في مجال الفكر السياسي االسالمي، وتناقش الدراسة اإلشكاليات الفلسفية التـي طرحهـا   
المفكــر اإلســالمي محمــد عبــده والتــي أثــارت جــدًال ونقاشــًا واســعًا لــدى البــاحثين والمفكــرين والتــي يمكــن      

علـى  التعـرف  وتبارها طرحًا فكريًا يسهم في تحرير الفكر اإلسالمي وتجديـده وفـق رؤيـة فلسـفية واضـحة،      اع
واعتمدت الدراسـة علـى اسـتخدام المـنهج التـاريخي      ، قضايا السلطة في اإلسالمومن قيم نظام الحكم  هموقف

ــر  لدراســة الظــواهر السياســية   والمــنهج االســتقرائي  ، التحليــل السياســي لألحــداث   - ــه نظــر المفك ، مــن وجه
وخلصت الدراسة إلى أنه يرجع الفضل لإلمام محمد عبده في التأكيد على ربط الدين بالمعاصرة على أساس 

واإلمـام محمـد عبـده قـدم      أن هذه تعد من مقومات الـدين اإلسـالمي باعتبـاره دينـًا عقالنيـًا بالدرجـة األولـى،       
 اسـية، مـا قدمـه مـن أفكـار سياسـية      واحي، ومـن مسـاهماته بالسي  برنامجًا شامًال متكامًال للتجديد في كافة النـ 

الشــورى، والقــانون، ومســؤولية الحــاكم، والطاعــة،   : نظــام وقــيم الحكــم فــي االســالم، مثــل    تأكيــده علــى فــي 
  .والحرية، والديمقراطية، والعدالة والمساواه، واالستقالل والوحدة، واالعتدال والوسطية

الفكـــر السياســـي اإلســـالمي التجديـــد، الفكـــر السياســـي، الفكـــر السياســـي اإلســـالمي،  : الكلمـــات المفتاحيـــة
  .محمد عبده اإلمام ،الحديث
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Renewal in Modern Islamic Political Thought of  
Imam Mohammad Abdo  

 

Zaid N. Al-Qaidati and Fawzi A. Tim, Department of Political Science, 
College of Social Sciences, Mutah University, Karak, Jordan. 

 

Abstract 
The objectives of this study are centered on the implications and the dimensions of 

the innovation philosophy found within the Imam Mohammad Abdo's intellect and the 
new philosophical expositions he Presented In Modern Islamic Political Thought. The 
study also discusses the philosophical issues that had been presented by the Islamic 
thinker Mohammad Abdo, which aroused a broad controversy and discussion among the 
researchers and thinkers. In addition to this, it can be considered an intellectual 
proposition that contributes to the liberation of the Islamic thought and innovating it 
according to a clear philosophical vision & And knowing his position on the values of 
the system of government and issues of power in Islam, The study adopted the inductive 
approach & Historical approach. The study concluded that thanks to the Imam 
Mohammad Abdo the correlation between religion and modernity has been stressed on 
the basis that it is considered one of the Islamic religion fundamentals seeing as it is 
primarily a rational religion & Imam Mohammad Abdo presented a comprehensive and a 
complete program for innovation in all respects. One of the political contributions of 
Sheikh Mohammad Abdo are his political opinions: his emphasis on the essence of the 
system and values of governance in Islam, such as: Shura, law, responsibility of the 
ruler, obedience, freedom, democracy, justice and equality, independence and unity, 
moderation and moderation. 

Keywords: Renewal, Political thought, Islamic political thought, Modern islamic 
political thought, Imam Muhammad Abdo. 

  

  : المقدمة

يعد مفهوم التجديد أحد المفاهيم المحورية في دراسات الفكر السياسي، فقد شغل اهتمام 
 غزوال العديد من المفكرين العرب والمسلمين في عصور مختلفة، وخاصة في العصور التي رافقها

الثامن عشر، حيث توسع تطلعها العربية واإلسالمية منذ أواخر القرن  ةالغربي الذي تعرضت له األم
حول عالقة  الجدل الفكري والسياسيبعد االستعمار إلى نمط الثقافة الحضارية الغربية، وكثر 

الغربية، وقد نتج عن  لإلحتكاك بالحضارة الدين بالسياسة في الفكر اإلسالمي والذي كان نتيجة
ظهور العديد من التيارات الفكرية،  لقرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينأواخر اهذا االحتكاك 

  ):590: 1986الجابري، ( وهي
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الموروث  - بضرورة السعي للعودة إلى األصول  التقليدي، ويناديالتيار األصولي السلفي  -1
والنظر للعلوم العصرية والتي منها العلوم السياسية  ،، وليس االتيان بجديد-الديني األصلي

 .فقط رافض لكل ما جاء به الغرب معتبرًا ذلك استعمارًا فكريًا وسياسيًا من منظور إسالمي
للتمسك بكل ما جاءت به  ، وينادي بضرورة السعيالتيار الرافض للحضارة اإلسالمية والدين -2

 .وسببًا للتخلف الحاصل بالدول اإلسالميةالحضارة الغربية باعتبار أن الدين أساسًا 

تطوير الفكر والخطاب بما يتفق ويدعو إلى ) اإلصالحي/ التجديدي( التيار السلفي التنويري -3
، وضرورة التمسك بقيم اإلسالم من أجل النهوض باألمة اإلسالمية واإلندماج ومعطيات العصر

السعي للتجديد واالصالح السياسي في الحضارة الغربية مع االحتفاظ بالهوية الدينية، و
  .واالجتماعي والديني والثقافي عن طريق األخذ من الغرب انطالقًا من األصول

الفكر  اإلسالمي تتعلق بتجديد الكبرى التي مازالت مطروحة على الفكرمن هنا فإن القضية 
المدنية  ةوتأسيس الدول اإلسالمية المرجعية،لرجوع إلى القيم ، وهي قضية تدعو لالسياسي

وعي الفكري وغياب ال غفرا، فالجهل والمارس باسمها الحكم في إطار شرعيتالسلطة والقيم التي و
أخطاء منهجية ومغالطات وقيم نظام الحكم في االسالم أدى لظهور  بشؤون اإلسالم السياسي

  .)163: 2016مجاهد، ( حول فصل الدين عن السياسة تاريخية

والروح والزمن  االدين والدنييشتمل على  عني منهج حياة متكاملياإلسالم فيه أن  الشكمما 
بلورة مشروع فكري ، وبذلك استطاع العديد من المفكرين العرب والمسلمين والشرع ةوالسياس
؛ حيث يقوم مفهوم اإلسالميالحكم باإلستناد إلى قواعد النظام  متكامل، تجديدي إصالحي

على االجتهاد واستخدام العقل في المسائل  اإلسالميةالتجديد السياسي في ارتباطه بالخبرة 
مع  يكون منسجمًاللوفاء من قبل العقل اإلسالمي لنموذجه الموروث اتحقيق  على يؤكدالفقهية، و

  ).2017عياش، ( ةواإلسالمي ةالعربي ةمستلزمات الحضار

ى اساس وعليه فقد اتضح أن استلهام التطور الحضاري الغربي وعلومه واالنطالق منه عل
 من به علق قد مما الدين التجديد وتخليص تحقق إال من خالليال يمكن أن إسالمي،  منظور
لنظام الحكم في  العامة األسس في ما مع يتماشى لم الذي الفكر في التخلف أو البدع نتيجة شوائب
 ي،السياسمجال البالمستحدثة في كل ما يتعلق  مرونة والقدرة على مواجهه المواقف من اإلسالم

 ونظمًا فكرًا: وبما يمكن إصالح حال األمة وإحداث التغيير اإليجابي لعناصر الرابطة السياسية
  .)265: 2016البشري، ( وحركة

هو أعالمه أبرز لعل من و السلفي التجديدي بشيء من التفصيل التيارومن هنا تم تناول 
بلغت البالد  -عشر الميالديالقرن التاسع  -  هفي عصرف ،)1905 -1849(األمام محمد عبده 

اإلسالمية مبلًغا عظيما من الوهن والتفرق، ويرجع ذلك إلى التفكك العقائدي والصراع المذهبي 
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واللهو فبعدوا وانصرفوا عن اإلسالم من جهة والقبلي من جهة، وانصراف رجال الدولة إلى المتع 
 الذي استهدف بالد المسلمين كافةتزامن هذا الخذالن والضعف مع الغزو االستعماري وأخرى، 

  .)399: 2011االعرجي، (

أطل القرن التاسع على الدول اإلسالمية بأحداث كان لها األثر الكبير على جميع نواحي 
م 1798هذا عند احتالل الفرنسيون مصر عام ويبرز ، ومن ابرزها الجانب الديني والسياسي الحياة

المعقودة بين الدول ) لندن(بالحكم بموجب معاهدة م، وانفراد محمد علي باشا 1801حتى عام 
م، وكذلك عندما احتلت بريطانيا عدن في عام 1841العثمانية والدول الغربية الكبرى في عام 

ية هذه األحداث السياس، م وذلك لتأمين طرق المواصالت لها إلى الهند والشرق األقصى1839
فلم يكن سلبيا على حياة اإلمام محمد عبده، كان لها األثر الكبير وغيرها الكثير المضطربة 

تجاهها، بل كان إيجابيا ومتفاعًلا معها، متأثرا بها ومؤثرا فيها، فكشفت عن معدنه األصيل وأبرزت 
معالم شخصيته الفذة من التمسك بالعقيدة ونصرة اإلسالم، يتجلى ذلك في موافقه العظيمة وخاصة 

وتكوينه للجميعات  ه لالستبداد حتى أدى ذلك إلى نفيه من مصرأثره على األحوال السياسية وإنكار
قالب، ( في الفكر اإلسالمي واإلصالحيجديدي السرية والخيرية التي من خاللها قاد نشاطه الت

2000 :7.(  

م، وانشغل بالدفاع عن اإلسالم 1882عاش اإلمام محمد عبده في زمن اإلحتالل لمصر عام 
الفالسفة والمفكرين الفرنسيين، وحدد أهداف حركته في العمل الدائم في مواجهة ادعاءات بعض 

وتجديد  من أجل اإلصالح الديني عن طريق تحرير الفكر اإلسالمي الديني وتطهيره من البدع
أعطى محمد  كما، المسلم المفكر إلعالء قيمة العقل ودعى، افكاره من الجانبين الديني والسياسي

االجتهاد وتجديد الفكر اإلسالمي، وفقهه لالستجابة لمطالب و دعوةالبعبده اهتماما خاصا 
وسائل البحث والمعرفة التي تسهم في تطوير  يالنهوض والصحوة، ليمتلك المجتمع اإلسالم

  ).18-14: 2014،الوين( المجتمع اإلسالمي، ولتعزيز دعوته إلى االجتهاد والتجديد

متطور للقانون اإلسالمي مستفيدا في ذلك من على خلق نظام األمام ل في ضوء ما سبق عم
توليه منصب القضاء في المحاكم الشرعية، واالفتاء لعموم الديار المصرية الذي يسمح للقاضي 
باالجتهاد في حالة غياب النص واختيار الحكم المالئم للحالة المعروضة من بين المذاهب 

فلسفته اإلجتماعية، ومنهجه في إصالح المجتمع لذا فقد كان لإلمام محمد عبده  ؛اإلسالمية األربعة
 يباعتباره المصدر الرئيس يتجديد الفكر اإلسالم يفكره ه يكانت القضية األساسية فولذلك 

 :2019 القصاص،( مصر يالذى ساد مظاهر الحياة االجتماعية والسياسية ف يللنظام الفكر
فهم األصول الدينية لإلسالم،  يقل فبمعنى إحداث نمط جديد من التفكير يستند إلى الع، )254

، لهذا على عكس ما ساد من جمود وتقليد نتيجة لغلق باب االجتهاد والحجر على الحرية الفكرية
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تفرض اإلسالم  فمبادىء، اإلسالم يظاهرة السلطة وطبيعتها والحكم فب محمد عبدهفقد أهتم 
بتطبيقها من جانب من يملك حق الحكم والسيطرة والنفوذ، ولكنها ال تكون أبدًا ذريعة لقيام  التزام

، وعلى الحكومة أن تسعى إلى تطبيق هذه المبادئ من خالل الظروف السائدة يحكم ثيوقراط
، بمعنى آخر أن الحكومة فى يأن تصطبغ أعمالها بالطابع المدن يالمجتمع، أ يوالواقع القائم ف

الحفاظ على القيم والمبادئ العامة  يوإنما لها وظيفية دينية تتحدد ف يسالم ليس لها طابع ديناإل
، أحمد( وتنوير العقول من جهالتها، وعندئذ يجئ الهدف السياسى من تلقاء نفسه، لإلسالم
1978: 265(.  

مما  ،باب اجتهاد يوالثان يالجانب التجديد: هما، بين جانبينمحمد عبده  زاوج اإلماملقد 
ت جاء، كما وقد أثار جدًال واسع النطاق بين المفكرين اإلسالميين والمستشرقين على حد سواء

األمة  ة، فما أشد حاجاوقته يفالسياسي األسالمية في التجديد  اإلمام محمد عبده فلسفة
الظالم؛ وإلى منهجه إلى عصور العودة به يريدون لما  همواجهتإلى أفكاره المستنيرة اإلسالمي 

لكل من يريد أن  هأعمالواالستزادة ب الخرافات، يبه على أعداء العقل ومروج لإلستعانه يالعقالن
  ).249 :2012الريدي، ( يستعيد روح النهضة

  :الدراسة مشكلة

ي موضوع اشكالية التجديد في الفكر السياسي اإلسالمي فتحاول هذه الدراسة البحث 
الحديث من وجهة نظر األمام محمد عبده وذلك للوقوف على رؤى التيار السلفي التجديدي في 
الفكر السياسي اإلسالمي من جهة، وجمود الفكر السياسي اإلسالمي الحديث وغياب األصالة في 

هة أخرى، حيث أن المدرسة الفكرية السياسية ما أدبياته وعدم قدرته على مواكبة العصر من ج
تزال كما هي منذ عقود تعيد خطابها دون حدوث تجديد أو تأصيل وما يزال الفكر يتنازعه 

التقليدي الذي عجز عن فهم الواقع وضرورة مواكبة تطوره واالجتهاد فيه وله، : الخطابان
لذلك عمد عدد من المفكرين  والحداثي الذي انفصل تحت ضغط الواقع عن جذوره وأصوله،

ه ودون غياب العرب والمسلمين إلى طرح أفكار سياسية تجديدية بما يتفق ومعطيات العصرمن جه
وقد اثارت أراء محمد عبده التجديدية حفيظة التقليديين والمحافظين ، األصالة من جهة أخرى

كاره التجديدية واالصالحية القت الذين لم يكتفوا بتنفيذ أفكاره بل تعدوا ذلك بالتشهير به، لكن اف
قبوًال من المفكرين المسلمين المستنيرين، لذلك ستناقش الدراسة اإلشكاليات الفلسفية التي 

  .طرحها المفكر االسالمي محمد عبده في التجديد وفق رؤوية فلسفية واضحة بالجانب السياسي
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ل اإلجابة عن التساؤالت في ضوء ما تقدم تتحدد مشكلة الدراسة من خال: أسئلة الدراسة
  :التالية

 عبده اإلمام محمد ما أمكانية اإلفادة من االتجاهات الفكرية والتجديدية التي يطرحها كل من -1
 في الجانب السياسي؟

الشورى، والقانون، : ، مثلقيم الحكم في االسالممن نظام و عبده محمد ما موقف اإلمام -2
والديمقراطية، والعدالة والمساواه، واالستقالل  ،ومسؤولية الحاكم، والطاعة، والحرية

  .؟والوسطية والوحدة، واالعتدال

 ؟فلسفة التجديد اإلسالمي في فكر األمام محمد عبدهما هي  -3

  :إلى تهدف هذه الدراسة: أهداف الدراسة

 .تقديم لمحة عن حياة األمام محمد عبده ونشأته فلسفته اإلسالمية -1

الفكرية والتجديدية التي يطرحها اإلمام محمد عبده في الجانب االتجاهات التعرف على  -2
 .السياسي

 .عبده محمد اإلمامعند  فكر السياسيالتعرف على ال -3

 .سالمالحكم في اإلنظام موقف اإلمام محمد عبده من قيم التعرف  -4

 .فلسفة التجديد اإلسالمي في فكر األمام محمد عبدهالتعرف على  -5

 .التجديد في عبده اإلمام محمد المفكر اسهامات التعرف على أهم -6
 أشكال كل عن عبر إبعاده السياسي اإلسالمي، الفكري االهتمام مجال في التجديد حقل وضع -7

 .الذات على المنغلقة األحادية الرؤية أو التقليد

  -:تيأهمية الدراسة من الناحيتين العلمية والعملية على النحو اآل تبرز :أهمية الدراسة

كونها تتطرق لموضوع ما زال في تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية : األهمية العلمية -1
لمفهوم التجديد  ةيإبراز الصورة الحقيقخصبًا في مجال البحث، حيث تحاول هذه الدراسة 

بوصفة مرتكزًا مهمًا العادة بناء الفكر السياسي اإلسالمي وتعزيز مثالية الحكم في اإلسالم، 
شخصيات جديدة في الفكر السياسي اإلسالمي لم تتطرق إليها من قبل في الدراسة  وأبراز

بصفة مستقلة وموسعه من جهه، ومن جهه أخرى محاولتها تقديم نماذج فكرية ورؤية تحليلة 
نحو  عبده محمد األمام المفكر: آلراء بعض رواد الفكر السياسي اإلسالمي الحديث أمثال

  .السياسية ونظام الحكم في اإلسالم القضايا مع املالتع في التجديد وأهميته
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توفر الدراسة عمليًا مشروعًا فكريًا يمكن أن يتم تطبيقه من قبل نظام الحكم : األهمية العملية -2
إيقاظ وعي ، ولعدة قرون من الجمود الفكري الذي أصابهاالسالمي العربي  تحرير العقلل

الحكام  ىاالستبداد والسخط عل ىالثورة علو نيةنحو التحرر، وبعث الوط اإلسالمية األمة
خاصة وأن فشل لمواكبة التطورات السريعة الديني إحياء االجتهاد نحو المستبدين، والدعوة 

يقظة العقل التجارب االشتراكية والقومية في المنطقة العربية ساهم في اتخاذ االسالم الحل ل
الفكري ليقاوم دعاة التقليد والجمود السياسية، والبديل  المسلم لمواجهة التحديات الفكرية

  .ىخرأمن ناحية الغربي من ناحية ودعاة التغريب 

  :منهجية الدراسة

 في الجذور التاريخية لمفهوم التجديد منهج التاريخي لدراسةالتعتمد الدراسة على استخدام 
المنهج األستقرائي وكذلك عبده،  نظر األمام محمد وجهة من اسي اإلسالمي الحديثیالس الفكر

ودراسته على ضوء الحقائق القائمة فيه للحصول الظواهر السياسية الستقراء الواقع السياسي و
على نتائج علمية تشكل تعميمات فكرية سياسية يستفاد منها في تقويم األداء وتصحيح الخطأ 

الحقائق الفردية إلى ي من من الخاص إلى العام أ وتقديم مبادىء وآراء مستخلصه من الواقع
 من ورد ما ، وبيان أدلته الفكرية لتحليل-موضوع الدراسة-  المفكر حولء وبيان أرا الفروض العامة

جهه، ومناقشته وبناء االستنتاجات عليها من جهه أخرى، واستقراء  في التجديد من ورؤى أفكار
  .أمثال األمام محمد عبده يديالتيار السلفي التجدمالمح الفلسفة اإلسالمية في فكر مفكري 

  :الدراسة مصطلحات بأهم تعريفًا يلي فيما: مصطلحات الدراسة

لغًة هو التجديد من الجدة وهو مصدر الجديد، من جدد الشيء إذا صار جديدًا،  :التجديد -1
واصطالحًا هو عملية تفاعلية حيوية ). 111: 1994ابن منظور، ( وارجع إلى حالته األولى

تستهدف النبية الفكرية العادة اكتشافها وتطويرها وفقًا للفهم الزمني الذي يعي حاجات 
 ).2016:15المؤمن، ( عصر بقواعده ومنهجه ومرجعيته وثوابتهاالنسان بجميع متطلبات ال

 التي والمحدثات البدع من -أي اإلسالم -تخليص الدين : ويعرف التجديد إجرائيًا بأنه
 الدين ذاته، التجديد على يقع ومستجداتها، اذًا ال الحياة واقع على له واسقاطه أضيفت
  .معه والتفاعل به االنضباط ومدى بالدين األمة عالقة على يقع وإنما

كل ما يتعلق بتكوين المجتمعات االنسانية وإدارة "عرفه البشري بأنه  :الفكر السياسي -2
من حيث تشكل الجماعات في الواقع الحاصل أو في الدعودة إلى التكوين،  شؤونها الجماعية

إلى التقرير ومن حيث إدارة شؤون الجماعات بما ينفذ فعًال ويجرى إعماله أو بالدعوة 
األفكار واآلراء التي يصيغها  :بأنه إجرائيًا السياسي الفكر ويعرف ).1: 2016"(والتنفيذ

العقل البشري إلدراك الفرد لطبيعة النظام السياسي في المجتمع بجميع أبعاده وتفسير 
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الظاهرة السياسية وعالقتها بالعالم والمجتمع من حيث وجودها وعدمها وخصائصها وقوتها 
  .ظائفها والقائمين عليهاوو

عرفه جبرون بأنه مفهوم ظهرت بدايته الفعلية منذ وفاة الرسول  :الفكر السياسي اإلسالمي -3
هـ، وهو حصيلة التفكير الواعي والعقالني للمسلمين في 11صل الله عليه وسلم سنة 

 لفكرا ويعرف). 10: 2015) (الدولة(، والمؤسسة السياسية )الشرعية(مسألتي السياسة 
 والرؤى واالجتهادات النتاج الفكري المعرفي واآلراء :بأنه إجرائيًا اإلسالمي السياسي

 والسلطة الدولة للمفكرين اإلسالميين من التيارين السلفي الحداثي والذي يركز على طبيعة
  .األصول والقواعد اإلسالمية منظور واألمة من

الحديث لغًة من الحداثة، وهو الجديد من األشياء، وهو  :الحديث الفكر السياسي اإلسالمي - 4
 عكس القديم تمامًا، وهو فتية السن يقال شاب حدث وشابة حدثة أي فتية السن

كما يطَلق على الكالم، قليله وكثيره؛ ألنه يحدث ويتجدد شيًئا ). 177: ت.الفراهيدي، د(
ف الفكر السياسي اإلسالمي كما ويعر). 41: 1994ابن منظور، ( فشيًئا، وجمعه أحاديث
قيد لتحديد الفترة الزمانية للفكر السياسي اإلسالمي الذي يؤرخ من " الحديث اصطالحًا بإنه

النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي إلى نهاية الدولة العثمانية في النصف األول 
 ).2015كهوس، ( "من القرن العشرين

العودة لألصل وتخليص الدين مما قد "رفته مجاهد بأنه ع :التجديد في الفكر اإلسالمي - 5
يكون قد علق به من شوائب نتيجة البدع أو الجهل أو غيرها وال يقصد به تغيير احكام 

 "الدين فهي ثابته ال تتغير وال تتجدد، إذًا التجديد يكون في المسلمين وليس في االسالم
تجديد أولي في : اإلسالمي أجرائيًا بأنهويعرف التجديد في الفكر السياسي  ).529: 2016(

بنية العقل اإلسالمي وليس في اإلسالم، يهدف إلى إحداث تحوالت في نظم وآليات التفكير 
والمقاربات المنهجية وإعادة النظر في بنية الموروثات الفقهية تطوير وتجديد العلوم 

  .اسياإلسالمية وإعادة النظر في دراسة هذه العلوم من عده منظور سي

   :الدراسات السابقة

مشروعات التجديد في الفكر السياسي اإلسالمي : "، بعنوان)2018( برغشدراسة  -1

، هدفت الدراسة إلى عرض وتقويم األفكار التي نادى "دراسة مقارنة: الحديث والمعاصر
. بها المفكرون والتيارات في مجال تجديد الفكر السياسي اإلسالمي الحديث والمعاصر

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لعرض وتحليل وتفسير ومقارنة 
وخلصت الدراسة إلى أن . صالحيما تضمنته اسهامات مفكري التيار األصولي السلفي واال
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قضية تجديد الفكر السياسي اإلسالمي أصبحت إحدى أهم القضايا البارزة على مستوى 
المجتمعات، وأن التجديد كان يعني لمفكري التيار األصولي السلفي العودة إلى األصول وليس 

ر الفكر والخطاب االتيان بجديد، أما بالنسبة للتيار اإلصالحي فإن التجديد كان يعني تطوي
  .العصربما يتفق ومعطيات 

هدفت الدراسة  "الفكر االصالحي عند محمد عبده": ، بعنوان)2017( بن جلول دراسة -2
إلى التعريف بأحد أبرز زعماء اإلصالح العرب في العصر الحديث، ومبادرته لنهوض بفكر 

اعتمدت الدراسة المنهج سياسي اسالمي جديد في ظل تصاعد الغزو الثقافي الغربي، 
يعد من المجددون للفكر اإلسالمي الذي عبده وخلصت الدراسة إلى أن محمد . التاريخي

كان له دور كبير في تطوير الخطاب السياسي لفكر الوسطية، وأن تجديد الفكر السياسي 
 –بياإلسالمي وتحديثه يعد مرجعية أخالقية لبناء الدولة المدنية الحديثة في المجال العر

الروح العملية واإلنسانية الصناعية والتقنية (اإلسالمي، كما وأعتبر القيم المدنية 
من فرائض ) والديمقراطية والعدل واالنتخاب وسيادة القانون، والحرية، والبيعة والشورى

  .الدين، وليست واجبة بالتبعية

، "السياسي اإلسالمينحو تجديد مجاالت في الفكر " :بعنوان، )2016( البشريدراسة  -3
هدفت الدراسة إلى توضيح دور التجديد السياسي اإلسالمي في إحياء المدركات الجماعية 

وخلصت . لألمة، وإبراز القواعد واألسس التي استند إليها في منهج الفكر السياسي اإلسالمي
مين الدراسة إلى أن التجديد السياسي من وجهة نظر المفكرين والباحثين العرب والمسل

منهج يستند إلى قواعد النظام المعرفي اإلسالمي، وهو عملية للتحرك الفكري، وهو قاعدة 
لإلصالح والصالح تجاوز التحديات الراهنة من خالل انتقاده لالجتهادات المطروحة ذات 

، واظهرت الدراسة أن التجديد هو تحقيق )والحركي -النظامي - الفكري(المستويات المتعددة
بل العقل اإلسالمي لنموذجه الموروث في العيش والحياة، حيث يكون فيه للوفاء من ق

منسجمًا مع مستلزمات اإلنتماء الحضاري لألمة العربية واإلسالمية، بما هو انتماء مؤسس 
  .لإلنسان والعالمعلى منظومة مرجعية وقيمية لها رؤيتها المتفردة 

، هدفت الدراسة إلى "فكر اإلسالمينحو تجديد ال" :بعنوان، )2015( التويجري دراسة -4
. توضيح مفهوم تجديد الفكر اإلسالمي باعتباره مظهر من مظاهر الحيوية الفكرية والثقافية

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن لعرض وتحليل وتفسير ما 
ده وحسين تضمنته أفكار ابن خلدون محمد بن عبدالوهاب ومحمد الشوكاني ومحمد عب

وخلصت الدراسة إلى نتيجة جامعة أكدت . الجسر ومحمد اقبال في تجديد الفكر اإلسالمي
على أن تجديد الفكر اإلسالمي انما هو تجديد للفكر بصورة عامة وتجديد للموقف وتجديد 
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للممارسة وللحياة وتحديث لها واإلرتقاء بها، كما خلصت الدراسة إلى أن ليس كل تجديد 
سالمي يكون ايجابي، فلقد ظهرت اتجاهات تجديدية في الفكر اإلسالمي تتعارض للفكر اإل

سلبيًا مع أصول االسالم وقواعده وأحكامه ومقاصد شريعته، وإن بعض المفكرين الذين 
يزعمون أنهم يحملون راية التجديد للفكر اإلسالمي يسيئون إلى اإلسالم أكثر مما يحسنون 

دية أخرى في الفكر اإلسالمي ينحو أصحابـها نحو الغلو إليه، كما ظهرت اتجاهات تجدي
والتشدد وعدم مراعاة المتغيرات في واقع المسلمين وكأنهم لم يجددوا، ولكن التيار الفكري 
التجديدي الغالب هو الذي يعتمد منهج الوسطية واالعتدال في االعتقاد، والفهم والسلوك 

  .والشورى لمختلف مناحيه

الشيخ األمام محمد عبده وأثره في الفكر االسالمي : "بعنوان ،)2015(مصباح دراسة  -5

عبده بكونه أحد أبرز المجددين في الفكر هدفت الدراسة التعريف باالمام محمد " المعاصر
اعتمدت االسالمي في العصر الحديث والمعاصر واحد دعاة االصالح والنهضة السياسية، 

 وخلصت الدراسة إلى أن. والتحليلي االستقرائي والمقارنالدراسة على المنهج التاريخي 
 من الدين والعمل ينطلق منهجية التجديد في الفكر السياسي اإلسالمي الذي يعمد إلىاالمام 

االجتماع، كما  لهذا منظمًا المدنية اطارًا الدولة للحكم، ومن آلية الدينية بالديمقراطية
الفكرية  رسم أطروحاته في محمد عبده باالجتهاد وخلصت الدراسة إلى اظهار رؤية االمام

 في التجديد على وقدرته وحيويته اإلسالم يؤمن بمرونة التجديد، وأنه لمواصلة كأسلوب
  .الحياة جوانب جميع

تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة التي تم عرضها : تعقيب على الدراسات السابقة
في موضوع فلسفة التجديد في الفكر السياسي االسالمي وفق المنظورات  بكونها تبحث

الشورى، :من نظام وقيم الحكم في االسالم، مثل هموقفوبيان  الفلسفية لالمام محمد عبده،
والقانون، ومسؤولية الحاكم، والطاعة، والحرية، والديمقراطية، والعدالة والمساواه، 

، هفلسفة التجديد اإلسالمي في فكر، وبيان الوسطيةواالستقالل والوحدة، واالعتدال و
 . طرحهااالتجاهات الفكرية والتجديدية التي و

  :تهأونش ة اإلمام محمد عبدهحيا: أوًال

ولد اإلمام محمد عبده حسن خير الله، في حصة شبشير من قرى محافظة الغربية في أخر 
من قرى " محلة نصر"تسمى م، ولكنه نشأ حيث نشأ والده بقرية 1849 -هـ 1265سنة 

، في أسرة اعتزت بكثرة رجالها، )8 :2002عبدالرحمن، ( محافظة البحيرة" شبراخيت"
ومقاومتهم لظلم الحكام، وتحملهم في سبيل ذلك العديد من التضحيات؛ سجًنا وهجرة وتشريدا 

ذه األصالة وضياع ثروة، وقد علمته هذه النشأة االعتزام باألصالة والمجد، وعدم الربط بين ه
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وبين الغنى والثروة، والشجاعة باحترامه على أهل الثراء، خصوصا المسرفين منهم، والعاطلين عن 
  ). 17 :2005بدوي، ( الكفاءة

وتلقى اإلمام محمد عبده تعليمه األولى للقراءة والكتابة، وحفظ القرآن وبدأ ذلك وهو في 
نطا، ليحصر هناك دروس تجويد القرآن بط" الجامع األحمدي"السابعة من عمره، ثم ذهب إلى 

  ).21: 2014الوين، ( )هـ1279/ م1862(الكريم في سنة 

الجامع "وكان محمد عبده في نحو الخامسة عشر من عمره، وقد استمر يتردد على 
قريبا من العام ونصف العام، إال أنه لم يستطع أن يتجاوب مع المقررات الدراسية أو " األحمدي

قيمة التي كانت تعتمد على المتون والشروح التي تخلو من التقنين البسيط نظم الدراسة الع
للعلوم، وتفتقد الوضوح في العرض، فقرر أن يترك الدراسة ويتجه إلى الزراعة؛ لكن أباه أصر على 
تلعليمه، فلما وجد من أبيه العزم على ما أراد وعدم التحول عما رسمه له، هرب إلى بلدة قريبة 

  ).136 :2018الزيدي، ( وال أبيهفيها بعض أخ

وتحول اإلمام محمد عبده بعد ذلك من الجامع األحمدي إلى الجامع األزهر في عام 
، حيث مكث عدة سنوات، ولكنه آنذاك ضاق أيضا بأسلوب التدريس في األزهر، وفي )م1866(

اإلمام ، وعندما سمع )م1871(تلك الظروف وفد على مصر السيد جمال الدين األفغاني عام 
محمد عبده عن خبر قدوم عالم أفغاني عظيم سر لذلك، وأخبر الشيخ حسن الطويل أستاذه في 
األزهر الذي تلقى عنه شيًئا من علم المنطقة والفلسفة، ودعاه إلى زيارته معه، وفي أول لقاء مع 

، ثم أخذ األفغاني طفق األخير يسألهما عن بعض آيات القرآن وما قاله المفسرون والصوفية فيها
يفسرهها فكان هذا مما مأل قلب اإلمام به عجبا وشغفه به حبا، ألن التصوف والتفسير يعتبرهما 

، رضا(اإلمام قرة عينه، كما تلقى اإلمام عن األفغاني بعض العلوم الرياضية والفلسفية والكالمية
2012: 244- 245.(  

حياته، كما لم تكن سنوات التعاون لمنهما ولم يبق الشيخ محمد عبده تلميًذا لألفعاني طيلة 
أخصب سني حياته، وقد كتب له أن يكون مفكرا نظاميا أكثر من معلمه، وأن يحدث في الفكر 
العربي اإلسالمي تأثيرا من تأثير وأبعد مدى، لقد أوضح اإلمام محمد عبده آراء أستاذه ونظمها 

حين ترك مصر، قال يوم وداعه لبعض  وسجلها وطورها في بعض المواضع، حتى أن األفغاني
 -401 :2011األعرجي، ( "قد تركت لكم الشيخ محمد عبده وكفى به لمصر عالما"مودعيه 

402.(  

ومدرسا للعلوم العربية  كان اإلمام محمد عبده يعمل مدرسا للتاريخ في مدرسة دار العلوم،
ا محررا في الجريدة الرسمية، م عينه رياض باش1878في مدرسة األلسان الخديوية، وفي عام 

ديسمبر عام  24حكم عليه بالنفي من القطر المصري وملحقاته مدة ثالث سنين، وكان ذلك في 
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م، وتزوج من لبنان من كرية الحاج سعد حمادة، وهو في المنفى، ثم عاد إلى مصر سنة 1882
جلس إدارة األزهر، م عين عضوا بم1894م، عين قاضيا في محكمة االستئناف، وفي عام 1888

  ).25 -24 :2011هاللي، ( م عين مفتيا للديار المصرية1899وفي الثالث من يونيو عام 

م أسس جمعية إحياء العلوم العربية، فحققت ونشرت عددا من آثار التراث 1900وفي سنة 
المخطوطات، العربي اإلسالمي الفكرية الهامة، وشارك اإلمام في عمل هذه الجمعية باستحضار 

واستكمال نسخها، ومراسلة الملوك والسالطين والقضاة لهذا الغرض، ومقابلة النسخ المخطوطة 
  ).34 :1993عمارة، ( والشرح والتعليق على هذه اآلثار الفكرية الهامة

الجامعة "م صاحب مجلة 1902تولى اإلمام محمد عبده الرد على فرح أنطوان عام 
ي تسامح المسيحية مع العلم والعلماء، وما أظهر اإلسالم كان عكس بخصوص ما كتبه ف" العثمانية

ذلك من تقييد لحرية العلماء والمفكرين، نظرا لما تمليه عقيدته من االستسالم والتواكل واإليمان 
 ردا على هذه األفكار الخاطئة" االضطهاد في اإلسالم والنصرانية"بالقضاء، فكانت رسالته 

  .)403 :2011األعرجي، (

، "الوقائع المصرية"ومن أبرز أعمال الفكرية في هذه المرحلة هي مقاالته، وأغلبها نشر في 
حكم "و ،"حاجة اإلنسان إلى الزواج"و ،"عيد مصر مطلع سعاتها": منها على سبيل الحصر مثل
 ،"حب الفقر أو سفه الفالح"و ،"حكومتنا والجمعيات الخيرية"و ،"الشريعة في تعدد الزوجات

احترام قوانين الحكومة من "و ،"وخامة الرشوة"و ،"إبطال البدع من نظارة األوقاف العمومية"و
 ،"اختالف القوانين باختالف أحوال األمم"و ،"الوطنية"و ،"القوة والقانون"و ،"سعادة األمة

 :2005 عمارة،( إلخ...وكتابته من السجن، شعرا ونثرا بعد هزيمة الثورة" الحياة السياسية"و
20-21.(  

والحقيقة أن اإلمام محمد عبده قد وهب نفسه وحياته لإلصالح والنهوض باألمة اإلسالمية 
في جميع ميادين الحياة، إيماًنا منه أن التغيير، والتخلص من المستعمر، والصد للغزو الفكري ال 

منصبا أو موقعا كان ال يرى  يتحقق إال عن طريق توعية الجماهير والمشاركة في الحكم، لذلك
يحقق له هذه الثورة اإلصالحية التجديدية إال سارع ووافق على توليه، ويبدو هذا عند بدايته 
بالعمل في التدريس، والصحافة، واألوقاف، والمحاكم الشرعية والجمعيات الخيرية فكان له ما أراد 

حامد، ( مة اإلسالميةفقد أثمر وقته وجهده رحمة الله عليه في حركة التغيير والنهوض باأل
2002: 7.( 

وأدبا  إن هذا الرجل أكمل من عرفت من البشر دينا: "عنه تلميذه الشيخ رشيد رضاقال 
وإنه ... ضريب ونفسا وعقال وعلما وعمال وصدقا وإخالصا، وإن من مناقبه ما ليس له فيه ند وال

  ).9 :2002عبدالرحمن، ( "لهو األحوذي العبقري
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  :ورؤيتهاإلمام محمد عبده  منهج: ثانيا

لم يكن التجديد الذي نادى به اإلمام محمد عبده هدما للماضي، وال قضاء على التراث، بل 
كان جمعا بين األصالة والمعاصرة، أي بين القديم والجديد، وكان توظيًفا للتراث في خدمة 

ر التجديد عند اإلمام يقوم العصر، وإخضاع ظواهر العصر الحديثة إلى أحكام الشريعة الغراء، وفك
على أن المشكلة ليست في الدين، وإنما في الفهم الخاطئ للدين، وعدم ربط مبادئه بقضايا العصر 

وانحصرت األنظار في كتب الفقهاء على ما فيها  لقد انصرفت األذهان عن القرآن والسنة،( :فيقول
" جبرية"تقليد، فشاع بين الناس من من االختالف في اآلراء، واكتسبت تلك الكتب قداسة بسبب ال

  ).404 :2008حسنين، ( )بغيضة" سلبية"و مذموم" تواكل"و مرفوضة

 وتميزت منهاج اإلمام محمد عبده في اإلصالح بسمة الوسطية اإلسالمية الجامعة، فقال
كال  ظهر اإلسالم، ال روحيا مجردا، وال جسديا جامدا، بل إنسانيا وسًطا بين ذلك، آخًذا من"

دين "القبيلين بنصيب، فتوافر له من مالءمة الفطرة البشرية ما لم يتوافر لغيره، ولذلك سمي نفسه 
  ).146 :2006باشا، ( "، وعرف له ذلك خصومه اليوم"الفطرة

واتضحت رؤية اإلمام محمد عبده من خالل العالقة بين النموذج اإلسالمي والنموذج الغربي، 
أكد على عدم تعارضهما، ولكنهما في الوقت ذاته ال يمثالن شيًئا وبين اإلسالم والعقل، حيث 

واحدا بالنسبة له، ومن ثم تقوم رؤيته على أساس إيجاد التوفيق بينهما استنادا لعالقنية اإلسالم 
والحترامه للعقل البشري، واإلمام محمد عبده يؤكد على عدم وجود مثل هذا التعارض، ليس فقط 

لم، ألن اإلسالم شجع العقل وأدان التقليد األعمى، وهاجم الغيبية والقدرية، مع العقل بع مع الع
علي، ( وأكد على دور اإلرادة الحرة لإلنسان، فمبادئ اإلسالم تتفق مع مبادئ البحث العلمي

2012 :39.(  

ولقد استوعبت ثقافة اإلمام محمد عبده الكثير من االتجاهات المعروفة في الفكر اإلسالمي، 
 لهذه الثقافة أثرها في تشكيل منهجه واتخاذه ألسلوب معين في تناول موضوعات العقديةوكانت 

وإن المتأمل في تراث محمد عبده الفكري يجد أن منهجه اإلصالحي  ).144: 1995أبو زيد، (
اإلصالح الديني، واإلصالح التعليمي، واإلصالح : ، وهيفي عمومه يقوم على ثالث عناصر رئيسية

  .)74: 2005بوعزيري، ( غوياألدبي والل

  :السياسياألمام محمد عبده  فكر: ثالثًا

وكيفية تنظيمها في  ،إن دراسة ظاهرة السلطة قام بها الفكر السياسي البشري منذ القدم
المجتمع، باعتباره الصلة العضوية المتينة بين نظام الحكم وطين حياة المجتمعات ونشاطها، فحيث 

يكون هناك مجتمع حي متنور، ولك نفهم معنى الدولة البد من تفسير نظام ال تكون دولة منظمة ال 
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سلطتها التي تقوم عليها السلطة، هي القدرة القسرية التي تستأثر بها دون غيرها من المؤسسات 
األخرى، وتستند على القانون الوضع، أو شريعة دينية منزلة، تيسر مختلف أنشطة المجتمع، 

سلطوي الوحيد في المجتمعات فهناك سلطة العائلة، وسلطة المدرسة والدولة ليست الشكل ال
وسلطة الجمعية الدينية، لكن سلطة الدولة أهم هذه السلطات، ولذلك فان أهم ما شغل تفكير 
اإلنسان عند حديثه عن الدولة ونظام الحكم والسلطة فيها، هو نوعية سياستها والقيم األساسية 

  ).103 :1970بدوي، ) (93-92 :1966صعب، (التي تقوم عليها

أثر فهم اإلمام الشيخ محمد عبده المتفتح والمستنير بالعقل في رؤيته لنظام الحكم والسلطة 
عموما، إذ أن النظرة الجامدة المحافظة هي من مسؤولية المجتمع، وليست هناك سلطة معينة 

  ). 187 :1978خلدون، أبن ( لنفسها حق فرضها بصورة محددة على غيرها من الناس

لقد كان الشيخ محمد عبده من أنصار تجديد الخالفة العثمانية وإصالح هياكلها، إذ أن ولم 
يصل تفكيره إلى درجة الثورة عليها، كما سيقع مع تلميذه عل عبد الرزاق، بعد سنوات عديدة من 

ه، درع اإلسالم الواقي وفاته أو التخلي عنها تخليا تاما كامًلا، وذلك باعتبار الخالفة العثمانية عند
رغم مساوئها، ولها تأثيرها عند الشرقيين عموما في مواجهة الزحف األوربي االستعماري على 
ربوع اإلسالم، ومع ذلك فقد كان ال يخفى كرهه لألتراك العثمانيين، فقد وضعهم في رسالة لصديقه 

ركوا في بالدنا من أثار السوء إن األتراك ظلمة، وت: "بقوله 1882عام " ولفرد طلنت"اإلنكليزي 
ما ال تزال قلوبنا تضرب منه ضربات الجرح، ولسنا نريد أن نعود إلى معرفتهم، وكفى األتراك 

  ).187: 1978خلدون، أبن ( "مالهم من حقوق الفرمانات فعليهم أن يقفوا عند هذا الحد

أنطوان  وردت أفكار الشيخ محمد عبده، عن السلطة في معرض رده على اتهامات فرح
معلوف، ( "رشيد رضا"، في شكل رسائل دونها مقاالت 1897عام " الجامعة"صاحب مجلة 

، ومحور هذه 1902عام " االضنهاد في النصرانية واإلسالم"وجمعت في كتاطه ) 308 :1973
االتهامات قائم على تأكيد أنطوان أن استبداد المسلمين بالحكم والسلطة الفردية الزجرية ناتج عن 

محمد عبده في دحض  ربط بين السلطتين الدينية والدنيوية على عكس المسيحية، فشرع اإلمامال
هذه الفكرة المحورية عند أننوان، أن السلطة الدينية ذاتها في اإلسالم غير قائمة تماما على هذا 

سالم ما الربط، فلقد هدم اإلسالم أية سلطة على األرواح والعقائد بعد الله ورسوله، فليس في اإل
  ). 286: 1993عمارة، (يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه 

وأن اإلسالم لم يعرف هيئة دينية ذات سلطة روحية وعقائدية على اإلفراد، كما هو شان 
الكنيسة المسيحية في المجتمع األوربي الغربي، وكل سلطة إذن وجدت في اإلسالم، هي سلطة 

م يحدد صراحة أن األمة هي مصدر السلطة األساسي، ذلك أن األمة هي مدنية سياسية، واإلسال
التي تنصب الخليفة أو اإلمام الماسك بالسلطة وهي صاحبة الحق في إبقائه أو عزله عن الضرورة، 
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واالقتضاء وعلى هذا األساس، رأى الشيخ محمد عبده أن الفتوحات اإلسالمية قد تمت بحكم 
بفرض الملك وتقوية الدولة اإلسالمية في المعمورة بعد وفاة الرسول السلطة المدنية للخلفاء، و

  ).287 :1973معلوف، ( )صلى الله عليه وسلم(

والقائم على دراسة تاريخ اإلمام محمد عبده يرى اهتمامه الكبير بالسياسة بسبب تأثره البالغ 
بمرور الوقت وأيقن أن  ولقد تغيرت آراء اإلمام محمد عبده. بشيخه ومعلمه جمال الدين األفغاني

التغيير االجتماعي هو السبيل األمثل إلحداث تغير سياسي وذلك ألن التغيير لن يحدث إال 
باالعتماد على طوائف المجتمع المتعلم المتعاون فالثورة لن تحدث في مجتمع يغرق أفراده في 

م بالجهود اإلصالحية ومن ثم، نالحظ اهتمام اإلما. غياهب الجهل وسوء الفهم والتردي األخالقي
اهتماما شديدا ألنها السبيل المناسب لخلق مجتمع مثقف مدرك لخطورة المهمة التي تقع على 

  .)133 :1912رضا، ( عاتقه

ومما دفع اإلمام محمد عبده إلى الحياة السياسية في األعوام األخيرة من حكم الخديوي 
إسماعيل تأثير أستاذه الشيخ جمال الدين األفغاني، وتردي أحوال مصر، شارك محمد عبده في 

في قيادة الجمعيات السرية ) 1879 – 1863(السنوات السابقة على خلع الخديوي إسماعيل 
الحزب الوطني "ل الدين األفغاني بمصر، وكان قد أسهم مع األفغاني في تأسيس التي أسسها جما

، وشارك محمد عبده في الثورة العرابية على الرغم 1881الذي انضم إلى العرابيين عام " الحر
أيام الخديوي توفيق، وقد سجن بعد  1880الرسمية عام " الواقع المصرية"من رئاسته لجريدة 
 1883، ثم دعاه جمال الدين األفغاني إلى باريس عام 1882لى بيروت عام فشل الثورة ونفي إ

  ).639 :2015باز، ( ، وأصدرا جريدة باسمها"العروة الوثقى"حيث أدارا معا جمعية 

  :من قيم الحكم في االسالممحمد عبده موقف اإلمام : ًارابع

وح سيادتين ي مسألة الشورى حاول اإلمام محمد عبده أن يتصور بوضف :الشورى -
مختلفتين هما إرادة الله في الخلق والكون، وإرادة البشر في تسيير شؤونهم ومعامالتهم الدنيوية، 
ومنها عالقتهم االجتماعية والسياسية فيما بينهم، ومن هذه الناحية لم يحدد اإلسالم في نظره 

الشكل الذي ينصهر طريقة مضبوطة لتطبيق مفهوم الشورى الذي أمر بها تارًكا المسلمين حرية 
فيه المفهوم وفق مصالحهم في كل عصر، وعلى هذا فإن مظاهر الشورى عنده تتمثل في جوانب 
منها الشورى نقيض االستبداد والشورى ممارسة الحرية السياسية بين اإلفراد، وتقديم النصيحة 

وليس " العقدأهل الحل و"الضرورية للحاكم، وتتطلب الشورى وجود هيئة سياسية تقوم بها وهي 
للشورى شكل محدد مسبًقا، من حيث التنفيذ والتطبيق، وعلى هذا األساس، يمكن استنتاج أن 
اإلمام محمد عبده، يميل إلى الطريقة الديمقراطية الحديثة في التشاور بين أعضاء مجلس موسع 

  ).265 :1978، أحمد( ألهل الحل والعقد، حول مسائل الحكم وتنظيم مؤسسات الدولة
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اهتم اإلمام محمد عبده بالقانون وإصالح القضاء متأثرا بفكرة العدالة االجتماعية  :لقانونا -
في اإلسالم، وفصل السلطات عن بعضها لبعث سلطة مدنية، قادرة على الوفاء بالمتطلبات 
االجتماعية العديدة، متأثرا بفكر بعض السياسيين األوربيين في القرن الثامن عشر الميالدي، 

تجاه الحكم الديمقراطي وأقرب منه إلى نظرية يطلق عليها المستبد العادل،  ه قد تحفظونجد
إليمانه الشديد بأن الحكم له شروطه وإمكانية تحقيقه في المجتمعات الراقية، ولذلك دعا اإلمام 

مستبد عادل مستنير يفرض على الناس تحقيق األخالق الفاضلة، والقيام بواجباتهم "إلى وجود 
اه الدولة والمجتمع في مرحلة أولى، حتى يؤهلهم هذا تدريجيا لتمثل أعباء الحكم اتج

الديمقراطي، الذي يقوم على التعددية واختالف األداء، ولعله من هذه الناحية شبيه باألفغاني، 
  ).121: 1992المراكشي، ( "الذي يئس من تحقيق الثورة السياسية السريعة

أبدى اإلمام محمد عبده آراءه في العالقة بنظام الحكم، تلك التي أفتى  :مسؤولية الحاكم -
الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم، : "فيها بوجوب استبداله عند فساده ولكن بشروط فقال

فإذا انحرف عن . ثم هو مطاع ما دام على المحجة ونهج الكتاب والسنة، والمسلمون له بالمرصاد
إذا أعوج قوموه بالنصيحة واإلعذار إليه، فإذا فارق الكتاب والسنة في  أوالنهج أقاموه عليه، 

وجب عليهم أن يستبدلوا به غيره، ما لم يكن في استبداله مفسدة تفوق المصلحة فيه، : عمله
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فاألمة أو نائب األمة هو الذي ينصبه، : انطالًقا من قاعدة

لحق في السيطرة عليه، وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها، فهو واألمة هي صاحبة ا
  ).101- 100 :1960عبده، ( "حاكم مدني من جميع الوجوده

إن القتال في القرآن شرع للدفاع عن الحق : "فقال ،- أيضا–وما يجب على الحاكم ذكر 
نه يحارب للدين، أن يحيي وأهله، وحماية الدعوة ونشرها، فعلى من يدعي، من الملوك واألمراء أ

الحجة بحسب حال العصر وعلومه، ويقرن ذلك و الدعوة اإلسالمية، ويعد لها عدتها من العلم
، فقد أوجب على الحكام إقامة شرائع اإليمان في الرعية، "باالستعداد التام لحمايتها من العدوان

به على أصل سلطتكم من القرآن، أيها األمراء والسالطن، إن ما تستدلون : "حين خاطبهم بالقول
مقيد بكونكم من أهل اإليمان، وهذه اآليات المؤمنين، وما أعلم الله به أهل اإليمان الصادقين، 
فعليكم بعد إقامة شعب اإليمان في أنفسكم، أن تقيموها في أنفس رعيتكم، وتكونوا قدوة لعالمهم 

أئمة ضاللة وفجور، وإال كان عليكم  وعاملهم، وغنيهم وفقيرهم، لتكونوا أئمة هدى ونور، ال
، فهو يرى أهمية تدخل السلطة الحاكمة لحفظ الملة، "إثمكم، وإثم جميع األمم التي منيت بكم

إن المتنعت الذي يبغي بجدله فتنة العوام، ليس له إال الحديد، أي قوة السلطان، : "وذلك بقوله
  ). 15 :1947رضا، ( "الذي يمنع بعض الناس من فتنة بعض



 محمد عبدهاإلمام عند  التجديد في الفكر السياسي اإلسالمي الحديث   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3609

اإلمامة الصحيحة، واألسوة الحسنة، : "كما أنه أفتى بعدم جواز تولية اإلمام للظالم، حيث قال
هي فيما تكون عليه األرواح من الصفات الفاضلة والملكات العلمية التي تملك على صاحبها طرق 
العمل، فتسوقه إلى خيرها، وتردعه عن شرها، وال حّظ للظالمين في شيء منها، وإنما هم 

صحاب الرسم، وأهل الخدماع واالنخداع بالظاهر؛ ولذلك يصف الفقهاء أعمالهم وأحكامهم أل
 )رب اجعْلِني مِقيم الصَلاِة وِمن ُذريِتي ربَنا وَتَقبْل دعاِء(بالرسمية، وقد أخذوا من قوله تعالى 

منصب اإلمام العظمى، واشترطوا  حكما أصوليا أن الظالم ال يجوز أن يولي) 40األية : إبراهيم(
  ).457 :1947رضا، ( "العلم والعدل: لصحة الخالفة فيما اشترطوا

: ويعتقد اإلمام محمد عبده بضرورة التزام الحاكم بشروط معينة فيمن ينوب عنه، إذ يقول
 :2005عبدالباقي، ( "على ولي األمر في مملكته أن ال يكل شيًئا من عمله إال ألحد رجلين"

141:(   

إما رجل يتصل به في جنسية سالمة من الضعف والتمزيق، يحملهم توقيرها واحترامها على  -1
 .التغالي في وقايتها من كل شين يدنو منها، ولم توهن روابطها اختالف المشارب واألديان

وإما رجل يجتمع في دين قامت جامعته مقام الجنسية، بل فاقت منزلته من القلوب منزلتها،  -2
محل كل رابطة نسبية،  –وإن اختلفت شعوبهم  –مي الذي حّل عند المسلمين كالدين اإلسال

مبدآن للحمية على الملك، ) الجنسية على النحو السابق والدينية(فإن كال من الجامعتين 
  .والمنشآن للغيرة عليها

يصور اإلمام محمد عبده الحرية اإلنسانية تصويرا يتالءم مع اإلستقالل للذات  :الحرية -
 األولى رفضه لمذهب الجبرية :وحرية اإلرادة اإلنسانية وينطلق من هذا إلى نقطتين رئيسيتين

، الذي يقيد حرية المسلم ويجعله ريشة في مهب الريح مع اإلبقاء على )388: 1982صليبا، (
عقيدة القضاء والقدر لتستمد من الله تعالى الهداية وأسباب الحياة مستندين في ذلك إلى قوة 

الثانية احترام العقل كنعمة من نعم الله، يجب أن نبقى جنبا إلى وقوتنا وقدرة فوق قدرتنا،  تعلو
 ،المنياوي وآخرون( جنب مع دين الله وأن أي تقليل لهذا الدور هو انتقاص وإلغاء لهذه النعمة

2011: 295.( 

عمله ويؤكد اإلمام محمد عبده أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤيد الحرية في 
وقوله، فكان العالم الذي ال يكل، والدائب الذي ال يمل والساهر الذي ال ينام والجاد الذي لم يبغ 
شأوه أحد من األنام، هل نقل عنه أنه اتكأ يوما على وسادته واكتفى بالتسليم بالقدر في إتمام 

نه تغنيني عن الذي كفل لي النصر يكفيني التعب، وضمان الله إلعالء كلمة دي: "دعوته قائال
النصب؟ كال بل لم تكن تزيده الوعود الصادقة إال نشاطا، وال تجد العصمة اإللهية من نفسه إال 
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حزما واحتياطا ولقد فهم الصحابة والتابعون ذلك المعنى من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم 
  .)96: 1960عبده، ( "وأقواله، وكانوا أسوه في السعي ومثال في الدأب والكسب

ومعنى هذا أن اإلمام الشيخ يضرب لنا مثاال بخير البشر أال وهو النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم الذي يؤيد الحرية حيث كان نبينا صلى الله عليه وسلم العالم الذي يكل والدائب الذي ال 
 يمل حيث أنه لم ينم على فراشه منتظرا إتمام دعوته بل اتخذ األسباب في ذلك وهذا ما دفع

الصحابة رضوان الله عليهم إال اإلقتداء بنبينا وفهموا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على 
  ).50: 2018عبدالسالم، ( أكمل وجه

ويبين اإلمام محمد عبده في رد له على فرح أنطون يبين فيه موقع اإلسالم والمسيحية من 
قل، يرى فرح أنطون أن فصل  ، وفي أي الدينين كثر هذا األخير أودقضية الحرية واالضطها

السلطتين الدينية والسياسية هو سبب تقدم الغرب وحصوله على الحريات الفكرية، واحترام الرأي 
اآلخر، والتسامح ضد تعصب الرأي واضطهاد المخالفين، وتم ذلك بجهود الفرير والفرنسيسكان، 

األية : البقرة( )إْكراه ِفي الدينَلا ( وفي رأي محمد عبده أن ذلك من صلب اإلسالم بالنصر القرآني
356( )ْكُفراَء َفْلين شمِمن وؤاَء َفْلين شإال أن عدم معرفة فرح أنطون ) 29األية : الكهف( )َفم

 ،بالتراث اإلسالمي العقالني جعله يعزو الحرية إلى الغرب، ويجعل االضطهاد متالزما مع الشرق
م سقط من شهداء الفكر الحر في الغرب، منذ محاكم التفتيش فك ،وهو ابتسار للغرب والشرق معا

حنفي، ( وحرق جيورادنو برونو، والمذابح المتبادلة بين البروتستانت والكاثوليك حتى األن
2009 :141 .(  

لقد تبنى اإلمام محمد عبده مرحلتين مختلفتين مفهومين يكادا أن يكونا  :الديمقراطية -
لى دعا فيها بحماس إلى الديمقراطية الكاملة وإلى الحكم الدستوري األو: متناقضين للديمقراطية

والمجالس النيابية المنتخبة شعبيا، والثانية قنع فيها بالدعوة إلى تحول تدريجي للمجتمع نحو 
الديمقراطية، وارتبطت المرحلة األولى بتأثير األستاذ جمال الدين أسد أبادي المعروف باألفغاني 

لثورة العرابية في مراحلها األولى، أما رؤيته خالل المرحلة الثانية، فيمكننا القول وتأثير نجاحات ا
أنها كانت أصًال تمثل رؤيته الذاتية قبل لقائه باألفغاني، وظهرت في الواجهة نتيجة هزيمة ثورة 

خ الثورية إلى حيز الوجود وعودة الشيعرابي وفشل عبده واألفغاني في المنمفى في بعث أفكارهما 
 ).80 - 79 :1972، عمارة( إلى مصر من المنفى مهزوما وبإذن من سلطة اإلحتالل البريطاني

ونلحظ في موقف محمد عبده الداعم لدور الطبقة الوسطى كراهية نحو الطبقة العليا ورفضا 
األول هو كراهية اإلمام لمحمد علي باشا : لقيادتها للتحول الديمقراطي، ويرجع هذا إلى سببين

وأسرته بسبب التجربة الدرامية ألسرة محمد عبده مع محمد علي وأسرته الذين نزعوا ملكية أسرة 
، أما السبب الثاني فكان أن غاالبية أعضاء الطبقة )49، 47: 1972، مارةع( عبده وضموها إليهم
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عبدالناصر، ( العليا في مصر في ذلك الوقت كانوا من غير المصريين أو من أصول غير مصرية
2001: 16-17.(  

أنكر اإلمام محمد عبده على المسلمين حالهم الذين شاع عنهم إهمال شأن : العدالة -
ذكر األستاذ اإلمام في الدرس أن أحد : "المرأة، فيحكي لنا الشيخ ممد رشيد رضا فيقول

فيه، السائحين من اإلفرنج زاره في األزهر، وبينما هما ماران في المسجد رأى اإلفرنجي بنًتا مارة 
إننا  :ما وجه الغرابة في ذلك؟ قال: ما هذا؟ أنثى تدخل الجامع، فقال له اإلمام: فبهت، وقال

نعتقد أن اإلسالم قرر أن النساء ليس لهن أرواح، وليس عليهم عبادة، فبين له غلطه، وفسر له 
الم فانظروا كيف صرنا حجة على ديننا وإلى جهل هؤالء الناس باإلس: بعض اآليات فيهن، قال

 ).303 :1947رضا، ( "حتى مثل هذا الرجل الذي هو رئيس لجمعية كبيرة؟ فما بالكم بعامتهم
ويتبين لنا هنا أن اإلمام محمد عبده قد نظر إلى قضية المرأة وفهمها فهما مستنيرا دون تعصب 
عنصري، من خالل تأكيده على مساواة الرجل بالمرأة، وهذه المساواة التي ال تخالف أصول 

لشريعة اإلسالمية، وجعلها في مكانة سامية مثلها مثل الرجل، وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل ا
المنياوي وآخرون، ( عل حرير المرأة كي تنال حقها الذي أكد عليه اإلسالم مثلها مثل الرجل

2011 :337.(  

حقها قبل  وقد أكد اإلمام محمد عبده أن مكانة المرأة تم رفعها في اإلسالم وقد وأعطى لها
األمم األوربية التي تصيح بأنها أكبر مدافع عن حرية المرأة بنحو أكثر من ثالثة عشر قرنا ونصف 

هذه الدرجة التي رفع اإلسالم النساء إليها، لم يرفعها إليها دين سابق وال : "ويتجلى هذا في قوله
وهذه األمم األوربية كان  شريعة من الشرائع، بل لم تصل إليها أمة من األمم قبل اإلسالم وبعده

من أثار تقدمها في الحضارة والمدنية أن بالغة في تكريم النساء واحترامهن وعنيت بتربيتهن 
وتعليمهن العلوم والفنون، ال تزال دون هذه الدرجة التي رفع اإلسالم النساء إليها، وال تزال 

ذن زوجها، وغير ذلك من قوانين بعضها تمنع المرأة من حقها في التصرف في مالها بدون إ
عبدالسالم، ( "الحقوق التي منحتها إياها الشريعة اإلسالمية من نحو ثالثة عشر قرنا ونصف

2018: 74.(  

ونجد اإلمام محمد عبده أيضا رفع لواء محاربة التفرقة االجتماعية، وطالب  :المساواه -
إلى التكافل االجتماعي، وإصالح بتحقيق المساواة بين طبقات المجتمع، ومحاربة الفقر، داعيا 

أن اإلنسان يكتسب المال من الناس بحذقه وعمله معهم، فهو لم يكن غنيا "المجتمع، فيؤكد على 
إال بهم ومنهم، فإذا عجز بعضهم عن الكسب لعلة في بدنه أو آلفة في نفسه وفكره، فيجب على 

وأكد ". ه بمصالح البعض اآلخراآلخرين األخذ بيده، حفاًظا للجموع الذي تترابط مصالح بعض
فرض اإلسالم للفقراء في "اإلمام محمد عبده دور اإلسالم في تحقيق التكافل االجتماعي حيث 
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أموال األغناء حًقا معلوما يفيض به الغني على الفقير سدا لحاجة المعدوم، بل وكان حريصا كل 
لذلك كان نهج إلى " ان ودليل االهتداءالحرص حثه على اإلنفاق وكثيرا ما كان يجعله عنوان اإليم

  ).769 :2012سعيد، ( إصالح المجتمع على أساس ديني

انطلق تفكير اإلمام محمد عبده كما انطلق أستاذه جمال الدين  :االستقالل والوحدة -
األفغاني من قبل، من فكرة الوحدة السياسية لألمة بمعناها اإلسالمي وفكرة األمة بمعناها الحديث، 

ا نصب عينيه قضية االنحطاط الداخلي والحاجة إلى البعث الذاتي لألمة والشعوب اإلسالمية، واضع
أن األمة اإلسالمية في انحطاط ويجب إصالحها من الداخل وتبني المؤسسات : فقد أكد في كتاباته

ريعة األوروبية بحد ذاته لن يحقق هذا اإلصالح، فما نفتقر إليه اليوم إنما هو إعادة تفسير الش
لتتمكن من اقتباس ما كان صالحا وإن من ضروريات إنهاض األمة اإلسالمية، هو بعث الخالفة 
الصحيحة، وعلى الخليفة أن يكون المجتهد األكبر، وعليه أن يكسب احترام األمة ال أن يحكمها، 

مركزا مهما  فاألمة هي وحدة معنوية ال يؤثر فيها االنقسام إلى دولة قومية، وكان للمسألة القومية
في فكر اإلمام محمد عبده، فالوحدة ضرورية في الحياة السياسية، وأقوى نوع من أنواع الوحدة 
إنما هو وحدة الذين ينتمون إلى البلد الواحد لذلك كان لمصر كيان مستقل، لكنها كباقي أقطار 

  ).5: 1947رضا،( األمة اإلسالمية في حالة انحطاط

اإلمام محمد عبده أن اإلعتدال مرادف للوسطية، وفي اللغة  يرى :االعتدال والوسطية -
ورد لفظ العدل في : االعتدال عند اإلمام محمد عبده :كذلك على المشهور، وبين ذلك فيما يلي

  :)101 :1947رضا، ( "تفسير اإلمام في أكثر من موضع، وأكتفى بذكر موضعين منها

: ، يقول اإلمام)282األية : البقرة( )يَنُكم َكاِتب باْلعدلوْليْكُتب ب: (قوله تعالى: الموضع األول -1
أي ليكن فيكم كاتب للديون عادل في كتابته، يساوي بين المتعلمين ال يميل إلى أحدهما "

  .فيجعل له من الحق ما ليس له، وال يميل عن اآلخر فيبخسه حقه شيًئا

: ، يقول اإلمام)3األية: النساء( )َألَّا َتعِدُلوا َفواِحدًةَفإن ِخْفُتم : (قوله تعالى: الموضع الثاني -2
  ".أي بالجور والظلم"

: كما يلي ،ورد لفظ الوسط في تفسير اإلمام في موضعين: الوسطية عند اإلمام محمد عبده
   :)101 :1947رضا، (

: ، يقول اإلمام)143األية : البقرة( )وسًطاِلك جعْلَناُكم ُأمًة ٰوَكَذ: (قوله تعالى: الموضع األول -1
ُقْل ِللَِّه اْلمشرق واْلمْغرب يهِدي من يشاُء إَلى ِصراٍط ( :هو تصريح بما فهم من قوله

َتِقيمسأي أن الجهات كلها لله تعالى، ال فضل لجهة منها بذاتها من )142األية : البقرة( )م ،
يهِدي من يشاُء : (ا ما شاء فيجعله لمن يشاء، وهو الذيجهة، وإن لله أن يخصص منهم

َتِقيمساٍط مَلى ِصرثم يقول اإلمام"، وهو صراط االعتدال في األفكار واألخالق واألعمال)إ ، :
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إن الوسط هو العدل والخيار؛ : أي على هذا النحو من الهداية جعلناكم أمة وسًطا، قالوا"
طلوب في األمر إفراط، والنقص عنه تفريط وتقصير، وكل من وذلك أن الزيادة على الم

اإلفراط والتفريط ميل عن الجادة القوية، فهو شر ومذمم، فالخيار هو الوسط بين طرفي 
  ".األمر، أي المتوسط بينهما

أي : ، قال اإلمام)5 األية: العاديات( )َفوسْطن بِه جمعا: (قوله تعالى: الموضوع الثاني -2
  ".ن ودخلن في وسط جمع من األعداء ففرقنه وشتتنهفتوسط

  فلسفة التجديد اإلسالمي في فكر اإلمام محمد عبده: خامسًا

كان اإلمام محمد عبده أحد أبرز دعاة التجديد واإلصالح، وأحد أعالم النهضة العربية 
 –كما قال أحد الكتاب الذين كتبوا عنه  –اإلسالمية في العصر الحديث، ورسالته في الحياة كانت 

الدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد، ثم التمييز بين ما للحكومة من حق : "تتلخص في أمرين
 -535 :2013أبو سالم، ( "الطاعة على الشعب، وما للشعب من حق العدالة على الحكومة

536.(  

الضاالت ووتركزت دعوة اإلمام محمد عبده في التجديد على تطهير اإلسالم من البدع 
والعودة به إلى نقائه األول، وإعادة النظر في عرض المذاهب اإلسالمية على ضوء الفكر الحديث 

بين الدين والعلم، وعن الدفاع عن اإلسالم ضد التأثيرات الغربية ضد حمالت أو التوفيق 
المبشرين المسيحيين خاصة، وإصالح التعليم العالي اإلسالمي، حيث تمكن من أن يحقق بعض 

  ).82: 1968الندوي، ( أفكاره في إصالح التعليم في األزهر الشريف

هدم الماضي، وال قضاء على التراث، بل  فإن اإلمام محمد عبده لم ينادي بالتجديد من أجل
كان جمعا بين األصالة والمعاصرة، أي بين القديم والجديد، وكان توظيًفا للتراث في خدمة 

  ).404: 2008حسنين، ( العصر، وإخضاع ظواهر العصر الحديثة إلى أحكام الشريعة الغراء

ت في الدين، وإنما على وفكر التجديد عند اإلمام محمد عبده يقوم على أن المشكلة ليس
لقد انصرفت األذهان عن :" الفهم الخاطئ للدين، وعدم ربط مبادئه وقيمه بقضايا العصر فيقول

القرآن والسنة، وانحصرت األنظار في كتب الفقهاء على ما فيها من االختالق في اآلراء، واكتسبت 
مذموم " تواكل"ضة ومرفو" جبرية"تلك الكتب قداسة بسبب التقليد، فشاع بين الناس من 

  ).81- 80: 2006 الفنجري،( "بغيضة" سلبية"و

معاصرة إسالمية متميزة، هي االمتداد  –وبهذا صاغ األستاذ اإلمام محمد عبده لألمة 
واإلمام محمد دعا إلى نوع من التجديد، : المتطور ألصالتها اإلسالمية المتميزة، قال أحمد أمين

أن اجتهاده يعتمد على الدين : ما ألفوا، ولهذا رأى اإلمامعبيد  –في األعم األغلب  –والناس 
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: 2008حسنين، (والعقل معا، نستطيع أن نوجه المسائل الجديدة، ونقتبس منها ما يفيدنا 
405.(  

وبهذا فالتجديد عند اإلمام لم يكن ابتداعيا عن األصول، أو رؤى فكرية تصادم أصول 
االجتهاد الدقيق في جملة من المستجدات الفقهية التي الشريعة وأدلتها، ولكنه كان نوعا من 

  .عاصرت حياة اإلمام محمد عبده، وكان اجتهاده فيها ابتكارا فقهيا سبق به أقرانه

يعد اإلمام محمد عبده من أهم رواد التجديد في العصر الحديث، كما اعتبره أصدقاؤه 
ر، ومدرسته مدرسة رائدة، ووصف بأنه ومريدوه رائدا التجاه جديد، لذلك وصف بأنه إمام كبي

برز معالم منهجه في التجديد تأستاذ مدرسة اإلحياء والتجديد، ويستحق اإلمام محمد عبده أن 
أسس التجديد عند ، وتنتطلق الذي حاول به تجديد الدين اإلسالمي لتتجدد به دنيا المسلمين

  :من منهجين هما اإلمام محمد عبده

جمع اإلمام بين الحكمة والشريعة، وبين العقل والنقل، فكان يقرأ النقل  :المنهج العقلي: أوًال
بالعقل، وبمعنى آخر قام اإلمام بعملية توازن بين الرأي واألثر، وبين األصالة والمعاصرة، 
وبالتالي فإن العقل بالنسبة لإلمام محمد عبده ضروري للدين، فهو المرشد إليه، والدين 

ويقومه، وهذه الموازنة تختلف بين النقل والعقل يقررها اإلمام ضروري للعقل ألنه يكمله 
تآخى العقل (وهكذا : فيقول رحمه الله" رسالة التوحيد"محمد عبده في كتابه المشهور 

والدين ألول مرة في كتاب مقدس، على لسان نبي مرسل، بتصريح ال يقبل التأويل، وتقرر 
أن من قضايا الدين ما ال يمكن  –وال بدينه إال من ال ثقة بعقله  –بين المسلمين كافة 

للعقل االعتقاد به إال من طريق النقل، كالعلم بوجود الله، وبقدرته على إرسال الرسل وعلمه 
  ).23: 1994عبده، ( "بما يوحي به إليهم

ومن هنا يمكننا أن نقول بأن مظاهر التجديد في المنهج العقلي عند اإلمام محمد عبده 
  :تتجلى في اآلتي

فلم يتقيد بمدرسة بعينها من مدارس علم الكالم مع أن : التحرير من المذهبية في علم الكالم )1(
 –ال يتعارض مع التجديد، وبهذه الحرية  –إنتماء العالم إلى فرقة كالمية أو مذهب معين 

استطاع اإلمام محمد عبده أن ينظر إلى المذاهب الكالمية  –المنضبطة بمنطق العقل والنقل 
فوقية، أو نظرة من خارجها جعلته يتمكن من نقدها نقدا بناًءا، فربما يبدأ كالمه  نظرة

فيلسوًفا ثم ينهي كالمه أشعريا أو معتزليا، أو العكس وكل ذلك في المسألة الواحدة أو 
 .القضية الواحدة

اعتمد اإلمام محمد عبده في مناظراته على قواعد علم البحث : التجديد في المناظرات )2(
لمنظاظرة في التراث العقلي لإلسالم، هذا باإلضافة إلى إطالعه على علوم التارخ، وا
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" هانوتو"واالجتماع والفلسفات القديمة والحديثة، ومما يوضح ذلك مناظراته في الرد على 
 ".فرح أنطون"الفرنسي وعلى 

ات عصره وهو كما يراه اإلمام صوابا وبما يالمس فلسف: التجديد في التحليل والرهبنة )3(
تصويرا حيا، وكيف أن " عالمية اإلسالم"ومعارفها، وهذا الطريق قد مكن اإلمام من تصوير 

 .شريعة اإلسالم مؤهلة لمواكبة متغيرات األحداث وتطور المستجدات
كان اإلمام محمد عبده يعرف حق المعرفة أن للعقل حدوده : شدة االعتداد لمرجعية العقل )4(

المسيحية " فرح أنطون"طاها في أي حال من األحوال، وفي عصره التي ال يستطيع أن يتخ
إن اإلسالم قد : "، فرد عليه اإلمام بقوله"إن المسيحية أكثر تسامحا مع العلم: "بقوله

قاضاك إلى العقل، ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن لسلطته، ولقد بلغ األصل بالمسلمين أن 
قصي جهده في الوصول إلى الحق، ثم لم يصل إليه، إن الذي يست: قال قائلون من أهل السنة

  ).20: 2005ابن تيمية، ( "غير واقف عن الظن فهو ناج ومات طالبا،

يعتبر مشروع اإلصالح التربوي من أهم االنجازات التي سعى إليها اإلمام  :المنهج التربوي: ثانيا
فقد كان هدفه يتمثل في محمد عبده لتحقيقها في سبيل النهوض باألمة وتحقيق ازدهارها، 

وقد كانت بداية . التجديد الذي يخرج المجتمع اإلسالمي من معضلة الجمود والتقليد
اإلصالح لدى اإلمام انطالًقا من األزهر فالدعوة اإلصالحية التي سعى إليها تقوم على التغيير 

مالي كما خصص مبلغ . والتجديد وتمثلت في تدريس أهم العلوم الحديثة وعلوم السلف
  ).174 :1994فلعجي، ( لصالح األزهر والقائمين عليه وكذا خصص راتبا للمعلمين

وقد سعى اإلمام محمد عبده إلى استعادة مكانة األزهر ألنه يعتقد بأنه هو الكفيل بنشر 
الدعوة اإلصالحية لألمة اإلسالمية وكذا تكوين العقل اإلسالمي، فاألزهر عنده ليس مجرد مكان 

  ).190: 1996 أمين،( العبادة بل هو ذا أهمية كبيرة في سبيل إيقاظ األمةللتدريس أو 

وهنا يظهر جليا الجانب اإلصالحي الذي برز فيه األستاذ اإلمام من خالل االهتمام بجميع 
األمور المتعلقة باألزهر من الناحية المادية والمعنوية، إذ اعتبر أن النهضة الحقيقية ال تكون إال 

، لذلك توجه )251: 1963بهي، ( وتعليمها فهما وسيلتان في سبيل تحقيق اإلصالحبتربية األمة 
اإلمام إلى االهتمام به، من منطلق أنه ساهم في ارتقاء األمة وكذا انتشار الوعي فيها، وألنه يدرك 

 . مدى الدور الذي يلعبه في التربية والتعليم

الت التربية إال طرقه، وقد نهضت وكما نجد أن اإلمام محمد عبده ما ترك مجاًال من مجا
  ):895 :2018الشيخ، ( عنده على ركنين" فلسفة التربية"
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حتى جعل منها المعيار الذي يعرف به حقيقي " أولوية التربية"ما زال يلح على  :الركن األول
اإلنسان من شبيهه، إذ ليس بإنسان من لم يترب، إن هو إال شبيه باإلنسان، وما هو بإنسان 

  ".إن اإلنسان ال يكون إنساًنا حقيقيا إال بالتربية: "لحقيقةعلى ا

أن األصل الذي ينبغي أن تؤصل عليه التربية، باألولى واألحرى واألجدر، هو  :الركن الثاني
، وعليه، "أنفس المصريين أشربت االنقياد إلى الدين حتى صار طبعا فيها: "الدين، ذلك أن

من طريق الوطنية مثًال أو النزعة النفعية (ر طريق الدين كّل من طلب إصالحها من غي: "فإن
، فقد بذر بذرا غير صالح للتربة التي أودعه فيها، فال ينبت، ويضيع تعبه، ويخفق )أو غيرها

  ". سعيه

ويبرز إصالحات التربية عند اإلمام محمد عبده والتي تمثلت في الجمعيات الخيرية 
من تأسيسها هي تربية أوالد الفقراء واليتامى تربية يحافظون اإلسالمية، والتي كان الغرض األول 

بها على عقائدهم وآداب دينهم ويستعينون بها لتحصيل أرزاقهم، ولم تنشأ الجمعية لمقصد أعلى 
من هذا في مدارسها كأخذ الشهادات واالستعداد للوظائف، بل إن أهم هدف هدفت إليه الجمعية 

السائد بأن فائدة التربية محصورة فقط في العمل في الحكمة،  هو أن تنزع من النفوس االعتقاد
 ).27: 2017بن جلول، (وهذا الفكر هو الذي كان مستوليا على األمة آنذاك 

التي من  -كما أشرنا سابًقا  -فالتربية حسب اعتقاد اإلمام محمد عبده هي العصا السحرية 
عمارة، (تغير الحياة وتجعل السلبي إيجابيخاللها يمكن أن يكتمل كل ناقص وكذا من شأنها أن 

، فاإلمام محمد عبده ومن خالل الدعوة إلصالح الجانب التربوي رأى بالتربية )213: 1988
  .الجانب الذي ينير الفكر ويساعد األمة على اكتساب كل ما هو جديد في فهم الحياة وتفاصيلها

  :توصي الدراسة بما يلي: التوصيات

 مراكز الفكر والهيئات البحثية المعنيةفي حمد عبده مشروعًا تأسيسي جعل أفكار األمام م -
 ةالديني تهاواستعادة مكان لهيمنة قطاعات المتطرفينبالجوانب الدينية والسياسية لتصدي 

والوعي باإلطار السياسي المحلي واإلقليمي والدولي  لى محاضنها الرئيسيةإ ةوالسياسي
 .لنهوض بالفكر السياسي من جديدوإتاحة الفرصة للمجتمع األسالمي 

كدين لم يضع التأكيد على افكار األمام محمد عبده السياسية من جانبها الديني، فاإلسالم  -
أيدولوجية سياسية، وإنما فكر هو من يصلح أن يكون تنطلق من افتراضات سياسية جامدة،

 .كأيديولوجية أو على األقل أساسا لبرنامج سياسي
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مشروعًا فكريًا يمكن أن يتم في التجديد السياسي مام محمد عبده األرؤية وفلسفة جعل  -
تطبيقه من قبل نظام الحكم لتحرير العقل االسالمي العربي من الجمود الفكري الذي أصابه 

 .لعدة قرون، وإيقاظ وعي األمة اإلسالمية نحو التحرر

وأن فشل التجارب خاصة لمواكبة التطورات السريعة الديني إحياء االجتهاد نحو الدعوة  -
يقظة العقل المسلم االشتراكية والقومية في المنطقة العربية ساهم في اتخاذ االسالم الحل ل

من ناحية الفكري ليقاوم دعاة التقليد والجمود السياسية، والبديل  لمواجهة التحديات الفكرية
  .ىخرأمن ناحية الغربي ودعاة التغريب 
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  الضغط النفسي وعالقته بتقدير الذات ونوعية الحياة لدى عينة 
 الكويت من النساء املعنفات في

  
  **وفاطمة عيد العدوان *ابتسام عوض الرشيدي

  

  ملخص

وعالقته بتقدير الذات ونوعية الحياة لدى عينـة مـن    الضغط النفسي مستوىإلى التعرف  هدفت هذه الدراسة
دولـة  فـي  إمرأة معنفـة مـن النسـاء المعنفـات     ) 68( من الدراسةت عينة أفراد تكون، كويتالدولة النساء المعنفات في 

مقيـاس الضـغط النفسـي، ومقيـاس تقـدير الـذات، ومقيـاس        وإلغراض الدراسة الحالية قامت الباحثة بتطوير . الكويت
مســتوى مرتفعــا، وأظهــرت نتــائج الدراســة أن مســتوى الضــغط النفســي جــاء   .نوعيــة الحيــاة لــدى النســاء المعنفــات  

كمــا وأظهــرت النتــائج إن هنالــك عالقــة ارتباطيــة عكســية بــين الضــغط   . تقــدير الــذات ونوعيــة الحيــاة جــاء منخفضــاً 
توصي الدراسـة للبـاحثين والمختصـين بتصـميم وتطـوير بـرامج       و .النفسي وكل من تقدير الذات ونوعية الحياة

حسين تقدير الذات ونوعية الحياة وخفض اعـراض الضـغط   وتدريبية موجهة للنساء المعنفات تهدف إلى ت إرشادية
  .النفسي

  .النساء المعنفات، وعية الحياة، نتقدير الذات، الضغط النفسي: الكلمات المفتاحية
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Psychological Stress and its Relationship to Self-Esteem and Life 
Quality among Battered Women at Kuwait  

 

Abtesam A. Al-Rashedi, PhD Student, Department of Psychological and 
Educational Counseling, University of Jordan, Amman, Jordan. 

Fatima E. Al-Adwan, Associate Professor, Department of Counseling and 
Special Education, University of Jordan, Amman, Jordan. 

 

Abstract 
The aim of the study was to identify the level of psychological stress and its 

relationship to self-esteem and life quality among Battered Women at Kuwait. The study 
sample consisted of (68) violated womenat Kuwait. For the purposes of the current 
study, the researcher developed the measures of psychological stress, self-esteem, and 
life quality of Battered Women. The results of the study showed that the level of 
psychological stresswas high, self-esteem and life quality was low. The results also 
showed there is an inverse correlation between psychological stress and self-esteem and 
life quality. The study recommends that researchers and specialists design and develop 
counselingand training programs Battered Women aimed at improving self-esteem and 
life quality and reducing psychological stress symptoms. 

Keywords: Psychological stress, Self-esteem, Life quality, Battered women. 
  

  المقدمة واالطار النظري

يعد العنف الموجه ضد النساء أحدى االشكال الرئيسة واألكثر انتشارا للعنف األسري، 
حيث  ،مجال العلوم النفسية واالجتماعية مكانة بارزة في التي تحتلالمشكالت النفسية من ومشكلة 

ة، وذلك المعاصرمجتمعات في التعتبر مشكلة متعددة االسباب واالشكال والمظاهر واآلثار 
  .الستمراريتها وتفاقمها وآثارها المختلفة على النساء أنفسهن وأسرهن والمجتمع ككل

فهي دون االخرى بلد  قتصرعلىيث ال ت؛ حعالمية د مشكلةالعنف ضد المرأه تعمشكلة ان 
يتعرضن  كل فئات النساء باختالف اوضاعهمكما ان  تنتشر في المجتمعات الغربية والعربية،

يطال الغنية والفقيرة، الشابة والمسنة، المتزوجة والمطلقة على حد سواء، وباختالف للعنف؛ حيث 
اء االب او االخ او حتى االبن ضد والدته مستوياتهم التعليمية، ويمارسه دائمًا الطرف االقوى سو

وتشيرالتقارير حول نسب انتشار العنف الموجه للمرأة في أنحاء العالم  .)2010, ريحاني(احيانًا 
أشكال العنف خالل حياتها إلى أرقام ضخمة؛ حيث أن واحدة من كل أربع نساء تتعرض ألحد 

  .(Schultz, Roditti & Gillette, 2009) بغض النظرعن الدين أوالعرق أو المجتمع
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يشتمل على التسبب  وجه ضد المرأةبأنه عبارة عن سلوك عدائي مضد النساء العنف  ويعرف
بالجروح أو اإليذاء أو الحروق من خالل استخدام الجسد أوأدوات صلبة وغالبا ما يكون موجها 

 ,Fisher, Andrea & Sbetton)من الشريك الحالي أو السابق بهدف السيطرة على سلوك الشريك
 النساءالموجه الى  بأنه السلوك نساءالعنف ضد ال )2011(الجزازي والحربي  يعرفكما  .(2006

اخت، او ابنة، ويتسم بدرجات متفاوته من التمييز  وعلى وجه الخصوص سواء اكانت زوجة ا
المرأه في واالضطهاد والقهر والعدوانية الناجم عن عالقة القوى غير المتكافئه بين الرجل و

وتتمثل اشكال العنف ضد المرأه .المجتمع واالسرة على حد سواء، نتيجة لسيطرة النظام االبوي
والعنف االقتصادي والعنف  ،والعنف اللفظي ،والعنف الجنسي ،بأشكال مختلفة منها العنف الجسدي

 .النفسي

يشيرمفهوم الضغط وربوية، والت الضغط النفسي من المفاهيم الرئيسة في العلوم النفسيةويعد مفهوم 
حالة من الشعور بالقلق والتوتر والضيق واالنزعاج وعدم االرتياح نتيجة لتعرض الفرد النفسيإلى 

لمواقف ضاغطة داخلية أو خارجية ونتيجة لعدم قدرته على التكيف مع المواقف الضاغطة 
المثير الضاغط والشعور بالعجز تجاهها ويختلف األفراد في استجابتهم للضغط حسب طبيعة

 Gold( وسلوكية ومعرفية وانفعالية واجتماعيةمية وللضغط عدة أعراض جس ،وطبيعة الفرد نفسه
& Roth, 2005(.  

إلى ان  )2006مصطفى، ( (Briere & Jordan, 2004)وتشير معظم الدراسات النفسية 
نفات من اعراض العنف ضد المرأة يترك العديد من المشكالت النفسية؛ حيث تعاني النساء المع

الضغط النفسي واضطراب ضغط ما بعد الصدمة، والتي تؤثر بالتالي على تكيفهن النفسي 
  .واالجتماعي مع اآلخرين

إن تقدير الذات حاجة أساسية وعنصر هام جدًا في شخصية الفرد، ولتوضيح األهمية الكبيرة 
ائص والسمات التي تصاحب لتقدير الذات في سلوك الفرد وشخصيته، البد من اإلشارة إلى الخص

فقد أظهرت الدراسات . األفراد ذوي تقدير الذات المرتفع، واألفراد ذوي تقدير الذات المنخفض
أن األفراد ذو تقدير الذات المرتفع هم األكثر قدرة على السيطرة على أنفسهم والتحكم في حياتهم 

أنفسهم وأقوياء في يون مع وهم األكثر إنتاجية وسعادة ورضى بحياتهم وهم متفائلون وواقع
اما األفراد ذو تقدير الذات .(Carranza, You, Chhoun & Hudley, 2009)مواجهة الصعوبات 

وشكاكين وقلقين غير واقعيين وغير قادرين على  المتدني يحتمل أن يكونوا اعتماديين ومتشائمين
ضة للنقد والرفض من تقبل المساعدة مع اآلخرين عندما يكونون في حاجة إليها، كما هم عر

اآلخرين بسبب المدعمات الساخرة والمثيرة للخجل التي يضعونها ألنفسهم عن طريق آرائهم 
  ).2009كفافي، (المتدنية في ذواتهم 
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وتشير أغلب الدراسات واالبحاث النفسية إلى اآلثار النفسية واالنفعالية للعنف ضد المرأة، 
الطاهر، (مستوى تقدير الذات لدى المرأة المعنفة حيث ان العالقة المعنفة تؤدي إلى تدني 

2006( )Lynch, 2000( والشعور العام باالكتئاب ،(Kelly, 2010) والقلق والوحدة والمعاناة ،
   .(Aguilar & Nightingale, 2005)النفسية 

والصحية،  العلوم النفسية في والحديثة الحياة من المفاهيم االساسيةنوعية ويعد مصطلح 
الحياة في اإلحساس اإليجابي بالعافية كما ُترصد بالمؤشرات السلوكية الدالة على نوعية  تمثلوت

ارتفاع مستويات رضا الفرد عن ذاته وعن حياته بشكل عام، وسعيه المتواصل إلى تحقيق أهداف 
شخصية ذات قيمة ومعنى بالنسبة له، واستقالليته في تحديد وجهة ومسار حياته، وإقامته 

راره في عالقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع اآلخرين، واإلحساس العام بالسعادة والسكينة واستم
  ).Ryff & Singer, 2006(والطمأنينة النفسية 

 ,Coker, et al., 2017; Mansour)كما تشير نتائج العديد من الدراسات النفسية والصحية
et al., 2012; Leung, et al., 2005; Laffaye,et al., 2003) إلى تأثير العنف ضد المرأة

بأشكاله المختلفة على الصحة ونوعية الحياة لدى النساء المعنفات؛ حيث تعاني النساء المعنفات 
من تدني في مستوى نوعية الحياة لديهن مما يترك أثار نفسية وجسمية مختلفة على صحتهن 

   .النفسية والجسمية

نساء والوقوع ضحيته واستكشاف عالقته بالعديد وقد اهتم الباحثون بدراسة العنف ضد ال
 ,Coker)فقد أجرى كوكير وفولينجستاد وكارسيا وبوش . من المتغيرات النفسية واالجتماعية

Follingstad, Garcia & Bush, 2017)  دراسة هدفت تقييم تأثير عنف الشريك الحميم على
امرأة منالنساء ) 1221(اسة من نوعية حياة النساء المصابات بالسرصان، تكونت عينة الدر

سنة، اللواتي أدرجن في سجالت سرطان الوالية من ) 79 -18(اللواتي تتراوح أعمارهن بين 
نوعية الحياة ضعف ، أشارت نتائج الدراسة ان التعرض لعنف الشريك الحميم ي)2015- 2009(

  .نلنساء اللواتي شخصن مؤخرا بالسرطاجسمية لوالنفسية الصحة الالمرتبطة ب

دراسةهدفت إلى استقصاء مستويات ضغط ما بعد الصدمة ) 2015( أجرى ضمرة وغباريو
تكونت  .لدى عينة من النساء المعنفات تبعا لمتغيرات نوع العنف والمساعدة المتاحة وتكرارالعنف

أظهرت نتائج الدراسة شيوع ضغط  .امرأة معنفة تم اختيارهن عشوائيا) 921( عينة الدراسة من
الصدمة بشكل متوسط لدى النساء المعنفات، ووجود فروق في شيوع أعراض ضغط ما ما بعد 

بعد الصدمة بين النساء المعنفات تبعا لمتغير المساعدة المتوفرة، وتبعا لمتغير تكرار العنف في 
بعدي إعادة اختبار الصدمة والتجنب، ولم تظهر فروق في أبعاد ضغط ما بعد الصدمة بين النساء 

  .غيرنوع العنفتبعًا لمت
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 ,Mansour, Constantino)وقام منصور وكونستانينو وشيشاني وصفدي وبنيمصطفى 
Shishani, Safadi & Banimustafa, 2012)  تقييم العواقب الصحية النفسية بدراسة هدفت إلى

امرأة طلبن المساعدة من مركز  )93(، تكونت عينة الدراسة من للتعنيف بين النساء في األردن
يعانين من مستويات تتراوح بين متوسطة المعنفات  دمات، أظهرت نتائج الدراسة ان النساءللخ

أن نصف النساء لم يتَلقَّين إالمستوى منخفضًا من الدعم االجتماعي ، وووخيمة من االكتئاب
من النساء قد أبلغن عن رغبتهن بالموت كانت أقوى من رغبتهن في  %)15.7(وأن  المدرك،
أن النساء المعنَّفات في األردن يواجهن مخاطر صحية نفسية، كذلك أظهرت النتائج ، والحياة

  .ومخاطر نفسية اجتماعية يمكن أن تنتقص من نوعية الحياة لديهن

دراسة هدفت التعرف على مستوى انتشار أعراض اضطرابي  (Kelly, 2010)وأجرت كيلي 
) 33(في أمريكا، تكونت عينة الدراسة من ضغط ما بعد الصدمة واالكتئاب لدى النساء المعنفات 

امرأة معنفة، أظهرت نتائج الدراسة انتشار أعراض أضطراب ضغط ما بعد الصدمة بدرجة مرتفعة 
   .لدى النساء المعنفات%) 57.6(واضطراب االكتئاب %) 69.7(وصلت إلى 

لمعنفات بدراسة هدفت للتعرف إلى مظاهر العنف ضد الزوجات ا) 2006( كما قامت الطاهر
وأساليب التعامل التي تستخدمها المعنفات في مواجهة العنف تبعا لمتغير التعليم والعمل، وكذلك 
التعرف على سمات الشخصية، وتقدير الذات الذي يميز المعنفات مقارنه بالنساء غير المعنفات، 

امل مع العنف، ومعرفة العالقة االرتباطية بين تقدير الذات وسمات الشخصية واستراتيجيات التع
زوجة معنفة تم اختيارهن بطريقه ) 112( زوجة منهم) 132( وقد تكونت عينة الدراسة من

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى  .زوجة غير معنفه تم اختيارهن بطريقة غيرقصدية) 20(و قصدية،
غير المعنفات، ان العنف النفسي هو األكثر انتشارًا، وان هناك فروقا في تقديرالذات بين المعنفات و

  .حيث أن غير المعنفات يتمتعن بمستوى تقدير ذات أعلى

 من ةعين لدى النفسي الضغطوى مست على التعرف هدفتدراسة ) 2006(أجرت مصطفى 
 امرأة معنفة) 48(، بواقع سيدة )96(تكونت عينة الدراسة من  للعنف، التعرضر لمتغي تبعا النساء

 في النساء لدى الضغوطالنفسية شيوعالدراسة  ئجنتاامرأة غير معنفة، أظهرت ) 48(و
 الضغوط أعراض ترتيب في فروقوجود  كما أظهرت النتائج مرتفعة، مستوياتب المجموعتين

  .منهن المعنفات ولصالح المجموعتين في النساء بين النفسية

بدراسة هدفت إلى  (Leung, Leung, Ng & Ho, 2005)وقام ليونج وليونج ونغ وهو 
أثير عنف الشريك الحميم على نوعية الحياة لدى النساء مرضى التوليد وأمراض النساء، تقييم ت

امرأة من مرضى التوليد وأمراض النساء اللواتي أفاٍد بأنهن ) 1614(تكونت عينة الدراسة من 
تعرضن لإليذاء وسوء المعاملة، أظهرت نتائج الدراسة ان متوسطات درجات نوعية الحياة بين 
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للواتي تعرضن لإلساءة أدنى بكثير في مجال الصحة الجسمية، ومجال العالقة الضحايا ا
  .االجتماعية، ومجال البيئة والمجال النفسي مقارنة بالمجموعات غير المعنفة

دراسة  (Laffaye, Kennedy & Stein, 2003) كما أجرى الفايي وكينيدي ووستاين
لصدمة ونوعية الحياة المتعلقة بالصحة بين هدفت إلى الكشف عن العالقة اضطراب ضغط ما بعد ا

مجموعة ضحايا عنف : النساء ضحايا عنف الشريك، تكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعات
امرأة، مجموعة ضحايا عنف الشريك من دون ) 18(الشريك مع اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 

أشارت . امرأة) 30( امرأة، ومجموعة ضابطة غير معنفة) 22(اضطراب ضغط ما بعد الصدمة 
النتائج إلى أن المجموعات الثالث سجلت اختالًفا كبيرا في نوعية الحياة المرتبطة بالصحة، وكانت 
مجموعة ضحايا عنف الشريك مع اضطراب ضغط ما بعد الصدمة أكثر ضعفا بشكل ملحوظ من 

ضطراب ضغط ما المجموعة الضابطة غير المعنفة، وكذلك كانت مجموعة ضحايا عنف الشريك مع ا
بعد الصدمة أكثر ضعفا بشكل ملحوظ من مجموعة ضحايا عنف الشريك من دون اضطراب ضغط 
ما بعد الصدمة في األداء الجسمي، والصحة النفسية، والحيوية والنشاط، والقيود المفروضة على 

  .واألداء االجتماعي ،الدور بسبب الصحة العاطفية

فت التعرف على اثار العنف على تقدير الذات لدى بدراسة هد )Lynch, 2000(وقام لينش 
امرأة من مستوى تعليمي اعلى من ) 114( النساء المعنفات، وقد تكونت عينة الدراسة من

امرأة غير ) 54(امرأة تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج، و) 60( الثانوية العامة، منهن
نساء المعنفات وغير المعنفات ان النساء وقد أظهرت نتائج الدراسة عند المقارنة بين ال .معنفة

  .المعنفات لديهن تقدير ذات متدن مقارنة بالنساء غير المعنفات

من خالل استعراض الدراسات السابقة فإنه تبين وجود دراسات قليلة على المستوى العربي 
ياة لدى وعلى مستوى البيئة الكويتية بالتحديد، تناولت الضغط النفسي وتقديرالذات ونوعية الح

مثل  النساء المعنفات، فقد تناولت بعض الدراسات اعراض الضغط النفسي لدى النساء المعنفات
وعالقته ) 2015ضمرة وغباري، (واضطراب ضغط ما بعد الصدمة مثل ) 2006مصطفى، (

، وكذلك عالقته بنوعية الحياة مثل (Kelly, 2010)مثل  باالكتئاب لدى النساء المعنفات
(Laffaye et al., 2003) . كما تناولت بعض الدراسات تقييم تأثير عنف الشريك الحميم على

وكذلك على نوعية الحياة  (Coker et al., 2017) نوعية حياة النساء المصابات بالسرصان مثل
على  هوأيضا تأثير (Leung et al., 2005) لدى النساء مرضى التوليد وأمراض النساء مثل

، وكذلك تناولت بعض الدراسات مقارنة (Mansour et al., 2012)ل الصحة النفسية لنساء مث
وقد  ).Lynch, 2000() 2006الطاهر، (تقدير الذات بين النساء المعنفات وغير المعنفات مثل 

كما تتميز  .استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تطوير أدواتها ومناقشة نتائجها
ات السابقة كونها تتجه لدراسة المتغيرات النفسية السابقة كلها معا، الدراسة الحالية عن الدراس
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وهو ما لم يتم تناوله بشكل شمولي من قبل الدراسات السابقة وخصوصا لدى النساء المعنفات 
  .في البيئة الكويتية

  وأسئلتها مشكلة الدراسة

في المجتمعات  والمنتشرة الشائعةالنفسية  المشكالت من العنف ضد النساءتصنف مشكلة 
العربية بشكل عام والمجتمع الكويتي بشكل خاص، كما تترك الكثير من النتائج واآلثار النفسية 

كما ويعد العنف ضد النساء من  ؛واالجتماعية على النساء المعنفات وبيئاتهن االسرية واالجتماعية
لعوامل النفسية ذات لذا وكمحاولة لفهم ا. الجسمية للنساءو العوامل المهددة للصحة النفسية
العنف ضد النساء وتنوع  وحداثة مشكلة ألهمية نظراكذلك والعالقة بشخصية المرأة المعنفة، 

جاءت هذه التي تناولت فئة النساء المعنفات في المجتمع الكويتي، فقد  الدراسات وندرةأشكالها، 
ونوعية ى تقدير الذات لدى النساء المعنفات بكل من مستوالضغط النفسي  الدراسة لتبحث عالقة

ما عالقة  :اآلتيالرئيس جابة على السؤال لإلحاولة ومن هنا جاءت الدراسة الحالية كم .الحياة لديهن
الضغط النفسي بتقدير الذات ونوعية الحياة لدى عينة من النساء المعنفات في الكويت؟ ويتفرع عن هذا 

  :السؤال الرئيس السؤالين اآلتيين

 نفسي وتقدير الذات ونوعية الحياة لدى عينة من النساء المعنفات؟ما مستوى الضغط ال .1

بين الضغط  (α=0.05) هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة .2
  النفسي وتقدير الذات ونوعية الحياة لدى النساء المعنفات؟

  أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي

  .وى الضغط النفسي وتقدير الذات ونوعية الحياة لدى النساء المعنفاتالكشف عن مست -1

  .العالقة بين الضغط النفسي وتقدير الذات ونوعية الحياة لدى النساء المعنفات محاولة فهم -2

  أهمية الدراسة

النساء المعنفات من الفئات الخاصة والقضايا المعاصرة في المجتمع، وتتطلب تدخًال تعد فئة 
نظم وذلك لما تتركه من آثار نفسية واجتماعية سواء على النساء أنفسهن أو على إرشاديا م

  :في الجانبين التاليين تمثلوتحديدًا فأن أهمية الدراسة ت. األسرة والمجتمع ككل
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  األهمية النظرية

إطار نظريا ومعلومات نظرية تتعلق بالضغط النفسي وتقدير الذات  تقدم هذه الدراسة -
لدى النساء المعنفات في الكويت، مما يسهم في فهم سيكولوجية النساء  ونوعية الحياة

 .المعنفات

تسهم الدراسة الحالية في تسليط الضوء نحو فئة النساء المعنفات، فهذه الفئة جزء من  -
للتعامل مع العنف والتخفيف من اآلثار السلبية  المجتمع وتحتاج إلى مساعدة نفسية إرشادية

 .فسيةعلى صحة النساء الن

إثراء الدراسات الوصفية واإلرتباطية المتعلقة بالنساء المعنفات وذلك لندرة هذا النوع من  -
  .الدراسات خصوصًا في الكويت

  األهمية التطبيقية

يمكن أن تسهم الدراسة الحالية في مساعدة المرشدين واألخصائيين النفسيين على تطوير  -
تدريبهن على مهارات وأساليب معينة للتعامل بهدف  موجهه للنساء المعنفات برامج إرشادية

 .مع مشكالتهن النفسية واآلثار المترتبة على تعرضهن للعنف

توفر الدراسة الحالية مقاييس الضغط النفسي، وتقدير الذات، ونوعية الحياة لدى فئة النساء  -
 .المعنفات

خصوصا الدراسات قد تفتح الدراسة الحالية المجال للباحثين اآلخرين إلجراء المزيد من  -
  .التي تتناول فئة النساء المعنفات بالبحثالتجريبية منها و

  لمصطلحات الدراسة اإلجرائية تالتعريفا

ويعرف بأنه حالة من الشعور بالقلق والتوتر والضيق واالنزعاج وعدم االرتياح  :الضغط النفسي
درته على التكيف مع نتيجة لتعرض الفرد لمواقف ضاغطة داخلية أو خارجية، ونتيجة لعدم ق

المواقف الضاغطة والشعور بالعجز تجاهها تؤدي إلى اختالل في الوظائف النفسية 
غراض هذه الدراسة أل يعرف اجرائيًاو. )Gold & Roth, 2005(والفسيولوجية المختلفة 

الضغط النفسي الذي طورته  بأنه الدرجة التي تحصل عليها المرأة المعنفة على مقياس
  .الباحثة

ويتقبل راضيًا  المدركة، فإذا كان اتهلذ الفردالقيمة التي يعطيها ويعرف بأنه  :الذات قديرت
كان تقديره لذاته عاليًا، أما إذا كان ينظر لنفسه بشكل سلبي فإن تقديره  ذاتهويشعر بقيمة 
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غراض هذه الدراسة بأنه الدرجة التي أل يعرف اجرائيًاو. (Rice, 2003) لذاته ينخفض
  .الذي طورته الباحثة يها المرأة المعنفة على مقياس تقدير الذاتتحصل عل

هامة  عدوتعرف بأنها شعور الفرد بالعافية والهناء الشخصي في مجاالت حياتية ُت :نوعية الحياة
منظومة القيم التي ينتمي إليها عند مستوى يتسق مع أهدافه واهتماماته  بالنسبة له في سياق

ألغراض هذه الدراسة بأنها الدرجة التي تحصل  جرائيًاإتعرف و.)2007الشربيني، (وتوقعاته 
  .الذي طورته الباحثه الحياة نوعيةعليها المرأة المعنفة على مقياس 

النساء اللواتي يتعرضن لإلساءة والتمييز واالضطهاد والقهر والعدوان  نه :النساء المعّنفات
سرة على يد زوجها، أو ألفي ا والمرأةالرجل بين  المتكافئةوى غير الناجم عن عالقة الُق

بأنهن  جرائيًان إْفعريوألغراض هذه الدراسة ). 2011الجزازي والحربي، (والدها، أو أخيها 
دولة في ادارة الشرطة المجتمعية التابع لوزارة الداخلية مركز  النساء اللواتي يترددن على

 .الكويت

  حدود الدراسة ومحدداتها

 . تعلى عينة من النساء المعّنفاالحالية قتصر الدراسة ت :ةالحدود البشري -

على النساء المعّنفات المتواجدات والمترددات على الحالية  الدراسة تطبق :الحدود المكانية -
 .الكويتدولة في ادارة الشرطة المجتمعية التابع لوزارة الداخلية مركز

من العام الجامعي خالل الفصل الصيفي الدراسة على أفراد عينتها  قتطب :الحدود الزمانية -
2017/2018. 

تتحدد نتائج الدراسة بأدوات الدراسة المستخدمة وخصائصها  :المحددات الموضوعية -
  .السيكومترية المستخرجة

  الطريقة واإلجراءات

    ةالدراسمنهجية 

 لموضوع الدراسة لمالءمتهنظرًا االرتباطي  المنهج الوصفيمت الدراسة الحالية استخد
  .وأسئلتها

  وعينتها  مجتمع الدراسة

المجتمعية ادارة الشرطة مركز المراجعات لالنساء المعّنفات تكون مجتمع الدراسة من جميع 
 حصائياتامرأة معنفة وفقًا إلحدث إ )213( نالكويت، والبالغ عددهدولة في التابع لوزارة الداخلية 
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النساء المعّنفات متيسرة من بالطريقة ال، وقد تم اختيار عينة الدراسة )2018(المركز لعام 
امرأة ) 68(؛ وذلك لقربه وتعاونه مع الباحثة، والبالغ عددهنالمركزالمتواجدات والمترددات على 

  .معنفة واللواتي أستجابن على أدوات الدراسة

  أدوات الدراسة

دب النظري األمن خالل مراجعة الضغط النفسي  مقياس تم تطوير: مقياس الضغط النفسي :أوال
. ذات العالقة وما تتضمنه من مقاييس ذات صلة بموضوع الضغط النفسي والدراسات السابقة

  .فقرة تقيس الضغط النفسي لدى النساء المعنفات) 35(وقد تكون المقياس بصورته األولية من 

: الظاهري صدقال) 1: تم التأكد من دالالت صدق المقياس بطريقتين هما :صدق المقياس
المحكمين المتخصصين في العلوم من ) 10(على المقياس  عرضتحقق من صدق الظاهري بتم ال

 سالمة صياغةالتربوية والنفسية في الجامعات األردنية والكويتية، وطلب منهم إبداء الرأي ب
ة صياغالتعديل وقد تم  ،س الضغط النفسي لدى النساء المعنفاتالفقرات وصالحيتها لقيا ووضوح

) 30(فقرات، وبذلك فقد تكون المقياس بصورته النهائية من ) 5(، وحذف فقراتال اللغوية لبعض
تم حساب صدق البناء باستخراج معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية : البناء صدق) 2. فقرة

أمرأة معنفة  )25(للمقياس ودرجة الفقرة، وذلك بتطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من 
 :تلك النتائج) 1(ويبين الجدول  .الدراسة من خارج عينة

  لمقياس الضغط النفسي الفقرة والدرجة الكليةدرجة معامالت االرتباط بين : )1(جدول 

  الفقرة
معامل 

  االرتباط
  الفقرة

معامل 

  االرتباط
  الفقرة

معامل 

  االرتباط
  الفقرة

معامل 

  االرتباط

1.  0.44  2.  0.66  3.  0.58  4.  0.52  

5.  0.56  6.  0.48  7.  0.66  8.  0.43  

9.  0.61  10.  0.65  11.  0.70  12.  0.57  

13.  0.63  14.  0.60  15.  0.78  16.  0.49  

17.  0.43  18.  0.43  19.  0.56  20.  0.46  

21.  0.46  22.  0.54  23.  0.67  24.  0.61  

25.  0.60  26.  0.74  .27 0.58  28.  0.55  

29.  0.46  30.  0.55         

ت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لمقياس الضغط ان قيم معامال) 1(يتبين من الجدول 
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، وهذه معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )0.78 -  0.43( النفسي تراوحت بين
)0.05=α (ومقبولة ألغراض الدراسة الحالية.  

طريقة التطبيق وإعادة ) 1: تم التحقق من ثبات المقياس بطريقتين هما :ثبات المقياس
امرأة معنفة من خارج عينة )25(تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من : التطبيق

الدراسة، وبعد مرور شهر أعيد تطبيق المقياس مرة أخرى على نفس العينة، وقد بلغ معامل 
وذلك : طريقة االتساق الداخلي) 2 ).0.89( ارتباط بيرسون بين التطبيقين للمقياس الكلي

  ).0.90( ادلة كرونباخ ألفا؛ حيث بلغ معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياسباستخدام مع

تقيس الضغط النفسي  فقرة) 30(المقياس بصورته النهائية من يتكون  :مقياسال تصحيح
) 4(، و)دائما(للبديل) 5(: تدرج خماسي كما يليجابة يتكون من اإلسلم و، لدى النساء المعنفات

، وتتراوح )إطالقا(للبديل ) 1(، و)نادرا(للبديل ) 2(، و)أحيانا(للبديل ) 3(، و)غالبا(للبديل 
وقد تم تصنيف المتوسطات الحسابية لتحديد مستوى ). 150- 30(العالمة الكلية للمقياس بين 

 :وفق المعيار اآلتيالنساء المعنفات لدى  الضغط النفسي
  :، بالتالي1.33= 3/ 1- 5= المدى 

  ).2.33-1(من النفسي الضغط مستوى منخفض من  -

  ).3.67-2.34(من  الضغط النفسيمستوى متوسط من  -

 ).5-3.68(من  الضغط النفسيمستوى مرتفع من  -

األدب النظري من خالل مراجعة تقدير الذات  مقياسر تم تطوي :مقياس تقدير الذات :ثانيا
وقد . ر الذاتذات العالقة وما تتضمنه من مقاييس ذات صلة بموضوع تقدي والدراسات السابقة

  .فقرة تقيس تقدير الذات لدى النساء المعنفات) 28(تكون المقياس بصورته األولية من 

: الظاهري صدقال) 1: تم التأكد من دالالت صدق المقياس بطريقتين هما: صدق المقياس
المحكمين المتخصصين في العلوم من ) 10(على المقياس  عرضتم التحقق من صدق الظاهري ب

 سالمة صياغةوالنفسية في الجامعات األردنية والكويتية، وطلب منهم إبداء الرأي ب التربوية
ة صياغالتعديل وقد تم  ،س تقدير الذات لدى النساء المعنفاتالفقرات وصالحيتها لقيا ووضوح

) 24(فقرات، وبذلك فقد تكون المقياس بصورته النهائية من ) 4(، وحذف فقراتاللغوية لبعض ال
تم حساب صدق البناء باستخراج معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية : البناء دقص) 2. فقرة

 )25(للمقياس ودرجة الفقرة، وذلك بتطبيق مقياس تقدير الذات على عينة استطالعية مكونة من 
 :تلك النتائج) 2(ويبين الجدول  .أمرأة معنفة من خارج عينة الدراسة
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  لمقياس تقدير الذات الفقرة والدرجة الكليةجة درمعامالت االرتباط بين  :)2(جدول 

  الفقرة
معامل 

  االرتباط
  الفقرة

معامل 

  االرتباط
  الفقرة

معامل 

  االرتباط
  الفقرة

معامل 

  االرتباط

1.  0.58  2.  0.68  3.  0.57  4.  0.42  

5.  0.55  6.  0.44  7.  0.46  8.  0.40  

9.  0.60  10.  0.62  11.  0.62  12.  0.54  

13.  0.45  14.  0.54  15.  0.55  16.  0.68  

17.  0.41  18.  0.52  19.  0.43  20.  0.52  

21.  0.56  22.  0.44  23.  0.73  24.  0.49  

ان قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لمقياس تقدير ) 2(يتبين من الجدول 
لة ، وهذه معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى الدال)0.73 - 0.41( الذات تراوحت بين

)0.05=α (ومقبولة ألغراض الدراسة الحالية.  

طريقة التطبيق وإعادة ) 1: تم التحقق من ثبات المقياس بطريقتين هما :ثبات المقياس
امرأة معنفة من خارج )25(حيث تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من : التطبيق

خرى على نفس العينة، وقد بلغ معامل عينة الدراسة، وبعد مرور شهر أعيد تطبيق المقياس مرة أ
وذلك : طريقة االتساق الداخلي) 2 ).0.91( ارتباط بيرسون بين التطبيقين للمقياس الكلي

  ).0.88( باستخدام معادلة كرونباخ ألفا؛ حيث بلغ معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياس

يس تقدير الذات لدى تق فقرة) 24(المقياس بصورته النهائية من يتكون  :مقياسال تصحيح
) 4(، و)دائما(للبديل) 5(: تدرج خماسي كما يليجابة يتكون من اإلسلم و، النساء المعنفات

، وتتراوح )إطالقا(للبديل ) 1(، و)نادرا(للبديل ) 2(، و)أحيانا(للبديل ) 3(، و)غالبا(للبديل 
بية لتحديد مستوى وقد تم تصنيف المتوسطات الحسا). 120- 24(العالمة الكلية للمقياس بين 

 :وفق المعيار اآلتيالنساء المعنفات لدى  تقدير الذات

  :، بالتالي1.33= 3/ 1- 5= المدى 

  ).2.33- 1(تقدير الذات مستوى منخفض من  -

  ).3.67- 2.34( تقدير الذاتمستوى متوسط من  -

 ).5-3.68(تقدير الذات مستوى مرتفع من  -
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األدب النظري من خالل مراجعة وعية الحياة ن مقياسر تم تطوي :مقياس نوعية الحياة :ثالثا
وقد . ذات العالقة وما تتضمنه من مقاييس ذات صلة بموضوع نوعية الحياة والدراسات السابقة

  .فقرة تقيس نوعية الحياة لدى النساء المعنفات) 30(تكون المقياس بصورته األولية من 

: الظاهري صدقال) 1: ن هماتم التأكد من دالالت صدق المقياس بطريقتي :صدق المقياس
المحكمين المتخصصين في العلوم من ) 10(على المقياس  عرضتم التحقق من صدق الظاهري ب

 سالمة صياغةالتربوية والنفسية في الجامعات األردنية والكويتية، وطلب منهم إبداء الرأي ب
ة صياغالتعديل تم  وقد ،س نوعية الحياة لدى النساء المعنفاتالفقرات وصالحيتها لقيا ووضوح

، ولم تحذف آي فقرة من المقياس، وبذلك فقد تكون المقياس بصورته فقراتاللغوية لبعض ال
تم حساب صدق البناء باستخراج معامالت االرتباط بين : البناء صدق) 2. فقرة) 30(النهائية من 

عينة استطالعية  الدرجة الكلية للمقياس ودرجة الفقرة، وذلك بتطبيق مقياس نوعية الحياة على
 :تلك النتائج) 3(ويبين الجدول  .أمرأة معنفة من خارج عينة الدراسة)25(مكونة من 

  لمقياس نوعية الحياة الفقرة والدرجة الكليةدرجة معامالت االرتباط بين  :)3(جدول 

  الفقرة
معامل 

  االرتباط
  الفقرة

معامل 

  االرتباط
  الفقرة

معامل 

  االرتباط
  الفقرة

معامل 

  طاالرتبا

1.  0.56  2.  0.64  3.  0.61  4.  0.55  

5.  0.68  6.  0.46  7.  0.71  8.  0.44  

9.  0.54  10.  0.62  11.  0.46  12.  0.53  

13.  0.60  14.  0.53  15.  0.48  16.  0.48  

17.  0.51  18.  0.49  19.  0.69  20.  0.51  

21.  0.67  22.  0.51  23.  0.61  24.  0.64  

25.  0.47  26.  0.69  .27 0.70  28.  0.53  

29.  0.53  30.  0.58         

ان قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لمقياس نوعية ) 3(يتبين من الجدول 
، وهذه معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )0.71 -  0.46( الحياة تراوحت بين

)0.05=α (ومقبولة ألغراض الدراسة الحالية.  

طريقة التطبيق وإعادة ) 1: ن ثبات المقياس بطريقتين هماتم التحقق م :ثبات المقياس
امرأة معنفة من خارج  )25(حيث تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من : التطبيق

عينة الدراسة، وبعد مرور شهر أعيد تطبيق المقياس مرة أخرى على نفس العينة، وقد بلغ معامل 
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وذلك : طريقة االتساق الداخلي) 2 ).0.92( س الكليارتباط بيرسون بين التطبيقين للمقيا
  ).0.90( باستخدام معادلة كرونباخ ألفا؛ حيث بلغ معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياس

تقيس نوعية الحياة لدى  فقرة) 30(المقياس بصورته النهائية من يتكون  :مقياسال تصحيح
) 4(، و)دائما(للبديل) 5(: ي كما يليتدرج خماسجابة يتكون من اإلسلم و، النساء المعنفات

، وتتراوح )إطالقا(للبديل ) 1(، و)نادرا(للبديل ) 2(، و)أحيانا(للبديل ) 3(، و)غالبا(للبديل 
وقد تم تصنيف المتوسطات الحسابية لتحديد مستوى ). 150- 30(العالمة الكلية للمقياس بين 

 :وفق المعيار اآلتيالنساء المعنفات لدى  نوعية الحياة

  :، بالتالي1.33= 3/ 1- 5= المدى 

  ).2.33-1(نوعية الحياة مستوى منخفض من  -

  ).3.67-2.34( نوعية الحياةمستوى متوسط من  -

 ).5-3.68(نوعية الحياة مستوى مرتفع من  -

  إجراءات الدراسة

  : سارت الدراسة الحالية وفق اإلجراءات التالية

ومية ومركز ادارة الشرطة المجتمعية الحصول على الموافقات الرسمية من المؤسسات الحك .1
  .إلغراض تسهيل مهمة الباحثة الكويتدولة في التابع لوزارة الداخلية 

 .تطوير أدوات الدراسة والتحقق من الخصائص السيكومترية بالطرق المحددة لها .2

المتواجدات والمترددات على مركز تحديد مجتمع الدراسة وعينتها من النساء المعنفات  .3
 .الكويتدولة في شرطة المجتمعية التابع لوزارة الداخلية ادارة ال

تطبيق أدوات الدراسة على أفراد عينة الدراسة من النساء المعنفات، وجمع البيانات الالزمة  .4
 .2018/ 12/8إلى  15/6لإلجابة على أسئلة الدراسة خالل الفترة الزمنية من 

ومعالجتها إحصائيا، ) SPSS( اإلحصائيإدخال البيانات إلى الكمبيوتر باستخدام البرنامج  .5
  .واستخراج النتائج وتفسيرها، وكتابة التوصيات

  متغيرات الدراسة

  .الضغط النفسي، تقدير الذات، نوعية الحياة :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية
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  المعالجة اإلحصائية

ت واللواتي يمثلن استخرجت المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات النساء المعنفا
تم استخراج عينة الدراسة على مقاييس الضغط النفسي، وتقدير الذات، ونوعية الحياة، كذلك 

  .بين متغيرات الدراسة )Pearson(معامل ارتباط بيرسون 

  نتائج الدراسة ومناقشتها
لدى  هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستوى الضغط النفسي وعالقته بتقدير الذات ونوعية الحياة

  :وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها بناء على األسئلة. عينة من النساء المعنفات في دولة الكويت

ما مستوى الضغط النفسي وتقدير الذات ونوعية الحياة لدى : والذي ينص على نتائج السؤال األول
واالنحراف  لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسط الحسابيعينة من النساء المعنفات؟ و

ونوعية الحياة لدى النساء  تالضغط النفسي وتقدير الذاللدرجة الكلية لمقاييس  المعياري
  :يوضح ذلك) 4(المعنفات في دولة الكويت، والجدول 

لضغط النفسي وتقدير الذات ونوعية الحياة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)4(جدول 
  الكويت لدى النساء المعنفات في دولة

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المقياس
  مرتفع 0.658 3.97  الضغط النفسي
  منخفض  0.386  1.88  تقدير الذات
  منخفض  0.491  2.09  نوعية الحياة

حيث بلغ مرتفعا؛ إن مستوى الضغط النفسي لدى النساء المعنفات جاء ) 4(ويتبين من الجدول 
، ومستوى تقدير الذات لدى النساء المعنفات )0.658(بانحراف معياري ) 3.97(المتوسط الحسابي 

، ومستوى نوعية الحياة )0.386(بانحراف معياري ) 1.88(حيث بلغ المتوسط الحسابي منخفضا؛ جاء 
  ).0.491(بانحراف معياري ) 2.09(حيث بلغ المتوسط الحسابي منخفضا؛ لدى النساء المعنفات جاء 

إن مستوى الضغط النفسي لدى النساء المعنفات جاء مرتفعا إلى أن النساء ويمكن عزو نتيجة 
المعنفات يعانن من شعور عام بالضغط النفسي، حيث يعتبرن من أكثر الفئات المجتمعية في وقتنا 

نشاطات الحياة اليومية المختلفة بشكل أعمال ولممارسة  صعبةتحديات الحاضر تعاني من 
 نتيجة لتعرضالنفسي وذلك وعدم االرتياح الكرب لقلق وعورا عام باش، مما يولد لديهن مستقل

ضاغطة داخلية أو خارجية حياتية يومية مثيرة للضغط أو مواقف النساء المعنفات ألحداث و
باإلضافة إلى عدم قدرة النساء المعنفات أو عدم أمتالكهن لمهارات وأساليب تساعدهن على 

بشكل صحي مما يولد بالتالي لديهن حالة  الضاغطةاألحداث و المواقفوالتعامل مع تلك التكيف 
  . والشعور بالضغط النفسي العام الشعور بالعجز تجاههامن 
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والتي إشارت نتائجها إلى  )2015( ضمرة وغباري وتنسجم هذه النتيجة مع نتائج دراسة
ج دراسة كيلي كما تتفق هذه النتيجة مع نتائ. شيوع ضغط ما بعد الصدمة لدى النساء المعنفات

(Kelly, 2010)  والتي أظهرت نتائجها انتشار أعراض أضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى النساء
 شيوعها نتائجوالتي أظهرت ) 2006(مصطفى كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة . المعنفات
  .المعنفات النساء لدى النفسية الضغوط

دى النساء المعنفات جاء منخفضا إلى أن ويمكن تفسير نتيجة إن مستوى تقدير الذات ل
النساء المعنفات ال يشعرون بأهميتهن وقيمتهن الذاتية خصوصا حول ما يواجهن من ضغوطات 
وأحداث حياتية ال يمتلكن المهارات على مواجهتها والتعامل معها مما يؤثر بالتالي على نظرتهن 

درجة رضا المرأة عن ذاتها وتقبلها،  ويعبر تقدير الذات كمفهوم عن. وأدراكاتهن حول ذواتهن
ونتيجة لما تتعرض المرأة له من تعنيف من قبل شريك حياتها لربما يترك آثارا صحية نفسية 
عليها، فقد تصبح أكثر تشأوم وقلق وشك حول ذاتها السيما مع تدني تلقي الدعم والمساعدة 

لذات متمثل باإلدراكات االجتماعية من اآلخرين المحيطين بها مما يولد عدم رضا عن ا
  .والتصورات المتدنية اتجاه الذات

والتي أظهرت نتائجها ان النساء  )2006( الطاهر وتنسجم هذه النتيجة مع نتائج دراسة
كما تتفق هذه النتيجة مع  .غيرالمعنفات يتمتعن بمستوى تقدير ذات أعلى مقارنة بالنساء المعنفات

ي أظهرت نتائجها ان النساء المعنفات لديهن تقدير ذات والت )Lynch, 2000( نتائج دراسة لينش
 (Kelly, 2010)كما تتناغم هذه النتيجة من نتائج دراسة كيلي  .متدن مقارنة بالنساء غيرالمعنفات

والتي أظهرت نتائجها انتشار أعراض أضطراب االكتئاب لدى النساء المعنفات والذي يعد تدني 
  . راض التشخيصية الرئيسية لهتقدير أو اعتبار الذات أحدى االع

ويمكن عزو نتيجة إن مستوى نوعية الحياة لدى النساء المعنفات جاء منخفض اإلى أن 
والعجز والذي يعبر عن نفسه من خالل انخفاض  العافيةمنخفض ب حساسإينتابهن  النساء المعنفات

ي في تحقيق وكذلك شعورهن بالعجز والفشل الذات، هنحياتهن عن أنفسهن وعن رضامستوى 
أضف إلى ذلك شعورهن باإلحباط بسبب  ،نمعنى بالنسبة لهال ذات والحياتية شخصيةهن الأهداف

مما يعزز ويرفع ، والمحافظة عليها عالقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع اآلخرينة إقامالفشل في 
بالتعاسة  عامهن الحساسمن مستوى الضغوط النفسية التي تهدد صحتهن النفسية والجسمية، وإ

  .والسالمة الجسمية النفسي وانعدام الشعور باآلمن

والتي أشارت  (Coker et al., 2017) كوكير وآخرونوتنسجم هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
نفسية الصحة النوعية الحياة المرتبطة بضعف نتائجها ان التعرض لعنف الشريك الحميم ي

كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة . طانلنساء اللواتي شخصن مؤخرا بالسرجسمية لوال
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قد أبلغن المعنفات  أظهرت نتائجها ان النساءوالتي  (Mansour et al., 2012)منصور وآخرون 
أن النساء المعنَّفات يواجهن مخاطر ، وكذلك عن رغبتهن بالموت أقوى من رغبتهن في الحياة

  .ياة لديهناجتماعية يمكن أن تنتقص من نوعية الحو صحية نفسية

والتي أظهرت  (Leung et al., 2005)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ليونج وآخرون 
نتائجها ان متوسطات درجات نوعية الحياة بين النساء الضحايا اللواتي تعرضن لإلساءة أدنى 
بكثير في مجاالت الصحة الجسمية والعالقة االجتماعية والبيئة والمجال النفسي مقارنة 

 Laffaye et)وآخرون الفاييوتنسجم هذه النتيجة مع نتائج دراسة كما . المجموعات غير المعنفةب
al., 2003)  والتي أشارت نتائجها أن النساء ضحايا عنف الشريك يعانن من ضعف ملحوظ وكبير

في مستوى نوعية حياتهن المرتبطة بالصحة الجسمية والنفسية، والحيوية والنشاط، واألداء 
  .ماعياالجت

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى : والذي ينص على نتائج السؤال الثاني
بين الضغط النفسي وتقدير الذات ونوعية الحياة لدى النساء المعنفات؟ ) α=0.05( الداللة

الضغط النفسي بين مستوى  )Pearson( عن السؤال تم حساب معامل ارتباط بيرسونلإلجابة و
يوضح ) 5(ل من تقدير الذات ونوعية الحياة لدى النساء المعنفات في دولة الكويت، والجدول وك
  :ذلك

الضغط النفسي وكل من تقدير الذات بين مستوى  )Pearson(معامل ارتباط بيرسون  :)5( جدولال
  ونوعية الحياة لدى النساء المعنفات في دولة الكويت

 لة اإلحصائيةالدال معامل االرتباط الضغط النفسي
 0.00 0.79-  تقدير الذات
 0.00 0.85-   نوعية الحياة

هنالك عالقة ارتباطية عكسية بين الضغط النفسي وكل من تقدير الذات  إن) 5(يتبين من الجدول 
 ونوعية الحياة حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بينهما ) 0.79- (حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بينهما 

لما يزداد مستوى الضغط النفسي ينخفض مستوى تقدير الذات ونوعية الحياة والعكس ؛ حيث ك)0.85- (
   .صحيح

ويمكن تفسير النتيجة الحالية بأن الضغط النفسي من أكثر المتغيرات النفسية والقوى الديناميكية 
لباتها لدى النساء المعنفات والذي يؤثر على تكيفهن النفسي واالجتماعي مع الحياة والتعامل مع متط

بالقلق والتوتر والضيق واالنزعاج وعدم االرتياح نتيجة الداخلية والخارجية؛ فالنساء المعنفات يشعرن 
لتعرضهن لمواقف حياتية ضاغطة نفسيا، وعدم امتالكهن مهارات وأساليب تساعدهن على التعامل 

ورضاهن  نظرتهن وأدراكاتهنوالتكيف مع تلك المواقف الضاغطة مما يؤثر بالمحصلة على 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  والعدواني الرشيد

  3640

وكذلك شعورهن بالعجز واالحباط والفشل والذي ربما يؤدي إلى اختالل في وتقديرهن لذواتهن 
  .الوظائف النفسية والفسيولوجية المختلفة لديهن مما يؤثر على نوعية حياتهن التي يعيشنها

والتي  (Mansour et al., 2012) منصور وآخرون هذه النتيجة مع نتائج دراسةوتنسجم 
أن النساء المعنَّفات يواجهن مخاطر صحية نفسية مثل االكتئاب، ومخاطر نفسية  نتائجها أظهرت

وكذلك تتفق هذه  .اجتماعية كنقص الدعم االجتماعي يمكن أن تنتقص من نوعية الحياة لديهن
والتي أظهرت نتائحها ان  (Laffaye et al., 2003) الفايي وآخرون النتيجة مع نتائج دراسة

ا عنف الشريك مع اضطراب ضغط ما بعد الصدمة كانت أكثر ضعفا في الصحة مجموعة ضحاي
النفسية والجسمية من مجموعة ضحايا عنف الشريك من دون اضطراب ضغط ما بعد الصدمة، 

  .والمجموعة الضابطة غير المعنفة

  التوصيات 

  :بناء على نتائج الدراسة توصي الدراسة بما يلي

في ميدان النساء المعنفات بتصميم وبناء برامج إرشادية  التوصية للمختصين والعاملين .1
تستند إلى اتجاهات نظرية مختلفة، وتهدف إلى خفض مستوى الضغط النفسي لديهن، فقد 

 . أظهرت الدراسة أن مستوى الضغط النفسي لدى النساء المعنفات جاء مرتفعَا
ند إلى اتجاهات نظرية التوصية للمختصين والباحثين بتصميم وبناء برامج إرشادية تست .2

فقد أظهرت  .مختلفة، وتهدف إلى تحسين تقدير الذات ونوعية الحياة لدى النساء المعنفات
 . الدراسة أن مستوى تقدير الذات ونوعية الحياة لدى النساء المعنفات جاء منخفضَا

ات التي توجيه االهتمام لفئة النساء المعنفات في المجتمع من خالل أجراء المزيد من الدراس .3
تتناول هذه الفئة بالبحث العلمي، حيث تبين أن الدراسات الكويتية المتعلقة بالموضوع قليلة 

  .-في حدود علم الباحثة –جدا 

توعية النساء المعنفات واألسر والمجتمع المحلي بتأثير الضغوطات النفسية على صحتهن  .4
من المتغيرات النفسية  النفسية السيما على تقديرهن لذواتهن ونوعية حياتهن وغيرها

 . واالجتماعية ذات العالقة بحياتهن اليومية
إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بمتغير نوعية الحياة لدى النساء المعنفات كدراسات  .5

  .مستقبلية
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دراسة وصفيةة ملهارة تحليلي االستماع في كتب تعليم العربياطقني بغريهاة للن :
 نموذجا" الكتاب في تعّلم العربية، والعربية بني يديك"

  
اد *لمانشادن محمد محمود السوعبد الكريم سليم الحد**  

  

  ملخص

ـة      ن مـن سالسـل  تـي راسة إلى وصف وتحليل مهارة االستماع فـي اثن هدفت الدس العربيالكتـب اّلتـي تـدر
واعتمـدت الدراسـة    للّناطقين بغيرها، وهمـا سلسـلة الكتـاب فـي تعلـيم العربيـة، وسلسـلة العربيـة بـين يـديك،          

واحتــوت علــى  ،بطاقــة الّتحليــل، وتــم إعــداد باســتخدام أســلوب تحليــل المحتــوى  الّتحليلــي الوصــفيالمــنهج 
ــا إلرشــادات ال  ) 69( ــة   مهــارة اســتماع وفًق ــيم الّلغــات األجنبي ــى  ) ACTFL(مجلــس األمريكــي لتعل ــمة إل مقس

مهـارة  ) 12(مهارة للمسـتوى المتوسـط، و  ) 14(مهارة للمستوى المبتدئ، و) 27: (خمسة مستويات، وهي
 مـن  التأّكـد  تـم  ، وقـد مهارات للمستوى المتميـز ) 4(مهارة للمستوى المتفوق، و) 11(للمستوى المتقدم، و

فـي   مهـارات االسـتماع المتضـمنة    أن إجمـالي : هاتائج، أهمراسة مجموعة من الّنوأظهرت الد. هاوثبات صدقها
، مهـارة ) 308(العربيـة بـين يـديك    ، في حين بلغت في سلسـلة  )464(بلغت  سلسلة الكتاب في تعليم العربية

ا في صعود تم االرتقاءّلما ا في المستويات األولى، وكتكرار مهارات االستماع قد جاء مرتفعكما ويّتضح أن 
اطقين غـة مـن النـّ   م الّلوهـذا يتناسـب واكتسـاب مـتعلّ     ،دريب على مهارات االستماع يقـلّ جد أن الّتوالمستوى 
  .مهاغة في بداية تعّلبغيرها لّل

اطقين تعلـيم العربيـة للنـّ   مهارة االستماع، الكتـاب فـي تعّلـم العربيـة، العربيـة بـين يـديك،        : الكلمات المفتاحية
  .بغيرها
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A Descriptive Analytical Study of Listening Skill in Arabic Textbooks 
for Speakers of Other Languages: "The Book in Learning Arabic, 

and Arabic between Your Hands" is a model  
 

Shaden M. Al-Salman and Abdelkareem S. Al-Haddad, Department of 
Curriculum and Instruction, College of Educational Sciences, University of 
Jordan, Amman, Jordan. 

 

Abstract 
The study aimed at describing and analyzing the listening skills in two series of 

books that teach Arabic for other speakers, are (Al-Kitaab fii Ta’llum al-Arabiyya, 
Arabic between Your Hands), the study adopted the descriptive analytical approach 
using the content analysis method, and the analysis card has been prepared Contained 
(69) listening skills according to the guidelines of American council for teaching foreign 
languages (ACTFL) divided into five levels, which is: (27) skill novicee level, (14) 
intermediate-level skills, (12) advanced level skills, (11) skills for the superior level, and 
(4) skills for the distinguished level, the study showed a set of results, the most important 
of which are: The total listening skills included in the book series in al-kitaab fii ta’llum 
al-arabiyya reached (464), while it reached (308) skill in Arabic between your Hands, It 
is also clear that the repetition of listening skills has been high in the first levels, the 
higher the level is, the less training in listening skills needs, this is proportional to the 
acquisition of language learners from other speakers of the language at the beginning of 
their learning. 

Keywords: Listening skill, Al-Kitaab fii Ta’llum Al-Arabiyya, Arabic between your 
hands, Teaching Arabic for speakers of other languages. 

  

  : المقدمة

تمّثل الّلغة أداة للّتفاعل بين أفراد المجتمع ما داموا يتحدثون لغة واحدة، مهما اختلفت 
نظام " )1(بيئاتهم وأعراقهم وثقافتهم، وهي وسيلة اإلنسان للّتعّلم، وهي كما عرفها العصيلي

ى إكساب المتعّلم من ويهدف تعليم الّلغة العربية إل ".الّتواصل، وأداة الّتفكير، ووعاء للّثقافة
الّناطقين بغير العربية مجموعة من المهارات، تمّكنه من الّتواصل عن طريق فهمها، ومن ثم الّتعبير 

: وتنقسم مهارات الّلغة عادة إلى أربع مهارات هي على الّترتيب. )2(عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه
بعض ارتباطًا وثيقًا، وتتداخل بت الّلغة بعضها وترتبط مهارا. االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة

 ة االّتصال، ألنئيس المطلوب من الّلغة فهو تحقيق عمليا الهدف الرل إحداها األخرى، أملتكم
، )سامع أو قارئ(، ومستقبل )متكّلم أو كاتب(أركان الموقف الّلغوي االّتصالي يتكون من مرسل 

  ). مقروءةمنطوقة مسموعة أو مكتوبة (ورسالة 
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الوسيلة األساسية للّتفاعل مع أفراد  وعلى أن االستماع ه )3(وأّكد كّل من عاشور والحوامدة
في نمو مهارات الّلغة األخرى، ويعد وسيلة للّتعليم والّتعّلم،  حاسمًا المجتمع، وهو يشّكل عامًال

   .االستماع كان أحسن تحدثا، وأفضل تعّلما متعلمفإن أحسن ال

ة، ألّنها المدخل  وتعدمهارة االستماع المهارة األولى في ترتيب مهارات الّلغة من حيث األهمي
فهو مهارة تساهم بشكل كبير في تنمية المهارات األخرى، بل "بقية المهارات، وتعلم إلى تنمية 

 .)4("هناك من يعتبرها حاضنة لباقي المهارات األخرى وفاتحة لتطوير الحديث والقراءة والكتابة
لهذا اعتبرت مهارة االستماع مهارة استقبالية ذات أهمية كبيرة في ميدان تعليم العربية للّناطقين 
بغيرها، فهي المدخل لتعّلم الّلغة من حيث تمييز أصواتها وفك رموزها، وبالّتالي وسيلة فهمها 

تعّلم لن يحدث إن لم يستمع وإنتاجها من خالل المحادثة أو الكتابة، وتبرز أهميتها من خالل أن ال
 حيحة للكلمات وأسس الّنطق، إضافة إلى أنث، يأخذ منه طريقة الّلفظ الصالمتعّلم أوال إلى متحد
اكتساب الّلغة سيكون عن طريق االستماع، ومتعّلم العربية من الّناطقين بغيرها ال تتوافر له فرصة 

صليين لّلغة الذين يتعرضون ويستمعون إليها في كّل اكتساب الّلغة بصورة طبيعية مثل الّناطقين األ
مكان، خاصة أن هدف هذا المتعّلم ينصب على االندماج في البيئة االجتماعية واالنغماس فيها، 

  .)5(ومشاركة مشاعره وأحاسيسه، والتواصل بالّلغة وتبادل المعلومات

رة االستماع في درس الّلغة أضعاف لذا يجب أن تكون المساحة الزمنية التي تفرد لتدريس مها
ما يفرده المعّلم لتدريس القراءة والكتابة، فتقدم المتعّلم في القراءة والكتابة مرهون بتقدمه في 

وجد األثر إيجابيا في بقية المهارات، فالعالقة  ،االستماع، وكّلما أحسن الّتدريب على االستماع
ناهيك عن أن مهارة . يزداد بمدى إتقان مهارة االستماع طردية، فإتقان مهارات الّلغة المختلفة

فعند االستماع االستماع مهارة مرّكبة تستوجب التدريب على اإلتقان مع السرعة في الوقت نفسه، 
امع ليس لديه سوى فرصة واحدة ليسمع نجد أن الس المذياعأو  ازلفإلى المحاضرات أو برامج الّت

   )6("م في سرعة ما يقالن يتحّكوال يملك وسيلة أل ،ما يقال

مهارة التمييز السمعي، ومهارة الّتصنيف، ومهارة  -ورغم أهمية مهارات االستماع الستة 
استخالص الفكرة الرئيسة، ومهارة الّتفكير االستنتاجي، ومهارة الحكم على صدق المحتوى، ومهارة 

في مهمل  - االستماع –فن  نال أفي تعليم اللغة وخاصة للناطقين بغيرها، إ -تقويم المحتوى
، على الرغم من كونه فنا لغويا، وشرطا لتعليم العربية للناطقين بغيرها العربية العديد من المناهج

أساسيا للّنمو الفكري، ويعود سبب هذا اإلهمال، إلى عدم إدراك طبيعة عملية االستماع وأهميته، 
مناهج لذا وبالمقارنة مع . مهارات الّلغة من قراءة وكتابة وتحدثوأّنه مهارة تلقائية تصاحب جميع 

بالًغا وصل إلى حد إفراد كتب  أولت هذه المهارة اهتمامًا المناهج العربيةجد أن والدول المتقدمة، 
جد اهتمام يتناسب وأهمية هذه المهارة في كتب ومناهج الوطن يوخاصة لتعليمها، بينما ال 

 . )7(العربي
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الميدانية، عدم  ينذا ما دعا إلى البحث في هذه المهارة، وبخاصة بعد مالحظة الباحثوه
إيالء هذه المهارة األهمية المطلوبة في اكتساب بقية المهارات الّلغوية، وعزوف المعلمين عن 

 )8()2019(النجارمثل دراسة كل من كذلك فإن معظم الدراسات السابقة . تعليمها كمهارة مستقّلة
على تنمية الر ااقتصأظهرت  )10()2013( الحدادو الزبيديو )9()2017(الشافعي ومصطفىو

المهارات الّلغوية بصفة عامة دون إيالء االستماع األهمية المطلوبة، فهذه المهارة تحتاج إلى 
مهاراته لذا وجب الّتدريب على فن االستماع و. تخطيط جيد، وإعداد مسبق لتنميتها لدى المتعّلم

للّناطقين  ة العربيةضبط عملية تعليم الّلغكما وجب المتنوعة، ليمتلك المتعّلم ناصية هذه المهارة، 
وضع األطر العالمية لتعليمها، إذ إن تقنين تعليم الّلغات األجنبية بمعايير ضمن إطار بوذلك  بغيرها

  .محدد، يكفل الرقي في تعليمها ونجاح مخرجاتها

بعض الكتب الخاصة ـ واسعة تحليل االستماع، و ةبدراسة مهار ينكان اهتمام الباحثمن هنا و
الكتاب في تعليم العربية، والعربية بين (ولعل أبرزها واكثرها انتشارًا االنتشارـ بتعليم العربية 

 االستماع لدى المتعّلم منة في تنمية مهار -موضع الدراسة–هذه الكتب لرصد مدى اعتناء  )يديك
وفق اإلرشادات التي وضعها المجلس األمريكي لتعليم الّلغات األجنبية، والتي  العربية الّناطقين بغير

. لتعّلم الّلغة األجنبية لقياس مدى اكتساب المتعّلم لّلغة األجنبية األساسية ُتعد بمثابة المعايير
واضعي المناهج على تحديد والتي استندت فيها هذه الدراسة على هذه اإلرشادات، مما يساعد 

األهداف اّلتي يجب تحقيقها في العملية التعليمية، والمحتوى المناسب لتحقيق هذه األهداف، 
ومعرفة االستراتيجيات الفعالة للتعّلم، ومعرفة ما يحتاج المتعّلم لتعّلمه، ليكون قادرا على استخدام 

  . الّلغة تواصليا

تصنيًفا وإرشادات للكفاية  2012ليم الّلغات األجنبية وضع عام المجلس األمريكي لتعكما أن 
الّلغوية، حيث قسم فريق عمل المجلس األمريكي لتعليم الّلغات األجنبية المستويات إلى أحد عشر 

المبتدئ، والمتوسط، والمتقدم، والمتفوق، والمتميز، : مستوى، منها خمسة مستويات رئيسة هي
إلى ثالثة أقسام فرعية في كّل واحد منها، " المبتدئ، والمتوسط، والمتقدم" وتتفرع مستويات

حدد المجلس المهارات اّلتي يبنى عليها الّتقسيم بأربع كما  ".األعلىواألدنى، واألوسط، :"هي
  .الستماعأولها مهارة امهارات لغوية، 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

االستماع، على الرغم من أن نجاح درس  ةبغيرها بتعليم مهار لم يهتم معلمو العربية للّناطقين
االستماع وفق  ةوال يتم تعليم مهار. الّلغة العربية قائم على مدى تمّكن المتعّلم وفهمه لما يسمع

واالرتقاء فيهما من خالل تدرج ملموس في  امعايير علمية مضبوطة تضمن للمتعّلم امتالكه
يتم ضمن المواقف  - على أرض الواقع- كتب تعليم العربية للّناطقين بغيرها  تعليمها، فتأليف معظم
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اّلتي يعتقد أن المتعّلم يحتاجها لتحقيق الّتواصل بالّلغة، وليس تبعا ) وليس الّطبيعية(المصطنعة 
 في مجال تعليم العربية للّناطقين ينومن خبرة الباحث. مهارة االستماعلمعايير مضبوطة لتعليم 

في كتب تعليم العربية للّناطقين بغيرها، لما جاءت هذه الدراسة لتحليل مهارة االستماع بغيرها، 
لها من أهمية كبرى في تعليم الّلغة، ولعدم وجود تصور واضح لدى مؤّلفي الكتب في كيفية 

مستويات ضمن سؤال استمع، وضع دائرة، دون الّنظر باهتمام إلى ة عرضها، فأحياًنا تعرض المهار
بالمستويات مهارة االستماع ، ومن هنا جاء االهتمام بربط تعليم تهاالستماع وأنواعه وكيفية تنمي

اّلتي وضعها المجلس األمريكي لتعليم الّلغات من خالل تحديده الحتياجات المتعّلم في كّل مستوى 
تمثلت مشكلة الدراسة في  لذا فقد. من مستويات تعليم العربية للّناطقين بغيرها بمنهجية منتظمة

 :اإلجابة عن األسئلة اآلتية
ما مستويات االستماع ومهاراته في سلسلة الكتاب في تعليم العربية لتعليم العربية للّناطقين  -1

 بغيرها؟
 ما مستويات االستماع ومهاراته في سلسلة العربية بين يديك لتعليم العربية للّناطقين بغيرها؟ -2

  : ةأهمية الدراس

 :هماتتجّلى أهمية هذه الدراسة في بعدين، 

) مستويات، ومهارات(تحليل  تأتي أهمية هذه الدراسة نظريا من خالل :األهمية النظرية  - أ
العربية بين يديك لتعليم سلسلة الكتاب في تعليم العربية، و سلسلةاالستماع في  ةمهار

االستماع في كتب  ةية على أسلوب عرض مهارالوقوف بطريقة علمالعربية للّناطقين بغيرها، و
لبيان مدى الّتوافق بينها وبين إرشادات  –موضع الدراسة  –تعليم العربية للّناطقين بغيرها 

  .المجلس األمريكي لتعليم الّلغات األجنبية

 :تبرز أهمية الدراسة الحالية عمليا باآلتي :األهمية التطبيقية - ب

حتوى كتب العربية للّناطقين بغيرها باالستناد إلى إرشادات المجلس تحليل م أداةبناء  -1
 .األجنبية األمريكي لتعليم الّلغات

االستماع األهمية  ةبرامج تعليم العربية للّناطقين بغيرها على إيالء مهار تحفيز مخّططي -2
ي مستوى المتعّلم الكبيرة في كيفية التدرج في تعليمها واالنتقال بنوعية الّتدريبات لتحاك

 .في الّلغة

االستماع  ةالعمل على رفد المعّلمين بالّتدريبات الوظيفية اّلتي تحّقق لهم إكساب مهار -3
 .لمتعّلميهم بناء على مستواهم في تعّلم الّلغة
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االستماع من  ةالمساعدة على تطوير برامج تعليم العربية للّناطقين بغيرها في تعليم مهار -4
الّتشويق والجذب لتعّلم الّلغة العربية تكون قادرة على تخّطي  خالل توفير عناصر

وذلك من خالل تقديمها لنماذج وظيفية تمّكن المتعّلم من إتقان  صعوبة فهم المسموع،
 .ةالمهار

االستماع في كتب تعليم  ةتعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة اّلتي سعت لتحليل مهار -5
 .- موضع الدراسة -هاالعربية للّناطقين بغير

   :أهداف الدراسة

من سالسل الكتب اّلتي تدرس  اثنتينفي  هاتحليلواالستماع  ةمهاروصف هدفت الدراسة إلى 
وكيفية ، العربية بين يديكسلسلة الكتاب في تعليم العربية، و، وهما سلسلة العربية للّناطقين بغيرها

 .عرضها

  :مصطلحات الدراسة

الدقيق القائم على الفهم والدقة في إجراء عمل من األعمال، والتي تمكن من  األداء :المهارة -
  .)11(لعملية التعلم إنجاز مهمة محددة بدقة متناهية وهي تنمو نتيجة

عملية إنسانية مقصودة، تستهدف اكتساب المعرفة، حيث تستقبل فيها األذن بعض ": االستماع -
ا األصوات، وتشتق معانيها من خالل الموقف الذي حاالت الّتواصل المقصودة، وتحّلل فيه

بالعملية العقلية اّلتي تبدأ  ويعرف إجرائيا في هذه الدراسة. )12("يجري فيه الحديث
بتعرف الرموز واكتسابها، وفهمها، وتحليلها، وتفسيرها، ثم القيام بالبناء الّلغوي، والمفترض 

لتعليم العربية للّناطقين ) ربية، والعربية بين يديكالكتاب في تعليم الع(تناولها في كتب 
  .بغيرها

غير ناطقين باللغة  ةددمتعت جنسيان لبة مطلم اه :متعلمو اللغة العربية الناطقين بغيرها -
 .العربيةون يتعلمن يذلاالعربية 

  : حدود الدراسة ومحدداتها

من كتب  سلسلتينستماع في اال ةعلى تحليل مهار الدراسة تقتصر :الموضوعية الحدود -
رشادات المجلس األمريكي لتعليم الّلغات األجنبية لسنة وفقًا إلتعليم العربية للّناطقين بغيرها 

2012. 

 .2019/2020تم تطبيق هذة الدراسة خالل العام الدراسي : الحدود الزمنية -
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االستماع في ة ارمن أجل تحليل مه صممت التيالّتحليل  أداةفي  محددات الدراسةتتمثل  -
 .مدى صدق أداة الدراسة وثباتها، وكتب تعليم العربية للّناطقين بغيرها

  :الدراسات السابقة

االستماع، (تدريس المهارات الّلغوية هدفت لمعرفة مشكالت ) 14()2020( الرحمةهداية دراسة  - 1
سالمي ميترو كيبانج المبونج بمعهد اإلمام اإلوالتي يواجهها الطلبة  ،)الكالم، القراءة، الكتابة
 طريقة المالحظة، وطريقة المقابلة، وطريقة الوثيقةاعتمدت الدراسة على  الشرقية في أندونيسيا،

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المشكالت التي  .طالبة ومعّلميهم) 15(عينة من التي وزعت على 
عملية الّتعليم نفسها، وفي قدرة : لت فييواجهها الّطلبة في دراسة مهارات الّلغة العربية تمّث

  .الّطالب على اكتساب اللغة لوجود بعض الصعوبات الّنطقية، والمادة المستخدمة، وكفاءة المعّلم

استراتيجيات تعّلم الّلغة العربية للّناطقين بغيرها هدفت إلى معرفة  )15()2019( لبطريادراسة  - 2
االستبانة والمالحظة الميدانية  ، اعتمدت الدراسة اسلوب"جامهارتا االستماع والمحادثة أنموذ"

الرباط من غير الّناطقين بالّلغة / لتطبيقهما على عينة تكونت من الّطالب الدارسين في المغرب
والمركز الّلغوي ) أهال مروكو(العربية في جامعة محمد الخامس، وجامعة القاضي عياض، ومركز 

 سنوات، 10أشهر و 10 ذين درسوا الّلغة العربية لمدة تراوحت بين، وال)قلم ولوح(العربي 
وجود صعوبة واضحة لدى الدارسين في مسايرة االستماع لألستاذ داخل وأظهرت نتائج الدراسة 

  . ما يلجأون إلى استخدام الّترجمة أثناء االستماع للّنقاشات العربيةالصف، وأن الدارسين غالباً 

مهارات الّلغة العربية ضمن  االستماعدفت إلى تدريس مهارة ه )16()2017( وآخرونالبطل دراسة  - 3
بحث من خاللها الجهود الرامية لرفع وعي مدرسي و، )الّنظرية والّتطبيق(للّناطقين بغيرها 

العربية للّناطقين بغيرها لجوانب االستماع الّنظرية وتطبيقاته العملية داخل الصف وخارجه 
فع هذه المهارة لتصبح في رأس األولويات في تعليم العربية وتعّلمها، وناقش من بغية د

ومن األعلى إلى ) الجزئيات(خاللها أنواع االستماع، وعمليتي الفهم من األسهل إلى األعلى 
الّلتين تنطوي عليهما عملية االستماع، وخرجت الدراسة ببعض المحاور ) الكليات(األسفل 

دريس االستماع، واقتراح طريقة لمقاربة نصوص االستماع تقوم على مراحل في مقاربة ت
متدرجة ولكن مترابطة للمستويات المختلفة عن طريق تخصيص وقت خاص لنشاطات 
االستماع والتركيز على استخدام المواد األصلية في االستماع، وتهيئة المتعلمين لنشاطات 

كذلك قدم الباحث نماذج تطبيقية لنصوص استماع  االستماع ضمن سياقات واقعية حقيقية،
  .ونشاطات صّفية لنقل االستماع إلى ممارسات عملية وظيفية

استراتيجيات تعّلم مهارة إلى معرفة  هدفت) 17()2016(لتنقاري وعمر اكل من دراسة  -4
يًا على عينة ، تم اعداد استبانة وزعت عشوائاالستماع لدى دارسي العربية بوصفها لغة ثانية
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من مركز الّلغات بالجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا، أظهرت  ادارس) 184(تكونت من 
نتائج الدراسة أن أفراد العينة يستخدمون استراتيجيات مهارة االستماع بمستوى معتدل وفًقا 

وتعني ( الّتعويضية: لمعيار أكسفورد، وأن أكثر االستراتيجيات استخداما كانت على الترتيب
أن يقوم الدارس بتعويض الّنقص في معرفته الّلغوية عند استخدامه لّلغة عن طريق 

وهي إعطاء الدارس الفرصة للّتنظيم والتّخطيط لتحديد األهداف، (، فوق المعرفية )الّتخمين
ين الدارس وتعتمد على تخز(، الّتذّكرية )وفهم الغرض من المهمة الّلغوية، وتقويم ذاته

، )للمعلومات واسترجاعها واستدعائها عند محاولته فهم ما اختزنه أو إنتاج شيء جديد
وتتعّلق بالّطبيعة الّتفاعلية للّتعّلم، وتشمل الّتعاون والّتشارك والّتفاعل، والّتساؤل (االجتماعية 

ارة االستماع على ، واّتضح أن هناك تبايًنا بين نتيجة استخدام استراتيجيات مه)للّتوضيح
وأن الّتقدم في المستوى الّلغوي ال يعني كثرة استخدام  ،مستوى المجموعات

كالم، قراءة، (االستراتيجيات، وأن مهارة االستماع مهارة أساسية وهي المفتاح لبقية المهارات 
 .، وهي في حاجة إلى الّتعليم والّتدريب والمران)كتابة

هدفت إلى تعريف مهارة االستماع وكيفية تدريسها وتقويمها  )18()2016(جابر دراسة  -5
للّناطقين بغير الّلغة العربية، عرض من خاللها أهمية هذه المهارة، والفرق بين السماع 
واالستماع واإلنصات، وعرف أهمية مهارة االستماع وأهميتها، وأهدافها، ومهاراتها، 

تماع بالمهارات األخرى، ومقومات االستماع، ومعوقات وأنماطها، ثم عرض لعالقة مهارة االس
ضرورة إلى الدراسة  وأشارت نتائج. مهارة االستماع، والهدف من تعليم االستماع وأساسياته

وضع تصور لرؤية مستقبلية لتعليم االستماع، من خالل عرض نموذج تدريبات لتنمية مهارة 
  . االستماع

  :التعليق على الدراسات السابقة
تناول تحليل تمن خالل العرض السابق لبعض الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة والتي 

االستماع بكتب تعليم العربية للناطقين بغيرها يُلاحظ أن هذه الدراسات اختلفت باختالف  ةمهار
لى األهداف التي سعت إلى تحقيقها واختالف البيئات التي تمت فيها، فمن هذه الدراسات ما سعى إ

بيان أهمية ومنها ما هدف لالتعرف إلى أهمية مهارة االستماع لتعليم العربية للناطقين بغيرها، 
ورغم االختالف في األهداف التي تناولتها . تقويم مهارة االستماع وتصميم اختبار متدرج لقياسها

هج الدراسة استفادت من هذه الدراسات في تحديد منالدراسات السابقة إال ان الدراسة الحالية 
وهو المنهج الوصفي التحليلي الذي تم استخدامه في أغلب هذه الدراسات كما تم االستفادة من 

  .األدوات المستخدمة في هذه الدراسات لتطوير أداة الدراسة الحالية
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 على تالمضمون، حيث إنها تركز هوميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة وإن ما ي
كتب لها انتشار واسع في تعليم العربية للناطقين بغيرها من حيث تناولها  تحليل جانبين، هما

مدى موافقة هذه الكتب لمستويات المجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية، ، واالستماع ةلمهار
لم يتم التطرق حيث إّنه  - ينحدود علم الباحثفي  - كما وتعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها 

  . قبل لدراسة هذا من

  الّطريقة واإلجراءات

 .المنهج الوصفي الّتحليلي باستخدام أسلوب تحليل المحتوى عتمدت الدراسةا: منهج الدراسة -

لتعليم العربية للّناطقين بغيرها  سلسلتينيتكون مجتمع الدراسة من : مجتمع الدراسة وعينتها -
علما بأن عينة ، )عربية، والعربية بين يديكالكتاب في تعليم ال(األوسع انتشارا  هما عتبرانت

  .والجدول اآلتي يوضح الكتب المستخدمة في الدراسة، الدراسة هي مجتمعها نفسه

 الكتب المستخدمة في الدراسة  :)1(جدول 

 السلسلة
  عدد

 الكتب
 الطبعة الوحدات/ الكتب

  سنة

 الطباعة

الكتاب في تعّلم 
 3 العربية

عشر ) / وف العربية وأصواتهامدخل إلى حر(ألف باء 
 .وحدات

 الّثالثة
2010 
2011 
 .ثالثة عشر وحدة/ كتاب للمستوى االبتدائي  2013

 .عشر وحدات/ كتاب للمستوى المتوسط 

العربية بين 
 4 يديك

/ درسا 144(جزءان ) / 1(كتاب الّطالب : المستوى المبتدئ
 ).ست عشرة وحدة

 2014 الّثانية

 208(جزءان ) / 2(كتاب الّطالب : وى المتوسطالمست
 ).ست عشرة وحدة/ دروس

/ سًادر 112(جزءان ) / 3(كتاب الّطالب : المستوى المتقدم
  ).ست عشرة وحدة
/ درسا 112( جزءان) / 4(كتاب الّطالب : المستوى المتميز
 ).ست عشرة وحدة

جمع البيانات بدّقة، ووصف وتحليل مهارة لاقة الّتحليل بإعداد بط انقام الباحث: أداة الدراسة -
تعليم العربية للّناطقين بغيرها المتضمنة في إرشادات  االستماع الواجب توافرها في كتب

بطاقة الّتحليل الخاصة  ، واحتوت)ACTFL(المجلس األمريكي لتعليم الّلغات األجنبية 
فًقا إلرشادات المجلس األمريكي لتعليم الّلغات مهارة استماع و) 69(بمهارة االستماع على 
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مهارة للمستوى المبتدئ، ) 27: (مقسمة إلى خمسة مستويات، وهي) ACTFL(األجنبية 
مهارة للمستوى ) 11(مهارة للمستوى المتقدم، و) 12(مهارة للمستوى المتوسط، و) 14(و

كرة، في تحليل محتوى كتب الفمعتمده على  ،مهارات للمستوى المتميز) 4(المتفوق، و
  .تعليم العربية للّناطقين بغيرها؛ لتحديد المهارات الفرعية المتوّفرة فيها

بالّتحّقق من صدق األداة عن طريق صدق المحتوى، وذلك  انقام الباحث: صدق أداة الّتحليل -
ء على مجموعة من المحّكمين والخبرابطاقة الّتحليل الخاصة بمهارة االستماع بعرض 

القياس والّتقويم التربوي، والمناهج وطرائق الّتدريس، وتدريس : المتخصصين في مجال
) 18(الّلغة العربية للّناطقين بغيرها، للّتأّكد من الصدق الّظاهري لألداة، حيث بلغ عددهم 

 انتماء الفقرة للمهارة المحددة كما وردت في :محّكما، للحكـم علـى صالحية األداة من حيث
والصياغة الّلغوية، وصدق المهارات الفرعية التي تتناولها كل  األداة، ومدى وضوح المفهوم،

ما و مهارة رئيسية، وصالحية األداة في جمع البيانات المطلوبة، ومالحظات تتعلق ببناء األداة
 .يرونه مناسبا

 :ين، وهما كما يأتيتم الّتحّقق من ثبات أداة الّتحليل بطريقت: ثبات أداة الّتحليل -

بتحليل المهارات المتضمنة في إرشادات المجلس  ينالباحثأحد قامت  :الّثبات عبر الزمن: أوًال
 وفقًا ألداة الّتحليل المعدة لذلك، وتم اختيار) ACTFL(األمريكي لتعليم الّلغات األجنبية 

ة، وكتاب العربية بين يديك بالّطريقة عينة من موضوعات كتاب الكتاب في تعّلم العربي
 ة، ثمحساب نسبة االّتفاق بين ُأعيد العشوائي ل، وتمالّتحليل بعد مرور شهر من الّتحليل األو

  :للّثبات) Holisti(الّتحليلين باستخدام معادلة هولستي 

 =نسبة االّتفاق 
 عدد المفردات التي اتفق عليها 

× 100% 
 ختالفعدد مرات اال+ عدد مرات االّتفاق 

  .يوضح معامالت ثبات الّتحليل عبر الزمن) 2(والجدول 

 معامالت ثبات الّتحليل عبر الزمن :)2(جدول 

 اسم الكتاب الرقم
  التحليل

)1( 
  التحليل

)2(  

  مرات

 االّتفاق
  مرات

 االختالف
  +االّتفاق

 االختالف
  معامل

 %الّثبات
 100 9 0 9 9 9 كتاب العربية بين يديك 1
 94.1 17 1 16 17 16 الكتاب في تعّلم العربية كتاب 2

 96.1 26 1 25 26 25 المجموع
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ونفسه باختالف الزمن ين الباحثةأحد يّتضح من الجدول السابق أن نسبة االّتفاق بين تحليل 
، وعليه يمكن القول بأن عمليات الّتحليل يمكن الّثقة فيها %)96.1(في تحليل بيانات البطاقات 

  .بيرة، وأّنها تفي بأغراض هذا البحثبدرجة ك

 ينالباحثأحد وهو نسبة االّتفاق بين الّتحليل الذي قام به : ثبات الّتحليل عبر األفراد: ثانيًا
إعادة الّتحليل للكتب قيد ) محللتين(والّتحليل من فرد آخر مختص، حيث طلب من زميلتين 

لى طريقة الّتحليل وقواعده للّتأكد من البحث، وبصورة مستقّلة، بعد أن تم االتفاق معهما ع
ثبات الّتحليل، وذلك من خالل جلسة تدريب استمرت لمدة ساعتين لتعريفهما ببطاقتي 

كتب (الّتحليل والغرض منها، وكيفية القيام بالّتحليل من خالل تعريفهما بعينة الّتحليل 
ذلك بتحليل وحدة نموذجية، ، والّتطبيق العملي و)الّناطقين بغيرها في موضع الدراسة هنا

 . واإلجابة عن تساؤالتهما، وصوًال إلى تمّكنهما من الّتحليل باستقاللية تامة

وبمقارنة نتائج تحليل المضمون، اّتضح أن هناك اتفاقا شبه تام بين نتائج الّتحليلين 
  .للّثبات) Holisti( باستخدام معادلة هولستي

تم مقارنة نتائج تحليل  :مع المحّللة األولى ينلباحثاأحد نتائج معامل ثبات تحليل  - أ
  . يوضح ذلك) 3(والجدول ) المحّللة األولى(وزميلة أخرى  ينالباحثأحد المضمون بين 

 مع المحّللة األولىين الباحثأحد معامل ثبات تحليل  :)3(جدول 

 الباحثة اسم الكتاب الرقم
  الّتحليل

)1( 
  مرات

 االّتفاق
  مرات

 االختالف
  +االّتفاق

 االختالف
  معامل

 %الّثبات
 88.8 9 1 8 8 9 كتاب العربية بين يديك 1
 94.1 17 1 16 16 17 كتاب الكتاب في تعّلم العربية 2

 92.3 26 2 24 24 26 المجموع

والمحّللة األولى في تحليل  ينالباحثأحد يّتضح من الجدول السابق أن نسبة االّتفاق بين 
، وعليه يمكن القول بأن عمليات الّتحليل يمكن الّثقة فيها، وأّنها تفي %)92.3(بيانات البطاقات 

  .بأغراض هذه الدراسة

  : مع المحّللة الّثانية ينالباحثأحد نتائج معامل ثبات تحليل  - ب

والجدول ) المحّللة الّثانية(وزميلة أخرى  أحد الباحثينتم مقارنة نتائج تحليل المضمون بين 
  .ذلك يوضح) 4(
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 مع المحّللة الّثانية ينالباحثأحد معامل ثبات تحليل  :)4(جدول 

 الباحثة  اسم الكتاب الرقم
  الّتحليل

)2( 
  مرات

 االّتفاق
  مرات

 االختالف
  +االّتفاق 

 االختالف
  معامل

 %الّثبات 
 77.7 9 2  7 7 9 كتاب العربية بين يديك 1
 94.1 17 1 16 16 17 كتاب الكتاب في تعّلم العربية 2

 88.8 27 3 24 24 26 المجموع

والمحّللة الّثانية في تحليل  ينالباحثأحد يّتضح من الجدول السابق أن نسبة االّتفاق بين 
، وعليه يمكن القول بأن عمليات الّتحليل يمكن الّثقة فيها، وأّنها تفي %)88.8(بيانات البطاقات 

  .بأغراض هذه الدراسة

- راسةاألساليب اإلحصائياعتمدت الدراسة معادلة هولستي للّثبات، والّتكرارات والّنسب : ة للد
ة والّترتيب لالجابة عن الساالول والثاني ينؤالالمئوي. 

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

سلسلة ما مستويات االستماع ومهاراته في : تهاعرض نتائج السؤال األول ومناقش: أوًال

  .تعليم العربية للّناطقين بغيرها؟الكتاب في تعّلم العربية ل

تم استخراج الّتكرارات والّنسب المئوية لمستويات االستماع ومهاراتها الواردة في سلسلة 
  :الكتاب في تعّلم العربية، وهي كما يلي

الّتكرارات والّنسب المئوية والّترتيب لمستويات االستماع ومهاراتها الواردة في  :)5(الجدول 
  تاب في تعّلم العربيةالك سلسلة

  

  المستوى

  سلسلة الكتاب في تعّلم العربية
  

  المجموع
  

  الّترتيب

مدخل إلى -كتاب ألف باء 

  حروف العربية وأصواتها

  الجزء األول

  المستوى االبتدائي

الجزء الّثاني 

  المستوى المتوسط

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  1 90.73  421 22.41  104 24.35  113 43.97  204  المبتدىء
  2 5.82  27 1.30  6 4.53  21 -  -  المتوسط
  3 3.02  14 3.01  14 -  - -  -  المتقدم
  4 0.43  2 0.43  2 -  - -  -  المتفوق
  5 -  - -  - -  - -  -  المتميز

   100  464 27.15  126 28.88  134 43.97  204  المجموع الكّلي
    3  2  1  الّترتيب
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ت المتضمنة في سلسلة الكتاب في تعّلم العربية أن إجمالي المهارا) 5(يّتضح من الجدول 
مدخل إلى  -ن أكثر مهارات االستماع تكرارا كانت في كتاب ألف باء إحيث  مهارة،) 464(بلغت 

من إجمالي %) 43.97(مهارة، بنسبة مئوية بلغت ) 204(حروف العربية وأصواتها حيث بلغت 
جاء الجزء األول المستوى االبتدائي في الّترتيب المهارات وجاءت في الّترتيب األول، في حين 
، وجاء %)28.88(نسبة مئوية بمهارة و) 134(الّثاني حيث بلغ تكرار مهارات االستماع فيها 

 الجزء الّثاني المستوى المتوسط في الّترتيب الّثالث واألخير، حيث بلغ تكرار مهارات االستماع فيه
  %). 27.15( بنسبة مئوية) 126(

ونسبة ) 421(من حيث المستويات، جاء المستوى المبتدىء في الّترتيب األول بتكرار بلغ و
ونسبة مئوية بلغت ) 27(، يليه في الّترتيب الّثاني المستوى المتوسط بتكرار بلغ %)90.73(مئوية

، %)3.02(ونسبة مئوية ) 14(، يليه في الّترتيب الّثالث المستوى المتقدم بتكرار بلغ %)5.82(
، في %)0.43(ونسبة مئوية بلغ ) 2(ثم في الّترتيب الرابع جاء المستوى المتفوق بتكرار بلغ 

وبنسبة مئوية بلغت ) 0(حين جاء المستوى المتميز في الّترتيب الخامس واألخير بتكرار بلغ 
)0.00.(%  

في سلسلة الكتاب في  كما تم حساب الّتكرارات والّنسب المئوية وترتيب المهارات الفرعية
  :، وكانت على الّنحو اآلتيكل مستوى على حدةتعّلم العربية تبعا ل

تم استخراج الّتكرارات والّنسب المئوية لمستويات االستماع ومهاراتها : المستوى المبتدىء - أ
  :الواردة في سلسلة الكتاب في تعّلم العربية للمستوى المبتدىء، وهي كما في الجدول اآلتي

الّتكرارات والّنسب المئوية والّترتيب لمستويات االستماع ومهاراتها الواردة في  :)6(الجدول 
  المستوى المبتدىء الكتاب في تعّلم العربية سلسلة

  

  المستوى

  

  المهارة الفرعية

- كتاب ألف باء 

مدخل إلى حروف 

  العربية وأصواتها

  الجزء األول

المستوى 

  االبتدائي

الجزء الّثاني 

المستوى 

  المتوسط

مجموع 

 التكرارات

دئ
بت
لم
ا

  

نى
ألد

ا
  

تمييز األصوات المسموعة في  -
 31 - - 31  .أول الكلمة أو آخرها

الّتفريق بين الكلمات المتقاربة  -
  .صوتا

23 - - 23 

التمييز بين األصوات  -
المتجاورة في الّنطق والمتشابهة 

  .في الصوت
41 - - 41 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  السلمان والحداد

  3656

  

  المستوى

  

  المهارة الفرعية

- كتاب ألف باء 

مدخل إلى حروف 

  العربية وأصواتها

  الجزء األول

المستوى 

  االبتدائي

الجزء الّثاني 

المستوى 

  المتوسط

مجموع 

 التكرارات

ة بين الرموز تعرف العالق -
الصوتية التي يستمع إليها 

  .والرموز المكتوبة
34 - - 34 

تعرف الحروف، والتمييز بين  -
 10 - - 10  .الحرف والحركة

تمييز الحركات القصيرة من  -
الحركات الطويلة في كلمات 

  .مسموعة
16 - - 16 

ربط الكلمة المسموعة بالصورة  -
 5 - - 5  .المناسبة

ربط الجملة المسموعة  -
  .بالصورة المناسبة

- - - - 

التمييز بين الّلام الشمسية  -
 8 1 1 6  .والّلام القمرية

 3 - - 3  .تمييز الّتشديد صوتيا -
 5 - - 5  .تمييز الّتنوين صوتيا -
تمييز الكلمات المنتهية بالّتاء  -

 7 - 4 3  .المربوطة

بيرات شائعة في تعرف تع -
تعامالت يومية من خالل سياقها 

  .المسموع
25 3 - 28 

ط
س
ألو

ا
  

تمييز الكلمات الدالة على  -
  .المتكّلم، المخاطب، الغائب

- 16 1 17 

تعرف معنى الكلمة الجديدة من  -
 47 33 13 1  .خالل السياق المسموع

اإلجابة عن األسئلة القصيرة  -
في الّنص  المسموعة التي وردت

  .المسموع
  

- 5 17 22 
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  المستوى

  

  المهارة الفرعية

- كتاب ألف باء 

مدخل إلى حروف 

  العربية وأصواتها

  الجزء األول

المستوى 

  االبتدائي

الجزء الّثاني 

المستوى 

  المتوسط

مجموع 

 التكرارات

ربط خبرات شخصية سابقة  -
 رة من خالل الّنصبصورها المعب

  .المسموع
- - - - 

تعيين الشخصيات الواردة في  -
  .نص مسموع

- 16 - 16 

تحديد مكان األحداث التي  -
  .وردت في نص مسموع

- 2 - 2 

تصنيف بيانات معطاة، وفق  -
 مسموعفهم الّنص.  

1 - - 1 

لى
ألع

ا
  

طرح أسئلة تتعّلق بالمعلومات  -
  .الواردة في الّنص المسموع

- - - - 

التمّكن من تنفيذ الّتعليمات  -
  .حين سماعها

- - - - 

ربط خبراته الشخصية  -
 بمعلومات وردت في نص

  .مسموع
- - - - 

تصويب األخطاء الّلغوية في  -
مسموع العبارات وفق الّنص.  

- - - - 

تذّكر المسموع، وإعادته بالّلغة  -
  .الهدف

- 53 52 105 

تحديد المحور الرئيس في  -
  .المسموع

- - - - 

ترتيب األفكار كما وردت في  -
  .الّنص المسموع

- - - - 

  421  104  113  204  المجموع

الكتاب في تعّلم العربية أن إجمالي المهارات المتضمنة في سلسلة ) 6(يّتضح من الجدول 
ن أكثر مهارات االستماع تكرارا كانت في كتاب إمهارة، حيث ) 421(للمستوى المبتدىء بلغت 

مهارة حيث جاءت في الّترتيب ) 204(مدخل إلى حروف العربية وأصواتها حيث بلغت  -ألف باء 
لّثاني حيث بلغ تكرار مهارات األول، في حين جاء الجزء األول المستوى االبتدائي في الّترتيب ا
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مهارة، وجاء الجزء الّثاني المستوى المتوسط في الّترتيب الّثالث واألخير، ) 113(االستماع فيه 
المستوى المبتدىء  وقد يفسر سبب ذلك أن). 104(حيث بلغ تكرار مهارات االستماع فيه 

مها في سياق طبيعي، يتدرب م األصوات والحروف في معزل، وإنما يقدقديبأجزائه الثالث ال 
ليها من خالل االستماع إالطالب فيه على التمييز السمعي، ثم تجريد األصوات والحروف، والتعرف 

وتلقي األصوات، والتمييز بين المتشابه منها من حيث النطق، وتحويل الحروف إلى أصوات وهذه 
واإلعادة والتحديد واستخدام  ، وعن طريقة المحاكاةنفسه الترتيبوبالخطوات تتم في وقت واحد 

، فضًال عن اعتبار المستوى بمثابة المستوى التأسيسي للمهارة لذلك كان التركيز على الصور
  .انشطة لتنمية مهارة االستماع فيه كبير وواضح

تم استخراج الّتكرارات والّنسب المئوية لمستويات االستماع ومهاراتها : المستوى المتوسط - ب
  :سلسلة الكتاب في تعّلم العربية للمستوى المتوسط، وهي كما في الجدول اآلتيالواردة في 

  

الّتكرارات والّنسب المئوية والّترتيب لمستويات االستماع ومهاراتها الواردة في  :)7(الجدول 
  المستوى المتوسط الكتاب في تعّلم العربية سلسلة

  

  المستوى

  

  المهارة الفرعية

- كتاب ألف باء 

إلى حروف  مدخل

  العربية وأصواتها

  الجزء األول

المستوى 

  االبتدائي

  الجزء الّثاني

المستوى 

  المتوسط

  

مجموع 

  الّتكرارات

سط
تو

لم
ا

  

دن
األ

  ى
اقتراح عنوان للمادة  -

  .المسموعة
- - - - 

-  ربط الحدث الوارد في نص
  .مسموع بالصورة المعبرة عنه

- - - - 

ودها ترتيب األحداث حسب ور -
  .في نص مسموع

- 1 - 1 

وصف األحداث أو األماكن أو  -
األشخاص بشكل متسلسل من 

  .خالل الّنص المسموع
- 18 1 19 

حركية  –متابعة مشاهد صوتية  -
مّتصلة بالمادة الدراسية، 
  .واستخالص أهم أفكارها

- - 1 1 

تمييز االسم المّذّكر من  -
  .المؤّنث

- 1 - 1 
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  المستوى

  

  المهارة الفرعية

- كتاب ألف باء 

إلى حروف  مدخل

  العربية وأصواتها

  الجزء األول

المستوى 

  االبتدائي

  الجزء الّثاني

المستوى 

  المتوسط

  

مجموع 

  الّتكرارات

واأل
ط
س

  

استنتاج األحداث الواردة في  -
الّنص المسموع من التي لم ترد 

  .فيه
- - 4 4 

-  ئيسة لنصتحديد األفكار الر
  .مسموع

- - - - 

-  ة في نصاشتقاق األفكار الفرعي
  .مسموع

- - - - 

تمييز المعلومات التي وردت  -
  .في نص مسموع مما لم ترد فيه

- 1 - 1 

ألع
ا

  ىل

وظيف األزمنة واألفعال ت -
  .بصيغها المختلفة في حوار

- - - - 

تمييز السبب من الّنتيجة في  -
  .نص مسموع

- - - - 

الّتفريق بين ما يقال في صلب  -
الموضوع وما يقال استطرادا أو 

  .خروجا عن الموضوع
- - - - 

استنتاج غرض المتحدث من  -
 -االستفهام  –األمر  –ر اإلخبا(

  .من خالل نبرات الصوت) الّنفي
- - - - 

تمييز نوع االنفعال الذي يسود  -
  .المادة المسموعة

- - - - 

  27  6  21  -  المجموع

أن إجمالي المهارات المتضمنة في سلسلة الكتاب في تعّلم العربية ) 7(يّتضح من الجدول 
/ ة، حيث أن أكثر مهارات االستماع تكرارا كانت في الجزء األولمهار) 27(للمستوى المتوسط بلغ 

/ مهارة وجاءت في الّترتيب األول، في حين جاء الجزء الّثاني) 21(المستوى االبتدائي حيث بلغت 
مهارة، وجاء ) 6(المستوى المتوسط في الّترتيب الّثاني حيث بلغ تكرار مهارات االستماع فيه 

ل إلى حروف العربية وأصواتها في الّترتيب الّثالث واألخير، حيث بلغ تكرار مدخ/ كتاب ألف باء 
المستوى المتوسط بمهارة االستماع واقتصار وقد يعزى ذلك الهتمام . )0(مهارات االستماع فيه
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البسيطة والمحدودة مع التعثر اللغوي في  التواصلية المواقف من محدود عدداألنشطة فيه على 
  .، فضال لتوزع األنشطة في على المهارات األخرى توزيعًا متوازنًاف البسيطةكثير من المواق

تم استخراج الّتكرارات والّنسب المئوية لمستويات االستماع ومهاراتها : المستوى المتقدم -ج
  :الواردة في سلسلة الكتاب في تعّلم العربية للمستوى المتقدم، وهي كما في الجدول اآلتي

الّتكرارات والّنسب المئوية والّترتيب لمستويات االستماع ومهاراتها الواردة في  :)8(الجدول 
  المستوى المتقدم الكتاب في تعّلم العربية سلسلة

وى
ست

لم
ا

  

  

  المهارة الفرعية

- كتاب ألف باء 

مدخل إلى حروف 

  العربية وأصواتها

  الجزء األول

المستوى 

  االبتدائي

  الجزء الّثاني

المستوى 

طالمتوس  

مجموع 

  الّتكرارات

دم
تق

لم
ا

  
دن

األ
  ى

الموازنة بين اآلراء المتضمنة في  -
نص مسموع من حيث منطقية 

  .األدّلة
- - 1 1 

تلخيص نص مسموع في صورة  -
نقاط محددة، مع المحافظة على 

  .األفكار األساسية
- - 3 3 

إعادة تصنيف معلومات واردة في  -
ر نص مسموع بناء على معيا

  .معطى
- - - - 

واأل
ط
س

  

الموازنة بين شخصيات وردت في  -
 مسموع من خالل فهم الّنص نص

  .تبعا لمعأيير محددة
- - 1 1 

تحديد مدلوالت عبارات  -
  .اصطالحية واردة في نص مسموع

- - - - 

توظيف مدلوالت تعبيرات ثقافية  -
واردة في نص مسموع في سياقات 

  .أخرى
- - - - 

تصنيف كالم المتحدث في مادة  -
  ).الحقائق –اآلراء (مسموعة 

- - - - 

ألع
ا

  ىل

استنتاج خصائص أسلوب  -
  .المتحدث وفق فهمه نصا مسموعا

- - 1 1 

 4 4 - -تحليل نص مسموع باستخدام  -
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وى
ست

لم
ا

  

  

  المهارة الفرعية

- كتاب ألف باء 

مدخل إلى حروف 

  العربية وأصواتها

  الجزء األول

المستوى 

  االبتدائي

  الجزء الّثاني

المستوى 

طالمتوس  

مجموع 

  الّتكرارات

خرائط ذهنية أو مفاهيمية من 
  .تصميمه

-  ة في نصمنياستنتاج المعاني الض
وجهات  –المعتقدات (سموع م

  ...).والميول الدوافع –النظر 
- - 4 4 

توّقع ما سيقوله المتحدث في  -
  .الّنص الذى يستمع إليه

- - - - 

أيجاد حلول لمشكلة ما من خالل  -
  .ما استمع إليه

- - - - 

  14  14  -  -  المجموع

ي سلسلة الكتاب في تعّلم العربية أن إجمالي المهارات المتضمنة ف) 8(يّتضح من الجدول 
ن أكثر مهارات االستماع تكرارا كانت في الجزء إمهارة، حيث ) 14(للمستوى المتقدم بلغت 

مهارة حيث جاءت في الّترتيب األول، في حين جاء ) 14(المستوى المتوسط حيث بلغت / الّثاني
مدخل / المستوى االبتدائي وكتاب ألف باء / لفي الّترتيب الّثاني واألخير وعلى الّتوالي الجزء األو

لعدم وقد يعود سبب ذلك  ).0(إلى حروف العربية وأصواتها، حيث بلغ تكرار مهارات االستماع فيه
االستماع في هذا الجزء وعدم اإلكثار من األنشطة التقويمية  الذي ينمي مهارة محتوىتوازن ال

، فضًال عن تركز اهتمام المستوى روق الفردية للطلبةللمهارة، وعدم مراعاة محتوى االستماع للف
على المهارات األخرى باعتبارها مهارات أصعب مقارنة بمهارة االستماع، واعتماد تنمية مهارة 

  .االستماع في هذا المستوى على خبرة الطالب واألنشطة الالصّفية

ّنسب المئوية لمستويات االستماع تم استخراج الّتكرارات وال: ن المتفوق والمتميزاالمستوي -د
ومهاراتها الواردة في سلسلة الكتاب في تعّلم العربية للمستويين المتفوق والمتميز، وهي كما 

  :في الجدول اآلتي
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الّتكرارات والّنسب المئوية والّترتيب لمستويات االستماع ومهاراتها الواردة في  :)9(الجدول 
  للمستويين المتفوق والمتميز ربيةالكتاب في تعّلم الع سلسلة

  

  المستوى

  

  المهارات الفرعية

- تاب ألف باء ك

مدخل إلى حروف 

  العربية وأصواتها

  الجزء األول

المستوى 

  االبتدائي

  الجزء الّثاني

المستوى 

  المتوسط

مجموع 

  الّتكرارات

يز
تم

لم
وا

ق 
فو

مت
ال

  

وق
تف

لم
ا

  

-  ة لنصالّتنبؤ باألفكار العام
من خالل العنوان أو مسموع 
  .المقدمة

- - - - 

استخالص المعاني الضمنية  -
  ).وجهات الّنظر(للحديث 

- - 1 1 

-  ة جديدة لنصاقتراح خاتم
  .مسموع

- - - - 

تحديد أدّلة المتحدث الداعمة  -
  .لفكره

- - 1 1 

تحديد العالقات السياقية بين  -
  .فقرات نص أدبي مسموع

- - - - 

تحليل األدّلة المقنعة من غير  -
  .المقنعة في المسموع

- - - - 

استخالص العاطفة المسيطرة  -
  .على الّنص المسموع

- - - - 

استنتاج االنفعاالت الّنفسية  -
المرتبطة بتنغيم المتحدث أو 

  .نبراته
- - - - 

-  إبداء رأيه في ترتيب أفكار نص
  .قولهمسموع والّتعليل لما ي

- - - - 

تمييز الغريب من المفردات في  -
  .نص مسموع

- - - - 

الّتعرف على بعض األساليب  -
الّتشبيه، االستعارة، (البالغية 

من خالل نصوص ) الكنأية
  .مسموعة

- - - - 

  2  2 - -  المجموع
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  المستوى

  

  المهارات الفرعية

- تاب ألف باء ك

مدخل إلى حروف 

  العربية وأصواتها

  الجزء األول

المستوى 

  االبتدائي

  الجزء الّثاني

المستوى 

  المتوسط

مجموع 

  الّتكرارات

يز
تم

لم
ا

  

استنتاج المفاهيم الّثقافية  -
واالجتماعية لنصوص أدبية 

  .مسموعة
- - - - 

تعيين المفردات التي تقال في  -
 د في نصاعي محدسياق اجتم

  .مسموع
- - - - 

تمييز الّتراكيب من الكالم  -
  .المتعّلقة بفئة تخصصية

- - - - 

التمييز بين الّلغة الفصيحة  -
والّلهجة المحكية ضمن اإلطار 

  .الّثقافي لّلغة
- - - - 

 - - - -  المجموع

أن إجمالي المهارات المتضمنة في سلسلة الكتاب في تعّلم العربية ) 9(يّتضح من الجدول 
/ مهارة، حيث أن أكثر مهارات االستماع تكرارا كانت في الجزء الّثاني) 2(للمستوى المتفوق بلغت 

ء في الّترتيب مهارة حيث جاءت في الّترتيب األول، في حين جا) 2(المستوى المتوسط حيث بلغت 
مدخل إلى حروف / المستوى االبتدائي وكتاب ألف باء / الّثاني واألخير وعلى الّتوالي الجزء األول

أن ) 9(كما ويّتضح من الجدول  ).0( العربية وأصواتها، حيث بلغ تكرار مهارات االستماع فيه
مهارة، ) 0(توى المتميز بلغت إجمالي المهارات المتضمنة في سلسلة الكتاب في تعّلم العربية للمس

المستوى االبتدائي، / الجزء األول(حيث لم تظهر أي من مهارات االستماع في األجزاء الثالثة 
، حيث )مدخل إلى حروف العربية وأصواتها/ المستوى المتوسط، وكتاب ألف باء / والجزء الّثاني

، لعدم وجود نشاطات لالستماعب ذلك وقد يعزى سب ).0(جاء عدد تكرار مهارات االستماع فيها 
 متفوقة ومتميزةذلك أنه من المتوقع من الطالب في هذه المرحلة أن يكونوا قد وصلوا إلى مرحلة 

تسمح لهم باإلفادة من المواد السمعية والمرئية المتنوعة والمتوفرة بكثرة باللغة العربية على 
الفضائيات العربية المختلفة، التي توفر لهم فرصة  الشبكة الدولية، وكذلك من األخبار التي ُتبث على

  .مواكبة مجريات األحداث الراهنة في العالم، وتعزيز المفردات والتراكيب التي قد تعلموها

  



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  السلمان والحداد

  3664

ما مستويات االستماع ومهاراته في سلسلة : تهالسؤال الثاني ومناقشاعرض نتائج : ثانيًا

  .ن بغيرها؟لتعليم العربية للّناطقي العربية بين يديك

تم استخراج الّتكرارات والّنسب المئوية لمستويات االستماع ومهاراتها الواردة في سلسلة 
  :العربية بين يديك، وهي كما يلي

الّتكرارات والّنسب المئوية والّترتيب لمستويات االستماع ومهاراتها الواردة في  :)10(الجدول 
  العربية بين يديك سلسلة

  المستوى

ة بين يديكالعربي  
  

  المجموع
  

  الّترتيب

الكتاب الّطالب 

  األول

الكتاب الّطالب 

  الّثاني

كتاب الّطالب 

  الّثالث

كتاب الّطالب 

  الرابع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  1 82.80  255  18.83  58 5.84  18 22.73  70 35.39  109  المبتدىء
  2 15.91  49  1.95  6 3.25  10 8.12  25 2.60  8  المتوسط

  3 0.97  3 - - 0.97  3 - - - -  لمتقدما
  4 0.32  1 - - 0.32  1 - - - -  المتفوق
  5 - - - - - - - - - -  المتميز

المجموع 
%37.99  117  الكّلي  95  30.85%  32  10.38%  64  20.78%  308  100%    

    3  4  2  1  الّترتيب

ربية بين يديك بلغت أن إجمالي المهارات المتضمنة في سلسلة الع) 10(يّتضح من الجدول 
ن أكثر مهارات االستماع تكرارا كانت في كتاب الّطالب األول حيث بلغت إحيث  مهارة،) 308(
من إجمالي المهارات وجاءت في الّترتيب األول، في %) 37.99(مهارة، بنسبة مئوية بلغت ) 117(

) 95(رار مهارات االستماع فيها حين جاء الكتاب الّطالب الّثاني في الّترتيب الّثاني حيث بلغ تك
، وجاء كتاب الّطالب الرابع في الّترتيب الّثالث، حيث بلغ تكرار %)30.85(مهارة ونسبة مئوية 

، وجاء كتاب الّطالب الّثالث في الّترتيب %)20.78(بنسبة مئوية ) 64(مهارات االستماع فيه 
  %).10.38(بنسبة مئوية ) 32( الرابع واألخير، حيث بلغ تكرار مهارات االستماع فيه

ونسبة ) 255(ومن حيث المستويات، جاء المستوى المبتدىء في الّترتيب األول بتكرار بلغ 
ونسبة مئوية بلغ ) 49(، يليه في الّترتيب الّثاني المستوى المتوسط بتكرار بلغ %)82.80(مئوية 

، %)0.97(ونسبة مئوية ) 3(تكرار بلغ ، يلية في الّترتيب الّثالث المستوى المتقدم ب%)15.91(
، في %)0.32(ونسبة مئوية بلغت ) 1(ثم في الّترتيب الرابع جاء المستوى المتفوق بتكرار بلغ 
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وبنسبة مئوية بلغت ) 0(حين جاء المستوى المتميز في الّترتيب الخامس واألخير بتكرار بلغ 
)0.00.(%  

ئوية وترتيب المهارات الفرعية في سلسلة العربية بين كما تم حساب الّتكرارات والّنسب الم
  :يديك تبعا للمستوى، وكانت على الّنحو اآلتي

تم استخراج الّتكرارات والّنسب المئوية لمستويات االستماع ومهاراتها : المستوى المبتدىء - أ
  :اآلتي الواردة في سلسلة العربية بين يديك للمستوى المبتدىء، وهي كما في الجدول

الّتكرارات والّنسب المئوية والّترتيب لمستويات االستماع ومهاراتها الواردة في  :)11(الجدول 
  المستوى المبتدىءالعربية بين يديك  سلسلة

  المهارات الفرعية  المستوى

الكتاب 

الّطالب 

 األول

الكتاب 

الّطالب 

 الّثاني

كتاب 

الّطالب 

  الّثالث

كتاب 

الّطالب 

  الرابع

 مجموع

 الّتكرارات

دئ
بت
لم
ا

  

نى
ألد

ا
  

تمييز األصوات المسموعة في أول الكلمة أو  -
  .آخرها

16 -  - -  16 

 6  - -  - 6  .الّتفريق بين الكلمات المتقاربة صوتا -
التمييز بين األصوات المتجاورة في الّنطق  -

  .والمتشابهة في الصوت
12 3 - - 15 

- موز الصف العالقة بين الرة التي تعروتي
  .يستمع إليها والرموز المكتوبة

- - - - - 

تعرف الحروف، والتمييز بين الحرف  -
  .والحركة

- - - - - 

تمييز الحركات القصيرة من الحركات الطويلة  -
  .في كلمات مسموعة

3 - - - 3 

 12 - - 2 10  .ربط الكلمة المسموعة بالصورة المناسبة -
 19 - - - 19  .ة المسموعة بالصورة المناسبةربط الجمل -
 2 - - - 2  .التمييز بين الّلام الشمسية والّلام القمرية -
 - - - - -  .تمييز الّتشديد صوتيا -
 - - - - -  .تمييز الّتنوين صوتيا -
 - - - - -  .تمييز الكلمات المنتهية بالّتاء المربوطة -
يرات شائعة في تعامالت يومية من تعرف تعب -

  .خالل سياقها المسموع
2 - - - 2 
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  المهارات الفرعية  المستوى

الكتاب 

الّطالب 

 األول

الكتاب 

الّطالب 

 الّثاني

كتاب 

الّطالب 

  الّثالث

كتاب 

الّطالب 

  الرابع

 مجموع

 الّتكرارات

ا
ط
س
ألو

  

تمييز الكلمات الدالة على المتكّلم،  -
  .المخاطب، الغائب

1 - - - 1 

تعرف معنى الكلمة الجديدة من خالل  -
  .السياق المسموع

- - - - - 

اإلجابة عن األسئلة القصيرة المسموعة التي  -
  .ي الّنص المسموعوردت ف

22 25 14 - 61 

ربط خبرات شخصية سابقة بصورها المعبرة  -
  .من خالل الّنص المسموع

2 13 - 26 41 

 2 - - - 2  .تعيين الشخصيات الواردة في نص مسموع -
-  تحديد مكان األحداث التي وردت في نص

  .مسموع
2 - - - 2 

الّنص  تصنيف بيانات معطاة، وفق فهم -
  .مسموع

8 20 4 32 64 

لى
ألع

ا
  

طرح أسئلة تتعّلق بالمعلومات الواردة في  -
  .الّنص المسموع

- - - - - 

 - - - - -  .التمّكن من تنفيذ الّتعليمات حين سماعها -
ربط خبراته الشخصية بمعلومات وردت في  -

  .نص مسموع
1 5 - - 6 

العبارات وفق تصويب األخطاء الّلغوية في  -
  .الّنص مسموع

- - - - - 

 3 - - 2 1  .تذّكر المسموع، وإعادته بالّلغة الهدف -
 - - - - -  .تحديد المحور الرئيس في المسموع -
-  ترتيب األفكار كما وردت في الّنص

  .المسموع
- - - - - 

 255  58  18  70  109  المجموع

هارات المتضمنة في سلسلة العربية بين يديك أن إجمالي الم) 11(يّتضح من الجدول 
ن أكثر مهارات االستماع تكرارا كانت في كتاب إمهارة، حيث ) 255(للمستوى المبتدىء بلغت 
مهارة حيث جاءت في الّترتيب األول، في حين جاء كتاب الّطالب ) 109(الّطالب األول حيث بلغت 

مهارة، وجاء كتاب الّطالب ) 70(ار مهارات االستماع فيه الّثاني في الّترتيب الّثاني حيث بلغت تكر
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، في حين جاء كتاب الّطالب )58(الرابع في الّترتيب الّثالث، حيث بلغ تكرار مهارات االستماع فيه 
وقد يفسر ذلك  ).18( الّثالث في الّترتيب الرابع واألخير، حيث بلغ تكرار مهارات االستماع فيه

ين يديك تعتبر أضافة حقيقية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لكون سلسلة العربية ب
وهي سلسلة تعتمد على تكامل المهارات األربع مع التركيز على مهارات االستماع في المستوى 
المبتدىء بشكل كبير أكثر من غيرها وتحديدًا في كتاب الطالب األول وهو ما تتطلبه هذه 

معايير التي تم بها اختيار المفردات في السلسلة وتحديدًا في المستوى المرحلة، كما وأن ال
المبتدىء تتمثل في المفردات الشائعة السهلة بحيث تتدرج من السهل إلى الصعب، ومن المسموع 
إلى المنطوق، ومن المحسوس إلى المجرد، فضًال عن اهتمام السلسلة وخاصة في المستوى 

وأقراص ) كاسيت(من صور ورسومات وأشكال ونماذج وأشرطة  المبتدىء بالوسائل التعليمية
مدمجة لتطوير وتنمية مهارات االستماع مع وجود دليل للمعلم سهل كثيرًا في ايصال المادة 
للطالب وفي التعليم الذاتي بالنسبة للطلبة، كما وقد يفسر ذلك لكثافة تدريبات االستماع في 

جية لمراعاة الفروق الفردية مقارنة بغيره من المستوى المبتدىء مع ورود تدريبات عال
  . المستويات

تم استخراج الّتكرارات والّنسب المئوية لمستويات االستماع ومهاراتها : المستوى المتوسط - ب
  :الواردة في سلسلة العربية بين يديك للمستوى المتوسط، وهي كما في الجدول اآلتي

لمئوية والّترتيب لمستويات االستماع ومهاراتها الواردة في الّتكرارات والّنسب ا :)12(الجدول 
  المستوى المتوسط العربية بين يديك سلسلة

  

  المستوى

  

  المهارات الفرعية

الكتاب 

الّطالب 

  األول

الكتاب 

الّطالب 

 الّثاني

كتاب 

الّطالب 

  الّثالث

كتاب 

الّطالب 

  الرابع

مجموع 

 الّتكرارات

سط
تو

لم
ا

  

دن
األ

  ى

 - - - - -  .نوان للمادة المسموعةاقتراح ع -
ربط الحدث الوارد في نص مسموع بالصورة  -

  .المعبرة عنه
- 1 - - 1 

-  ترتيب األحداث حسب ورودها في نص
  .مسموع

1 8 1 - 10 

وصف األحداث أو األماكن أو األشخاص  -
  .بشكل متسلسل من خالل الّنص المسموع

3 2 - - 5 

حركية مّتصلة  –د صوتية متابعة مشاه -
  .بالمادة الدراسية، واستخالص أهم أفكارها

- - - - - 

 - - - - -  .تمييز االسم المّذّكر من المؤّنث -
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  المستوى

  

  المهارات الفرعية

الكتاب 

الّطالب 

  األول

الكتاب 

الّطالب 

 الّثاني

كتاب 

الّطالب 

  الّثالث

كتاب 

الّطالب 

  الرابع

مجموع 

 الّتكرارات

واأل
ط
س

  

استنتاج األحداث الواردة في الّنص المسموع  -
  .من التي لم ترد فيه

- - - - - 

 3 - 3 - -  .تحديد األفكار الرئيسة لنص مسموع -
 - - - - -  .اشتقاق األفكار الفرعية في نص مسموع -
تمييز المعلومات التي وردت في نص مسموع  -

  .مما لم ترد فيه
4 14 6 6 30 

ألع
ا

  ىل

توظيف األزمنة واألفعال بصيغها المختلفة في  -
  .حوار

- - - - - 

 - - - - -  .تمييز السبب من الّنتيجة في نص مسموع -
الّتفريق بين ما يقال في صلب الموضوع وما  -

  .يقال استطرادا أو خروجا عن الموضوع
- - - - - 

األمر  –اإلخبار (استنتاج غرض المتحدث من  -
  .من خالل نبرات الصوت) الّنفي -االستفهام  –

- - - - - 

تمييز نوع االنفعال الذي يسود المادة  -
  .المسموعة

- - - - - 

 49  6  10  25  8  مجموعال

أن إجمالي المهارات المتضمنة في سلسلة العربية بين يديك ) 12(يّتضح من الجدول 
ن أكثر مهارات االستماع تكرارا كانت في كتاب إمهارة، حيث ) 49(للمستوى المتوسط بلغت 
كتاب الّطالب مهارة حيث جاءت في الّترتيب األول، في حين جاء ) 25(الّطالب الّثاني حيث بلغت 

، وجاء كتاب الّطالب اتمهار) 10(األول في الّترتيب الّثالث حيث بلغت تكرار مهارات االستماع فيه 
، وأخيرا جاء كتاب الّطالب )8(األول في الّترتيب الّثالث، حيث بلغ تكرار مهارات االستماع فيه 

وقد يرجع سبب ذلك ). 6(الستماع فيهالرابع في الّترتيب الرابع واألخير حيث بلغ تكرار مهارات ا
 تتبع نظامًا ثابتًا في توزيع الدروس، وفي تقديم تدريبات لمهارات االستماعالمستوى لكون كتب 

يتالءم مع ميول الدارسين  المستوى، كما أن محتوى بشكل اقل مما هو علية المستوى المبتدىء
ستماع، وقد اتبعت السلسلة الطريقة وأعمارهم، كما أنها تشجع على التعلم الذاتي لمهارة اال

  .لكنها بشكل اقل مما عليه في المستوى المبتدىء في تدريس دروسها -الشفوية  -السمعية 
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تم استخراج الّتكرارات والّنسب المئوية لمستويات االستماع ومهاراتها : المستوى المتقدم -ج
  :، وهي كما في الجدول اآلتيالواردة في سلسلة العربية بين يديك للمستوى المتقدم

الّتكرارات والّنسب المئوية والّترتيب لمستويات االستماع ومهاراتها الواردة في  :)13(الجدول 
  المستوى المتقدم العربية بين يديك سلسلة

  

  المستوى

  

  المهارات الفرعية

الكتاب 

الّطالب 

  األول

الكتاب 

الّطالب 

 الّثاني

كتاب 

الّطالب 

  الّثالث

كتاب 

الّطالب 

  الرابع

مجموع 

 الّتكرارات

دم
تق

لم
ا

  

دن
األ

  ى

الموازنة بين اآلراء المتضمنة في نص مسموع من  -
  .حيث منطقية األدّلة

- - 1 - 1 

تلخيص نص مسموع في صورة نقاط محددة، مع  -
  .المحافظة على األفكار األساسية

- - 2 - 2 

موع إعادة تصنيف معلومات واردة في نص مس -
  .بناء على معيار معطى

- - - - - 

واأل
  سط

الموازنة بين شخصيات وردت في نص مسموع  -
  .من خالل فهم الّنص تبعا لمعأيير محددة

- - - - - 

تحديد مدلوالت عبارات اصطالحية واردة في  -
  .نص مسموع

- - - - - 

-  ة واردة في نصتوظيف مدلوالت تعبيرات ثقافي
  .في سياقات أخرىمسموع 

- - - - - 

اآلراء (تصنيف كالم المتحدث في مادة مسموعة  -
  ).الحقائق –

- - - - - 

ألع
ا

  ىل

استنتاج خصائص أسلوب المتحدث وفق فهمه  -
  .نصا مسموعا

- - - - - 

تحليل نص مسموع باستخدام خرائط ذهنية أو  -
  .مفاهيمية من تصميمه

- - - - - 

نتاج المعاني الضمنية في نص مسموع است -
االتجاهات والميول  –وجهات النظر  –المعتقدات (

  ...).الدوافع –والقيم 
- - - - - 

توّقع ما سيقوله المتحدث في الّنص الذى يستمع  -
  .إليه

- - - - - 

 - - - - -  .أيجاد حلول لمشكلة ما من خالل ما استمع إليه -
 3  -  3  -  -  المجموع
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أن إجمالي المهارات المتضمنة في سلسلة العربية بين يديك ) 13(يّتضح من الجدول 
ن أكثر مهارات االستماع تكرارا ووجودًا كانت في إمهارات، حيث ) 3(للمستوى المتقدم بلغت 

مهارات حيث جاءت في الّترتيب األول، في حين جاء في ) 3(كتاب الّطالب الّثالث حيث بلغت 
ّترتيب الّثاني واألخير وعلى الّتوالي كل من كتاب الّطالب األول والّثاني والرابع حيث لم يظهر فيها ال

الذي ينمي  محتوىلعدم توازن الوقد يعود سبب ذلك . مهارة) 0(أي مهارة من مهارات االستماع 
دم مراعاة محتوى االستماع في هذا الجزء وعدم اإلكثار من األنشطة التقويمية للمهارة، وع مهارة

، فضًال عن تركز اهتمام المستوى على المهارات األخرى باعتبارها االستماع للفروق الفردية للطلبة
مهارات أصعب مقارنة بمهارة االستماع، واعتماد تنمية مهارة االستماع في هذا المستوى على 

على قائمة  المستوى كتبقد يفسر ذلك لعدم اشتمال كما و .خبرة الطالب واألنشطة الالمنهجية
بالمصادر والمواد السمعية اإلضافية المساعدة للمعلم والمتعلم لتعزيز عملية تعلم وتعليم مهارات 

  .، واعتمادها على التعليم الذاتي لتنمية المهارةاالستماع

ع تم استخراج الّتكرارات والّنسب المئوية لمستويات االستما: ن المتفوق والمتميزاالمستوي -د
ومهاراتها الواردة في سلسلة العربية بين يديك للمستويين المتفوق والمتميز، وهي كما في 

  :الجدول اآلتي

الّتكرارات والّنسب المئوية والّترتيب لمستويات االستماع ومهاراتها الواردة في  :)14(الجدول 
  للمستويين المتفوق والمتميز العربية بين يديك سلسلة

  

  المستوى

  

  المهارات الفرعية

كتاب 

الّطالب 

  األول

كتاب 

الّطالب 

  الّثاني

كتاب 

الّطالب 

  الّثالث

كتاب 

الّطالب 

  الرابع

مجموع 

  الّتكرارات
يز

تم
لم
وا

ق 
فو

مت
ال

  

وق
تف

لم
ا

  

الّتنبؤ باألفكار العامة لنص مسموع من  -
  .خالل العنوان أو المقدمة

- - - - - 

لحديث استخالص المعاني الضمنية ل -
  ).وجهات الّنظر(

- - 1 - 1 

 - - - - -  .اقتراح خاتمة جديدة لنص مسموع -
 - - - - -  .تحديد أدّلة المتحدث الداعمة لفكره -
-  ة بين فقرات نصياقيتحديد العالقات الس

  .أدبي مسموع
- - - - - 

تحليل األدّلة المقنعة من غير المقنعة في  -
  .المسموع

- - - - - 

-  استخالص العاطفة المسيطرة على الّنص
  .المسموع

- - - - - 
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  المستوى

  

  المهارات الفرعية

كتاب 

الّطالب 

  األول

كتاب 

الّطالب 

  الّثاني

كتاب 

الّطالب 

  الّثالث

كتاب 

الّطالب 

  الرابع

مجموع 

  الّتكرارات

استنتاج االنفعاالت الّنفسية المرتبطة  -
  .بتنغيم المتحدث أو نبراته

- - - - - 

إبداء رأيه في ترتيب أفكار نص مسموع  -
  .والّتعليل لما يقوله

- - - - - 

-  ييز الغريب من المفردات في نصتم
  .مسموع

- - - - - 

الّتعرف على بعض األساليب البالغية  -
من خالل ) الّتشبيه، االستعارة، الكنأية(

  .نصوص مسموعة
- - - - - 

  1 -  1 - -  المجموع

يز
تم

لم
ا

  

استنتاج المفاهيم الّثقافية واالجتماعية  -
  .لنصوص أدبية مسموعة

- - - - - 

ل في سياق تعيين المفردات التي تقا -
  .اجتماعي محدد في نص مسموع

- - - - - 

تمييز الّتراكيب من الكالم المتعّلقة بفئة  -
  .تخصصية

- - - - - 

التمييز بين الّلغة الفصيحة والّلهجة  -
  .المحكية ضمن اإلطار الّثقافي لّلغة

- - - - - 

 - - - - -  المجموع

المهارات المتضمنة في سلسلة العربية بين يديك  أن إجمالي) 14(يّتضح من الجدول 
فقط وكانت في كتاب الّطالب الّثالث لذا جاءت في الّترتيب واحدة مهارة  للمستوى المتفوق بلغت

األول، في حين جاء في الّترتيب الّثاني واألخير وعلى الّتوالي كل من كتاب الّطالب األول والّثاني 
كما ويّتضح من الجدول  .مهارة) 0(ا أي مهارة من مهارات االستماع والرابع حيث لم يظهر فيه

) 0(أن إجمالي المهارات المتضمنة في سلسلة العربية بين يديك للمستوى المتميز بلغت ) 14(
كتاب الّطالب األول، وكتاب (مهارة، حيث لم تظهر أي من مهارات االستماع في الكتب األربعة 

، حيث جاءت عدد تكرار مهارات )اب الّطالب الّثالث، وكتاب الّطالب الرابعالّطالب الّثاني، وكت
وما يؤكد ذلك في المستوى،  لعدم وجود نشاط سمعيوقد يعزى سبب ذلك  ).0(االستماع فيها 

في المستوى المتميز،  )0(في المستوى المتفوق و )1(نتائج تحليل محتوى الكتاب والتي بلغت 
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متفوقة ن الطالب في هذه المرحلة أن يكونوا قد وصلوا إلى مرحلة ذلك أنه من المتوقع مو
 نترنتاإلتسمح لهم باإلفادة من المواد السمعية والمرئية المتنوعة والمتوفرة على  ومتميزة

بشكل ذاتي، معتمدا بذلك على خبرته التي اكتسبها خالل انتقاله من  الفضائيات العربية المختلفةو
  .المستويات السابقة

 األولى، المستويات في مرتفعا جاء قد االستماع مهارات تكرار أن يتضح سبق ما ضوء في
 الّتركيز أن إال تعلمها، بداية في للغة العربية بغير الناطقين من اللغة متعلم واكتساب يتناسب وهذا
 مةالكل أول في المسموعة األصوات بتمييز المتعلقة خاصة غيرها، دون المهارات بعض على جاء

 الحرف بين والتمييز الحروف وتعرف النطق، في المتجاورة األصوات بين والتمييز وآخرها،
 المهارات لهذه والتكرار التركيز وهذا الطويلة، الحركات من القصيرة الحركات وتمييز والحركة،

 يزكتمي األساسية المهارات بعض أن إال الحقا، المتعلم لدى والكتابة القراءة تنمية إلى هدف
 وتمييز القمرية، والالم الشمسية الالم بين والتمييز صوتيا، التنوين وتمييز صوتيا، التشديد
 بالنحو الخاص الجزء ضمن الكتب هذه في معالجتها تم فقد المربوطة، بالتاء المنتهية الكلمات
 على تدريبال أن نجد المستوى في صعودًا توجهنا وكّلما .سماعيًا معالجتها يتم ولم للغة كقواعد
 هذه أن نجد االستماع، بتدريبات خاصًا جزءًا الكتب بعض أفردت وإن يقّل، االستماع مهارات

 االستماع مهارة بتنويع االهتمام دون أخرى، إلى وحدة من يتكرر نمطيًا شكًال تأخذ التدريبات
 في إلرتقاءا أو التدريب، شكل في التنويع أو االستماع، موضوع عرض طريقة حيث من هاوتطوير

   .الوحدة تعالجه الذي المستوى وفق منها والهدف االستماع مهارة

 :ما يأتيبتوصي الدراسة في ضوء نتائجها  :المقترحات

 الحديثة الّتقنيات استعمال توظيف إلى بغيرها للّناطقين العربية تدريس على القائمين دعوة -1
 .بغيرها اطقينالّن من العربية متعّلمي عند االستماع ةمهار لتنمية

 الحديثة الّتقنيات توّظف التي الّلغوية المعامل تجهيز إلى الّتربوية الّتعليمية المؤسسات دعوة -2
 .بغيرها الّناطقين من العربية متعّلمي لدى االستماع ةمهار لتطوير والحواسيب اإلنترنت من

 بغير الّناطقين من والمتعّلم أم كلغة العربية يتحدث الذي الّطالب بين التوأمة مبدأ اعتماد -3
 .االستماع ةمهار واكتساب لممارسة مقررة زمنية حصص ضمن العربية

 متعلم لدى اكتسابهما يحّقق مما االستماع أنشطة في الّتنويع المناهج وواضعي المعّلم على -4
 .بغيرها الّناطقين من العربية
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   "فتح الرحمن في تفسري القرآن"من كتاب ، تفسري سورة الحشر
 )دراسة وتحقيق(: )هـ 882(ملحمد بن ُقرْقماس 

  
   * عاصم محمد القطاونة

  

  ملخص

، مـن كتـاب   مـن أولهـا ولغايـة اآليـة التاسـعة عشـرة       تناولُت في بحثي هذا دراسَة وتحقيق سـورة الحشـر  
ويتكـون هـذا البحـث مـن مقدمـة،       ،م محمد بـن عبـد اللـه بـن ُقرْقمـاس     لإلما" فتح الرحمن في تفسير القرآن"

أهميـة الموضـوع، واألسـباب الداعيـة إلـى اختيـاره، وخّطـة        : فأما المقدمة ففيها. وقسمين، وخاتمة، وفهارس
الفصــل  :فقسـم الدراســة، ويحتـوي علــى فصـلين   : وأمـا القســم األول  ،البحـث، والجهــود والدراسـات الســابقة  

اســمه ونسـبه وكنيتــه، ووالدتـه، ونشــأته ووفاتـه، وشــيوخه    : فيتعّلـق بدراسـة حيــاة المؤلِّـف مــن حيـث    : األول
تحقيـق اسـم الكتـاب، وِصـحة نسـبتِه إلـى       : يتعلق بدراسة الكتاب المحّقـق مـن حيـث   : وتالميذه، الفصل الثَّاني

ة، والتَّعريـف بالنُّسـخ المخطوطـة للكتـاب، وعـرض      مؤلِفه، ومنهج المؤلـف فـي كتابـه ومصـادره، وقيمتـه العلميـ      
فهــو قســم التَّحقيــق، اّلــذي يتضــمن تحقيــق  : وأمــا القســم الثَّــاني ،، ومنهجــي فــي الّتحقيــقللمخطــوطنمــوذج 

  .واختتمُت هذا البحث بخاتمة، ثم الفهارس العلمية، سورة الحشر من الكتاب

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

       .دائرة قاضي القضاة   *
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Interpreting the Verse of Al-hasher of the Book of Fateh Al-Rahman 
in Interpreting the Qur'an for Mohammad Ibn Qurqamas (882 H):  

A Study and Investigation  
 

Asem M. Al-Qatawneh, Chief Justice Department. 
 

Abstract 
In this research I addressed investigating and detecting the verse of Al-Mujadaleh in 

the book of Fateh Al-Rahman in interpreting the qur'an for Mohammad ibn Abdullah 
Qurqumas.This study consists of an introduction, two sections, a conclusion as well as 
appendixes.The introduction included the importance of the subject, the reasons for 
choosing it, the research plan, and addition to the previous studies. The first section is 
the study section which included two chapters: 

The first chapter addresses the author's biography in terms of his name, his lineage, 
nickname, birth, life and death, his teachers, his students, his approach, his doctrine, his 
writings as well as his poetry. The second chapter addresses the detected book in terms 
of the name of the book, attributing it to the same author, the approach that the author 
used in his book, his resources, and the scientific value as well as defining the copies that 
were written and introduced and showing a model for each copy. 

  

  : المقدمة

الحمد لله رب العالمين، حمد من يحيا على فضله، ويفتقر إلى المزيد من عطائه، سبحانه ال 
لفضِله، أم ا بعدراد :  

تكّفل الله بحفِظه  ،فإّنه لما كان القرآن الكريم هو المصدر األول من مصادر الّتشريع اإلسالمي

﴾ إنَّا َنحن َنزلنا الذِّْكر وإنَّا َله َلحاِفُظون﴿: كما قالعن تحريف الزائغين، وتبديل الجاهلين، 
األحكام منه عماد هذا الدين، وقد سّخر  وكانت العناية بفهم كتاب الله، واستنباط] 9: الحجر[

والكتب التي  ،وتبيين مراده فيه –تعالى  –علماء اإلسالم جميع العلوم في خدمة تفسير كتاب الله 
وكان من هؤالء  ،أفردت التفسير في الّتصنيف ُتعد كثيرًة نسبيًا إذا ما قورنت بتصانيف باقي العلوم

الشيخ المفسر األديب ناصر الدين محمد بن ُقرْقماس بن عبد الله اّلذين سّخرهم الله لهذا الشأن 
 ى ) هـ 882ت (األقتمريحمن "اّلذي سأتناول في دراستي هذه سورة ِمن تفسيره المسمفتح الر

من أول السورة ولغاية اآلية التاسعة  ، أال وهي سورة الحشر دراسةً  وتحقيقًا"في تفسير القرآن
وهذا لم يظهر لي إّال بعد إحضار  ،ليس لهذا الكتاب المخطوط إّلا نسخة واحدة إنَّه وحيث ،عشرة

الفهرس الشامل للّتراث العربي اإلسالمي "نسخ الكتاب الّثالثة المخطوطة اّلتي دّلني عليها 
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) تشستربتي(، حيث قمُت بإحضار مصورة عن الّنسخة األولى الموجودة في مكتبة "المخطوط
 ،إيرلندا، وتم ذلك عن طريق مركز المخطوطات في الجامعة األردنية، فجزاهم ربي خيرًاالواقعة في 

وهذه الّنسخة عبارة عن مجلد واحد، يبدأ من سورة الّنجم وينتهي بسورة المرسالت، فكانت 
  .من ضمن هذا المجلد –اّلتي هي موضوع بحثنا  –سورة الحشر 

ال توجد إّلا في الّنسخة  الحشرتبين أن سورة  ومن خالل الّنظر في محتوى الّنسخ الّثالث
وهذه الّنسخة كتبت بخط واضح، واألهم من هذا أّنها ،األولى، وأن النسخ الباقية يتمم بعضها بعضا

  .ُكتبت في عصر المؤلف، مما يجعلها بمثابة الّنسخة األم لهذا الكتاب

في أهمية تفسير القرآن على فيكمن  أهمية تحقيق هذه السورة وأسباب اختيارهاأما 
المستوى العلمي، حيث إّنه أساس العلوم، ولعلي بذلك أكمل الخطوات التي بدأتها في تحقيق 

وال شك أن إخراج هذا ،وأضيف إلى المكتبة اإلسالمية تفسيرا لم ير النور بعد ،تفسير القرآن كامال
 .ووضعه في مكانه ومكانته الّتفسير إلى الوجود فيه قدر من الوفاء لهذا العاِلم،

  : وأسباب اختياري لهذا الموضوع تكمن فيما يلي

  .الرغبة في الّتزود من هذا الفن الدقيق، وهو علم الّتفسير، وتلمس مواضع الفائدة فيه .1

محمد بن ُقرْقماس بن عبد الله : الكشف عن مآثر علمية لشخصية جديرة باالهتمام وهو .2
حيث أن هذا الّتفسير يعتبر المرآة التي تعكس الواقع الّتعليمي الذي ناصر الدين االقتمري، 

  .كان يمارسه الشيخ منهجًا وأسلوبًا

  .أن ال يبقى هذا الّتراث العظيم خزين الرفوف، بل ينبغي أن يفاد منه علميًا .3

رغبتي في اكتساب الخبرة والحنكة في مجال تحقيق المخطوطات، وهذا ال يكون إّلا بتجشم  .4
 .الخوض في مضايق هذا المجال

 : مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة بإخراج نص هذا الّتفسير المنسوب لمحمد بن ُقرْقماس بشكل صحيح، 
 .حسب قواعد تحقيق المخطوطات المتفق عليها

  خّطة البحث 

   :وهي بالتفصيل كما يلي ،تتكون خطة البحث من مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس علمية

أهمية تحقيق المخطوط، وأسباب اختياره، وخّطة البحث، ومنهجي في : وتشمل على :مقدمة
  .الّتحقيق، والجهود والدراسات السابقة
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  : قسم الدراسة عن المؤلف وكتابه وفيه فصالن: القسم األول

  :عن المؤلف وفيه مباحث: الفصل األول

  اسمه ونسبه وكنيته : المبحث األول

  نشأته وحياته ووفاته : لّثانيالمبحث ا

  شيوخه وتالميذه : المبحث الّثالث

  :عن الكتاب وفيه مباحث: الفصل الّثاني

  اسم الكتاب وصحة نسبته لمؤلفه : المبحث األول

  منهج المؤلف في كتابه : المبحث الّثاني

  الّتعريف بالّنسخ المخطوطة  :الثالثالمبحث 

  منهج التحقيق: المبحث الرابع

  إلى آخرها  الحشرتحقيق المخطوط من أول سورة : الّثاني القسم

  وتشمل أهم النتائج والّتوصيات  :الخاتمة

  : الجهود والدراسات السابقة

هذه المخطوطة أوالورقات الّتفسيرية اّلتي اخترتها من كتاب كبير الحجم وهو ما سماه مؤلفه 
 سبقني إلى تحقيقه وإخراجه إلى النُّور ال أعلم أحدًا" فتح الرحمن في تفسير القرآن"بـ 

، )1("طبقات المفسرين"له مؤلفات كثيرة كما قال عنه الداودي في  –رحمه الله  –المؤلف 
إّلا أن جلَّ اّلذين ترجموا له لم يقفوا إّال عند بضعة مصّنفات، وهذه المصّنفات منها ما هو مطبوع 

  :ومنها ما هو مخطوط ومنها

  وهو الكتاب اّلذي بين أيدينا " ي تفسير القرآنفتح الرحمن ف" .1

  .وهو مخطوط" فتح الرحمن"وهو تفسير مسجع ملّخص لتفسير " نثر الجمان على القرآن" .2

وقد وقف عليه كل من ابن حجر والعيني وقرضاه، وأشارا " زهر الربيع في شواهد البديع" .3
  .إلى حسن تقسيمه، وقد حّققه الدكتور مهدي أسعد عرار

 " زهر الربيع"وهو شرح لكتاب " الغيث المريع" .4

  "فتح الخّلاق في علم الحروف واألوفاق" .5

 "القبس المجتبى في شرح االسماء الحسنى" .6
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 " المقامات الفلسفية والّترجمانات الصوفية" .7

 .وهو في علم األوفاق والجداول" قبس المجتبى وترقية المبتدي" .8

، بأن باعي في هذا الميدان قصير، حيث أّني لست من وكما هو معروف لدى القارئ الكريم
فرسان هذا الشأن، وإّنما أنا ُطويلب علم عنده رغبة في اكتساب الخبرة والحنكة في مجال تحقيق 

  .المخطوطات، وهذا ال يكون أّلا بتجشم الخوض في معترك هذا المجال

  القسم األول

  دراسة المؤلف: األولالفصل 

  ) 2(لده ووفاته اسمه ونسبه ومو. 1

ين األقتمريْقماس بن عبد الله ناصر الدد بن ُقر3(هو محم( ،الحنفي أبو عبد الله القاهري ،
ويعرف بابن ُقرْقماس، وهو ابن السيفي الحنفي الشيخ األديب الشاعر، من أبناء المماليك في 

وثمانمائة تقريبا بالقاهرة، تعّلل مدة مصر، نسبته إلى ناصر الدين األقتمري، ولد في سنة اثنتين 
  .ثم مات في القاهرة في أوآخر شوال سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة، ودفن في مدرسته

  نشأُته وحياُته . 2

نشأ بالقاهرة، وقرأ القرآن على علمائها، وأخَذ القرآءات السبع عن مؤدبه وشيخه الجمال 
 ال، وتعانى األدب فصارم عند الّظاهر خشقدممحمود الفوفيه، ونظم كثيرًا، وتقد ره )4(له ِذْكروقر ،

شيخًا للقبة بتربته في الصحراء، وجعَل له خزن كتبها وغير ذلك، وقد حج وكانت معه حينئذ ودائع 
من ُفقد له هذا الكيس؟ فأخذه منه : للّناس، فضاعت منه، فبينما هو في حساب ذلك إذ بقائل يقول

كثير، فلم يجد ُفقد منه شيء، وأراد اإلحسان لواجِده بشيء من عنده فالتفت ولم  وفيه شيء
  .يجده، وزار بيت المقدس

  شيوخه وتالميذه . 3

  :أبرز شيوخ ابن ُقرْقماس ثالثة: شيوخه

الجمال محمود بن الفوال المقرئ، فقد قرأ عليه ابن ُقرْقماس القرآن الكريم، وتال عليه  .1

  .)5(وكان مؤدبًا له كما ذكر ذلك السخاوي بالقراءات السبع،

العز عبد السالم البغدادي، ثم القاهري، الحنبلي ثم الحنفي، واسم أبيه أحمد عبد المنعم،  .2
قام برحالت كثيرة، واستقر بالقاهرة، وطال عمره حّتى كان أكثر فضالء الديار المصرية من 
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فًا من العربية والصرف والمنطق والجدل واألصَلين تالميذه، وعنه أخذ ابن ُقرْقماس طر
  .)6(وغيرها 

العز بن جماعة، وهو محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة  .3
الكناني، الحموي األصل، المصري، الشافعي، وقد اشتغل ابن ُقرْقماس بالّنحو والمعاني 

  . )7(والبيان وعلم الحرف عليه 

 :تالميذه
1.  ،األزهري القاهري د بن أحمد األنصاريوهو القاضي المعروف ابن محم ،زكريا األنصاري

 . )8(قاض مفسر من حّفاظ الحديث، وقد أخذ علم الحرف عن ابن ُقرْقماس

حسين بن الحسن البدر المنصوري، ثم القاهري الشافعي، وقد الزم ابن ُقرْقماس، أسكنه معه  .2
  . )9(ربته بناحية باب البرقية، وتميز في تعبير الرؤيافي ت

علي بن داوود بن إبراهيم بن نور الدين القاهري، الحنفي، ويعرف بابن داوود، وابن  .3
   ).10("الغيث المريع " واشتدت مالزمته البن ُقرْقماس، وقرأ عليه مصّنفه  ،الصيرفي

4. خاويحمن السد بن عبد الرين محمث األديب، اّلذي بلغ عدد شمس الدالفقيه المحد ،
الذي ذكر فيه أّنه اجتمع " الضوء الّالمع " مؤلفاته زهاء مائتي كتاب، وهو صاحب كتاب 

  . )11(بابن ُقرْقماس أكثر من مرة، وبأكثر من مكان، وكتب عنه من نظمه

  دراسة الكتاب: الفصل الّثاني

  .اسم الكتاب وصحة نسبته لمؤلفه. 1

فتح الرحمن "نقل أحد خالفًا بين أهل العلم حيال اسم الكتاب الذي سماه به مؤلفه وهو لم ي
وال شك في صحة نسبة هذا الكتاب إلي اإلمام ابن ُقرْقماس، وقد ذكره غير " في تفسير القرآن

  .واحٍد من العلماء بهذا االسم، ونسبه إلى ابن ُقرْقماس

َنجز بفضل الله هذا الجزء : "دة الّتي فيها سورة المجادلةقال ابن ُقرْقماس في آخر المجّل
  ". بسورة الّنبأ –إن شاء الله  –وأبتدئ ما بعده " فتح الرحمن من تفسير القرآن"المبارك من 

 .منهج المؤلف في كتابه. 2

يتمّثل بذكر مكي السور ومدنيها في أول " تفسيره"الوصف العام لمنهج ابن ُقرْقماس في 
تفسير السورة بإيجاز، وعدد آيات السورة، ثم تقسيم السورة إلى وحدات أو مقاطع بحيث أن كّل 
مقطع يحتوي على سبع آيات تقريبًا، ثم تقسيم هذه المقاطع إلى آيات أو جزء من آية، ثم يبين 

الّتابعين معتمدًا على المعنى لهذه اآليات معتمدًا على المأثور من القرآن والسّنة وأقوال الصحابة و
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اإلنتقاء من عدة تفاسير، بحيث أنَّه يأخذ من اختياراتهم الّتفسيرية، فينتقي منها ويجمع ويؤلف 
 .فيما بينها بشكل موجز، ويختار من األمور الفقهية التي تناولها من قبله من المفسرين

 الّتعريف بالنُّسخ المخطوطة . 3

ير سوى نسخة خطية واحدة، وهذا لم يظهر لي إّلا بعد كما أسلفت؛ فليس لهذا التّفس
الفهرس الشامل للّتراث العربي اإلسالمي "إحضار نسخ الكتاب الّثالث المخطوطة، والتي ُذكرت في 

أما الّنسخة الّثانية فمن محفوظات  ،فالنسخة األولى هي نسخة دار الكتب المصرية ،"المخطوط
بإيرلندا، فقد قمت بإحضار مصورة عنها، وذلك بوساطة " بلند"في مدينة ) تشستربتي(مكتبة 

مركز المخطوطات في الجامعة األردنية، وهذه الّنسخة هي عبارة عن مجّلد واحد، يبدأ من سورة 
، )لوحة 215(، في )93/ 3(الّنجم وينتهي بسورة المرسالت، وهو موجود في المكتبة تحت رقم 

، )سطرًا 25(، وفي كل لوحة )سم18×  26،8: (ن، قياسفي عشر لوحات في كّل لوحة صفحتا
تقريبًا، ُنسخت بخط واضح، في القرن الّتاسع الهجري، أي في عصر ) كلمة 15(وفي السطر 

  . )12(المؤلف

بتركيا، فهذه الّنسخة هي ) سراي أحمد الّثالث(أما الّنسخة الثالثة، وهي من محفوظات مكتبة 
  : عبارة عن أربعة مجّلدات

  .من سورة آل عمران) 160(من سورة البقرة، وينتهي باآلية ) 187(يبدأ من اآلية : ّلد األولالمج

  .من سورة الّنساء، وينتهي إلى آخر سورة األنعام) 127(يبدأ من اآلية : المجّلد الّثاني

  .من سورة اإلسراء، وينتهي إلى آخر سورة الفرقان) 70(يبدأ من اآلية : المجّلد الّثالث

 . يبدأ من أول سورة ص، وينتهي إلى آخر سورة الّطور: د الرابعالمجّل

لوحة على ) 255 ،278 ،255 ،262(في ) 556/ 1(وهي موجودة في المكتبة تحت رقم 
من حيث القياس واألسطر والكلمات، وبنفس الخّط، ) تشستربتي(الّترتيب، بنفس مواصفات نسخة 

 . كد أّنه ليس للكتاب سوى نسخة واحدةمما يدّل أّنهما متممات لبعض، وهذا يؤ

  )صورة عن اللوحة األولى من الجزء المحقق من نسخستربتي
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  )تشستربتي(صورة من نسخة 
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  :منهج الّتحقيق. 4

 .على قواعد اإلمالء المعروفة اآليات الكريماتقمُت بنسخ  .1

ة في نفس الّنص عزوُت اآليات إلى سورها مع ذكر رقم اآلية، واسم السورة بعد اآلية مباشر .2
 .بين معكوفين

قمت بتخريج األحاديث الواردة في الكتاب من مصادرها األصلية، والحكم على ما ورد منها  .3
حيحين، مستعينًا في ذلك بما ذكره علماء هذا الفنفي غير الص.  

 .خرجت اآلثار وعزوتها إلى مصادرها .4

 .قرآن والحديث وكتب الّلغةشرحُت األلفاظ الغريبة، معتمدًا في ذلك على كتب غريب ال .5

 .ترجمت لألعالم اّلتي وردت في هذا الكتاب .6

 .راعيت عند ذكر المراجع أقدمية الكتب .7

 .أثبّت عالمات الّترقيم واألقواس حسب المتعارف عليه من طرق الّتحقيق الحديثة .8

اق أضع الكلمات التي زيدت في الّنص بين معكوفين، وهذه الزيادة يكون قد اقتضاها السي .9
مما يكون فيه زيادة توضيح وبيان للقارئ الكريم، وأيضًا في حال مخالفة الّنص المحّقق لما 

 . في كتب األصول؛ فإّني أثبت الصواب من كتب األصول وأضعه بين معكوفين

بتوثيق جميع األحاديث واألقوال، بذكر كّل من َأخرجها ممن  –بعون الله ومّنته  –قمت  .10
في الهامش، مما يفيد هذا الّتوثيق إفادة  –إن كان ثمة فروق  –لفروق وقفت عليه، وبينت ا

وإكمال ما سقط من  ،كبيره في إصالح كثير من الّتصحيفات واألغالط،وسد كثير من البياضات
الّنص، إذ ليس للكتاب سوى مخطوطة وحيدة، فتصبح هذه الّتوثيقات للّنقوالت بمثابة نسخة 

 . ُأخرى للمخطوط

في بعض كالمه على اآليات، وذلك بذكر من وافقه أو  -رحمه الله  -بن ُقرْقماس ُأناقش ا .11
خالفه من الحّفاظ وأهل العلم فيما يذهب إليه في بعض المسائل، وال أزعم أّني ُأناقش برأيي، 

 .وإّنما أناقشه بأقوال أكفائه من الجهابذة من أهل العلم

 .وصياتوضعُت خاتمة بينت فيها أهم الّنتائج والّت .12
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  قسم التحقيق: القسم الثاني

  سورة الحشر

  بسم الله الرحمن الرحيم

﴿  ِكيماْلح يززاْلع وهو ضا ِفي اْلَأرماِت واوما ِفي السِللَِّه م حب١﴿س ﴾ جالَِّذي َأْخر وه

اْلح لِلَأو اِرِهمِدي اْلِكَتاِب ِمن لَأه وا ِمنَكَفر الَِّذين مَظنُّوا َأنَّهوا وجْخري َأن ا َظَنْنُتمم رش

 بعالر مهِفي ُقُلوب َقَذفوا وَتِسبحي ُث َلميح ِمن اللَّه ماللَِّه َفَأَتاه ِمن موُنهصح مُتهاِنعم

وَلوَلا َأن َكَتب اللَّه  ﴾2﴿ا يا ُأوِلي اْلَأبصاِر يْخربون بيوَتهم بَأيِديهم وَأيِدي اْلمؤِمِنين َفاعَتبرو

َذِلك بَأنَّهم شاقُّوا اللَّه ﴾3﴿عَليهم اْلجَلاَء َلعذَّبهم ِفي الدْنيا وَلهم ِفي اْلآِخرِة عَذاب النَّاِر 

ما َقَطعُتم ِمن ِليَنٍة َأو َترْكُتموها َقاِئمًة  ﴾4﴿َقاِب ورسوَله ومن يشاق اللَّه َفإن اللَّه شِديد اْلِع

 اْلَفاِسِقين يْخزِلياللَِّه و ْذنإا َفبوِلهَلى ُأص5﴿ع﴾ ْفُتمجا َأوَفم موِلِه ِمْنهسَلى رع ا َأَفاَء اللَّهمو

سي اللَّه َلِكنَلا ِرَكاٍب وو لَخي ِه ِمنَليع ٍء َقِديريَلى ُكلِّ شع اللَّهاُء وشي نَلى مع َلهسلُِّط ر

ما َأَفاَء اللَّه عَلى رسوِلِه ِمن َأهل اْلُقرى َفِللَِّه وِللرسول وِلِذي اْلُقربى واْليَتامى  ﴾6﴿

نيوَلًة بد ُكونَلا ي َكي يلبالس نابو اِكينساْلما  ومو وُل َفُخُذوهسالر ا آَتاُكممو اِء ِمْنُكماْلَأْغِني

   ]7 _1الحشر  [ ﴾َنهاُكم عْنه َفاْنَتهوا واتَُّقوا اللَّه إن اللَّه شِديد اْلِعَقاِب 

  : التفسير

 [ ﴾عزيز اْلحِكيمسبح ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اْلَأرض وهو اْل﴿ :قوله تعالى

  .)13( وهي أربع وعشرون آية ،هذه السورة مدنية في قول الجميع،] 1:الحشر

في : وأول هذه ،في ذكر حزب الله: آلخر سابقتها؛ أن آخرها ،أولى هذه: ووجه المناسبة
  .)14(تسبيح كلِّ المخلوقات لله

تقدم نظيره  ،﴾ ي اْلَأرض وهو اْلعزيز اْلحِكيمسبح ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِف ﴿: قوله
  . والكالم عليه

 ،] 2:الحشر [ ﴾هو الَِّذي َأْخرج الَِّذين َكَفروا ِمن َأهل اْلِكَتاِب ِمن ِدياِرِهم﴿ :قوله تعالى
 -َلحوا رسول الله وكانوا صا ،وبنو الّنضير ُتعد من المدينة لتدانيها منها ،نزلت في بني الّنضير

هو الّنبي اّلذي : فلما َظهر يوم بدر قالوا ،على أن ال يكونوا عليه وال له - صّلى الله عليه وسّلم 
فخرج كعب بن  ،فلما هزم المسلمون يوم ُأحد ارتابوا ونكثوا ،ال ُترد له راية ،نعُته في الّتوراة
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عليه السالم  -فأخبر جبريُل  ،وا عليه قريشًا عند الكعبةفحالف ،في أربعين راكبًا إلى مّكة )15(األشرف
  .وكان أخاه من الرضاعة ،ِغيلة )16(فقتله محمد بن مسلمة ،فأمر بقتل كعب ،الرسوَل بذلك -

قد اّطلع منهم على خيانٍة حين أتاهم في ِدية المسلمين  - عليه الصالة والسالم  -وكان 
َفهموا بطرح الحجر على رسول  ،مْنصرَفه من بئر معونة ،)17(لضمرياللََّذين قتَلهما عمرو بن أمية ا

  .فعصمه الله ،–صلى الله عليه وسلم  -الله 

كان ) أ -31ق (أن عمرو بن أمية قتَل رجلين من المشركين من بني صعصعة : وقصُتهما
فلما َلِقيهما وقتلهما؛  ،وعمرو ال يعلم بأمرهما ،وادعهما –صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

 ،قد كان لهما ِمنَّا أمان ،بئس ما صنعَت: فقال ،بذلك –صلى الله عليه وسلم  -أخبر رسول الله 
صلى الله عليه  -فخرج رسول الله  ،يلتمس ديتهما )18(فأرسَل عامر بن الّطفيل ،ما شعرت به: قال

بنو النَّضير  -فتآمروا  ،يستعين بهم في ديِتهما -وكانوا ِحلفًا لبني عامر -إلى بني النَّضير  - وسلم 
فأراد اليهود أن يطرحوا عليه  ،تحت ظلَّ جدار ،وكان قاعدًا في نفر من أصحابه ،في اغتياله -

وتوجه الى المدينة من غير أن يخبرهم  -صلى الله عليه وسلم  -صخرًة؛ فعِلم بذلك رسول الله 
 ،فأخبرهم بذلك ،فلم يلحقوه إّال بالمدينة ،لما أبطَأ عليهم تبعوهف ،ونهض كأنَّه يريد حاجًة ،بذلك

فأبوا  ،اخرجوا من بلدي: اذهب إلى يهود بني الّنضير وقل لهم: وقال ،ودعى محمد بن مسلمة
وأرسل إليهم  ،خمسة عشر يومًا -صلى الله عليه وسلم  -وحاصرهم رسول الله  ،واستعدوا له

صلى الله عليه  -فلم يمّكنهم رسول الله  ،وعلينا نصرُكم ،ا معكم إن قوتلتمإّن: المنافقون فقالوا
 ،وأمر باألدنى فاألدنى من دورهم وحصونهم أن ُتهدم ،من القتال في دورهم وحصونهم - وسلم 

فكانوا في حصارهم يخربون بيوتهم مما  ،وألقى الرعب في قلوبهم ،وبالنَّخيل أن ُتقطع وُتحرق
صلى الله  -وأجالهم رسول الله  ،حتى وقع الصلح ،والمسلمون يخربون مما يليهم ،ميليهم بأيديه
على أنَّهم يحملوا من أموالهم ما استقلَّت كلُّ ثالثة أبيات على بعير ما شاء من  -عليه وسلم 

ِمن ِدياِرِهم ِلَأول هو الَِّذي َأْخرج الَِّذين َكَفروا ِمن َأهل اْلِكَتاِب  ﴿ :قوله تعالىوهو  ،المتاع

  .)19(﴾اْلحشر ما َظَنْنُتم َأن يْخرجوا 

من  -صّلى الله عليه وسّلم  - جالُء بني الّنضير كان مرجع النبي : )20(محمد بن إسحاق قال
صّلى الله  -وأجالهم رسول الله  ،بينهما سنتان ،وكان فتح بني قريظة مرجعه من األحزاب ،ُأحد

وما تركوا فلرسول  ،على أن يحمَل كلَّ ثالثة أهل أبيات على بعير واحد ما شاءوا - عليه وسّلم 

هو الَِّذي َأْخرج الَِّذين َكَفروا ِمن َأهل اْلِكَتاِب  ﴿: فذلك قوله ،- صّلى الله عليه وسّلم  - الله 

سّلط رسوَله عليهم وعلى إخراجهم من : أي ﴾ِمن ِدياِرِهم ِلَأول اْلحشر ما َظَنْنُتم َأن يْخرجوا 
  .ديارهم ألول الحشر
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: وقيل ،فكان حشر اليهود إليها اآلن ،إن النَّاس يحشرون في اآلخرِة إلى أرض الشام :قيل
  .وُأخرج من جزيرة العرب ،هم أول من حشر

د كتب عليهم ق -عز وجّل  - وكان الله  ،كانوا من ِسبط لم يصبهم جالء: الزهري قال
لما قِدم المدينة؛ هادنهم  - صّلى الله عليه وسّلم  -ألن النَّبي  ،فلوال ذلك لعّذبهم في الدنيا ،الجالء

 ،فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه ،وال يقاتلوه ،وأعطاهم عهدًا وِذمًة على أن ال يقاِتلهم
التي ما ) ب -31ق( ،حصونهم الحصينة وأخرجهم من -صلى الله عليه وسلم  - أجالهم النبي 

وَظنُّوا َأنَّهم ماِنعُتهم حصوُنهم ِمن اللَِّه  ﴿ ،فظنُّوا أنَّهم لن يخرجوا منها ،طمع فيها المسلمون

ثم أجمعوا الغدر  ،بعد أن دربوا على األزّقة وحصُنوها ﴾َفَأَتاهم اللَّه ِمن حيُث َلم يحَتِسبوا 
 ،ويخرج مّنا ثالثون ،اخرج في ثالثين من أصحابك: فقالوا -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله ب

كيف نفهم ونحن سّتون؟ اخرج في ثالثة : فقالوا ،ففعل ،فإن صدقوك؛ آمّنا كلَّنا ،ليسمعوا منك
 -الله  وأرادوا الفتك برسول ،فاشتملوا على الخناجر ،)21(]ففعلوا  [ونخرج في ثالثة من علمائنا 

فأخبرته بما  - وكان مسلمًا  -فأرسلت امرأة منهم ناصحة الى أخيها  ،- صلى الله عليه وسلم 
فامتنع  ،فساره بخبرهم قبل أن يصل إليهم -صلى الله عليه وسلم  -فأسرع إلى رسول الله  ،أرادوا
 ا كان من الغدا؛ غدا عليهم وحا. من ذلك - صّلى الله عليه وسّلم  -الّنبيصرهم إحدى فلم

[  ﴾وَقَذف ِفي ُقُلوبهم الرعب يْخربون بيوَتهم بَأيِديهم وَأيِدي اْلمؤِمِنين  ﴿ ،وعشرين يوما
على أن  ،فأبى عليهم إال الجالء ،وطلبوا الصلح ،وأيسوا من نصر المنافقين لهم]  2: الحشر

إّال آل بيتين  ،إلى أريحا وأذرعات ،فجلوا إلى الشام ،يحمل كلَّ ثالثة أبيات على بعير ما شاءوا
وقبض أموالهم  ،ولحقت طائفة بالحيرة ،فلحقوا بخيبر ،وآل حيي بن أخطب ،منهم؛ آل أبي الحقيق

وكان ابن ُأبي رأس  ،وثالثمائة وأربعين سيفا ،وخمسين بيضة ،فوجد خمسين درعا ،وسالحهم
 ،وتمدكم قريظة وحلفاَءكم من غطفان ،أمدكم بهم ،يمعي ألفان من قوم: المافقين قد قال لهم

وخذلهم ابن ُأبي وحلفاءهم من  ،اعتزلتهم قريظة -صّلى الله عليه وسلم  -فلما نازلهم رسول الله 
ويقال لهما  ،قبيلة عظيمة توازن في القدر والمنزلة بني قريظة -بني الّنضير -وكانوا  ،بني غطفان

انتظارًا  ،في فتن بني اسرآئيل ،نزلوا قريبا من المدينة ،د الكاهن ابن هارونألّنهما من ول ،الكاهنان
  .)22(فكان من أمرهم ما َقصه الله في كتابه - صّلى الله عليه وسّلم  -لمحمد 

وعنى  ،فاّتعظوا يا معشر ذوي األفهام: أي ﴾َفاعَتبروا يا ُأوِلي اْلَأبصاِر  ﴿ :قوله تعالى

فاعتبروا بما نزل بهوالء اليهود الذين قذف في قلوبهم : أي ،وذلك االعتبار ،وببصائر القل: بذلك
  .)23(الرعب وهم في حصونهم
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وَلوَلا َأن َكَتب اللَّه عَليهم اْلجَلاَء َلعذَّبهم ِفي الدْنيا وَلهم ِفي اْلآِخرِة عَذاب  ﴿: قالثم 

واّلذي  ،الرعب في قلوبهم َقتُل سيدِهم كعب بن األشرف كان ابتداء قذف ]3:الحشر [ ﴾النَّاِر
  . وخبره مشهور في السيرة ،وكان أخاه من الرضاعة ،- رضي الله عنه  -قتله محمد بن مسلمة 

وهذه اآلية . )25(إثباته فيه: وَقْذفه ،)24(الخوف الذي يرعب الصدر: الرعب: أهل اللغةقال 
صار  ،ألن اآلية دّلت على وقوع ذلك الرعب ،-تعالى  -ّلها من الله على أن األمور ك)أ - 32ق (تدّل 

وبالجملة فالفعل اليحصل إال عند حصول داعية متأّكدة في  ،سببا في إقدامهم على بعض األفعال
فكانت األفعال بأسرها مستندة إلى  ،-تعالى  –وحصول تلك الداعية ال يكون إال ِمن الله  ،القلب

  .)26(فصاروا من شدة الرعب الَّذي حصل؛ يخربون بيوَتهم بأيديهم ،ّطريقالله بهذا ال

واليهود يخربون من  ،كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلوا عليهم: قال قتادة والضحاك
وكانوا  ،لما عرضوهم لذلك: ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين؟ فالجواب: فإن قيل ،الداخل

  .وكلفوهم إياه ،كأنَّهم أمروهم بهالسبب فيه؛ ف

هو النَّظر في حقائق األشياِء وجهات : اإلعتبار ﴾َفاعَتبروا يا ُأوِلي اْلَأبصاِر  ﴿: وقوله

قال ابن  ،﴾يا ُأوِلي اْلَأبصاِر  ﴿: وقوله ،)27(ليعرف بالنَّظر فيها شيء آخر من جنسها ،دالالتها
  .)28(يريد أهل العقل والبصائر: عباس

أنَّهم اعتصموا : ومن جملة االعتبار هنا. )29(يريد اعتبار من عاين تلك الوقائع: وقال الفراء
وبأيدي  ،َخربوا بيوَتهم بأيديهم ،مقهورين ،فأنزلهم الله منها مخذولين ،بالحصون من الله

  . ومن يعتبر بغيره اعتبر بنفسه ،المؤمنين

من  ،ل معهم كما فعل بغيرهم من بني قريظة وغيرهمفما وجه إجالئهم؟ ولم ال يفع :فإن قيل

الله تعالى علم : فالجواببل أجالهم ومكَّنهم من بعض أموالهم؟  ،وسبى دراريهم ،قتل مقاتلتهم
وغيرهم علم الله منهم  ،ومنهم من ولد له من آمن بالله ورسوله ،منهم أن منهم من آمن بعد ذلك

  .إالَّ من أسر منهم من آمن ،فلهذا كان الحكم فيهم بالقتل ،أنَّهم لم يؤمنوا وال ذريتهم

َذِلك  ﴿ :بعده قال تعالىاستحّقوا ذلك لما  ﴾وَلهم ِفي اْلآِخرِة عَذاب النَّاِر  ﴿: ثم قال

 وَلهسرو اقُّوا اللَّهش مَأنَّهفهذا العذاب لهم : أي ،)30(عادوه وخالفوا أمره: أي ]4:الحشر [﴾ ب
  . لى مشاققتهم لله ورسولهع

ألن  ،المقصود من اآلية الزجر ﴾ومن يشاق اللَّه َفإن اللَّه شِديد اْلِعَقاِب  ﴿ :ثم قال تعالى
  .وهذه سنَّة الله فيهم ،ويخالف رسوله ظلمًا وعدوانًا ،شديد عقابه لمن يخالفه - جلَّ وعال  -الله 
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ُتم ِمن ِليَنٍة َأو َترْكُتموها َقاِئمًة عَلى ُأصوِلها َفبإْذن اللَِّه وِليْخزي ما َقَطع ﴿: قوله تعالى

ثنا سفيان بن : )32("مسنده " في  )31(قال الحافظ أبو يعلى ]5:الحشر [ ﴾اْلَفاِسِقينحد
   ،)35(عن ابن جريح). 34(حدثنا حفص،)33(وكيع

رّخص لهم : (قال ،)38(عن جابر ،)37(أبي الزبير وعن ،وعن جابر ،بن موسى )36(عن سليمان
يا رسول الله؛ علينا : فقالوا -صلى الله عليه وسلم  -فأتوا النَّبي  ،عليهم ثم شدد ،في قطع النَّخل

  ). اآلية ﴾ ما َقَطعُتم ِمن ِليَنٍة ﴿: فأنزَل الله تعالى ،أو علينا وزر فيما تركنا ،إثم فيما قطعنا

عن  ،عن موسى بن عقبة ،حدثنا سفيان)ب - 32ق() 39(حدثنا عبد الرحمن: مام أحمدقال اإل
فأجلى  ،قطع نخل بني النَّضير وقريظة -صلى الله عليه وسلم  -أن الرسول : (عن ابن عمر ،نافع

 ،وقسم نساءهم ،فَقَتل رجالهم ،ومن عليهم حّتى حاربت قريظة ،وأقر قريظة ،)40()بني النضير
فأمنهم  -صلى الله عليه وسلم  - إالَّ بعضهم لحقوا بالنَّبي  ،وأموالهم بين المسلمين ،أوالدهمو

  .وأجلى يهود المدينة ،وأسلموا

 - رضي الله عنهما  - عن ابن عمر  ،عن نافع ،عن اللَّيث بن سعد ،أيضًا عن قتيبة )41(ولهما

 - عز وجّل -فأنزل الله  ،النضير وقّطعحرق نخل بني  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسوَل الله 

 [ ﴾ما َقَطعُتم ِمن ِليَنٍة َأو َترْكُتموها َقاِئمًة عَلى ُأصوِلها َفبإْذن اللَِّه وِليْخزي اْلَفاِسِقين ﴿: فيه

  ) 42()]5:الحشر

حرق نخل  -لم صلى الله عليه وس -أن رسول الله  ،عن عبد الله ،وللبخاري بسنده عن نافع
  :-رضي الله عنه  -وفيها يقول حسان بن ثابت  ،)43(وهي البويرة ،بني الّنضير وقّطع

 يِني ُلؤاِة برَلى سع انهو *َتِطيرسِة مريواْلبب يقرح  

 هابَفَأج] انْفياِرِث يقول ]أبو ساْلح نب:  

 ِنيعص ِمن َذِلك الله امَأد *حوِعيرا الساِحيهِفي َنو قر  

ابن إسحاق ،كذا رواه البخاري 44(ولم يذكره(.  

  :وقال كعب بن مالك يذكر إجالء بني النضير وقتل كعب بن األشرف: وقال محمد بن إسحاق

  كذاك الدهر ذو صرف يدور   لقد خربت بغدرتها الحبور

  عظيم أمره كبير    وذلك أنهم كفروا برب 

  وجاءهم من الله النذير  فهمًا وعلمًا وقد أتوا معا 
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  وآيات مبينة ُتنير    نذير صادق أدى كتابًا 

  وأنت بمنكر مّنا جدير  ما أتيت بأمر صدق : فقالوا

  يصدقني به الفهم الخبير  بلى لقد أديت حقًا: فقال

  ومن يكفر به فهو الكفور  فمن يْتبعه يهد لُكل رشد

  دت بهم عن الحق الّنفوروج  فلما اشربوا عدوًا وكفرًا 

  وأن الله يحكم اليجور  أرى الله النبي برأي صدق 

  وكان نصيره نعم النصير    فأيده وسّلطه عليهم 

  فذّلت بعد مصرعه النضير  فغودر منهم كعب صريعًا 

  الى كعب أخا كعب يسير  بأمر محمد إذ دس ليًال 

  ومحمود أخو ثقة جسور     فما كره فأنزله بمكر 

  أبادهم بما اجترحوا المبير  و النضير بدار سوء فتلك بن

  رسول الله وهو بهم بصير  غداة أتاهم في الزحف زهوًا 

  على األعداء وهو لهم وزير     وغسان الحماة فوازروه 

  وخالف أمرهم كذب وزور  السلم ويحكم فصدوا : فقال

  ) أ-33ق(لكّل ثالثة منهم بعير     فذاقوا غب أمرهم وباًال 

  وغودر منهم نخل ودور     دين لقينقاع وأجلوا عام

  .)45(وبعد بئر معونة ،كان جالء الّنضير بعد ُأحٍد: قال ابن إسحاق

وحكى البخاري، هريكانت وقعة بني الّنضير بعد بدٍر بستة : (عن عروة أنَّه قال ،عن الز
  .))46(أشهر

ا َأوجْفُتم عَليِه ِمن َخيل وَلا ِرَكاٍب وما َأَفاَء اللَّه عَلى رسوِلِه ِمْنهم َفم ﴿: قوله تعالى

وما صفته؟  ،مبينًا لمال الفيء يقول تعالى ]6:الحشر [﴾وَلِكن اللَّه يسلُِّط رسَله عَلى من يشاُء
كأموال بني  ،وال ركاب ،وال إيجاف خيل ،كلُّ مال أخذ من الكفار بغير قتال: وما حكمه؟ فالفيء

لم تقاتلوا : أي - اإلبل : يعني -فإّنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل وال ركاب  ،هالّنضير هذ
بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة  ،األعداء فيها بالمبارزة والمصاولة
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فرده  ،، فأفاءه الله على رسوله، ولهذا يتصرف فيه كما يشاء- صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

التي ذكرها الله  ،على المسلمين في وجوه البر 47(في هذه اآليات -تعالى  -والمصاِلح(، ﴿  اللَّهو

 ٍء َقِديريَلى ُكلِّ شبل هو القاهرلكلِّ شيء ،وال يمانع ،هو قدير اليغالب :أي ﴾ع .  

فذكر الله تعالى  ،همأرادوا قسمة الفيء بين - رضوان الله عليهم أجمعين  - إن الصحابة : قيل
والفيُء فلم  ،حّتى حصلتم عليها ،هي اّلتي أتعبتم أنفسكم فيها: الفرق بين األمرين؛ أن الغنيمَة

يصنع فيه  ،-صلى الله عليه وسلم  -فكان األمر فيه مفوضًا إلى الّنبي  ،يوجف عليه بخيل وال بإبل
   .)48(حيث شاء

ثم  ،ألنَّهم حوِصروا أيامًا ،ر ُأخذت بعد القتالوهو أن أموال بني الّنضي: وهاهنا سؤال
وألجل  ،الفيء[المن جملة  ،فوجب أن تكون تلك األموال من جملة الغنائم ،صوِلحوا على الجالء

  :ذكر المفسرون هنا وجهين ،السؤال )49])هذا

عليهم بالخيل  نزلت في قرى بني النَّضير؛ ألنَّهم أوجفوا )50(]ما  [ أن هذه اآليَة: األول
ألن  ،)51(بل هي في فدك ،والمسلمون –صلى الله عليه وسلم  -وحاصرهم رسول الله  ،والركاب

 -صلى الله عليه وسلم  - فصارت تلك القرى واألموال التي في يد رسول الله  ،أهله انجلوا عنه
 ،ته ونفقة من يعولهيأخذ من غلَّة فدك نفق -صلى الله عليه سلم  - فكان رسول الله  ،في غير حرب

صلى  - أن الرسول  -رضي الله عنها  -فلما مات ادعت فاطمة  ،ويجعل الباقي في السالح والكراع
واجبهم  ،أنِت أعز الناس علي فقرًا: -رضي الله عنه  - فقال أبو بكر  ،نحلها فدك -الله عليه وسلم 

ومولى  ،فشهدت لها أم أيمن ،أن أحكم بذلك وال يجوز لي ،لكنِّي ال أعرف صحة قولك ،إلي ِغنًا
 ،فطلب منها أبو بكر الشاهد اّلذي تجوز شهادته في الشرع ،-صلى الله عليه وسلم  - رسول الله 

ينفق على من  -صلى الله عليه وسلم  -فأجرى أبو بكر ذلك على ما كان يجريه الرسول  ،فلم يكن
) ب- 33ق(ويجعل ما يبقى في السالح  - السالم عليه الصالة و -كان ينفق عليه الرسول 

يجريه على هذا  -رضي الله عنه  -جعله في يد علي  - رضي الله عنه  -وكذلك عمر  ،)52(والُكراع
 -وكان عمر  ،وبالمسلمين حاجة ،)إن بنا ُغنية: (وقال ،ورد ذلك في آخر عهد عمر ،المجرى

 ،فكان يجريه هذا المجرى - رضي الله عنه  - ى علي ثم صار إل ،يجريه كذلك -رضي الله عنه 
  . )53(واألئمة األربعة اتَّفقوا على ذلك

 ](54)يومئذ[وليس للمسلمين  ،أن هذه اآلية نزلت في بني الّنضير وُقراهم: والقول الثاني
فمشوا  ،ينةوإنَّما كانوا على ميلين من المد ،ولم يقطعوا إليها مسافًة كبيرًة ،كثير خيل وال ركاٍب

والخيل  ،فلما كانت المقاتلة قليلة ،–صلى الله عليه وسلم  - ولم يركب إّال رسول الله  ،إليها مشاة
 - فُخص رسول الله  ،والركاب غير حاصل؛ أجراه الله تعالى مجرى مالم تحصل فيه المقاتلة أصًال



 ... "فتح الرحمن في تفسير القرآن"من كتاب ، تفسير سورة الحشر   دراساتمجلة جرش للبحوث وال

 3693

ولم يعِط األنصار منها  ،هاجرينفروي أنَّه قسمها بين الم ،بتلك األموال - صلى الله عليه وسلم 
  . )55(والحرث بن الصمة ،وسهل بن حنيف ،أبو دجانة: إّال ثالثة نفر كانت بهم حاجة ،شيئًا

لما ترك بنو الّنضير ديارهم وأموالهم؛ طلب المسلمون أن يكون لهم فيها : قال بعض العلماء
 ،ألنَّهم حوصروا أيامًا ،قد جرى بعض القتالوكان  ،أنَّها فيٌء -تعالى  –فبين الله  ،حّظ كالغنائم

وجرى  ،بل جرى مبادئ القتال ،ولم يكن قتاٌل على التَّحقيق ،وقاتلوا ثم صالحوا على الجالء
  .-صلى الله عليه وسّلم  -فخص الله تلك األموال برسول الله  ،الحصار

ر رسوله ونصرهم بغير كراع وال وذكرهم أنَّه إّنما َنص -تعالى  –علمهم الله : )56(وقال مجاهد

وفي ذلك بيان أن تلك األموال كانت  ،من أعدائه ﴾وَلِكن اللَّه يسلُِّط رسَله عَلى من يشاُء ﴿  عدة
  . دون أصحابه -صلى الله عليه وسّلم  - خاصة لرسول الله 

ل اْلُقرى َفِللَِّه وِللرسول وِلِذي اْلُقربى ما َأَفاَء اللَّه عَلى رسوِلِه ِمن َأه ﴿ :قوله تعالى

الر ا آَتاُكممو اِء ِمْنُكماْلَأْغِني نيوَلًة بد ُكونَلا ي َكي يلبالس نابو اِكينساْلمى وَتاماْليوُل وس

والتي قبلها؛  ،م العلماء في هذه اآليةتكلَّ: قيل ،]7: الحشر [ ﴾ َفُخُذوه وما َنهاُكم عْنه َفاْنَتهوا

ما َأَفاَء اللَّه عَلى  ﴿: قولإن : واآلية التي في األنفال؟ فقال بعضهم ،أو يختلف ،هل معناها واحد

  من كون الخمس لمن سمي له  ،منسوخ بآية األنفال ﴾رسوِلِه ِمن َأهل اْلُقرى 

وال  ،اإلسالم ُتقسم الغنيمة على هذه األصناف وكان في أول ،واألخماس األربعة لمن قاتل
ونحوه عن  ،وغيرهما ،وقتادة ،)57(وهذا قول يزيد بن رومان ،يكون لمن قاتل عليها شيء

ما ُغنم بصلح من غير إيجاف خيل وال ركاب؛ فيكون لمن سمى الله فيها : وقال قوم .)58(مالك
صًة إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح خا -صلى الله عليه وسلم  - األولى للّنبي  ،فيئًا

  .المسلمين

هي الجزية : والثَّانية) أ – 34ق( ،-صلى الله عليه وسّلم  -اُألولى للّنبي : وقال معمر
  .)59(الغنيمة في سورة األنفال للغانمين: والّثالثة ،والخراج لألصناف المذكورة

افعيمعن ،وبعض العلماء ،وقال اإلمام الش ما حصل في أموال الكّفار بغير  ،ى اآليتين واحدإن
وكان الخمس الباقي  ،-صلى الله عليه وسلم  –أربعة منها للّنبي [ قتال ُقسم على خمسة أسهم؛ 

أيضًا وسهم لذوي القربى؛  ،-صلى الله عليه وسّلم  - سهم لرسول الله  )60(: ]على خمسة أسهم
وسهم  ،فجعل لهم حق في الفيء ،هم منعوا الصدقةألنَّ ،وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب

فاّلذي كان من  - صلى الله عليه وسّلم  -وأما بعد وفاة النبي  ،)61(وسهم ألبناء السبيل ،للمساكين
 ،يصرف إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثُّغور -صلى الله عليه وسّلم  -الفيء لرسول الله 

  . -صلى الله عليه وسّلم  -ّنبي ألنَّهم القائمون مقام ال
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 ،وبناء القناطر ،وحفر األنهار ،يصرف إلى مصالح المسلمين في سد الّثغور: وفي قول آخر
فاألهم م األهمهم اّلذي كان له من الخمسة أخماس ،وهذا في األربعة أخماس الفيء ،يقدا السفأم، 

ليس لي من : (-عليه الصالة والسالم  -  وكما قال ،فهو لمصالح المسلمين بعد موته بال خالف
  .)62()والخمس مردود فيكم ،غنائمكم إال الخمس

بل هو صدقة عنه يصرف في مصالح  ،غير موروث )63(]المال  [وكذلك ما خّلفه من 
  .)64()إنا ال نورث ما تركنا صدقة: (- عليه الصالة والسالم  -المسلمين لقوله 

 ا كان مال الفيء للّنبيوِلِه  ﴿ :لقوله -الله عليه وسّلم  صلى -ولمسَلى رع ا َأَفاَء اللَّهم﴾ 
إنَّما كان يأخذ بقدر حاجة  ،ماًال )65(ال يتأّثل -صلى الله عليه وسّلم  - غير أنَّه كان  ،فأضافه إليه

  . ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ،عياله

 :وهي قوله: ي ثالث آيات؛ فاآلية األولىف ،ال إشكال أّنها ثالثة معان: " )66(ابن العربي وقال

﴿ رشاْلح لألو اِرِهماْلِكَتاِب ِمن ِدي لَأه وْا ِمنَكَفر الَِّذين جالَِّذى َأْخر وقال تعالىثم  ﴾ ه: ﴿ 

موِلِه ِمْنهسَلى را أَفاَء الله عمعطوفًا عليهم ،من أهل الكتاب: يعني ﴾ م، ﴿ ْفُتمجا َأوِه  َفمَليع

أَنها : -رضي الله عنه  -ولذلك قال عمر  ،فال حق لكم فيه ،يريد كما بيّنا ﴾ِمن َخيل وَلا ِرَكاٍب 
فهذه آيه  ،وما كان مثلها ،بني النَّضير: يعني –صلى الله عليه وسلم  - كانت خالصًة لرسول الله 

 تَّحدواحدة ومعنى م."  

 ا َأَفاَء اللَّه عَلى رسوِلِه ِمن َأهل اْلُقرى َفِللَِّه وِللرسولم ﴿: قوله تعالى: اآلية الثالثة
وال شك  ،آية الغنيمة ]الثالثة  [وسمي اآلية . لمستحق غير األول ،مبتدأ غير األول وهذا كالم﴾

منهما تضمنت  فتكون اآلية األولى والثانية اشتركتا في أن كلَّ واحدٍة ،أنَّه معنى آخر لمستحق آخر
واقتضت آية األنفال أنَّه  ،واقتضت األية األولى أنَّه حاصل بغير قتال ،شيئا أفاءه الله على رسوله

عن  ﴾ ما َأَفاَء اللَّه عَلى رسوِلِه ِمن َأهل اْلُقرى ﴿: وهي قولهوعريت اآلية الّثالثة  ،حاصل بقتال
) ب – 34ق (هي ملحقة : فقالت طائفة ،نشأ الخالففمن هاهنا  ،ذكر حصوله بقتال أو غير قتال

  .وهو مال الصلح كّله ونحوه ،باُألولى

وهؤالء اختلفوا هل هي منسوخة كما تقدم أم هي  ،هي ملحقة بآية األنفال: وقالت طائفة

  .ألن فيه تجديد فائدة ومعنى ،والحاقها بالتي قبلها أولى: )67(قال القرطبي محكمة؟

  .)68(ومن المحال أن ينسخ المتقدم المتأّخر ،الحشر نزلت بعد األنفال أن سورة: وقيل
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 [ ﴾ وما آَتاُكم الرسوُل َفُخُذوه وما َنهاُكم عْنه َفاْنَتهوا واتَُّقوا اللَّه ﴿ :قوله تعالى

  .]7: الحشر

  .)69(تطلبوهوما منعكم عنه فال  ،ما أعطاكم الرسول من مال الفيء فاقبلوه: قال السدي

 اْلِعَقاِب ﴿: قالثم ِديدش اللَّه نعام يدخل فيه قسمة ما أفاء الله : حكم هذه اآلية﴾  إ
وحكم الواشمة  ،حّتى أنَّه قد استدلَّ بهذا العموم على تحريم الخمر ،والغنائم وغيرها

  .وتحريم المخيط للمحرم ،والمستوشمة

أخبركم  ،سلوني عما شئتم: قال -رحمه الله  - الشافعي أن اإلمام  ،ومن الغريب في االستنباط
  .-صلى الله عليه وسّلم  - به من كتاب الله وسّنة النَّبي 

قال الله : ؟ فقال)70(ما تقول في المحرم يقتل الزنبور: فقال له عبد الله بن محمد بن هارون

وحدثنا سفيان  ،]7: الحشر [ ﴾ ْنه َفاْنَتهواوما آَتاُكم الرسوُل َفُخُذوه وما َنهاُكم ع ﴿: تعالى
قال رسول : عن حذيفة بن اليمان قال ،عن ربعي بن حراش ،عن عبد الملك بن عمير ،بن عيينه

وحدثنا سفيان بن . )71()اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر: (-صلى الله عليه وسلم  -الله 
رضي  - عن عمر بن الخطاب  ،عن طارق بن شهاب ،عن قيس بن مسلم ،عن مسعر بن ِكدام ،عيينة

وأن رسول  ،بين أنَّه يقتدي بعمر. يعني في اإلحرام. انتهى) 72()أنَّه أمر بقتل الزنبور: (-الله عنه 
صلى الله  -وأن الله أمر بقبول ما يقول رسوله  ،أمر باإلقتداء به -صلى الله عليه وسلم  -الله 

  . )73( –عليه وسلم 

فجواز قتله مستنبط من كتاب  ،بجواز قتل الزنبور في اإلحرام ،جواب في نهاية الحسنوهذا 
  . الله وسنة رسوله

وَأِطيعوا اللَّه  ﴿:في قولههن أحرار في سورة النسآء : وسئل عكرمة عن أمهات األوالد فقال

ِمْنُكم رُأوِلي اَألموَل وسوا الرَأِطيع(74) 59: النساء [ ﴾ و[.  

صلى الله  -قال رسول الله : عن ابن مسعود قال ،وغيره عن علقمة )75(وفي صحيح مسلم
 ،والمتفّلجات للحسن ،والّنامصات والمتنمصات ،لعن الله الواشمات والمستوشمات: (-عليه وسلم 

ي أّنك إّنه بلغن: فجاءت وقالت ،فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ،المغيرات خلق الله
وهو في كتاب  -صلى الله عليه وسلم  - ومالي ال ألعن من لعن رسول الله : فقال ،لعنَت كيت وكيت

لئن كنِت قرأتيه فقد : فقال ،لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول: قالت ،الله

: قال ،بلى: فقالت ؟﴾ ه َفاْنَتهواوما آَتاُكم الرسوُل َفُخُذوه وما َنهاُكم عْن ﴿أما قرأِت  ،وجدتيه
  .)76(الحديث) قد نهى عنه
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فإن  ،المناولة) أ -35ق(وإن جاء بلفظ اإليتاء وهو ﴾وما آَتاُكم الرسوُل َفُخُذوه  ﴿: فقوله

ّنهي إال وال يقابل ال ،فقابله بالنَّهي ﴾ وما َنهاُكم عْنه َفاْنَتهوا ﴿: قوله تعالىبدليل  ،معناه األمر
 ،إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: (-صلى الله عليه وسلم  - بدليل ما تقدم مع قوله  ،باألمر

   )77()وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

اتقوا  :قيلو ،إنَّه شديد على من عصاه ،اّتقوا عذاب الله: أي ﴾واتَُّقوا اللَّه  ﴿: و قوله
  .ضيعوهاالله في أوامره ونواهيه فال ت

  .ختم اآليَة بالتَّحذير ِمن شدة عقاِب الله: ﴾ إن اللَّه شِديد اْلِعَقاِب ﴿

 ،وأموالهم ،وخرجوا من ديارهم ،وأن الفيء أيضًا للمهاجرين اّلذين هاجروا لرسول الله

جوا ِمن ِدياِرِهم وَأمواِلهم ِلْلُفَقراِء اْلمهاجرين الَِّذين ُأْخر ﴿: قوله تعالىوهو  ،لنصرة دين الله

اِدُقونالص مه ُأوَلِئك وَلهسرو اللَّه ونرْنصياًنا ووِرضاللَِّه و ًلا ِمنَفض َتُغونب8﴿ ي﴾  الَِّذينو

يجدون ِفي صدوِرِهم حاجًة ِمما َتبوُءوا الدار واْلإيمان ِمن َقبِلهم يِحبون من هاجر إَليهم وَلا 

 مه َنْفِسِه َفُأوَلِئك حش وقي نمٌة واصَخص مهب َكان َلوو مَلى َأْنُفِسهع ونِثرؤيُأوُتوا و

 ونْفِلح9﴿اْلم﴾ ْخوِلإَلَنا و َنا اْغِفربر ُقوُلوني ِدِهمعب اُءوا ِمنج الَِّذينُقوَنا وبس اِنَنا الَِّذين

ِحيمر ُءوفر نَّكَنا إبُنوا رآم ا ِللَِّذينَنا ِغلْل ِفي ُقُلوبعَلا َتجو انيماْلإَلى  ﴾10﴿ بإ َتر َأَلم

ُأْخر اْلِكَتاِب َلِئن لَأه وا ِمنَكَفر الَِّذين ماِنهْخوِلإ ُقوُلونَناَفُقوا ي َلا الَِّذينو ُكمعم نجَلَنْخر ُتمج

 ونَلَكاِذب منَّهإ دهشي اللَّهو نَُّكمرَلَنْنص ُقوِتْلُتم نإا ودا َأبدَأح ِفيُكم وا  ﴾11﴿ُنِطيعجُأْخر َلِئن

 يولُّن اْلَأدبار ُثم َلا يْنصرونَلا يْخرجون معهم وَلِئن ُقوِتُلوا َلا يْنصروَنهم وَلِئن َنصروهم َل

﴿12﴾ ونْفَقهَلا ي مَقو مَأنَّهب اللَِّه َذِلك ِمن وِرِهمدًة ِفي صبهر دَأش 13﴿ َلَأْنُتم﴾  َقاِتُلوَنُكمَلا ي

هم شِديد َتحسبهم جميعا وُقُلوبهم جميعا إلَّا ِفي ُقرى محصَنٍة َأو ِمن وراِء جدٍر بْأسهم بيَن

ِقُلونعَلا ي مَقو مَأنَّهب تَّى َذِلك14 -8الحشر  [ ﴾ ش[  

  :التفسير

] 8: الحشر[  ﴾ ِلْلُفَقراِء اْلمهاجرين الَِّذين ُأْخرجوا ِمن ِدياِرِهم وَأمواِلهم ﴿: قوله تعالى

َكي َلا يُكون دوَلًة بين اْلَأْغِنياِء  ﴿ :قوله تعالى: والمعنى ،القصة واحدة ألن ،ظاهرةالمناسبة 

 رسوله من الفقراء  -تعالى  –والله  ،﴾ِمْنُكم بقولهأخرج :﴿  لَأه وِلِه ِمنسَلى رع ا َأَفاَء اللَّهم

جّل  -وأنَّه  ،﴾ون اللَّه ورسوَلهويْنصر ﴿ :وبقوله ،ولكن يكون للفقراء المهاجرين ،﴾ اْلُقرى
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جّل وعال  - لتعظيم الله  ،ّتسمية بالفقيرعن ال - صلى الله عليه وسلم  - يَترفَّع برسول الله  - وعال 
  . )78(له -

ال يستحق ذوي القربى الغني مال : قال اإلمام أبو حنيفة ،اآلية ﴾ ولذي القربى ﴿: وقوله
وفسره الزمخشري  ،)79(فالفقرفي ذوي القربى شرط فيه ،الفقيرإنَّما يستحق ذوي القربى  ،الفيء

  .)80(على مذهب اإلمام أبي حنيفة

والفقير  ،فيأخذ ذو القربى الغني ،وأما اإلمام الشافعي فيرى أن سبب اإلستحقاق هو القرابة

في  ]8: الحشر [ ﴾ اِلهمالَِّذين ُأْخرجوا ِمن ِدياِرِهم وَأمو ﴿: )ب – 35ق: (وقوله.)81(بقرابته
فإن الله سمى  ،اآلية دليل ألصحابنا في أن الكّفار يملكون أموال المسلمين باالستيالء عليها

  .)82(عندما أخرجوا من ديارهم وأموالهم ،مع أنَّه كانت لهم ديار وأموال ،المهاجرين فقرآء

  .رجلوكانوا مائة  ،أجبروهم إلى الخروج: أي ،أخرجهم كفار مكَّة

  .ونصرًة له ،حبًا فيه - صلى الله عليه وسّلم  -من هاجر إلى الّنبي : والمهاجرون هنا

واألوطان حبًا لله  ،واألهلين ،واألموال ،هؤالء المهاجرون الذين تركوا الديار: قال قتادة
الرجل وكان  ،حّتى كان الرجل منهم يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه ِمن الجوع ،ورسوله

  .)83(يتَّخذ الحفرة في الشتاء ما له دثار غيرها

 ،ورضوانًا في اآلخرة ،غنيمة في الدنيا: أي ،يطلبون فضًال من الله ﴾ يبَتُغون ﴿: وقوله

 ﴿: قال تعالى عنهموهو كما  ،)84(وينصرون الله ورسوله في الجهاد ،يطلبون مرضاة ربهم: أي

أولئك هم :أي ،﴾ِه وِرضواًنا ويْنصرون اللَّه ورسوَله ُأوَلِئك هم الصاِدُقونيبَتُغون َفضًلا ِمن اللَّ

أنَّهم لما هجروا اللَّذات الدنيوية : والمعنى ،المحّققون أقوالهم بأفعالهم ،الصادقون في فعلهم
  .وتحملوا شدائدها ألجل الدين؛ ظهر صدقهم في دينهم

 :أي ]9: الحشر [﴾ بوُءوا الدار واْلإيمان ِمن َقبِلهم يِحبون من هاجر إَليهموالَِّذين َت ﴿

وشرفهم  ،ومبينًا فضلهم ،مادحًا لألنصار -تعالى  –قاله  ،سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين
وآمنوا قبل  ،مهاجرينسكنوا دار الهجرة قبل ال: أي ،وإيثارهم مع الحاجة ،وعدم حسدهم ،وكرمهم

  .كثير منهم

ويحفظ لهم  ،أن يعرف لهم حقَّهم ،وُأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين األولين: "قال عمر
 ،الذين تبوءوا الدار واإليمان من قبلهم؛ أن يقبل من محسنهم ،وأوصيه باألنصار خيرًا ،كرامتهم

  .)85("ويعفى عن مسيئهم
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 ،يحبون المهاجرين ،وشرف أنفسهم ،من كرمهم: أي ﴾ إَليهم يِحبون من هاجر ﴿: وقوله
  .)86(ويواسونهم بأموالهم

من أراد ان يسأل عن القرآن : " خطب خطبًة وقال فيها - رضي الله عنه  -وروي أن عمر 
ومن أراد أن يسأل عن  ،ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ،فليأت أبي بن كعب

جعلني له  -تعالى  –فإن الله  ،ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني ،يأت معاذ بن جبلالفقه فل
ثم بالمهاجرين  ،فمعطيهم - صلى الله عليه وسّلم  - أال وأنِّي باٍد بأزواج النَّبي  ،وقاسمًا ،خازنًا

  .)87("ُأخرجنا من ديارنا وأمولنا  ،أنا وأصحابي ،األولين

سمعت مالكًا يذكر فضل المدينة على غيرها من : ن وهب قالعن اب ،)88(وروى القرطبي
: ثم قرأ ،وأن غيرها من القرى افُتِتحت بالسيف ،إن المدينة ُتبوئْت باإليمان والهجرة: فقال ،اآلفاق

﴿ مهَليإ راجه نم ونِحبي مِلهَقب ِمن انيماْلإو ارُءوا الدوَتب الَِّذين9: الحشر[  )89(﴾  و .[  

حاجًة ِمما ُأوُتوا ويؤِثرون عَلى ) أ – 36ق ( وَلا يجدون ِفي صدوِرِهم ﴿: قوله تعالى

ال إنَّها  ،على ما بها من االحتياج: الحاجة هنا ،]9: الحشر [ ﴾ َأْنُفِسهم وَلو َكان بهم َخصاصٌة
  .أن الحاجة هنا من الحسد: ىوالمعن ،واقعة موقع المحتاج إليه

وأطَلق لفظ  ،ال يجدون حسدًا وال حزازة وغيظًا مما أوتوا المهاجرين دونهم: قال الحسن
فأطلق اسم الالَّزم  ،ألن هذه األشياء ال تنفك عن الحاجة ،الحاجة على الحسد والغيظ والحزازة

  .)90(على سبيل الكناية ،على الملزوم

أموال بني النَّضير؛ دعا  - عليه السالم  -فلما غنم  ،األنصار وكان المهاجرون في دور

: ثم قال ،وإشاركهم في األموال ،األنصار وشكرهم فيما صنعوا مع الهاجرين في إنزالهم في منازلهم
إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبينهم وكان المهاجرون على ما هم عليه 

سعد بن عبادة،  فقالاكنكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم من السكنى في مس
رضينا : ويكونون في دورنا كما كانوا، ونادت األنصار ،بل تقسمه بين المهاجرين: وسعد ابن معاذ

وأعطى رسول الله  ،اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار: رسول الله فقالوسلَّمنا يا رسول الله، 
صلى الله عليه  -وقد أنذرهم الّنبي  ،)91(جرين، ولم يعط األنصار إال الثالثة الذين تقدم ذكرهمالمها

  .)92()فاصبروا حّتى تلقوني على الحوض ،ستلقون بعدي أثرة: (وقال -وسلم 

 - قال النبي : قال ابن عباس ﴾ ويؤِثرون عَلى َأْنُفِسهم وَلو َكان بهم َخصاصٌة ﴿ :وقوله
وشاركتموهم  ،ن شئتم قسمت للمهاجرين من أموالكم ودياركمإ: (لألنصار -صلى الله عليه وسّلم 

فقالت  ،وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم من الغنيمة شيئًا ،في هذه الغنيمة
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ؤِثرون عَلى وي ﴿: فنزلت ،ونؤثرهم بالغنيمة ،بل نقسم إلخواننا من ديارنا وأموالنا: األنصار

م93()اآلية ﴾ َأْنُفِسه(.  

نواعًا من إيثار األنصار للضيف بالّطعام وتقّللهم عنه حّتى يشبع ذكر المفسرون أ: وقيل
أن رجًال بات بهم ضيف ولم يكن عنده إال قوُته أو  ،عن أبي هريرة )94(فروى الترمذي ،الضيف

فنزلت هذه  ،وقربي للضيف ما عندك ،ئي السراجوأطف ،نومي الصبية: قوت صبيانه فقال المرأته
  .ايضًا )95(وخرجة مسلم.اآلية

 -صلى الله عليه وسّلم  -جاء رجل إلى الّنبي : (قال -رضي الله عنه  -وخرج عن أبي هريرة 
من : واّلذي بعثك بالحق ما عندي إال ماء فقال: فأرسل إلى بعض نسآئه فقالت ،إّني مجهود: فقال

فانطلق به إلى رحله  ،أنا يا رسول الله: فقام رجل من األنصار فقال ،الليلة رحمه الله يضيف هذا
فإذا  ،فعّلليهم بشيء: قال ،إال قوت صبياني ،ال: عندك شيء؟ قالت) ب – 36ق(فقال المرأته هل 

  .)96()وذكر الحديث ،دخل ضيفنا فأطفئي السراج

وذكر . )97()طلحة فانطلق به إلى رحله أبو: فقام رجل من األنصار يقال له: (وفي رواية
فلم يكن عند  ،أبو المتوّكل: ورجل من األنصار يقال له ،أنَّها نزلت في ثابت بن قيس )98(المهدوي

  .)99()أبي المتوّكل إّال قوته وذكر نحوه

رأس  -صلى الله عليه وسلم  -أهدي لرجل من أصحاب رسول الله : ()100(وقال القشيري
فبعثه إليهم، فلم يزل يبعثه واحد إلى آخر  ،ي فالنًا وعياله أحوج إلى هذا منَّاإن أخ: شاة، فقال

  .)101(اآلية ﴾ ويؤِثرون عَلى َأْنُفِسهم ﴿حتى رجعت إلى األول فنزلت  ،حّتى تداولها سبعة أبيات

حابة رأس شاة وكان مجهودًا: (عن أنس قال ،)102(و ذكر الّثعلبيه  ،أهدي لرجل من الصفوج
  ).به إلى جاٍر له، فتداوله سبعة أنفس في سبعة أبيات، ثم عاد إلى األول فنزلت اآلية

وذلك  ،رغبًة في الحظوظ الدينية ،وحظوظها الدنيوية ،هو تقديم الغير على الّنفس: واإليثار
ومن ذلك قصة  ،بل مع احتياجهم ،ال عن غنى ،فاألنصار آثروا على أنفسهمن قوةاليقي ينشأعن

فأوهمه  ،حيث لم يكن له إال ما تأكل الصبية - صلى الله عليه وسّلم  - نصاري مع ضيف الرسول األ
  )103()عجب الله من فعلك البارحة: (فقال الرسول ،حّتى أكل الضيف ،أنَّه يأكل معه

   ﴾ومن يوق شح َنْفِسِه َفُأوَلِئك هم اْلمْفِلحون ﴿: قوله تعالى

ألن منهم من كان إيثاره  ،مدح األنصار على صنيعهم -تعالى  –الله  أن: وجه المناسبة
  .وهو فوق اإليثار بالمال ،بالّنفس
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إنَّما ُكره ذلك : قد صح في الخبر النهي بالتصدق بجميع ما يملكه المرء؟ فالجواب: فإن قيل
 ض للمسألة إذا ففي حقتعربر على الفقر، وخاف أن يا  ،قد ما ينفقهمن ال يوثق منه الصفأم

األنصار اّلذين أثنى الله عليهم باإليثار على أنفسهم، فلم يكونوا بهذه الصفة، بل كانوا كما قال 

فكان اإليثار  ]177: البقرة [ ﴾ والصابرين ِفي اْلبْأساِء والضراِء وِحين اْلبْأس ﴿: الله تعالى
وقد قدمنا أن  ،)104(ال يصبر ويَتعرض للمسألة أولىواإلمساك لمن  ،فيهم أفضل من اإلمساك

  . اإليثار بالنَّفس فوق اإليثار بالمال

  ).105()والجود بالنَّفس أقصى غاية الجود: (ومن األمثال السائرة

 ففي الصحيح أن أبا طلحة ،-صلى الله عليه وسلم  -ومنها الجود على حماية رسول الله 
 س على الّنبيصلى الله عليه وسلم  -تر-  يتطّلع  -صلى الله عليه وسلم  -يوم أحد، وكان النبي

نحري دون نحرك، ووقى  ،ال يصيبونك! ال تشرف يا رسول الله : فيقوُل له أبو طلحة ،ليرى القوم
  . )106(حتى شلَّت يده -صلى الله عليه وسلم  -بيده رسول الله 

ومعي شيٌء من ) أ – 37ق( انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي :وقال حذيفة العدوي
فإذا  ،أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم: فقلت ،فإذا أنا به ،وأنا أقول إن كان به رمق سقيته ،الماء

 ،فانطلقت إليه فإذا هو هشام ابن العاص ،فأشار إلي ابن عمي أن أنطلق إليه ،آٍه آٍه: برجل يقول
فجئت إليه فإذا  ،فأشار هشام أن أنطلق إليه ،فسمع آخر يقول آٍه آٍه ،فأشار أن نعمأسقيك؟ : فقلت

  . فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات ،فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات ،هو قد مات

ًا، فقال  ،ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ: وقال أبو يزيد البسطاميقدم علينا حاج
هكذا : فقال ،وإذا فقدنا صبرنا ،إذا وجدنا أكلنا: زيد، ما حد الزهد عندكم؟ فقلتيا أبا ي: لي

  . )107(إذا فقدنا شكرنا، وإذا وجدنا أثرنا: ماحد الزهد عندكم؟ قال: فقلت ،كالب بلخ عندنا

 ،أّنه اجتمع عنده نيف وثالثون رجال بقرية من قرى الري )108(وحكي عن أبي الحسن األنطاكي
وجلسوا للطعام، فلما  ،وأطفؤوا السراج ،فكسروا الرغفان ،ال تشبع جميعهم ،معدودة ولهم أرغفة

  .فرغوا فإذا الطعام بحاله لم يأكل أحد منهم شيئًا؛ إيثارًا لصاحبه على نفسه

اعلم أن  ]9: الحشر [﴾  ومن يوق شح َنْفِسِه َفُأوَلِئك هم اْلمْفِلحون ﴿: ثم قال تعالى
حمن البخل الش البخيل يبخل على غيره ،أشد حيح يبخل على غيره وعلى نفسه ،ألن109(والش(.  

أن يشح بما في أيدي الناس؛ : والشح ،أن يبخل األنسان بما في يده: البخل: وقال طاوس
  .)110(يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحّل والحرام فال يقنع

  .على ما عندها من الحرص على المنعاللؤم، وهو كزازة النَّفس : والشح
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  : قال الشاعر

  )111(إذا هم بالمعروف قالت له مهًال    يمارس نفسًا بين جنبيه كزة 

 ﴾ وُأحِضرِت األنُفس الشح ﴿ :وقال تعالى .وُأضيف الشح إلى النَّفس ألنَّه غريزة فيها

 ،وأعطى في النائبة ،رى الضيفوق ،من أدى الزكاة المفروضة: (وفي الحديث ،]128: النساء[
  .)112()فقد برىء من الشح

  .)113("اه ولم يقبل اإليمان فذلك الشحيحمن اتبع هو: "وقال أنس وابن عباس

ولم يمنع شيئًا أمره الله بإعطائه؛ فقد وقاه  ،من لم يأخذ شيئًا نهى الله عنه: "وقال ابن زيد
  .)114("الله شح نفسه

وأدى في  ،وأقرى الضيف ،من أدى الزكاة: (- لى الله عليه وسّلم ص -قال النبي : وقال أنس
  ).فقد برئ من الشح ،النائبة

 ،اللَّهم إنِّي أعوذ بك ِمن شح نفسي: (يدعو -صلى الله عليه وسّلم  - كان النَّبي : وقال
  .)115()ووسواسها ،وإسرافها

اج األسدينفسيا: رأيُت رجًال في الطَّواف يدعو: وقال ابن الهي ال يزيد على  ،للَّهم ِقني شح
  على ماذا أنَت تقتصر على هذا؟ : فقلُت له ،ذلك

) ب -37ق(ولم أفعل ما ال يرضي الله  ،ولم أزن ،لم ُأسرف ،إذا وقيت شح نفسي: فقال
  .)116(فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف ،ورسوله

سلم صلى الله عليه و -يدلُّ على هذا قوله : )117(قال القرطبي- :  

 ،فإن الشح أهلك من كان قبلكم ،واتَّقوا الشح ،فإن الظلم ظلماُت يوم القيامة ،اتَّقوا الظُّلم(
فرواه عن  ،)118(انفرد بإخراجه مسلم). واستحلُّوا محارمهم ،حملهم على أن سفكوا دماءهم

عن داود بن قيس ،القعنبي .  

صلى الله  -قال رسول الله : قال ،له بن عمروبسندهما عن عبد ال ،وشعبة ،وروى األعمش
فإن الله ال يحب  ،واتَّقوا الفحش ،فإن الظُّلم ظلمات يوم القيامة ،اتَّقوا الظُّلم: (-عليه وسّلم 

وأمرهم  ،أمرهم بالظُّلم فظلموا ،فإنَّه أهلك من كان قبلكم ،وإياكم والشح ،وال الّتفحش ،الفحش
من طريق شعبة  )120(وأبو داود )119(ورواه أحمد). بالقطيعة فقطعوا وأمرهم،بالفجور ففجروا

  .كالهما عن عمرو بن مرة به ،من طريق األعمش )121(والنسائي
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عن  ،عن صفوان بن أبي يزيد ،عن سهيل بن أبي صالح ،عن يزيد بن الهاد: وقال الليث
ال يجتمع غبار في : (قولي -صلى الله عليه وسلم  - أنَّه سمع رسول الله  ،عن أبي هريرة ،القعقاع

] وال يجتمع الشح واإليمان في قلب عبٍد أبدًا [ سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا 
)122(.(  

والَِّذين جاُءوا ِمن بعِدِهم يُقوُلون ربَنا اْغِفر َلَنا وِلإْخواِنَنا الَِّذين سبُقوَنا  ﴿: قوله تعالى

أمروا أن يستغفروا لمن سبق  ،]10: الحشر [ ﴾َتجعْل ِفي ُقُلوبَنا ِغلا ِللَِّذين آمُنوا باْلإيمان وَلا
  .هذه األمة من مؤمني أهل الكتاب

  .)123(ُأمروا أن يستعفروا للسابقين األولين من المهاجرين واألنصار: وقيل

، - صلى الله عليه وسلم  - باالستغفار ألصحاب محمد  -تعالى  –أمر الله :" وقال ابن عباس
  ".  )124(وهو يعلم أنَّهم سيفتنون

صلى الله عليه  - ُأمرتم باالستغفار ألصحاب محمد : " - رضي الله عنها  –وقالت عائشة 
ال تذهب هذه األمة حتى : " يقول - صلى الله عليه وسلم  - فسببتموهم، سمعُت نبيكم  -وسّلم 

  .)125(رواه البغوي " يلعن آخرها أولها 

إذا رأيتم : (يقول -صلى الله عليه وسّلم  - سمعت الّنبي  - رضي الله عنه  -وقال ابن عمر 
  .)126()لعن الله أشركم: اّلذين يسبون أصحابي فقولوا

 -اذكروا محاسن أصحاب رسول الله : أدركُت هذه األمة يقولون: " وقال العوام بن حوشب
فتحرشوا الناَّس  ،القلوب، وال تذكروا ما شجر بينهم حّتى تأتلف عليهم -صلى الله عليه وسلم 

  .)127("عليهم 

عبيافضة بخصلة، سئلت اليهود: " وقال الشمن خير : تفاضلت اليهود والنَّصارى على الر
أصحاب : من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى، وسئلت النصارى: أهل ملتكم؟ فقالوا

فهؤالء أمروا باالستغفار لهم  ،أصحاب محمد: ل ملتكم؟ فقالواعيسى، وسئلت الرافضة، من شر أه
ال تقوم لهم راية، وال يثبت لهم قدم، وال تجتمع  ،فسبوهم، فالسيف عليهم مسلوٌل إلى يوم القيامة

وإدحاض حجتهم، ) أ – 38ق( ،لهم كلمة، كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله بسفِك دمائهم
  . )128("من األهواِء المضلَّة أعاذنا الله وإياكم 

 .حسدًا وبغضًا: أي ﴾ وَال َتجعْل ِفي ُقُلوبَنا ِغال لِّلَِّذين آمُنوْا ﴿

﴿ ِحيمر ُءوفر نَّكَنآ إبفات الجليلة ،﴾ روختمت اآلية بهذين االسمين من أسماء الص،  ألن
 -ولهذا وصف الله تعالى نبيه محمدًا  ،حمة أعموالر ،فالرأفة أخص ،الرأفة أبلغ الرحمة وأرافها



 ... "فتح الرحمن في تفسير القرآن"من كتاب ، تفسير سورة الحشر   دراساتمجلة جرش للبحوث وال

 3703

وفي  ،وما وصف أحدًا من أنبيائه بالرأفة والرحمة غيره ،بأنَّه رؤوف رحيم -صلى الله عليه وسّلم 

أنَّه جمع بين صفتين من  :والثَّاني ،أنَّه وصفه بالرأفة دونهم :أحدهماهذا وجهين من التَّفضيل 
  .دون غيره ،صفات نفسه

َأَلم َتر إَلى الَِّذين َناَفُقوا يُقوُلون ِلإْخواِنهم الَِّذين َكَفروا ِمن َأهل اْلِكَتاِب  ﴿ :قوله تعالى

د ه يشهَلِئن ُأْخرجُتم َلَنْخرجن معُكم وَلا ُنِطيع ِفيُكم َأحدا َأبدا وإن ُقوِتْلُتم َلَنْنصرنَُّكم واللَّ

ونَلَكاِذب منَّهب من اغترار اليهود بوعد المنافقين أنَّهم  ]11: الحشر[﴾ إهذه اآلية سيقت للّتعج
عبد  ،عبد الله بن أبي بن سلول: وهم ،ال كتابًا ،وهم يعلمون بأنَّهم ال يعتقدون دينًا ،ينصرونهم

ومن تابعهم في  - ثم نافقوا كانوا من األنصار  ،وأوس بن قيظي ،ورفاعة بن زيد ،الله بن نبتل
  : قالوا لليهود -النِّفاق 

ألن  ،األخوة في الكفر: أحدها: يحتمل وجوهًا ﴾ يُقوُلون ِلإْخواِنهم الَِّذين َكَفروا ﴿ :قوله

األخوة : وثانيها ،-صلى الله عليه وسّلم  - اليهود والمنافقين اشتركوا في عموم الكفر بمحمد 

صلى  -األخوة بسبب اشتراكهم في عداوة محمد : وثالثها ،والموالة والمعاونة ،بسبب المصادقة
  ) 129(–الله عليه وسّلم 

وَلا ُنِطيع ِفيُكم ﴿ : بقولهم وأّكدوا ،لئن خرجتم من المدينة؛ لنخرجن معُكم: فقالوا لليهود

وفيه دليٌل على  ،في قتالكمال نطيعه : أي ،-صلى الله عليه وسّلم  - يعنون محمدًا  ﴾ َأحدا َأبدا
 ،من جهة علم الغيب؛ ألنَّهم خرجوا فلم يخرجوا معهم -صلى الله عليه وسّلم  - صحة نبوة محمد 

فأما  ،في قولهم: أي ﴾ واللَّه يشهد إنَّهم َلَكاِذبون ﴿: قال تعالىكما  ،وقوتلوا فلم ينصرونهم

فما ﴾ َلَنْنصرنَُّكم  ﴿: وفعلهم أنَّهم قالوا﴾ ِفيُكم َأحدا َأبدا َلا ُنِطيع  ﴿قوُلهم الذي كذبوا فيه 
  .ولم يقع شيئًا مما قالوه ،فكّذبوا في وعدهم لهم ،فعلوا شيئًا

َلِئن ُأْخرجوا َلا يْخرجون معهم وَلِئن ُقوِتُلوا َلا يْنصروَنهم وَلِئن َنصروهم  ﴿ :قوله تعالى

وَليونرْنصَلا ي ُثم ارباْلَأد الله  ]12: الحشر[﴾  لُّن عالم بجميع المعلومات  -تعالى  –اعلم أن
بما كتبه في أزله؛ أن هؤالء اليهود لئن ُأخرجوا فالمنافقين  -تعالى  –أخبر  ،التي ال نهاية لها
ولما  ،ا لم يخرج معهم المنافقونألن بني الّنضير لما أخرجو ،وكان األمر كذلك ،اليخرجون معهم

وبتقدير أن  ،أنَّهم اليخرجون معهم -تعالى  –ولهذا أخبر  ،ُقوتلوا وحوصروا لم ينصروهم

َخيرا ) ب - 38ق(وَلو عِلم اللَّه ِفيهم  ﴿ :قوله تعالىونظير هذه اآلية  ،يخرجوا؛ ال ينصرونهم

  .]23: األنفال[ ﴾وا وهم معرضونَلَأسمعهم وَلو َأسمعهم َلَتولَّ
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[ ﴾  َلَأْنُتم َأشد رهبًة ِفي صدوِرِهم ِمن اللَِّه َذِلك بَأنَّهم َقوم َلا يْفَقهون ﴿ :ثم قال تعالى

إَذا َفريق ِمْنهم  ﴿: قال تعالىكما  ،يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله: أي] 13: الحشر

بَأنَّهم َقوم َلا  َذِلك ﴿: قالولهذا  ،]77: الّنساء[﴾ شون النَّاس َكَخشيِة اللَِّه َأو َأشد َخشيًةيْخ

ونْفَقهلسوء تمييزهم ،ال يفهمون: أي ،﴾ي،  بأن الله أحق زوا األمور بعقولهم؛ لعلموا أنولو مي
  . يهاب ويخاف

﴾  عا إلَّا ِفي ُقرى محصَنٍة َأو ِمن وراِء جدٍر بْأسهم بيَنهم شِديدَلا يَقاِتُلوَنُكم جمي ﴿

ال يقدرون على مقاتلتكم مجتمعين إال إذا كانوا في  ،اليهود والمنافقين: يعني ،]14: الحشر[

من : أي ﴾ٍرَأو ِمن وراِء جد ﴿ ،قرى محصنة بالخنادق والدروب والحيطان أنَّها تمنعهم منكم
ألنَّهم ال يقدرون على مواجهة جيش اإلسالم  ،خلف حيطان يستَترون بها؛ لجبنهم ورهبتهم

محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم  ،أو من وراء جدار ،بل إما في حصون ،بالمبارزة والمقاتلة
  . )130(ضرورة

 ،مع بعض كان بأسهم شديدإذا اقتتلوا بعضهم : أي ﴾بْأسهم بيَنهم شِديد ﴿ :قال تعالى
  .ألن من حارب أولياء الله كان الله خاذلهم ،أما إذا قاتلوكم فال يبقى لهم بأس

 ،]14: الحشر[﴾ َتحسبهم جميعا وُقُلوبهم شتَّى َذِلك بَأنَّهم َقوم َلا يعِقُلون﴿: ثم قال

ال يّتفقون في الباطن الختالف  ،مختلفةبل ضمائرهم  ،تحسبهم مجتمعين على رأي واحد: أي
وكذا  ،وأهواءهم متفرقة ،واليبالي الكتابي بهالك المنافق ،فال يبالي المنافق بهالك الكتابي ،أهوائهم

ألنَّهم ليس لهم دين  - وموجب ذلك الشتات  ،التستقر أهواءهم على شيٍء واحد ،حال المخذولين
لكنَّهم مجتمعون  ،ئم اليّتفق بعضهم مع بعض على حالة واحدةفهم كالبها ،هو انتفاء عقولهم -جامع 

وهم عن حقائق األسرار األلهية  ،فهؤالء بظلمة اكتسابهم محجوبون ،على عداوة أهل الحق
  :الذين ذاقوا وبال أمرهم ،ثم إنَّه مّثلهم بمن قبلهم ،مطرودون

َذاُقوا وباَل َأمرِهم وَلهم عَذاب َأِليم  َكمَثل الَِّذين ِمن َقبِلهم َقريبا﴿: بقوله تعالى

﴿15﴾بر اللَّه نِّي َأَخافإ يٌء ِمْنكرنِّي بَقاَل إ ا َكَفرَفَلم اْكُفر انْنسْذ َقاَل ِلْلإإ َطانيالش َثلَكم 

يناَلم16﴿اْلع﴾ ا ِفي النَّاِر َخاِلدما َأنَّهمَتهاِقبع َفَكان يناُء الظَّاِلمزج َذِلكا وِفيه نا  ﴾17﴿يي

يرَخب اللَّه نإ اتَُّقوا اللَّهْت ِلَغٍد وما َقدم َنْفس ْلَتْنُظرو ُنوا اتَُّقوا اللَّهآم ا الَِّذينهَأي ُلونما َتعمب 

﴿18﴾ اهَفَأْنس وا اللَّهَنس َلا َتُكوُنوا َكالَِّذينواْلَفاِسُقون مه ُأوَلِئك مهَأْنُفس َلا  ﴾19﴿ م

وناْلَفاِئز منَِّة هاْلج ابحنَِّة َأصاْلج ابحَأصالنَّاِر و ابحي َأصَتوسَذا ﴾20﴿ يْلَنا هَأْنز َلو

ِة اللَِّه ويَخش ا ِمنعدَتصا مَخاِشع َتهَأيَلر لبَلى جع آناْلُقر ملَّهَلع ا ِللنَّاسهبرَثاُل َنضاْلَأم ِتْلك
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 ونَتَفكَّرالَِّذي ﴾21﴿ي اللَّه وإ – 39ق ( ه ( نمحالر وِة هادهالشِب واْلَغي اِلمع ولَّا هإ َلهَلا إ

ِحيم22﴿ الر﴾ اْلُقد ِلكاْلم ولَّا هإ َلهالَِّذي َلا إ اللَّه وه يززاْلع نميهاْلم ِمنؤاْلم َلامالس وس

ُكونرشا يماللَِّه ع انحبس رَتَكباْلم ارباُء  ﴾23﴿ اْلجماْلَأس َله روصاْلم اِرئاْلب اْلَخاِلق اللَّه وه

  ]24-15الحشر [﴾ ْلعزيز اْلحِكيم اْلحسَنى يسبح َله ما ِفي السماواِت واْلَأرض وهو ا

  : التفسير

 ﴾ َكمَثل الَِّذين ِمن َقبِلهم َقريبا َذاُقوا وباَل َأمرِهم وَلهم عَذاب َأِليم ﴿ :قوله تعالى

المراد  ،مثل هؤالء اليهود والمنافقين: " - رضي الله عنهما  -قال ابن عباس  ،] 15: الحشر[
  . أمكن الله منهم قبل بني الّنضير ،)131("نقاعيهود بني قي

  .أمكن الله منهم قبل قريظة ،)132(يعني بني الّنضير: وقال قتادة

 ،وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بستة أشهر ،يعني كّفار قريش يوم بدر: )133(وقال مجاهد

  . ﴾َقريبا  ﴿ :قالفلذلك 

 -  )134(من نوح إلى محمد ،ي الّنضيرقبل بن ،هو عام في كل من انتقم منه على كفره: وقيل
  . - صلوات الله عليهما 

: أي ،وكان وباُل أمرهم ،جزاء كفرهم وهم بنو قريظة: أي ﴾ َذاُقوا وباَل َأمرِهم﴿  :وقوله
وهو قول  ،وسبي الدراري ،فحكم فيهم بقتل المقاتلة ،)135(نزولهم على حكم سعد بن معاذ ،جزائهم

  . )136(الضحاك

في  ﴾ وَلهم عَذاب َأِليم ﴿ ،لمراد بني الّنضير؛ يكون وباُل أمرهم الجالء والنفيومن قال ا
  .اآلخرة

َكمَثل الشيَطان إْذ َقاَل ِلْلإْنسان اْكُفر َفَلما َكَفر َقاَل إنِّي بريٌء ِمْنك إنِّي  ﴿ :قوله تعالى

يناَلماْلع بر اللَّه ّثل اليهود بمن قبلهم؛ ذكر مثلهم مع المنافقين ،] 16 :الحشر[﴾  َأَخافا ملم، 
كما أن الشيطان ورط اإلنسان في المعصية ثم فر  ،وبنو النضير كاإلنسان ،فالمنافقون كالشيطان

فلما نشب بنوا  ،ووعدوهم النَّصر ،وحرضوهم على الثبات ،كذلك أغوى المنافقون بني الّنضير ،منه
  . وتركوهم في أسوء حال ،المنافقونالّنضير َخَذلهم 

ال غالب لكم اليوم من  ﴿: ]لهم  [وقوله  ،المراد استغواء الشيطان قريشًا يوم بدر: وقيل

  .] 48:األنفال[ )137(﴾إني بريء منكم ﴿ :لى قولهإ ،﴾ الناس وإني جارلكم
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 يطان ما روي عن الّنبياإلنسان: (- صلى الله عليه وسلم  - والتمثيل بالش الذي قال له  أن
راهب نزلت عنده امرأة أصابها لمم ليدعو لها، فزينها له الشيطان فوطئها فحملت،  ،اكفر: الشيطان

فاستنزلوا الراهب  ،فدلَّ الشيطان قومها على موضعها، فأخرجوها ،ثم قتلها خوفًا من أن يفتضح
ذكره القاضي ). رأ منهفسجد له فتب ،فجاءه الشيطان، فوعده إن سجد له أنجاه منهم ،ليقتلوه

عن  ،عن عروة بن عامر ،عن عمرو بن دينار ،عن سفيان بن عيينة ،وعلي بن المديني ،إسماعيل
  .- )138(صلى الله عليه وسلم -عن النَّبي  ،عبيد بن رفاعة

 ،﴾ُفر َكمَثل الشيَطان إْذ َقاَل ِلْلإْنسان اْك ﴿: قولهوذكر ابن عباس في  ،وذكر خبره مطوال
وكان ثالثة إخوة كانت  ،كان هذا انسان راهبًا في بني اسرائيل يعبد الله تعالى فيحسن عبادته: قال

وكبر عليهم أن  ،من أحسن النَّاس وأنهم أرادوا أن يسافروا) ب – 39ق ( ،لهم أخت حسناء
تتركوها عنده  أنا أدّلكم على من: فقال أحدهم ،فجعلوا يأتمرون ما يفعلون بها ،يذروها ضائعة

 ،وإن عاشت حفظها حتى ترجعوا إليه ،إن ماتت قام عليها ،راهب بني اسرائيل: من؟ قال: فقالوا
إنَّا نريد السفر ولن نجد احدًا أوثق في أنفسنا وال أحفظ لها منك، فإن رأيت : فعمدوا إليه فقالوا

وإن عاشت فأصلح  ،قم عليهاذلك جعلنا أختنا عندك فإنها ضائعة ال شديدة الوجع، فإن ماتت ف
فتركوها وانطلقوا، فقام عليها فداواها  ،أكفيكم إن شاء الله تعالى ذلك: فقال ،حّتى نرجع ،أمرها

فنظر إليها فوجدها بارعة في الحسن، فلم يزل الشيطان  ،وعاد إليها حسنها، وجمالها ،حتى برئت
فلم  ،إن لم تفعل افتضحت: قتلها، وقال فندمه الشيطان وزين له ،يزين له حتى واقعها فحملت منه

: فلما قدم إخوتها من سفرهم سألوه ما فعلت فالنة؟ قال ،فلم يزل به حتى قتلها ،تكن لك معذرة
إن الراهب صاحب : فقال لهم ،أحسنت، فأتى الشيطان إخوتها في المنام: فقالوا ،ماتت، فدفنُتها

: لها ودفنها في مكان كذا وكذا، فلما اصبحوا قال رجل منهمثم قت ،الصومعة فاجر ُأختكم فأحبلها
: فقال اآلخر ،ال بل قصها: واللِه لقد رأيت البارحة رؤيا فما أدري أقصها عليكم أم أترك؟ فقالوا

 ،والله ماهذا إال لشيء: فقالوا ،وقال اآلخر وأنا والله لقد رأيت ذلك ،وأنا والله لقد رأيت ذلك
فاستعدوا ملكهم  ،فوجدوا أختهم مقتولة ،فحفروا ،ن الذي قال لهم عليه الشيطانفذهبوا إلى المكا

ولن  ،أنا اّلذي أوقعتك في هذا: فلقيه الشيطان فقال له ،ثم انطلقو به ،على الراهب فأتوه فأنزلوه
فسجد : قال ،فاسجد لي سجدة واحدة وأنا أنجيك مما أوقعتك فيه ،ينجيك مما أوقعتك فيه غيري

واشتهر  ،ومقاتل بن حيان ،وكذا روى عن طاوس ،)139(وُأِخَذ فقتل ،فلما أتو به ملكهم تبرأ منه ،هل
  .أن هذا العابد هو برصيصا ،ذلك عند كثير ِمن النَّاس

فإن جريجا اتهمته امرأة، وادعت أن حملها منه،  ،وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد
يا عدو : ما لكم؟ فقالوا: وُخربوها فقال لهم ،فأنزل به من صومعتهورفعت أمرها إلى ولي األمر، 

يا غالم، من أبوك؟ : ثم أخَذ طفلها وقال ،اصبروا: فقال جريج ،الله، فعلت بهذه المرأة كذا وكذا
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ُنعيد صومعتك : وقالوا ،فلما رأت بنو إسرائيل ذلك عظَّموه كّلهم تعظيما بليًغا ،أبي الراعي: فقال
  .)140(ال بل أعيدوها من طين، كما كانت: قال ،هبمن ذ

 ﴾ َفَكان عاِقبَتهما َأنَّهما ِفي النَّاِر َخاِلدين ِفيها وَذِلك جزاُء الظَّاِلمين ﴿ :قوله تعالى

أنَّهما خالدين في  ،اّلذي أطاعه) أ – 40ق (وكان عاقبة الشيطان واإلنسان : أي ،]17: الحشر[
  .وأنَّه مخّلد في الّنار ،وكّل كافر بالله ظالم ،نَّار جزاُء الظَّالمين اليهود والمنافقينوال ،النَّار

يا َأيها الَِّذين آمُنوا اتَُّقوا اللَّه وْلَتْنُظر َنْفس ما َقدمْت ِلَغٍد واتَُّقوا اللَّه إن  ﴿ :قوله تعالى

ُلونما َتعمب يرَخب ها الَّذين آمنوا بالله وجميع رسله: أي ،]18: رالحش[ ﴾اللَّهقوا  ،يا أييفر ولم
لينظر كل واحٍد منكم ما قدم ليوم  ،ولم يكفروا كفر هؤالء المنافقين ،بين أحٍد منهم تفريق اليهود

  .وألنَّه قريب ،وسماه غدًا؛ ألنَّه مستقبل ،القيامة

والعرب ُتكنِّي عن المستقبل  ،)141(ى جعلها كالغدما زال ربكم يقرب الساعة حّت: قال قتادة
  : كقول القائل ،ذكر الغد تنبيهًا على أن الساعة قريبة: وقيل ،بالغد

  .)142("وإن غدًا للنَّاظرين قريب"

  .وذكر الغد لتعظيمه وإبهام أمره ،من خير أو شر: أي ﴾ما َقدمْت  ﴿ :وقوله

صلى  -كنَّا عند رسول الله : (بن جرير، عن أبيه قالعن المنذر  :وقال اإلمام أحمد بسنده
عامتهم من مضر، بل  ،مَتَقلِّدوا السيوف ،في صدر النَّهار، فجاءه قوم حَفاة عراة - الله عليه وسلم 

: ِلما رأى بهم من الفاقة، قال - صلى الله عليه وسلم  -كلهم من مضر، فتغير وجه رسول الله 

يا َأيها النَّاس اتَُّقوا  ﴿: فقالًال فأذن وأقام الصالة، فصلَّى ثم خطب، فدخل ثم خرج، فأمر بال

ن اللَّه َكان إ ﴿: إلى آخر اآلية وهي ﴾ ربُكم الَِّذي َخَلَقُكم ِمن َنْفس واِحدٍة وخلق منها زوجها

ذين آمنوا ا ّتُقوا الله وْلَتْنُظر َنْفس يا أيها اّل ﴿: وقرأ هذه اآلية ،]1: الّنساء[ ﴾عَليُكم رِقيبا

  .]18: الحشر[ ﴾ ما َقدمْت ِلَغٍد

: - حتى قال  -َتصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره 
فجاء رجل من األنصار بصرة كادت كفُّه َتعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع : قال ،ولو بشق تمرة

يتهّلل  -صلى الله عليه وسلم  - وثياب، حتى رأيت رسول الله  ،الناس حتى رأيت كومين من طعام
من سن في اإلسالم سنَّة حسنة، : "- صلى الله عليه وسلم  - وجهه كأنَّه مْذهبة، فقال رسول الله 

اإلسالم  فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينُقص من أجورهم شيء، ومن سن في
  .)143(")سنة سيئة؛ كانت عليه ِوزرها وِوزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء
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  .مثله ،انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبه، بإسناده

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا : أي ﴾وْلَتْنُظر َنْفس ما َقدمْت ِلَغٍد  ﴿ :وقوله
  .وعرضكم على ربكم ،من األعمال الصالحة ليوم معادكم ماذا ادخرتم ألنفسكم

﴿  اتَُّقوا اللَّهو ﴾وفي نواهيه فال ترتكبوها ،خافوه في أوامره فال تخالفوها: أي ،تأكيد ثان. 

 ،عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم: أي] 18:الحشر[  ﴾ إن اللَّه َخبير بما َتعمُلون ﴿: وقوله
 .)144(منها ال تخفى عليه شيء

 ﴾وَلا َتُكوُنوا َكالَِّذين َنسوا اللَّه َفَأْنساهم َأْنُفسهم ُأوَلِئك هم اْلَفاِسُقون ﴿ :قوله تعالى

: أي ﴾َفَأْنساهم َأْنُفسهم  ﴿التكونوا كالذين نسوا ذكر الله؛ : أي) ب -40ق( ]19: الحشر[
  .أنساهم أعماًال تنفعهم في معادهم

  .)145(أن يعملوا لها خيرًا ﴾َفَأْنساهم َأْنُفسهم  ﴿ ،تركوه: ﴾َنسوا اللَّه  ﴿ :تلوقال مقا

  . )146(قاله سفيان. وقد نسوا حق الله؛ فأنساهم حّظ أنفسهم

بالعذاب أن يذكر  ﴾َفَأْنساهم َأْنُفسهم  ﴿بترك شكره وتعظيمه  ﴾َنسوا اللَّه  ﴿: وقيل

 ،عند الّذنوب ﴾َنسوا اللَّه  ﴿: وقال سهل بن عبد الله التستري ،ىقاله ابن عيس. بعضهم بعضًا

﴿  مهَأْنُفس ماه147(عند الّتوبة ﴾َفَأْنس(.  

أراهم يوم القيامة من األهوال ما نسوا فيه أنفسهم، كما : أي ﴾َفَأْنساهم َأْنُفسهم  ﴿: وقيل

وَترى لنَّاس سَكارى ﴿ ،]43: ابراهيم[ ﴾ َأْفِئدُتهم هوآٌءَال يرَتد إَليهم َطرُفهم و ﴿ :قال تعالى

ِديداللَِّه ش َذابع لِكنى وَكارسم با همو﴾ ]2: الحج[.  

إذ كان ذلك بسبب أمره ونهيه  ﴾َفَأْنساهم  ﴿: فعل الّنسيان إلى نفسه في -تعالى  –ونسب 
  .)148(]الذي تركوه [ 

   .في الشدائد ﴾َفَأْنساهم َأْنُفسهم  ﴿في الرخاء  ﴾لَّه َنسوا ال ﴿: وقيل

﴿  اْلَفاِسُقون مه وأصل . )149(الكاذبون: وقال ابن زيد ،العاصون: قال ابن جبير ،﴾أؤَلِئك

 ﴿ :قال تعالى كما ،فهم الخاسرون يوم معادهم ،اّلذين خرجوا عن طاعة الله: أيالِفسق الخروج، 

ِذين آمُنوا َلا ُتْلهُكم َأمواُلُكم وَلا َأوَلادُكم عن ِذْكر اللَِّه ومن يْفعْل َذِلك َفُأوَلِئك هم يا َأيها الَّ

ون9: المنافقون [ ﴾اْلَخاِسر[ 
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 يقدالص ْكربسنده إلى أبي ب وقال الحافظ الطبراني-  ْنهع اللَّه ِضيا َأ: " َقاَل في خطبته ،- رم
عز  -اللَِّه  ](150)عمل[َتعَلموا َأنَُّكم َتْغدون ِلَأجل معُلوم، َفمن اسَتَطاع َأن يْقِضي اْلَأجَل، وهو ِفي 

فنهاكم الله  ،، إن َقوما جعلوا آجالهم لغيرهم-عز وجلَّ  -َفليعمْل، وَلن َتَناُلوا َذِلك إلَّا باللَِّه  –وجلَّ 

مَثَلهقال تعالى ،أن َتُكوُنوا م: ﴿مهَأنُفس ماهَفَأنس وْا اللَّهَنس َال َتُكوُنوْا َكالَِّذينو﴾،  نم نَأي
َأين  َتعرُفون ِمن إْخواِنُكم؟ َقدموا عَلى ما َقدموا ِفي َأيام سَلِفهم، وَخلفوا بالشْقاوِة والسعادِة،

ه، جبارون اْلَأوُلون الذين بَنوا اْلمداِئن؟ َقد صاروا َتحَت الصْخر،و هَذا ِكَتاب اللَِّه َلا َتْفَنى عجائباْل
فاستضيئوا منه ليوم ظلمة، واتعظوا ببيانه، إن الله تعالى أثنى في كتابه على زكريا وأهل بيته 

: األنبياء [﴾ يراِت ويدعوَنَنا رَغبًا ورهبًا وَكاُنوْا لنا خاشعينَكاُنوْا يساِرعون ِفي اْلَخ ﴿ :فقال
90[َلا َخياللَِّه، و يلبِفي س َلا ُأْنَفق الِفي م رَلا َخياللَِّه، و هجِه وب ادرَلا ي لِفي َقو رالَّ َخي ، نِفيم ر

رَلا َخيو ،هِحْلم ُلههج ْغِلبفي الله لومة الئم ي َخافي نوقد  ،هذا إسناد جيد رجاله ثقات ،)151("ِفيم
  .روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه ُأَخر

  

  الهوامش
 
 - از، دار الكتب العلمية ، تحقيق عباس الب"طبقات المفسرين " الداودي، محمد بن علي بن أحمد،  -  1

  ).233/ 2(مـ،  1983 -هـ 1403بيروت، الطبعة األولى، 

، "الضوء الّالمع " السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، : انظر - 2
بيروت، الطبعة األولى  -عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية : ضبطه وصححه

نظم العقيان في أعيان األعيان . " ، السيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر)255/ 8( مـ 2003هـ 1424
 ،)233/ 2" (طبقات المفسرين " ، الداودي، )1580صفحة (بيروت،  -، المكتبة العلمية "

سليمان بن صالح الخزي، مكتبة : تحقيق" طبقات المفسرين " األدنروي، أحمد بن محمد األدنروي،
ـ الزركلي، خير الدين الزركلي، ) 345صفحة (1997المدينة المنورة، الطبعة االولى  -العلوم والحكم 

. ، كحالة، عمر رضا)7/10(مـ 2007بيروت، الطبعة السابعة عشر  - دار العلم للماليين " األعالم " 
  ).130/ 11(بيروت  - ، مكتبة المثنى "معجم المؤلفين " 

فهرس " محمد بن عبد الله بن ُقرْقماس كما في : ل اسمههكذا اسمه عند كّل من ترجم له، وقي - 3
" حاجي خليفة، : محمد بن عبد الله بن قرقماش كما في: ، وقيل)2/319" (المخطوطات العربية 

  ).2/222( ،"كشف الّظنون 

 أول ملوك هو خشقدم بن عبد الله الّناصري المؤيدي، أبو سعيد، سيف الدين، السلطان الّظاهر، - 4
لى من جاء بعده الروم بمصر والشام والحجاز، وكان داهية مهيبا كفؤا للسلطنة، قليل األذى بالّنسبة إ
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األعالم " ، الزركلي، )3/157" (الضوء الّالمع ألهل القرن الّتاسع " السخاوي : انظر.من ملوك الروم

) "2/305.(  

ابن  ،)2/233" (طبقات المفسرين " ، الداودي، )255/ 8" ّ (الضوء الّالمع " السخاوي : " انظر - 5
مهدي عرار، : تحقيق" زهر الربيع في شواهد البديع " ُقرْقماس، ناصر الدين محمد بن ُقرْقماس 

  ).10صفحة (مـ  2007هـ 1428بيروت الطبعة األولى  -دار الكتب العلمية 

" طبقات المفسرين " ، الداودي، )8/254) (175/ 4" (الضوء الّالمع " السخاوي : " انظر - 6
  ).355/ 3" (األعالم " ، الزركلي، )2/233(

، كحالة، )2/233" (طبقات المفسرين " ، الداودي، )255/ 8" (الضوء الّالمع " السخاوي : انظر - 7
  ).9/111" (معجم المؤلفين " 

8  -  خاويوء الّالمع " الس235/ 3" (الض.(  

- 9  خاويوء الّالمع " الس144/ 3" (الض.(  

10  -  خاويوء الّالمع " الس5/218" (الض.(  

11  -  خاويوء الّالمع " الس8/255" (الض.(  

والذي يغلب على ظّني أّنها بخط ابن ُقرْقماس نفسه، أي بخّط المؤلف، فقد كان ابن ُقرْقماس، مالزمًا  - 12
: وفيه) 255/ 8(، "كشف الّظنون " حاجي خليفة، : للكتابة بحيث أن أكثر رزقه منها، كما ذكر ذلك

  .ونسَخ بخّطه الفائق كتبًا كثيرة

  .)243 :صفحة("  البيان في عد آي القرآن" أبو عمر الداني  -  13

نظم الدرر في تناسب اآليات " يقول اإلمام البقاعي في ،وسابقة هذه السورة هي سورة المجادلة - 14
 ،ومحادته ،ومذلُّ أهل معصيته ،ما ُختمت المجادلة بأنَّه معز أهل طاعتهل :)403/ 19(" والسور 

أوقع الّتنزيه األعظم عن كّل  :أي} سبح {  :علَّله بتنزِهِه عن النَّقائص تأييدًا للوعد بنصرهم فقال
   .الذي أحاط بجميع صفات الكمال} لله {  ،شائبة نقص

صّلى الله عليه  –وأكثر من هجو النبي  ،أدرك اإلسالم ولم يسلم ،شاعر جاهلي :كعب بن األشرف -  15
   .)225/ 5(" األعالم " الزركلي  :انظر.وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم –وسلم 

شهد بدرًا وما بعدها إّلا  ،صحابي ،أبو عبد الرحمن ،األوسي األنصاري الحارثي :محمد بن مسلمة -  16
ووّلاه عمر على صدقات  ،في بعض غزواته –صلى الله عليه وسلم  –لفه الّنبي واستخ ،غزوة تبوك

/ 7(" األعالم " الزركلي  :انظر .مات سنة ثالٍث وأربعين للهجرة ،واعتزل الفتنة في أيام علي ،جهينة
97(.   

وشهد مع  ،ةاشُتهر في الجاهلي ،من الصحابة ،بن خويلد بن عبد الله الضمري :عمرو بن ُأمية -17
الزركلي  :انظر.وله عشرون حديثًا ،مات بالمدينة في خالفة معاوية ،ثم أسلم ،المشركين بدرًا وُاحدا

   .)73/ 5(" األعالم " 
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وسادتهم  ،وأحد فتَّاك العرب وشعرائهم ،فارس قومه ،بن مالك بن جعفر العامريّ  :عامر بن الّطفيل -  18

/ 3(" األعالم " الزركلي  :انظر .مات سنة إحدى عشر للهجرة ،شيخاً أدرك اإلسالم  ،في الجاهلية
252(.  

   .)9/202(" إنباء الغمر بأبناء العمر " ابن حجر ) 4/86(" البداية والنهاية " ابن كثير :انظر -  19

رأى  ،"ية السيرة الّنبو" صاحب  ،أبو بكر ،األخباري ،الحافظ ،العّالمة ،بن يسار :محمد بن إسحاق - 2
ولم أقف على ،)33/ 7(" سير أعالم النُّبالء " الّذهبيّ   :انظر.وسعيد بن المسيب ،أنس بن مالك

  .وإّنما ورد نحوها في بعض كتب السير ؛وال كتب السير ،قوله ال في كتابه

  ).فعلفأراد ي( :وهي في نسختنا ،المثبت بين معكوفين هو الصواب كما في كتب األصول -  21

   .)136/ 10(" البحر المحيط " أبو حيان  :انظر -  22

   .)503/ 22(" جامع البيان عن تأويل آي القرآن " الّطبري  -  23

 .]رعب [ مادة " تاج العروس " الزبيدي ،)499/ 4(" الكشاف " الزمخشري  :انظر -  24

 .)499/ 4(" الكشاف " الزمخشري  :انظر -  25

 ).565/ 18(" اللباب في علوم الكتاب " ابن عادل  ،)503/ 29(" تيح الغيب مفا" الرازي  :انظر -  26

27  -  ات " أبو البقاء الكفويفصل األلف والعين" الكلي.   

  )11" (الّلباب في علوم الكتاب "  ابن عادل -  28

   .)143/ 3(له " معاني القرآن " في  -  29

30  -  18/6(" الجامع ألحكام القرآن " القرطبي (  

  .)568/ 18(" اللباب في علوم الكتاب " ن عادل اب

ثقة  ،حافظ من علماء الحديث ،الموصلي ،أحمد بن علي بن المثّنى الّتميمي :الحافظ أبو يعلى - 31
  ) 171/ 1(" األعالم " الزركلي  :انظر.عمر طويال حّتى ناهز المائة ،مشهور

32  - )4 /135 (  

توفي  ،أبو محمد الرؤاسي ،محدث الكوفة ،الحافظ بن الحافظ ،بن مليح ابن الجراح :سفيان بن وكيع - 33
  )152/ 12("  سير أعالم الّنبالء" الّذهبي  :انظر.سنة سبع وأربعين ومائتين

ولي القضاء ببغداد الشرقية  ،الكوفي أبو عمر ،األزدي ،بن غياث بن طلق بن معاوية الّنخعي :حفص - 34
" األعالم " الزركلي : انظر،سنة أربع وتسعون ومائة ،ومات فيها ،ثم قضاء الكوفة ،دلهارون الرشي

)2 /264(. 

رومي  ،فقيه الحرم المّكي ،أبو الوليد وأبو خالد ،عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح :ابن جريح - 35
" طبقات الفقهاء"ق الشيرازي أبو اسحا: انظر.مات سنة خمسين ومائة ،مكي المولد والوفاة ،األصل

  .)4/160" (األعالم"الزركليّ   .)71 :صفحة(
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 ،وأبو الربيع األشدق ،أبو هشام :ويقال ،أبو أيوب ،مفتي دمشق ،اإلمام الكبير :سليمان بن موسى -  36

" بالء سير أعالم الّن" الّذهبي : انظر.مات سنة تسع عشرة ومائة ،مولى آل معاوية بن أبي سفيان
)5 /433(.  

من أهل  ،عالم الحديث ،أبو الزبير القرشي األسدي بالوالء ،محمد بن مسلم بن تدرس :أبي الزبير - 37
   .)97/ 7(" األعالم " الزركلي  :انظر.مات سنة سّت وعشرين ومائة .مّكة

من المكثرين في الرواية عن  ،صحابي ،االنصاري ،بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي :جابر - 38
 وسبعين ،غزا تسعة عشرة غزوة –صلى الله عليه وسّلم  –الّنبي ابن حجر  :انظر.مات سنة ثمان "

   .)243 -242/ 1(" اإلصابة في تمييز الصحابة 

   .هو الثوري :وسفيان ،هو ابن مهدي :عبد الرحمن -  39

   .حيح على شرط الشيخينوإسناده ص ،)10/434(" مسنده " أخرجه في  -  40

  .وللبخاري ومسلم :أي -  41

42  -  1746(ومسلم  ،)4884(البخاري(.  

ياقوت  :انظر .هي موضع منازل بني الّنضير )البويرة(و ،تصغير البئر التي يستقي منها الماء :البويرة -  43
 الباء والواو(باب " معجم البلدان " الحموي .(  

  .)4032(البخاري  -  44

   .)3/145(" السيرة النبوية " ابن كثر  :نظرا -  45

  .)4028(علَّقه البخاري قبل حديث  -  46

   .)65/ 8(" تفسير القرآن العظيم " ابن كثير  -  47

 .)247/ 29(" مفاتيح الغيب " الرازي  -  48

   .وهو ساقط من نسختنا ،المثبت بين معكوفين هو الصواب كما في كتب األصول -  49

   .وهو ساقط من نسختنا ،معكوفين هو الصواب كما في كتب األصولالمثبت بين  -  50

صلى الله  –أفاءها الله على رسوله  ،ثالثة :وقيل ،بينها وبين المدينة يومان ،قرية بالحجاز :فدك - 51
   .)238/ 4(" معجم البلدان"ياقوت الحموي  .في سنة سبع صلحًا –عليه وسلم 

  ).ك ر ع(مادة " لسان العرب " ابن منظور  :انظر ،والسالح اسم يجمع الخيل :الكراع -  52

"  –صلى اله عليه وسلم  –قول النبي  :باب ،في كتاب الجهاد والسير" صحيحه " أخرج مسلم في -  53
عن عروة بن الزبير عن عائشة أنَّها أخبرته أن فاطمة ) 1759(" ما تركنا فهو صدقة  ،ال نورث

مما أفاء الله  –صلى الله ليه وسلم  –الصديق تسأله ميراثها من رسول الله أرسلت إلى أبي بكر 
   .الحديث )....،عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر

 .وهو ساقط من نسختنا ،المثبت بين معكوفين هو الصواب كما في كتب األصول -  54
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   .)573/ 18(" ب في علوم الكتاب الّلبا" ابن عادل  .)506/ 29(" مفاتيح الغيب " الرازي  -  55

  .)514/ 22(" جامع البيان " والطبري  ،652 :ص" تفسيره " في  -  56

 ،لمدينةمن أهل ا .ثقة ،عالم بالمغازي ،مولى آل الزبير بن العوام ،القارئ ،أبو روح :يزيد بن رومان - 57
/ 8(" األعالم "  :الزركلي.)277/  6(" وفيات األعيان " ابن خلكان  :انظر،توفي سنة ثالثين ومائة

182(.  

ألّنه ليست  ،والقول بأن هذه اآلية منسوخة ال معنى له .)56/ 3" (الناسخ والمنسوخ"حاس الّن - 58
مكي  :انظر .وهذه نزلت في بني النَّضير ،وإلن آية األنفال نزلت بعد وقعة بدر ،إحداهما ُتنافي اُألخرى

  .)1760/ 4(" أحكام القرآن "  ابن العربي. )270 :ص("  اإليضاح" بن أبي طالب 

59  -  1760/ 4(" أحكام القرآن " ابن العربي (  

  .وهو ساقط من نسختنا ،المثبت بين معكوفين هو الصواب كما في كتب األصول -  60

61  -  الشافعي " 157/ 4(" األم(.  

في اإلمام  :باب ،كتاب الجهاد" سننه " في  وابو داوود ،)326/ 5(" مسنده " أخرجه احمد في  - 62
  .)2757رقم  36/ 3(يستأثر بشيء من الفيء لنفسه 

   .وهو ساقط من نسختنا ،المثبت بين معكوفين هو الصواب كما في كتب االصول -  63

" ومسلم في  ،)4034(حديث بني النضير  :باب ،كتاب بدء الوحي" صحيحه " أخرجه البخاري في  -  64
 .)1757(حكم الفيء  :باب ،كتاب الجهاد والسير" ه صحيح

 .)َأَثَل(مادة " لسان العرب " ابن منظور  .مجموع ذو أصل :مالٌ  مؤثَّل أي :يقال ،ال يجمع :أي -  65

   .)1760/ 4(له " أحكام القرآن " في  -  66

  .)350/ 20(" تفسيره " في  -  67

  .)238 :ص(" نواسخ القرآن " ابن الجوزي  :انظر -  68

   .)504/ 5(" الّنكت والعيون "  الماوردي -  69

" لسان العرب " ابن منظور  :انظر .زنابير :وجمعه ،وهو من الدبر ،ضرب من الّذباب لساع :الزنبور -70
  ).زنبر(مادة 

كتاب " سننه " واخرجه الّترمذي في  ،)399 ،385 ،382/ 5( "مسنده " أخرجه أحمد في  -  71
  ).3662 رقم 609/ 5(في مناقب أبي بكر وعمر  :باب ،عن رسول اللهالمناقب 

/  4(أصل ما يحّل قتله من الوحش ويحرم عليه  :باب" معرفة السنن واآلثار " اخرجه البيهقي في  - 72
  ). 3236 :رقم 234

   .)185/ 8(" البحر المحيط " أبو حيان  -  73

  .)657رقم  1292/ 4( التفسير" سننه " أخرجه سعيد بن منصور في  -  74
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  .)2125(تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة  :باب ،كتاب اللِّباس والزينة -  75

   .بتمامه )1763 – 1762/ 4(" احكام القرآن " ابن العربي  -  76

 –اإلقتداء بسنن رسول الله  :باب ،اإلعتصام بالكتاب والسنة :كتاب" صحيحه " أخرجه البخاري في  -  77
فرض الحج مرة في  :باب ،الحج :كتاب" صحيحه " ومسلم في  .)7288( –صلى الله عليه وسلم 

  .)1337(العمر 

  .)504/ 4(" الكشاف " الزمخشري  -  78

  .)5/98" (البحر الرائق شرح كنز الدقائق " ابن نجيم المصريّ   -  79

   .)4/504" (الكشاف " الزمخشري  :انظر -  80

   .)2/148" (الهداية في شرح بداية المبتدي " المرغياني  أبو الحسن -  81

   .)10/89(" المبسوط " السرخسي  :انظر -  82

   .)318/ 4(" معالم التنزيل " البغوي  -  83

" الجامع ألحكام القرآن " إلى هذا الموضع من ... .أجبروهم :أي ،أخرجهم كّفار مّكة :من قوله -  84
 357/ 20(للقرطبي(.  

   .)4888(} والذين تبوءوا الدار واإليمان {  :كتاب التفسير باب" صحيحه " جه البخاري في أخر -  85

   .)68/ 8(" تفسير القرآن العظيم " ابن كثير  -  86

فرض  :باب ،كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها "كتاب األموال " أخرجه أبو عبيدة في  - 87
السنن " والبيهقي في  ،)3783(" األوسط " الّطبراني في وأخرجه  ،)548(األعطية من الفيء 

رقم  210/ 6(ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة  :كتاب الفرائض باب ،"الكبرى 
وفيه " االوسط " رواه الطبراني في  :)1/161(" مجمع الزوائد " وقال الهيثمي في  ،)11969

من ذكره سليمان بن داوود بن الحصين لم أر.  

   .)23/ 18(" الجامع ألحكام القرآن " في  -  88

  .)1763/ 4(" أحكام القرآن " ابن العربي  -  89

   .)587/ 18(" اللباب في علوم الكتاب " ابن عادل الدمشقي  -  90

  .)378/ 1(" المغازي " والخبر أخرجه الواقدي في  .من هذا الجزء 10 :سلف ذكر الثالثة ص -  91

قول النبي لألنصار اصبروا حتى تلقوني  :باب ،كتاب مناقب األنصار" صحيحه " بخاري في أخرجه ال - 92
إعطاء المؤلفة قلوبهم على  :باب ،كتاب الزكاة" صحيحه "ومسلم في  ،)3729(على الحوض 

  ). 1061(اإلسالم وتصبر من قوي إيمانه 
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 –صلى الله ليه وسلم  –كان النبي  ما :باب ،كتاب فرض الُخمس" صحيحه " أخرجه البخاري في  - 93

 :باب ،كتاب الزكاة" صحيحه " ومسلم في .)3147(يعطي المؤّلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 
   .من قوي إيمانه إعطاء المؤلفة قلوبهم على اإلسالم وتصبر

   .)3304رقم  263/ 5(ومن سورة الحشر  :باب ،كتب تفسير القرآن عن رسول الله ،"سننه " في  -  94

  ).2054(إكرام الضيف وفضل إيثاره  :باب ،كتاب األشربة" صحيحه " في  -  95

 ).2054(إكرام الضيف وفضل إيثاره  :باب ،كتاب األشربة" صحيحه " في  -  96

 -173(باب إكرام الضيف وفضل إيثاره  ،كتاب األشربة" صحيحه " هذه الرواية عند مسلم في  - 97
(...)(   

له تفسيره  ،نسبة إلى المهدية في المغرب ،بن عمار بن أبي العباس المهدوي احمد :المهدوي - 98
طبقات " السيوطي  :انظر.توفي سنة ثالثون وأربعمائة" الهداية في القراءات السبع " و المشهور

  .)19 :صفحة(" المفسرين 

  .)24/ 18(" آن الجامع الحكام القر" القرطبي  .287/ 5(" المحرر الوجيز " ابن عطية  -  99

كان و الصوفي ،أبو القاسم القشيري النيسابوري ،عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك :القشيري - 100
وستين  توفي سنة خمس" لطائف اإلشارات " و "التفسير الكبير " له  ،شافعيًا متكلمًا أشعريّا فقيهًا

   .)125 :صفحة(" طبقات المفسرين " األدنروي "  :انظر.وأربعمائة

) 3849رقم  483/ 2(سورة الممتحنة  :باب ،كتاب التفسير" المستدرك " أخرجه الحاكم في  - 101
 .هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه :وقال

   .)279/ 9" (تفسيره " في  -  102

" ومسلم في  ،)4889(سورة الحشر  :باب ،كتاب التفسير" صحيحه " أخرجه البخاري في  -  103
  ) 2054(إكرام الضيف وفضل إيثاره  :باب ،األشربةكتاب " صحصحه 

  .)408/ 4(" أحكام القرآن " الكياهراسي  -  104

105 - ّذكره أبو الفرج  ،والمثل عجز بيت لمسلم بن الوليد .)4/1765" (أحكام القرآن "  ابن العربي
جود بالنَّفس إذ ي :وصدره ،يث مدح رجًال بالشجاعةح ،)19/40" (األغاني " األصفهاني في كتاب 

 ضن الجواد بها 

ومسلم  ،)3811(مناقب أبي طلحة  :باب ،كتاب مناقب األنصار "صحيحه " أخرجه البخاري في  - 106
  .)1811(باب غزوة الّنساء مع الرجال  ،كتاب الجهاد والسير" صحيحه " في 

   .)5/287(" المحرر الوجيز " ابن عطية  -  107
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 ،أبو الحسن األنطاكي التميمي ،هو علي بن محمد بن إسماعيل بن محمد :اكيأبو الحسن األنط - 108

ابن العماد  :انظر.ولد بأنطاكية سنة تسع وتسعين ومائتين ،كان رأسًا في القراءات .نزيل األندلس
  .)3/90(" شذرات الذهب " الحنبلي 

 :وقيل.أبلغ في المنع من البخل وهو ،وقوم شحاح ،رجٌل شحيح :تقول ،البخل مع حرص :الشح - 109
ابن منظور  :انظر.والشح بالمال والمعروفو البخل بالمال :وقيل.والشح عام ،البخل في إفراد األمور

  .)شحح(مادة " لسان العرب " 

  .)506/ 5(" النكت والعيون " الماوردي  -  110

111  -  اف " الزمخشري143/ 10(" الكش(.  

شعب " والبيهقي في ) 530/ 22(" البيان عن تأويل آي القرآن  جامع" أخرجه الطبري في  - 112
  .ضعيف .:)1709رقم 199/ 4(" السلسلة الضعيفة " وقال األلباني في  .)10842(" اإليمان 

   .)506/ 5(" النكت والعيون " الماوردي  -  113

   .)531/ 22(" جامع البيان " الطبري  -  114

" الفردوس بمأثور الخطاب " وأخرجه الديلمي في ،)281/ 9" (الكشف والبيان " الثعلبي  - 115
)1/460(.  

  .)530/ 22(" جامع البيان " أخرجه الطبري في  -  116

  .)30/ 18(" الجامع ألحكام القرآن " في  -  117

   .)2578(تحريم الظلم  :باب ،كتاب البر والصلة واآلداب" صحيحه " في  -  118

 :)514/ 2(" السلسة الصحيحة " وقال األلباني في .)159/ 2" (المسند " أخرجه أحمد في  - 119
 . إسناده صحيح

 .)1698رقم  61/ 2(باب في الشح  ،كتاب الزكاة" سننه " في  -  120

   .)11583رقم  486/ 6(} ومن يوق شح نفسه { باب قوله تعالى  ،كتاب التفسير" الكبرى " في  -  121

هي الشاهد من  –التي بين معكوفين  -ذه الزيادةألن ه ،المثبت بين معكوفين هو الصواب - 122
باب فضل من عمل في سبيل الله على  ،كتاب الجهاد" سننه " والحديث أخرجه النسائي في .الحديث
رقم  182/ 7(" صحيح وضعيف سنن النسائي " وقال األلباني في  .)3111رقم  13/ 6(قدمه 
 .صحيح :)3110

 .)507/ 5(" النكت والعيون " الماوردي  -  123

  .)281/ 9(" الكشف والبيان " الثعلبي  -  124
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___  :باب ،كتاب التفسير" صحيحه " وأخرج مسلم في .)321/ 4(" معالم التنزيل " في  - 125

صلى الله  –يا ابن أختي ُأمروا أن يستغفروا ألصحاب النبي : (عن عروة عن عائشة قالت) 3022(
  ).فسبوهم –عليه وسلم 

  .)8366(" األوسط " اني في أخرجه الطبر -  126

" والثعلبي في .)375 :ص(" اإلمامة " وأبو نعيم في  ،)4/34(" الكامل " أخرجه ابن عدي في  - 127
   .)282/ 9(" الكشف والبيان 

   .)339 :ص(" الموضوعات " ابن الجوزي  ،)282/ 9" (الكشف والبيان " الثعلبي  -  128

   .)29/251" (مفاتيح الغيب " الرازي  -  129

 ) 74/ 8(" تفسير القرآن العظيم " ابن كثير  -  130

" تفسير القرآن العظيم " وذكره ابن كثير في  ،)539/ 22(" جامع البيان " أخرجه الطبري في  - 131
)8/101(.   

لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ) 14/388(" الدر المنثور " عزاه السيوطي في  - 132
 .ةأبي حاتم عن قتاد

إلى ابن  .)388/ 14(" الدر المنثور " وعزاه السيوطي في  ،653 :صفحة" تفسيره " في  - 133
  .المنذر

  .)290/ 5(" المحرر الوجيز " ابن عطية  -  134

 ،كتاب الجهاد والسير" صحيحه " وخبر تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة أخرجه البخاري في  - 135
 ،كتاب الجهاد والسير" صحيحه " وأخرجه مسلم في  ،)3043(نزول العدو على حكم رجل  :باب
  .كالهما عن أبي سعيد الخدري .)1768(جواز قتال من نقض العهد  :باب

   .)379/ 20(" الجامع ألحكام القرآن " والقرطبي  ،)509/ 5(" النكت والعيون " الماوردي  -  136

   .)147/ 10(" البحر المحيط " أبو حيان  -  137

 ) 26صفحة (" تلبيس إبليس " جه ابن الجوزي في أخر -  138

/ 20" (الدر المنثور " وعزاه السيوطي في  ،)543/ 22" (جامع البيان " أخرجه الطبري في  -  139
  .البن أبي حاتم) 390

واذكر في الكتاب { قوله تعالى  :باب ،كتاب أحاديث األنبياء" صحيحه " بنحوه أخرجه البخاري في  -  140
  ) 3436(} تبذت من أهلها مريم اذ ان

  .)547/ 22(" جامع البيان " والطبري في  ،)301/ 3(" تفسيره " أخرجه عنه عبد الرازق في  -  141

 ،)27 :صفحة( "روضة العقالء ونزهة الفضالء " هذا عجز بيت ذكره ابن حبان البستي في  - 142
   ).ألم تر أن اليوم أسرع ذاهٍب( :وصدره
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   .)1017(الحّث على الصدقة ولو بشق تمرة  :باب ،كتاب الزكاة" صحيحه " ي أخرجه مسلم ف -  143

   .)77/ 8" (تفسير القرآن العظيم " ابن كثير  -  144

  .)511/ 5" (النكت والعيون " الماوردي  -  145

  .)548/ 22" (جامع البيان " أخرجه عنه الطبري في  -  146

  .)511/ 5" (النكت والعيون " الماوردي  -  147

/ 20" (الجامع ألحكام القرآن " كما هو مثبت عند القرطبي في  ،كتمل المعنى بهذه الزيادةي - 148
  .والذي قبله وبعده منه ،)387

  .)5/511" (النكت والعيون " الماوردي  -  149

 )علم(وهو في نسختنا  ،المثبت بين معكوفين هو الصواب كما في كتب األصول -  150

/ 1" (الحلية " ومن طريقه رواه أبو نعيم في  ،)1/53" (معجم الكبير ال" أخرجه الّطبراني في  - 151
36(.   
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  ."الدرر"محمد عالء الدين بن علي الحصكفي،  الحصكفي،
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 بني الثقافة والطبيعة البشرية: العنف لدى ستيفن بينكرمفهوم 
  
  **عامر ناصر شطارةو *مالك مصلح الطراونة

  

  ملخص

يهدف هذا البحث الى اإلجابة عن سؤال العنف من خالل ثنائية الطبيعة والثقافة وذلك من منظور 
العنف  فهل .)-Steven Pinker )1954الفيلسوف وعالم النفس التطوري في جامعة هارفارد ستيفن بينكر 

ريخ الفلسفة السياسية فتا .يعة البشرية أم أنه مكتسب ومن الممكن ضبطه والسيطرة عليهمتأصل في الطب
حافل بالنظريات السياسية التي اتكأت على الطبيعة البشرية والحالة الطبيعية كأساس لتبرير نتائجها، وعلى 

تشكيل الفلسفات الرغم من كون اإلجابات لم تتجاوز الوضع االفتراضي، إال انها كانت محور أساسي في 
السياسية وما يتبعها من عقد اجتماعي وإتجاهات سياسية وذلك كون اإلجابة عنه تضمن تماسك تلك 

فالطبيعة البشرية وما يتبعها من أسئلة مثل حالة الطبيعة، أسئلة من . المنظومة وتعطيها التبريرالذي تنشده
مرتبطة بتاريخ االنسان الغارق في التاريخ ) تإن وجد(الصعب اإلجابة عنها بشكل نهائي وذلك كون اإلجابة 

فالطبيعي يتداخل مع . أي إجابة ضرورية وقابلة للتحقق من صحتها - تمنع عنه –السحيق لدرجة تغيب
  .التاريخي لدرجة يصبح من المستحيل البت بصورة أكيدة في الحدود الفاصلة بينهم

نائية كونـه يمثـل محاولـة جـادة وأكاديميـة لإلجابـة       هذا الوضع يعطي لدراسة ستيفن بينكـر أهميـة اسـتث   
عــن أحــد أســئلة الطبيعــة البشــرية ومــن دون الوقــوع فــي فــخ الحالــة االفتراضــية التــي تمثــل الحالــة الطبيعيــة     
األولى، والتي ستعتمد بالضرورة على مصادرة ميتافيزيقية بخصوص الطبيعة البشرية، والتي من الممكـن أن  

فهـل مـن الممكـن البنـاء علـى نتـائج نظريـة        . هانات السياسية ودور السـلطة بـداخلها  تطوع نتائجها لبعض الر
وليسـت   العنف العائدة لبينكر لتكون نـواة جديـة لنظريـة عامـة حـول العنـف قـادرة علـى اإلثبـات والبنـاء عليهـا           

  معتمدة على نظرية ميتافيزيقية أو أية آراء افتراضية؟

  .الطبيعة البشرية، الفلسفةالعنف، الثقافة، : الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This paper shed a light on Harvard thinker and linguist Steven Pinker’s concept of 

violence. Although In recent years the problem of defining 'violence' has gained a 
growing number of interest among philosophers, politicians and sociologists, but they 
rarely define it.even though most of us believes that violence has intensified in recent 
years, Pinker argues that we are living in an unusually peaceful time. For him it is a 
matter of data and the way we looks at that data, as Pinker himself state, “If one bases 
one’s beliefs about the state of the world on what one reads in the news, one’s beliefs 
will be incorrect”. This is not because of a distort the truth, but It’s because of an 
interaction between the nature of news it’s about things that happen, particularly bad 
things—and the nature of human cognition. 

Steven Pinker’s thoughts about violence have established something akin to a 
contemporary orthodoxy. Part of his argument consists in showing that the past was 
more violent than we tend to imagine. This “civilizing process” has come about largely 
because of the increasing power of the state, which in the most advanced countries has 
secured a near-monopoly of force. Other causes of the decline in violence include the 
invention of printing, the empowerment of women, enhanced powers of reasoning and 
expanding capacities for empathy in modern populations, and the growing influence of 
Enlightenment ideals. 

Keywords: Violence, Culture, Human nature, Philosophy. 
  

  : المقدمة

يجمع في " ما األنسان"ن سؤال أ )Immanuel Kant )1724-1804 كانط يعتقد إيمانويل
ما "و "ما الذي ينبغي أن أعمله؟"و "ما الذي يمكنني أن أعرفه؟"، أهميته باقي األسئلة الثالث

رابع السؤال اللكن يبقى ية، أنطلق منها في تأسيس فلسفته النقدالتي  "؟ملهآالذي أستطيع أن 
من قبل الدارسين والذي تجيب عنه تسليط الضوء عليه بالشكل الكافي لم يتم  ا ألنهمهم

ن الفضيلة األخالقية على وجه التحديد تتحصل من بينما يرى أرسطو أ. الفلسفية األنثروبولوجيا
ني من الروح والجزء غير اتفاق منتظم، يتم بنائه عن طريق التعليم والتعود، بين الجزء العقال

نجد كانط على عكس ذلك يعتقد . العقالني، والذي يتضمن حاالت الشهية والرغبة والمتعة واأللم
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مبادئ األخالق يجب أال ُتشتق من التجربة وذلك بسبب "ن أ" تاب أسس ميتافيزيقا االخالقيةك"
هذا يعني،  ،)1(الفضيلةوالتي هي أضعف من أن تتبع مبادئ " هشاشة وفساد الطبيعة البشرية"

والمشكلة أنه ال التعليم . صعوبة توافق رغباتنا بشكل طبيعي مع متطلبات األخالق حسب كانط،
 وعليه. تفاق يمكن االعتماد عليه بين العقل والرغبةعلى خلق إوال العادة قادرة حسب هذه الرؤية 

  .تصبح غير ممكنة فإذا قبلنا بفرضية كانط حول الطبيعة البشرية، فإن فرضية أرسطو

مقال " هوالتي أنطلق منها جون لوك في كتاب Blank Slate" الصفحة البيضاء" تشكل نظرية
أفكار أو صفات  ةين بأيننا نأتي الى العالم غير مؤطروالتي تقول أ 1690 "ي الفهم البشريف

" سته وثقافتهتأثرًا بأبويه ومدرم ك يكون االنسان أبن بيئته ومجتمعهفطرية متأصلة فينا وبذل
النظرية المهيمنة على معظم الدراسات الحديثة حول الطبيعة البشرية والتي انبثقت منها العديد من 

 Social، البنائية االجتماعية behaviorism Radicalالمذاهب الفكرية مثل السلوكية الصارمة 
constructionism الحتمية البيئية ،Environmental determinism ،ة الثقافية الحتميو

Cultural determinism.  

كل هذه النظريات والمذاهب الفكرية قد انتهت صالحيتها العلمية مع  ،نكريولكن حسب ب
الت فارغة بل على العكس يأتي الى بنكر ليس مجرد مستقيفاإلنسان حسب ب. تطور العلوم المختلفة

ن كر أنبويبين ب. طرية المعقدةالعالم مجهزًا بمجموعة من الرغبات واالستعدادات والمخاوف الف
ن للعامل الوراثي دورًا حاسما للكثير من سمات االنسان السلوكية المعاصرة تبين أ الدراسات

الجوهري هنا هو أين يمكن تصنيف والسؤال . ي ال تتفق بمجملها مع فكرة الصفحة البيضاءوالت
بيئة والثقافة؟ وهل نقد مفهوم هل هو متأصل في طبيعتنا البشرية أم انه عائد الى ال ،"العنف"

تهام ستوجه أصابع اإل" نسان منذ البدايةالتي تستبعد أي صفات متأصلة باإل" الصفحة البيضاء
  بخصوص العنف الى الطبيعة البشرية؟ 

قل عنفا وأكثر سالمًا؟ نظرة سريعة لما يحدث بالعالم كفيلة أ يتجه العالم الى حالةهل 
مخالف بالرغم مما قد يتراءى لنا  نكر وبشكل صادم له رأييستيفن بلكن و. بإقناعنا بالعكس

فما هي األسس التي يعتمد . لى عالم أفضل وأكثر سالمًاإ، فالعالم يتجه منذ عصر التنوير جميعا
علماء تاريخ الفكر الحديث مليء بإجابات صادمة قدمها فالسفة و .بنكر لتفنيد مقولتهيعليها 

 غاليلي فمن. نه يمثل الحالة الطبيعية لإلنسان والعالم من حولناعا نعتقد أتخالف ما كنا جمي
صل األنواع والقائمة تطول في أن يوتشارلز دارلى الذي صدم الجميع بكروية األرض إ غاليليو
  .وتطول

تبين أن نسبة لى نتيجة مهمة والتي ل تحليل البيانات الخاصة بالعنف إوصل بينكر من خال
ولكن يبقى أحد األسئلة المحورية التي يجب  .ل عبر العقود األخيرةبشري قد تضاءالعنف ال



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  وشطارةالطراونة 

  3726

ماضي، ولماذا بدأ هذا العنف دائنا عنيفا بالارج نطاق البيانات هو لماذا كان أاإلجابة عنها خ
لى انخفاض البشرية زمنيا نحو الحاضر وأدى إ ى النوع البشري مع تقدملما الذي طرأ ع ؟ليتضاء
  عنف لدينا؟نسبة ال

لى ف والذي يتمثل في تحويل الظاهرة إنكر بخصوص العنيتبعه بفقد يكون المنهج الذي إ
ها فهم وتفسير ظاهرة خذت على عاتقدراسات التي أحصائية غريبأ نوعا ما عن مجمل الإبيانات 

لى إعادة ية إالمهتمين بالعنف كظاهرة إنسانن نتائج هذه التحليالت أجبرت الدارسين أالعنف، إال 
  . النظر بجدية بمجمل تراثنا المعرفي بما يخص العنف البشري

ينفصل عن إعادة قراءة تاريخ  ال سفيةفلدراسة دراسة مفهوم العنف لدى بينكر قيامنا ب
يسترعي انتباهنا ، وما رين والفالسفةكفي حقبة الفلسفة الحديثة والمعاصرة عند أبرز المفهوم المف
الثقافة : نفسه همان في الوقت متصليبين حدين متباعدين لكنهما  ينكر المقاربةمحاولة ب هو

الحظ بينكر أنها انزاحت نحو جانب والطبيعة البشرية، فالتحليالت السابقة كانت غنية ولكن لربما 
على حساب أخر، كما أنه أراد في بلورة سؤال العنف ضمن هذه المقاربة الفلسفية بما يجيب عن 

شروع الفلسفي مال وبما يضمن تقديم إثباتات علمية تكرس أدوات العلم في خدمة تساؤالته
  .المعاصر برمته

عن العنف يمكن أن يفيدنا في ) Karl Marx )1818 -1883 ما تصوره كارل ماركس
فقوة "استكناه مفهوم العنف في الفلسفة الماركسية وكيف يتمثل لديها مفهوم الصراع الطبقي؛ 

أما جورج . )2("خ سيطرة الرأسماليين على العمالعنف العمياء للعالقات االقتصادية إنما ترسال
فقد سعى في أفكاره لتوضيح العنف الذي تمارسه ) Georges Sorel )1847-1922سوريل 

البروليتاريا والتي تدافع بموجبه عن كيانها وحقوقها أمام هيمنة البرجوازية وتفردها بمفاصل 
أن العنف البروليتاري يجبر الرأسمالية أن تبقى ضمن "صرها على فئة محدودة، كما السلطة وق

حيث أن البرجوازية تتبنى الرأسمالية كنظام يؤثر في البنى االجتماعية ، )3("حدودها المادية فقط
لكن ماكس فيبر . بقاءه كنظام ذو بعد مادي فقطقافية بينما تحاول البروليتاريا إوالسياسية والث
Max Weber )1864-1920 ( يعتقد أن الدولة هي االستعمال المشروع للعنف، ويعتبر أن ثمة

ترابط عضوي بين العنف والدولة الحديثة، وإن األخيرة هي من منظور سوسيولوجي بحاجة 
 ،)4(")الفيزيائي(الوسيلة هذه هي العنف الطبيعي "لوسيلة خاصة بالدولة وباالجتماع السياسي، وإن

أساس في بنيان الدولة الحديثة لدى فيبر وأنها هي صاحبة اإلمتياز في تحديد من  فالعنف حجر
يرى و. يحق له استخدام العنف من عدمه، ويقصد بالدولة في أفكاره عن العنف، الدولة الرأسمالية

خرب بال قيود، طرز "أنه بالرغم من أن العنف ) Franz Fanon )1925-1961فرانز فانون 
ال المظهر، والملبس، سيطالب به المستعمر وسيتواله، في اللحظة التي يقرر فيها االقتصاد، وأشك
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وكما أن العنف أداة لتحطيم البناءات االقتصادية واالجتماعية للشعوب  .)5("أن يكون هو التاريخ
المستعمرة هو أداة أيضا بيد هذه الشعوب السترداد كرامتها وتحصيل حقوقها وحماية كيانها من 

عند معالجتها للعنف ) Hannah Arendt )1906-1975 أما ما أبرزته حنة أرندت. هاكاالنت
يمكن أن يبقى عقالنيا "يرتبط بمخططات على المدى البعيد، و كمفهوم تمثل بأن العنف أداتي وال

يعزز من شأن القضايا، وال من شأن  العنف ال. فقط في متابعته ألهداف على المدى القصير
لكن بإمكانه أن يفيد في إضفاء طابع : شأن الثورات، وال من شأن التقدم أو التأخر التاريخ وال من

" أداتية العنف"لم تغب فكرة . )6("درامي على المطالب وإيصالها إلى الرأي العام الفتا نظره إليها
؛ فالعنف ذو طابع عالئقي كما هي )Michel Foucault )1926 -1984عن أطروحة ميشيل فوكو 

وهنا يمتاز فوكو عن غيره، عندما يشرح عالقات السلطة والعنف، لكن ثمة تباينا مهما السلطة، 
عالقة العنف تعمل على األجساد واألشياء، فهي تجبر وتثني وتضبط "التوضيح هو أن يستدعي 

ويواجه أية مقاومة دائما العنف يقابل السلبية . العجلة، وتدمر، وتغلق الباب أمام كافة االحتماالت
، ويمكن أن نخلص ههنا إلى رؤية فوكو المتمثلة بحساسية دور العنف في )7("يمكن أن تظهر
وقدرته على الفعل في األجساد واألشياء كونه يعمل كشبكة من العالقات لكن هذا  جسد السلطة

أما عالم االجتماع . الدور يحمل سلبية مفرطة وال يستقيم بناء السلطة إن كان العنف أحد ركائزها
" العنف الرمزي"مفهوم  فقد تنبى )Pierre Bourdieu )1930-2002الفرنسي بيير بورديو 

أي نفوذ يفلح في فرض دالالت معينة، وفي فرضها بوصفها دالالت شرعية، حاجبا "وقصد به 
عالقات القوة التي تؤصل قوته، يضيف إلى عالقات القوة هذه، قوته الذاتية المخصوصة أي ذات 

 Giorgio بينما عالج المفكر اإليطالي جورجيو أغامبين. )8("ي المخصوصالطابع الرمز
Agamben )1942( د قراءة مفهوم مفهوم العنف تبعا لحالة االستثناء التي نظر لها وقد أعا

 Walterووالتر بنيامين  )Carl Schmitt )1988-1985رل شميت العنف لدى كل من كا
Benjamin )1892-1940(حاول شميت إدراج العنف في سياق قانوني، "كلما  ، وهو يرى أنه

وجودا خارج  -كعنف نقي  - رد عليه بنيامين محاوال في كل مرة أن يضمن لهذا العنف
  .)9(."القانون

هو طبيعي وما هو مكتسب في أروقة الفكر عبر التاريخ، وسنبحث  دار صراع طويل بين ما
يعة البشرية فلسفيا إضافة إلى أننا سنبحث فيما هو مكتسب هنا فيما يتعلق بمفهوم العنف في الطب

إذ يحلينا على ثقافة المجتمعات وكل ما يندرج تحتها من أعمال سياسية واجتماعية، ولتحديد 
نطاق االشتغال الفلسفي في هذه المساحة البحثية سنسقط مفهوم العنف لدى ستيفن بينكر على 

لسفية ابتداء من الفسلفة اليونانية وصوال إلى الفلسفة جدلية الثقافة والطبيعة عبر مقاربة ف
المعاصرة للوقوف على الحدود الفاصلة للمفهوم إزاء هذه الجدلية وكيف انبثقت الفكرة أساسًا 
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عنده وما آلت اليه إثر محاوالته لتقريب الصورة في أذهاننا ضمن مشروع مترابط يستحق التوقف 
  .والتمحيص

) بطبيعتنا(ئد بأن هناك عالقة بين طبيعتنا البشرية والعنف، يجعلنا ميالون هناك اعتقاد سا
قد يتفق بينكر مع هذه المقولة مبدئيا والتي تؤمن بميلنا نحو العنف إال أن ذلك، . نحو العنف

  .حسب يبنكر، ال يعني أننا سنكون دوما عنيفين

عن The Blank Slate الصفحة البيضاءاء به ستيفن بينكر في كتاب نستطيع القول أن ما ج
العنف هو نقطة االنطالق في البحث، فنجد بينكر يأخذ العنف من أكثر من زاوية بغرض محاولة 

أنه يجد نفسه متفقا مع "فعه وميكانيزمات عمله، فهو يرى الوصول إلى جوهر العنف، وفهم دوا
أبدا العنف من خالل النظر إلى مورثات  فكرة بعض العلماء الراديكاليين الذين يؤكدون أننا لن نفهم

 )10("ماعية وليس مجرد مشكلة بيولوجية، فالعنف مشكلة سياسية واجتفقطوأدمغة الناس العنيفين 
وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه للنظر فيما جاء به بينكر، فهو يدعو هنا إلى تتبع الجذور 

غية استكناه جوهر هذه الظاهرة تها وبواعثها بالطبيعية والمكتسبة لظاهرة العنف واإللمام بمسببا
  .راك أبعادها البيولوجية والنفسية والسياسية واالجتماعيةوإد

مما الشك فيه أن فكرة العنف بمرور الوقت أخذت أبعادا أشمل وتفصيال أكثر لدى ستيفن 
 Theبيعتنا البشرية بينكر، وهذا يتجلى في كتابه، لماذا تراجع العنف؟ المالئكة األفضل في ط

Better Angles Of Our Nature: Why Violence Has Declined زال  وهنا نالحظ أنه ما
الثقافي، ومما يجدر ذكره أن مفهوم الطبيعة البشرية يعتبر مفهوما قارا؛  -مشغوال بجدلية الطبيعي

عما بدأ به في  فقد اتسع وتنقح مرات عديدة عبر التاريخ وأخذ لربما شكال أكثر نضجا يختلف
  .الفلسفة اليونانية

ال يقبل بينكر فرضية أن اإلنسان يولد صفحة بيضاء، وهذه الفرضية كانت رائجة بقوة لدى 
والتي تبناها " الهمجي النبيل"، كما أنه ال يقبل بفكرة )John Locke )1632-1704 جون لوك

تي تقول بأن اإلنسان ولد نبيال وال )Jean-Jacques Rousseau )1712-1778 جان جاك روسو
نظريات البيئة " وامل البيئة التي واجهها، وفي معرض ذلك يقول بينكر أنع وتحول لهمجي إثر

وذلك يعني . )11("المحضة للعنف تبقى مادة اعتقاد، ألنها تجسد الصفحة البيضاء والهمجي النبيل
ضاء والهمجي النبيل والتي تدعم أن أن رد األمور للبيئة بمفردها هو تكريس لفكرتي الصفحة البي

  . العنف مكتسب وليس للطبيعة البشرية دور في تحديده

ما رسخ واختمر في ذهن بينكر مفاده أن هنالك دوافع ومحركات للخير والشر في طبيعتنا 
البشرية، وهو هنا يقترب من القول بفطرية العنف، بل يقدم طرحا يتمثل بأن هناك مالئكة تحرس 
أفعالنا لكن شياطين دواخلنا قد تطفو على السطح والتي تدفعنا ألن نرتكب أعماال قبيحة، فهو 
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توجهه بعيدا عن العنف وبإتجاه التعاون  اإلنسان ليس خيرا بطبعه بل إنه مزود بدوافع يرى أن
ة دعو بمثابة هي .)12(واإليثار، كما أنه ليس شريرا بطبعه بل هو مزود بدوافع تدفعه لفعل العنف

عادة التفكير فيما تشكل في أذهاننا من انطباعات وصورعن صريحة من بينكر لفحص معارفنا وإ
العنف من خالل مقاربة تاريخية مشفوعة بأدلة كمية تبرهن على ما تقدم به من افتراضات تظهر 

لط تفوق مالئكة طبيعتنا البشرية على شياطيننا خالل فترات زمنية طويلة ومتعاقبة كما أنه يس
الضوء على نظرية التطور بما أنه عالم نفس تطوري يعزز من أهمية فعل التطور في تراجع ظاهرة 

 .العنف

سنجد أن ثمة تأصيل لمفهوم  –إن جاز التعبير  –عند عودتنا للفلسفة اليونانية مهد الفلسفة 
مما يفيد بأن المفهوم الطبيعة البشرية، وكانت هذه المعالجة للمفهوم ضمن نطاق تاريخي متصل، 

قد أخذ وقتا زمنيا كافيا للنضوج والتبلور بما يرتقي لمرتبة االقتراب من الفهم لدى المشتغلين 
في حقل الفلسفة، وسنتوقف الحقا عند بعض التعريفات التي سنستشف منها أبرز الخطوط 

بيعة البشرية عند الطولم تتوقف دراسة مفهوم . العريضة في تحديد دالالت مفهوم الطبيعة البشرية
متدت مع الفلسفة اإلسالمية والفلسفة الحديثة، وهذا يدل على أهمية المفهوم في اليونانيين بل إ

كما أن الثقافة ستكون موضع بحث في الفلسفة بما . تحديد دور اإلنسان تجاه ذاته وتجاه العالم
االجتماعي، ويلزم تأصيل هي وعاء يضاف له مما يكتسب الفرد من تجاربه وتفاعالته في وسطه 

مفهوم الثقافة ألهميته في تشكيل جدلية الطبيعي والثقافي عبر التاريخ، والتي أثرت مساحات 
  .النقاش الفلسفي وأحاطت بالمفاهيم من جوانب عديدة

أن ثمة صراع أزلي بين الخير والشر، وينطبق ) م.ق 347-م.ق Plato )427يرى أفالطون 
المجموعات واألفراد، ويكون في أشده بين الفرد وذاته، ومما يجدر ذكره أن هذا الصراع على 

بالمحيط فإن تواجدت فيه قيم الخير، تجذرت في  أفالطون يعتقد بأن الطبيعة اإلنسانية تتأثر
وهذا يحيلنا إلى أن قيم الخير والشر  )13(.الخير تتأصل قيم الشر في الذاتالذات، وإن غابت قيم 

في  ن الوسط المحيط، لكن العقل ومدى إتساع معارف الفرد له دورطبيعة البشرية ممكتسبة في ال
تعود سمة االكتساب من المحيط لقيم الخير والشر إلى "الحد من سيطرة الخير على الشر، إذ 
يرتبط الشر والعنف معا في فلسفة أفالطون، وكما  .)14("مدى االرتقاء بالمنظومة العقلية للكينونة

وإن تمكنت الرغبات  )15(ضبيةالنفس تتألف من القوة العقالنية والقوة الشهوانية والقوة الغ نعلم أن
من السيطرة على بقية القوى في اإلنسان، فإنه ستنبثق  - القوة الشهوانية -والملذات وهي تمثل 

 .)16(كافة أشكال الشر والعنف

أي أخر، حيث يرى أن اإلنسان كائن ر) م.ق 322- م.ق Aristotle )384بينما كان ألرسطو 
كل دولة هي بالبديهة اجتماع وكل اجتماع ال يتألف إال لخير ما دام "مدني واجتماعي بطبعه، و
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، أي أنه )17("الناس أيا كانوا ال يعملون أبدا شيئا إال وهم يقصدون إلى ما يظهر لهم أنه خير
وهنا يبرز رأي . قائي وليس كيانا مصطنعايميل إلى الجماعة وإلى تكوين األسرة كنظام طبيعي تل

أرسطو في أن الطبيعة البشرية تنزع نحو االجتماع والمدنية، ويندمج البشر في مجموعات تشكل 
اه طبيعة اإلنسان من حيث ميله لالجتماع ، كما نستطيع اسكتن-الدولة بشكل أوسع -المجتمع أو

الذي يحمل القسر والشدة و، ءم مع العنفيتوا والمدنية وذلك يجعل منه كائنا خيرا بطبعه وال
 .فالمدنية والسياسة تسعى إلى تحقيق الخير والسعادة والسالم المجتمعي ،وإرغام اآلخر

في قوله  )Augustin )354-430أما في العصر الوسيط يمكن التوقف عند أوغسطين 
هم الخطوط بغرض ف .)18("فالخير في أنت صنعته واعطيتنيه والشر من صنعي ومن عدلك"

 ه فيملخص بالغ الداللة يوجز علىأوغسطين لمنشأ الخير والشر في العالم نستدل من العريضة 
 الخير والشر، فالخير من الله وهو الخير المطلق والتام عن كل نقص وقد منح الله عنفلسفته 

بشر بل هم الخير للبشر، أما الشر فهو من صنيع اإلنسان وبمحض إرادته ولم يفرضه الله على ال
ن نسعد بالخير له من عواقب وخيمة بينما علينا أ من نزعوا نحوه، كما أن الشر يدفعنا لنبذه لما

وتأكيدا ) المخلوق(ه من إرادة حرة لإلنسان الممنوح لنا من الله، وفي ذلك تحقيق للعدل لما في
شر لدينا، ي سبب اليقر أوغسطين بصراحة أن حرية اإلختيار في إرادتنا ه. )لخالقا(لتمام الله 

ن حول العنف تتمحور في أن الخالق خير في ذاته بينما تكون أعمال يطوبذلك فأن أطروحة أوغس
تبقى  الشر والعنف واالنتهاك من اإلنسان ألنه ممكن الفساد وأحواله تتغير بين زيادة ونقصان وال

هي وسيلة للفتك  أوغسطين يؤيد فكرة الحرب بما هي طريق لتحقيق السالم، ال بما. كماهي
السالم هو ما يشتهيه اإلنسان من خالل الحرب ألن كل "بالبشر وممارسة القسر والتعذيب، إذ أن 

. )19("إنسان، في حرب يشنها، يسعى إلى السالم، وما من أحد يطلب السالم ال يسعى إلى الحرب
ت غايته تحقيق كان في حالنجمل ما تقدم حول شرعية العنف والحروب أن أوغسطين برر العنف 

مع أوغسطين  األكويني يتشابه توما .السالم، والحروب تكون شرعية أن ابتغت السالم في مسعاها
 وما يصدر عنه خير مطلق) الله(ثهما على فعل الخير ألن الخالق باألفكار المطروحة من حيث ح
وجودات من يوجد شيء هو علة لما في جميع الم"ويعتبر أنه  من فعل هو خير على الدوام

  .)20("نسميه الله الوجود والخيرية وسائر الكماالت وهذا ما

   إإلنسان هو من يختار أفعاله: العنف في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

سيصل إلى أنه كان ) Thomas Hobbes )1588 -1679 المتعمق في أطروحة توماس هوبز
طريقة السئصالها بل يمكننا أن ننزع  إلنسان عنيف وال مفر من هذه الصفة والمقتنعًا بأن أساس ا

الدولة تتجه ألن تمتص العنف وتجعله يسري عبر قنواتها الخاصة وليس ألحد  ؟فتيلها ولكن كيف
حق باستخدامه دون إذنها، فافراد المجتمع تنازلوا للدولة ووكلوها بأن تدير شؤونهم وأن تتكفل 
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وفر لهم حياة آمنة ألن الشعور بعدم وجود أمن يعيش الفرد في ظله يبقي شرارة بحمايتهم وت
 .العنف قابلة لالشتعال في أية لحظة

يؤمن توماس هوبز بوجود جذور طبيعية للقوة، وصفها بأنها أصيلة كما وأنه يرى أن هناك 
عية هي بروز ملكات الجسد أن القوة الطبي"قوى ذرائعية، للقوة االصلية دور في تكوينها، إذ 

والقوى . والفكر االستثنائية، كما في القوة والمظهر والتبصر والفن والبالغة والكرم والنبل
وبذلك فإن المنزع . )21("الذرائعية هي تللك التي نحصل عليها بواسطة األولى، أو بواسطة الحظ

لطبيعية دور مهم في تحصيل الفطري للقوة موجود وجود الكائنات ومن ضمنها اإلنسان وللقوة ا
تبنى جون لوك أن العقل صفحة بيضاء ويرى أن األفكار . ما يكتسب المرء ويأخذ طابعا ثقافيا

مصدرها الحس أو صور المحسوسات التي يعالجها العقل بطريقته الخاصة، وهنا يمكننا القول أنه 
أن اإلنسان كائن تشكله الخبرة وهذا يعني  )22(يعتقد أننا نولد بعقول خالية من الرموز واألفكار

  أما جان جاك روسو. والحس وبذلك يميل ألن يكون مكتسبا لسلوكه وال يأتي معه سلوكه مورثًا
Jean–Jacques Rousseau )1712 -1778 ( فيرى إنخراط اإلنسان في المجتمع المدني بعد

غير المحدودة التي قبوله بعقد اجتماعي ينظم شؤون حياته سيفقده حريته الطبيعية وحقوقه 
تمكنه من حصوله على كل ما يفضله ويكون قادرا على الوصول إليه بينما يكسب من انتقاله للحياة 
المدنية الحرية المدنية التي تجعله يتملك دون أن يقع في الخطأ عداك عن حريته المعنوية والتي 

باختصار، . )23(ه لالختيارتدع ادته التيتمكنه من أن يكون سيدا على نفسه يختار ما يتوافق مع إر
عني أن نمط الحياة روسو يعتبر أن اإلنسان يكسب في جوانب ويخسر في جوانب أخرى وذلك ال ي

  . يجابيا ألنه يختلف مع نمطه الطبيعي الذي انطلق منهالحضاري يكون إ

 عبرالعصور الثقافة في مواجهة الطبيعة البشرية

بشرية، من حيث أن اإلنسان كائن يقوم على كل من هيولى درس أرسطو مفهوم الطبيعة ال
وصورة، والنفس هي صورة اإلنسان، فاالنفعاالت مثال تصدر عن النفس والجسم معا، واإلحساس 
يصدر عن النفس باالستراك مع العضو الخاص بالحاسة، أما التعقل فهو يصدر عن النفس ويرتبط 

وبذلك يعتبر أرسطو أن الطبيعة البشرية تتكون  )24(يمكن أن يصدر بدون الجسم بالتخيل وهو ال
  .تصح تجزئته في نشاطات اإلنسان من النفس والجسم ال انفصال بينهما وهما مركب واحد ال

في تشبيهه للنفس بالعربة ذات الجوادين والتي يقودها سائق، يلخص أفالطون مضمون 
من طرف إلهي أم من طرف إنساني، فهو يشبه  طبيعة النفس وما يعتريها من أحوال سواء أكانت

منتظم الحركة أما الثاني فهو ويرى أن الجوادين أحدهما مسالم والجميع وقد تزودوا باألجنحة، 
امتزجت بعالم المعقوالت "جامح ومتسرع، ففي األول يمثل النفس بما هي إلهية الهيئة 

بينما الهيئة، فيعبر جسم العربة عن البدن أما الثاني فيمثل النفس بما هي إنسانية  )25("السامية
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وهذا توضيح لما تعيشه النفس من اضطراب وهو من طبيعتها وفي صميمها، . السائق العقل يمثل
في . )26("أن يقاومه بكل ما أوتي من قوة حتى يغلب العقل والنظام"وعلى الفيلسوف 

) John Dewey )1859 -1952يقدم جون ديوي" الطبيعة البشرية والسلوك االنساني"كتابه
يمكن أن يندرج تحت ماهو طبيعي، وما  تحليال مهما لتشريح بنية الطبيعة البشرية وتصنيف ما

ويرى أن العادات  هومكتسب، إذ يولي اهتماما للدوافع والعادات وعالقتها في السلوك اإلنساني
. )27("إلنسان عند والدتهتنبع من المناشط غير المكتسبة بالتعليم والتي تكون جزءا مما يوهبه ا"

والتي يعتبرها فطرية فهي ترافق اإلنسان " الدوافع"أما الغرائز والتي يستبدلها بتسمية أخرى هي 
منذ والدته وتلعب دورا مهما في إعادة تنظيم النشاط البشري وإعادة تقديم العادات القديمة 

  .)28(بأسلوب جديد

الثقافة فلسفيا؛ نحتاج إلى ضبط معنى الثقافة في سياق حتى نقوم بتأصيل جدلية الطبيعة و
تضادها مع ماهو طبيعي والذي يفرض محدداته ونمطه ويحاول أن يمنع ما حصل باالكتساب 

فالثقافة تمثل ما تراكم إثر . والخبرة والتعلم من أن يرى النور ويقول كلمته في سلوك اإلنسان
م يستخدمه اإلنسان ليواجه به قوة الطبيعة التجربة والمعرفة بصورة مكتسبة، وما تراك

من هنا نذهب إلى البحث عن المساحات المشتركة والمختلفة بين ماهو مكتسب  ،)29(وجبروتها
الطبيعة والطبيعة البشرية كانتا موضوعا دائما لبحث الفالسفة ونالتا نصيبا وافرا . وماهو طبيعي

لثقافة لم يشغل بال الفالسفة ولم يكن موضع إهتمام لدى من التقصي والتحليل لكن مفهوم ا
الفلسفة كما هو مفهوم الطبيعة فقد طرح مفهوم الثقافة بشكل مباشر بداية القرن العشرين مع 

عمله حول مفهوم وتراجيدا الثقافة، وتبعه بعد ) George Simmel )1858-1918جورج زيمل 
منطق "بتناوله لمفهوم الثقافة في كتابه ) Ernst Cassirer )1874 -1945 ذلك أرنست كاسيرر

  .)30("علوم الثقافة

ومعناه يزرع، أي  colereمن ناحية اللفظ اإلفرنجي هي مشتقة من الفعل " ثقافة"كلمة 
وال تعني فقط " الطبيعة الثانية"يسميها  )شيشرون(ها، أما لدى الرومان فإن يحرث األرض ويرعا
أما كلفظ عربي فهو مأخوذ من تثقيف . self-cultivationية اإلنسان لذاته الزراعة بل تعني ترب

حاضرا في اللغات  colereوقد بقي الجذر اإلفرنجي . الرمح ويعني ذلك جعله مستويا غير معوج
وحمل معنى الزراعة معه لكن الفعل اإلفرنجي لم يحضر لدى اليونانيين حيث كان  األوروبية

إن  .)paideia)31و arêteث عن ما يحمل معنى الثقافة لدينا يستخدم أفالطون إن أراد الحدي
هو  يشي بالتضاد بين ماهو طبيعي وبين ما" الطبيعة الثانية"لما أسماه  "شيشرون"استخدام 

ثقافي حيث يبرز دور الفعل اإلنساني في تكوين الثقافة بما هي نشاط يرتكز على مراكمة ما يمكن 
  .أن يكون موضعا للتفكير
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إلى  John Dowlingالطبيعة، إذ يخلص جون دولنغ -مبدأ التطور لم يغب عن جدلية التنشئة
يسعنا أن  وهنا ال .)32("تعتمد بدقة على موجهات جينية جوهرية أن تطورات الدماغ المبكرة"

ز أن البيئة التميي ،ما هو مهم أن"نتجاوز الطبيعي أمام العامل الثقافي لكن دولنغ يتابع في نتائجه 
وما تقدم يظهر دور العلم في محاولة . )33("والتنشئة لهما دور في المراحل المبكرة لتطور الدماغ

تفكيك الجدلية وتبسيطها باستخدام التقدم الذي لحق بعلم األعصاب والدماغ كما أن العامل 
محاولة فهم السلوك يمكن التغاضي عنه في  دور ال ماالثقافي المتمثل في البيئة ونمط التنشئة له

  .البشري وما يتضمنه من تصرفات عنيفة

  محاولة توفيقية بين الطبيعي والمكتسب :العنف لدى ستيفن بينكر

 قدم بينكر مجموعة مؤلفات غنية بموضوعات فلسفة اللغة وعلم النفس التطوري والعنف، مثل
ولماذا تراجع  The Blank Slate اءوالصفحة البيض The Language Instinct الغريزة اللغوية

 The Better Angles Of Our Nature: Why المالئكة األفضل في طبيعتنا البشرية: العنف
Violence Has Declined? في محاولة منه لدراسة طبيعة اللغة وعالقتها بالبيولوجيا وبالثقافة ،

ناقص ونحن نعيش أدنى مستوياته لدى اإلنسان، كما أنه قدم أطروحة بارزة تفيد بأن العنف قد ت
التاريخية، وقد ساق بينكر العديد من األشكال البيانية كأدلة تدعم فرضيته إزاء فكرة تراجع العنف، 

، اكتملت أطروحة بينكر في "المالئكة األفضل في طبيعتنا البشرية: لماذا تراجع العنف"ففي كتابه 
أثناء قيامه بتفكيك  .هو طبيعي وما هو مكتسبمحاولة فهم الحدود الفاصلة لفعل العنف بين ما 

يرتبط بالطبيعة البشرية هي محاولة إلضفاء  بينكر فكرة أن العنف غير فطري وال اعتبرلعنف، ا
يدعم مبدأ أن اإلنسان يولد مزود بمبادىء فطرية،  الشرعية على اإليمان العلماني، أي أنه ال

هو، وينتقد ذلك بينكر معتبرا أن نزع المبدأ  وكيف له أن يحاسب على شيء قدم معه ولم يصنعه
وبهذا  .)34("زية في اإليمان العلماني المكرسالعقيدة المرك"الطبيعي عن السلوك اإلنساني بات 

فهو يرفض أن يكون الطابع الثقافي بصورة منفردة هو سمة السلوك البشري، وأن العنف اليمكن 
يضاح وجهة نظره بعد يحاول بينكر إ. ثة والبيئةل الوراأن يأخذ شكال فطريا دون األخذ بعوام

عرضه لمواقف المؤيدين لفرضية أن العنف سلوك مكتسب، يرى في ضوء ذلك أنه ال عالقة يمكن 
يصف األخذ بها في حال كان الوالدان يتسمان بالعدوان بأن يكون الطفل عدوانيا، كما أن من 

يمكن والتسلط ونبذ النساء هو مخطئ، فال  للهيمنةالذكور  ودفع، بتعزيزها للعنفالتربية األمريكية 
في العنف، لكنه للفقر دور يقر بينكر بأن . )35(ة بين التربية والعنف بشكل مستقلبناء عالقة سببي

يمكن تبني فرضية الفقر بشكل مستقل بل هي ضمن مجموعة عوامل تتعلق  يعتبر حاسما، وال ال
ا أن توفر أدوات القتل كالمسدسات، ال يعتبر سببا بالبيئة تساهم في تعزيز وقوع العنف، كم

 .)36(للعنف، ففي فترة عدم وجودها، كانت معدالت ارتكاب الجرائم مرتفعة في مجتمعات كثيرة
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عن عزو سبب العنف إلى جذر محدد بعينه ألن جدلية اكتنفته  النأي بنفسهيتضح أن بينكر أراد 
 .ن الثقافة والطبيعة البشريةب بيوبذلك حاول أن يصل لصيغة توافقية تقار

  الشياطين بصفتها دوافع الشر في الطبيعة البشرية

 تمثلبدايًة البد من تحديد مفهومي الشر والخير، فالشيطان يحمل رمزية الشر والمالئكة 
نكر رمزية الخير، فهذه الثنائية أشغلت بال غالبية الفالسفة بحثًا عن جذور الخير والشر، ويتناول بي

خمسة شياطين ينسب إليها تحريك الشر ونقله من حالة الكمون إلى حالة الفعالية، وهذه الشياطين 
كما  وهي قل ذاتهمن بنية الع motivesهي شروط إمكان وجود العنف في فقه بينكر، تمثل دوافع 

  :يلي

العنف هو عملي وأداتي، ويمثل فئة من فئات العنف، وهذا  Predatory violenceأوًال، اإلفتراس 
وهذه الفكرة تتسق مع فكرة توماس هوبز في السبب األول للنزاع بأن الهجوم لهدف وغاية، 
ويختلف هذا الفعل مع مبدأ أيمانويل كانط األخالقي القائل بأن الفعل األخالقي فعل لذاته 

ق الوسيلة، ويندرج هذا العنف ضمن العمل الخاضع لمنط )37(وليس وسيلة تحقيقًا لغاية ما
ومع أن هذا النوع من العنف عملي بحت إلى أن العقل البشري ال يلتزم بما لديه من منطق 

فتراس وعليه فإن اال )38(العنف بتأثير تطوري وعاطفي أيضا مجرد بل يميل إلى تقليل هذا
دافع من طبيعة اإلنسان لكن هذا الدافع يمكن أن يخضع لمبدأ االصطفاء الطبيعي ويتم كبح 

 .ماحه قدر اإلمكانج

وذلك وهي تتمثل في الرغبة في السلطة والهيبة والمجد والقوة  ،Dominance ثانيا، الهيمنة
الصراع  براز القدرة الفردية لألفراد بين بعضهم كإبراز العضالت المفتولة أويكون من خالل إ

مكن األخذ بهرمون ي. )39(القومية على التفوق بين المجموعات العرقية أو الدينية أو
التستوستيرون كمؤشر على أن الرجال ميالون للعنف أكثر من النساء والذي يكون بكمية 
لدى الذكور تتراوح ما بين خمسة أضعاف إلى عشرة أضعاف على ما هو عليه لدى 

إن امتالك الهيمنة والتي هي جذر من جذور العنف وتحتاج لقوة بالدرجة األولى، . )40(النساء
دافعا طبيعيا لدى البشر يحفز من خالل ما يواجه اإلنسان في بيئته وما تحركه وتمثل 

مورثاته البيولوجية أيضا ولطالما كان الرجال هم السباقون إلى العنف بحكم امتالكهم 
إمكانيات بيولوجية أكثر قوة عما هي عليه لدى اإلناث ويمكن أن يؤخذ هذا كسبب من 

، لماذا يكون الرجال أكثر تواجدًا في السلطة أكثر من مجموعة أسباب لتجيب على السؤال
  .النساء

، وال ينحصر )41(، يتمثل االنتقام بأن تقوم بإيذاء من قام بإيذائك سابقًاRevengeثالثا، االنتقام 
مفاد ما ذكر . )42(في شكل سياسي أو َقبلي ولكنه قابل لالندفاع بسهولة من أي عقل بشري
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نتقام، أنه كامن فينا جميعًا، ويتحرك تبعًا لدوافع إطفاًء لنيران الغل والحقد، سابقًا حول اال
  .باإلضافة إلى أن ثمة اعتقاد سائد أن االنتقام هدوء واطمئنان

حيث ُتبنى على شعور اآلخر باإللم وتعذيبه، اعتقادًا من أن ذلك يجلب  ،Sadism رابعًا، السادية
ن حيث فإن كانت اإلبادة الجماعية هي األسوأ م ،)43(االنشراحللشخص المعذب السعادة و
تعود بأي نفع على من يرتكبها  إن السادية ال .النوعيةع من حيث الكم، فإن السادية هي األبش

رًا تحفيزيًا من سوى التمتع بمعاناة الشخص، وهي تشبه الذوق المكتسب والذي يأخذ مسا
، )44(ة سيسهم بصورة قوية في عدم حصولهالبداييقاف هذا العمل من قبل الدماغ لكن إ

  .تقود إلى مزيد من اإلضرار واألحقاد والعنفوفالسادية تمثل تهديدا لألفراد وللمجتعمات 

، وهي مسبب من مسببات العنف بصورة أكبر من غيرها، حيث Ideologyخامسا، األيديولوجيا 
وظيفها لناس والتي تتحول لعقيدة يمكن تتمثل مجموعة مشتركة من األفكار لدى فئة من ا

تكمن داخل دماغ  األيديولوجيا يكمن بصورة أساسية أنها اللتحقيق أهداف مدمرة، وخطر 
إلى مجموعة كبيرة فتصبح جسما واحدا متفقا في أفكاره  تتعداهفرد واحد بل 

ًا األخذ بمجموعة أفكار على أنها صحيحة وغيرها خاطئ يكون طريق .)45(ومعتقداته
لصراعات واستمرارا للعنف بناًء على أساسات أيديولوجية، فاأليديولوجيا تتقاطع مع 

  .جتماعية واالقتصاديةوالتصورات السياسية واألفكار اال المعتقدات الدينية

  المالئكة بصفتها دوافع الخير في الطبيعة البشرية

ن نعرض أكر هي أساس العنف، بات لزامًا ينبعد أن عرضنا الشياطين الخمسة والتي اعتبرها ب
 هل تمثلما طرحه بينكر حول أفكاره عن الخير وما هي مالئكة الخير التي تثوي في دواخلنا، 

  .شروط إمكان تحقيق السالم وإحالل الالعنف في العالم

  :يلي يعتبر بينكر أن هناك أربعة مالئكة داخلية تحفز الخير فينا وهي كما

فإذا شعر الناس بأوجاع غيرهم، يصبح إيذاء اإلنسان لغيره وكأنه  ،Empathy التعاطف أوًال،
يؤمن بينكر . )46(بالغيريؤذي نفسه وهذا من شأنه تقليل اللجوء إلى العنف وإيقاع الشرور 

أن لدى الناس حس التعاطف والقدرة على التفكير في مآزقهم والمشاركة في أفكار جديدة 
 Abrahamوهذه الجوانب المالئكية التي ذكرها أبراهام لينكولين بين بعضهم البعض،

Lincoln )1809-1856 (وهي من طبيعة اإلنسان)لتي يؤمن بها ستيفن بينكر ويقدموا ،)47 
فالتعاطف ملكة مزروعة فينا تدفعنا ألن نشعر بغيرنا ونضع أنفسنا مكانه في  عنها، مدافعا

 .ألن نكون مسالمين قدر اإلمكان حالة الضرر الواقع عليه وذلك يدفعنا
نتائج ما نقوم به بناًء على دوافعنا ل توقعنايمكننا من و ،Self-controlثانيًا، ضبط النفس 

العنف هو مشكلة في ضبط النفس، . )48(المحركة، وبما يسمح بإعاقة اندفاعاتها وفقًا لذلك
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، )49(لتقليل من العنف عبر التاريخي اويعد ضبط النفس من أكثر الضوابط التي ساهمت ف
قيام ويتطلب ضبط النفس أن نتجاوز كل ما هو فردي قائم على نفع الفرد واإلضرار بالبقية وال

، وإنخراط الناس في شبكات مهنية وقانونية حول المجتمع )50(بما هو جماعي يخدم األغلبية
عنف إلى ثقافة التعامل برفق من ثقافة الشرف الذكورية التي تحتم على الفرد رد العنف بال

إن اإللتزام مع الجماعات مهنيًا وقانونيًا من شأنه . )51(ونبل ضمن إطار الئق وضابط للنفس
كبح جماح النفس الفردية وتأطير فعلها بما يتماشى مع البعد عن النهج المحرض على العنف 

  .واستيعاب اآلخر بعقالنية وتسامح

تزام األفراد التتمثل ب وهو نظام من المعايير والمحرمات ،Moral senseقي ثالثا، الحس األخال
بالعدل من خالل الحدس الذي ال يعتمد على الرجوع إلى ما نختزنه من معارف في ذاكرتنا، 

واالنصياع للسلطة الشرعية، وحماية ماهو محرم، فهو  والوالء للمجتمعات التي ننتمي إليها،
مجموعة من معايير للعدالة من شأنها أن تخلق حالة من العنف نظام من شأنه أن يفرض 

. )52(ألنها تكون عرضة ألن تعقلن أيديولوجيات مبنية على التزمت والقبلية والسلطوية
صمام أمان  يشكلوالمقصود أن الحس األخالقي هو نظام مكتسب لدى الطبيعة البشرية 

ذا النظام لربما يصبح نظام يعزز أعمال العنف الممكنة لكن ه حدوث يضبط المجتمع من
العنف إن حمل بأيديولوجيا أساسها استعمال العنف المعقلن لتبرير نشاطات متطرفة تمارس 

يمكن أن تستخدم األخالق كأداة للتشهير بالمنافس . قبليًا وسلطويًا وما شابهها في النهج
هذا  كونريخ تحت غطاء وإدانته والتعبئة ضده، كما أن العنف لطالما تم تبريره عبر التا

العنف هو طلبا للعدالة وليس إرضاء إلشباع الجشع لدى البشر وبالتالي فهو عنف 
إذن األخالق هي أداة لتحقيق السلم والحس األخالقي دافع في الطبيعة البشرية . )53(أخالقي

 يعنف ضد رأال ممارسة من توظيفيمنع  من شأنه توجيه البشر بعيدا عن العنف لكن ذلك ال
  .مخالف أو منافس

ويقصد به العمليات الذهنية التي تمكن اإلنسان من القيام بتحليل موضوع  ،Reason رابعًا، العقل
ن منفصل، وبما أن األنسان لديه من الملكات ليتعلم ولتفادى أخطائه فإن من غير المعقول أ

لتنوير وبالعقل والعلم أوصل اإلنسان العقالنية هي سمة ا. )54(تبقى حاالت العنف ثابتة النسبة
إلى ما وصل إليه من تقدم وحضارة، وللعقل دور مهم في عقلنة المشاكل التي تواجه اإلنسان 

اللجوء إلى وسائل القوة والعنف إن أردنا النظر بنظرة  بما يجعلها مشاكل قابلة للحل دون
أن اإلنسان ليس خير  نستنتجفاحصة وملخصة لفكرة الخير والشر لدى ستيفن بينكر فإننا س

إما صوب الخير  توجيههبالفطرة وليس بشرير بالفطرة كذلك ولكنه مزود بمحفزات من شأنها 
  .أو صوب الشر
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  تحليل ومناقشة

مع إعطاء أولوية االنطالق ) المكتسب(والثقافي ) الفطري(يزاوج بينكر بين الطبيعي 
ومورثات يحمل اإلنسان ) محفزات(عي بحسب وجود دوافع التأسيسي للطبيعي، إذ أن العنف طبي

العنف مكتسب من حيث تأثر  عبرها ملكات وصفات تميزه ويتبلور تأسيس سلوكه في ضوئها، لكن
هي عوامل اجتماعية واقتصادية  السلوك اإلنساني بما تفرضه عوامل البيئة المختلفة فمنها مثال ما

لمعايير اصطفائية عند اختيار  خضوعهها تطوريا بحيث تجاإ، ويأخذ سلوك العنف ...وسياسية
، حيث أن بينكر "السلم"القيام بسلوك وترك غيره، وما ينطبق على العنف ينطبق على الالعنف 

المالئكة والشياطين تقبع في الطبيعة البشرية ذاتها، فالمالئكة  سماها) محفزات(دوافع  وجوداعتبر 
 .العنف، أما الشياطين فهي من تدفعنا للقيام بأعمال العنف هي المسؤؤلة عن توجيهنا بعيدا عن

، كما أنه لم يمل كل والراكد يحسب لبينكر أنه حرضنا على التفكير بخالف السائد والمتداول
األساس الطبيعي للبشر بل وازن في أفكاره مع السلوك المكتسب والذي تأثر ضمن  الميل نحو

كما أنه يريد أن . الت المختلفة التي طرأت على حياة البشرسلسلة زمنية طويلة بالعديد من التحو
يؤصل لفكرته حول تراجع العنف بأنها تمت في كنف الليبرالية وليدة عصر التنوير، عصر العقل 
والعلم واإلنسانية، والليبرالية هي مجموعة من األفكار السياسية التي تأخذنا إلى ما انبثق عنها من 

 . تبلورت في نظام الرأسماليةأفكار اقتصادية تكثفت و

يعطي جانب الوراثة أهمية كبرى، لكن الوراثة  مع أن بينكر ينطلق من الطبيعة البشرية لكنه ال
تتصل اتصاال وثيقا بالطبيعة البشرية في تقديم تفسيرات لسلوكيات مختلفة، حيث استنتج بينكر 

أن معظم " إذ يرى ؛د سبب سلوكياتهمتحدي أن دور الجينات يتم تعظيمه من قبل الناس في
وجود  يعتبرفحالة التوأمين المتماثلين كفيلة بشرح ذلك، إذ  )55("تأثيرات الجينات هي احتماالت

سمة في التؤام األول تكون من خالل فرصة واحدة بأن تكون موجودة لدى التؤام اآلخر مع أن 
حيث أن . )56("الجينات ليست كل شيءأن "كما أن بينكر يعتبر . جينا وراثيا مشتركا يجمعهما

مع أن بينكر يستعين بالعلوم كعلم النفس . يكون واحدا تأثير الجينات يتفاوت بحسب البيئة وال
التطوري والبيولوجيا لتوضيح مدى صحة أرائه لكنه يؤصل فكرته فلسفيا بالعودة إلى مفهومي 

ق وتحديدا في الفلسفة اليونانية الخير والشر وقد كان لهما أهمية تأسيسية في فلسفة األخال
والفلسفة الوسطى، وبذلك يعتبر ما قام به بينكر من تحليل بداللة مفهومي الخير والشر هي 
محاولة لتأطير فكرته تأطيرا فلسفيا، كما أنه درس أفكار جون لوك وروسو ونقدها متجاوزها نحو 

  . رؤية توفق بين العلم والفلسفة

، )57("بشرية هي المشلكة وهي الحل أيضاأن الطبيعة ال"ا خلص إليه بينكر يمكن القول إن م
 قد عادوهذا هو مفتاح فهمنا للذات األنسانية وكيف يمكننا فهم سلوك العنف في ضوء ذلك، كما 
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أن الطبيعية البشرية تحوي عيوبا وفي ذات الوقت تحوي "بقوله  تأكيد هذه النتيجة ليعيدبينكر 
مشددا على أن الخلل موجود في الطبيعة البشرية لكن العالج  )58("ه العيوببذورا لتحسين هذ
 .موجود فيها أيضا
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 "عرض وموازنة"الدستور األردني و الشريعة اإلسالمية بني الحقوق االقتصادية
  
  **الجبور عودفادي سو *عبدالله محمد الزيوت

  

  ملخص

تناولت هذه الدراسة الحقوق االقتصادية في الدستور األردني والمتمثلة بحق التملك وحق العمل، من 
 مدىلحقوق في الشريعة اإلسالمية، بغية الوقوف على جهة الموازنة بينها وبين التكييف الفقهي لهذه ا

  .الدستور األردني للشريعة االسالمية في هذا الجانب موافقة

وقد َخُلصت الدراسة إلى أن أغلب ما ورد من مواد الدستور األردني جاء موافقًا للشريعة، خال بعض 
  .المواد التي خالفت فيها الشريعة في بعض تفصيالتها

اسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وأوصت بضرورة مراجعة المواد التي لـم  واعتمدت الدر
  .فلم تفرق بين العمل المشروع وغير المشروع ُتقيده،

 

Economic Law; a Comparison Between Islamic Sharia and the 
Jordanian Constitution "Presentation and Budget"  

 

Abdullah M. Al-Zyout, Ph.D. in Judiciary and Sharia Politics, University of 
Jordan, Amman, Jordan. 

Fadi S. AlJbour, Associate Doctor of Jurisprudence and its Fundamentals, 
University of Jordan, Amman, Jordan. 

 

Abstract 
This study deals with the economic laws in the Jordanian constitution, namely the 

right of ownership and the right to work on one hand, and the balancing of these rights 
with Islamic law in order to determine the extent to which the Jordanian constitution 
approves Islamic law in this regard. The study concluded that most of the articles of the 
Jordanian constitution came in accordance with Shari'a, with some of the articles that 
contradicted the Sharia in some of their finer details. The study relied on the descriptive, 
analytical and comparative approach, and recommended that the articles that did not 
comply with Sharia should be reviewed until there is no distinguishing between 
legitimate and illegitimate work. 
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  : المقدمة

 أجمعين،الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
  :وبعد

فمن المعلوم أن المجتمع المسلم ينضبط بقوانين الشريعة ويحتكم إلى مصادرها، ولذا فمن 
الضرورة أن تكون ممارسته وأفعاله منضبطة بما جاء في التشريع اإلسالمي، ودستور الدولة 

لمسلمة من الجوانب المهمة التي يراعى فيها حضور الشريعة االسالمية، لما تتوفر عليه هذه ا
يا ايها الذين آمنوا : الشريعة الغراء من أسباب المكنة والقوة وكرامة االنسان، يقول الله تعالى

القرآن وقد نص الدستور في مواده األولى على أن . استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم
الكريم والسنة النبوية من مصادر التشريع في الدولة، وعليه يتوجب على المشتغلين بالدستور 
 وبمواده وما يتفرع منه من القوانين النظر المستمر والموازنة بين الدستور وبين نصوص الشريعة

ع في دستور االسالمية، وصوال إلى حالة التوافق المرجوة بين ما جاء في القرآن الكريم وما وض
  .الدولة

ولعل أحد أهم جوانب التشريع في دساتير االمم عبر العصور ما يسمى بحقوق االنسان، 
وهو الجانب الذي راعى استحقاق االنسان ألسباب العيش الكريم، وعدم التعدي عليه بسلبه أحد 

  .االقتصاديةهذه األسباب، ومن ذلك الحقوق 

م الحقوق المؤثرة في حياة االنسان، من هنا لمست وقد رأيت أن الحقوق االقتصادية من أه
أهمية بالغة في عرض ما جاء من الحقوق االقتصادية في الدستور االردني على ما جاء من 

  .نصوص الكتاب والسنة، والموازنة بينهما

حق التملك وحق العمل، وفي هذه : والحقوق االقتصادية في الدستور األردني اثنان هما
لهذين الحقين شرحا ومقارنة بما استقرت عليه أحكام الشريعة فيهما، تأكيدًا الدراسة سأعرض 

  .على ضمانة هذه الحقوق لإلنسان، وإبعادًا لما خالف منهما الشريعة

  :مشكلة الدراسة

  :ستجيب الدراسة عن السؤال الرئيس اآلتي

في التشريع  بما جاء الحقوق االقتصادية التي نص عليها الدستور األردني موافقةما مدى 
  ؟االسالمي

  :يتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتيةو
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بما جاء في  التي نص عليها الدستور األردني المواد المتعلقة بحق التملك موافقةما مدى  .1
  ؟التشريع االسالمي

بما جاء في  التي نص عليها الدستور األردني المواد المتعلقة بحق العمل موافقةما مدى  .2
  ؟االسالميالتشريع 

  :أهمية الدراسة

  :تتضح أهمية الدراسة في عدة نواح منها

أنها الدراسة األولى التي تبحث في مدى مشروعية الحقوق االقتصادية التي نص عليها . 1
 .الدستور األردني

  .حاجة الباحثين المختصين للوقوف على األحكام التفصيلية، المتعلقة بالحقوق االقتصادية. 2

ت العلمية في المكتبة الفقهية اإلسالمية التي يمكن الرجوع إليها التي تتناول هذا قلة الدراسا. 3
  .الموضوع

  :أهداف الدراسة

  : تهدف الدراسة إلى عدة أهداف منها

 .التعريف بمفهوم الدستور األردني، والحقوق االقتصادية .1
 .بيان مشروعية الحقوق االقتصادية التي نص عليها الدستور األردني .2

 .همية التفريق بين الحقوق االقتصادية المشروعة من الغير مشروعةبيان أ .3

  :منهج الدراسة

المنهج االستقرائي وذلك بتتبع الحقوق االقتصادية التي نص اعتمد الباحث في دراسته على 
المنهج الوصفي المتمثل بدراسة المواد الدستورية المتعلقة بالحقوق ، وعليها الدستور األردني

استخالص النتائج من خالل النظر في بالمنهج التحليلي ، وعرضها على األدلة الشرعيةاالقتصادية و
الدراسات الفقهية والقانونية المتوفرة عن مشكلة الدراسة، ومن ثم تحليلها للوصول إلى إجابات 

  .عن أسئلة الدراسة
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 .قتصاديةالحقوق اال، وتعريف الدستور األردني: المبحث األول

  :تعريف الدستور لغة: المطلب األول

الدستور كلمة فارسية تعني الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند ومرتباتهم، والذي تجمع فيه 
" ور"بمعنى قاعدة، وكلمة " دست"قوانين الملك، وتطلق أيضا على الوزير، وهي مركبة من كلمة 

ي أعقاب اتصال العرب بالفرس بعد الفتح أي صاحب، وقد دخلت هذه الكلمة إلى العربية ف
اإلسالمي، ثم شاع استعمال كلمة الدستور في المصطلح السياسي والدستوري العربي وذلك في 

القانون األساسي الذي "منضبط وصارت تعني  وجهمرحلة تاريخية لم يحددها المؤرخون على 
 )1(."يبين أصول نظام الحكم

  :ي االصطالحتعريف الدستور ف: المطلب الثاني

مجموعة األحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها،  :)2(يعرف الدستور اصطالحا بأنه
 .وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم

هو األحكام  وينطبق تعريف الدستور هذا على تعريف القانون الدستوري؛ ألن القانون الدستوري
هو مجموعة األحكام الدستورية : الدستورية المطبقة في بلد ما، والدستور المطبق في بلد ما

الخاصة بهذا البلد، ويعتبر الدستور أهم القوانين السارية في الدولة، بل أساس هذه القوانين، 
ن طريق ويجب أال تخالف القوانين حكما أو أحكاما دستورية، ويجرى وضع الدستور عادة ع

  .التشريعيةسلطة أعلى من السلطة 

هي التي تتعلق باألموال ومنافعها أي التي يكون محلها و :االقتصادية الحقوق: المطلب الثالث
أو المنفعة، كحق البائع في الثمن، والمشتري في المبيع، وحق الشفعة، وحقوق  المال

  .)3(االرتفاق، وحق الخيار، وحق المستأجر في السكنى، ونحوها

  .حق التملك: المبحث الثاني

ملك الشيء إذا احتواه قادرا على : يقال) ملك(الثالثي  منملك تمصدر : اللغة التملك في
بأنه حكم شرعي يقدر في عين : ابن السبكي من الشافعية عرفه :االصطالح ، وفي)4(االستبداد به

جاء و. )5(ن حيث هو كذلكأو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به، والعوض عنه م
الجرجاني بأنه اتصال شرعي بين اإلنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن عند 

  .)6(تصرف غيره فيه

  



 "عرض وموازنة"الدستور األردني و الشريعة اإلسالمية بين الحقوق االقتصادية   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3747

  .الشريعة اإلسالميةفي حق التملك : األولالمطلب 

رك تبا-اإلسالم التملك لألفراد، وبهذا اإلقرار أمكن للفرد أن يكون مالكا؛ قال الله  لقد أقر
فأثبت ) 71: يس(} أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون{: - وتعالى

وإن تبتم فلكم {: وقد قال تعالى -سبحانه وتعالى-الله تعالى هنا للناس الملك؛ لما خلقه الله 
لملك للناس، فأثبتت هذه اآلية ا) 279: من اآلية: البقرة(} رءوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون

وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي {: وأضافت المال إليهم إضافة ملك واختصاص، وقد قال تعالى
وسيجنبها األتقى الذي يؤتي ماله {: وقال) 152: من اآلية: األنعام(} أحسن حتى يبلغ أشده

  ).18 -  17: الليل(} يتزكى

ن؛ مما يدل داللة قاطعة واضحة على أن فهذه اآليات الكريمات وأمثالها تضيف المال لإلنسا
اإلسالم يقر مبدأ الملكية، وفي السنة النبوية الشيء الكثير من األحاديث الشريفة التي تقرر هذا 

ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب من : ((-صلى الله عليه وآله وسلم- المبدأ، ومن ذلك ما قاله 
األساس اإلقرار بمبدأ حق الملكية، من  هذا وجاءت النظم في اإلسالم ثابتة على )7())نفسه

اإلسالم هو دين العدل والوسطية؛ ف. الميراث والزكاة، والمهور في النكاح، والنفقات، وغير ذلك
ألنه من حكيم خبير فهو يقرر حقوق الفرد وقيمته، كما يقرر حقوق المجتمع وقيمته، ويقيم توازًنا 

بحيث ال يطغى على كيان اآلخرين، ويمنح المجتمع والدولة بينهما، فيمنح الفرد قدرا من الحرية؛ 
التي تمثِّله سلطة في تنظيم الروابط االجتماعية واالقتصادية وغيرها، على أساس من الحب 

 .)8(المتبادل والتعاون بين الفرد والجماعة، ال على أساس الحقد وإيجاد العداوات بين الناس

ِللَِّه مْلك السمواِت ﴿: - تعالى  -انه وتعالى؛ لقوله سبح - المالك الحقيقي للمال هو الله 
ضاْلَأرتعالى  -، واإلنسان مستخَلف في هذا المال ومؤتمن عليه؛ قال )120: المائدة(﴾ و- :

امر ، وبناًء على ذلك فيلزم اإلنسان التقيد بأو)7: الحديد(وَأْنِفُقوا ِمما جعَلُكم مسَتْخَلِفين ِفيِه ﴾ ﴿
  .في التملك - سبحانه وتعالى  -الله 

والمال في نظر اإلسالم ليس غايًة مقصودًة لذاتها، وإنما هو وسيلٌة لتحصيل المنافع وتأمين 
 )9(.تالحاجا

, وحب التملك فطرة في اإلنسان منذ أن أهبطه الله إلى األرض إلى أن يرثها سبحانه وتعالى
خالفه إال عتاة المالحدة الذين كابروا الحقائق واألمور  ولم يجرء على, وهو أمر معلوم بالضرورة

وقد أصبحت هذه القضية من أهم القضايا التي شغلت أفكار البشر على امتداد تاريخهم، , الواقعة
أرادها إلعمار األرض، إال أن  -عز وجل- وهي قضية فطرية في اإلنسان، وال يالم عليها؛ ألن الله 

وقد , ملكه الفردي وقد يكون مذموما حسب تصرفه في مالهصاحبها قد يكون ممدوحا في ت
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, واعترف بها ولكنه هذبها على طريقة ال ضرر وال ضرار, عالجها اإلسالم بأحسن نظام وأعدله
  .)10(سواء أكانت ملكية فردية أو جماعية

  :)11(أنواع الملك باعتبار صاحبه: ولالفرع األ

وتضم كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه، كبيت  :ملكية الدولة أو ملكية بيته المال: أوال
مال الزكاة بأنواعها، وبيت مال المصالح، كالخراج والفيء وخمس الغنائم والجزية والعشور 

  .والركاز، وبيت مال الضوائع

وهى ملكية مشتركة بين مجموع أفراد األمة دون أن يختص بها : الملكية العامة أو الجماعية: ثانيا
نهم، وتشمل المرافق العامة من أنهار وشوارع وطرقات ومراعى وغابات وغيرها، أحد م

  .كاألراضي التي فتحت عنوة ولم توزع على الغانمين: واألراضي الموقوفة لمصلحة المسلمين

والمعادن المستقرة في األراضي بخلق الله ظاهرة وباطنة، كالذهب والفضة والنحاس والحديد 
  .والبترول

ويكون مستحقها وصاحبها فردا أو جماعة على سبيل االشتراك، وتشمل : لكية الخاصةالم: ثالثا
كل األموال الحالل، من نقود وعروض قنية وعروض تجارة وأصول ثابتة ووسائل اإلنتاج، 

  .والتي ال تقع ضمن الملكية العامة المشتركة للمسلمين أو ملكية بيته مال المسلمين

  :وأسبابهشروط التملك : نيالفرع الثا

  :)12(ويشترط في صحة التملك شرطان أساسيان هما

  .أهلية المتملك -أ 

  .عدم قيام المانع من التملك - ب 

  : )13(ثمانية التملكأسباب 

كالبيع والقراض والرهن واإلجارة والمساقات والقسمة والشفعة والعارية : المعاوضات: أوال
  .)14(مانالوديعة والحبس والوكالة والحوالة والحمالة والض

هو كل ما يتركه الميت من أموال منقولة أو غير منقولة، كالعقارات وغيرها، وهي : ثالميرا :ثانيا
مصدر كأحد المصادر التي تمثل جانبا في سد الحاجة كغيره من سائر الموارد التي أتاحها 

  .)15(اإلسالم لكل من يستحقه من ذكور أو إناث صغارا كانوا أم كبارا

وهب يهب، : منفقد جاء معنى الهبة  ،هي العطية الخالية عن األعواض واألغراض :تالهبا: ثالثا
الهبة، بكسر الهاء، وجمعها : هب، هبة ووهبا، فهو واهب، والمفعول موهوب، والموهبة

العطية، وهبت لزيد ماال : والموهبة. كان أكثر هبة منه: وواهبه، فوهبه يهبه ويهبه. مواهب
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يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء {، وفي التنزيل )16( عوضأهبه له هبة أعطيته بال
  ].49: الشورى[} الذكور

وصيته وإليه وصاية ووصيته، ووصيته وأوصيته، : جمع وصية، يقال هي: الوصايا: رابعا
وسميت الوصية وصية؛ ألن الميت لما : وصلته: وأوصيت إليه، ووصيت الشيء بالشيء وصيا

وصى وأوصى : ه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته، يقالأوصى بها وصل ما كان في
  .)17(الوصية والوصاة: وصى الرجل أيضا، واالسم: بمعنى، ويقال

ِمن بعِد وِصيٍة {األصل في ثبوت الوصايا وتعلق األحكام بها قوله تعالى في آية المواريث 
نيد ا َأوهوِصي ب{: ، وقوله)11: سورة النساء،(} ي كَتر نُت إواْلم ُكمدَأح رضَذا حإ ُكمَليع ُكِتب

صلى الله عليه  -، وقوله )180: سورة البقرة، اآلية(} َخيرا اْلوِصيُة ِلْلواِلدين واْلَأْقربين باْلمعروِف
، إذا ثبت )18("ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إال ووصيته عنده: "-وسلم 

ذلك فهي مندوب إليها، للخبر الذي رويناه، وألن فيها تحرزا واحتياطا ألن اإلنسان ال يدري متى 
يأتيه أمر الله عز وجل، وقد يكون عليه حقوق يحتاج إلى التخلص منها فيجب أن يكون على 

  . )19(استظهار من ذلك

رث، وال في معصية، وهي في وتجب على من له ما يوِصي فيه، وال تصح ضرارا، وال لوا
  .)20( ويجب تقديم قضاء الديون القرب من الثلث وال يجوز الزيادة عن ذلك إال بموافقة الورثة،

وقفت الدابة إذا حبستها على مكانها، ومنه الموقف ألن الناس : الحبس، يقال :الوقف: خامسا
  .)21(أي يحبسون للحساب: يوقفون فيه

فة معلومة، وهو حبس العين على ملك الواقف والتصدق حبس شيء معلوم بص: وفي الشرع
  .)22(إذا مت فقد وقفته: بالمنفعة، وال يلزم إال أن يحكم به حاكم، أو يقول

هي ما أخذ من أموال أهل : واصطالحا )23(الفوز بالشيء بال مشقة: في اللغة :الغنيمة: سادسا
  .)24(الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة 

   .)25(وذ من الكفار عن طريق الحرب والقتالهي المال المأخ :أو

حق الغانمين في تملك الغنائم عند الحنفية يتدرج في مراتب ثالث، يثبت في أولها أصل و
  .الحق العام، ويتأكد في ثانيها هذا الحق، ويتخصص في ثالثها حق كل مجاهد به

مين بمجرد األخذ يتعلق أصل الحق العام في تملك الغنيمة للغان .ففي المرتبة األولى
  .)26(واالستيالء، ولكن ال تثبت الملكية قبل اإلحراز بدار اإلسالم عند الحنفية
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تنتقل ملكية أموال العدو إلى الغانمين بمجرد : وعند بقية األئمة والشيعة الزيدية واإلمامة
  .)27(االستيالء، فيثبت لهم الملك في الغنيمة قبل اإلحراز بدار اإلسالم

ح عند الشافعية أن تملك أموال األعداء ال يثبت إال باالستيالء مع القسمة أو إال أن الراج
  .)28(اختيار التملك

واعلموا أنما غنمتم من شيء، فأن لله خمسه، {: وتوزيع الغنائم موضح في قوله تعالى
على وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، وما أنزلنا 

فتقسم الغنيمة ] 8/ 41:األنفال[} عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير
  .)29(الخمس لمن ذكرتهم اآلية واألربعة األخماس للغانمين: خمسة أسهم

شرع اإلسالم إحياء األرض الموات التي ال مالك لها وليس لها اختصاص : اإلحياء: سابعا
فقهم، بل جعل من يحيي هذه األرض ملكا له، فاإلسالم رغب في أن بمصالح الناس ومرا

يتوسع الناس في المعاش والعمران وينتشروا في األرض ويحيوا مواتها فتكثر ثرواتهم وبهذا 
  .يتحقق لهم بذلك القوة

  :ولكن الفقهاء اختلفوا في تملك األرض الموات باإلحياء فذهبوا الى مذهبين

يحتاج إحياء الموات إلى إذن اإلمام  )31(:والمالكية )30(به أبو حنيفة الذي قال: المذهب األول
فإذا لم يأذن  )32(»ليس للمرء إال ما طابت به نفس إمامه«: أو نائبه، لقوله صلى الله عليه وسلم

  .اإلمام أو نائبه ال يجوز التملك، ويكون التملك باطل

يجوز تملك األرض باإلحياء، : )35(بلةوالحنا )34(والشافعية )33(قال الصاحبان: المذهب الثاني
من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق «: وإن لم يأذن اإلمام فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم

فقد استدل الجمهور أن الملك يثبت للمحيي من غير اشتراط إذن اإلمام أو نائبه،  )36(»ظالم حق
ه بدون إذن اإلمام أو نائبه، كما لو أخذ وألن إحياء األرض مباح استولى عليه المحيي، فيملك

  .إنسان صيدا أو حش كأل

  :الراي الراجح

أن االحياء ال يحتاج إذن اإلمام أو نائبه، وذلك أن الملك لله، وقد أباح ذلك  انيرى الباحث
من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم «كما أخبر نبينا محمد في الحديث السابق الذكر 

  .و ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلةوه )37(»حق

وهي مصارف الزكاة المحصورة في ثمانية أصناف، والتي نص عليها القرآن : الصدقات: ثامنا
ِة ُقُلوبهم إنَّما الصدَقاُت ِلْلُفَقراِء واْلمساِكين واْلعاِمِلين عَليها واْلمؤلََّف{: الكريم في قوله تعالى
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ِكيمح ِليمع اللَّهاللَِّه و نًة ميضَفر يلبالس ناباللَِّه و يلبِفي سو اْلَغاِرِمينَقاِب وِفي الرسورة (} و
فهذه االصناف الثمانية المذكورة في اآلية الكريمة يجوز لهم التملك من ). 60: التوبة

  .الصدقات

بل حث عليها وأوجب  ،من امتالك المال بالطرق الشرعية التي أباحها فاإلسالم لم يمنع أحدا
وأكد على الغني والفقير التزام  ،وفضل اليد العليا على اليد السفلى ،المشي في مناكب األرض

تقوى الله ومراقبته فيما يملكان من المال؛ لتنبع المراقبة الصحيحة من داخل النفس على سلوك 
المال ومصادر التكسب في فئة خاصة من الناس أنه سلوك غير مرضي  وبين أن احتباس ،مهذب

هو {: وشرع لذلك قواعد وأنظمة تكفل المصالح وتحقق السعادة للجميع في ظل قوله تعالى ،عنه
الذي خلق لكم ما في األرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء 

باح لهم التملك واالنتفاع بكل ما في األرض التي هي ملك ، فالناس كلهم على حد سواء ي}عليم
وكلهم مستخلفون على هذه الخيرات أمناء عليها لمالكها الحقيقي  ،الجميع بتمليك الله تعالى لهم

يتصرفون فيها في حدود ما أذن لهم به فقط، فمن تجاوز ذلك فقد عصى الله  ،وهو الله تعالى
  .تعالى وتعدى وظلم

اإلسالم قد ضمن في تشريعاته حق الملكية العامة والملكية الفردية وهي  وبهذا يتضح أن
اختصاص إنسان بشيء يخوله شرعا االنتفاع والتصرف فيه وحده ابتداء إال "التي يراد بها 

أصالة أو إنابة، كما ضمن اإلسالم حسن توزيع الثروات وحدود األرباح والحقوق ) 38("لمانع
 ،لم يجعلها فوضى -كما عرفت  - أن اإلسالم وهو يبيح الملكية الفردية إال  ،األخالقية في كل ذلك

 ،وحرم على الغير أخذ أي مال ليس له فيه حق مشروع ،بل نظم طريقة التملك وطريقة اإلنفاق
ما دامت تلك  ،وسن العقاب على كل من يتعدى على الملكية الخاصة للغير بدون وجه شرعي

وجعل له حرية  ،فجعل لصاحب المال حرمة مصونة ،صحيحة الملكية قد قامت من طرق ومكاسب
 ،كالوصية بجزء من ماله ألي عمل خيري ،سواء أكان ذلك في حياته أو بعد مماته ،التصرف فيه

ولم يبح أن يتعدى المال الموصي به الثلث حماية لمصلحة الشخص نفسه أوال، ولبقية ورثته 
  )39(.آخرا

ويحفز الجميع  ،مع تنظيما يضمن صالح الفرد والمجتمعكما نظم اإلسالم كل طوائف المجت
فقد جعل اإلسالم للدولة نظاما تلتزمه تجاه أفراد  ،على الرغبة والتفاني في العمل وفي اإلنتاج

فال يجوز أن تطغى سلطة الدولة على مجتمعها دون نظام  ،قائم على العدل بين الجميع ،مجتمعها
وقد  ،فإنهم مسئولون أمام الله تعالى ،البذخ والشعب في حاجةوال أن تعيش في الترف و ،أو رقابة

وردت النصوص الكثيرة في الوعيد الشديد لهم إذا جاروا وظلموا أو غشوا شعوبهم ورعيتهم، 
 ،فللدولة في اإلسالم السلطة التنفيذية ورعاية مصالح الشعوب والذب عنها، وإبرام العقود وحلها

وتوزيعها  ،وجباية األموال على الطريق الشرعي ،وقاف اإلسالميةوفرض الرقابة واإلشراف على األ
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وغير ذلك من الصالحيات الكثيرة، وأوجب في المقابل على كل فرد أن يكون  ،على المستحقين
إال أن يؤمروا بالكفر الواضح فال طاعة لهم؛ إذ  ،مخلصا للدولة سامعا مطيعا في كل ما يأمرون به

وعلى الناس أن يتصرفوا بالتي هي أحسن وأنجح غير  ،الخالقال طاعة لمخلوق في معصية 
  .)40(متهورين أو مستهينين بالعواقب

  .التملكحق موقف الدستور األردني من : المطلب الثاني

يعد حق التملك من الحريات األساسية لألفراد وفقا للفلسفة التي سادت في القرنين الثامن 
وإعالن الحقوق تنص على قدسية حق التملك وعدم لذلك كانت الدساتير . رعشر والتاسع عش

المساس به باعتباره حقا طبيعيا لإلنسان وبحجة أن النشاط االقتصادي تحكمه قوانين طبيعية ال 
خل للدولة فيها، وأن هذه القوانين تحقق الخير والرخاء للجماعة، وقد كان ذلك بمثابة رد فعل 

  .)41(يم التملك وإخضاعها لقيود شديدةلمدرسة التجاريين التي كانت تدعو الى تنظ

غير أنه تحت تأثير الفكر االشتراكي ومذهب التدخل، أخضعت الدول المعاصرة الحقوق 
االقتصادية لتنظيم دقيق وقيود عديدة، تحقيقا لمبادئ العدالة االجتماعية، حتى أصبحت هذه 

للنشاط االقتصادي في  الحقوق موجهة لخدمة االقتصاد القومي، ومنظمة في إطار تخطيط عام
الدولة، وأصبح الرأي الغالب اليوم يميل إلى اعتبار هذه الحريات وظائف اجتماعية تهدف إلى 
خدمة الصالح العام للجماعة أكثر منها حقوقا فردية ألصحابها، ولذلك نجد البعض يقرنها بالحقوق 

  .)42(أيضا حق العملمنها  االجتماعية ويسميها جميعا بالحقوق االجتماعية واالقتصادية

ونص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حق الملكية صراحة، وحظر المساس بهذا الحق 
، وال يجوز تجريد أحد من ملكه هلكل شخص حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع غير(تعسفا 
ي أشار فاألصل عدم المساس بهذا الحق لقاء تعويض عادل، والمالحظ أن اإلعالن العالم) تعسفا

للحق في الملكية الخاصة، دون المال العام باعتبار أن الخشية تكمن في المساس بالمال الخاص، 
في حين أن المال له من يحميه، حيث تحرص الدولة عادة على حماية المال العام من أي اعتداء 

  .)43(أو مساس

شعب وتحميها تخضع الملكية لرقابة ال"من الدستور المصري على أن  29ونصت المادة 
  ".الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة: الدولة، وهي ثالثة أنواع

كما ورد في النص، هي ملكية الشعب ولها حرمتها، وحمايتها ودعمها واجب : والملكية العامة
  .تهاهي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعاي: على كل مواطن، والملكية التعاونية
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ينظم القانون أداء وظيفتها االجتماعية في خدمة االقتصاد القومي وفي : والملكية الخاصة
إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغالل، وال يجوز أن تتعارض في استخدامها مع الخير العام 

  .)44(للشعب

ماية الحق في لتنظيم وح، )23(نص المادة  ،م2015وقد أفرد الدستور العراقي النافذ لسنة 
  :الملكية

الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك االنتفاع بها واستغاللها والتصرف بها في حدود 
 .القانون

 .ال يجوز نزع الملكية إال ألغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون

ر المنقول إال للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق وال يجوز لغيره تملك غي  - أ
  .)45(يحظر التملك ألغراض التغيير السكاني -ما استثنى القانون، ب

ال يستملك ملك أحد اال للمنفعة العامة وفي ) 11(أما الدستور األردني فقد نص في المادة 
ال تفرض قروض جبرية وال ) 12(وفي المادة . مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون

  .أو غير منقولة اال بمقتضى القانون تصادر أموال منقولة

كفل الدستور األردني حق التملك، وجاء القانون المدني األردني، وقانون العقوبات شارحًا 
  : وموضحًا لما ورد في الدستور ومن ذلك

  )46(:مقتضيات حق التملك: الفرع األول

) 262(المادة حق الدفاع الشرعي عن نفسه وعرضه وماله، فقد أقر قانون العقوبات في  .1
من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان (

 .).غير مسؤول على أال يتجاوز قد الضرورة وإال أصبح ملزما بالضمان بقد م جاوزت
 .ضمنت الدولة للشخص حماية حقه عن طريق القضاء، وتخوله الحصول على الحماية .2

 . ت العامة في الدولة لدفع اإلعتداء عن ها الحقالتقدم إلى السلطا .3

االعتداء على الملكية الخاصة حيث  1960لسنة ) 16(جرم قانون العقوبات األردني رقم و
، حيث يعاقب الجاني على فعله بالحبس أو )454 - 445، 444(ورد ذلك في المواد ذات األرقام 

عتداء على األموال المنقولة، هدم وتخريب األبنية الغرامة أو بكلتا العقوبتين، وقد شمل القانون اال
واألسوار والممتلكات ونحوها، االعتداء على األراضي والمزروعات، إتالف اآلالت الزراعية، 

  .التسبب في هالك الحيوانات من ماشية ونحوها
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  .خصائص حق التملك: الفرع الثاني

وعرفته في ) 1197إلى 1018(نظم القانون المدني األردني أحكام حق التملك في المواد
هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا : حق الملكية"بقولها ) 1018/1(المادة 

  )47(:، فحق التملك يتضمن ثالثة عناصر هي"عينا ومنفعة وإستغالال

هو إستخدام الشي فيما هو قابل له للحصول على منافعه واإلقادة منه مباشرة : اإلستعمال .1
 .الحصول على ثماره، ودون المساس بجوهره بغير

وهو القيام باألعمال الالزمة للحصول على ثمار الشيء، وهي ما يتولد عنه بصفة : اإلستغالل .2
 .دورية منظمة ومتجددة دون مساس بجوهره

وهو التصرف في الشيء بحيث يستخدمه استخداما يستنفذه كله أو بعضه، أي : التصرف .3
 .الملكية أو عنصر من عناصره فعال أو قوال التخلي عن الشيء محل حق

  .نطاق حق التملك: الفرع الثالث

من القانون المدني األردني أن ) 1019/1(فقد نصت المادة : ، ما يتفرع عنهالشيء ذاته .1
مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية، بحيث ال يمكن فصله عنه دون أن يهلك 

 .أو يتلف أو يتغير
على من ملك ) 1019/2(وأيضا نص القانون نفسه في المادة : ألرض وما تحتهاما فوق ا .2

أرضا ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًا وعمقًا إال إذا نص القانون أو 
  .قضى االتفاق بغير ذلك

  .نزع الملكية: الفرع الرابع

في العالم وحقا أساسيا لهم منذ  كانت الملكية الخاصة وال زالت من أهم األمور البشرية
القدم، والدستور األردني كان له دور بارز باالهتمام في هذا الجانب وخصوصا ما يتعلق بالملكية 
الخاصة، إذ نص صراحة على أنه ال يستملك ملك أحد إال للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل 

لبينان  1987لسنة ) 12(األردني رقم ، وقد جاء قانون االستمالك )48(حسبما يعين في القانون
  : )49(شروط االستمالك

فقد أكدت محكمة العدل األردنية على هذا : أن يكون نزع الملكية مقصورا على العقارات .1
إن كلمة عقار الواردة في قانون االستمالك قد جاءت بصيغة اإلطالق فهنا تجري (المفهوم 

أو أكثر وما عليها من أبنية وأشجار على إطالقها بحيث تشمل أية أرض مملوكة لشخص 
ثابتة أخرى، وجميع الحقوق المتعلقة بهذا العقار ذلك بغض النظر عن نوع المنطقة التنظيمية 

محكمة العدل العليا األردنية (التي يقع بها العقار أكانت منطقة سكنية أو صناعية أو تجارية 
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حق االنتفاع، فال يجوز نزع  فما ينطبق على المنقوالت ينطبق على) 170/82قرار رقم 
ملكيتها إال على سبيل االستثناء، هذا وال يشترط إن تكون هناك مواصفات خاصة بالعقار 

 .)50(حتى تستطيع اإلدارة سلب ملكيتها

فمن المسلم به أن المنفعة العامة هي الغاية التي : أن يقع نزع الملكية لتحقيق منفعة عامة .2
كية وغايتها، يعني عدم شرعية اإلجراء، وتبعا تكون المنفعة تهدف إلى تحقيق إجراء نزع المل

  .العامة أساسا لنزع الملكية

ويقصد بالتعويض العادل كما جاء في قانون : أن يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل .3
االستمالك بأنه المقابل النقدي الذي تدفعه جهة االستمالك إلى صاحب العقار نتيجة 

قار، إذ أن التعويض العادل شرط طبيعي إليجاد التوازن بين المصلحة الستمالكها لهذا الع
  .الخاصة، والمصلحة العامة

عل ضرورة تعويض صاحب العقار تعويضا عادال ) 11(وقد نص الدستور األردني في المادة 
   .حسب ما يقرره القانون من خالل وضع األسس التي يقوم عليها التعويض للمتضرر

  الموازنة 

ن اإلسالم فرق بين حق التملك المشروع وغير المشروع، فقد حلل التملك المشروع نالحظ أ
وحث عليه، وبين الطرق الشرعية للحصول علية، وحرم التملك الغير مشروع وحذر منه بالعقوبة 

  .الدنيوية واألخروية، وذلك لما يعود على األفراد والجماعات بالضرر

ية فلم تتطرق لبيان أنواع التملك، مع أنها تمنع بعض أما الدستور األردني والدساتير الوضع
  .انواع التملك، كالسرقة، والرشوة، وغيرها، ولكنها لم تحرم التعامل بالربا مثال

فنجد أن رأي الدستور األردني قد وافق الشريعة اإلسالمية في مسألة التملك، ولكنه لم يمنع 
  .ةالمواطنين من بعض صور التملك التي تخالف الشريع

 .حق العمل: المبحث الثالث

فالعين، والميم، والالم أصل واحد صحيح عام . عمل يعمل عمال، فهو عامل: العمل في اللغة
القوم يعملون : والعملة. مصدر الفعل: والمعاملة. أجر ما عمل: والعمالة. في كل فعل يفعل

هو كل ما يزاوله  :الحفي االصط، أما )51(بأيديهم ضروبا من العمل، حفرا، أو طيا، أو غيره
اإلنسان من أنشطة صناعية، أو مهنية، أو زراعية، أو تجارية، أو غيرها بغية هدف مادي أو 

  .)52(معنوي
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أو هو جميع ما يقوم به اإلنسان من األنشطة االقتصادية، أو االجتماعية، أو السياسية، أو 
  .)53(الثقافية، لهدف محدد غير التسلية

اإلنسان يهدف من خالله لهدف معنوي أو مادي، مشروع أو غير جهد يقوم به : فالعمل
  . همشروع، ولكن اإلسالم ضبط العمل المشروع بضوابط، تميزه عن غير

  .موقف الشريعة اإلسالمية من حق العمل: ألولالمطلب ا

ل ُترِهبون بِه عدو اللَِّه وَأِعدوا َلهم ما اسَتَطعُتم ِمن ُقوٍة وِمن ِرباِط اْلَخي{: الله تعالى هقول
ِه يوف وعدوُكم وآَخرين ِمن دوِنهم َلا َتعَلموَنهم اللَّه يعَلمهم وما ُتْنِفُقوا ِمن شيٍء ِفي سبيل اللَّ

ونَلا ُتْظَلم َأْنُتمو ُكمَلي60: سورة األنفال(} إ.(  

فالله سبحانه وتعالى يرة التطور في األمور الدنيوية، وعدم الجمود فأمر هما جاء جازم بمسا
أمر المسلمين بإعداد أقصى ما يستطيعونه من القوة؛ إلرهاب الكفار والمشركين، وهذا األمر ال 

  .)54(يتم إال بالعمل المتقن

ا ِمن َفضل اللَِّه واْذُكروا اللَّه َفإَذا ُقِضيِت الصَلاُة َفاْنَتِشروا ِفي اْلَأرض وابَتُغو{: تعالى وقال
ونُتْفِلح لَُّكما َلع10: سورة الجمعة(} َكِثير (  

فهي دعوة إلى العمل، وإلى السعي إليه، وأداء لحق النفس، وحق األهل والولد، كما أن 
ح لنا فالسعي في سبيل الرزق عبادة فالله أبا. السعى إلى الصالة أداء لحق الله سبحانه وتعالى

االبتغاء من فضله، وال يكون ذلك إال بالعمل على اختالف أنواعه، وجعل العمل جزء من العبادة 
  .)55(كما بينت اآلية الكريمة

فاآليات الكريمة السابقة الذكر وغيرها، حثت على العمل النافع الذي يرضي الله ورسوله 
وأمر بالسعي  ،الدنيا، واآلخرة: ارينوالمؤمنين، والذي يعود على الفرد والمجتمع بالخير في الد
  .إليه، وجعل السعي في سبيل الرزق عبادة يثاب عليها المسلم

أما العمل الضار فقد حرمته الشريعة اإلسالمية، وذلك ألنه يعود على األفراد والجماعات 
لى ، لما فيه من أكل لحقوق الناس بعضهم لبعض، مما يؤدي اسبالضرر، ويهدد أمن وطمأنينة النا

  .انتشار الجريمة

فالعمل هو المصدر الطبيعي لإلنسان، ومن خالله يجري النفع المتبادل بين الناس، ويحقق 
  القيمة الدينية والدنيوية 

وردت أحاديث كثيرة تحث على العمل، وتحذر من تركه، وتذم العاطلين، بل وتبين أن  وقد
اْلمؤِمن «: رسوُل اللِه صلَّى الله عَليِه وسلَّم َقاَل: َقاَل أبي هريرة رضي الله عنه ، فعنالعمل عبادة



 "عرض وموازنة"الدستور األردني و الشريعة اإلسالمية بين الحقوق االقتصادية   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3757

ِعن اْلَقوي، َخير وَأحب إَلى اللِه ِمن اْلمؤِمن الضِعيِف، وِفي ُكل َخير احرص عَلى ما يْنَفعك، واسَت
و َأنِّي َفعْلُت َكان َكَذا وَكَذا، وَلِكن ُقْل َقدر اللِه وما باللِه وَلا َتعجز، وإن َأصابك شيٌء، َفَلا َتُقْل َل

 َطانيَل الشمع َتْفَتح َلو نَل، َفإاَء َفع56("ش(.  

أن دين اإلسالم دين عبادة وعمل، فهو ال يقطع العابد عن الحياة، وال يأمره : وجه االستدالل
  .)57(أن يعيش عامال فيها غير منقطع عنها العزلة للدين دون العمل، بل ويأمره

عمل : "يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: قيل: قال :حديث خديج رضي الله عنهو
  .)58("الرجل بيده وكل بيع مبرور

فاإلسالم جعل أفضل طرق االكتساب السعي في طلب الرزق والمعيشة من زراعة أو تجارة أو 
لتكسب سالما من الغش والخيانة، وأن يكون مقبوال في الشرع، كتابة أو صناعة، وأن يكون هذا ا

بأن ال يكون فاسدا، وال خبيثا، وجعل التكسب بالعمل سنة األنبياء فداوود عليه السالم كان يأكل 
  .، وكان زكريا نجاراهمن عمل يد

ة فاإلسالم جعل طرق االكتساب بالسعي في طلب الرزق من زراعة أو تجارة أو كتابة أو صناع
  .التي تعود عليه وأهله بالنفع

   :)59(بين اإلسالم أن العامل يتمتع بحقوق تحفظ له حقه، والزم الدولة توفيرها له وقد

فقد أوجب اإلسالم على : )60(الحق في تكافؤ فرص العمل والتأمين ضد البطالة: الفرع األول
سماء كيفما كان الفرد أن يعمل ويكسب، ملتمسا الرزق في خبايا األرض، وتحت أديم ال

العمل الذي يزاوله، تجارة أو صناعة أو زراعة أو احترافا بأي حرفة من الحرف النافعة ليسد 
  .حاجته وحاجة اسرته بنفسه

وهذا يعني أن يكون اختيار العمل المناسب للفرد متروكا : )61(حرية اختيار العمل :الفرع الثاني
نشاط االقتصادي دون إكراه أو إجبار أو منع، له ولتقديره، بحيث يباشر ما يشاء من أوجه ال

  .كأن يكون حدادا أو نجارا أو معلما، أو طبيبا أو موظفا في عمل من أعمال الدولة

  :)62(أشترط الفقهاء في أجر العامل شروط نذكر أهمها: استحقاق أجر :الفرع الثالث

من استأجر أجيرا  "ي أن يكون األجر معلوما وذلك ببيان نوعه، وجنسه، ومقداره، لقول النب .1
 .)63("  فليعلمه أجره

، فالخمر وغيره ال يعتبر ماال مملوك أبيح االنتفاع به، أي ماال متقوما أي طهارة األجرة .2
 .متقوما
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أخذ أموال الناس في مقابل ما ال نفع ، فال يجوز منفعة مباحةعلى أن تكون األجرة مشتملة  .3
 .يعتبر من أكل أموال الناس بالباطلوفيه 

 . حقيقة وشرعا درة على تسليم األجرةالق .4
 .مع أن الفقهاء أجازوا تأجيلها بشروط واالبتداء بتسليمها، تعجيل األجرة .5

 .استوفيت المنفعة وجب أجرإذا  .6

  .لألجرة استحقاق العاملوقت 

  :اختلف الفقهاء في وقت األجرة إلى مذهبين

وذلك بفراغه من العمل، كليًا أو يرى أصحاب هذا الرأي أن العامل يستحق األجر  :المذهب األول
  .)64(والظاهرية الحنفيةجمهور الفقهاء من  ذهبإليه  ببعضه وهو ما ذه

  :واستدل أصحاب هذا القول

   ].6: الطالق[} َفإن َأرضعن َلُكم َفآُتوهن ُأجورهن{: قال تعالى

نا خصمهم يوم القيامة رجل ثالثة أ: قال الله تعالى: قال -صلى الله عليه وسلم- النبي  وقول
، ولم يعط "أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا، فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه

  .أجره

  :وجه االستدالل

أن الله في الحديث أن اآلية تدل على إعطاء المرضع أجرها بعد االنتهاء من إرضاع الطفل، 
  .الوجوبتوعد من يمنع دفع األجر بأنه خصمه يوم القيامة فدل ذلك على 

أما اصحاب الرأي الثاني فيرون أن األجرة تملك بمجرد عقد العقد، وتستحق  :المذهب الثاني
  )66(والشافعية )65(المالكيةعند االنتهاء من العمل المتفق عليه وهو ما ذهب إليه 

   :واستدل أصحاب هذا القول

، أي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما يدل أي على تمليك المنفعة اإلجارةأن 
  .ثبوت الملك في العوضينتقتضي 

  .قبل استالمها تسقط إذا تلفت المنافعوهذا االستدالل متعارض ألن األجرة 
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  : الرأي الراجح

ألقرب إلى من خالل عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يالحظ الباحثان أن الرأي األول هو ا
  .الصواب، أي أن العامل يستحق األجر بفراغه من العمل وهو ما ذهب إليه الحنفية والظاهرية

  .االستراحات واإلجازات مدفوعة األجر: الفرع الرابع

) 286: البقرة(اْكَتسبْت ما وعَليها َكسبْت ما َلهاَلا يَكلِّف اللَّه َنْفسا إلَّا وسعها (قال تعالى 
يجب على صاحب العمل عدم إرهاق العامل إرهاقًا يضر بصحته ويجعله عاجزًا عن العمل، ولقد ف

 "وما أريد أن أشق عليك: "السالم حين أراد أن يعمل له في ماله مقال شعيب لموسى عليه

  .)27:القصص(

وأبي  آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان،: عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قالو
أخوك أبو : ما شأنك؟ قالت: الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها

فإني صائم، : كل؟ قال: الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال
نم، فنام، ثم : قوم، قالفأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ي: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: قال

إن : سلمان قم اآلن، فصليا فقال له سلمان: نم، فلما كان من آخر الليل قال: ذهب يقوم فقال
لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، وألهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى 

  .)67(»سلمانصدق «: الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت  ففي الحديث
فهذا يدل على أن العامل إذا لم يستريح أصابه بعض  )68(الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة

  .الملل، بل والكسل مما يؤدي به إلى عدم القيام باألعمال الموكلة له كما ينبغي

وإذا استأجر راعيا شهرا ليرعى له قول الفقهاء الذين يقررون اإلجازة قول السرخسي، ومن أ
فأراد الراعي أن يرعى لغيره بأجر فلرب الغنم أن يمنعه من ذلك؛ ألنه بدأ بذكر المدة وذكر المدة 

م بما لتقدير المنفعة فيه فتبين أن المعقود عليه منافعه فيكون أجيرا له خاصا فإن لم يعلم رب الغن
فعله حتى رعى لغيره فله األجر على الثاني ويطيب له ذلك وال ينقص من أجر األول شيء؛ ألنه قد 
حصل مقصود األول بكماله وتحمل زيادة مشقة في الرعي لغيره فما يأخذ من الثاني عوض عمله 

عاها فيكون طيبا له وقد تقدم نظيره في الظئر ولو كان يبطل من الشهر يوما أو يومين ال ير
حوسب بذلك من أجره سواء كان من مرض أو بطالة؛ ألنه يستحق األجر بتسليم منافعه، وذلك 

  .)69(ينعدم في مدة البطالة سواء كان بعذر أو بغير عذر
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وإذا بلغ األطفال منكم {: - سبحانه وتعالى ومما يدل على إجازة األمومة والطفولة قوله 
} لهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيمالحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قب

؛ فقد دلت اآلية الكريمة أن بلوغ الطفل هو وقت تكليفه باالستئذان على من يدخل )59:النور(
عليهم، كما أنه هو سن تكليفه باألحكام الشرعية في العبادات والمعامالت، ويرى جمهور الفقهاء 

وذلك ببلوغ ، أن حضانة النساء تنتهي باستغناء الطفل )72(ةوالحنابل )71(والشافعية )70(من الحنفية
حضانة الذكر سن البلوغ، أما األنثى ، ، أما المالكية)73(الحنابلةو الصبي سبع سنوات عند الحنفية

والشك أن تحديد سن الطفولة بهذا القدر من األعوام فيه حماية أكثر للطفل ورعاية له  ،زواجها
البدنية والنفسية بعد أن أخذ حقه في الرعاية كامال طوال تلك  حتى يشب صحيحا من الناحية

، ومن هنا نالحظ أن اإلسالم أعطى الحق للمرأة في رعاية طفلها حتى يصبح قادرا على )74(المدة
  .القيام بأعماله األساسية من تلقاء نفسه

  .موقف الدستور األردني من حق العمل: المطلب الثاني

ادية جميعا هو حق العمل وما يتفرع عنه من حقوق، فالحق إن من أهم الحقوق االقتص
األساسي للعامل هو حقه في األمن المادي أو االقتصادي الذي يفرض على الدولة واجب توفير 
العمل المنتج والمجزي له، فبوجود العمل، يأمن العامل على مستقبله، ويطمئن إلى حاضره، 

ل كرامته إذ تجعله يشعر أنه يجني ثمار جهده دون أن وبتوفير العمل المالئم تحفظ الدولة للعام
ينظر إحسانا، وبتوفير العمل المجزي تصمن للعامل عيشا كريما ومستوى الئقا للحياة، وضمانا 

  .لجعل شروط العمل مالئمة، وحماية لحقوق العمال

  .استحقاق أجر العمل: الفرع األول

ر المناسب جزاء عمله على أساس كفل الدستور األردني حق العامل، واستحقاقه لألج
المساواة والعدل، بحيث تكون هذه األجور عادلة متكافئة متساوية في القيمة دون تمييز من أي 

  .)75(نوع، وضمن أيضا تحقيق الفرص بحيث تكون متساوية لكل فرد في الترقية والكفاءة

رب العمل مهلة ال  الدستور األردني جعل استحقاق األجر بمجرد االنتهاء من العمل، وأعطى
وال يجوز لصاحب العمل حسم اي جزء تزيد عن سبعة أيام، فاألجر مرهون باالنتهاء من العمل، 

  .)76(الحاالت التي يجيزها القانون منه اال في

استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث ال يزيد كل قسط يتم استرداده من . أ
  .من االجر%) 10(السلفة على 

  .ترداد اي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقهاس. ب
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اشتراكات الضمان االجتماعي واقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب اجراؤها . ج
  .بموجب القوانين االخرى

  .اشتراكات العامل في صندوق االدخار. د

من مزايا او الحسميات الخاصة بتسهيالت االسكان التي يقدمها صاحب العمل وغير ذلك . هـ
  .النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين خدمات حسب المعدالت او

  .كل دين يستوفى تنفيذا لحكم قضائي. و

النظام الداخلي للمؤسسة او لعقد العمل  ألحكامالمبالغ التي تفرض على العامل بسبب مخالفته . ز
ائه وذلك وفق االحكام الخاصة من المواد او االدوات بسبب اهماله او اخط أتلفهاو مقابل ما 

  .المنصوص عليها في هذا القانون

فالعامل والقانون رتب على األجير أن يضمن ما تلف في يده، سواء كان بفعل تقصيره أم ال، 
ضامن لألدوات التي يحوزها رب العمل باإلتالف والضياع، وجعل القانون لرب العمل صالحية 

اذا ثبت ان العامل قد تسبب في ،فوء إلى المحاكم المختصةاالقتطاع من األجر، بشروط، أو اللج
الت او منتجات يملكها او يحوزها صاحب العمل او كانت في عهدة آفقد او اتالف ادوات او 

العامل وكان ذلك ناشئًا عن خطا العامل او مخالفته تعليمات صاحب العمل فلصاحب العمل ان 
دة او المتلفة او كلفة اصالحها على ان ال يزيد ما يقتطع من اجر العامل قيمة االشياء المفقو

يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام في الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء الى المحاكم 
  .)77(النظامية المختصة بالمطالبة بالتعويض عن االضرار التي تسبب العامل بها

  .االستراحات واإلجازات مدفوعة األجر: الفرع الثاني

مهما كان يؤدي باإلنسان إلى التعب الجسمي والفكري، فكان البد أن يقتطع جزء  إن العمل
من الوقت يوميا للخلود للراحة، وإال لما استطاع القيام بالعمل المؤكل بتنفيذه، وإذا تركت 
لصاحب العمل تنظيم وقت العمل فقد يدفع بالعامل إلى تشغيله أوقات أطول لتحقيق أكبر مصلحة 

لك كان إلزاما عليه أن يوفر للعامل الوقت الكافي للراحة، وقد أورد الدستور األردني في الربح، لذ
تحديد ساعات العمل األسبوعية ومنح العمال ) ب( الفقرة )23(حق العامل في الراحة في المادة 

  .أيام راحة أسبوعية وسنوية مع األجر

جر، فقد ذكر ثالثة أنواع من وبهذا قد كفل الدستور األردني حق العامل في اإلجازة مع األ
  .اإلجازة، اليومية، واألسبوعية، والسنوية
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  .ساعات العمل، واإلجازات اليومية. 1

فقد أخذ قانون العمل بما جاء به الدستور األردني شارحا ومبينا إجازات العامل فقد حدد 
  . ساعات العمل اليومية ليقرر حق العامل في اإلجازة اليومية

ال يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني  - أمن قانون العمل األردني،  )56(جاء في المادة 
ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في االسبوع اال في الحاالت المنصوص عليها في هذا 

يجوز توزيع الحد االعلى  -ب .القانون وال يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة
ترات الراحة بحيث ال يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في لساعات العمل االسبوعية وف

  .اليوم

متواصلة، ولكن ال تزيد  احدى عشرة ساعةفالقانون سمح في ظروف أن يعمل العامل مدة 
، بحيث أجاز العمل ألربع أيام متواصلة ثمان واربعين ساعة ساعات العمل في األسبوع الواحد عن

تريح في األيام الثالثة الباقية، كالعمل في المناطق البعيدة بحدود احدى عشر ساعة، على أن يس
  .عن السكن، أو تخفيف أعباء المواصالت للعامل، وغيرها

 .العطلة االسبوعية. 2

يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة  - أمن قانون العمل،  )60( المادةجاء في 
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل  -ب .كاألسبوعية للعامل اال إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذل

يكون يوم العطلة  - ج .جمع أيام عطلته األسبوعية والحصول عليها خالل مدة ال تزيد على شهر
األسبوعية للعامل بأجر كامل، إال إذا كان يعمل على أساس يومي أو أسبوعي فيستحق في كلتا 

متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة، ويستحق الحالتين أجر يوم العطلة األسبوعية إذا عمل ستة أيام 
 .رمن ذلك األجر بنسبة األيام التي عمل فيها خالل األسبوع إذا كانت ثالثة أيام أو أكث

فقانون العمل األردني قرر بشأن العطلة األسبوعية عدة أمور منها، أن يوم الجمعة عطلة 
ى الحدود، على أن يأخذ بدل منه يوم للعامل، إال بظروف استثنائية، يتطلبها العمل، كالمرابط عل

أخر، وألزم صاحب العمل إعطاء العامل يوم استراحة بدل عمله لمدة ستة أيام، مستثنيًا من ذلك 
  .العمل اليومي أو األسبوعي، مالم يقوم بالعمل لمدة ستة أيام

آن وأجاز القانون العمل المتواصل بدون العطلة األسبوعية شريطة أن يأخذها مجتمعة في 
  . واحد بشرط أن ال تزيد عن الشهر
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 االجازة السنوية. 3

لكل عامل  -أمن قانون العمل األردني بما يخص اإلجازات السنوية، ) 61(المادة جاء في 
عشر يوما عن كل سنة خدمة إال إذا تم االتفاق على  ثمانيةسنوية بأجر كامل لمدة  بإجازةالحق 

وية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى أكثر من ذلك على ان مدة االجازة السن
صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، وال تحسب أيام العطل الرسمية واألعياد الدينية وأيام 

إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول  - ب .األسبوعية من االجازة السنوية العطلة
يجوز تأجيل اجازة العامل عن أي  -ج .لها في السنةعلى اجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خال

سنة باالتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة التالية مباشرة لتلك السنة ويسقط حق العامل 
في االجازة المؤجلة على هذا الوجه إذا انقضت السنة التي أجلت إليه ولم يطلب استعمالها خالل 

لصاحب العمل  -د .فض طلب العامل للحصول على اجازتهتلك السنة، وال يجوز لصاحب العمل ر
أن يحدد خالل الشهر األول من السنة تاريخ االجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل 

 .في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل

ي حددها بثمانية عشر يوم لمن لم يتم أما ما يتعلق باإلجازة السنوية فإن المشرع األردن
الخمس سنوات، وواحد وعشرين يوما لم أتم الخمس سنوات لدى صاحب العمل نفسه، وقد أجاز 
القانون لصاحب العمل وباالتفاق مع العامل الجمع بين إجازة السنة األولى والثانية بحيث تؤخذ 

  .جازة السنوية في عقد العملمباشرة في بداية السنة الثانية، وأيضًا تحديد تاريخ اإل

، قرار باطل سواء كان التنازل عن كامل اإلجازة أو التنازل عن االجازةوقد أعتبر القانون 
جزء منها، فقد يتعرض العامل للضغط من صاحب العمل إلى إسقاط حقه من اإلجازة وهذا ما 

  .من قانون العمل األردني) 64(جاءت به المادة 

  .العرضيةاإلجازات المرضية و. 4

فقد منح القانون للعامل  .من قانون العمل األردني) 65(، جاء في المادة اإلجازات المرضية  - أ
بناء على تقرير لجنة طبية من أحد المستشفيات المعتمدة لدى المؤسسة  االجازة المرضية

 .ومدتها أربعة عشر يوما خالل السنة مدفوعة األجر، وأربعة عشر يوم أخرى بأجر كامل

 رمن قانون العمل األردني، ما يقر) 68(، )67(، )66(جاء في المواد زات العرضية، اإلجا  - ب
حق العامل، بإجازة مدتها أربعة عشر يوما، إذا التحق العامل بدورة للثقافة، وغيرها، أو إذا 

  .التحق للدراسة في الجامعة أو المعهد
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الل مدة الخدمة بشرط أن وقرر أيضًا منح العامل إجازة ألداء فريضة الحج مرة واحدة خ
يكون العامل قد أتم عمل خمس سنوات متواصلة على األقل، وأيضا منح إجازة الزواج، وإجازة 

  .األمومة والطفولة، والوفاة

المناسبة لظرفه فيما ال  ةومن هنا نالحظ أن القانون راع ظروف العامل، وذلك بمنحه اإلجاز

  .يعيق عمل المؤسسة، وتماشيا مع مصلحته

  .التعويض عن إصابات العمل في الدستور األردني: فرع الثالثال

قد يتعرض العامل في إلى إصابات في إثناء أداه للعمل الموكل له، مما يهدد صحته أو حياته 
للخطر، وقد يلحق به الضرر إلى عدم قدرته بالقيام بالعمل مجدد من تلك اإلصابة فقد نص 

تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي أحوال ) ج(رة الفق) 23(في المادة الدستور األردني 
  .المرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل

انه إذا تعرض العامل لإلصابة : من قانون الضمان االجتماعي األردني) 35(وجاء في المادة 
وهو مؤمن لدى مؤسسة الضمان فإن المؤسسة هي التي تقوم بتعويض العامل بدل اإلصابة، أما 

  .ذا لم يكن مؤمن لدى مؤسسة الضمان فإن الذي يكفل التعويض هو رب العملإ

  .ضوابط عمل المرأة: الفرع الرابع

أهتم المشرع األردني بالمرأة، ومنع الظلم الالحق بها من جميع أشكال التميز، وذلك 
   .وعدم استغالل ضعفها بالمساوة بينها وبين الرجل،

وفق  الدولةيتم التعيين في وظائف نسبة للتعين، أنه قانون الخدمة المدنية بال فقد نص
تم إقرارها في جداول تشكيالت الوظائف بما يحقق استخدام أفضل الكفاءات ياالحتياجات التي 

، بحيث يتم وفق أسس االستحقاق والجدارة وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص
ووصفها الوظيفي والتخصص المناسب وأي  الوظائف المطلوبة وفق فئاتها ودرجاتهاتحديد 

تقوم الدوائر بالطلب من الديوان بترشيح طالبي ، ومن جهتها مهارات أو خبرات مطلوبة إلشغالها
التوظيف لتعبئة شواغرها وفق التخصصات والمؤهالت المناسبة لشغل الوظائف الشاغرة خالل 

لديوان والدائرة جميع إجراءات يوثق ا، وشهر واحد من تاريخ صدور جدول تشكيالت الوظائف
االختيار والتعيين في سجالت خاصة ووفق إجراءات العمل المعتمدة والمنبثقة عن تعليمات اختيار 

  .)78(، وأن يحتفظ بطلبات التعيين والكشوفات الخاصة بذلك لمدة سنة واحدةنوتعيين الموظفي

ن الخدمة بين الرجل والمرأة، في دوائر ومؤسسات الدولة، فلم يفرق قانو شروط التعيينأما 
سالمًا من ، والثامنة عشر من عمره، وأن يكون قد أكمل أردني الجنسيةواشترطت بطالب التعيين، 
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غير محكوم بجناية أو ، واألمراض واإلعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة
مستوفيًا لمتطلبات إشغال الوظيفة ، وأيضا مةبجنحة مخلة بالشرف واألمانة واألخالق واآلداب العا

  .)79(الشاغرة وشروطه

  .واجبات صاحب العمل: الفرع الخامس

توفير االحتياطات والتدابير الالزمة لحماية العمال من االخطار ألزم القانون رب العمل 
الوقاية ، وذلك بالحماية الشخصية والمستعملة فيه اآلالتواالمراض التي قد تنجم عن العمل وعن 

من خالل توفير المالبس، والقفازات، واألحذية، التي تحد من المخاطر، وتعليق نشرات وارشادات 
إذا وقع أي  من شأنها بيان هذه المخاطر حتى يتفاداها العامل، وتوفير وسائل االسعاف الطبي

  .)80(مكروه

املين فيها من صاحب العمل اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية المؤسسة والعوأيضا ألزم 
اخطار الحريق واالنفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة لالشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفير 

 .)81(الوسائل واالجهزة الفنية الكافية وذلك وفقا لتعليمات السلطات الرسمية المختصة

 تعليمات السالمة العامة

 لهم يسمح فلمعمل، والعامل والمشرع األردني جعل المسؤولية مشتركة بين صاحب ال
اي نوع من الخمور او المخدرات او المؤثرات العقلية او العقاقير الخطرة الى اماكن العمل  بإدخال

سبب من  أليشخص الدخول لتلك االماكن او البقاء فيها  ألياو ان يعرضها فيها كما ال يجوز 
من أي مخاطر متوقعة قد تحدث تجنبا  ،االسباب وهو تحت تأثير تلك المشروبات او العقاقير

  .)82(جرى ذلك

  الموازنة 

نالحظ أن اإلسالم فرق بين حق العمل المشروع وغير المشروع، فقد حلل العمل المشروع 
وحث عليه، وبين أن العمل الشاق كاالحتطاب وغيره من أعمال شاقة أفضل من مسألة الناس، 

ر مشروع وحذر منه بالعقوبة الدنيوية ، وحرم العمل الغيهوبين الطرق الشرعية للحصول علي
  .واألخروية، وذلك لما يعود على األفراد والجماعات بالضرر، كالغش بالبيع، وتلقي الركبان، وغيره

أما الدستور األردني والدساتير الوضعية فلم تتطرق لبيان أنواع العمل، مع أنها تمنع بعض 
شرية، وغيرها، ولكنها لم تحرم العمل في انواع العمل، كالمتاجرة بالمخدرات، واألعضاء الب

  .المقاهي الليلية، أو الفنادق التي تقدم الخمور
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رأي الدستور األردني في مسألة العمل والتملك قد وافق الشريعة اإلسالمية، ولكنه لم يمنع ف
  .المواطنين من بعض الصور التي تخالف الشريعة

  الخاتمة

  : فيما يلي أبرزها والتوصيات،نتائج لقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من ال

 . النتائج
 .أن جل مواد الدستور األردني المتعلقة بالحقوق االقتصادية تتوافق مع الشريعة االسالمية .1

التي تتعلق بحق التملك تتوافق مع الشريعة االسالمية، ولكن الدستور األردني مواد أن  .2
، فجعلته مباح على إطالقه، واألصل بيان لبيان أنواع التملكتتطرق  المأخوذ عليها أنها لم

 .المشروع منه وغير المشروع
أن مواد الدستور األردني التي تتعلق بحق العمل تتوافق مع الشريعة االسالمية، ولكن  .3

، فجعلته مباح على إطالقه، واألصل بيان عملالمأخوذ عليها أنها لم تتطرق لبيان أنواع ال
  .المشروع منه وغير المشروع

 .لتوصياتا. ب

  :توصي الدراسة بما يلي

 .استكمال الدراسات المقارنة بين الدستور األردني والشريعة االسالمية في بقية المجاالت .1

نشر نتائج هذه الدراسة وأمثالها المعنية بعرض الدستور األردني على الشريعة بما يشكل  .2
منع الترويج للفكر المتطرف لدى العامة وعيًا بحضور الشريعة في قانون الدولة األردنية بما ي

  .بزعم أن الدستور مخالف للشريعة

  

  الهوامش
 

حسن  ،البحري - .29- 28 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،دراسة في القانون الدستوري ،بكر ،القباني) (1
  .38ص م2009 1ط ،الدستوري القانون ،مصطفى

 ،دار الهداية ،مجموعة من المحققين ،تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد بن عبد الرزاق، الزبيدي -
   .292ص / 11ج 

- عبد الخالق ثروت 38عالم الكتب  ،التوقيف على مهمات التعاريف ،زين الدين محمد ،زين العابدين -
  . 165 م1990، 1ط ،القاهرة
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وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون  ،اإلسالم والدستور، توفيق بن عبد العزيز ،السديري )(2

   .33 /1 ،هـ1425 ،1ط ،اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 ،1،1998ط ،منشاة المعارف،القانون الدستوري والنظم السياسية المبادئ األساسية في ،سعد ،عصفور -
74.  

  )2850/ 4( ،4دمشق، ط -، دار الفكرالفقه اإلسالمي وأدلته ، وهبة مصطفى،لزحيليا )(3

 ،1،1998ط ،المعارفمنشاة ،القانون الدستوري والنظم السياسية المبادئ األساسية في ،سعد ،عصفور -
74.  

مجموعة  –) 2122/ 3(م 2008، 1، طعالم الكتب ،معجم اللغة العربية المعاصرة، حمد مختارعمر،  )(4
 تكملة المعاجم ،رينهارت بيتر آن، دوِزي – .886/ 2 ،دار الدعوة ،المعجم الوسيطمن المؤلفين، 

  .111/ 10 ،م2000 ،1، طوزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقية العربية

  .316م، ص1990، 1، طدار الكتب العلمية، األشباه والنظائر ،عبد الرحمن بن أبي بكر،السيوطي )(5

دار  ،ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر :ت، التعريفات ،علي بن محمد ،الجرجاني )(6
   .229: ص .م1983-هـ 1403 ،1لبنان، ط –الكتب العلمية بيروت 

ألبي القاسم البغوي في  952/ 1، وعزاه السيوطي في الجامع الكبر 72/ 5أحمد في المسند : خرجهأ )(7
وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة . وابن مردويه" معرفة الصحابة"والباوردي في " المعجم"

  ".المجتبى"والدارقطني في " شعب اإليمان"للبيهقي في ) 9/ 2946(، الحديث 889/ 2المصابيح 

  .6ص، مقال منشور،نطرية التملك في الفقه اإلسالمي ،حسين محمد ،شموط )(8
   .9، صمصدر السابقال )(9

 ،المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها ،غالب بن علي ،عواجي )(10
  1194 /1193 /2، 1ط  ،جدة-المكتبة العصرية الذهبية

  .627، وعة المفاهيم اإلسالمية العامةموس ،نعمت عبد اللطيف ،مشهور )(11

  .131/ 4، م 1991، 1ط،دار الجيل ،درر الحكام في شرح مجلة األحكام ،علي حيدر ،أفندي )(12

  .317 ،األشباه والنظائرالسيوطي، ) (13

بدون طبعة  ،عالم الكتب ،أنوار البروق في أنواء الفروق ،القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس) (14
  .92/ 4 ،خوبدون تاري

  . 1286/  2 ،المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاعواجي، ) (15

 – )804/ 1( هـ 1414، 3ط، بيروت -دار صادر  ،لسان العرب ،محمد بن مكرم ،ابن منظور) (16
/ 2 ،يروتب -المكتبة العلمية المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  ،محمد بن علي، الفيومي

  .2500/ 3 ،معجم اللغة العربية المعاصرة.673
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محمود األرناؤوط وياسين محمود  :ت ،المطلع على ألفاظ المقنع ،محمد بن أبي الفتح ،البعلي )(17

  )356: ص(، م 2003 ،1ط  ،مكتبة السوادي للتوزيع ،الخطيب

... .وصية الرجل مكتوبة -سلم صلى الله عليه و -، في الوصايا باب الوصايا وقوله صحيح البخاري )(18
  .1249/ 3: ، ومسلم في الوصية185/ 3" 

 ،حميش عبد الحق: ت ،المعونة على مذهب عالم المدينة ، عبد الوهاب بن علي بن نصر،الثعلبي )(19
  .1619، بدون طبعة ،مكة المكرمة - المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 

دار  ،ألدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهيةا، محمد صبحي بن حسن ،حالق ،بتصرف )(20
  .211/212، لبنان-بيروت-الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

  .253، التعريفات، الجرجاني )(21

 ،م 1937، 1ط ،القاهرة –مطبعة الحلبي ،االختيار لتعليل المختار ،عبد الله بن محمود ،أبو الفضل )(22
3 /40.  

  . 188/ 33، العروس تاج ،الزبيدي )(23

  .40/ 3 ،االختيار لتعليل المختار ،أبو الفضل )(24

، 1ط، بيت األفكار الدولية ،موسوعة الفقه اإلسالمي ،محمد بن إبراهيم بن عبد الله ،التويجري) (25
  .498/ 5 ،م 2009 - هـ  1430

 ،محمد أحمد سراج ،مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية: ت ،التجريد ،أحمد بن محمد ،القدوري )(26
  .4124/ 8 م 2006 -هـ  1427، 2ط ،القاهرة –دار السالم  ،علي جمعة محمد

   .221/ 1 ،دار المعرفة ،الروضة الندية شرح الدرر البهية ،محمد صديق خان بن حسن ،الِقنَّوجي) (27

ط  ،دار الفكر، بيروت ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،شمس الدين محمد ،الرملي )(28
  .181/ 6 ،م1984/هـ1404

 ،الروضة الندية شرح الدرر البهية ،الِقنَّوجي – 181/ 6 ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،الرملي )(29
1 /221.  

  .16/  3 م1993، بدون طبعة، بيروت –دار المعرفة  ،المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، )(30

  .158/ 6 م1994، 1ط ،بيروت -إلسالميدار الغرب ا ،الذخيرة ،شهاب الدين أحمدالقرافي،  )(31

  .)290ص  4، 430ص  3: نصب الراية(الطبراني من حديث معاذ بن جبل، وفيه ضعف  رواه )(32

 7 م2000، 1ط ،بيروت، لبنان -دار الكتب العلمية  ،البناية شرح الهداية ،محمود بن أحمد ،الغيتابى )(33
 /224.  

  .286/ 2، األشباه والنظائر السيوطي، )(34

  .336/ 10 ،بدون طبعة ،مكتبة القاهرة ،المغني ،موفق الدين عبد الله بن أحمد ،إبن قدامة) (35

  .106/ 3 ،باب من أحيا أرضا مواتا، كتاب المزارعة ،صحيح البخاري )(36
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  .106/ 3 صدر نفسه،الم )(37

/ 2 ،ع سابقمرج ،المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها ،عواجي )(38
1198.  

  .5003/ 7، الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي،  )(39

  .1199/ 2، المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها ،عواجي) (40

  .377 ،م1،1962دار النهضة العربية، ط ،النظم السياسية ،ثروت ،بدوي) (41

  .)378(، صالمصدر نفسه) (42

دراسة في الشريعة اإلسالمية والمواثيق " حقوق اإلنسان بين النص والتطبيق  ،سفعلي يو ،الشكري) (43
  .162 م2011، 1ط ،دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،"الدولية 

   58.،الحماية الدستورية والقانونية لحقوق اإلنسان في التشريع األردنياحمد،  )(44

  .163 ،حقوق اإلنسان بين النص والتطبيق، الشكري) (45

  .314ص ،م2011، 2، دار اثراء للنشر والتوزيع، طمدخل إلى علم القانونالزعبي، عوض أحمد، ) (46

  .222ص المصدر السابق،) (47

  .16، دار الحرية للطباعة، بغداد، صتاريخ القانون، هاشم ،الحافظ) (48

علوم  ،، بحث منشورينزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع األردنمجموعة من المؤلفين، ) (49
  .2015، 3، العدد،42الشريعة والقانون، المجلد 

  .71عمان ص –، دار الثقافة القضاء االداريكنان، محمد، ) (50

  .145/ 4 ،مقاييس اللغةابن فارس،  )(51

، العمل مجلة البحوث اإلسالمية الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، )(52
كامه ـ مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة وأح

  .220/ 62،واإلرشاد

  222/ 62 ،المرجع السابق )(53

دار الفكر  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،محمد األمين بن محمد المختار، الشنقيطي ،أنظر )(54
  .38/ 3 ،م1995 - هـ  1415 ،بنانل –التوزيع بيروت و النشرو للطباعة

  .952/ 14 ،القاهرة –دار الفكر العربي  ،التفسير القرآني للقرآن ،عبد الكريم يونس ،الخطيب ،أنظر )(55

في األمر بالقوة وترك العجز، واالستعانة بالله، وتفويض  81 باب) كتاب القدر(صحيح مسلم  )(56
  .2052/ 4 ،المقادير له

دار المآثر للنشر والتوزيع  ،الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور ،بن بشيرحكمت  ،ياسين، أنظر )(57
  .)445/ 4( م 1999 -هـ  1420 ،1ط ،المدينة النبوية -والطباعة
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: من طريقه عن أبي حصين، به، بلفظ 4595 "الكبرى"وفي  ،7/35المجتبى "في  أخرجه النسائي )(58

إبراهيم بن مهاجر، ثم ) يعني أبا عوانة(تابعه : لنسائيثم قال ا. نهانا أن نتقبل األرض ببعض خرجها
من طريق أبي عوانة، عن  4/105" شرح معاني اآلثار"أورد روايته وأخرجه بمعناه الطحاوي في 

نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا : سليمان، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال
وأخرجه الطبراني في ". من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها: "قال نافعا، وأمر نبي الله أنفع لنا،

من طريق محمد بن عيسى الطباع، عن أبي عوانة، عن أبي حصين، عن مجاهد،  4353 ،"الكبير"
وأخرجه مطوال الطبراني أيضا . عن ابن رافع، عن رافع، وزاد فيه ذكر النهي عن كسب الحجام

حسن  .، عن أبي حصين، عن قيس بن رفاعة، عن جده رافع، بهمن طريق قيس بن الربيع) 4355(
  .لغيره

  .264/282،حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،الطعيمات )(59

 ،م1985 1ط ،بيروت –مؤسسة الرسالة  ،مشكلة الفقر وكيف عالجها في اإلسالم ،يوسف ،القرضاوي )(60
45/47.   

   .47/53، المصدر السابق )(61

البحر الرائق  ،ابن نجيم ).105/ 5(تبيين الحقائق  الزيلعي، ).193/ 4(ئع الصنائع بدا ،الكاساني )(62
  ).266/ 1(الجوهرة النيرة  )).622/ 2(عقد الجواهر الثمينة ،بن شاسا ).277/ 5(

ال " ، رواه البيهقي عن أبي هريرة في حديث أوله "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره : " حديث )(63
ورواه عن أبي سعيد، وهو منقطع، وتابعه معمر عن حماد مرسال، ) وم أخيهيساوم الرجل على س

من استأجر أجيرا فليسلم له : " ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وأبي سعيد، أو أحدهما بلفظ
وإبراهيم لم يسمع من أبي : قال الهيثمي. وهو عند أحمد عن إبراهيم عن أبي سعيد بمعناه" أجرته 

ورواه أبو داود في المراسيل من وجه آخر، وهو عند النسائي غير مرفوع . سعيد فيما أحسب
  )المطبعة الفنية المتحدة 60/  3تلخيص الحبير (

ابن  - )413/ 4(الفتاوى الهندية  مجموعة من المؤلفين، - )66/ 9(العناية شرح الهداية  ،البابرتي )(64
  )106 /5(تبيين الحقائق ، الزيلعي، )5/ 5(البحر الرائق  ،نجيم

حاشية الصاوي على الشرح الصاوي، ، )3/ 4( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الدسوقي، )(65
  ).115/ 5( المنتقى ،لباجيا ،)439/ 7( منح الجليل ،عليش، )13/ 4( الصغير

/ 2( مغني المحتاج ،الشربيني ،)76ص ( منهاج الطالبين ،النووي، )652/ 2(اإلقناع  ،الماوردي )(66
  ).209/ 1(جواهر العقود  ،سيوطياأل ،)336

  )501/ 6( الحاوي الكبير ،لماورديا )(67

  )212/ 4( فتح الباري ،ابن حجر )(68

  )162/ 15( المبسوط السرخسي،)(69

  .184، ص4، جالبحر الرائقابن نجيم، . 316، ص3، جفتح القديرابن الهمام،  )(70
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، بدون رقم 91، ص4، جليوبي وعميرةحاشيتا ققليوبي، أحمد سالمة، عميرة، أحمد البرلسي،  )(71

  .طبعة، دار إحياء الكتب العربية، مصر

، تحقيق العدة شرح العمدةالمقدسي، عبد الرحمن، . 238، ص8، جالمبدع شرح المقنعابن مفلح،  )(72
  .م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان2002، 1، ط447خالد عبد الفتاح شبل، ص 

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام  المرداوي،. 620ص، ج، الفروعابن مفلح،  )(73
  .430، ص9، جأحمد بن حنبل

/ 1( واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة اإلسالمية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني ،العواودة )(74
144(  

  .قانون العمل األردنيمن  )23(المادة  )(75

  .ون العمل األردنيقانمن ) 47()46(المادتين  )(76

  .من قانون العمل األردني) 49(المادة ) (77

  2013لعام  )82(نظام الخدمة المدنية رقم من ) 41(المادة  (78)

  2013لعام  )82(نظام الخدمة المدنية رقم من ) 43(المادة  (79)

  .ردنيمن قانون العمل األ)78(المادة أنظر  (80)

  .ردنيمن قانون العمل األ)80(المادة أنظر  (81)

  .ردنيمن قانون العمل األ)81(المادة أنظر  (82)

  

 المراجع

  .م1991، 1ط دار الجيل، ،درر الحكام في شرح مجلة األحكامأفندي، علي حيدر، 

  .م2009 ،1، طالدستوري القانونالبحري، حسن مصطفى، 

محمود األرناؤوط وياسين محمود : ، تالمطلع على ألفاظ المقنع البعلي، محمد بن أبي الفتح،
  .م2003 ،1لخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، ط ا

  .م1،1962دار النهضة العربية، ط النظم السياسية، بدوي، ثروت،

  .، بيت األفكار الدوليةموسوعة الفقه اإلسالميالتويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله، 

ش عبد الحق، حمي: ، تالمعونة على مذهب عالم المدينة الثعلبي، عبد الوهاب بن علي بن نصر،
  .مكة المكرمة، بدون طبعة -المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 
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ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، : ت، التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد
  . م1983-هـ 1403، 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية بيروت 

  .بغداد، دار الحرية للطباعة، تاريخ القانونالحافظ، هاشم، 

دار  األدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية،حالق، محمد صبحي بن حسن، 
  .لبنان- بيروت-الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

  .القاهرة –دار الفكر العربي  التفسير القرآني للقرآن، الخطيب، عبد الكريم يونس،

، 1، طارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية العراقيةوز العربية تكملة المعاجم ،رينهارت بيتر آن، دوِزي
  .م2000

، دار الفكر، بيروت، ط نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، شمس الدين محمد، 
  .جريه1404

، مجلة البحوث اإلسالمية الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،
ر عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء مجلة دورية تصد .العمل وأحكامه

  .والدعوة واإلرشاد

  .م2011، 2، دار اثراء للنشر والتوزيع، طمدخل إلى علم القانونالزعبي، عوض أحمد، 

، مجموعة من المحققين، دار تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد بن عبد الرزاق، 
   .الهداية

  .دمشق -، دار الفكرالفقه اإلسالمي وأدلته مصطفى، ، وهبةلزحيليا

عبد الخالق  38، عالم الكتب التوقيف على مهمات التعاريفزين العابدين، زين الدين محمد، 
  . م1990، 1القاهرة، ط- ثروت

، وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة اإلسالم والدستورالسديري، توفيق بن عبد العزيز، 
  . هـ1425، 1ة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، طالشئون اإلسالمي

  .م1993، بدون طبعة، بيروت –دار المعرفة  ،المبسوط ،محمد بن أحمد السرخسي،

  .م1990، 1، ط، دار الكتب العلميةاألشباه والنظائر ،،عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي
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يعة اإلسالمية دراسة في الشر"حقوق اإلنسان بين النص والتطبيق  الشكري، علي يوسف،

  .م2011، 1دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط ،"والمواثيق الدولية

دار الفكر  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار، 
  .م1995 -هـ  1415لبنان،  –للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 

  .مقال منشور ،الفقه اإلسالمينطرية التملك في شموط، حسين محمد، 

  .صحيح البخاري

  .صحيح مسلم

منشاة المعارف،  ،القانون الدستوري والنظم السياسية المبادئ األساسية فيعصفور، سعد، 
  .1،1998ط

  .م2008، 1، طعالم الكتب ،معجم اللغة العربية المعاصرة، حمد مختارعمر، 

دورها في المجتمعات وموقف المسلم ، المذاهب الفكرية المعاصرة وعواجي، غالب بن علي

  .1جدة، ط -، المكتبة العصرية الذهبيةمنها

، 1طبيروت، لبنان،  -دار الكتب العلمية  ،البناية شرح الهداية ،محمود بن أحمد ،الغيتابى
  .م2000

، 1القاهرة، ط ،مطبعة الحلبي ،االختيار لتعليل المختار أبو الفضل، عبد الله بن محمود،
  .م1937

  .تبيرو –المكتبة العلمية المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  ،محمد بن علي، يوميالف

  . ، دار المعرفةالروضة الندية شرح الدرر البهيةالِقنَّوجي، محمد صديق خان بن حسن، 

  .، مكتبة القاهرة، بدون طبعةالمغنيإبن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، 

  . ، دار النهضة العربية، القاهرةي القانون الدستوريدراسة فالقباني، بكر، 

مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، محمد أحمد : ، تالتجريد، القدوري، أحمد بن محمد
  .م 2006 -هـ  1427، 2القاهرة، ط –سراج، علي جمعة محمد، دار السالم 
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 منهج الرتبية اإلسالمية في تربية ورعاية املوهوبني في ظل جائحة كورونا
  

   *عودة مصطفى علي بني أحمد

  

  ملخص

تسليط الضوء على موضوع منهج التربية اإلسالمية في تربيـة ورعايـة الموهـوبين    لجاءت هذه الدراسة 
ية التـي تـؤثر فـي هـذه التربيـة      في العصرالحاضـر فـي ظـل جائحـة كورونـا، وأسـاليب وعوامـل التربيـة اإلسـالم         

ــة          ــة ورعاي ــرًا بتربي ــة اإلســالمية اهتمــت إهتمامــًا كبي ــى أن التربي ــة للموهــوبين، وقــد توصــل البحــث ال والرعاي
ووضــعت أســاليب وعوامــل تــؤثر فــي   ،الموهــوبين فــي جميــع العصورالعصــر الحاضــر فــي ظــل جائحــة كورونــا  

كمـا يمكـن   . يـث النبويـة الشـريفة وأقـوال وأفعـال الصـحابة      رعاية الموهوبين من خالل اآليات القرآنية واألحاد
لألمــة اإلســـالمية فــي العصـــر الحاضـــراألخذ بمــنهج التربيـــة اإلســالمية فـــي تربيـــة ورعايــة الموهـــوبين لحـــل       

  .المشكالت المعاصرة في مختلف مجاالت الحياة اإلنسانية

  .التربية اإلسالمية، الموهوبين، جائحة كورونا: الكلمات المفتاحية
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Islamic Education Curriculum on Raising and Caring of the Gifted in 
Corona Pandemic  

 

Odeh M. A. Bani Ahmed, Class Teacher Department, College of Educational 
Sciences, Jerash University, Jordan. 

 

Abstract 
This study sheds light on the issue of Islamic education curriculum, in educating 

and caring of the gifted in the current era in Corona pandemic , and the methods and 
factors of Islamic education which affect in educating and caring of the gifted.  

The research has concluded that Islamic education has taken a great interest in 
educating and caring for the talented in all ages and in current era in Corona pandemic, 
and has developed methods and factors affect the care of the gifted through Quranic 
verses, noble prophetic hadiths, and the sayings and actions of the Companions.  

The Islamic nation in the current era can also return to the fore by adopting the 
Islamic education method in raising and caring the talented and distinguished to solve 
problems in various different areas of human life. 

Keywords: Islamic education, The gifted , Corona pandemic. 
  

  : المقدمة

سالمية تنشئة وتكوين شخصية الفرد من جميع الجوانب الدينية، إلهداف التربية اأن من إ
تمتاز بأنها من عند الله سبحانه اإلسالمية  ألن التربية ؛والصحية والعلمية، واألخالقية، واإلبداعية

ً  إلومتوازنه وتقوم على ا ةوتعالى، فهي واقعية وشامل ً  تربويا عتدال في كل شئ، وتقدم منهجا
  .متكامال

التربية اإلسالمية التي تستمد مبادئها من اآليات القرآنية واألحاديث أن ومن الجدير بالذكر 
النبوية والقواعد الفقهية تهتم أهتمامًا كبيرًا بالموهوبين وتعليمهم، والعناية بهم في كافة المجاالت 

ففي الفقه حتى ولو كان ذلك في الظروف األستثنائية واألمور المستجدة في ضوء جائحة كورونا، 
قاعدة رفع الحرج والسماحة، : اإلسالمي قواعد فقهية مهمة حاكمة ألوقات األزمات، من أهمها

وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق األمر اتسع، وقاعدة األخذ بالرخص أولى من العزيمة 
فظًا للنفوس، وقاعدة ال ضرر وال ضرار، وقاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وقاعدة ح

  . لإلمام تقييد المباح في حدود اختصاصه مراعاة للمصلحة العامة
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كما تجب األشارة هنا إلى أن التربية اإلسالمية ُتعد الموهبة ملكة بشرية والتنوع فيها حقيقة 
هبة أمر واضح ومشاهد، يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده، وواقع ملموس، وتفاوت المو

كما نجد أن الله تعالى لم يجعل الناس سواء فقد فضل بعض عباده على البعض األخر بالقوة أو 
ق بعض وهو الَِّذي جعَلُكم َخَلاِئف اْلَأرض ورَفع بعضُكم َفو: "العقل أو اإليمان أو المال، فقال تعالى

ِحيمر َلَغُفور نَّهإاْلِعَقاِب و يعرس كبر نإ ا آَتاُكمِفي م ُكمُلوباٍت لِّيجرلذلك تعد )165األنعام، " (د ،
  ). 7، 2016وادي، (الموهبة إخدى وسائل التفضيل من الله تعالى لبعض عباده 

ق فال بد من تربية هادفة شاملة لجميع هم األمل الواعد لمستقبل مشر الموهوبين كما أن
من هنا نجد ان التربية اإلسالمية هـي خـير معـين حيـث تنطلـق منهـا رؤيـة الرعايـة  .جوانبهم

والعنايـة، وتعمـل ضـمن إطـار محـدد بأهـدافها، تـساعد الموهوب على إحداث التوافـق النفـسي 
ربيـة اإلسالمية تستنبط منهجها ومبادئها وقيمها من والتكيـف مـع البيئـة المحيطـة بـه وكـون الت

  .)2007،15 النحالوي،(للتطبيق في كــل زمــان ومكان فهي صالحة القرآن الكريم والسنة النبوية 

اإلشارة هنا إلى أن الفرد الموهوب يحتاج الى اهتمام خاص، وذلك لما يتصف به من  وتجب
فراد العاديين، سواء كان على المستوى األكاديمي األ منخصائص فريدة تجعله مختلف عن غيره 
 Al-Shehri, Al-Zoubi & Bani Abdel).تعليمية أو التفكيري، لذا فهو بحاجة إلى برامج

Rahman, 2011)   

ورعايـة الموهـوبين مـن قبل وتربية وعلى الرغم من الجهـود واألدوارالتى تبذل في تنميـة 
ي األ ردن إال أنها تواجه بعضا مـن التحـديات التـي تقـف بعض المختصين والمراكز الموجودة ف

حـائال أمـام إبراز هذه األدوار، وتسيرهذه التحديات في منظومة مع الموهوب ابتداء مـن الموهـوب 
  .وانطالقا من أسرته والمدرسة التي يتعلم بها، والمجتمع الذي يعيش معه ذاته،

فالله سبحانه وتعالى  ظلم كبير لهم وللمجتمع، ترك الموهوبين وأهمالهم ومن هنا نجد ان
ويحقق لها ، خلق الناس متساوين في سمات كثيرة،والعدالـة تقتضي في رعاية كل فئة بما يناسبها

الغامـدي، (العقلية أقصى درجة ممكنة من النمو تـشفع لهـم في ذلـك صفاتهم وخصائصهم وقدراتهم 
1993، 884.(  

  : مشكلة الدراسة

الف وتمايز الموهوبين في صفاتهم الشخصية والـسلوكية واالنفعاليـة والعقلية نظرا الخت
واالجتماعية والقيادية عن مجتمع األقران في األسرة والمدرسة والمجتمـع، فـإن هذا االختالف 

، خاصة في هذا العصر الذي توجد من التحديات الكفيلة بتعكير صفو حياتهم ًانوعظهوريؤدي إلى 
، األمـر الذي يدعو إلى االهتمام بالموهوبين المستجدات التي تفرضها جائحة كورونا فيه كثير من

الذين تبنى عليهم آمال األمة ونهضتها وحضارتها، ذلك أنه إذا تم الكشف عن هذه الفئة وتقديم 
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، فإنها تساهم في تقدم في هذا الوقت بالذات الرعاية والدعم الالزمين لها على جميع المستويات
رعاية تربية ومن هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على مدى جتمعات في مختلف المجاالت، الم

في ظل جائحة التربية االسالمية للموهوبين من جميع الجوانب الفكرية واالنفاعلية واالبداعية 
  .كورونا

  :أهمية الدراسة

  : تكمن أهمية الدراسة باالمور األتية

ا في صناعة الحياة المادية والروحية وتقدم المجتمع في جميع ان الموهوبين لهم دورا كبير: اوال
جوانب الحياة االنسانية في حال األهتمام بهم ورعايتهم وتشجيعهم وتنمية طاقاتهم وقدراتهم 

خاصة في هذه الظروف التي يمر بها العالم في ظل جائحة من منظور التربية االسالمية 
  .كورونا

دراسات علمية نابعة من أسس وأهداف التربية االسالمية تهتم يوجد حاجة ملحة لوجود : ثانيا
خاصة في الظروف اهتماما كبيرا بالموهبين وكيفية رعايتهم وتنميتهم من جميع الجوانب 

  . االستثنائية في ظل جائحة كورونا

  : أهداف الدراسة

  : تسعى هذه الدراسة الى تحقيق األهداف االتية

في رعاية الموهوبين واستثمار طاقاتهم وتوجيهها تربية وسالمية في التعرف على التربية اال: أوال
  .ظل جائحة كورونا

بيان دور التربية االسالمية المستمد من القران الكريم والسنة النبوية واقوال الصحابة في : ثالثا
  .بناء الشخصية االسالمية من جميع جوانبها

وفكريًا  عقليًاي المحافظة على الفرد المسلم وتنميته ابراز الدور الفعال للتربية االسالمية ف: ثالثا
  . في كافة المجاالت وفي الظروف األستثنائية في ظل جائحة كورونا

  : منهج الدراسة

تحقيقا ألهداف البحث، استخدم الباحث المنهج االستنباطي الذي يقوم على ضبط النصوص 
الستخالص البيئة التربوية الداعمة لتنمية القرآنية واألحاديث الشريفة وأقوال الصحابة وتحليلها 

   .في ظل جائحة كوروناالموهوبين ورعايتهم من منظور التربية االسالمية 
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  : الدراسات السابقة

يوجد دراسات متعددة تناولت موضوع تربية الموهوبين وكيفية العناية بهم، ومن هذه 
  : الدراسات ما يلي

ابن  - رعاية الموهوبين في السنة النبوية ابن (نوان بع) 2007(دراسة لعلي عجين سنة : اوأل
بحث منشور في المجلة األردنية في الدراسات ) نموذجًا –رضي الله عنهما  –عباس 

  . جامعة ال البيت، المفرق، األردن 175- 157، ص )4(، عدد )4(االسالمية، مجلد 

ي في العلوم التربوية مصدر أساس) القران والسنة(حيث هدفت الدراسة الى بيان أن الوحي 
ألنه من عند الله تعالى، والله هو خالق االنسان وأعلم بما يصلحه، وكذلك اظهار االنسجام بين 
كثير مما يطرح في علم التربية المعاصر وبين السنة النبوية من غير تكلف أو تنازل عن ثوابت 

  .توجيههم وتنمية مواهبهمالدين، واظهار اهتمام السنة النبوية بفئة الموهوبين، ودورها في 

مفهوم الموهوب وخصائص الموهوبين، : قدمة وثالثة مباحث، أوالبالموقد تمثلت الدراسة 
سمات واثار موهبة ابن عباس : والمبحث الثاني الرعاية النبوية لموهبة ابن عباس، والمبحث الثالث

حث ومنها أن السنة النبوية والعوامل المساهمة بها، ثم الخاتمة والنتائج التى توصل اليها البا
  . أعطت الموهوبين رعاية خاصة وفق منهج واضح مميز

التحديات التي تواجه رعاية الموهوبين من وجهة : (دراسة غالية بنت حامد الرفاعي، بعنوان: ثانيًا
رسالة )نظر المتخصصين في منطقة مكة المكرمة وطرق مواجهتها في ضوء التربيةاإلسالمية

  .هـ1432/1433: م التربية االسالمية والمقارنة، كلية التربية السنةماجستير في قس

حيث هدفت الدراسة إلى الكشف عن التحديات المتعلقة بالجانب الشخصي للموهوب واألسرة 
والتي تواجه رعاية الموهوبين من وجهة نظرالمتخصصين في منطقة مكة  ،والمدرسة والمجتمع

ي ضوء التربية اإلسالمية، حيث استخدمت الباحثة المنهج واستنباط طرق مواجهتها ف ،المكرمة
من أعضاء هيئة التدريس بأقسام التربية الخاصة : الوصفي المسحي، كما تمثل مجتمع الدراسة
ومديري ومديرات ومشرفي ومشرفات ومعلمي  ،بجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الطائف

  .ومكة المكرمة وجدةومعلمات إدارة رعاية الموهوبين في كل من الطائف 

حيث قامت الباحثة بإعداد استبانه لجمع البيانات الخاصة بوجهة :وتكونت أداة الدراسة
ووزعــت عــلى كامــل المجتمــع  ،نظرالمتخصـصين حـول التحـديات التـي تواجـه رعايــة الموهــوبين

وتمت معالجتها احصائيًا، ) 139(استبانة، حيث اكتمل منها ) 140( ووصــل منهــا) 168(البــالغ 
موافقة أفراد مجتمع الدراسة وبدرجة عالية ثم الخاتمة والنتائج التي توصلت اليها الباحثة ومنها 
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اإلسالمية عن مجموعةمن  على وجود التحديات الشخصية المواجهة للموهوب وكشف التربية
  . لرعاية الموهوبين لتربويةالطرق والوسائل التربوية اإلسالمية المعينة على مواجهة التحديات ا

رعاية الموهوبين في ظل منهج التربية : (دراسة رأفت محمد الجديبي، بعنوان: ثالثا
رسالة ماجستير في قسم ) االسالمية، مع دراسة واقع مراكز رعاية الموهوبين بمنطقة مكة المكرمة

  . م 2004 التربية االسالمية، كلية التربية جامعة أم القرى في مكة المكرمة،

أهمية الدراسة وأهدافها، الفصل : حيث تكونت الدراسة من خمسة فصول، الفصل األول
التعريف بالموهوبين وطرق اكتشافهم ورعايتهم، من الثبات والتوازن والشمول، ومنهج : الثاني

اكتشاف الموهوبين من خالل الفراسة والوراثة واختبارات الذكاء، ثم تحدث عن طرق رعاية 
وجعل الفصل الرابع والخامس دراسة تطبيقية على واقع المراكز التي تعتني  الموهوبين،

ثم الخاتمة والنتائج التى توصل اليها الباحث ومنها البد من رفع . بالموهوبين في مكة المكرمة
  . مستوى رعاية الموهوبين في المراكز التى تعتني بهم في مكة المكرمة

وبين من خالل شخصية ابن عباس رضي الله عنهما، فدراسة علي عجين تناولت رعاية الموه
رعاية الموهوبين من وجهة نظر وكذلك دراسة غالية الرفاعي تناولت التحديات التي تواجه 

المتخصصين في منطقة مكة المكرمة وطرق مواجهتها في ضوء التربية اإلسالمية، وكذلك دراسة 
ربية االسالمية القائمة على الثبات والتوازن الجديبي تناولت رعاية الموهوبين من خالل خصائص الت

  . والشمول

في  رعاية الموهوبينمنهج التربية اإلسالمية في تربية و اما الدراسة الحالية فقد تميزت ببيان
ظل جائحة كورونا من خالل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وأقوال وأفعال الصحابة، حيث أنه ال 

  . هوبين في الظروف األستثنائية التي تفرضها جائحة كورونايوجد دراسات أهتمت بالمو

الى مقدمة ومباحث وخاتمة  تقسيمهاومن الجدير بالذكر أن طبيعة الدراسة اقتضت ان يتم 
  :يليكما 

  .ن من منظور التربية االسالميةرعاية الموهوبي: المبحث األول

  :الموهوب مفهوم: المطلب األول

   :الموهوب لغًة: أوًال

، يــشتمل مــصطلح الموهبــة عــلى معــان ودالالت عديــدة، تــشير إلى هبــة فطريــة ومكتسبة
  :ومن هذه المصطلحات ما ورد في لسان العرب من تعريف الهبة على النحو التالي

  . العوض منالخالية  العطية: اوًال
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  .فهو موهوب: من ولد وغيره ،كل ما وهب لك: ثانيًا

أي معـدًا قـادرًا، ويقال لمن امتلك  ،اإلعـداد والقـدرة، وأصـبح فـالن موهبـا، بكـسر الهـاء: ثالثًا
  ).416، 9،ج1992ابن منظور، (موهبة موهوب 

  : الموهوب اصحالحًا: ثانيًا

الطفل الموهوب، حيث نصت التعريفات العالمية الموهبة و تعددت المصطلحات التى تعرف
للموهوبين على أنهم تلك الفئة، التي تتمتع بأداء وانجاز متميز مقارنة بالفئة العمرية التي تنتمي 

قدرات عقلية عامة، أداء : إليها، ويمتلك الشخص الموهوب واحدة أو أكثر من القدرات التالية
الروسان، (ة في أي منحى من مناحي الحياة، فنية، قيادية، أو بدنية أكاديمي متميز، قدرات إبداعي

2006 ،117(  

بأنه الفرد الذي يظهر سلوكًا في المجاالت العقلية المختلفة : "وهناك من عرف الموهوب
يفوق كثيرًا من أقرانه اآلخرين مما يستدعي تدخًال تربويًا إلثراء وتنمية هذه القدرات والوصول 

  ).25، 2013القمش، " (ة من النمو تسمح بها طاقاته وقدراتهبها إلى درج

هو شخص لديه قدرات فطرية غير عادية تجعله يؤدي اإلنتاج : "كما تم تعريف الموهوب
الفكري والحركي، ويكون لديه عدد من األفكار اإلبداعية ويستجيب لمواقف معينة تجعله بصفة 

   ).22، 2007الصاعدي،" (عامة متميزًا بشكل ملحوظ

ومن خالل التعريفات السابقة نجد أن الموهوب هو الفرد المتميزمقارنة مع أقرانه من ناحية 
القدرات العقلية واإلبداعية والتحصيلية، ولديه القدرة على القيام بمهارات تميزه عن غيره في كافة 

   .مجاالت الحياة األنسانية

  .في ظل جائحة كوروناعاية الموهوبين ة ورتربي منهج التربية االسالمية في: المطلب الثاني

بدا أهتمام التربية االسالمية بالموهوبين قديما من ناحية األكتشاف والرعاية، وضمن منهج 
وكان ذلك منذ بـدء الخليقة، حيث كرم الله تعالى ادم عليه السالم باختياره خليفة  متكامل،شامل 

ئكة، لتميزه بقدرات عالية تعينه على تلـك الخالفـة في األرض، وعلمه األسماء التي ال تعلمها المال
َقاُلوا َأَتجعُل ِفيها وإْذ َقاَل ربك ِلْلمَلاِئَكِة إنِّي جاِعٌل ِفي اْلَأرض َخِليَفًة : "في األرض حيث قال تعالى

" َقاَل إنِّي َأعَلم ما َلا َتعَلمونَقدس َلك من يْفِسد ِفيها ويسِفك الدماَء وَنحن ُنسبح بحمِدك وُن
   ).30البقرة، (

إبداعية، وطاقات عقلية وومن هنا تظهرالعناية اإللهية بتتابع التكريم لعباده بوهبهم قدرات 
: المتنوعـة القـادرة عـلى حـل المـشاكل، قال تعالىالمختلفة وعالية، يبرزون من خاللها المواهب 
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"هو ا آَتاُكمِفي م ُكمُلوباٍت لِّيجرد ضعب قَفو ُكمضعب َفعرو ضاْلَأر َخَلاِئف َلُكمعالَِّذي ج و كبر نإ
ِحيمر َلَغُفور نَّهإاْلِعَقاِب و يعر165األنعام،"(س.(  

العالية،والمواهب العقلية ت ومن الجدير بالذكر أن التربية االسالمية تهتم بأصحاب القدرا
المختلفة فنجد أن النبي عليه الصالة والسالم قد اتخذ منهجًا قائما على صقل المواهب  المختلفة،

تلـك  اشتملتوتـشجيعهم وإحـاطتهم بـصنوف مـن األهتمام، وقـد  لدى الصحابة رضي الله عنهم،
  : جاالت متعددة وهيلديهم في مالعديـد مـن المواهـب المكتـشفة  علىالرعايـة 

ومصعب بن عمير  برز عبد االله بن عباس،ومعاذ بن جبل،: مجـال الموهبـة العقليـة الفكرية: اوًال
  .رضي الله عنهم جميعًا

  . زيد بن ثابت رضي الله عنه: تعلم اللغات الموهبة في مجال: ثانيًا

وعمرو بن العاص رضي الله  ،لوليـدخالد بـن ا: القدرات القيادية العسكريةالموهبة في  مجال: ثالثًا
  عنهم 

  حسان بن ثابت رضي الله عنه : الشعرالموهبة في  مجال: رابعا

عبدالله بن مسعود : نداوة الـصوت ورخامته في قراءة القران الكريمالموهبة في مجال :خامسًا
  ). 9-6، 2014خلوي، (رضي الله عنه 

العقلية السالم وقد وظف الطاقات والقدرات وتجب األشارة هنا الى أن النبي عليه الصالة و
: فعن أنس بن مالك قال، قال رسول الله في شتى مجاالت الحياة المختلفة، األبداعية ألصحابهو
" بن م عليوأقضاه ،ثمانم حياًء عوأصدُقه مراللَِّه ع هم في دينوأشد ،ْكرتي أبو بتي بأمأم مأرح

م أبي طالٍب، وأقرُأههوأفرض ،جبل عاُذ بنم والحرام م بالحاللهَكعٍب، وأعلم بن م ِلِكتاِب اللَِّه أبي
احالجر دَة بنيبِة أبو عهِذِه األم ٍة أميًنا، وأمينِلُكلِّ أم ثابٍت أال وإن بن رواه الترمذي، برقم . ("زيد

  )، وقال حديث حسن صحيح3791

رضوان الله عليهم قد ساروا على منهج النبي عليه السالم في تقديم أن الصحابة  لذلك نجد
الرعاية للموهوبين، فنجد أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد أبقى أصغر الصحابة سنًا في 
قيادة جيش المسلمين لمحاربة الروم وهو أسامة بن زيد الذي عينه النبي عليه السالم قبل وفاته، 

  .الكريم زيد بن ثابتكما أوكل بجمع القران 

كما سار عمر بن الخطاب على نهج رعاية الموهبين وأصحاب الطاقات العالية حيث جعل 
كأبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان،  عبدالله بن عباس وهو طفًال صغيرًا في مجلس كبار الصحابة

الكريم والتفقه  النه كان على درجة عالية من العلم والمعرفة بتفسير القران وعلي بن أبي طالب،
  .بالدين، ويحرص سيدنا عمر بن الخطاب على مشاورته ويلقبه بفتى الكهول
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أن التربية اإلسالمية تهتم بتربية ورعاية الموهوبين في كافة الظروف واألحوال، حتى في 
الظروف اإلستثانية التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا، من هنا نجد أن النبي عليه السالم 

على أرواح وصحة الناس، وهو أول من أرسى قواعد الحجر الصحي عندما رص حرصًا كبيرًا يح
أمر الناس بمالزمة منازلهم وبالدهم في حال تفشى فيها وباء مثل الطاعون، وعدم مخالطة 

إذا سمعتم الطاعون بأرض فال تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فال : "المرضى؛ إذ قال
  ).109، 5728، رقم 3/يح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر بالطاعون، جصح( "تخرجوا منها

وتجب األشارة هنا إلى أن عمر بن الخطاب كان حريصا على أخراج قائد الجيش في زمانه 
الصحابي الموهوب أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين األمة من األرض التي وقع فيها الطاعون إال أن 

العالية رفض الخروج فطلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أبي  أبا عبيدة صاحب الموهبة
عبيدة أن يرتحل بالمسلمين من األرض الغمة التي تكثر فيها المياه، والمستنقعات إلى أرض نزهة 

  ).231، 2005الصالبي، (وعالية، ففعل أبو عبيدة رضي الله عنه 

الجيش أبو عبيدة رضي الله من هنا نجد أن حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقائد 
عنه عندما أصيب بطاعون عمواس ومن معه من المسلمين بالخروج من المنطقة التي كان بها 
ورفض، ثم طلب من الخروج إلى أعلى الجبال لها داللة واضحة على عناية التربية اإلسالمية 

العصر الحاضر في  بالموهوبين ورعايتهم واألهتمام بهم عندما ينتشر الوباء، وهذا ينطبق على
  . ظل جائحة كورونا

  : عناية التربية االسالمية بالموهوبين عبر العصور اإلسالمية المختلفة: المطلب الثالث

لقد اعتنى المسلمون في مختلف العصور بالكشف عن الموهوبين والمتمزين بسرعة الحفظ 
، وتقديم الدعم لهم من قبل والمالحظة وسالمة التفكير، وجعلهم دائما في مجالس العلم والعلماء

الحكام من أجل تعليمهم العلوم المختلفة من اللغة، واألدب، والحديث، والفقة، والمنطق وغيرها 
ْقرْأ : "من العلوم، وكان ذلك من خالل اهتمام التربية االسالمية بالعلم والتعلم، حيث يقول تعالى

ْنساْلإ َخَلق ،الَِّذي َخَلق كبر ماسا بم انْنساْلإ لَّمع ،اْلَقَلمب لَّمالَِّذي ع ،ماْلَأْكر كّبرْأ واْقر ،َلقع ِمن ان
َلمعي 5- 1سورة العلق، " (َلم( .  

وتجب االشارة هنا إلى أن التربية االسالمية حثت على إعمال العقل والتفكير والتدبر والنطر 
لكون من أجل أن يكون هذا التفكير والتدبر دليًال لوصول األنسان في آيات الله تعالى المبثوثة في ا

الموهوب المميز لقدرة الله تعالى في الخلق وتعميق اإليمان لدى الموهوبين بهذا التدبر والتأمل 
ياٍت ِلُأوِلي ن ِفي َخْلق السماواِت واْلَأرض واْخِتَلاِف اللَّيل والنَّهاِر َلآإ": والتفكر، يقول تعالى

بَنا الَِّذين يْذُكرون اللَّه ِقياما وُقعودا وعَلى جُنوبهم ويَتَفكَّرون ِفي َخْلق السماواِت واْلَأرض ر اْلَأْلباِب،
  ). 191- 190آل عمران، ( "ما َخَلْقَت هَذا باِطًلا سبحاَنك َفِقَنا عَذاب النَّاِر
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ن المساجدعبر العصور اإلسالمية المختلفة كانت منارات للعلم والعلماء، حيث نجد فنجد أ
أن كثير من العلماء المسلمين الذين كانوا من الموهوبين والمميزين عبر العصور االسالمية 
المختلفة وبرعوا في كثير من العلوم المختلفة جابر بن حيان بالكيمياء، والرازي وابن سينا بالطب، 

وهبه، (رابي في الفلسفة، والخوارزمي في الحساب والجبر، وابن خلدون في علم االجتماع والفا
2007 ،31 .(  

ومن الجدير بالذكر أن العمارة اإلسالمية في العصر اإلسالمي ُتعد دليًال على وجود 
الموهوبين، حيث كانت المساجد والقالع واألسوار والقصور والمدارس وغيرها من فنون العمارة 

إلسالمية تمتاز بأعلى دراجات الفن المعماري الذي مازال شاهدًا حتى عصرنا الحالى على وجود ا
الموهبة واألبداع واألتقان في فن العمارة اإلسالمية عبر العصور االسالمية المختلفة ولم يكن ذلك 

  ).32، 2007وهبه، (لوال وجود الموهوبين والمبدعين في هذا الفن 

في ظل رعاية الموهوبين تربية و ليب وعوامل التربية االسالمية فيأسا: المبحث الثاني

  .جائحة كورونا

في ظل جائحة  رعاية الموهوبينتربية وأساليب التربية االسالمية في : المطلب األول

   .كورونا

في ظل رعاية الموهوبين لتربية وأن التربية االسالمية لديها أساليب ووسائل ومنهج واضح 
فنجد أن القران  الشئ الذي يدل على صالحية التربية اإلسالمية لكل زمان ومكان،جائحة كورونا 

الكريم قد ذكر على سبيل المثال ما جاء في قصة يوسف عليه السالم، لما عرف ملك مصر 
موهبته في تأويل الرؤيا والمنامات فجعله قريبًا منه، واستثمر هذه الموهبة في نهضة مصر 

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما : "حط والجدب، قال تعالىوحمايتها من سنوات الق
كما نجد موهبة القوة والشجاعة واألمانة ). 54يوسف، " (كلمه قال انك اليوم لدينا مكين أمين

اللتين سقى لهما موسى ألبيها  اإلمرأتينالتي يتمتع بها موسى عليه السالم، من هنا قالت احدى ا
ومما  )26القصص، " (يا أبت استاجره ان خير من استاجرت القوي األمين: "حين أتاه موسى

تتمثل  في ظل جائحة كورونا سبق ذكره نجد أن أساليب التربية االسالمية في رعاية الموهوبين
  :فيما يلي

السؤال من أجل الوصول الى األجابة الصحيحة والحصول أسلوب يعد : أسلوب السؤال: اوًال
في كافة  رعاية وتنمية الموهوبينتربية وساليب التربية االسالمية من أجل أ أفضل على المعرفة من

الظروف واألحوال، وفي كل زمان ومكان وخاصة في ظل جائحة كورونا التي تفرض علينا كثير من 
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 ،)7األنبياء، ( "فأسلوا أهل الذكر ان كنتم ال تعلمون: "حيث قال تعالىاألسئلة واالستفسارات، 
  . د أن هذه اآلية عامة لم تخص زمانًا بذاتهحيث نج

التربية االسالمية السؤال من أهم األساليب في عملية التعلم والتعليم خاصة في  تعدومن هنا 
مسائل األمور الشرعية أن لم يكن عند االنسان علم فيها أن يسأل من يعلم بهذه المسائل، وحيث 

  ). 2000السعدي، (عرفة والعلم أن السؤال فيه حصول على األجابة من أهل الم

كما عدا النبي عليه الصالة والسالم الجهل وعدم السؤال عما ال يعلم االنسان المسلم 
ما ِشَفاُء َأَلا سَأُلوا إْذ َلم يعَلموا؛ َفإنَّ: "وأمر باالستشفاء منه بالسؤال، فقال عليه السالم مرضًا،

  ). ، وصححه األلباني في صحيح الجامع336، رقم 1983 رواه أبو داود،" (اْلِعي السّؤاُل

تعد التربية االسالمية أسلوب الحوار والمناظرة من : أسلوب الحوار والمناظرة: ثانيًا
في كافة المجاالت وفي جميع االساليب التى تحفز على استخراج الطاقات والمواهب الكامنة 

لقاح فعال للقضاء على جائحة كورونا وهذا الظروف وخاصة بالوقت الحاضر من أجل الوصول إلى 
حيث أن اثارة األسئلة أثناء الحوار والمناظرة يظهر األبداعات الموجودة  ما يحتاج اليه العالم،

سئلة حول القضايا التي إلثارة اإلوهذا األسلوب التربوي يكون دافعًا  لدى المحاور والمناظر،
حيث نجد أن النبي عليه السالم كان يعرف من  يحتاجها الناس في حياتهم حتى تظهر المواهب،

أصحابه رضي الله عنهم من هو أسرعهم مبادرة في تحصيل العلم وأكثرهم يقظة وحوار ومناقشة 
وهذا يظهر واضحًا عندما قال النبي عليه السالم الى أبي هريرة رضي الله عنه حين سأله عن 

ديث أول منك لما أعلم من حرصك على لقد ظننت أن ال يسالني أحد عن هذا الح: "الشفاعة
" الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال ال اله اال الله، خالصا من قلبه، أو نفسه

  ). 99رواه البخاري، كتاب العلم، باب الحرص على الحديث، رقم (

يظهر الحق وتجب االشارة هنا الى أن التربية االسالمية تهتم بأسلوب الحوار والمناظرة ألنه 
والصواب، وهذا يكون سببا في ايجاد القدرة لدى المحاور في أظهار الموهبة واألبداع لديه حتى 
يكون على درجة عالية في األقناع ومن ذلك قصة ابراهيم عليه السالم في محاورة ومناظرة للنمرود 

ِه َأن آَتاه اللَّه اْلمْلك إْذ َقاَل إبراِهيم ربي َأَلم َتر إَلى الَِّذي حاج إبراِهيم ِفي رب: "حيث قال تعالى
رشاْلم ِمن سمالشْأِتي بي اللَّه نَفإ اِهيمربُأِميُت َقاَل إي وييُت َقاَل َأَنا ُأحميي ويحا الَِّذي يهَفْأِت ب ق

  ). 258البقرة، " (ه َلا يهِدي اْلَقوم الظَّاِلمينِمن اْلمْغرِب َفبهَت الَِّذي َكَفر واللَّ

سالمية أهتمت باسلوب الحوار والمناظرة لما له من أهمية كبيرة من هنا نجد أن التربية اإل
وهذا يتطلب استخدام هذا األسلوب في  في أظهار الطاقات والمواهب األبداعية لدى االنسان،

ما له من أثر في استخراج طاقات وابداعات الموهوبين، وقتنا الحاضر في ظل جائحة كورونا ل
  . والحاجة الماسة له في هذه الظروف األستثنائية



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  أحمدبني 

  3786

التي ال بد تعد حواس اإلنسان مصدرًا من مصادر التعلم و :أسلوب التعلم بالحواس: ثالثًا
هو الَِّذي ُقْل : "من توظيفها من أجل أكتشاف المواهب والقدرات العقلية لدى الفرد قال تعالى

وَلا : "وقال تعالى). 23الملك، " (َقِليًلا ما َتشُكرونَأنشَأُكم وجعَل َلُكم السمع واْلَأبصار واْلَأْفِئدَة 
 ِه ِعْلمب َلك سا َليم ُكلُّ ُأوَلَتْقف اداْلُفؤو رصاْلبو عمالس نإسم ْنهع َكان 36االسراء،" (ُئوًلاِئك .(  

السمع والبصر والفؤاد من أساليب ووسائل التعلم والتعليم حيث ان  ومن الجدير بالذكر أن
هذه النعم تظهر مواهب وقدرات االنسان العقلية اذا تم توجيهها توجيهًا صحيحًا بما يعود بالنفع 

  ).1989الخطيب، (والفائدة على األنسان 

لالستدالل أساليب ع والبصر والفؤاد هذه الثالثة بالذكر، ألنها تعد وقد خص الله تعالى السم
الحسي والعقلي لمعرفة الموجودات، ومقدمة منافعها أن يعملوا أسماعهم وأبصارهم في ايات الله 
وأفعاله، ثم ينظروا ويستدلوا بقلوبهم، وهذا دليل قطعي على أن السمع والبصر والفؤاد من 

الزمخشري، ( .ار قدرات ومواهب الفرد في جميع جوانب الحياة االنسانيةاالساليب المهمة في أظه
2001 .(  

ومن الجدير بالذكر أن السمع واألبصار واألفئدة من أساليب المعرفة والعلم وهي مصادر 
مهمة للمعرفة حيث أن ثراء المعرفة وتنوعها بتنوع الحواس في جسم االنسان، كما نجد أن 

نظر المسلم الى ضرورة المحافظة على هذه الحواس لتؤدي وظيفتها في التربية االسالمية تلفت 
أكتساب المعرفة ومن ثم تنمية مواهبه وقدارته األبداعية التى أودعها الله تعالى فيه، واستثمارها 

 ). 2000األلوسي، (في خدمة دينه وامته 

َلا َتعَلمون شيًئا وجعَل َلُكم السمع  واللَّه َأْخرجُكم من بُطون ُأمهاِتُكم: "حيث قال تعالى
  ). 78النحل،" (َلعلَُّكم َتشُكرونواْلَأبصار واْلَأْفِئدَة 

من هنا يجب علينا أن نحرص على أستخدام أسلوب التعلم بالحواس في وقتنا الحاضر في 
شاف األبداعات الموجودة لدي ظل جائحة كورونا حيث أن أستخدام هذا األسلوب يؤدي إلى أكت

  . الموهوبين في شتى مجاالت الحياة التى نحتاجها في هذا الوقت

أن من أهداف التربية االسالمية موافقة العلم للعمل، وهذا : أسلوب ربط العلم بالعمل: رابعًا
لعلم بالعمل أكثره تاثيرًا في نفس المتلقي للعلم، حيث أن ربط اوأنواع التعليم وأوثقه، أبلغ  يعد من

في ذلك فائده كبيرة أكثر من التعليم التلقيني المعتمد على  يكونفي التعليم بالقدوة العملية 
االسماع من النصائح والتعليم النظري بل نجد بالتعليم القائم على ربط العلم بالعمل أهمية كبيرة 

لوب تعليمي راسخ ودائم في أستخراج مواهب الفرد وابداعاته وقدراته العقلية، كما أن العمل أس
وُقل اعمُلوا َفسيرى اللَّه عمَلُكم : "من هنا ربط الله تعالى العلم بالعمل حيث قال سبحانه وتعالى
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 ِمُنونؤاْلمو وُلهسرَلىوإ وندُترسو ُلونمَتع ا ُكنُتممُئُكم بَنبِة َفيادهالشِب واْلَغي اِلم105التوبة، ( "ع .(
  ). 3الصف، ( "َكبر مْقًتا ِعند اللَِّه َأن َتُقوُلوا ما َلا َتْفعُلون: "وقال تعالى

ومن هذه االية يتبين أنه من الواجب على كل مسلم أن يوافق عمله قوله، من هنا يتحقق 
ضطرب فكر المتعلم التعليم القائم على العمل والسلوك، وعند مخالفة قول المعلم فعله وسلوكه ا

الزمخشري، ( .وشك في عمله الذي تلقاه من معلمه، وهذا يكون مدعاة لقتل االبداع ال تنميته
لذلك جاءت التربية االسالمية تحث على موافقة العلم للعمل والترابط بينهم حتي يكون ) 2001

  . بداعيةإلهذا األسلوب التعلمي التربوي يخرج مواهب الفرد وطاقاته ا

ألشارة هنا أننا بحاجة ماسة في هذا الوقت الذي نمر فيه في ظل جائحة كورونا إلى وتجب ا
ربط العلم بالعمل من أجل أستخراج األبداعات والقدرات العقلية لدى الموهوبين لمواكبة التطور 
في شتى مجاالت الحياة األنسانية وخاصة في مجال الطب الذي يتسابق العالم فيه من أجل أيجاد 

  . عال ضد فايروس كورونالقاح ف

حثت التربية االسالمية على التعلم بالقلم الذي : التعليمية الوسائلأسلوب استخدام : خامسًا
الَِّذي علَّم : "يعد وسيلة الكتابة وبينت فضل علم الكتابة لما فيه من منافع تربوية كبيره قال تعالى

اْلَقَلم4العلق،" (ب(.  

وأعمق أدوات التعليم لما له من أثرًا في حياة االنسان، لذلك جاءت من هنا يعد القلم أوسع 
أول ايات نزلت من القران الكريم موجهة طاقات المسلمين معلمين ومتعلمين الستثمار كافة 
الوسائل التعليمية، حيث بين القران الكريم قيمة الكتابة وعظم شأنها كوسيلة من وسائل التعليم 

" واْلَقَلم وما يسُطرونن : "حيث قال تعالى) 1996سيد قطب، (لقلم لما أقسم الله تعالى با
  ). 1القلم، (

وتجب األشارة هنا الى أن التربية االسالمية حثت على الكتابة وأدواتها في أكثر من اية في 
ي َلَنِفد اْلبحر َقبَل َأن َتنَفد ُقل لَّو َكان اْلبحر ِمدادا لَِّكِلماِت رب: "القران الكريم منها قوله تعالى

وَلو َأنَّما ِفي اْلَأرض ِمن شجرٍة : "وقوله تعالى) 109الكهف، " (َكِلماُت ربي وَلو جْئَنا بمْثِلِه مددا
) 27لقمان، " (إن اللَّه عزيز حِكيمِه َأْقَلام واْلبحر يمده ِمن بعِدِه سبعُة َأبحر ما َنِفدْت َكِلماُت اللَّ

وغيرها من االيات القرانية التي تتحدث عن وسائل الكتابة المتعارف عليها عند الناس وهي األقالم 
والمداد الذي هو الحبر، حيث نجد أن أسلوب استخدام الوسائط التعليمية من األساليب التي 

من أجل الوصول إلى األختراعات العلمية ملية التعليمية التعلمية تحث على الموهبة واالبداع في الع
   .المختلفة وخاصة المختراعات الطبية التي يختاج إليها العالم في هذا الوقت في ظل جائحة كورونا



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  أحمدبني 

  3788

أن التربية االسالمية تحث دائما على التفكير : أسلوب ضرب األمثلة واثارة التفكير: سادسًا
وما ُتْغِني اْلآياُت ُقل انُظروا ماَذا ِفي السماواِت واْلَأرض : "، قال تعالىوالمالحظة واألكتشاف

ِمُنونؤلَّا ي من َقوع النُُّذروالنظر والتفكر بالسموات واألرض من ايات الله ). 101يونس، " (و
مَثُل الَِّذين اتََّخُذوا ِمن : "البينات، والنظام الدقيق العجيب في الشمس والقمر، حيث يقول تعالى

" َلو َكاُنوا يعَلمونوإن َأوهن اْلبيوِت َلبيُت اْلعنَكبوِت دون اللَِّه َأوِلياَء َكمَثل اْلعنَكبوِت اتََّخَذْت بيًتا 
  ). 41العنكبوت، (

هة واألوثان من دون الله أولياء وهذا المثل ضربه الله تعالى من أجل بيان الذين اتخذوا اآلل
  .دون تفكير وأعمال العقل مثل العنكبوت في ضعفها وقلة حياتها

َأَفَلا ينُظرون إَلى اْلإبل َكيف ُخِلَقْت، وإَلى السماِء َكيف رِفعْت، وإَلى اْلجبال َكيف : "وقال تعالى
هذه االيات القرانية تربط القارئ بما ). 20- 17الغاشية، " (حْتُنِصبْت، وإَلى اْلَأرض َكيف سِط

يحيط به من موجودات من البئية التي يعيش بها من األبل، والسماء، والجبال، واألرض، ليكون 
ذلك حافزًا له على استخراج مواهبه وطاقاته العقلية وابداعاته لكي يمنع النظر والتفكر في هذه 

  .األشياء المحيطة به

ثارة التفكير يجعل المتعلم إمن الجدير بالذكر ان التعلم عن طريق أسلوب ضرب األمثلة وو
ستخراج مواهبه وطاقاته النه يحصل من ذلك األسلوب على خبرات عميقة وطويلة اقادرًا على 

في  خبرات طويلة األمد، عنده تنطلق مواهبه وقدراته العقليةوهذا يجعل لدى الموهوبين األثر، 
جاالت الحياة المختلفة، وفي هذه الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم في طل جائحة جميع م
   .كورونا

في ظل جائحة رعاية الموهوبين تربية وعوامل التربية االسالمية في : المطلب الثاني

   :كورونا

أهتمامًا جد أن التربية االسالمية قد أهتمت يالمتتبع لاليات القرانية واألحاديث النبوية  أن
كبيرًا بالمعلم الذي يقوم باكتشاف المواهب والطاقات االبداعية لدى المتعلم، وبالمتعلم الذي يعد 

   :بما يليأساس العملية التعلمية وكان ذلك 

  : بداعيةإلالمعلم المؤهل تربويًا القادر على أكتشاف المواهب والطاقات ا: أوًال

سرًا للعملية التعليمية على الرغم من التقدم مما ال شك فيه أن المعلم يعد قائدًا ومي
التكنولوجي المستخدم في العملية التعليمية، فالمعلم له أثر مهم في سلوك الطلبة، وتنمية الدافع 

  ).2007أبو عليا، والغزاوي، . (لديهم على أستخراج مواهبه وطاقاتهم األبداعية
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من أجل أنجاح العملية التعليمية وتجب األشارة هنا الى أن المعلم هو المفتاح الرئيس 
التربوية، فهو يهيئ الفرص التي تقوي ثقة المتعلم بنفسه، وتقوي روح االبداع والموهبة لديه، 

في جميع العصور وخاصة في العصر  بداعي والتأملي لدى الطلبة الموهوبينويثير التفكير اإل
  ). 2014الربيع، (تثنائية الحالي في ظل جائحة كورونا التي تفرض على المجتمع ظروف اس

فالمعلم ينبغي أن يكون لديه الكفايات التعليمية الكافية للقيام بوظيفته على أكمل وجه لذلك 
رَفع اللَّه الَِّذين آمُنوا ِمْنُكم والَِّذين : "قال تعالى. جاءت التربية االسالمية تحث على طلب العلم

سُلوا : "وقال عليه الصالة والسالم). 11المجادلة، " (ه بما َتعمُلون َخبيرُأوُتوا اْلِعْلم درجاٍت واللَّ
ال ينفع علم ُذوا باللِه منوا، وَتعا نافععلم 4686رواه السيوطي، في الجامع الصغيربرقم " (الله ،

  ). وقال حديث صحيح

ية االسالمية التعليم وتوجية عدت الترب: التعليم وتوجيه المواهب أمانة ومسؤولية: ثانيًا
: مواهب المتعلمين أمانة ومسؤولية يسأل عنها األنسان المتعلم أمام الله تعالى، حيث قال تعالى

واشَتروا   ُظهوِرِهموإْذ َأَخَذ اللَّه ِميَثاق الَِّذين ُأوُتوا اْلِكَتاب َلُتبيُننَّه ِللنَّاس وَلا َتْكُتموَنه َفَنبُذوه وراَء"
كما جاءت التربية االسالمية تحذر من كتم ). 187ال عمران، " (َفبْئس ما يشَترونبِه َثمًنا َقِليًلا 

العلم عن الناس، وبيان العقوبة المترتبة علي من يكتم العلم بالتهديد باللعن والطرد من رحمة الله 
ِمن بعِد ما بينَّاه ِللنَّاس ِفي  مون ما َأنزْلَنا ِمن اْلبيَناِت واْلهدىإن الَِّذين يْكُت: "تعالى، قال تعالى

كما بين النبي عليه الصالة والسالم ). 159البقرة، " (ِئك يْلعُنهم اللَّه ويْلعُنهم اللَّاِعُنونُأوَلاْلِكَتاِب 
" من كتم علمًا عن أهله ألجم بلجام من نار: "السالم عقوبة كتم العلم وعدم تبليغه فقال عليه

  ).، وصححه األلباني في صحيح الجامع10487رواه احمد في المسند، رقم (

وتجب األشارة هنا الى أنه يجب على المعلم أن يكون أمينًا في توجيه طاقات ومواهب طالبه، 
في جميع  لية على األبداع والتفكيروارشادهم الى العلم النافع، وتحفيز مواهبهم وقدراتهم العق

   .مجاالت الحياة األنسانية وفي ظل جائحة كورونا

   :الموهوبينمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين : ثالثًا

َلا يَكلِّف : "من مميزات التربية االسالمية أنها تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، قال تعالى
لَّا وا إَنْفس االلَّههع233البقرة، " (س .(ا: "وقال تعالىا آَتاهلَّا ما إَنْفس اللَّه َكلِّفَلا ي) " ،الطالق

وَأِخي هارون هو َأْفصح ِمنِّي ِلساًنا : "كما جاء على لسان موسى عليه السالم قوله تعالى). 7
  ). 34القصص، " (ن يَكذِّبونإنِّي َأَخاف َأَفَأرِسْله مِعي ِردًءا يصدُقِني 
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من هنا نجد أن التربية االسالمية تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين من ناحية قدراتهم 
العقلية ومواهبهم مع العلم أنه يوجد تفوات بين الناس بسرعة االدراك، لذلك ينبغي على المعلم 

  ). 30 ،1993السمعاني، (مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين 

وقد حث النبي عليه الصالة والسالم على مخاطبة الناس وفق قدراتهم العقلية فقال عليه 
رواه البخاري، كتاب العلم، " (حدثوا الناس بما يعرفون،أتحبون أن يكَذب الله ورسوله: "السالم

متعلمين النه اذا تم مخاطبة ال). 127باب من خص بالعلم قوما دون كراهية أن ال يفهموا، برقم 
  .فوق طاقاتهم االستعابية أنكروا ذلك وكذبوه

أن من الحكمة أن يتم مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، ومراعاة قدراتهم العقلية 
ومواهبهم، وهذا يجعل المتعلم يستخرج مواهبه ويسعى الى تنميتها بما يتوافق مع امكانيته 

  .اصة الظروف التي تفرضها جائحة كورونافي جميع األحوال والظروف وخوقدراته العقلية 

وتجب األشارة هنا أن العوامل التي بينتها التربية اإلسالمية، والتي تساعد على اكتشاف 
المعلم المؤهل تربويًا القادر على أكتشاف المواهب والطاقات اإلبداعية لدى الموهوبين من خالل 

مراعاة الفروق اية الموهوبين امانة ومسؤولية و، واعتبار أن تربية ورعالمواهب والطاقات األبداعية
، هذه العوامل كلها تؤهل الموهوبين في استخراج طاقاتهم اإلبداعية ومواهبهم في مختلف الفردية

مجاالت الحياة اإلنسانية والظروف المختلفة، وخاصة في هذه األيام التي يعيشها العالم في ظل 
اعات في المجتمع، وخاصة على القطاع الصحي جائحة كورونا، التي تؤثر على كافة القط

  . واالقتصادي

  :الخاتمة

سالمية لرعاية إلفي ختام هذه الدراسة ال يخفى على أحد العناية الكبيرة التي أولتها التربية ا
سالمية كان لها منهاجًا إلالموهوبين ولم يكن هذا األهتمام حديثًا، بل نجد أن التربية اوتربية 

  . بي عليه الصالة والسالم باألهتمام والرعاية بالموهبة والموهوبينواضحًا بعثة الن

من هنا نستطيع القول أنه ال يوجد منهاج حث على المعرفة وتنمية ورعاية الموهوبين أكثر 
  : مما جاء في منهاج التربية االسالمية، وفي ضوء ما تقدم يمكن التوصل الى النتائج االتية

مية على التعلم والتعليم وتنمية والمواهب ورعايتها كما تبين ذلك بااليات سالإلحثت التربية ا: اوًال
القرانية واالحاديث النبوية التي تشجع على تنمية القدرات العقلية لدى الموهوبين ورعايتهم 

وفي كافة الظروف واألحوال األنسانية  الحياةودعمهم، واستثمار طاقاتهم في جميع مجاالت 
   .كوروناالتي تفرضها جائحة 
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كأسلوب السؤال، وضعت التربية االسالمية أساليب ووسائل لرعاية وتنمية الموهوبين، : ثانيًا
والحوار والمناقشة، والتعلم بالحواس، وربط العلم بالعمل، واستخدام الوسائط التعليمية، 

ومن خالل هذه األساليب واستخدامها يتم تنمية قدرات . وضرب األمثلة وأثارة التفكير
ألفراد وتنمية مواهبهم، حيث تبين أنه من خالل استخدام هذه األساليب تم أنشاء جيًال ا

مبدعًا في مختلف شؤون الحياة،علميًا، وعسكريًا، واجتماعيًا، وسياسيًا، واقتصاديًا، على 
الرغم أن هذا الجيل كان موجودا قبل االسالم، اال أن مواهبهم وقدراتهم لم تظر اال في ظل 

وهذه الوسائل واألساليب صالحة لكل زمان ومكان وخاصة في العصر الحالي الذي  االسالم،
  . يجب أن نركز فيه على الموهوبين في ظل أزمة وجائخة كورونا

لقد حرصت التربية اإلسالمية على إيجاد عوامل ساعدت في وجود جيل لديه مواهب : ثالثًا
المعلم المؤهل ساعدة لذلك، كعامل وقدرات عالية قادر على االبداع في ظل العوامل الم

التعليم وتوجيه المواهب أمانة ،واعتباربداعيةتربويًا القادر على أكتشاف المواهب والطاقات اإل
الموهوبين، فنجد ان التربية االسالمية  مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، وومسؤولية

فرد بالمجتمع له طاقات ومواهب  المستمدة من القران الكريم والحديث النبوي بينت أن كل
وقدرات تختلف عن األخر، فهذه العوامل تساعد على أخراج المواهب والطاقات لدى 
الموهبين في جميع مجاالت الحياة األنسانية والظروف التي تفرضها علينا جائحة كورونا 

  .بالوقت المعاصر

التربية االسالمية في رعاية وتربية األخذ بمنهج  الحاضريمكن لألمة اإلسالمية في العصر : رابعًا
الموهوبين خاصة في ظل جائحة كورونا، لحل المشكالت في مختلف مجاالت الحياة 

  . االنسانية، وخاصة الصحية واالقتصاديه

  : التوصيات

الناظر في كتب التربية اإلسالمية على وجه الخصوص يجد ان هذه الكتب قد أغفلت الدور : اوًال
االسالمية في الكشف عن الموهوبين وتنميتهم ورعايتهم في كافة المجاالت الحقيقي للتربية 

وفي جميع األحوال والظروف، لذلك يجب األستفادة من نظرة التربية االسالمية الى 
  . الموهوبين

ال بد من استخدام األساليب التى دعت اليها التربية اإلسالمية في تنمية ورعاية الموهبين : ثانيًا
  .األساليب في منهاج التربية اإلسالمية في جميع مراحله وتضمين هذه

أجراء مزيد من الدراسات التى تعتني بالموهوبين وكيفية الكشف عنهم، والتحديات التى : ثالثًا
تواجههم، واألستفادة من التربية اإلسالمية المستمدة من القران الكريم والسنة النبوية 

  .وصالحيتها لكل زمان ومكان
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  : والمراجعالمصادر 

  القرآن الكريم 

، المكتب االسالمي، صغير وزيادتهصحيح الجامع ال ،)1998( ،األلباني، محمد ناصر الدين
  . 3بيروت، ط

روح المعاني في تفسير القرآن  ،)م2000( األلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني،

العربي، محمد أحمد وعمر عبد السالم، دار إحياء التراث  :، تحقيقالعظيم والسبع المثاني
  .1ط 

  .الرياض ة اإليمان،، مكتبصحيح البخاري، )م1993( ، محمد بن اسماعيل،البخاري

   .لبنان بيروت، ، دارالكتاب العربي،سنن الترمذي ،)1979( ،الترمذي، محمد بن عيسى

رعاية الموهوبين في ظل منهج التربية  ،)2004(الجديبي، رأفت محمد علي عبدالله، 

  .1شمس للطباعة، جدة، ط ، داراالسالمية

  .1، تحقيق شعيب االرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالمسند ،)1998(ابن حنبل، أحمد 

  .2، دار الفكر العربي، القاهرة، ط التفسير القراني للقران، )1989(الخطيب، عبدالكريم، 

، )اكتشاف المواهب ورعايتها(تبني الموهوبين من منظور إسالمي  ،)2014(شمسية،  خلوي،
  . ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي األول لرعاية الموهوبين، الجزائر

  .2عرفة، بيروت، ط، دار المسنن أبي داود، )1983(أبو داود، سليمان بن األشعث بن أسحاق، 

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات وكفايات معلمي ، )2013(الربيع كوثر اسماعيل الفالح، 

، أطروحة دكتوراة، الطلبة الموهوبين في األردن بناء على مسح حاجاتهم التدربية
  .الجامعة األردنية، عمان

التحديات التي تواجه رعاية الموهوبين من  ،)هـ1433( ،الرفاعي، غاليه بنت حامد بن شديد

وجهة نظر المتخصصين في منطقة مكة المكرمة وطرق مواجهتها في ضوء التربية 

  .، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، السعوديةالسالميةا
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، هوبين مرحلة ما قبل المدرسةأساليب الكشف والتعرف على المو ،)2006( ،الروسان، فاروق
  . 143-117بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي اإلقليمي للموهبة، جده، السعودية، 

الكشاف عن  ،)2001( أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي،الزمخشري، 

  .2دار احياء التراث العربي،ط ،حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التنزيل

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم ، )2000(، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللهعدي، الس

  .1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ،المنان

، تحقيق عبد األمير شمس أداب االمالء واالستمالء، )1993(، عبد الكريم بن محمد السمعاني،
  .الدين، الشركة العالمية للكتاب، بيروت

، دار الكتب الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ،)2012( ،السيوطي، جالل الدين
  .6العلمية، بيروت، ط

، دار تخاذ القرارالتفوق والموهبة واإلبداع وا، )2007(الصاعدي، ليلى بنت سعد بن سعيد، 
  . 1الحامد، عمان، ط

رضي الله  –ابن عباس "، رعاية الموهوبين في السنة النبوية )2007(سعود،  عجين، علي ابراهيم

، )4(، عدد)4(، مجلد المجلة األردنية في الدراسات االسالمية، "نموذجًا –عنهما 
  .، جامعة ال البيت، المفرق، األردن175-157ص

، الكفاية الذاتية األكاديمية كما )2007(أبو عليا، محمد مصطفى، والغزاوي، محمد الياس، 
يدركها الطلبة وعالقتها بتصوراتهم الدراكات معلميهم لتلك الكفاية وادراكات معلميهم الحقيقة 

  . ، جامعة اليرموك)4(، عدد)3(، مجلدالمجلة األردنية في العلوم التربويةلها، 

االتجاهات التربوية المعاصرة لرعاية الموهوبين في  ،)1993( ،الغامدي، غازي حمدان علي

، رسالة ماجستير، جامعة التعليم العام ومدى االستفاده منها في المملكة العربية السعودية
  .كلية التربية، المدينة المنورةالملك عبدالعزيز، 

  . 25، دار الشروق، القاهرة، طفي ظالل القران ،)1996( ،قطب، سيد

، دار المسيرة، عمان، مقدمة في الموهبة والتفوق العقلي، )2013(القمش، مصطفى نوري، 
  .2ط
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، دار احياء لسان العرب ،)1992( ،محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور،
  .2التراث العربي، بيروت، ط

بية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة أصول التر ،)2007( النحالوي، عبدالرحمن،

 . 1، دار الفكر، عمان، طوالمجتمع

تقنين مقياس الخصائص السلوكية للكشف عن األطفال الموهوبين  ،)2016( ،وادي، فتيحه

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي في الصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية
  . مرياح ورمله، الجزائر

خبرات  –هوبون والمتفوقون أساليب اكتشافهم ورعايتهم المو ،)2007( ،وهبه، محمد مسلم
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 في األردن الحكومية الضغوط املهنية لدى معلمي املدارسمستوى 
  

   *خالد سالم علي المحاسنة

  

  ملخص

هدفت الدراسة الحالية التعرف على مستوى الضغوط المهنية التي يتعرض لها معلمي المرحلة الثانوية 
وع مـن الضـغوط،   في مديرية تربية جـرش، ومـن ثـم العمـل علـى اقتـراح بعـض الحلـول لتخفيـف مثـل هـذا النـ            

ولتحقيـق أهــداف الدراســة أتبـع الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلـي بشــقيه الكمــي والنـوعي، وذلــك مــن خــالل       
فقرة، وسؤال مفتوح القتراح بعض الحلول ) 30(تطبيق أداة الدراسة والتي كانت عبارة عن استبانة تحتوي 

ن معلمـي المرحلـة الثانويـة فـي مديريـة تربيـة       معلـم مـ  ) 274(الممكنة، إذ تم تطبيق األداة على عينة قوامها 
جرش، وتوصلت الدراسة إلى ان مستوى الضغوط المهنية لدى افراد العينة مرتفع، كمـا تـم تقـديم مجموعـة     
مـن االقتراحــات التــي مـن المؤمــل ان تعمــل علـى تخفيــف الضــغوط المهنيـة التــي يتعرضــون لهـا، كمــا أوصــت        

ت أفضل للممارسة المهنية لمساعدة المعلمين على أداء واجبـاتهم  الدراسة بضرورة وضع إرشادات وإجراءا
  .بطريقة منظمة وفعالة بشكل أفضل

  .الضغوط المهنية، المرحلة الثانوية، المعلمين، المدارس الحكومية: الكلمات المفتاحية

 

                                                        

   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

    .األردن التعليم،ووزارة التربية  جرش،لمديرية تربية الشؤون التعليمية والفنية مدير   *
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The Level of Occupational Stress among Public School Teachers in 
Jordan  

 

Khalid S. Al-Mahasnieh, Director of Educational and Technical Affairs of 
Jerash Education Directorate, Ministry of Education, Jordan. 

 

Abstract 
The current study aimed to identify the level of occupational pressures that 

secondary school teachers are exposed to in Jerash Directorate of Education, and 
proposing some solutions to relieve such kind of pressures.  

To achieve the objectives of the study, the researcher adopted the descriptive 
analytical method, both quantitative and qualitative, the study tool was a questionnaire 
contains (30) paragraphs, and an open question to suggest some possible solutions. The 
tool was applied to a sample of (274) secondary school teachers in Jerash Directorate of 
Education. 

A set of suggestions were also presented, which it is hoped will work to alleviate 
the professional pressures they are exposed to. The study also recommended developing 
better guidelines and procedures for professional practice to help teachers perform their 
duties in an orderly and effective manner. 

  

  : المقدمة

إلى الشعور بالتوتر الجسدي أو العاطفي الذي قد ينجم عن التفكير  الضغوط المهنيةشير ت
عبارة عن ببساطة  فالضغوط المهنية ،أو األنشطة التي تسبب اإلحباط أو الغضب أو الخوف

حددت منظمة الصحة  ضغوط يتعرض لها،وفي هذا الصدداستجابة الجسم غير المحددة ألي 
االستجابة لمتطلبات العمل  :اإلجهاد المهني أو المرتبط بالعمل على أنه) WHO(العالمية 

، في حين أن والتي تتحدى قدرتهم على التكيف الموظفينوالضغوط التي ال تتناسب مع معارف 
رد الفعل : لإلجهاد المرتبط بالعمل هو) HSEs(التعريف الرسمي لمسؤولي الصحة والسالمة 

الناس للضغوط المفرطة أو أنواع الطلب األخرى المفروضة عليهم في  العكسي الذي يتعرض له
  . العمل

على سبيل المثال عندما يساعد في الوفاء  مفيدا،يمكن أن يكون اإلجهاد وفي بعض الحاالت 
ولكن عندما يتراكم اإلجهاد على مدى فترة طويلة بكميات كبيرة إلى الحد الذي ، بالموعد النهائي
فقد يكون له آثار سلبية على صحة الشخص ورفاهه  معه،د التحكم فيه أو التعامل ال يستطيع الفر
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 Di( قد تشمل هذه اآلثار المرض الجسدي أو النفسي واإلرهاق والنوبات القلبية والحوادثوالعام 
Martino, 2003.(  

يا أي قوة تدفع عامًلا نفس :اإلجهاد المهني هو فإن ،)Kyriacou, 2001( كيركوسوفًقا لـو
هو قضية مستمرة تثير قلق ،ومما ينتج عنه إجهاد داخل األفرادثباته،أو جسديا وراء نطاق 

من المشاعر السلبية غير السارة مثل  مجموعةيعرف توتر المعلم بأنه الموظفين والعاملين، كما 
  .الناتجة عن بعض جوانب عملهم كمعلمين والعصبية،الغضب واإلحباط والقلق واالكتئاب 

  :شكلة الدراسةم

وزيادة الضغط  الحياة المهنيةيتزايد الضغط على مهنة التدريس بسبب تزايد تعقيدات 
أحد المصادر الرئيسية للتوتر بين المعلمين هو نتيجة فشل كما أن  ،االقتصادي على المعلمين

ثقلون بعبء المعلمين مف للمعلمين واالقتصادية والنفسيةالمدرسة في تلبية االحتياجات االجتماعية 
  .التدريس المنتظم

من هنا برزت مشكلة الدراسة في التعرف الضغوط المهنية لدى معلمي المدارس في األردن، 
ممكنة لتقليل مستويات التوتر ومساعدة المعلمين على التعامل مع مجموعة من الحلول الواقتراح 

  .ضغوط العمل ذات الصلة

  :أسئلة الدراسة

ية التي يتعرض لها معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية ما مستوى الضغوط المهن. 1
  األردنية من وجهة نظرهم؟

ما الحلول الممكنة لتقليل مستويات التوتر ومساعدة المعلمين على التعامل مع ضغوط العمل . 2
  ذات الصلة من وجهة نظرهم؟

  :ف الدراسةاهدأ

لدى المعلمين في  هنيةمستوى الضغوط المتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف 
ممكنة لتقليل مستويات التوتر ومساعدة المعلمين  حلولواقتراح  ،تحديد مصادر التوتر،واألردن

  .على التعامل مع ضغوط العمل ذات الصلة

  :أهمية الدراسة

استكشاف مستوى الضغوط تنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية موضوعها المتمثل في 
ومن ثم اقتراح مجموعة من الحلول التي قد تحد من هذه ، في األردنالمهنية لدى المعلمين 
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آثار إيجابية على تهيئة البيئة الصفية الفاعلة والداعمة للتعلم واإلبداع الضغوط، والتي سيكون لها 
 .التحصيل األكاديمي والعلمي للطلبةفي واالبتكار لدى الطلبة، وبالتالي الزيادة 

  :مصطلحات الدراسة

يعرف اإلجهاد المهني بأنه رد فعل سلبي للموظفين، ): اإلجهاد المهني(لمهنية الضغوط ا
 & Bauer( ، والقيود في مكان العملوالتحديات نتيجة للمتطلبات غير العادية، والفرص

Erdogan, 2009(.  

  :محددات الدراسة

  .تم إجراء هذه الدراسة في مديرية تربية جرش: المحدد المكاني. 1

تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي : لزمانيالمحدد ا. 2
)2021/2022.(  

تم إجراء هذه الدراسة على معلمي المدارس الثانوية التابعين لمديرية تربية : المحدد البشري. 3
  .جرش

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

من أكثر مجاالت العمل ضغوًطا  تعد مهنة التدريس« حسب تصنيف منظمة العمل الدولية
وذلك من خالل ما تزخربه البيئة التعليمية من مثيرات ضاغطة فيرجع  فهي أكثر المهن الضاغطة،

بعضها إلى شخصية المعلم التي تحدد قدرته على التكيف مع المتغيرات السريعة والكبيرة في مجال 
ويرجع البعض اآلخر إلى  ائح وقوانين،وما ينظم أو يقيد عمله من قرارات ولو التعليم ومؤسساته،

ومدى تقديرها لدور المعلم وألهمية التعليم  البيئة االجتماعية الخارجية التي يعيش فيها المعلم،
)Nagra, 2013(.  

أن الضغوط هي تعبير عن حالة من اإلجهاد العقلي أو الجسمي  )1997(ويرى رشيد 
جًا أو تحدث نتيجة لعوامل عدم الرضا أو نتيجة وتحدث نتيجة للحوادث التي تسبب قلقًا أو إزعا

  .للصفات العامة التي تسود بيئة العمل أو أنها تحدث نتيجة للتفاعل بين هذه المسببات جميعًا

كما تعرف الضغوط بأنها النتيجة النهائية للمحاوالت غير الناجحة للتغلب على المصاعب 
األعراض اإلستجابية ذات اآلثار السلبية مثل مجموعة من فهي وظروف العمل السلبية المختلفة، 

وتعرف الضغوط على أنها نتيجة  ،الغضب أو التوتر واإلحباط والكآبة الناجمة عن مهنة التدريس
تقييم األحداث على أنها مواقف ضارة أو مهددة،واالستجابات لهذه األحداث على شكل تغيرات 

  ).Robbins, 2005(إدراكية وانفعالية وفسيولوجية 
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فيران أنها استنزاف جسمي وانفعالي ) (El-Omari & Freihat, 2011 أما العمري وفريحات
بشكل كامل وغالبًا ما تكون استجابة شخصية مدمرة، ويمكن أن تصبح ببساطة ضغطًا زائدًا عن 
الحد ينتج عنه عدم التوازن بين المتطلبات والقدرات بحيث يشعر الفرد أنه غير قادر على التعامل 

  .األمر الذي يؤدي إلى االحتراق النفسي ع أي ضغط إضافي في الوقت الحالي،م

 :ةالمهني الضغوطمراحل 

  :ضغوط العملوهيثالث مراحل مختلفة من هناك 

ويصر على قضية يجب خارجي،هذه هي المرحلة التي يهتز فيها الفرد بضغط : مرحلة اإلنذار. 1
ي لحظة مثل الدفاع من خالل التجربة الشخصية قد يساعد الفرد في التفكير ف، االهتمام بها

إذا كان رد الفعل هذا مناسبا، فسيعود الجسم إلى حالة الراحة بعد أن تعامل مع مصدر 
  .)Aydogan, Atilla & Bayram, 2009( الضغط بنجاح

 ،تبدأ هذه المرحلة بزيادة تدريجية في التوتر ودرجة عالية من الضغط والقلق: مرحلة المقاومة. 2
لكن المقاومة قد تؤدي إلى عدة ظواهر سلبية مثل اتخاذ القرار العاجل وأحداث االشتباكات 

يمكن أن تؤدي المقاومة أيضا إلى ظهور العديد من المواقف  ؛أو الصراعات الخطيرة
والمطالب التي تنتج عن سيطرة األشخاص والتنظيم بطريقة تؤدي إلى انهيار المقاومة 

  ).Griffin & Moorhead, 2012( شكالت واألعراض السلبيةوظهور سلسلة من الم

إذا تقدم اإلجهاد المهني، يفقد الجسم في النهاية قدرته على التكيف وهذا  :اإلرهاقمرحلة . 3
  .)Stranks, 2005( يؤدي إلى حالة الحمل الزائد

أن هناك  )(El-Omari & Freihat, 2011وفريحات  العمريكشفت دراسة أجراها كما 
إلى أن  )2005(يشيرمروزك ،كما توى عال من التوتر بين مدرسي اللغة اإلنجليزية في األردنمس

األبحاث الحديثة كشفت أن معلما واحدا من بين كل ثالثة مدرسين ذكر أن التدريس مرهق للغاية 
  .أو مرهق للغاية

ات التوتر بحًثا للتحقيق في مستوي ) ,.2009Aydogan et al(وآخرون  ايدوجان أجرى كما
بين المعلمين األتراك، أظهرت الدراسة أن اإلجهاد مشكلة شائعة بين المعلمين األتراك بغض النظر 

 .عن الدولة التي يدرسون فيها
قائمة شاملة بالعوامل التي تساهم ) Al-Hiary & Beirat, 2014( الحياري وبيراتقدم و

 وتدنيالوضع االقتصادي،  من حيث عوامل التوظيف: في اإلجهاد المهني على النحو التالي
 من حيث عوامل ظروف العمل ؛المشاكل المتعلقة بالعمل، وقضايا الشهاداتوالعديد من الرواتب، 

، ضغوط العمل، األعمال الورقية الثقيلة، االفتقار إلى التمكين، التعليميةمهام العمل، عبء القضايا 
وامل االجتماعية، والعوامل العائلية، ونمط الع من حيث؛ وسوء مناخ المدرسة؛ العوامل الشخصية
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تقلب نمط عدم وجود الزمالة، و من حيث؛ الحياة، واالنتقال إلى مكان مختلف؛ نقص عوامل الدعم
 االفتقار إلى التطوير المهني المناسب للموظفين؛ عوامل الطالبوإدارة المدرسة، ودعم المنطقة؛ 

  .الطالب دافعيةضعف  من حيث

، والحفاظ الطلبةبين  الدافعيةعدم وجود أن  )Kyriacou, 2001(كاكوي  كما بينت دراسة
على النظام بين الطالب، وإدارة الوقت العامة، ومتطلبات عبء العمل، والتعرض لقدر كبير من 
التغيير، وتقييمه من قبل اآلخرين، والعالقات مع الزمالء، وانعدام األمن الوظيفي، واإلدارة، 

مرضية، الغموض في دور المعلم، وضعف العالقات مع الزمالء واإلداريين، وظروف العمل غير ال
  . وسوء ظروف العمل كمصادر رئيسية لضغوط المعلم

  :منهجية الدراسة
إتباع المنهج المسحي التحليلي بشقيه تم المحددة لهذه الدراسة من أجل تحقيق األهداف 

  .الكمي والنوعي؛ لمناسبته ألغراض الدراسة

  :راسة وعينتهامجتمع الد
تكون مجتمع الدراسة من كافة معلمي المرحلة الثانوية التابعين لمديرية تربية جرش والبالغ 

معلم ومعلمة تم اختيارهم ) 274(معلم ومعلمة، إذ تكونت عينة الدراسة من ) 1674(عددهم 
  .بصورة عشوائية، والجدول التالي يبن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

  توزيع أفراد عينة الدراسة :)1(ول جد

  النسبة المئوية  التكرار  من حيث

  النوع االجتماعي
 41.61%  114  ذكر
 58.39%  160  أنثى

  العمر

 13.14%  36  سنة 25أقل من 
 51.82%  142  سنة 26-34
 27.74%  76  سنة 35-44

 7.30%  20  سنة 45أكثر من 
الحالة 

  االجتماعية
 35.04%  96  أعزب
 64.96%  178  متزوج

  عدد األبناء

 5.47%  15  ال شيء
 18.25%  50  أبناء 1-2
 23.36%  64  أبناء 3-5

 17.88%  49  أبناء 5أكثر من 
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  النسبة المئوية  التكرار  من حيث

  سنوات الخدمة

 33.94%  93  سنوات 5أقل من 
 30.66%  84  سنوات 6-10

 25.91%  71  سنة 11-16
 9.49%  26  سنة 16أكثر من 

المستوى 
  التعليمي

 58.03%  159  بكالوريوس
 41.97%  115  دراسات عليا

  %100  274  المجموع

  :أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها عمل الباحث على تطوير أداة عبارة عن استبانه 
فقرة، تحاكي أشكال الضغوط التي يتعرض لها المعلمين أثناء تأديتهم لوظيفتهم ) 20(مكونة من 

 El-Omari(والعمري وفريحات ) 2013(إلى دراسة كل من الخصاونة  التربوية؛ وذلك بالرجوع
& Freihat, 2011(،  إذ تم التحقق من صدق محتواها من خالل عرضها على مجموعة من

المحكمين المختصين باإلدارة واإلشراف التربوي وخبراء في القياس والتقويم التربوي، وللتحقق 
معلم ومعلمة ) 30(تطبيقها على عينة استطالعية بواقع من صدق البناء لألداة عمل الباحث على 

من خارج عينة الدراسة ومن مجتمعها، ومن ثم تم تقدير معامل ارتباط الفقرات بالمجموع الكلي 
  :لألداة كما يظهر في الجدول اآلتي

  معامالت استقرا فقرات أداة الدراسة :)2(جدول 

 الرقم
  معامل

 االستقرار
 الرقم

  معامل

 االستقرار
 الرقم

  معامل

 االستقرار
 الرقم

  معامل

 االستقرار
1 .586** 6 .785** 11 .588** 16 .628** 
2 .686** 7 .576** 12 .560** 17 .586** 
3 .656** 8 .596** 13 .633** 18 .655** 
4 .669** 9 .583** 14 .680** 19 .598** 
5 .719** 10 .583** 15 .725** 20 .681** 

أن كافة معامالت االستقرار بين الدرجة الكلية لألداة ودرجة ) 2(الجدول يتبين من خالل 
وقد كانت كافة المعامالت لها ذات داللة إحصائية عند  ،)0.758-0.560( الفقرة قد تراوحت بين

مما يشير إلى أن االتساق الداخلي بين الفقرات المكونة لالستبانة  ،)α=0.01( مستوى الداللة
  .صادقة بنائيا،وتعد صالحة ّللتطبيق على أفراد عينة الدراسة الرئيسية مقبولة وأنها
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 :ثبات األداة

معلم ومعلمة من معلمي ) 30(على عينة مكونة من ها تم تطبيقللتحقق من ثبات األداة 
، من مجتمع الدراسة األصلي ومن خارج المرحلة الثانوية في المدارس التابعة لمديرية تربية جرش

، )0.898(ا الرئيسية، لتقدير ثبات أداة الدراسة من خالل معادلة كرونباخ ألفا والذي بلغ عينته
  .لألداة ككل

  :معيار تفسير الدرجات

 معيار المقارنة :)3(جدول 
 الداللة المدى الرقم

 منخفضة جدا 1-1.79 1
 منخفضة 1.80-2.59 2
 متوسطة 2.60-3.39 3
 مرتفعة 3.40-4.19 4
 رتفعة جدام 4.20-5.0 5

  :المعالجةاإلحصائية

  :تم االستعانة بعدد من االختبارات اإلحصائية التالية الختبار أسئلة الدراسة كمايلي

  .معامل كرونباخ ألفا لتقدير الثبات وصدق البناء لتقدير صدق األدوات  .1

يتعرضون األوساط واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين لمستوى الضغوط المهنية التي   .2
  .لها في عملهم

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما مستوى الضغوط المهنية التي يتعرض " :النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نص على

  "لها معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية األردنية؟

والرتب  لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
  :الستجابات أفراد عينة الدراسة كم يظهر في الجدول اآلتي
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة :)4(جدول 

  الفقرة  الرقم
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  التفسير  الرتبة

9  
من قبل تقويم أدائي السنوي ال يقوم على أسس عادلة 

  اإلدارة
 مرتفعة جدا  1 0.66 4.62

2  
نظام الحوافز المعمول به في وزارة التربية والتعليم 

  األردنية دون المستوى المطلوب
 مرتفعة جدا  2 0.73 4.46

6  
أشعر بالحيرة لما تطلبه مني اإلدارة وما يجب علي 

  القيام به
 مرتفعة جدا  3 0.78 4.45

 مرتفعة جدا  4 0.85 4.38  عاتقي كبيرةكمية العمل التي تقع على   3
 مرتفعة جدا  5 0.98 4.36  اشعر أنني أتحمل مسؤولية عملي لوحدي  5

 مرتفعة جدا  6 0.84 4.35  ال أشعر باألمان الوظيفي في عملي  10

8  
ال توجد فرص كثيرة للتطور المهني في وزارة التربية 

  والتعليم األردنية
 مرتفعة جدا  7 0.90 4.30

 مرتفعة جدا  8 0.83 4.28  ملي يحتاج إلى الكثير من التركيز والدقةع  4
 مرتفعة جدا  9 0.77 4.26  الراتب الذي اتقاضاه ال يكفي لسد حاجاتي الضرورية  1

12  
طبيعة عملي ال تمنحني عالقات جيدة مع المجتمع 

  المحلي
  مرتفعة جدا  10 1.10 4.20

7  
بعملي التعليمي مع ال اتمتع بالصالحيات الكافية للقيام 

  الطلبة
 مرتفعة  11 1.01 4.12

 مرتفعة  12 0.97 4.02  تتمركز السلطة فقط في مدير المدرسة  11
 مرتفعة  13 0.80 3.72  يضايقني أسلوب التسلط والتعسف في العمل  13
  مرتفعة  14 1.12 3.40  رضا المسؤولين عني تحكمها العالقات الشخصية  14

  متوسطة  15 1.37 3.38  تتناسب وظروفي الشخصية التنقالت التي تحدث ال  15

  متوسطة  16 1.52 3.30  في عملي اإلبداعال يتيح مدير المدرسة لي فرصة   18

19  
الراتب الذي اتقاضاه أقل من الرواتب التي يحصل 

  عليها موظفو الدوائر األخرى
  متوسطة  17 1.36 3.28

  متوسطة  18 1.34 2.64  أجد صعوبة في مواكبة التطورات المهنية المتاحة  16

17  
القوانين المعمول بها في وزارة التربية والتعليم األردنية 

  غير مناسبة
  متوسطة  19 1.44 2.63

  منخفضة  20 1.40 2.26  األعمال الورقية التي تطلب مني تثقل كاهلي  20

  مرتفعة 1.04 3.82  مستوى الضغوط المهنية العام
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الضغوط المهنية التي يتعرض لها معلمي المرحلة  أن مستوى) 4(يتبين من خالل الجدول 
) 3.82(من وجهة نظرهم مرتفعة، بمتوسط حسابي بلغ  الثانوية في المدارس الحكومية األردنية

تقويم "والتي نصت على ) 9(، إذ جاء في الرتبة األولى الفقرة رقم )1.04(وانحراف معياري 
وبدرجة مرتفعة ) 4.62(بمتوسط حسابي " دارةأدائي السنوي اليقوم على أسس عادلة من قبل اإل

 في به المعمول الحوافز نظام"والتي نصت على ) 2(جدا، وجاء في الرتبة الثانية الفقرة رقم 
وبدرجة ) 4.46(بمتوسط حسابي " المطلوب المستوى دون األردنية والتعليم التربية وزارة

األعمال الورقية "والتي نصت على ) 20(قم مرتفعة جدا أيضا، وجاء في الرتبة األخيرة الفقرة ر
  .وبدرجة منخفضة) 2.26(بمتوسط حسابي " التي تطلب من يتثقل كاهلي

  :ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى عدة أسباب منها

  .ارتفاع تكليف الحياة بشكل عام في األردن. 1

  .تسلط بعض مدير المدارس على المعلمين فيما يخصص تقارير األداء السنوي. 2

  .إتباع بعض مديري المدارس لنط اإلدارة البيروقراطي. 3

  .ضعف قنوات االتصال والتواصل بين المعلمين واإلدارة والمجتمع المحلي. 4

  .غياب الوعي بأهمية تمكين المعلمين مهنيا ومعرفيا من قبل بعض المسؤولين. 5

  .بها معلمي المرحلة الثانويةعدم إدراك أفراد المجتمع المحلي لطبيعة األعمال التي يقوم . 6

 El-Omari(وفريحات  وقد جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع نتائج دراسة كل من العمري
& Freihat, 2011 ( أن هناك مستوى عال من التوتر بين مدرسي اللغة اإلنجليزية في والتي بينت

ث الحديثة كشفت أن أن األبحا التي توصلت إلى )2005(مروزك وكذلك نتائج دراسة  ،األردن
، وكذلك معلما واحدا من بين كل ثالثة مدرسين ذكر أن التدريس مرهق للغاية أو مرهق للغاية

أظهرت أن اإلجهاد مشكلة شائعة التي  ) ,.2009Aydogan et al(وآخرون  نتائج دراسة ايدوجان
  .بين المعلمين األتراك بغض النظر عن الدولة التي يدرسون فيها

ما الحلول الممكنة لتقليل مستويات ": لمتعلقة بالسؤال الثاني والذي نص علىالنتائج ا

التوتر ومساعدة المعلمين على التعامل مع ضغوط العمل ذات الصلة من وجهة 

  "نظرهم؟

لإلجابة على هذا السؤال تم تجميع وفرز اإلجابات التي تم الحصول عليها من السؤال 
  :ة؛ وكانت النتائج كما يليالمفتوح الذي أدرج في أداة الدراس
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  الحلول المقترحة من قبل معلمي المرحلة الثانوية في مديرية تربية جرش :)5(جدول 

  التكرار  الحل  الرقم
  النسبة
  المئوية

1  
تحسين رواتب المعلمين بما يتناسب مع الغالء المعيشي الذي تعيشه 

  المملكة في الوقت الراهن
147 %53.65 

 50.36% 138  واتيةلحاجات المعلمين ومطالبهمتوفير بيئة عمل م  2

3  
تفعيل مبدأ التقويم الذاتي لدى المعلمين لتحقيق العدل والمساواة بينهم 

  فيما يخص التقارير السنوية
132 %48.18 

4  
توفير قنوات التواصل المناسبة بين المعلمين واإلداريين ومديري المدارس 

  المهني بين المعلمين وأولياءاألمور كوسيلة للحد من اإلجهاد
129 %47.08 

5  
العمل على تمكين المعلمين مهنيا من خالل زيادة عدد الدورات المقدمة من 

  وزارة التربية والتعليم األردنية
125 %45.62 

أن هناك مجموعة من الحلول للتخفيف من مستوى الضغوط المهنية ) 5(يتبين من الجدول 
ثانوية في األردن، إذ أن أكثر الحلول المقترحة تكرارا كان الحل التي يتعرض لها معلمو المرحلة ال

المتعلق بتحسين رواتب المعلمين بما يتناسب مع الغالء المعيشي الذي تعيشه المملكة في الوقت 
من مجمل أفراد عينة الدراسة، تاله في الترتيب الحل %) 53.65(الراهن، بنسبة مئوية بلغت 
، %)50.36(مواتية لحاجات المعلمين ومطالبهم، بنسبة مئوية بلغت المتعلق بتوفير بيئة عمل 

ليأتي بعد ذلك الحل المتعلق بتفعيل مبدأ التقويم الذاتي لدى المعلمين لتحقيق العدل والمساواة 
، وجاء رابعا الحل المتعلق %)48.18(بينهم فيما يخص التقارير السنوية، بنسبة مئوية بلغت 

لمناسبة بين المعلمين واإلداريين ومديري المدارس وأولياء األمور بتوفير قنوات التواصل ا
، ليأتي اخيرا %)47.08(كوسيلة للحد من اإلجهاد المهني بين المعلمين، بنسبة مئوية بلغت 

الحل المتعلق بالعمل على تمكين المعلمين مهنيا من خالل زيادة عدد الدورات المقدمة من وزارة 
  %).45.62(نية، بنسبة مئوية بلغت التربيةوالتعليم األرد

وبالنظر إلى كافة الحلول المقترحة نجد بأنها تحاكي واقع الحال لدى كافة المعلمين 
والمعلمات في المملكة األردنية الهاشمية، كما أنها تمتاز بإمكانية التطبيق الفعلي على أرض 

التربية والتعليم األردنية، بقدر ما  الواقع، إذ أنها لن تحمل الكثير من التبعات المالية على وزارة
هي إجراءات وقرارات إدارية من المؤمل أن تعمل على تخفيض مستويات الضغوط المهنية التي 

  .يتعرض لها معلمو المرحلة الثانوية في األردن
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  :التوصيات

لى تم تقديم التوصيات التالية للحد من التوتر ومساعدة المعلمين ع الدراسة،بناًء على نتائج 
  :التعامل مع ضغوط العمل

لمساعدة المعلمين على أداء واجباتهم  المهنية وضع إرشادات وإجراءات أفضل للممارسة. 1
  .بطريقة منظمة وفعالة بشكل أفضل

  تطوير العمل التربوي بما يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية. 2

  .تحديد االحتياجات الفردية للمعلمين وتوفيرها بعناية. 3

يجب أن يكون التواصل والتعاون والشراكة بين اإلداريين والمديرين والمعلمين وأولياء األمور . 4
  .بشكل صحيح

  .يجب على المعلمين استخدام منهجية التقييم الذاتي وقائمة المراجعة. 5

 واطالعهميجب تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات على فترات منتظمة لتدريب المعلمين . 6
  .أحدث التطورات في السياسات التعليميةعلى 

  .من خالل برامج تدريبة هادفة تعزيز العالقات الشخصية الجيدة بين المعلمين. 7

يجب على الحكومة والمجتمع بأسره تنفيذ المبادرات التي من شأنها تحفيز الطالب على التعلم . 8
 .الطالبيوكذلك تعزيز االنضباط 
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 االقتباس والتضمني في الشعر األندلسي في القرن الخامس الهجري
  

   *محمد الرقيبات

  

  ملخص

 ،فـي الشـعر األندلسـي فـي القـرن الخـامس الهجـري       تتناول هذه الدراسـة ظـاهرتي االقتبـاس والتضـمين     
إلـى الكشـف   ، وتسـعى الدراسـة   الديني واألدبي لدى الشـعراء  وذلك بوصفهما شكل من أشكال التأثر بالتراث

ومعيـار جمـال االسـتخدام     عن فاعلية كـل مـن االقتبـاس والتضـمين ودورهمـا فـي الكشـف عـن رؤيـة الشـاعر،          
والتضمين فـي نصـه    االقتباسوتسليط الضوء على مهارة الشاعر في دمج مادة  وقوته داخل النص الشعري،

  .، باستخدام المنهج الوصفي التحليليالجديد

  .، تضمين، شعر أندلسياقتباس: الكلمات المفتاحية
 
 

Quotation and Inclusion in Andalusian Poetry in the Fifth Century 
AH  

 

Mohammad Al-Rgebat, Jerash University, Jordan. 
 

 

Abstract 
This study deals with the phenomena of quotation and inclusion in Andalusian 

poetry in the fifth century AH, as a form affected by the religious and literary heritage of 
poets, and the study seeks to reveal the effectiveness of both quotation and inclusion and 
their role in revealing the poet’s vision, the criterion of beauty and its use within the 
poetic text , And highlighting the poet's skill in incorporating quote and inclusion in his 
new text, Using the descriptive analytical method. 

Keywords: Quotation, Inclusion, Andalusian poetry. 
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  : المقدمة

 اإلبداع إن االقتباس والتضمين من الظواهر التي تستحق الدراسة؛ ذلك ألنها ترتبط بجوانب
 ،، فالمبدع الذي يوظف االقتباس والتضمين في إبداعهالمتلقيثالثة، ونعني هنا المبدع والنص وال

 إنما يوظف مخزونا من التراث الديني واألدبي والتاريخي وغيرها، وهذا يكشف عن ثقافة واسعة
إلى جانب  ،يلج من خاللها المبدع إلى دعم فكرته وصلة وثيقة بالموروث على اختالف أنواعه،

  .جديد في التوليف بين هذه النصوص المختلفة ودمجها في عمل إظهار مهارته

وطريقته الخاصة استدعاء النصوص وتفاعلها، مضافا إليها رؤية المبدع أما النص الناتج عن 
والعمل اإلبداعي أيا كان القديم الموروث مع الجديد المبتدع،  متزج فيهفي التعبير، فهو نص ا

هذه الصلة اتفاقا أو اختالفا، ولعل  موضوعه ال بد له من صلة مع مواضيع مشابهة، سواء أكانت
عند  هو مقارنة هذا العمل بما يشبهه في مجاله هأبسط حكم نطلقه على النص إنما يكون مبعث

  .السابقين

الذي يقرأ نصا يلج من خالله إلى نصوص  ،المتلقي دائرة اإلبداع إال بوجودوال تكتمل 
، الدينية واألدبية والتاريخية واإلنسانية تكون وثيقة الصلة بثقافته حينهذه النصوص وأخرى، 

 هو يدرك أنه كلما اتسعت ثقافتهو قبوال لديه،يحقق العمل اإلبداعي  فإن ولها مكانة في نفسه،
استخدامه بجمال النص الذي يتفيأ ظالله، كذلك فإن المبدع يدرك جيدا أن نجاح سه ازداد إحسا

  .بما يتقبله المتلقي ويستطيع أن يتفاعل معه بشكل أو بآخر للموروث رهن بتوظيفه

لعل االقتباس والتضمين هما الوسيلة األسهل للمبدع لمزج التراث بعمله اإلبداعي، ولكنها 
مبدع إما أن ينتج عمال إبداعيا تظهر ظالله في الماضي، أو ينتج وسيلة محفوفة بالمخاطر، فال

  .ظال ال قيمة له، وال مكان لإلبداع فيه، وال يعدو أن يكون رجع الصدى لنصوص سابقة

  :)1(االقتباس والتضمين

َقبست منه : ويقال. الشعلة من النار: والَقبس. النار: الَقبس"االقتباس لغة مأخوذ من قبس 
منه ِعْلمًا َأيضًا  ًا َأْقبس َقبسًا فَأْقبسني َأي َأعطاني منه َقبسًا، وكذلك اْقَتبست منه نارًا، واْقَتبستنار

أن يضمن الكالم شيئًا "، أما في اصطالح البالغيين فنجد أن االقتباس لديهم يعني )2("َأي استفدته

بالقرآن الكريم  ًامصطلح االقتباس خاص، وإذا كان )3("لقرآن أو الحديث، ال على أنه منهمن ا
قد تعاملوا مع االقتباس والتضمين على  - ومنهم ابن األثير –والحديث الشريف، فإن بعض النقاد 

أنهما شيء واحد، فاألخذ من القرآن الكريم أو األحاديث النبوية أو الشعر سواء عندهم من حيث 
لقرآن واألخبار ي االقتباس من هذه الثالثة، أعني اف -الشاعر –ثم يأخذ "المفهوم؛ يقول ابن األثير 

  .)4("النبوية واألشعار
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اإلشارة األولى؛ هي أن التداخل في تعريف مصطلحي االقتباس : ونشير هنا إلى أمرين
والتضمين، ربما يدل على أن وجه االختالف بينهما ال يتجاوز طبيعة المادة المقتبسة، أو أن ثمة 

همية، أما اإلشارة األخرى التي ننبه لها؛ وهي أن االقتباس في الشعر يختلف تشابهًا في الغاية واأل
عنه في النثر؛ فالشاعر محكوم بمجموعة من القيود لعل من أبرزها الوزن والقافية، وبالتالي 
فاقتباساته تأخذ أشكاًال متنوعة داخل القصيدة، فقد يقتبس الشاعر اآلية كما هي، وبطبيعة الحال 

قصر اآلية، وقد يجري بعض التحويرات على اآلية المقتبسة؛ كي تتناسب مع وزن  يشترط هنا
القصيدة وقافيتها، وربما اقتبس الشاعر معنى اآلية، أو أشار إليها إشارة خفية ال يدركها إال قارئ 

  .فطن

شكل من أشكال تعامل الشعراء مع النص القرآني، وهذا "وتتجلى أهمية االقتباس في أنه 
ل يكشف عن نظر الشعراء إلى أن القرآن مصدر من مصادر البالغة المتميزة، وأنه يحمل التعام

لإلنسان في كل زمان ومكان دالالت ال متناهية، ويفسر أشياء تمس حياة اإلنسان، ولذلك أخذ 
، )5("الشعراء منذ القديم يعودون إلى هذا المصدر المتميز ينهلون منه للكشف عن مواقف مهمة

قرآن والدالالت المتعددة التي تحملها آياته، مثلت أهم الدوافع التي أغرت الشعراء في فبالغة ال
االتجاه إلى القرآن الكريم مقتبسين من آياته ومتأثرين بمعانيها، أضف إلى ذلك، أن االقتباس يمثل 

يمية مادة سهلة الفهم لدى المتلقي الذي يعيش في مجتمع تربطه بالقرآن الكريم صالت دينية وتعل
  .وثيقة

وتمثل النماذج الشعرية التالية بعض االقتباسات التي وردت في الشعر األندلسي في الفترة 
موضوع الدراسة، والبداية مع ابن دراج، وال بد من اإلشارة إلى أن أحد الباحثين قد أفاض في 

س يمثل أحد ؛ على اعتبار أن هذا االقتبا)6(الحديث عن االقتباس الذي جاء في شعر ابن دراج
مصادر تشكيل الصورة في الديوان، لذا ستكتفي هذه الدراسة باإلشارة إلى بعض ما ورد في 

  .ديوان ابن دراج من اقتباسات، ودون الخوض في التفصيالت

  )الكامل( :)7(يقول ابن دراج

  الُخدوِر مكفَّر فِفراق رباِت
  

  بِلقاِء نجم المكرماِت الثَّاِقِب  
  

  )الكامل( :)8(ويقول في موضع آخر 

ناِزح ُتها ِفي ُكلِّ ُأْفقَفَنَظم  
  

  وبعْثُتها مع ُكلِّ َنجم ثاِقِب  
  

، فالبيت األول 3الطارق} النَّجم الثَّاِقب  {ن من قوله تعالى واقتباس الشاعر في هذين البيتي
يشير إلى أن ما يبرر فراقه لزوجته، وهذا ذنب عظيم في نظره، هو ارتحاله إلى الممدوح الذي 
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يشبهه بنجم شديد اإلضاءة، وكأن مكرماته تثقب حالة الفقر الشديد التي كانت سببًا في رحلة 
ي؛ والذي جاء في سياق المدح، فهو إشارة إلى قصائد المدح التي نظمها الشاعر، أما البيت الثان

  .الشاعر، وبثها في اآلفاق، لتكون هدية الشاعر إلى ممدوحه، ومحاولة منه إلبراز مآثره

  )الطويل( :)9(وفي قوله

  ِء ِظلِّك َأشَتِكيوَأنِّي ِفي َأفيا
  

  شِكيَة موسى إْذ تولَّى إَلى الظِّلِّ  
  

َت َفسَقى َلهما ُثم َتولَّى إَلى الظِّلِّ َفَقاَل رب إنِّي ِلما َأنزْل{يقتبس الشاعر هنا من قوله تعالى 
َفِقير رَخي ِمن َليالشاعر إلى ما يعانيه من ، وجمال االقتباس هنا يتجلى في إشارة 24القصص }إ

فقر وجوع دون التصريح بهذه المعاناة؛ فقد اكتفى بالمعنى الذي تشير إليه اآلية الكريمة، فهو 
يشكو ما شكا منه نبي الله موسى عليه السالم حين خرج من مصر ال حول له وال قوة، ولعله 

ة هنا مع اآلية المقتبسة هي يأمل أن تنتهي محنته مثلما انتهت محنة موسى عليه السالم، فالعالق
  .عالقة تماثل

  )الطويل( :)10(ويقول ابن دراج أيضًا

  وإن َأخصبْت ِفي زرع نعماك رعيها
  

  عرذي ز رتَخطَّْت ودِايًا َغي َقد فَكم  
  

اعر عن معاناته وراحلته في أثناء الرحلة إلى الممدوح، جاء هذا البيت في سياق حديث الش
ربَنا إنِّي َأسَكنُت ِمن ُذريِتي بواٍد َغير ِذي زرع ِعند بيِتك  {وهو يقتبس هنا من اآلية الكريمة 

 مرحخصيبًا في ديار المظفر منذر )37إبراهيم( }اْلم حيى؛ بن يا، وهذه الراحلة إن وجدت مرعى
فطالما تجاوزت مراع مقفرة، والمعنى المراد هنا هو أن الشاعر إن وجد بغيته لدى المظفر، وهذا 
ما يعقد عليه األمل، فإنه مر في رحلته بديار مقفرة، لم يجد فيها من يكرمه، واالقتباس هنا جاء 

ربه ونقل زوجه وابنه مخالفًا لما ورد في اآلية الكريمة؛ فسيدنا إبراهيم عليه السالم صدع ألمر 
، أما الشاعر هنا فقد تخطت راحلته مثل هذا الوادي بحثًا عن مرعى )واد غير ذي زرع(إلى 
  .ممرع

  )الطويل( :)11(ومن قصيدة له في مدح سليمان المستعين، يقول ابن دراج

  مواِريُث َأمالٍك وتوكيد بيعٍة
  

  يب وِرضوانجدير بها فتح قر  
  

َلَقد رِضي اللَّه عن اْلمؤِمِنين إْذ {فالشاعر الذي يقتبس في هذا البيت من قوله تعالى 
، )18الفتح( }ًايبايعوَنك َتحَت الشجرِة َفعِلم ما ِفي ُقُلوبهم َفَأنزَل السِكيَنَة عَليهم وَأَثابهم َفْتحًا َقريب

أن ما ورثه ممدوحه من ملك آبائه، وما ناله من تأكيد لبيعته، كالهما يؤهالنه إلى تحقيق فتح يرى 
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قريب، ورضوان من الله تعالى، وهو يأمل أن يكون هذا الفتح مثل ذاك الذي حققه المسلمون بعد 
  .صلح الحديبية

ها في شعره، وإذا انتقلنا إلى الفقيه الظاهري ابن حزم، سنجد لديه اقتباسات واضحة يبث
ولعل أبرز ما يميز بعضها، أن االقتباس ال يقتصر على بيت واحد، إنما يمتد إلى مجموعة من 

  )الوافر( :)12(األبيات المتتالية، يقول ابن حزم

  صومًا نمحرِت للرَذاِك َنرَأ
  

  يًاح اليوم ينّلمَكِت ُتلسَف  
  

َفُكِلي واشربي وَقري عينًا َفإما َترين ِمن اْلبشر َأحدًا {ففي هذا البيت اقتباس من قوله تعالى 
ذا البيت في سياق ، ويأتي ه)26مريم( }َفُقوِلي إنِّي َنَذرُت ِللرحمن صومًا َفَلن ُأَكلِّم اْليوم إنِسيًا

حديث الشاعر عن أسباب السلو من المحبوب ومنها نفار يكون في المحبوب وانزواء، فحال 
المحبوبة وقد قاطعته ولم تكلمه، كحال السيدة مريم عليها السالم حين امتنعت عن الكالم، مع 

  .اختالف بين دواعي الصمت في الحالتين

  )المنسرح( :)13(ويقول ابن حزم في موضع آخر

  قد آن للقلِب أن يفيق وأن
  

  يزيَل ما قد عاله من حجبه  
  

هعجبا عهدُت يعـم ألهاه  
  

  خيفُة يـوم ُتبَلى السرائر به  
  

ان عَلى َكلَّا بْل ر {لعلنا نلمح في البيت األول ما يحتمل أن يكون اقتباسًا من قوله تعالى 
 ونْكِسبا َكاُنوا يم مه{، أما في البيت الثاني؛ فاالقتباس من قوله تعالى )14المطففين( }ُقُلوب موي

 اِئررَلى السواضح ال شك فيه، والتغيير الذي قام به الشاعر في ترتيب كلمات )9الطارق( }ُتب ،
  .اآلية إنما هو لمناسبة الوزن والقافية

ه التي اختتم بها الفصل األخير من الطوق، اقتبس ابن حزم مجموعة من اآليات وفي قصيدت
من سورتي التكوير والرعد في أبيات متتالية، وستتم اإلشارة إلى موضع االقتباس بعد البيت 

  )الطويل( :)14(مباشرة، يقول ابن حزم

ش عـِدُتنادى إلى يـومفـزيٍد م  
  

  وساعِة حشر ليس َفْخيِتى اشهاراه  
  

  إذا حشرْت فيه الوحوش وجمعْت
  

  اهارشصحائُفـنا وانثـاَل فينا انِت  
  

وفي  ،)5التكوير( }وإَذا اْلوحوش حِشرْت {االقتباس في صدر البيت الثاني من قوله تعالى 
، ونالحظ أن اآليتين المقتبستين )10التكوير( }وإَذا الصحف ُنِشرْت {عجز البيت من قوله تعالى 
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هما اآلية الخامسة واآلية العاشرة، أي أن الشاعر لم يلتزم بترتيب اآليات في السورة، وهذا األمر 
  :يتكرر في البيت التالي، حيث يقول

نَّاُت ِفيِه وَنِت الجيزِلَفْتوُأز   
  

  وُأْذِكي ِمن َناِر الجِحيم اسِتعارها  
  

، في صدر البيت، )13التكوير( }وإَذا اْلجنَُّة ُأزِلَفْت {في هذا البيت اقتبس الشاعر قوله تعالى 
لثالثة ، وهنا جاء االقتباس من اآلية ا)12التكوير( }وإَذا اْلجِحيم سعرْت {وفي العجز قوله تعالى 

  :عشرة في الصدر، واآلية السابقة لها في العجز، أما في البيت التالي

  وُكورِت الشمس المِنيرُة بالضحى
  

  وَأسرع من زهر النُّجوم اْنِكدارها  
  

-1التكوير( })2(وإَذا النُّجوم انَكدرْت) 1(إَذا الشمس ُكورْت {فاالقتباس هنا من قوله تعالى 
  :، وقد جاء االقتباس هنا من آيتين متتاليتين، وتكرر هذا األمر في المقطع التالي)2

  َلَقد جلَّ َأمر َكان ِمْنه اْنِتَظامها
  

  وَقد حلَّ َأمر َكان ِمْنه اْنِتَثارها  
  

  وسيرِت اَألجباُل واَألرض بدَلْت
  

  ِمن ماِلِكيها ِعشارها وَقد عطَِّلْت  
  

، أما في )4-3التكوير(} ) 4(وإَذا اْلِعشار عطَِّلْت) 3(وإَذا اْلجباُل سيرْت {من قوله تعالى 
األبيات التالية، فقد اقتبس الشاعر بعض المظاهر الكونية الدالة على قدرة الله عز وجل وبديع 

  :األولى من سورة الرعد، إذ يقول صنعه، والتي وردت في اآليات األربعة

  َتدبر من الباِني عَلى اَألرض سْقَفها
  

  وِفي ِعْلمِه معمورها وِقَفارها  
  

هرَأم ضاَألرو امراَألج ِسكمي نمو  
  

  بَلا عمٍد يبَنى عَليِه َقرارها  
  

ا بِفيه يربالتَّد رَقد نمٍةوِحْكم  
  

  َفصح َلديها َليُلها وَنهارها  
  

  ومن َفَتق اَألمواه ِفي صْفح وجهها
  

  َفمْنها يَغذَّى حبها وِثمارها  
  

  ومن صير اَألْلوان ِفي َنوِر َنبِتها
  

  َفَأشرق ِفيها وردها وبهارها  
  

رْخضم نْنهَفم ِصيصهب وقري  
  

  وِمْنهن ما يْغشى اللِّحاَظ احمرارها  
  

  ومن حَفر اَألْنهار دون َتَكلٍُّف
  

  َفَثار ِمن الصم الصَلاِب اْنِفجارها  
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  ومن رتَّب الشمس المِنير ابيضاضها
  

  ارِفراص العِشيو بدبيا وواُغده  
  

  ومن َخَلق اَألْفَلاك َفامَتد جريها
  

  وَأحَكمها حتَّى اسَتَقام مدارها  
  

  ومن إن َأَلمْت بالعُقول رِزيٌة
  

  َفَليس إَلى حي ِسواه اْفِتَقارها  
  

ع السماواِت بَغير عمٍد َتروَنها ُثم الّله الَِّذي رَف {واالقتباس في األبيات السابقة من قوله تعالى 
 َلعلَُّكم اسَتوى عَلى اْلعرش وسخَّر الشمس واْلَقمر ُكلٌّ يجري َألجل مسمى يدبر اَألمر يَفصُل اآلياِت

ُتوِقُنون ُكمبِلَقاء ر2{ب {جو ضاَألر دالَِّذي م وهَل وعاِت جرِمن ُكلِّ الثَّمارًا وَأْنهو اِسيوا رَل ِفيهع
ونَتَفكَّري ماٍت لَِّقوَلآي ِفي َذِلك نإ ارَل النَّهْغِشي اللَّيي ناْثَني نيجوا ز3{ِفيه { ِقَطع ضِفي اَألرو

ِخيٌل ِصْنوان وَغير ِصْنوان يسَقى بماء واِحٍد وُنَفضُل بعضها مَتجاِوراٌت وجنَّاٌت من َأعَناٍب وزرع وَن
  .)4-2الرعد ( }4{ياٍت لَِّقوم يعِقُلونعَلى بعض ِفي اُألُكل إن ِفي َذِلك َلآ

ولعل السمة التي تميز شعر ابن حزم عمومًا، وأبياته السابقة التي تمثل االقتباس تحديدًا، 
هو أن شعره أقرب إلى النظم، والمالحظ أن التركيز على المعنى يأتي في مقدمة أولويات الشاعر، 
كما أن شعره يقترب من النظم كثيرًا، واألمر اآلخر الذي ال بد من اإلشارة إليه؛ هو أن تكرار 

ي بيت أو االقتباس في مجموعة أبيات متتالية إنما ينبئ عن تكلف واضح، بخالف مجيء االقتباس ف
  . بيتين من قصيدة واحدة، وهذا من شأنه أن يحط من قيمة الشعر، وينأى به عن مكانته الحقيقية

ونختتم الحديث مع ابن زيدون، ونشير إلى بعض االقتباسات التي وردت في شعره، ولعل 
 قصيدة، وذلك منأبرز ما يميز هذه االقتباسات في ديوان ابن زيدون هو حسن توظيفها داخل ال

  )الطويل( :)15(براعة فائقة يتسم بها ابن زيدون، ومن ذلك قوله خالل أسلوب ينم على

  َأَأنُكُث فيك المدح ِمن بعِد ُقوٍة
  

  ِة الَغزلناِقضّلا بال َأقَتدي إو  
  

جاء ذكرها في القرآن الكريم فالشاعر ينفي عن نفسه أن يكون حاله كحال ناقضة الغزل التي 
، فهو يؤكد لممدوحه أن ما )92النحل( }وَال َتُكوُنوْا َكالَِّتي َنَقضْت َغزَلها ِمن بعِد ُقوٍة َأنَكاثًا  {

قاله فيه من مدح باق ولن ينقضه، وبالتالي فإن الشاعر حين ينفي تراجعه عن المدح الذي صاغه، 
كتلك التي نهى القرآن الكريم  ما ينفي عن نفسه أن يكون في حالةواستمراره في توجهه المعلن، إن
  .المؤمنين عنها في اآلية السابقة

  )الطويل( :)16(ويقول ابن زيدون في موضع آخر

  يطيُل الِعدا ِفي الَتناجي ِخْفيًة
  

  اَألمر ال َتسَتفِت َقد ُقِضي قولوني  
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يا صاِحبي السجن َأما َأحدُكما َفيسِقي ربه َخمرًا وَأما اآلَخر {وهو يقتبس هنا من قوله تعالى 
 انَتْفِتيالَِّذي ِفيِه َتس راَألم ْأِسِه ُقِضيِمن ر رَفَتْأُكُل الطَّي َلبصفاألعداء الذين )41يوسف( }َفي ،

خرج للمأزق الذي أوقعهم فيه ممدوح الشاعر، أدركوا أن األمر قد قضي يتناجون ويبحثون عن م
وال سبيل إلى النجاة، وربما يشير الشاعر إلى تشابه الظروف بين حالتهم وبين حالة سيدنا يوسف 
عليه السالم في سجنه مع صاحبيه، فالحوار في كلتا الحالتين يدور بين مجموعة من المتحاورين 

حد، ونتيجة الحوار في الحالتين أيضًا هي أن ثمة أمرًا واقعًا ال بد من الذين يجمعهم هم وا
  .التسليم به

وفي االقتباس التالي يوجه الشاعر نقدًا الذعًا لحبيبة األمس؛ التي استبدلت ما هو أدنى بما 
ن هو خير، فلم تكن له أكثر من لباس قديم خلعه وارتدى مكانه حلَّة نفيسة، وكان أجدر بابن زيدو

أن يكتفي بالبيت الثالث لإلشارة إلى المعنى الذي يريده، فهو يتضمن إشارة قاسية إلى تلك 
المحبوبة حين شبهها بقوم موسى، ولكن أنَّى ذلك لشاعر مولع بتوليد المعاني وتكرارها مرة بعد 

  )الخفيف( :)17(أخرى، يقول ابن زيدون

  َقد عِلقنا ِسواِك ِعـلقًا َنفيسًا
  

  وصرفـنا إَليِه عـنِك الُنـفوسا  
  

  وَلبسنا الجديد ِمن ِخلع الحـ
  

  ـب وَلـم َنأُل َأن َخَلعنا الَلبيسا  
  

ال َأنِت ِمنهوى وِمنِك اله َليس  
  

  ِاهبطي ِمصر َأنِت ِمن َقوم موسى  
  

بر عَلى َطعام واِحٍد َفادع َلَنا ربك وإْذ ُقْلُتم يا موسى َلن نَّص{واالقتباس هنا من قوله تعالى 
ِدُلونَتبا َقاَل َأَتسِلهصبا وِسهدعا وُفوِمها وِقثَّآِئها وْقِلهِمن ب ضُت اَألرا ُتنبَلَنا ِمم جْخري  والَِّذي ه

سَأْلُتم وضربْت عَليهم الذِّلَُّة واْلمسَكَنُة وبآؤوْا بَغضٍب  َأدَنى بالَِّذي هو َخير اهبُطوْا ِمصرًا َفإن َلُكم ما
ب َذِلك قاْلح رَغيب ينيالنَّب ْقُتُلونياِت اللَِّه وآيب ونْكُفرَكاُنوْا ي مَأنَّهب اللَِّه َذِلك نَكاُنوْا موْا وصا عم

 ونَتدع61البقرة( }ي(.  

واقتباس الشاعر محاولة لإلفادة من المفهوم الوارد في اآلية المقتبسة، والطريقة التي تم 
عرض الموضوع من خاللها، وهنا يتجه جهد الشاعر إلى البحث عن التوجيه الذي تحمله اآلية 
الكريمة كي يوظفه داخل قصيدته، وكلما أحسن الشاعر في هذا التوظيف واجتهد في دمجه في 

واقتباس الشعراء من القرآن يعني محاولة التقرب من تلك "كان هذا االقتباس ناجحًا، قصيدته 
 .)18(" الذروة العالية، وكلما ازداد الشاعر في اقتباسه كان أقرب إلى تلك الذروة
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  :التضمين

 َأودعه إياه كما ُتوِدع الوعاَء المتاع: وضمن الشيَء الشيَء"التضمين لغة مأخوذ من ضمن 
قصدك إلى البيت من الشعر أو "، أما في االصطالح فهو )19("والميَت القبر، وقد تضمنه هو

بن منقذ على ا، وال يقتصر األمر عند أسامة )20("...القسيم فتأتي به في آخر شعرك أو في وسطه
اعلم أن التضمين هو أن يتضمن البيت "تضمين بيت أو شطر منه؛ فهو يحد التضمين بقوله 

، وتتسع دائرة التضمين لدى ابن أبي األصبع المصري، حيث تشمل الشعر )21("لمات من بيت آخرك
وهو أن يضمن المتكلِّم كالمه كلمة من بيت، أو من آية، أو "والقرآن والنثر بأشكاله، إذ يقول 

  .)22("معًنى مجردًا من كالم، أو مثًال سائرًا أو جملة مفيدة، أو فقرة من حكمة

بق وأن الخطيب القزويني في القرن الثامن الهجري ليؤكد مفهوم التضمين الذي س ويعود
ه إن لم يكن مع التنبيه علي )23(*أن يضمن الشعر شيئًا من شعر الغير"أشار إليه ابن رشيق، وهو 

 ويرى ، وشرط التنبيه هنا يمثل الحد الفاصل بين التضمين وبين السرقة،)24("مشهورًا عند البلغاء
أن يزيد المضمن في الفرع عليه في "أن أحسن وجوه التضمين  -في السياق ذاته –الخطيب 

 .)25("...صل بُنكتة، كالتورية والتشبيهاأل

من أن  - أي شاعر –والتضمين في جانب منه يكشف عن ثقافة وسعة اطالع، وال بد للشاعر 
ستمرار هذه الظاهرة في الشعر على ومن المؤكد أن ا"يفيد من تجارب الشعراء السابقين، 

، وال يقتصر تأثر )26("اختالف زمانه ومكانه إشارة واضحة إلى تفاعل الشاعر مع النص القديم
الالحق بالسابق على الشكل واألسلوب والموضوعات، فقد يظهر بين الحين واآلخر بيت أو شطر 

إلى بعض التضمينات التي وردت  تشير الدراسة تاليًامن شطر، ليدل على تأثر مباشر، و أو جزء
  .في الشعر األندلسي

نشير إلى إحدى قصائده التي عارض فيها المتنبي، ، ووالبداية مع متنبي األندلس ابن دراج
ونلمح في ثنايا القصيدة تضمينا لبعض العبارات التي استخدمها المتنبي في قصيدته، يقول ابن 

  )الطويل( :)27(دراج في قصيدته التي مطلعها

الَِّذي َأنا شاِئم قرَنا البلَّ سَلع  
  

  َأنا هاِئم نمنيا بالد من يهيم  
  

  )الطويل( :)28(وهو يعارض المتنبي في قصيدته التي مطلعها

  ى َقدِر َأهل العزم َتأتي العزاِئمعل
  

  كاِرمالم لى َقدِر الِكرامَتأتي عو  
  

  :حيث يقول ابن دراج
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  ومن َأعربْت ِفيِه َأعاِظم يعرٍب
  

  َظاِئمِه العيَغرِفي َأص َغرَتصسَفم  
  

  :وهذا من قول المتنبي

   وَتعُظم في عين الصغير ِصغارها
  

  ظاِئمالع ظيمالع ينفي ع َتصُغرو  
  

  :أما قول ابن دراج

ْت عنَّا ذواُت قواِئمزجوكم ع  
  

  قواِئم نا َلهم وجعنا بجَفع  
  

  :فهو يضمن في هذا البيت بعضًا من بيت المتنبي

  َأتوك يجرون الحديد َكَأنَّهم
  

  َقواِئم نياٍد ما َلهجوا برس  
  

  :وفي قول ابن دراج

ظاِفر َأنَّك اكرشاإل ِدموال ع  
  

  ساِلم َأنَّك المساإل ِدموال ع  
  

  :من قول المتنبي

  هنيئًا ِلضرِب الهام والمجِد والعلى
  

  ساِلم َأنَّك سالماإلو راجيكو  
  

  )البسيط( :)29(وفي قصيدة أخرى يضمن ابن دراج عجز بيت الحطيئة الذي يقول فيه

خرذي مب ماذا َتقوُل ِلَأفراخ  
  

  رجال شال ماٌء و واِصلالح مرح  
  

وبيت الحطيئة السابق جاء في سياق استعطاف الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كي 
، وقد جاء )30(يفك أسره ويعيده إلى أوالده، وكان الخليفة قد أمر بسجنه ألنه هجا الزبرقان بن بدر

البيت التالي البن دراج ضمن قصيدة توجه بها إلى يحيى بن علي بن حمود، يستدر عطفه ويشكو 
  )البسيط( :)31(إليه ما يعانيه أبناؤه من سوء المعيشة، يقول ابن دراج

  وتحَت َأجَنحِة اإلشفاق حاِنيًة
  

  حرجال ماٌء وال ش الحواِصل رم  
  

وفي موضع آخر يضمن ابن دراج البيت كامًال، ولم ترد هذه المقطوعة في ديوان ابن دراج، 
  )البسيط( :)32(وقد أوردها ابن بسام في ذخيرته

"ـرذي مب ماذا َتقـوُل ِلَأفـراخخ  
  

  رجال شال ماٌء و واِصلالح مرح"  
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  ما َأوضح العْذر لي لو أنهم عَذروا
  

  وَأجمَل الصبر بي لو أنهم صبروا  
  

  لكنهـم صُغـروا عن َأزمٍة َكبرْت
  

  الِصَغـر هْذرن ععم فما اعتذاِري  
  

لشاعر إلى الخليفة سليمان واألبيات السابقة وردت ضمن رسالة استعطاف بعث بها ا
المستعين، يشكو فيها ما أصابه وأوالده من شظف العيش وضيق ذات اليد، وهكذا فقد جاء 
تضمين ابن دراج في المثالين السابقين متماثًال مع االستخدام الذي قدمه الحطيئة، وفي ظروف 

اقترفه، فإن صروف تكاد تكون متشابهة، وإذا كان الخليفة عمر قد أمر بحبس الحطيئة لذنب 
الدهر التي عانى منها ابن دراج في أثناء سني الفتنة، قد حاصرته فأصبح ال حول له وال قوة أمام 
متطلبات أطفاله، والذين ال يلتمسون لضعفه عذرًا بعد أن قلبت له األيام ظهر المجن، فراح يتمثل 

  .بقول جرول ويضمن بيته آنف الذكر

فإننا نجد في ديوانه بعض التضمينات، ومن ذلك قوله من إحدى وإذا انتقلنا إلى ابن شهيد 
  )الطويل( :)33(قصائده

  َتُقوُل التَّي ِمن بيِتها َخف مرَكبي
  

  ِعيدب اكَنو دان َأم كَأُقرب  
  

  )الطويل( :)34(ألول من بيت أبي نواسفهو يضمن الشطر ا

  َتقوُل الَّتي عن بيِتها َخف مرَكبي
  

  َتسير َلينا َأن َنراكع زيزع  
  

وكال البيتين قد جاء ليعبر عن مشهد وداع األهل، ومحاولة منهم لثني هذا المسافر عن 
اآلن، وإذا انتقلنا صوب شعر ابن حزم سنجد له من قصيدة  سفره، ولكن ال جدوى من الحديث

  )الطويل( :)35(يقول فيها

يِب َكَأنَّهبا ِلْلحدُت وَتَذكَّر  
  

  ِلَخوَلَة َأْطَلاٌل ببرَقة َثهمِد  
  

  وعهِدي بعهٍد َكان ِلي ِمْنه َثابٍت
  

  يُلوح َكباِقي الوشم ِفي َظاِهر اليِد  
  

وِعِهوجروِقًنا بِه َلا مَقْفُت ب  
  

  وَلا آيسا َأبِكي وَأبِكي إَلى الَغِد  
  

  إَلى َأن َأَطاَل النَّاس عْذِلي وَأْكَثروا
  

  يُقوُلون َلا َتهِلك َأسى وَتجلَِّد  
  

هُأِحب نْخِط ِممالس ُفُنون َكَأن  
  

  ِمن دد َخَلايا سفين بالنَّواِصِف  
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َكبرم لصالوو رجاله اْنِقَلاب َكَأن  
  

  يجور بِه الملَّاح َطورا ويهَتِدي  
  

  َفوْقُت ِرضى يْتُلوه وْقُت َتسخٍُّط
  

  َكما َقسم التُّرب المَفايُل باليِد  
  

ضرعم انبي وهو َغضوَنح ِسمبيو  
  

  ِسم َظاِهرِدمجربزو ُلؤُلؤ َطي  
  

، ويضمن البيت الثاني عجز )36(فهو يضمن البيت األول صدر البيت من معلقة طرفة بن العبد
ويبدو أن مرد "مطلع المعلقة، ثم يضمن األبيات من الرابع إلى الثامن عجز أبيات مطلع المعلقة، 

ن خالله ليعبر عن تجربته الذاتية ن مرتكزًا ينطلق مهذا يكمن في أن الشاعر كان يتخذ مما يضم
ومعاناته الخاصة، وقد اتبع الشاعر هذا النهج بوعي خاص به، ولذلك كان يستحضر الموقف 
 ،التراثي ثم يبعث في ذلك الموقف حياة جديدة، كما أن التراث كان قد منح شعره حياة وخصوبة

  .)37("وهذا شاهد على تفاعل النصوص وتداخلها

يوان ابن زيدون فإننا نجد العديد من أمثلة التضمين بأشكاله المختلفة، وإذا انتقلنا إلى د
ولعل ما هو موجود في ديوان ابن زيدون يكاد يكون من أفضل األمثلة على التضمين، يقول ابن 

  )البسيط( :)38(زيدون

َفتى بَفر ،ِعيد ُكمادع َكان إن  
  

   ُكمِذْكر ِمن هادع َقد قوالشبنزح  
  

  وَأْفـردته الَّلياِلي ِمـن أِحبِتِه
  

  نمـَنى الزا جا ِممهْنِشداَت يَفـب  
  

  !وال وَطن! بم الَتعلُُّل؟ ال َأهٌل
  

  ال َنديمو ! ال َكأسو ! َكنال سو!  
  

ي إلى هذا ، وهو يشير في البيت الثان)39(فالشاعر يضمن البيت الثالث من شعر المتنبي
  .التضمين إشارة واضحة

  )الكامل( :)40(ويضمن ابن زيدون بيتا آخر للمتنبي في قصيدته

  َقد قاَل شاِعر ِكندٍة في مـا مضى
  

  عَلـمالَليالي ي ـرلى ميتًا عب  
  

  ال يسَلم الشرف الرفيع ِمن اَألذى"
  

  "ى جواِنبِه الدمحّتى يراق عل  
  

، ومثلما فعل في التضمين السابق فهو يشير إلى )41(وهذا البيت مضمن من قصيدة للمتنبي
  .هذا التضمين إشارة واضحة في البيت السابق

  ) الطويل( :)42(ويقول ابن زيدون في موضع آخر



 االقتباس والتضمين في الشعر األندلسي في القرن الخامس الهجري   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3821

م هاِلكِمنه نعَفال يخاِلد َفهـو ،  
  

  الُخـلـد ـوالَثـناَء ه نـآثاِرِه، إب  
  

  َأِقـّلوا عـَليهم ال َأبـا ِلَأبيـُكم
  

  ِمن الَلوم َأو سدوا المكان الَّذي سدوا  
  

  .)44(، خالفًا لما ذكره محقق الديوان من أنه لألعشى)43(للحطيئة) الثاني(وهذا البيت 

ضمن بعض  )بحتري األندلس( بيات التي يحتمل أن يكون ابن زيدونوتاليًا مجموعة من األ
  )الطويل( :)45(كلماتها من شعر البحتري، يقول ابن زيدون

  َفَقدناك ِفقدان السحابِة َلم يزل
  

  عرالوهُل وِه السثني بي َلها َأَثر  
  

  ) الطويل( :)46(البحتري

  َفَقدناك ِفقدان الحياِة وَأقبَلت
  

  ُتالِحُظنا ُخزرًا إَلينا الَقباِئُل  
  

ولعل ما يدعم القول بالتضمين في بيت ابن زيدون السابق، إضافة إلى الجزء األول من 
، وإلى الغرض الشعري )الطويل(، هو أن البيتين ينتميان إلى البحر نفسه )نفقناك فقدا(الصدر 

  .عينه وهو الرثاء

  )البسيط( :)47(وفي موضع آخر يقول ابن زيدون

  وإذ هصرنا ُفنون الوصل داِنيًة
  

  ِقطاُفها َفجَنينا ِمنه ما شينا  
  

  )البسيط( :)48(ن من قول البحتري مادحًاوفيه تضمي

  وَلو َنشاُء شرعنا في َتَطوِلِه
  

  شروعنا َفَأَخذنا ِمنه ما شينا  
  

  )الطويل( :)49(وفي سياق الرثاء يقول ابن زيدون

الَخير ًة َلكَغياب زَء كانالر نإ  
  

  درالب ت َلنا فيها َكما يْطُلعَطَلع  
  
  )الطويل( :)50(وفيه تضمين من قول البحتري ولكن في سياق المدح

  َتفيض َكما فاض الَغمام عَليهم
  

  درالب طُلعم ِمثَلما يفيه َتطُلعو  
  

والتضمين يدالن على صلة وثيقة مع الموروث الديني واألدبي، ويعتمد وهكذا فإن االقتباس 
جمال استخدامهما وقوته داخل النص الشعري على أمور عدة؛ لعل في مقدمة هذه األمور حسن 
التوظيف، ووجود عالقة من نوع ما بين النص الحالي وبين النص السابق؛ قد تكون تماثًال أو 
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القة في طريقة العرض، وفي بعض األحيان قد ينقل الشاعر النص تخالفًا، وربما تختزل تلك الع
المقتبس أو المضمن إلى سياق جديد ال تربطه أدنى عالقة مع النص األصلي، وفي هذه الحالة 
على الشاعر أن يتشرب التجربة السابقة جيدًا ويأخذ منها ما يلزمه ويترك ما دون ذلك بوعي تام، 

التضمين في سياقها الجديد وتصبح جزءًا ال ينفصل عنه تتجلى  وحين تلتحم مادة االقتباس أو
 .هنا مهارة الشاعر وإبداعه، وهذا ما وجدناه في النماذج الشعرية التي تمت دراستها
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  واقع تطبيق اسرتاتيجيات التدريس الحديثة في جامعة عمان االهلية 
 ئة التدريسمن وجهة نظر أعضاء هي

  
  **وأسماء عبدالمنعم العمري *مها عبدالمجيد خريسات

  

  ملخص

الجامعي في  في التعليمواقع تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة إلى  تعرفال الحالية الدراسة هدفت
 لعـام فـي ا  األهليـة  عمـان  جامعـة  فـي  تـدريس  هيئـة  عضو (100) من الدراسة عينة وتكونت ،هليةجامعة عمان اال

وقـد   .واسـتخدمت اإلسـتبانة كـأداة للدراسـة وجـرى التحقـق مـن صـدقها وثباتهـا          ،(2017 /2018) الدراسـي 
 بدرجـة  جـاء  ةاألهليـ  عمـان  جامعـة  تطبيق استراتيجيات في التعليم الجامعي فـي  واقع أن الدراسة نتائج أظهرت
في  ،ستطبيق استراتيجيات التدريدرجة في  والكّلية الخبرة لمتغيري أثر وجود عدم النتائج أظهرت كما مرتفعة،

وضع آلية واضحة لمتابعة وتقويم مدى تطبيـق اسـتراتيجيات التـدريس    توصي الدراسة ب نتائج الدراسة ضوء
  .اصة والعامةالحديثة في الميدان الجامعي في الجامعات االردنية الخ

  .األهلية عمان التعليم الجامعي، جامعة، استراتيجيات التدريس الحديثة: الكلمات المفتاحية
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The Reality of the Application of Modern Teaching Strategies in 
University Education at the University of Amman from the 

Perspective of the Members of the Commission  
 

Maha A. Khresat and Asmaa A. Al-Omari, Department of Social Sciences, 
College of Arts, Humanities and Social Sciences, Al-Ahliyya Amman 
University. 

 

Abstract 
The present study aimed to identify the reality of the application of modern 

teaching strategies in university education at the Amman Private University in Jordan. 
The study sample consisted of (100) faculty members at Amman Private University in 
the academic year (2018/2017).The results of the study showed that the reality of the 
implementation of strategies in university education at the University of Amman was 
high, and the results showed that there was no effect of the variables of experience and 
faculty in the in the degree of application of teaching strategies. In light of the results of 
the study, the study recommends establishing a clear mechanism to follow up and 
evaluate the application of modern teaching strategies in the university field in Jordanian 
private and public universities. 

Keywords: Modern teaching strategies, University education, Amman private 
university. 

  

  : المقدمة

واجه التعليم الجامعي بشكل عام وأنظمة التعليم العالي في جميع أنحاء العالم ومنها واقع ي
في محاولة االستجابة لمعطيات مجتمع المعلوماتية  يرةردن تحديات كبالتعليم الجامعي في األ

ع في تقنية االتصال واالنفجار المعلوماتي الكثير من وعصر المعرفة، حيث دفع التنامي المتسار
الدول إلى وضع خطط ومشاريع إلصالح أنظمتها التربوية تكفل مواكبة واستيعاب هذا المد 

فتحصيل المعرفة لم يعد هدفا في حد ذاته، بل الهدف هو أثر هذه المعرفة  ل،ئالمعلوماتي الها
ة للفرد وتزويده بالمهارات الالزمة للوصول إلى مصادر على إعادة تشكل البنية المعرفية والتفكيري

 المعرفة األصلية واالستفادة منها في إطار التنمية البشرية المتكاملة والتعليم المستمرمدى الحياة،
  .باإلضافة إلى توظيفها في حل مشكالت المجتمع

دى طلبة أن اعضاء هيئة التدريس هم العنصر األهم في إحداث التغير المطلوب ل وبما
عماد المجتمع وقادة التغيير في المستقبل القريب كان لزامًا البدء بتطوير هم الجامعات الذين 
، ومنها على سبيل المثال ممهاريًا ومعرفيًا من خالل تطويراألدوارالمسندة إليه الهيئة التدريسية
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للمادة  ينرومطو ينللمادة الدراسية إلى مصمم ينم ومن ناقليللتعل ينإلى موجه همتحويل
 ءوفي ضو. الدراسية وغير ذلك من األدوار الحديثة التي يكون فيها الطالب هو محور بيئة التعلم

ردن، اصبح لزاما في األالشاملة نظام الجودة لمعايير تطورات العصر الحالي ومستجداته وتلبية 
صول ألعلى مستوى االنتقال من التدريس االعتيادي الى طرق تتالءم مع عقل الطالب ووجدانه للو

   ).Taref, 2013( من الكفاءة والفاعلية العالية في االداء

البد من االهتمام باستخدام استراتيجيات التدريس الحديثة التي تساعدة الطالب لتهيئتهم، 
وتمكينهم من المشاركة في الموقف التدريسي باستخدام استراتيجيات التدريس الحديثة المناسبة، 

كما  ،استيعاب المعلومات المقدمة يساعد فياستراتيجيات التدريس الحديثة حيث ان استخدام 
وقد حظي موضوع استراتيجيات التدريس . )2009( قالدة ،يةلبها القدرات والمهارات العق ىتنم

في المراحل التعليمية المختلفة اهتمامًا كبيرًا من قبل الباحثين والتربويين خاصة في المرحلة 
على  مها من أهمية في اخراج الطلبة بمؤهالت وكفايات تربوية وعلمية تساعدهالجامعية، لما ل

واقع تطبيق جاءت الدراسة الحالية كمحاولة لدراسة  هنا ، ومنبنجاحدخول سوق العمل 
استراتيجيات التدريس الحديثة في التعليم الجامعي في جامعة عمان االهلية من وجهة نظر أعضاء 

  .ئة التدريسهي

  :دراسةمشكلة ال

عضاء هيئة التدريس أهم برامج صقل ورفع كفاءة أتعد برامج التدريب اثناء التدريس من 
عداد والتدريب تزويد اعضاء هيئة التدريس بالكثير من ية اإللالتي يجب االهتمام بها وتتطلب عم

ير الكفايات التي يحتاجونها في عملهم وخصوصا انهم من اكثر العوامل تاثيرا في فاعلية وتطو
في توفير بيئة تعليمية مالئمة لتحقيق  مستوى التحصيل للطلبة وتستند كفاءتهم على قدراتهم

ي جامعة بقدرة أهداف العملية التعليمية التعلمية وتتمثل معايير الحكم على مستوى التعليم في أ
ة ساليب التدريس الحديثة لذلك جاءت هذه الدراسأالعاملين فيها على اتقان استراتيجيات و

أن  هلية وخصوصاعلى درجات الجودة في التدريس في جامعة عمان األألتساهم في تحقيق 
الجامعة قطعت مراحل كبيرة في الحصول على ضمان جودة التعليم فيها مما يستدعي اجراء 

اذ تأتي هذه . عضاء هيئة التدريسأداء العاملين فيها وخصوصا أدراسات مستمرة لتقييم مستوى 
م نقاط القوة والضعف في العملية التعليمية التعلمية لتساهم في تسليط الضوء على الدراسة لتقيي

  .ما تحتاجه الجامعة لرفع مستوى التعليم فيها

وقد الحظت الباحثتان من خالل تجربتها العملية أن معظم أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
تدريبات منتظمة أثناء الخدمة  ردنية بشكل عام لم يتلقواهلية بشكل خاص والجامعات األعمان األ

على مهارات استراتيجيات التعليم والتعلم الفعال مما قد يؤثر سلبا على أدائهم التعليمي، ثم إن 
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المحاضرة هي الطريقة الشائعة للتدريس، وهي طريقة التي ال تحقق النمو األكاديمي  لقاءإطريقة 
قرانه من خريجي المؤسسات التعليمية أو العلمي الذي يساعد الطالب على أن يكون منافسا أل

المناظرة، إضافة إلى عدم وجود برامج تدريبية معدة بشكل علمي في ضوء معايير الجودة الشاملة 
داء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس،على الرغم من أن أدبيات التربية، ومتطلبات الواقع، األ لتطوير

التدريب المستمر للتطوير المهنى لعضو هيئة  ومستلزمات التطوير والحصول على االعتماد تحتم
 التدريس مما ينعكس على مخرجات العملية التعليمية، وتمتعها بالجودة الشاملة في ضوء

ردنية بتطوير منظومة التعليم العالي بالمملكة األ كجاهات العالمية المعاصرة، وارتباط ذلتاال
  : األسئلة اآلتيةسة بوبصورة أكثر تحديدًا تتمثل مشكلة الدرا. الهاشمية

من وجهة  هليةتطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة في جامعة عمان األ ما واقع :السؤال األول
  نظر اعضاء هيئة التدريس؟ 

تقديرات في  α)≥0.05( الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: السؤال الثاني
 هليةات التدريس الحديثة في جامعة عمان األتطبيق استراتيجي واقعأفراد عينة الدراسة ل

  ؟)الخبرة ،الكّلية(تعزى للمتغيرات 

  أهداف الدراسة

  :التعرف على الحالية تهدف الدراسة

في التعليم الجامعي من وجهة نظر  ستخدام استراتيجيات التدريس الحديثةاب واقع التدريس -
 .باألردن األهلية عمان في جامعة عضاء هيئة التدريسأ

 . التدريسية الهيئة أعضاء تقديرات في والخبرة الكلية متغيري أثر عن كشفال -

 .التعليم الجامعي المساهمة في تفعيل تطبيق اسراتيجيات التدريس الحديثة في -

 الدراسة أهمية

 :ومنها المواضيع التي تتناولها تها منالدراسة أهمي تستمد هذه
ستراتيجيات التدريس الحديثة في األهلية ال عمان جامعة تطبيق مدى في القوة جوانب تحديد -

 الضعف جوانب وتعزيزها وتحديدالتدريس عضاء هيئة أالتعليم الجامعي من وجهة نظر 
 .لها الحلول وإيجاد

 حديثة تخصصات حيث استحداث من والخاصة الحكومية الجامعات في هائال توسعا األردن يشهد -
األهلية تطبيق  عمان جامعةمن الجامعات ومنها  بيتطل وهذا العمل، سوق متطلبات مع تماشيا

  .ستراتيجيات التدريس الحديثة في التعليم الجامعيا



 ...واقع تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة في جامعة عمان االهلية    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3829

تطبيق أستراتيجيات التدريس الحديثة والتدريس الفعال والتعلم  مجال في العلمية المعرفة إثراء -
 .العالي التعليم مؤسسات وفي النشط في التعليم الجامعي

- تطبيق أستراتيجيات التدريس  واقع حول مشابهة أخرى دراسات إلجراء افعاد الدراسة هذه تعد
  .لعالي التعليم مؤسسات الحديثة والتدريس الفعال والتعلم النشط في التعليم الجامعي وفي

  :التعريفات االجرائية لمصطلحات الدراسة

 خدمها عضو هي مجموعة من االجراءات والوسائل التي يست: استراتيجيات التدريس الحديثة
. ن بها الطالب من الخبرات التعليمية المخططة وتحقيق األهداف التربويةهيئة التدريس ويمّك

عضو هيئة التدريسف إجرائيًا في هذه الدراسة في ضوء الدرجة التي يحصل عليها وتعر 
 .المعدة إلغراض هذه الدراسة استراتيجيات التدريس الحديثة واقع تطبيق إداة على

  في األردن من  العالي التعليم مؤسساتويعرف بأنه ما تقوم به الجامعات : الجامعيالتعليم
وألغراض الدراسة الحالية كانت عينة الدراسة اعضاء هيئة  المقررةالجامعية  المساقاتخالل 

 .األهلية عمان امعةالتدريس في ج

  :الدراسة ومحدداتها حدود
  :اآلتية حدودال ضوء في الحالية الدراسة نتائج تعميم يمكن

 عمان جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء علىالحالية  الدراسة عينة اقتصرت :المكانية الحدود 
  .األردن فيية األهل

 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة عمان) 100(اقتصرت الدراسة على : الحدود البشرية 
  . األهلية

 م2018/2017الدراسي  العام من ولاأل الفصل خالل الدراسة أجريت :الزمانية الحدود. 

  دواتاأل صدق مدى ضوء في الدراسة نتائج تعميم يتحدد): االجرائية(الحدود الموضوعية 
 .وثباتها

  :األطار النظري
يعد عضو هيئة التدريس الجامعي، العنصر األساسي والجوهري في العملية التعليمية ألنه 

مباشرة فيؤثر في تكوينهم العلمي  يقود العمل التربوي والتعليمي، ويتعامل مع الطالب
واالجتماعي، ويعمل على تقدم المؤسسات وتطويرها وحمل أعباء رسالتها العلمية والعملية في 

االعداد خدمة المجتمع وتحقيق أهدافه، وفي ضوء ذلك يجب االهتمام باألستاذ الجامعي من حيث 
ه والجوانب التربوية وتكنولوجيا التطوير والتقويم، ليواكب المستجدات العلمية في حقل تخصصو

  ).2014، الحيلة(التعليم 
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إن االهتمام بأعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي وإعدادهم وتدريبهم يحتل مكانة 
كبيرة، ألن عضو هيئة التدريس يسهم إسهامًا فاعًال وأساسيًا في تحقيق أهداف العملية التعليمية، 

ها التربوية والتعليمية، وتحقيق دورها في تطوير الحياة، يتوقفان وإن نجاح التربية في بلوغ أهداف
االتجاهات التربوية ألعضاء هيئة التدريس، وتوافقهم المهني، وأهم  على مقومات عديدة، مثل

والتميمي،  ،العزاوي( تربويةالدورات التي يتلقونها خالل عملهم، سواء أكانت تربوية أو غير 
خصائص المعرفية أو المهنية واالنفعالية وسمات الشخصية لعضو هيئة ومن المعلوم أن ال). 2013

التدريس تؤدي دورًا أكثر فاعلية وكفاءة في العملية التعليمية، والذي يشكل أحد المداخل 
. التربوية الهامة التي تؤثر في النتاج التحصيلي للطالب في تنمية فهم الذات األكاديمي لديه

ستهدفة في العملية التعليمية، والمستفيد األول لما يقدمه له عضو هيئة باعتباره أحد العناصر الم
  . ).Alexander, A. et al ،2012. (وقدوة ونموذجالتدريس من معرفة 

ويعتبر التدريس الوظيفة األساسية لجميع مؤسسات التعليم العالي نظرًا ألنه يشغل قدرًا 
البالغ على طالب الجامعة من حيث تكوين  كبيرًا من وقت أعضاء هيئة التدريس وفكرهم وله أثره

شخصياتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم، فضًال عن إكسابهم كثيرًا من المعارف والمعلومات 
ويسعى ساسة التعليم العالي وعلماء التربية . والمهارات المهنية المتخصصة من ناحية أخرى

الشاب الجامعي القادرعلى فهم إعداد : لتحقيق أهداف التعليم الجامعي بالصورة المثلى مثل
المعرفة والتعامل معها واالستفادة بها والبحث عنها بالطرق العلمية السليمة، والوعي بمشكالت 

من خالل العمل الدائم على تقويم المسيرة العلمية والتعليمية، . المجتمع والعمل على حلها
د جيل متحرر من الجهل والخوف مؤكدين أن الجامعة تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها في إعدا

والتخلف، قوي بإيمانه بالله، قوي في بنيته وشخصيته وأخالقه، معتز بوطنه وشعبه، متسلح 
  .)Fink, 2013. (بمنجزات العصر العلمية والفنية والتكنولوجية، ويعرف كيف يستخدمها

التعليمية ويعد اختيار عضو هيئة التدريس الستراتيجيات التدريس التي تحقق األهداف 
ومحتوى المنهاج، وتتالءم واحتياجات الطلبة من ناحية أخرى احدى مؤشرات ودالئل جودة عضو 

ويتمثل القاسم المشترك بين استراتيجيات التدريس الجيدة في أن يكون الطالب . هيئة التدريس
القائم على  محور العملية التعليمية، وفاعال في اكتساب المعلومات وليس مستقبال لها فقط، وكذلك

ممارسة االنشطة والمهام التعليمية المختلفة، كما تتطلب استراتيجيات التدريس الجيدة من عضو 
هيئة التدريس أن يكون ميسرا لعمليتي التعلم والتعليم وليس ناقال للمعرفة، وحريصا على إتاحة 

لهم، ومراعيا للفروق فرص التعلم الذاتي والتعاوني لطلبة، وحريصا على بناء الشخصية المتكاملة 
   ).2003زيتون، (الفردية بين الطلبة 

ن أعضاء هيئة التدريس هم عماد العمل األكاديمي في الجامعة ألنهم هم الذين يتحملون ا
مسئولية التدريس في الجامعة سواء على مستوى الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا، وهم 
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يتحملون ومعة، واإلشراف على طالب الدراسات العليا، المسئولون عن اإلرشاد األكاديمي في الجا
مسئولية النشاط البحثي في الجامعة، وهم الذين يضعون المناهج الدراسية ويحددون المقررات 

لذلك فإن تقويم أعضاء هيئة . لمجتمعتقدم الخدمات المختلفة ل الدراسية، ومن خاللهم يمكن
غاية األهمية، انطالقا من أن تحقيق أهداف الجانب التدريسي عمل في في التدريس وخاصة 

  .الجامعة يعتمد في المرتبة األولى على مدى كفاءة وفاعلية أعضاء هيئة التدريس العاملين فيها

يعتبر هذا األسلوب من أصدق  وتقويم األستاذ الجامعي عن طريق تقويم الطالب ألساتذتهم
معي ومهاراته المهنية والفنية وتمثل قضية المحكات وأكثرها ثباتًا في تقويم عمل األستاذ الجا

تقويم الطالب الجامعي ألستاذه أحد القضايا المحورية المهمة التي تندرج تحت أهم مكون في 
وهي على أهميتها في قياس وتقويم كفاءة وفاعلية العملية . المنظومة التعليمية وهو مكون التقويم

الحكمي، (لقدر الكافي من االهتمام في الدول العربية التعليمية في الدول المتقدمة فإنها ال تجد ا
2004.(  

في ظل اإلقبال المتزايد على التعليم العالي في األردن استجابة الحكومات األردنية المتتالية 
تم منح ترخيص ).1990(لهذا التزايد بالتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة، ففي عام 

، 1991)(صة، هي جامعة عمان األهلية، والتي باشرت عملها في العام إلنشاء أول جامعة أردنية خا
حيث وظفت الجامعة جميع إمكاناتها لتوفير التعليم للطلبة في االختصاصات المختلفة، بغية توفير 

  .الكفاءات المطلوبة لسد حاجات سوق العمل األردني والعربي

في األردن عنصرًا مهمًا في قطاع من الجامعات الخاصة  كغيرها وتعد جامعة عمان األهلية
أو التقليل مما تقدمه من مساهمة في تعزيز االقتصاد  التعليم العالي األردني ال يمكن تجاهله،

إال أن بعض  األردني، وخدمة األعداد الكبيرة من الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية،
الحديثة في واقع التعليم الجامعي مازال سترتجيات الاالفعاليات األكاديمية والرسمية ترى أن 

على مخرجات التعليم العالي، ومعايير االعتماد، وذلك لعدم مواءمة طرق  رمما يؤث محدودا
التعلم المختلفة المعرفية، أهداف  التدريس والتعلم لنوعية الطلبة ومرعاة الفروقات الفردية لتحقيق

  .الحركية والوجدانية

  :الدراسات السابقة

ها استراتيجية رتقصي أثر التعليم التبادلي بإعتباإلى  دراسة هدفتب )Sun, 2011(قام  -
طلبة من طالبا وطالبة ) 330(تكونت عينة الدراسة من  تعليمية في الوعي فوق المعرفي،

واستخدم الباحث اختبارا لفهم . من أربعة صفوف في مدينة تايوان الصف الثامن األساسي
وقد أظهرت النتائج أن . في واستبيان لقياس الكفاءة الذاتيةالمقروء والوعي فوق المعر
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التعليم التبادلي استراتيجية فعالة في تحسين فهم المقروء، وتعمل على تمكين الطلبة من 
 .الوعي باستخدام االستراتيجية

 التدريس إستراتيجيات تطبيق الكشف عن فاعلية هدفتبدراسة ) 2011( وآخرون منذروقام  -
 البيئة تحسينو الجانب االنفعالي،و، ةالطلبة في تنمية المهارات االجتماعي نظر وجهة من

) 60( من دراسةتكونت عينة ال، التفكير مهارات تنميةوالتحصيل  ورفع مستوى، والصفية
أظهرت و. في جامعة ديالي طالبا وطالبة من طلبة قسمي الرياضيات والعلوم للمرحلة الثالثة

 التي الثانية التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين احصائيا الد فرق نتائج الدراسة وجود
 وفق درست التي الضابطة والمجموعة )المفاهيمية الخريطة إستراتيجية( وفق على درست

 .الثانية التجريبية المجموعة ولصالح البعدي االختبار في) االعتيادية الطريقة(
دى تطبيق معايير النوعية وضمان التعرف إلى مهدفت دراسة ب )2012(خان وقامت بدر -

وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في من  األردنفي  ألهليةا الجودة في جامعة عمان
 الجامعة، والكشف عن أثر متغيري الكلية والخبرة في تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية،

 ان تطبيق إلى صلت نتائج الدراسةوتو، هيئة تدريس عضو )110( من نت عينة الدراسةوكتو
في تقديرات  (3.72) معايير النوعية وضمان الجودة جاء بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي

عدم وجود أثر لمتغيري الخبرة والكلية في تقديرات وينت الدراسة  أعضاء الهيئة التدريسية
 ألهليةا أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في جامعة عمان

  .األردني ف
بدراسة هدفت إلى معرفة مدى توافر مهارات ) 2013(في حين قام العزاوي والتميمي  -

التدريس لدى مدرسي اللغة العربية وطرائق تدريسها بجامعتي بغداد والمستنصرية في ضوء 
الدراسة الى وصول نتائج مدرسا، وتوصلت ) 59(معايير الجودة، وتكونت عينة الدراسة من 

ابن الرشيد الى المرتبة الثالثة في مستوى الجودة، ووصول كلية التربية للبنات / ة كلية التربي
المرتبة الثانية في مستوى الجودة، ووصول كلية التربية المستنصرية على المرتبة األولى 
وكذلك وجود فرق ذو داللة احصائية بين متوسط التدريس في جامعتي بغداد والمستنصرية 

 .ولصالح اإلناثوفقا لمتغير الجنس 
فقد قامت بدراسة هدفت الى معرفة احتياجات أعضاء التدريس من ) 2014(أما فلمبان  -

) 395(وتكونت عينة الدراسة من  المهارات التدريسية والمعارف الخاصة في جامعة الطائف،
مهارات األعضاء في استخدام االجهزة  أن عضو هيئة تدريس، وتوصلت الدراسة الى

ق مهارات استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة، وتقنيات الويب، التعليمية تفو
فروق دالة أحصائيا بين متوسط أراء أعضاء هيئة تدريس وجود  عدم وكذلك أظهرت النتائج
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حول استخدام برامج الحاسوب وتقنيات التعليم واستخدام األجهزة التعليمية من مهارات 
 .التدريس

األداء التدريسي  ةالى استقصاء جودة البيئة الجامعية وجود) 2014(هدفت دراسة الحليلة  -
التخطيط والتنفيذ والتقويم (لألستاذ الجامعي من امتالكه لمهارات التدريس الجامعي 

في ضوء متطلبات ضمان الجودة من وجهة نظر طلبة كليات الجامعة، وتم تطوير ) والتطوير
ريسي لألستاذ الجامعي المبني على المهارات وتم استبانة للبيئة الجامعية وأخرى لألداء التد

لى وجود مستوى مرتفع لمعايير جودة إأشارت نتائج الدراسة . التأكد من صدقهما وثباتهما
لى مستوى إو ،البيئة الجامعية على الدرجة الكلية وعلى جميع مجاالت معايير البيئة الجامعية

 .لجامعي ككل، ولكل مهارة على حدةجودة مرتفع لمجاالت األداء التدريسي لألستاذ ا
إلى استقصاء مهارات التدريس الجامعي التي ينبغي توافرها  )2015(هدفت دراسة السعايدة  -

، تكونت عينة لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر طلبتهم
 ).علمية ،تطبيقية ،أنسانية(طالبا وطالبة موزعين على ثالث كليات ) 368(الدراسة من 

كشفت نتائج الدراسة أن مهارات التدريس الجامعي المتوافرة لدى أعضاء هيئة التدريس في 
في  جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر طلبتهم كانت متوسطة، كما أظهرت وجود فروق

م عضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير جنسهالمهارات التدريسية كافة أل
في درجة توافر المهارات التدريسية كافة  ولصالح الذكور، ووجود فروق ذات داللة احصائية

ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير الكلية الذي ينتمي اليها أعضاء 
 .ولصالح الكليات العلمية هيئة التدريس

لكفايات االلكترونية لدى هدفت التعرف على مدى توفر ا) 2016( بلة وفي دراسة أجراها -
رفع الكفاية اإللكترونية لدى إلى  الدراسةهدفت  كما, إعضاء هيئة التدريس بجامعة البطانة

عينة  وتكونتإعضاء هيئة التدريس والمساهمة في تفعيل التدريس االلكتروني في الجامعات، 
أن لدراسة إلى ت نتائج اتوصل، وقد هيئة تدريس من جامعة البطانة عضو )51(من  الدراسة

بين  قو، وعدم وجود فرلتدريس مجتمعة غيرمحققةاالكفايات االلكترونية لدى اعضاء هيئة 
في  البطانة جامعةفي  توفر الكفايات االلكترونية مدىفي  تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية

   .درجة العلميةوال الكلية يضوء متغير

  :التعقيب على الدراسات السابقة
السابقة يظهر أن بعض الدراسات تناولت مهارات التدريس راض الدراسات استعمن خالل 

 ودراسة العزاوي والتميمي) 2014(الجامعي لدى أعضاء هيئة التدريس مثل دراسة فلمبان 
كما تناولت بعض الدراسة أهمية  .)2015(ودراسة السعايدة ) 2014(ودراسة الحليلة  ،)2013(

دريس في التعليم الجامعي مثل استراتيجية التعليم التبادلي استخدام وتطبيق استراتيجيات الت
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). 2011(واستراتيجية الخريطة المفاهيمية كدراسة منذر وآخرون  (Sun, 2011)كدراسة صن 
وضمان الجودة في التعليم  النوعيةمدى تطبيق معايير ) 2012(كما تناولت دراسة بدرخان 

ضرورة تطبيق الكفايات االلكترونية في ) 2016(كما تناولت دراسة عابدين وآخرون . الجامعي
وقد استفادت الباحثتان من الدراسات السابقة في فتح اآلفاق على دراسات . التعليم الجامعي

كما تتميز الدراسة الحالية . سابقة، وتحديد منهج الدراسة الحالية، وبناء تصور لكيفية بناء أداتها
لدراسات لمعرفي  امتدادك وجاءتالدراسات األخرى، عن سابقاتها بأنها جمعت معظم متغيرات 

  .جامعة عمان األهليةوهي  البيئةالسابقة أال أنها اختلفت في 

  :واإلجراءات الطريقة

 القيام عند األفضل عدي ذيوال المسحي الوصفي المنهج الدراسة هذه في اسُتْخِدم :الدراسة منهج
  .واقع هذه الدراسة في هي كما ظاهرة بدراسة

 اإلنسانية الكليات في التدريسية الهيئة أعضاء جميع من الدراسة مجتمع تّكون :الدراسة جتمعم
 2017 /2018)( الدراسي للعام االول الدراسي الفصل في األهلية عمان لجامعة التابعة والعلمية

  .تدريس هيئة عضو 110 معددهو

  :الدراسة عينة

 استبانة فقد وزعت ،م اختيارهم قصديًاتكونت عينة الدراسة من جميع أفراد مجتمعها وت
 عمان جامعة في التدريسية التدريسية الهيئة أعضاء من الدراسة مجتمع أفراد جميع على الدراسة
استبانات غير  )10(استبانات، وتم استبعاد ) 110(عدد االستبانات المسترجعة  وبلغ األهلية،

 .تدريس هيئة عضو (100) الدراسة عينة ألفراد هائيالن العدد بلغ وبالتالي صالحة للتحليل اإلحصائي،
  :)1(في جدول  كما

  لمتغيراتها تبعًا أفراد عينة الدراسة توزيع): 1(جدول 

  النسب المئوية  العدد  فئة المتغير  المتغيرات

 57%  57  علمية  الكلية
 43%  43  إنسانية

 100%  100  المجموع
  %20  20  5اقل   الخبرة سنوات

 %40  40  سنوات 10 -5
 %40  40  سنوات 10أكثر من 

  %100  100  المجموع  
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  :الدراسة أداة

 تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة في التدريس في التعليم الجامعي للتعرف على واقع
 الغرض، لهذا استبانةتطوير  تم التدريسية، الهيئة أعضاء نظر وجهة العالي من التعليم مؤسسات وفي
 إلى إستراتيحيات التدريس الحديثة في التعليم الجامعي في المساقات وعالرج خالل من وذلك

  .ةالسابق والدراسات التربوي األدب من لالستفادة باإلضافة األهلية، عمان جامعة في المقررة

  :األداة صدق

مجموعة من المحكمين من ذوي  على بعرضها األولية بصورتها االستبانة صدق من تم التحقق
 منهم ُطلب حيث س،يمجال المناهج وطرق التدر في محكمًا) 11(عددهم  الخبرة واالختصاص بلغ

لقياس واقع تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة في  االستبانة في الواردة الفقرات مناسبة تحديد
 إليهم طلب كما ،التدريسية الهيئة ضاءأع نظر وجهة العالي من التعليم مؤسسات وفي التعليم الجامعي

 التعديالت وإجراء المحكمين، بآراء الباحثتان أخذت وقد ضرورية، يرونها أخرى مالحظات أية ذكر
للتعرف إلى واقع تطبيق  مناسبتها عدم بسبب فقرات (5) حذف في تمثلت والتي الضرورية،

 العالي من التعليم مؤسسات وفي امعياستراتيجيات التدريس الحديثة في التدريس في التعليم الج
ت، وخرجت الفقرا لبعض اللغوية الصياغة إعادة إلى باإلضافة التدريسية، الهيئة أعضاء نظر وجهة

  .فقرة) 45(األداة بالصورة النهائية وتكونت من 

وقد تم استخدام التدرج اآلتي للمتوسطات لتحديد درجة االستجابة والموافقة، إذ اعتمدت 
، وقد تم حساب مدى كلِّ مستوى من "مرتفع، متوسٌط، ومنخفض: "ن ثالث مستوياٍتاتالباحث

  : هذه المستويات، وذلك وفًقا للمعادلة اآلتية

  1.33= 4/3=3) /1- 5= (عدد المستويات /القيمة الدنيا  –القيمة العليا 

 :وقد تم استخدام المعيار التالي ألغراض تفسير النتائج، وهو

  ).2.33 =1.33 +1(من الواقع  درجة منخفضة -

  ).3.67=1.33+2.34(درجة متوسطة من الواقع  -

 ).فأكثر 3.68(درجة مرتفعة من الواقع  -

  ثبات األداة
 من ،)الداخلي لالتساق (ألفا كرونباخ معادلة الدراسة استخدمت أداة بهدف التحقق من ثبات

 من خارج عينة التدريس هيئة ضاءعضو من أع )11(بلغت  استطالعية، عينة على األداة تطبيق خالل
  .الحالية الدراسة ألغراض مناسبة القيمةوهي  )90 .0( الثبات معامل قيمة بلغت وقد ،الدراسة
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  :إجراءات الدراسة

  :ان باإلجراءات اآلتيةتلتحقيق أهداف الدراسة، قامت الباحث

 .تحديد مجتمع الدراسة -

 .لصلة بالموضوعمراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات ا -

وفًقا للخطوات المشار إليها سابًقا، وتم التحقق من تصميم أداة الدراسة وهي االستبانة  -
 .صدقها وثباتها،

 .في تطبيق األداة تينالحصول على كتاب تسهيل المهمة، لتيسير مهمة الباحث -

 .توزيع األداة على أفراد عينة الدراسة -

 .جمع البيانات والمعلومات -

 .واستخراج النتائج) SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي المعلومات  تحليل وتفسير -

 .مناقشة النتائج واقتراح التوصيات -

 :اإلحصائية المعالجة

 عن ولإلجابة .المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات اسُتْخِدمت األول السؤال عن لإلجابة
 اسُتْخدم الثالث السؤال عن ولإلجابة المستقلة للعينات t-test "ت"  اختبار اسُتْخدم الثاني السؤال
  .One Way ANOVA  األحادي التباين تحليل اختبار

  نتائج الدراسة ومناقشتها

تطبيق استراتيجيات التدريس  ما واقع :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول -

  الحديثة في وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس في جامعة عمان االهلية؟

جابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لتقديرات أفراد لإل
عينة الدراسة للواقع تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس 

  :في جامعة عمان االهلية والجدول االتي يبين ذلك
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المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على واقع المتوسطات الحسابية واالنحرافاات ): 2(جدول 
  .تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة في جامعة عمان األهلية مرتبة ترتيبًا تناوليًا

  العباراُت م
  المتوسط

 االحسابي
  االنحارف

 المعياري
 الدرجة

1.  
أحدد األهداف العامة واإلجرائية لتدريس المحتوى العلمي 

  .تعلملطبيعة الم المالئم
 مرتفع 0.76 4.18

 مرتفع 0.90 4.17  اّخطط جيدًا لما افعله داخل القاعة المحاضرات  2

9 
اعتمد على اإلجراءات التدريسية الحديثة وفق معايير الجودة في 

  الجامعة
 مرتفع 0.90 4.16

17  
اثناء  اّطبق استراتيجية التعلم باستراتيجية العصف الذهنى

 مرتفع 0.90  4.16 .التدريس الجامعي

21  
اثناء التدريس  استراتيجية األنماطب اطبق استراتيجية التعلم

 مرتفع 0.90 4.15 .الجامعي

 مرتفع 0.90 4.14  .ابدو مستمتعًا بالتدريس والعمل مع الطالب أثناء التدريس 23

22  
اثناء التدريس  اطبق استراتيجية التعلم باستراتيجية بالمفاهيم

 مرتفع 0.86 4.14 .الجامعي

18 
اثناء  اّطبق استراتيجية التعلم بإستراتيجية التواصل اللغوى

 مرتفع 0.86 4.13 .التدريس الجامعي

3  
اصصم محتوى المادة التعليمية مناسب للمدة الزمنية المحددة 

  لها
 مرتفع 0.86 4.12

 مرتفع 0.86 4.12  .استثمر وقت المحاضرة بما هو مفيد 6
 مرتفع 0.86 4.11  .لمحاضرةأبرز النقاط الرئيسية في ا 10
 مرتفع 0.86 4.13  .أعطي للطلبة فرصًا متساوية في المشاركة أثناء التدريس 11
 مرتفع 0.86 4.09  .للطلبة اجعل المعلومات التي اقدمها ذات معني بالنسبة 24
 مرتفع 0.99 4.08  .اّقدم المعلومات أثناء المحاضرة بشكل مبسط وواضح  7

12 
بين لهم قابليتها للتطبيق أالقدرات اإلبداعية وأعمل على تنمية 

  .اثناء التدريس
 مرتفع 0.99 4.07

19  
اثناء التدريس  المفاهيملتعلم باستراتيجية ا اّطبق استراتيجية

 مرتفع 0.99 4.07 .الجامعي

25  
استخدم التلميحات غير اللفظية واإلشارات وتغيير نغمة الصوت 

  .إلثارة االنتباه
 عمرتف 0.99 4.06

 مرتفع 0.99  4.06  اّطرح األفكار بالمحاضرة بشكل متسلسل ومنطقي 4
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  العباراُت م
  المتوسط

 االحسابي
  االنحارف

 المعياري
 الدرجة

 مرتفع 0.88 4.05  .بشكل منظم ومترابط اّقدم عناصر المحاضرة 8

20  
اثناء  التعلم باستراتيجية التقويم البنائي اطبق استراتيجية
 مرتفع 0.88 4.04 .التدريس الجامعي

5 
كما خطط له وفي أحسن إدارة المحاضرة حتى يتم كل شيء 

  وقته المناسب
 مرتفع 0.88 4.03

 مرتفع 0.88 4.02  .أّفعل دور الطالب أثناء التدريس 26

14 
اثناء  )االستقصاء(اطبق استراتيجية التعلم بطريقة االستكشاف 

 مرتفع 1.08 4.01 .التدريس الجامعي

27 
احدد للطالب الموضوعات التي سيقدمها لهم في المحاضرة 

  .القادمة
 مرتفع 0.86  4.01

 مرتفع 0.99  4.00  .اثيرانتباه الطالب بأساليب متعددة أثناء المحاضرة 28
 مرتفع 0.90  4.00  .احرص على استخدام الوسائل وتقنيات التعلم الحديثة 29

15  
اثناء التدريس  اّطبق استراتيجية التعلم باستراتيجية لعب األدوار

 مرتفع 1.05 3.99 .الجامعي

 مرتفع 1.05 3.99  ادتي بشكل واضح في تفاعله مع طالبهاتحمس لم  30

16  
اثناء  اطبق استراتيجية التعلم باستراتيجية التفكير الناقد

 مرتفع 0.90 3.96 .التدريس الجامعي

 مرتفع 0.91 3.96  .ابدي إعجابًا وتقديرًا بإنجازات الطالب داخل المحاضرة  31
 مرتفع 0.88 3.96  .مسهم للمزيد منهاأمتدح اإلنجازات الالئقة من طالبي وأح  32

33 
في  اصمم تدريس الموضوعات بحيث تمكن الطالب من االنخراط

  .األنشطة
 مرتفع 1.00 3.94

34 
اصمم أنشطة تعليمية، وتعلمية توفر فرص التعلم للطالب 

  .والمفاهيم المكتسبة
 مرتفع 1.00 3.92

 مرتفع 0.90 3.89  .اراعي الخبرات السابقة للطلبة  35

36  
االدوات والوسائل التعليمية المناسبة لطلبة ،أعد اوراق العمل

  .الجامعات
 مرتفع 1.08 3.88

37  
واالتصال اللغوية واللفظي عن تنفيذ  أوظف التعليم التعاوني

  .استراتيجيات التدريس الحديثة
 مرتفع 0.86 3.85

38 
ب استخدم اداة تعليمية، وتكنولوجيا التعليم التى تساعد الطال
 مرتفع 1.00 3.85 .على التفكير، والفهم العميق للمفاهيم في المجال والتخصص
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  العباراُت م
  المتوسط

 االحسابي
  االنحارف

 المعياري
 الدرجة

  متوسط 1.05 3.65  .انوع في األنشطة التي يكلف بها طالبي لمواجهة الفروق الفردية 39

 متوسط 1.05 3.65 .أعتبر عملية التقييم مكونا للعمليات التدريسية  44
 متوسط 1.01 3.64 .لطالبأّكد على التغذية الرجعة وتقييم ا  45

40  
اتبنى أدوارا مختلفة في العملية التعليمية تعتمد على طبيعة 

  .االهداف التعليمية والمحتوى االكاديمي
 متوسط 1.01 3.64

 متوسط 0.93 3.63 .استخدم معلومات التقييم التراكمية لتنظيم خطة تعليمية سليمة  41
 متوسط 0.92 3.61  .ير والبحث عن إجاباتهاأطرح أسئلة وأشجع الطالب على التفك  42
 متوسط 0.94 3.59 .اتحقق من النمو التعليمي للطالب، وتخطيط التعلم وتقييمه  43

  مرتفع 0.90 3.83  الدرجة الكلية

أن تقديرات أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة ) 2(ة في الجدول دتشير النتائج الوار
جيات التدريس الحديثة في التعليم الجامعي في جامعة عمان التدريس حول واقع تطبيق استراتي

حيث حصلت الفقرة ). 62.( وانحراف معياري) 3.88(جاء بدرجة مرتفعة، بمتوسط حسابي 
في .) لطبيعة المتعلم أحدد األهداف العامة واإلجرائية لتدريس المحتوى العلمي المالئم(األولى 

) 4.18(يرات أفراد عينة الدراسة بمتوسط حسابي المرتبة األولى بمتوسط حسابي بحسب تقد
اّخطط جيدًا لما افعله داخل (، يليها في المرتبة الثانية الفقرة الثانية )0.76(وانحراف معياري 
، أما في المرتبة قبل )0.90(وانحراف معياري ) 4.17(بمتوسط حسابي ) القاعة المحاضرات

.) وأشجع الطالب على التفكير والبحث عن إجاباتهاأطرح أسئلة ) (42(األخيرة فقد جاءت الفقرة 
وبمستوى متوسط، وجاءت في المرتبة ) 0.92(وانحراف معياري ) 3.61(بمتوسط حسابي 

بمتوسط .) اتحقق من النمو التعليمي للطالب، وتخطيط التعلم وتقييمه) (43(الفقرة (األخيرة 
ن الدراسة النتيجة تاتعزي الباحثو. وبمستوى متوسط) 0.94(وانحراف معياري ) 3.59(حسابي 

هلية الستراتيجيات التدريس الحديثة تطبيق أعضاء هيئة التدريس في جامعة عمان األإلى أن واقع 
إلى االيمان المطلق والقناعة لدى عضوء ، عالية بدرجة )لطالب الجامعيا(المتمركزة حول المتعلم 

فاعلية، فهو مشارك نشط في العملية هيئة التدريس بأن يكون للمتعلم دور نشط ودور أكثر 
التعليمية داخل الجامعة، فيقوم المتعلم بالمناقشة وفرض المفروض، والبحث وحل المشكالت بدًال 
من االستقبال السلبي للمعلومات عن طريق االستماع، ويقوم بعمليات متعددة كالقراءة والكتابة 

المهام التي تتطلب استخدام المهارات  والمناقشة واالشتراك في حل المشكالت، واالنخراط في
يركز على كافة ألوان المشاركة الفعالة للمتعلمين في . العليا في التفكير كالتحليل والتركيب والتقويم

العملية التعليمية من خالل ممارستهم لبعض األنشطة التي تشجعهم على التفكير، والتفاعل مع ما 
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وهذا يؤكد بأن أعضاء هيئة التدريس في  التعلم ستوى منيتعلمونه، مما يمكنهم من تحقيق أفضل م
المبني على تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة من  هلية لديهم فلسفة التعلمجامعة عمان األ

  .وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس في الجامعة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني

من وجهة نظر  تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة لواقع) α≥0.05(مستوى 

 ؟)الكّلية والخبرة(تعزى لمتغيري  اعضاء هيئة التدريس في جامعة عمان االهلية

  :متغير الكلية - أ

لإلجابة عن السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد 
هلية، كما تم استراتيجيات التدريس الحديثة في جامعة عمان األل واقع تطبيق عينة الدراسة حو

للتحقق من داللة الفروق لتقديرات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الكلية ) ت(اجراء اختبار 
  :والجدول اآلتي يبين النتائج

تحقق من داللة لل) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياية ونتائج اختبار  :)3(جدول 
ستراتيجيات التدريس الحديثة في الفروق لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول واقع تطبيق 

  جامعة عمان االهلية

  العدد  الكلية
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  درجة

  الحرية

  قيمة

  ت

  مستوى

  الداللة
 108 0.71 3.94 57  علمية

95800 0.340 
  0.58 3.92  43  انسانية

إحصائيًا عند  أنه ال توجد فروق دالة) 3( يتضح من خالل النتائج الواردة في الجدول

أعضاء الهيئة التدريسية لواقع تطبيق استراتيجيات لتقديرات  )α≥0.05(مستوى الداللة 
المحسوبة " ت"تعزى لمتغير الكلية، حيث بلغت قيمة  االهلية التدريس الحديثة في جامعة عمان

   ).α ≥0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  القيمة غير، وهذه )0.958(

  :متغير الخبرة - ب

تطبيق استراتيجيات  التدريسية لواقع الهيئة أعضاء تقديرات بين الفروق داللة عن للكشف
 واالنحرافات الحسابية المتوسطات اسُتْخرجت ،في عمان األهلية في جامعة التدريس الحديثة

في  في جامعة تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة حول واقع العينة أفراد لتقديرات المعيارية
   :)4(الخبرة والنتائج موضحة في الجدول  سنوات لمتغير تبعًاعمان األهلية 
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 أفراد عينة الدراسة لواقع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ):4(جدول 
  .ة تعزى لمتغير الخبرةفي عمان األهلي في جامعة ةتطبيق استراتيجيات التدريس الحديث

  العدد  الفئة  المتغير
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  الخبرة سنوات
 0.64 3.64 20  5اقل 

 3.73 3.73 40  سنوات 10 -5
 0.68 3.77 40  سنوات 10أكثر من 

 0.78 3.71 100  المجموع  

ظاهرية بين تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية فروق أنه توجد ) 4(الجدول تشير النتائج في 
ضوء متغير الخبرة، وقد  لواقع تطبيق جامعة عمان األهلية استراتيجيات التدريس الحديثة في

للكشف عن داللة الفروق في تقديرات ) One-Way Anova(ُأجري اختبار تحليل التباين األحادي 
وأظهرت النتائج أن الفرق غير دال إحصائيا، حيث بلغت  أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة،

 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة وهذه القيمة غير )0.958(المحسوبة للفرق " ت"قيمة 
)0.05≤ α .(  

لواقع  أفراد عينة الدراسة تقديرات بين للكشف عن الفروق تحليل التباين األحادي ):5(الجدول 
 .في عمان األهلية تعزى لمتغير الخبرة في جامعة ديثةتطبيق استراتيجيات التدريس الح

  مصدر التباين
  مجموع

  المربعات

  درجة

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة

  ف

  مستوى

 Sig الداللة
  0.958  0.382 0.16 2 00.319  بين المجموعات
   0.418 107 44.721  داخل المجموعات

    109 45.040  الكلي

أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا لتقديرات أفراد عينة ) 5(لجدول تشير النتائج الواردة في ا
وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند ) 0.382(الدراسة تبعًا متغير الخبرة، حيث بلغت قيمة ف 

  ). α ≥0.05(مستوى الداللة 

وتعزي الباحثتان عدم وجود فروق دالة تعزى لمتغير الكلية والخبرة لدى عضو هئية 
 في التعليم الجامعي وعدم استراتيجيات التدريس الحديثة لواقع تطبيق الجامعةفي  التدريس

في  فلسفته في تطبيق الجامعة لمعايير النوعية والجودة يستمد التعلم التطبيق بأن التدريس
التدريس الجامعي وتكريس مفهوم التعلم مرتبط بحياة المتعلم وواقعه، واحتياجاته، واهتماماته، 

 تعدادات المتعلم وقدراته، ومن المتغيرات العالمية والمحلية المعاصرة، فالتعلموينطلق من اس
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المبني على استراتيجات التدريس الحديثة بإستخدام استراتيجيات التدريس المتمركزة حول 
المتعلم، والتي تتناسب مع قدراته واهتماماته وأنماط تعلمه، والذكاءات التي يتمتع بها، إشاعة جو 

في فهم ذاته، واكتشاف نواحي القوة  نينة والمرح والمتعة أثناء التعلم ومساعدة المتعلممن الطمأ
االعتماد على تقويم المتعلمين أنفسهم وتقويم األقران كما يتعلم كل متعلم حسب و والضعف لديه
  . سرعته الذاتية

في أدوار المتعلم تلبية لهذه المتغيرات التي تتطلب إعادة النظر  في الجامعة عد هذه الفلسفةت
والمعلم، وتنادي بنقل بؤرة االهتمام من المعلم إلى المتعلم، وجعل المتعلم هو محور العملية 

وتطورًا طبيعيًا لألهداف التعليمية، ومطلبًا أساسيًا للتطوير الجذري للعملية التعليمية، .التعليمية
له من تغيرات وتطورات امتدت بما يتالءم مع حاجات المتعلمين وطبيعة هذا العصر بكل ما يشم

ودراسة ، )2016 ،صادقعابدين و(دراسة  نتيجة مع الحالية الدراسة نتيجة تتفقو. لجميع الميادين
توفر  إلى عدم وجود فرق ظاهري بين تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى) 2012(خان 

وجود أثر لمتغيري الخبرة  درجةالكلية وال،الخبرة ضوء متغير ,بجامعة بطانة الكفايات االلكترونية
والكلية في تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لمدى تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في 

  .جامعة عمان

 :التوصيات

تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة في الميدان الجامعي، من خالل اللقاءات  نشر ثقافة -
 مراتالعامة والنشرات الجامعية والندوات والمؤت

، ومنها شامل يلبي جميع احتياجات الطلبةتقديم استراتيجيات التدريس الحديثة ضمن إطار  -
مهارات التدريس، وطرائق التدريس، ونماذج التدريس، واستراتيجيات التعلم، وخصائص 

 .المتعلمين، وبيئات التعلم، وغيرها

نب العملي الذي يصقل إعادة النظر في محتوى حقائب التدريب بحيث يتم التركيز على الجا -
 .األهلية عمان جامعة في مهارات اعضاء الهيئة التدريسية

إعادة النظر في الزمن المخصص للتدريب على تطبيق استراتيجيات التدريس بحيث يتناسب  -
 .وكامال.جامعي وأنشطته، بحيث نضمن تدريسا وافيا، وشامال، مع أهداف كل مساق

تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة في الميدان  وضع آلية واضحة لمتابعة وتقويم مدى -
 .الجامعي في الجامعات االردنية الخاصة والعامة
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   :المقترحات

القيام بدراسة مماثلة في الجامعات األخرى وقياس مدى تطبيق استراتيجيات التدريس  -
  .هافي الحديثة

 س الحديثة فيتضمين استراتيجيات التدرييتم  تخصصات آخريلالقيام بدراسة مماثلة  -
 .في المساقات الجامعيةوالخطط الدراسية 

إقرار برامج تطوير التعليم الجامعي المستقبلي بعد دراسات مستفيضة تنبثق من واقع  -
ومشكالته، وإشراك جميع المستفيدين في عملية تبني هذه المشاريع  الميدان الجامعي

 .لمؤسسات التعليم العلي في االردن التطويرية

برامج التطوير في الميدان الجامعي بشكل دوري بما يكفل تعديل وتصحيح  دراسة أثر -
  .من التعليم الجامعي المسار لتحقيق الهدف المنشود

 

  : المراجع

 على القدرة ميةتن في في المشكالت على القائم التعلم استخدام أثر ).2004( بسام، إبراهيم

 الفيزياء الصف تدريس في العلمية المفاهيم وفهم العلمية تجاهاتواال بداعياال التفكير

  .ردناأل ،عمان ،العربية عمان جامعة ،ةدكتورا رسالة  .االساسي التاسع

ألهلية ا مدى تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة في جامعة عمان. )2013( سوسن خان،بدر

 مجلد ،مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باألردن
  .االردن –جامعة عمان االهلية عمان .1العدد ،)16(

 وجهة من التدريس هيئة أعضاء لدى اإللكترونية الكفايات توافر مدى). 2016(بلة، عبد الصادق 

 )4(مجلد .واالجتماعية اإلنسانية للعلوم البطانة جامعة مجلة .التدريس هيئة أعضاء نظر
  .البطانة بجامعة العلمي والبحث العليا كلية الدراسات  1)( العدد

بة لألستاذ الجامعي من وجهة نظر والكفاءات المهنية المطل ).2004(الحكمي، إبراهيم الحسن 

، مكتب التربية العربي لدول مجلة رسالة الخليج العربيتها ببعض المتغيرات، طالبه وعالق
المملكة العربية السعودية، العدد التسعون، السنة الرابعة والعشرون،  –الخليج، الرياض 

  .56-13م، 2004/هـ1424
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ضمان جودة العملية التعليمية التعلمية في الجامعة من وجهة  .)2014(الحيلة، محمد محمود 

بحث مقدم الى المؤتمر السنوي السادس للمنظمة العربية لضمان الجودة في  .تهابنظر طل
   2014يسيمبر 10-11مسقط " فيه عايير الرقابة على الجودةأنماط التعليم وم"التعليم حول 

عالم  ،لطرق التعليم والتعلم رؤية معاصرة :استراتيجيات التدريس). 2003(زيتون، حسن 
 .الكتب

فاعلية تطبيق استراتيجية التدريس الحديثة  .2011)( ابراهيم محمد، منذر وعاشور عبد الكريم،

كلية ، واالربعون السابع لعددا .الفتح مجلة. اطروحة دكتوراة منشورة من وجهة نظر الطلبة
   .العراق - التربية جامة ديالي

مدى توافر مهارات التدريس لدى تدريسي اللغة  .)2013( العزاوي، حسن والتميمي، ميسون

مجلة كلية  ،العربية وطرائق تدريسها بجامعتي بغداد والمستنصرية في ضوء معايير الجودة

 .50-97 ،)13(، بابل ةجامع ،التربية األساسية

دراسة احتياجات أعضاء هيئة التدريس من المهارات الخاصة والمعارف . )2014( فلمبان، غدير

) 4(3، جامعة الطائف ،المجلة الدولية التربوية المتخصصةالتقنية في جامعة الطائف، 
37-30.  
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الصف العاشر  على تحصيل طالباتالدائري  مخطط البيتاسرتاتيجية استخدام أثر 
 باألردناللغة اإلنجليزية واتجاهاتهم نحوها مادة األساسي في 

  
   *سهام جمعه حامد المشاقبة

  

  ملخص

 طالبات تحصيل على الدائري البيت مخطط استراتيجية استخدام أثرهدفت هذه الدراسة الى تقصي 
) 40(، بلغت عينة الدراسة باألردن نحوها واتجاهاتهم اإلنجليزية اللغة مادة في األساسي اشرالع الصف
، تم تطبيق الدراسة في الفصل للبنات الثانوية مدرسة أم النعامفي  اإلناثموزعين على شعبتين من  طالبة

وأستمر تطبيق  ،حصص أسبوعيا لكل شعبة) 4(بواقع  2018/2019الدراسي الثاني من العام الدراسي 
تم استخدام المنهج شبه التجريبي وتم تقسيم أفراد عينة الدراسة الى  أسابيع،) 4(الدراسة لمدة 

  .كل مجموعةلطالبا ) 20(مجموعتين كانت أحداهما تجريبية وأخرى ضابطة بواقع 

مخطط ية استراتيجعلى  القائمة التعليمية المادةبإعداد  ةالباحث تولتحقيق اهداف هذه الدراسة قام
 ،)(The Rainforestمن كتاب الصف العاشر اللغة اإلنجليزية درس  تحصيليواختبار  ،الدائري البيت

وأظهرت نتائج الدراسة  ،دوات وثباتهاكما تم التأكد من صدق األ اإلنجليزية، اللغة نحو االتجاه ومقياس
 طريقة التدريسألثر  تعزى )  0.05( عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية 

 مخطط استراتيجية باستخدام التدريس وجاءت الفروق لصالح طريقة )استراتيجية مخطط البيت الدائري(
  (عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية كما أظهرت نتائج الدراسة  ،الدائري البيت

وجاءت الفروق لصالح ت الطالبات في درجات اتجاها والتجريبية الضابطة بين المجموعتين )0.05
  .التجريبية المجموعة

 تـدريس  فـي  الـدائري  البيـت  مخطـط  اسـتراتيجية  اسـتخدام في ضوء هذه النتائج أوصت الدراسـة بتبنـي   
  .اإلنجليزية اللغة مادة في للطلبة التحصيل العلمي واألكاديمي زيادة في ألثرها اإلنجليزية اللغة مادة

ــترا: الكلمـــات المفتاحيـــة ــدائري، البيـــت مخطـــط تيجيةاسـ ــيل الـ ــة، التحصـ ــة اللغـ ــر الصـــف، اإلنجليزيـ  العاشـ
  .األساسي
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The Effect of Using Roundhouse Diagram Strategy in Achievement of 
English Language for Tenth Grade Female Students' and their 

Attitudes Toward it in Jordan  
 

Siham J. H. Al-Mashaqbeh, First Teacher, Ministry of Education, Jordan. 
 

Abstract 
This study aimed to identify The Effect of Using Roundhouse Diagram Strategy in 

Teaching the English language for Tenth Grade Female Students' and their Attitudes 
Toward it in Jordan. The participants Students were (40) from tenth grade. Female 
Students' from Umm Al-ma'am Secondary School, and they were distributed in to tow 
division.  

The study was conducted in the second semester of the academic year 2018/2019, 
with (4) classes per week for each division. The study continued for (4) weeks, The 
semi-experimental method was used. The sample of the study was divided into two 
groups, one experimental and the other controlling (20) Female students per group.  

To achieve the objectives of this study, the researcher prepared the educational 
material that based on the strategy of the circular house plan, the achievement test, and 
the measurement trends towards English language, As the tools were verified Stability, 
The results of the study showed that there were statistically significant differences at the 
level of significance of (α =0.05) between the experimental and controlling groups 
degrees of Students' attitudes due to the effect of the traditional teaching method, The 
differences were in favor of the method of teaching the Roundhouse Diagram Strategy.  

The results also showed statistically significant differences of (α =0.05) for this 
result, the study recommended to adopt the Roundhouse Diagram Strategy in teaching 
English language for its effect on increasing the academic achievement of students in the 
English language. 

Keywords: Roundhouse diagram strategy, Achievement, English language, 10th grade 
students'. 

  

  : المقدمة

تعد مادة اللغة اإلنجليزية بشكل عام وخصوصًا لطلبة المرحلة األساسية العليا، من أهم 
المواد الدراسية في سلم التعليم بشكل عام، وخصوصًا في المرحلة األساسية العليا، فهي أصبحت 

لغة العصر الحديث، ولغة العلوم والتكنولوجيا والبحث  انتشارًا، فهياللغة العالمية األولى واألوسع 
  . )2005سالمة، ( )1(العربيوخصوصًا في العالم  العلمي في أنحاء العالم
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شكًال من أشكال المنظمات البيانية التسلسلية، وهي  الدائري مخطط البيتراتيجية است وتعد
أداة تعلم بصرية تنطلق من إطار نظري معرفي عميق، ومن إطار بحثي أكد أنها تدعم تعلم الطلبة 

، وتساعد بشكل خاص اإلنجليزية لديهم بشكل عام وفي اللغةتعلم الومعالجتهم للمعلومات، وتعزز 
، وتتضمن هذه األداة بناء المعرفة وإدراك العالقات المواد التعليمية المختلفة تدريسن في المعلمي

المتتابعة بين أجزاء المعلومات، كما تمّثل نظامًا مترابطًا للمفاهيم والرموز التي تم بنائها من قبل 
ويتطلب هذا  البناء الدائري خريطة بصرية مصممة لتعزيز الذاكرة طويلة المدى،مخطط ف ؛المتعلم

النوع من المنظمات البيانية من الطلبة بناء المعرفة باستخدام روابط بصرية واعية الستبدال 
الممارسات غير الواعية المتعلقة بالقراءة والحفظ للمحتوى المجرد، وبذلك يكون الطلبة خطة 

   (Ward & Figg, 2011).)2(في تعلم اللغة اإلنجليزيةيمكن مالحظتها 

بطـــرق مختلفـــة؛  المنّظمـات البيانيـة عبـارة عـن أدوات بصـرية تصـــور المعلومـــات كما وتعد
الهرميـــة، : المعلومـــات بـــأربع طـــرق مختلفـــة إذ توظـــف خطـــوط ودوائـــر ومربعـــات لتشـــكيل

سهيل االتصال وفهـم وهي إشارات بصرية مصممة لت. والمقارنة، والتسلسل والســـبب والنتيجـــة،
تنظـيم المعلومـات األساسـية عـن الموضـوع، وهـي تحفز التفكير في  المعلومات بإظهـار كيفيـة

إذ أن ) Swartz, 2005(شوارتز  )4(كذلك يشير .)Howard & Ellis, 2005( )3(المضمون
ممارسة أنماط استخدام المنّظمات البيانية تساعد الطلبة على تنظيم المعلومات والتركيز على 

محددة من التفكير، وتساعد على التفكير بعمليات التفكير ومراقبة وتوجيه التفكير ذاتيًا بدًال من 
االعتماد على المعلم الذي قد يجد صعوبة في ذلك، حيث توفر هيكًال للطلبة يثير وعيهم في نوع 

حالة العبء المعرفي، التفكير الذي ينخرطون فيه، وكذلك فإنها أداة تساعد على التخّلص من 
  .وبالتالي زيادة التركيز على المهمة لتحقيق األهداف التعليمية المحددة

الدائري نموذج عمل يوفر للمعلم رؤية واضحة عن المعرفة التي يولدها  مخطط البيتأن  كما
، جالطالب بعد الدرس، وتمّكنه من تصحيح المفاهيم الخاطئة التي يعرضها الطالب على هذا النموذ

رسم منظم يسمح للمعلمين بالتعامل مع نتاج تفكير الطلبة عبر تحليل العالقة بين التمثيالت وهو 
البصرية التي رسمها الطالب والمفاهيم المستهدفة التي تدرس في الصف، كما أن التعبير عن 

نظر  األفكار والمفاهيم األساسية برموز وصور تعد ميزة إضافية مفيدة في فهم المعلم لوجهة
لذلك تشّكل استراتيجية البناء الدائري لغة تواصل بين المعلم والطالب؛ إذ إن بناءات . الطالب

 لدى الطالب الطالب المكتوبة تمّكن المعلم من معالجة المفاهيم المجردة وتغيير المفاهيم الخاطئة

)5(. (Ward & Dugger, 2012)   

نية بشكل عام؛ فإن البناء الدائري كأحد وفضًال عما ذكر من أساس نظري للمنظمات البيا
أن مبادئ البحث المعرفي  )1996(أنواع المنظمات التسلسلية الدائرية جاء من تأكيد سولسو 

تشير إلى أن استخدام تصميم دائري للمنظمات البيانية تؤدي إلى فهمها بسهولة من قبل نظام 
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نا دائري وهذا يجعل المعلومات سهلة إذ إن مدى نظر (System Brain- Eye) الدماغ -العين
   .دائري) شكل(المعالجة عندما تكون ضمن إطار 

 )Miller(ميلر تستند إلى أبحاث ) 1(الشكل السبعة الواردة في ) األسافين(كما أن األقسام 
على الذاكرة العاملة والتي كشفت أن األفراد يحتفظون بكفاءة بسبع قطع من ) 1956(عام 

  ).Ward & Dugger, 2012( )6( المعلومات

  
  (Ward & Dugger, 2012; p. 6) .للمعرفةتمثيل بياني فارغ للبناء الدائري  ):1(الشكل 

يتضح أن التمثيل البياني يتكون من دائرة داخل دائرة أخرى، وتمثل ) 1(وبالنظر إلى الشكل 
) 7(من  مكونة) الكبيرة(الدائرتان شكلين هندسيين كل منهما ثنائي األبعاد، والدائرة الخارجية 

ويمكن أن يمثل الخط المنحني داخل الدائرة الصغيرة . استنادًا إلى بحث ميلر) أسافين(حزوز 
وإضافة ، )Ward & Wandersee, 2001( )7( أفكارطبيعة التفاعل بين المتضادات أو مقارنة بين 

ويساعد على تشكيل مخطط األسافين في الرسم البياني يحّفز التفكير االستنتاجي واالستقرائي، 
لتنظيم العالقات بين الكل والجزء عن طريق تسهيل فهم الصفات المترابطة عبر عالقة محددة، ما 

  ).Ward & Figg, 2011( )8( العامةيساهم في التمييز بين المفاهيم واستيعاب الصورة 

للبناء الدائري جامعة والية لويزيانا التمثيل البياني  من (Wandersee)واندرسي لقد قدم 
لمساعدة الطلبة على تفكيك المادة الصعبة، وبعد ذلك طورت وارد  )1994(في عام 

)1999Ward,( التخطيط، ثم الرسم البياني، وأخيرًا : عملية التخطيط البياني بخطواتها الثالث
يث ح المعرفة،التأمل والمراجعة؛ وهي خطوات تزود الطلبة بطريقة عمل تزيد من مستوى بناء 

والتي يمثلون  األيونييكون الطلبة المعرفة بعرض قصة أو سيناريو اعتمادًا على عملية التخطيط 
وتاليًا . فيها المعرفة على شكل رموز، وبعد ذلك يستخدمون المنظم لشرح تلك المعرفة لآلخرين

  .)(Ward & Figg, 2011 )9( الخطواتتوضيح لهذه 
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   (The Planning phase) التخطيطمرحلة : أوًال

خطوة أولى  - التي تسمح للطلبة بتكوين قصة صورية أو كتابة أفكارهم تعد مرحلة التخطيط
أساسية؛ إذ يتم توجيه الطلبة في البداية لتعبئة ورقة عمل قبل عملهم على المنتج الذي يوّلده 

وفهم أعمق  تساعد مرحلة التخطيط الطلبة على تنظيم أفكارهم، والتركيز على المهمة،، والكمبيوتر
 وتؤكد بروكس. للموضوع؛ وذلك عبر إثارة األسئلة من المعلم حول الخطة التي يقدمها كل طالب

(Brooks)  10( أفكارهملمساعدتهم على تنظيم  على ضرورة قراءة الطلبة ألفكارهم بصوت عال( 
(Ward & Dugger, 2012).  

   (The Phase Diagramming) مرحلة الرسم البياني: ثانيًا

في المرحلة الثانية لعملية البناء الدائري يشّكل الطلبة قصة صورية من المفاهيم المجزئة 
بها والمختارة في المرحلة األولى مع ورقة عمل الرسم البياني ) المرتبطة(واأليقونات المتعلقة 
حيث يكون الطالب القصة الصورية في رسم بياني لبناء دائري فارغ،  ).1(الموضحة في جدول 

ويرسم الطالب كل تسلسل لمفهوم واأليقونة المرتبطة به في إسفين من الرسم البياني، ويبدأ 
التسلسل من األعلى ويسير باتجاه عقارب الساعة حتى ينتهي من األسافين السبعة، ويجب أن 

ويتم تمثيل األسافين . عالقات) ارتباطات( يكون كل إسفين مرتبًطا بالذي يليه لتشكيل شبكة
وكلمة ) و( كلمةعن طريق عنوان شامل في منتصف الرسم البياني، ويستخدم هذا العنوان  السبعة

)بشكل مقصود لمساعدة الطالب على التفكير وتحديد الصيغة لألفكار الرئيسة المحتواة في ) ل
وأكدت الدراسات السابقة أن الطلبة في هذه المرحلة كانوا يفكرون . الدائرة الخارجية المجزئة

لعناوين، ويختصرون ويلّخصون المفاهيم بفاعلية، ة لون في األفكار الرئيسة، ويتعلمون كتابويتأم
التي تحّفز ذاكرتهم المتعلقة بمحتوى  األيقونةفضًال عن ممارسة التفكير الناقد، وإيجاد الصور 

  ).Ward & Figg, 2011( )11(العالقة الموضوع ذي 

يستخدم المعلم قائمة تقنية اإلتقان الواردة في وبعد أن ينهي الطلبة الرسم كّل على حدة 
وذلك لضمان تلّقي الطلبة تغذية راجعة فورية مكتوبة عما ورد في رسومهم من ) 2( الشكل

مكونات ضرورية، وذلك بعد مناقشة المعلم لكّل منهم حول ما يقصدونه عند استخدام مفهوم ما 
للطلبة باعتبارها أداة تقييم ذاتي بعد أن يتم كما ويمكن أن تقدم هذه القائمة . داخل األسافين

  ).Ward & Figg, 2011( )12( لهمتوضيحها جيدًا 

مساعدة الطلبة على : وهناك سببان لجعل الطلبة يكملون عملية الرسم بشكل منفرد، األول
انية فيكمن بإمك :االحتفاظ بالمعرفة بسبب قيامهم بعملية البناء الذاتي للمعرفة، أما السبب الثاني

 ؛ فالرسومات,Ward & Lee) 2006( )13(طالبتقديم التغذية الراجعة االنفرادية بشكل أسهل لكل 
تعطي صورة عن تفكير الطالب الذي تم تفريغه في جدول الرصد، مما يساعد المعلم على تقديم 
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ي أخبرني عن صورتك؟ وماذا تعن: السقاالت المعرفية؛ ويتضمن ذلك بالعادة أسئلة بسيطة مثل
ال زالت غير موجودة  التي المفاهيم فتبادل وجهات النظر تمّكن المعلم من تحديد األيقونة؟هذه 

   .ممكنًاأو تحتاج إلى تعزيز ويمكن عندها إعادة التدريس في نفس اللحظة إذا كان ذلك 

   (The Phase Reflection) مرحلة التأمل والمراجعة: ثالثًا

د إنهاء الطالب الرسم البياني واستقباله للتغذية الراجعة من المرحلة األخيرة هي التأمل؛ فبع
المعلم على الطالب أن يشرح بكلماته الخاصة ما يعنيه الرسم البياني، وبذلك يكون نشاط المتابعة 

حيث يبدأ الطالب . النهائية أن يكتب الطلبة مقاًال تأمليًا كمراجعة تحكي قصة رسمهم البياني
ويتم وصف كل . بة في اإلسفين األعلى األول، ويتابع مع عقارب الساعةبوصف المعلومات المكتو

 ,Ward & Figg()14( الطالبإسفين مع شرح مكتوب لما تعنيه األيقونات والمفاهيم من وجهة نظر 
وهذا النشاط النهائي في عملية الرسم البياني يحفز التعبير عن المعرفة بوضوح على ، )2011

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن الطلبة . معالجة العميقة للمعلوماتشكل كتابة مما يحفز ال
يمكنهم إكمال وصف مكتوب بشكل جيد عن رسومهم البيانية عند استخدامهم للرسومات البيانية 

وعند االنتهاء من كتابة المقالة األخيرة يستخدم  ؛,Lee & Ward) 2006()15( الكتابةلدعم هذه 
دائري الذي أنتجه كل طالب مع المقالة لتحديد ما إذا كانت عملية الرسم المعلم الرسم البياني ال
  ). Ward & Figg, 2011( )16(البياني بالبناء الدائري

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

عدم  ضعفًا في هنالك أن ،عملها مدرسة لمبحث اللغة اإلنجليزية خالل من ةالباحث تالحظ
سابها وخاصة ما يتعلق منها بالمفاهيم العلمية، وربما يعود احتفاظ الطلبة بالمعرفة التي يتم اكت

ذلك للطرق التقليدية المّتبعة في التدريس والتي ترّكز على نقل الحقائق للطلبة من قبل المعلم، 
الدائري أنها تساهم في زيادة القدرة  مخطط البيتوفي هذا اإلطار فإن من أبرز ميزات استراتيجية 

في هذه االستراتيجية نشط وفاعل في بناء  لطالبفة لدى الطلبة؛ وذلك لكون اعلى االحتفاظ بالمعر
المعرفة وترميزها وتخزينها بوعي في بنيته المعرفية وبشكل يناسب طبيعة عمل الدماغ البشري 

) 2013عبدة، (دراسة  للدراسات السابقة ةالباحث مراجعةولدى  وهو البناء الدائري للمعرفة،
 مخطط استراتيجية والتي توصي بأجراء دراسات مماثلة الكتشاف أثر )2014(ودراسة الطراونة 

 أثر على للتعرفهنا فقد تمثلت مشكلة الدراسة الدراسي، ومن  تحصيل على الدائري البيت
 اللغة مادة في األساسي العاشر الصف طالبات تحصيل على الدائري البيت مخطط استراتيجية
 ما أثر: ، وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتياألردنب واتجاهاتهم نحوها اإلنجليزية

 اللغة مادة في األساسي العاشر الصف طالبات تحصيل على الدائري البيت مخطط استراتيجية
  .باألردن؟ نحوها واتجاهاتهم اإلنجليزية
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 :الدراسة أسئلة

  : اآلتية االسئلة عن االجابة في الدراسة مشكلة وبالتحديد تكمن

 باختالف اللغة االنجليزيةاألساسي في مادة  العاشرالصف  طالباتيختلف تحصيل  هل - 1
 ؟)الدائري، الطريقة االعتيادية مخطط البيت(استراتيجية التدريس المّتبعة 

 الدائري في تحسين االتجاهات نحو مادة اللغة البيت مخطط استراتيجية استخدام ما أثر - 2
  مقارنة بالطريقة االعتيادية؟ األساسي العاشر الصف لدى طالبات االنجليزية

  :الدراسة أهداف

  :اآلتي تحقيق إلى الدراسة هذه هدفت

 باختالف االنجليزية اللغة مادة في األساسي العاشر الصف طالبات تحصيل على التعرف -1
 ).االعتيادية الطريقة الدائري، البيت مخطط( المّتبعة التدريس استراتيجية

 اللغة مادة نحو االتجاهات تحسين الدائري في البيت مخطط جيةاستراتي استخدام أثر بيان -2
 .االعتيادية بالطريقة مقارنة األساسي العاشر الصف طالبات لدى االنجليزية

  أهمية الدراسة 

   :يمكن تلخيص األهمية النظرية والتطبيقية لهذه الدراسة على النحو التالي

  األهمية النظرية

لبناء الدائري كإحدى استراتيجيات المنّظمات البيانية التي استخدمت الدراسة استراتيجية ا - 1
استخدمت بشكل قليل في العالم وفي المنطقة العربية في حدود اّطالع الباحثين، مما يساهم 
بتوفير إطار نظري وتجريبي يضاف للمكتبة العربية حول أحدث طرق واستراتيجيات التعّلم 

  .لعقد الماضيالتي انتشرت في الدول المتقدمة خالل ا

، وهي أساس التطور التقني والعلمي وتساهم بدرجة اللغة االنجليزيةتناولت الدراسة مادة  - 2
  .كبيرة في تحسين الحياة البشرية والحفاظ على مكتسباتها

، وهم بحاجة الصف العاشر األساسي طالبات نتناولت الدراسة شريحة هامة من الطلبة وه - 3
وبناء المعرفة ذاتيًا، مما يساهم في تأسيس  األدبية موادالستخدام طرق فاعلة في تعلم ال

  .جيل قادر على اإلنتاج واإلبداع وتغيير ثقافة التلّقي والنقل غير الواعي للمعرفة
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  األهمية التطبيقية

الدائري  مخطط البيتتزويد المعلمين بشرح مفصل لخطوات تطبيق استراتيجية 
مهارات اللغة ، ال سيما عند تدريس االدبيةفي المواد كاستراتيجية مفيدة في التدريس وخاصة 

  .االنجليزية االربع

  : ومحدداتها الدراسة حدود

 العاشر الصف طلبة تحصيل على الدائري البيت مخطط استراتيجية أثر: الحدود الموضوعية
   .باألردن نحوها واتجاهاتهم اإلنجليزية اللغة مادة في األساسي

أم النعام مدرسة  الصف العاشر األساسي طالباتهذه الدراسة على  اقتصرت: الحدود البشرية
  . األردن في للواء قصبة المفرق والتعليم التربية لمديرية الثانوية للبنات التابعة

 في المفرق قصبة للواء والتعليم على مديرية التربية هذه الدراسة اقتصرت: الحدود المكانية
  .األردن

العام الدراسي من ه الدراسة في تطبيقها على الفصل األول هذ اقتصرت: الحدود الزمنية
2018/2019.  

 المستخدمة القياس أدوات صدق وثبات ضوء في تتحدد الحالية النتائج تعميم أن :المحددات
  .الدائري البناء استراتيجية خطوات وفق المصاغة التعليمية والمادة

  :واالجرائية االصطالحية التعريفات

 وتقوم البيانية، المنظمات استراتيجيات إحدى وهي" :الدائري ط البيتمخطاستراتيجية 
 يتضمن دائري شكل الدائري والبناء فرعية، مفاهيم سبعة إلى األساسي المفهوم تقسيم فكرة على
 الكبيرة الدائرة أما األساسي، المفهوم الصغيرة الدائرة في يوضع كبيرة، دائرة داخل صغيرة دائرة
 من بدءًا مرسوم أو مكتوب بشكل الفرعية المفاهيم تمثيل فيها يتم أقسام سبعة إلى مقسمة فهي

 عنها التعبير ثم ومتسلسل، منطقي وبشكل الساعة عقارب وباتجاه اليمين على األعلى القسم
 لشرح وصوًال المفاهيم من وبعده قبله بما وعالقته فرعي مفهوم كل معنى تتضمن مكتوبة بمقالة
 Ward( )17(وفهمه الخاص الطالب تعبير على تعتمد بنائية بطريقة األساسي فهومللم وملّخص واٍف

& Lee, 2006.(  

 في الواردة المهارات تمثيل على قائمة تدريس استراتيجية بأنها :إجرائيًا الباحثة وتعرفها
 وفق) The Rainforest(االنجليزية  اللغة في العاشر الصف منهاج من الثانية الوحدة دروس
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 وتقسيمه الصغيرة الدائرة في األساسي المفهوم بوضع وذلك الغاية، لهذه مخصص دائري ذجنمو
 كتابة بقطعة ذلك عن والتعبير الكبيرة الدائرة في الموجودة األسافين في توضع فرعية مفاهيم إلى

  .بينها والعالقات الرسم في الواردة اللغة مهارات تصف

 أم أكان بالقبول سواء ما، موضوع إزاء الفرد تخذهي موقف أو فكرية، حالة وهو": االتجاه
 نتيجة الفرد عليهايحصل  التي الدرجة خالل من إجرائيًا قياسها ويمكن المحايدة، أم بالرفض
  ).2006 المخزومي،( )18("لالمقياس فقرات عن إجابته

 إن. ما مادة أو معين لموضوع معارضته أو الطالب تقبل مدى بأنه: إجرائيًا الباحثة وتعرفة
 هذه في الطالب التنبؤ بإنجاز من يمكننا التدريسية وموادهم مدرسيهم نحو الطلبة اتجاهات معرفة

 التي والموضوعات لألنشطة تحديد انتقائهم أيضًا ويمكننا فيها، فشلهم أو نجاحهم ومدى المادة،
 لعبارات رفضهم أو الطلبة تقبل بمدى الحالية ضوء الدراسة في الباحثة وتعرفه ممارستها، يمكنهم

  .الباحثة وضعتها التي بالدرجات العبارات من ويقاس الموقف أعدته، الذي المقياس

 إلى يؤديان اللذان والنجاح الجيد التحصيل بأنه": االنجليزية اللغة مادة في التحصيل
 دالجي التحصيل إلى تؤدي قد الموجبة االتجاهات هذه وأن المدرسة، موجبة نحو اتجاهات تكوين

 لالختبار في أدائه نتيجة الطالب عليها حصل التي بالدرجة إجرائيًا التحصيل المستقبل ويقاس في
  ).2008، أبو الركب( )19(" االنجليزية اللغة مادة

 The( وحدة اهداف تحقيق في الطالب يحرزه الذي التقدم بأنه: إجرائيًا الباحثة وتعرفة
Rainforest (اكتسبها التي المعرفة خالل من وذلك العاشر للصف ةاإلنجليزي اللغة منهاج ضمن 

 اللغة اختبار وفق عليها حصل التي الطالب بدرجة إجرائيًا وقيس. الوحدة هذه مهارات تعلم خالل
 األساسي، العاشر للصف األول الدراسي الفصل من) The Rainforest( األولى للوحدة االنجليزية

  .وبعدي قبلي بشكل تطبيقه تم والذي

 مدرسة في اإلناث الطلبة وهن: إجرائيًا الباحثة وتعرفهم: األساسي العاشر الصف طالبات
-2018 الدراسي المفرق للعام قصبة للواء والتعليم التربية مديرية في للبنات الثانوية النعام أم

  .سنة) 16- 15( أعمارهم ومتوسط 2019

  :الدراسات السابقة

 إلى هدفت دراسة Hackney & Ward) , 2002( ووارد هاكني من كل )20(وأجرى
 طلبة من عينة لدى األحياء مادة في المعنى ذي التعلم في الدائري البناء استراتيجية أثر استقصاء
 أشهر، أربعة لمدة التدريس واستمر وطالبة، طالبا )300( قوامها أميركا في الثانوية المرحلة
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 وبناء المفاهيم بين العالقات وإدراك المعرفة نظيمت على الطلبة قدرة زيادة إلى النتائج وأشارت
 توصلت كما والجزء، الكل بين العالقات وإدراك العلمية المادة مفاهيم عن سليمة تصورات
 الدائري البناء استراتيجية إتقان على الطلبة قدرة زيادة مع يزداد المعنى ذا الفهم أن إلى الدراسة

  .التدريب من المزيد مع

 اللغة مادة نحو الطلبة اتجاهات على دراسة هدفت إلى التعرف) 2010(معروف  )21(وأجرت
إلى  هدفت فيها، كما بالتحصيل ذلك وعالقة الجنسين لدى االتجاهات هذه بين والفرق اإلنكليزية

 مادة نحو باالتجاه وعالقته السائدة في مدينة دمشق، الصفية اإلدارة نحو الطلبة آراء التعرف على
 اإلصالحات في تفيد أن يمكن وتوصيات مقترحات تقديم البحث يستطيع نكليزية، حيثاإل اللغة

 أهداف تحقيق أجل الصف، ومن في التعليمية العملية لتحسين إجراؤها الالزم والتعليمية التربوية
 اللغة مادة نحو اتجاهاتهم لقياس للطلبة موجهة فقرة) 36(من  مؤلفة استبانة الباحثة صممت الدراسة

اللغة  مادة في الثانوي األول الصف لطلبة تحصيلي اختبار بإجراء الباحثة قامت إلنكليزية، كذلكا
 المنهج الدراسة هذه اتبعت وقد المألوفة، بالطرق وثباتها األدوات صدق من التأكد وتم اإلنكليزية،

عدم وجود طالبًا، واسفرت نتائج الدراسة ) 420(التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من  الوصفي
 ولكن .الجنسين لدى اإلنكليزية والتحصيل اللغة مادة نحو االتجاه فروق ذات داللة إحصائية بين

  .الذكور لصالح لدى الجنسين اإلنكليزية اللغة مادة نحو االتجاه بين فروق يوجد

 هدفت إلىدراسة ) Wandersee & Ward,2011( وارد وواندرسيكل من  )22(أجرىو
 تعّلم في البنائية للمبادئ الطلبة استخدام تحسن على الدائري البناء اتيجيةاستر أثر استقصاء

 لوزيانا والبة في كنظام العلمية المفاهيم تصور على قدرتهم وزيادة لها فهمهم وتحسن العلوم
 السادس، الصف في وطالبة طالبا) 19( من الدراسة عينة وتكونت ،األمريكية المتحدة بالواليات
 المعبرة والرموز الصور واختيار العلمية المفاهيم فهم على الطلبة قدرة زيادة إلى ئجهانتا وأشارت

  .بينها المعقدة والعالقات المترابطة المفاهيم تمّثل التي المخططات بناء على والقدرة المفاهيم عن

 يالدائر البناء استراتيجية أثر استقصاء هدفت إلىدراسة  )Ward, 2012(وارد ) 23( وأجرت
 واإلبداع والفهم التحصيل على الخاصة الحاجات ذوي من للطلبة العلوم مادة تدريس في

 من) 3( منهم الطلبة من) 8( من الدراسة عينة وتكونت العلوم في أمريكا، مادة نحو واالتجاهات
 انخفاض بسبب جميعًا اختيارهم وتم خفيفة، معرفية إعاقة لديهم طلبة) 5(و التعلم صعوبات ذوي
 التي المناقشات وكشفت. العلمي المحتوى فهم في صعوبة لديهم كان كما القراءة في تواهممس

 إلى النتائج أشارت كما الخاصة، لرسومهم والوصف بالتعبير لهم السماح أهمية عن معهم جرت
 أن الدراسة وأكدت. وإبداعهم فهمهم ومستوى تحصيلهم وزيادة العلوم نحو اتجاهاتهم تحسن
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 مع المشكالت وحل األهداف وتحديد الذاتي التنظيم تدعم التي الستراتيجياتا استخدام
  . الخاصة الحاجات ذوي الطلبة أداء زيادة تيسر البيانية المنظمات

 البناء استراتيجية استخدام أثر استقصاء هدفت إلىدراسة ) 2013(عبد  )24(وأجرى
الفيزياء  نحو واتجاهاتهم بتعلمهم حتفاظواال الفيزياء في العاشر الصف طلبة تحصيل في الدائري

 قسموا العاشر الصف طلبة من وطالبة طالبا )141( من الدراسة عينة تكونت. مدينة نابلس في
 وفق درستا اإلناث من واألخرى الذكور من إحداهما تجريبيتين مجموعتين مجموعات، أربع إلى

 درستا اإلناث من واألخرى الذكور من اإحداهم ضابطتين ومجموعتين الدائري، البناء استراتيجية
 التحصيل في إحصائيا دالة فروق وجود إلى الدراسة نتائج وأشارت. االعتيادية بالطريقة

 التحصيل في إحصائيا دالة فروق وجود وكذلك التجريبيتين، المجموعتين ولصالح واالتجاهات
  .اإلناث جموعةم ولصالح التجريبيتين المجموعتين بين واالتجاهات واالحتفاظ

 البناء استراتيجية استخدام أثر الستقصاء هدفت إلىدراسة  )2014( الطراونة )25(وأجرى
الفيزياء في  مبحث في األساسي التاسع الصف طالب لدى البصري التفكير تنمية في الدائري
 وفق درسوا طالبا) 25( أفرادها عدد تجريبية: مجموعتين من الدراسة عينة تكونت. األردن

 وأشارت. االعتيادية بالطريقة درسوا طالبا) 26( أفرادها عدد وضابطة الدائري، البناء استراتيجية
 طالب ولصالح البصري التفكير اختبار على إحصائيا دالة فروق وجود إلى الدراسة نتائج

  . التجريبية المجموعة

تراتيجية البيت معرفة أثر استخدام اس هدفت إلىدراسة ) 2018(أبو عاشور  )26(وأجرت
 الدراسة عينة تكونتالدائري على تحصيل طلبة المرحلة اإلعدادية في مادة الرياضيات في مصر، 

 الدائري، البيت استراتيجية وفق درسوا طالبا) 27( أفرادها عدد تجريبية: مجموعتين من
 وجود إلى راسةالد نتائج وأشارت. االعتيادية بالطريقة درسوا طالبا) 27( أفرادها عدد وضابطة

بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في االختبار  إحصائيا دالة فروق
  .التحصيلي

  :التعقيب على الدراسات السابقة

من الوقوف على اإلطار  تمكنت ةوباستعراض الدراسات، السابقة يمكن القول أن الباحث
أهدافها، : اسات، لتحديد اإلطار النظري للدراسة الحالية، من حيثالنظري الذي احتوته تلك الدر

، وتحديد األساليب االختبار ومجاالتهوأهميتها، واختيار العينة، ومنهج الدراسة، وإعداد 
 ويتضح، أيضًا إجماع تلك الدراسات على أهمية استخدام .اإلحصائية، وعرض النتائج وتفسيرها

منهج كما اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة على ، الدائري البيت مخطط استراتيجية
في انها ) 2010( معروف، وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة وهو المنهج شبة التجريبي الدراسة
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تناولت موضوع مادة اللغة اإلنجليزية، واختلفت مع باقي الدراسات السابقة حيث انها تناولت 
 & Wandersee,2011( وارد وواندرسيأجرى كل من و. د العلوممواضيع دراسية في موا

Ward(  وارد ودراسة)Ward, 2012 ( ودراسة عبد)في  )2014( الطراونةودراسة ) 2013
اختيار العينة وهم طلبة المرحلة األساسية، واختلفت مع باقي الدراسات حيث أنها تناولت طالب 

  .المرحلة اإلعدادية

الدائري  البيت مخطط وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في تناولها استراتيجية
بوصفها استراتيجية حديثة على حد علم الباحثة في تحسين التحصيل لدى طالبات الصف العاشر 

المفرق، وكذلك بإعدادها  محافظة في قصبة المفرق للواء والتعليم التربية األساسي في مديرية
  .لقياس التحصيل التي لم تتناولها الدراسات السابقة مقياسًا

  :إجراءات الدراسة

  :منهج الدراسة

باستخدام مجموعة  ،نظرًا لمالءمته لطبيعة الدراسة شبة التجريبيتم استخدام المنهج 
ويالئم هذا المنهج  الدائري البيت مخطط باستخدام استراتيجية االنجليزية تجريبية تعلمت اللغة

 تحصيل على الدائري البيت مخطط استراتيجية أثرالدراسة التي تحاول التعرف على  طبيعة هذه
 باألردن المفرق في نحوها واتجاهاتهم اإلنجليزية اللغة مادة في األساسي العاشر الصف طلبة

  .اإلنجليزية اللغة مادةمن ) The Rainforest( الوحد الثانيةلتدريس 

  :مجتمع الدراسة

أم النعام الثانوية  مدرسة طالبات الصف العاشر األساسي فية من جميع مجتمع الدراس تكون
  .التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق للبنات

  :عينة الدراسة

من  المتوافرة القصدية بطريقة البحث عينة اختيارتم  طالبة،) 40(تكونت عينة الدراسة من 
المفرق التي يتوافر بها  قصبة تابعة لمديرية التربية والتعليم للواءال للبنات الثانوية النعام أم مدرسة

 إلى المتكافئة الضابطة المجموعة بطريقة وزعت وقد). أ، ب(شعبتين للصف العاشر األساسي 
طالب ) 20(، و)شعبة، أ(الضابطة  طالب للمجموعة) 20( بواقع ،)وتجريبية ضابطة( مجموعتين
 استراتيجية استخدام خالل من التجريبية المجموعة درست. )شعبة، ب(التجريبية  للمجموعة

 بالطريقة الضابطة المجموعة درست حين في بإعدادها، الباحثة قامت التي الدائري البيت مخطط

  .والضابطة التجريبية المجموعتين على الدراسة أفراد توزيع يوضح) 1( والجدول االعتيادية،
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  لى المجموعتين التجريبية والضابطةتوزيع أفراد الدراسة ع: )1(الجدول 

  النسبة المئوية  العدد  الطريقة  المجموعة

  %50  20  الدائري البيت مخطط استراتيجية  ب شعبة التجريبية

  %50  20  الطريق االعتيادية  أ شعبة الضابطة

  :الدراسة أداتا

اإلنجليزية، قامت الباحثة بإعداد االختبار التحصيلي في مادة اللغة  لتحقيق أهداف الدراسة
  :اإلنجليزية وفيما يلي عرض إلجراءات بناء هاتين األداتين اللغة نحو االتجاه ومقياس

  اإلنجليزية االختبار التحصيلي في مادة اللغة: أوًال

 )The Rainforest( وهو اختبار تحصيلي لوحدة صممته الباحثة تم استخدام اختبار
األساسي، وتكون  العاشرللفصل الدراسي األول للصف  ةاللغة االنجليزيمن مادة ) الثانيةالوحدة (

قطعة استيعاب وعليها سبع  :فرعين الفرع االول أسئلة، السؤال األول يتضمن اربعةاالختبار من 
, فرعين، والسؤال الثاني يتضمن )(Critical thinkingاسئلة والفرع الثاني عن التفكير الناقد

ملء الفراغ والفرع الثاني ثالث من نمط  )Vocabularies( الفرع االول خمس جمل للمفردات
 presentسبع جمل عن القواعد ، والسؤال الثالث يتضمن )(Derivationجمل لالشتقاقات 

perfect)/ Grammar( الرابع على مهارة الكتابة ويتكون من ثالثة فروع  لقواعد عامة والسؤاو
، اسئلة) 4(الختبار وعددها اإلجمالي ا اسئلةمن  سؤاللكل  درجات مختلفةووضعت . اإلجابة

  .درجة) 40(وبذلك تكون الدرجة الكلية لالختبار 

  صدق االختبار التحصيلي

تم تحكيم االختبار من قبل متخصصين في علم النفس التربوي، والقياس والتقويم، والمناهج 
 سؤالسبة كل متخصصين، وذلك للتأكد من منا) 10(، وعددهم اللغة االنجليزيةالعامة، ومناهج 
، وصياغتها اللغوية، كما ُطلب من المحكمين االدبية، وانتمائها إلى المادة االسئلةفيه، ووضـوح 

وقد أوصى جميع ، بدو غير مناسب من وجهة نظرهمي سؤالإضافة أو تعديل أو حذف أية 
تبدالها واحدة جرى اس نقطةالواردة في االختبار باستثناء االسئلة المحكمين باالحتفاظ بجميع 
 .وإعادة عرضها على المحكمين

ولمزيد من التثبت من مدى مالءمة فقرات االختبار ألفراد الدراسة، حسبت معامالت الصعوبة 
وهي معامالت صعوبة ) 78.0-  35.0(، فتراوحت معامالت الصعوبة بين لألسئلةومعامالت التمييز 

 .بين وتراوحت معامالت التمييز. دراسةمناسبة وقادرة على التفريق بين مستويات الطلبة أفراد ال
(0.75-0.41)   
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  ثبات االختبار التحصيلي

 طالبة) 20(تم التحقق من دالالت ثبات االختبار التحصيلي بعد تطبيقه على عينة مكونة من 
 ألفا –من خارج أفراد الدراسة بطريقة االتساق الداخلي، حيث تم استخدام معادلة كرونباخ

(Alpha Cronbach)  وهي قيمة ) 79.0(الداخلي لالختبار، والتي بلغت  ثبات االتساق لحساب
  .مقبولة ألغراض الدراسة

  مقياس االتجاه نحو اللغة اإلنجليزية: ثانيًا

، وتكون )2010(اإلنجليزية من إعداد معروف  اللغة نحو تمت االستعانة بمقياس االتجاه
فقرة إيجابية، ومكونة من أربع ) 24(و بية،فقرة سل) 12( إلى فقرة، موزعة) 36(المقياس من 

 قيمة نحو الطلبة بها واتجاه اإلنجليزية واالستمتاع اللغة مادة طبيعة نحو الطلبة اتجاه: مجاالت
 نحو الطلبة اإلنجليزية، واتجاه اللغة مادة تعلم نحو الطلبة وأهميتها، واتجاه اإلنجليزية اللغة مادة
 درجات،) 3( أوافق هي بدائل ثالثة من متدرج الفقرات سلم أمامو اإلنجليزية؛ اللغة مادة معلم

 بالنسبة أما .اإليجابية للعبارات بالنسبة واحدة درجة) 1( وال أوافق درجتان،) 2( ومتردد
) 3( أوافق ال درجتان،) 2( متردد واحدة، درجة) 1( أوافق: هي الدرجات فكانت السلبية للعبارات

  .درجات ثالث

  اإلنجليزية اللغة نحو جاهاالت صدق مقياس

 النفس علم في متخصصين قبل تم التوصل إلى دالالت صدق المقياس في صورته النهائية من
) 10( وعددهم االنجليزية، اللغة ومناهج العامة، والمناهج والتقويم، والقياس التربوي،

ن حيث درجة وذلك م المقياسولقد طلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول فقرات متخصصين، 
نتمي إليه ودرجة وضوح كل فقرة، وسالمة صياغتها تمة كل فقرة من فقراتها للمجال الذي ءمال

اللغوية، ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، واقتراح ما يراه كل محكم وذلك 
ات ، وقد أوصى جميع المحكمين باالحتفاظ بجميع العباربالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة

  .الواردة في المقياس

  اإلنجليزية اللغة نحو االتجاه ثبات مقياس

، تم تطبيقها بطريقة االختبار وإعادة اإلنجليزية اللغة نحو االتجاه مقياسللتأكد من ثبات 
 طيب مدرسة من طالبة) 20(عدد أفرادها بلغ االختبار على عينة استطالعية خارج عينة الدراسة و

وذلك بتطبيقها مرتين وبفاصل زمني أسبوعين بين التطبيق األول والتطبيق ، للبنات الثانوية اسم
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وهي ) 0.89(والتي بلغت الثاني، وتم حساب معامالت ثبات التجانس الداخلي بطريقة كرونباخ ألفا 
  .قيمة مقبولة ألغراض الدراسة

  المادة التعليمية

طالبات لدى  اللغة االنجليزيةادة تم بناء المادة التعليمية لزيادة التحصيل واالحتفاظ في م
الدائري، حيث تمت مراجعة  مخطط البيتاألساسي باالستناد إلى استراتيجية  العاشرالصف 

االستراتيجية من مصادرها الرئيسة، وحصر خطواتها وطريقة تطبيق كل خطوة منها في التدريس، 
 اللغة االنجليزيةمن كتاب لثانية ذلك تم تكييف محتوى الحصص التعليمية في الوحدة ا وبعد

وفق استراتيجية البناء الدائري بالتفصيل  )(The Rainforestوهي وحدة  العاشرللصف 
النتاجات العامة والخاصة، ودور المعلم، ودور الطالب، واستراتيجيات التدريس، : متضمنة

وسائل، ومصادر واستراتيجيات التقويم وأدواته، وتحديد الزمن المناسب لكل نشاط، واألدوات وال
وبعد تحكيم المادة التعليمية، وتجريبها على عينة خارج عينة الدراسة،  ،المعرفة، والتعيين البيتي

حصة  )16(وإجراء التعديالت المناسبة، تم إخراج المادة التعليمية بصورتها النهائية متضمنة 
 تطبيق وأستمر ،شعبة لكل أسبوعيا حصص) 4( ، بواقعدقيقة) 45(تعليمية مدة كل منها 

  .اسابيع) 4( لمدة الدراسة

  صدق المادة التعليمية

بعد إعداد الصورة األولية للمادة التعليمية جرى عرضها على لجنة من المختصين في العلوم 
التربوية والنفسية من المتخصصين في علم النفس التربوي، والقياس والتقويم، والمناهج، ومناهج 

هدف إبداء الرأي من حيث وضوحها، ومدى مالءمة االستراتيجيات وذلك ب. اللغة االنجليزية
التدريسية لتحقيق أهداف ونتاجات الوحدة الدراسية كما هي محددة في المنهاج المدرسي، 

حيث انحصرت . وتمثيلها لمستويات التفكير المحددة، ومدى مناسبة الوقت المخصص لكل نشاط
وتم األخذ . لمخصص لممارسة بعض النشاطاتمالحظات المحكمين في عدم مناسبة الوقت ا

 .بمالحظات المحكمين من ذوي االختصاص وإعادة صياغة المادة التعليمية

  التطبيق األولي للمادة التعليمية 

 بعد األخذ بمالحظات المحكمين من ذوي االختصاص وإعادة صياغة المادة التعليمية، تم
) 20(ثاني على عينة خارج عينة الدراسة مكونة من جلسات تمثل الدرسين األول وال) 5(تطبيق 

 الطالبات، وجرى تعديل المادة التعليمية بناء على المالحظات التي تم جمعها حول أداءات ةطالب
وتم بعد ذلك إعادة صياغة المادة التعليمية بالشكل النهائي . في الجلسات التعليمية نومشاركاته

ة، حيث تم إعادة تبسيط بعض اإلجراءات واألمثلة، كما تم إضافة بهدف تطبيقها على أفراد الدراس
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جلسة تعليمية تسبق تطبيق الحصص متضمنة بعض المفاهيم األساسية الواردة في استراتيجية 
البناء الدائري والتعريف بالنظرية التي تستند لها ومبررات استخدامها، وأخيرًا فقد تم تدريب أحد 

في المدرسة التي جرى بها التطبيق على خطوات االستراتيجية وتزويده  يزيةاللغة االنجل معلمات
  .بالمادة التعليمية بهدف تطبيقها على الطلبة أفراد المجموعة التجريبية

  إجراءات الدراسة

بأخذ موافقة وزارة التربية والتعليم لتطبيق الدراسة الحالية ضمن المدارس  قامت الباحثة
حصل على قائمة بأسماء ستحيث  قصبة المفرق للواءبزيارة مديرية التربية  تالتابعة لها، ثم قام

وتحديد مجتمع الدراسة، وتحديد عينة  .الصف العاشر األساسيالمدارس التي يتوفر فيها 
 العاشر للصف اللغة اإلنجليزية كتاب في واختيار الوحدة التدريسية وهي الوحدة الثانية. الدراسة
 وإعداد االختبار الذي يقيس التحصيل لدى طالبات .)(The Rainforest على وتشمل األساسي

 اتجاه يقيس الذي لمقياس االتجاهات وإعداد. اإلنجليزية الصف العاشر األساسي في مادة اللغة
واستخراج دالالت الصدق والثبات . اإلنجليزية اللغة مادة نحو األساسي العاشر الصف طالبات

االتجاهات قبلي على جميع افراد  تطبيق اختبار ومقياس. االتجاهات لالختبار التحصيلي ولمقياس
في مدرسة  اللغة اإلنجليزيةتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية من قبل معلم . الدراسة

 مخطط البت الدائري استراتيجيةتدريس المجموعة التجريبية بطريقة و. طيب اسم الثانوية للبنات
وتطبيق االختبار التحصيلي البعدي . أم النعام الثانوية للبناتمدرسة  نجليزية فياإل اللغةمن معلمة 

ومعالجة البينات إحصائيًا . وتفريغ النتائج في الجداول المخصصة لها. الدراسة افراد جميع على
  .ومناقشة النتائج واصدار التوصيات. وعرض النتائج. )SPSS(استخدام البرنامج اإلحصائي ب

  دراسة متغيرات ال

  استراتيجية التدريس ولها مستويان : أوًال

  .مخطط البيت الدائري  - أ

 ) التقليدية(الطريقة االعتيادية   - ب

  :التابع المتغير :ثانيًا

 اإلنجليزية التحصيل في مادة اللغة  - أ

  االتجاهات نحو مادة اللغة اإلنجليزية  - ب
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  تصميم الدراسة

  x1 01 EG 01 مخطط البيت الدائريمجموعة 

 x0 01 CG 01 )الضابطة(عتيادية المجموعة اال

  :حيث

 EG:  المجموعة التجريبية 
 CG:  المجموعة الضابطة 
 X1:  5المعالجة التجريبيةEs. 
 X0 : االعتيادية الطريقة(بدون معالجة.( 
 O1:  وبعدي قبلي( اللغة اإلنجليزيةاختبار( 

  :المعالجة اإلحصائية

ات الحسابية للمجموعتين التجريبية الدراسة، سيتم استخراج المتوسط فرضياتلإلجابة على 
وللتأكد من مدى داللة . لالختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات نحو اللغة اإلنجليزية والضابطة

للمقارنة بين متوسطات  المصاحب االحادي التباين تحليلالفروق إحصائيًا، تم استخدام أسلوب 
للمجموعتين الضابطة البعدي  غة اإلنجليزيةومقياس االتجاهات نحو اللاألداء على االختبار البعدي 

  .(SPSS)الرزمة اإلحصائية والتجريبية وباستخدام برنامج 

  :عرض النتائج ومناقشتها

 الصف طالبات تحصيل يختلف هل"األول والذي ينص على  لالنتائج المتعلقة بالسؤا

 المّتبعة التدريس استراتيجية باختالف االنجليزية اللغة مادة في األساسي العاشر

  ".؟)االعتيادية الطريقة الدائري، البيت مخطط(

لدرجات  المعيارية واالنحرافات المعدلة الحسابية المتوسطات استخراج ولإلجابة عن هذا تم
 الدائري، البيت مخطط( التدريس استراتيجية الختالف تعزى األساسي العاشر الصف طالبات

  .ح ذلكوضيأدناه  والجداول ،)االعتيادية والطريقة
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والمتوسطات الحسابية المعدلة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )2( جدولال
 البيت مخطط( التدريس استراتيجية الختالف تبعًا األساسي العاشر الصف طالبات لدرجات

  )االعتيادية الدائري، والطريقة

 الفئات
 البعدياالختبار  القبلياالختبار 

  المتوسط

 المعدل
  المتوسط دالعد

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 20 60.78 7.204 59.60 5.678 48.37 الدائري البيت مخطط

 20 53.55 8.296 54.73 6.576 50.83 االعتيادية الطريقة
Total 49.60 6.217 57.17 8.085 57.17 40 

 المعدلة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتباينًا ظاهريًا في ) 2(يبين الجدول 
 البيت مخطط( التدريس استراتيجية الختالف األساسي تبعًا العاشر الصف طالبات لدرجات
وبلغ ) 60.78(الدائري  البيت حيث بلغ المتوسط المعدل لمخطط )االعتيادية والطريقة ،الدائري

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات  .)53.55( االعتيادية للطريقةالمتوسط المعدل 
  ).3(جدول  األحادي المصاحبالحسابية تم استخدام تحليل التباين 

 الصف طالباتدرجات تحليل التباين االحادي المصاحب ألثر طريقة التدريس في : )3( جدولال
 والطريقة الدائري، البيت مخطط( التدريس استراتيجية الختالف تبعًا األساسي العاشر

  )االعتيادية

 مصدر التباين
  مجموع

 المربعات
  درجات

 الحرية
  متوسط

 المربعات
  قيمة

 ف
  الداللة

 اإلحصائية
 *0000. 76.908 2010.788 1 2010.788 )المصاحب(القبلي 

 *0000. 28.795 752.863 1 752.863 التدريس استراتيجية
   26.145 37 1490.278 الخطأ
    39 3856.333 الكلي

    )  0.05(دال احصائيًا عند مستوى الداللة *     

 )  0.05( عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية ) 3(يتبين من الجدول 
، وجاءت الفروق 0.000وبداللة إحصائية  28.795طريقة التدريس حيث بلغت قيمة ف ل تعزى

  .ريالدائ البيت مخطط التدريس استراتيجية لصالح طريقة
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 مخطط استراتيجيةاستخدام  ما أثر"الثاني والذي ينص على  لالنتائج المتعلقة بالسؤا

 الصف لدى طالبات االنجليزية الدائري في تحسين االتجاهات نحو مادة اللغة البيت

  ".مقارنة بالطريقة االعتيادية؟ األساسي العاشر

 االنحرافات المعياريةتم استخراج المتوسطات الحسابية وولإلجابة عن هذا السؤال 
  .وضح ذلكيوالجدول أدناه  ،لالتجاهات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية

والمتوسطات الحسابية المعدلة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )4(ول دالج
  لالتجاهات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 الفئات
 االتجاهات البعدي االختبار االتجاهات القبلي االختبار

  المتوسط

 المعدل
  المتوسط العدد

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 20  54.26 7.846 60.124 6.223 49.12 تجريبية
 20 51.60 10.442 50.762 10.668 52.44 ضابطة
Total 50.78 8.445 55.44 9.144 52.93 40 

 واالنحرافات المعيارية المعدلة تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية) 4(يبين الجدول 
المستوى  فيلالتجاهات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية والمتوسطات المعدلة 

تحليل التباين  اراختبولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام  .الكلي
  ).5(جدول  األحادي المصاحب

 الضابطة المجموعتين لطالباتتحليل التباين االحادي المصاحب نتائج اختبار : )5( جدولال
  االتجاهات والتجريبية على اختبار

 مصدر التباين
  مجموع

 المربعات
  درجات

 الحرية
  متوسط

 المربعات
  قيمة

 ف
  الداللة

 اإلحصائية
 *0000. 451.254 2421.654 1  2421.654 )المصاحب(القبلي 

 *0000.  19.43 761.982 1 761.982 التدريس استراتيجية
   20.254 37 1490.278 الخطأ
    39  3183.636 الكلي

  )  0.05(دال احصائيًا عند مستوى الداللة  *         

 )  0.05(إحصائية عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة ) 5(يتبين من الجدول 
 .19.43حيث بلغت قيمة ف في دراجات اتجاهات الطالبات،  والتجريبية الضابطة بين المجموعتين
  .التجريبية المجموعة، وجاءت الفروق لصالح 0.000وبداللة إحصائية 
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  : التوصيات

  :استنادًا إلى العرض السابق وما تم التوصل إلية من نتائج، فإن الباحثة توصي بما يلي

 في اإلنجليزية ألثره اللغة مادة تدريس الدائري في البيت مخطط تراتيجيةاس استخدام تبني -
 .اإلنجليزية اللغة مادة زيادة التحصيل األكاديمي للطلبة في

 مخطط استراتيجية عقد دورات وورش تعليمية لمعلمي اللغة اإلنجليزية في كيفية استخدام -
  . اإلنجليزية اللغة تدريس مبحث في الدائري البيت

اللغة اإلنجليزية للصفوف األساسية العليا بما يتناسب مع  مبحثة تحديث محتوى ضرور -
  . الدائري البيت مخطط استراتيجية

الدائري في تدريس  البيت مخطط استراتيجية معيقات استخدام لتحديد تتبعيه دراسات إجراء -
  .الصف العاشر األساسي طالبات

 طالبات تدريس في الدائري البيت مخطط استراتيجية استخدام حول مقارنه دراسات إجراء -
  .أخرى أردنية محافظات األساسي في العاشر الصف

  

  الهوامش

التعلم الخليط التطور الطبيعي للتعلم االلكتروني، ورقة عمل مقدمة في ). 2005. (سالمة، حسن )1(
 .جامعة جنوب الوادي، كلية التربية، سوهاج، مصر

(2) Ward, R. & Figg, C. (2011). Every Picture Tells a Story: The Roundhouse Process 
in the Digital Age. Teaching & Learning. 6(1), 1-14. 

(3) Howard, M & Ellis, A. (2005). Every Picture Tells a Story, The American Biology 
Teacher, 1 (5): 456-481. 

(4) Swartz, H. (2005). Roundhouse Diagram Strategy, The American Biology Teacher, 
7 (2): 221-249. 

(5) Ward, R. & Dugger, D. (2012). Middle School Students with Exceptional Learning 
Needs Investigate the Use of Visuals for Learning Science. Teaching & Learning. 
7(1), 1-20. 

(6) Ward, R. E. & Wandersee, J. H. (2002b)." Struggling to understand abstract science 
topics: A roundhouse diagram-based study". International Journal of Science 
Education ،24 (6): 575-591. 



 ... على تحصيل طالباتالدائري  مخطط البيتاستراتيجية استخدام أثر    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3867

(7) Ward, R. & Figg, C. (2011). Every Picture Tells a Story: The Roundhouse Process 
in the Digital Age. Teaching & Learning. 6(1), 1-14. 

(8) Ward, R. & Figg, C. (2011). Every Picture Tells a Story: The Roundhouse Process 
in the Digital Age. Teaching & Learning. 6(1), 1-14. 

(9) Ward, R. & Dugger, D. (2012). Middle School Students with Exceptional Learning 
Needs Investigate the Use of Visuals for Learning Science. Teaching & Learning. 
7(1), 1-20. 

(10) Ward, R. & Dugger, D. (2012). Middle School Students with Exceptional Learning 
Needs Investigate the Use of Visuals for Learning Science. Teaching & Learning. 
7(1), 1-20. 

(11) Ward, R. & Figg, C. (2011). Every Picture Tells a Story: The Roundhouse Process 
in the Digital Age. Teaching & Learning. 6(1), 1-14. 

(12) Ward, R. & Figg, C. (2011). Every Picture Tells a Story: The Roundhouse Process 
in the Digital Age. Teaching & Learning. 6(1), 1-14. 

(13) Ward, R. E. & Lee, W. D. (2006). Understanding the periodic table of elements via 
iconic mapping and sequential diagramming: The roundhouse strategy. Science 
activities, 42 (4): 11-19. 

(14) Ward, R. & Figg, C. (2011). Every Picture Tells a Story: The Roundhouse Process 
in the Digital Age. Teaching & Learning. 6(1), 1-14. 

(15) Ward, R. & Figg, C. (2011). Every Picture Tells a Story: The Roundhouse Process 
in the Digital Age. Teaching & Learning. 6(1), 1-14. 

(16) Ward, R. & Figg, C. (2011). Every Picture Tells a Story: The Roundhouse Process 
in the Digital Age. Teaching & Learning. 6(1), 1-14. 

(17) Ward, R. E. & Lee, W. D. (2006). Understanding the periodic table of elements via 
iconic mapping and sequential diagramming: The roundhouse strategy. Science 
activities, 42 (4): 11-19. 

اتجاهات المعلمين إقليم جنوب األردن نحو اللغة العربية وتدريسها في ). 2006. (ي، ناصرالمخزوم )18(
-125، )17(1ضوء خبراتهم وجنسهم، مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية والتربوية، 

162. 

 .دار القلم للنشر والتوزيع: التقويم التربوي، اإلمارات، دبي). 2008. (أبو الركب، محمد )19(
(20) Hackney, M. & Ward, R.E. (2002)." How-to-learn biology via roundhouse 

diagrams". The American Biology Teacher, 64 (7): 525-533. 

اتجاهات الطلبة نحو اللغة اإلنكليزية وعالقتها بالتحصيل لدى الجنسين ). 2010. (معروف، سعاد )21(
 .771-739، )26(1معة دمشق، في ضوء أنماط اإلدارة الصفية السائدة، مجلة جا



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  المشاقبة

  3868

(22) Ward, R. E. & Lee, W. D. (2006). Understanding the periodic table of elements via 
iconic mapping and sequential diagramming: The roundhouse strategy. Science 
activities, 42 (4): 11-19. 

(23) Ward, R. E. (2001). The effects of roundhouse diagram construction and use on 
meaningful science learning in the middle school classroom. Unpublished doctoral 
dissertation, Louisiana State University, Baton Rouge 

أثر استخدام استراتيجية شكل البيت الدائري في تحصيل طلبة الصف العاشر في ). 2013. (شحاته )24(
يزياء بمدينة نابلس واالحتفاظ بتعلمهم واتجاهاتهم نحو الفيزياء، مجلة جامعة القدس المفتوحة الف

 .279- 235، )1(1لألبحاث والدراسات التربوية، 

أثر استخدام استراتيجية شكل البيت الدائري في تنمية التفكير البصري ). 2014. (الطراونة، محمد )25(
-789، )41(2الفيزياء، مجلة دراسات العلوم التربوية،  لدى طالب الصف التاسع األساسي في مبحث

808. 

أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري على تحصيل طلبة المرحلة ). 2018. (أبو عاشور، زينب )26(
 .35-6، )21(6اإلعدادية في مادة الرياضيات في مصر، مجلة تربويات الرياضيات، 

 

 قائمة المراجع

  بيةالعرباللغة المراجع : أوًال

  .دار القلم للنشر والتوزيع: ، اإلمارات، دبيالتربوي التقويم). 2008(. الركب، محمد أبو

 عمل مقدمة ورقة، االلكتروني للتعلم الطبيعي التطور الخليط التعلم). 2005( .سالمة، حسن
  .سوهاج، مصر التربية، ، كليةالوادي جنوب جامعة في

أثر استخدام استراتيجية شكل البيت الدائري في تنمية التفكير ). 2014(. الطراونة، محمد

مجلة دراسات العلوم البصري لدى طالب الصف التاسع األساسي في مبحث الفيزياء، 

  .808- 789، )41(2، التربوية

أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري على تحصيل طلبة المرحلة ). 2018(. أبو عاشور، زينب

  .35-6، )21(6، تربويات الرياضيات مجلةاإلعدادية في مادة الرياضيات في مصر، 

تحصيل طلبة الصف  في الدائري البيت شكل استراتيجية استخدام أثر). 2013(. عبده، شحاته

جامعة  مجلة الفيزياء، الفيزياء بمدينة نابلس واالحتفاظ بتعلمهم واتجاهاتهم نحو في العاشر

  .279-235 ،)1(1 ،القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية



 ... على تحصيل طالباتالدائري  مخطط البيتاستراتيجية استخدام أثر    مجلة جرش للبحوث والدراسات

 3869

 في وتدريسها العربية اللغة نحو األردن جنوب إقليم المعلمين اتجاهات ).2006(. ناصر المخزومي،

، )17(1 ،والتربوية اإلنسانية والعلوم لآلداب دمشق جامعة مجلة وجنسهم، خبراتهم ضوء
125-162.  

 الجنسين لدى بالتحصيل وعالقتها اإلنكليزية اللغة نحو الطلبة اتجاهات). 2010(. معروف، سعاد

  .771-739، )26(1، دمشق جامعة مجلةالسائدة،  الصفية اإلدارة أنماط ضوء في

 

 :المراجع باللغة االنجليزية: ثانيًا

Hackney, M. & Ward, R.E. (2002)." How-to-learn biology via roundhouse 
diagrams". The American Biology Teacher, 64 (7): 525-533. 

Howard, M. & Ellis, A. (2005). Every Picture Tells a Story, The American 
Biology Teacher, 1 (5): 456-481. 

Swartz, H. (2005). Roundhouse Diagram Strategy, The American Biology 
Teacher, 7 (2): 221-249. 

Ward, E. & Wandersee, J. H. (2002a). Students’ perceptions of Roundhouse 
diagramming: A middle school viewpoint. International Journal of Science 
Education, 24 (2): 205-225. 

Ward, R. & Dugger, D. (2012). Middle School Students with Exceptional 
Learning Needs Investigate the Use of Visuals for Learning Science. 
Teaching & Learning. 7(1), 1-20. 

Ward, R. & Figg, C. (2011). Every Picture Tells a Story: The Roundhouse 
Process in the Digital Age. Teaching & Learning. 6(1), 1-14. 

Ward, R. E & Wandersee, J. H. (2011)." Visualizing science using roundhouse 
diagramed". Science Scope, 24 (4):17-21. 

Ward, R. E. & Lee, W. D. (2006). Understanding the periodic table of elements 
via iconic mapping and sequential diagramming: The roundhouse strategy. 
Science activities, 42 (4): 11-19. 

Ward, R. E. & Wandersee, J. H. (2002b)." Struggling to understand abstract 
science topics: A roundhouse diagram-based study". International Journal 
of Science Education, 24 (6): 575-591. 

Ward, R. E. (2001). The effects of roundhouse diagram construction and use on 
meaningful science learning in the middle school classroom. Unpublished 
doctoral dissertation, Louisiana State University, Baton Rouge. 



 



 3895 -3871، ص ص 2022، أ2العدد  23المجلد   مجلة جرش للبحوث والدراسات

3871 

 آراء أبي عبيدة الصرفية في تفسري البحر املحيط وموقف أبي حيان منها
  

   *الله حسن أحمد الذنيبات عبد

  

  ملخص

تفسير البحر : "الصرفية في كتاب" معمر بن مثنى"يهدف هذا البحث إلى تتبع آراء أبي عبيدة 
ألبي عبيدة، وبيان موقف أبي " مجاز القرآن"ألبي حيان األندلسي ومقارنتها بما ورد في كتابه " المحيط

  . حيان منها في تفسيره، استقصاء وتحليًلا ونقدا

ي ومبحثين وخاتمة، تحدث التمهيد عن أبي عبيدة وموقف أبـي حيـان   وقد جاء البحث في تمهيد نظر
منه، ومبحثين خصص المبحث األول لدراسـة آراء أبـي عبيـدة فـي اشـتقاق بعـض األلفـاظ وموقـف أبـي حيـان           
منها، وتناول المبحث الثاني الداللة الصرفية لأللفاظ التي وقف فيها أبـو حيـان علـى آراء أبـي عبيـدة وموقـف       

  .منها، وقد ختم البحث بطائفة من أهم النتائج التي توصلت إليهاأبي حيان 

  .قواعدلغة، البحر المحيط، المجاز، أبو حيان، أبو عبيدة، : الكلمات المفتاحية
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The Opinions of Abu Obaida in the Book Entitled by (Interpreting 
the Surrounding Ocean) "Tafseer Al-Bahir Al-Moheet" and the 

Attitude of Abu Hayyan Towards that  
 

Abdullah H. A. Al-Thnaibat, World Islamic Sciences and Education 
University, Jordan. 

 

Abstract 
This study aimed at addressing the grammatical opinions of Abu Obaida in the 

book entitled by "Tafseer Al-bahir Al-Moheet" as well as comparing them with the 
content of his book (metaphor in Quran) " Majaz Al-Quran" and demonstrating the 
attitude of Abu Hayyan towards that in his explanation in terms of displaying, analysis 
and criticism. The theoretical content of the research included information related to 
both Abu Obaida and Abu Hayyan in terms of culture, knowledge and classification as 
well as the methodology of each of them in illustrating the issues of syntax and 
language. The applied material included the core and objective of the research displaying 
the grammatical issues as well as the opinions related to them and discussing that. These 
issues have been tackled in two separate chapters. The first one is meant to address the 
theoretical side of it, where the other chapter is dedicated to the practical aspects. These 
were mentioned in twelve issues distributed to three grammatical domains, these are 
combination, objectivity or the so called (the complementary of the combined 
relationships), as well as the letters of meanings. 

The research was concluded by the most prominent results followed by the 
resources and references used in exploring the data and referring the evidence to them. 

Keywords: Abu Obaida, Abuhayyan, Almajaz, Al-bahir Al-Moheet, Language, 
Grammar. 

  

  : المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أفضل الخلق والرسل، سيدنا محمد، وعلى 
 :آله، وصحبه أجمعين، ومن تبعهم، بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

تفسير البحر الصرفية في  -معمر بن المثّنى- تتبع آراء أبي عبيدة تقوم على  فهذه دراسة
فمنها ما يتعلق باالشتقاق، : عبيدة الصرفية تسير في اتجاهين وقد وجدت أن آراء أبي ،المحيط

آراء : ومنها ما يتعلق بالداللة الصرفية لبعض األلفاظ؛ ولذلك قسمت المسائل الصرفية إلى مبحثين
في اشتقاق بعض المفردات وآراء في الداللة الصرفية لبعض األلفاظ، ثم إّنني عدت في مقارنة آراء 

الواردة في البحر المحيط إلى كتاب مجاز القرآن، وبينت كيف تعامل أبو حيان أبي عبيدة الصرفية 
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مع آراء أبي عبيدة، فمن خالل تتبع هذه اآلراء نجد أن أبا حيان كان أمينا في النقل عنه إلى حد 
ما، لكنه أحيانا يحمل رأي أبي عبيدة ما ال يحتمل، ونراه أحياًنا يضيف تفاصيل لم يقلها أبو 

  .بل إن أبا حيان نسب ألبي عبيدة رأيا وفي المجاز ما يناقض هذا الرأي عبيدة،

 سهولةين منهج أبي عبيدة الذي يعتمد الويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الفرق ب
مع االستدالل بالشعر " ومجازه كذا"والبعد عن التعقيد والرأي المقتضب بعباراته المشهورة 

يه، ومنهج أبي حيان في معالجة المادة بالّتحليل والتأويل ومقابلة اآلراء أحيانا في تأييد ما ذهب إل
  .المختلفة وتمحيصها والحكم عليها

لفت القارئ إلى أن البحث جاءت فيه مادة نظرية مختصرة اقتصرت على حياة أبي عبيدة أو
  .وموقف أبي حيان منه

في الربط بين منهج التحليلي الوصفي المنهج الوصفي وقد عالجت مسائل هذا البحث وفق 
وموقف أبي حيان منها، وتتبعت هذه اآلراء قارنتها مع ما ورد في أبي عبيدة في تفسيره المجاز 

كان يعمد في غالب األحيان إلى  المجاز، مع عرض سريع ألبرز اآلراء التي أوردها أبو حيان حيث
  .،المقابلة بين اآلراء الصرفية المختلفة

ألبي عبيدة كنت قد قرأته  هو رأيي إلى اختيار هذا الموضوع نالتي دفعتومن أهم األسباب 
مخالفا لما هو البحر " المجاز"في كتابه فوجدت رأيا  تأكد منهفي البحر المحيط فعزمت على ال

المحيط، فعزمت على جمع آراء أبي عبيدة الواردة في البحر المحيط ودراستها وبيان موقف أبي 
محاولة الكشف عن صدى اهتمام أبي عبيدة بالجانب الصرفي في سباب أيضا ، ومن األحيان منها

القرآن الكريم ومدى انتشار آرائه في كتاٍب متأخر يجمع بين دفتيه موسوعة من اآلراء الصرفية 
، ولم أجد دراسة تناولت هذا البحث وإنما والنحوية واللغوية وموقف أبي حيان من هذه اآلراء

كتاب مسائل التصريف في :"العامة التي تناولت البحر المحيط باألساس كـوجدت بعض الدراسات 
وهو كتاب لم أجده تطرق إلى موضوعات " عبد الله محمد العمير: البحر المحيط ألبي حيان لـ
  ."نهاد عبدالفتاح: اعتراضات أبي حيان ألعالم نحاة البصرة والكوفة لـ"هذا البحث، وكذلك كتاب 

يد ومبحثين وخاتمة تناول التمهيد تعريفا بأبي عبيدة وموقف هفي تموقد جاء هذا البحث 
آراء أبي عبيدة في اشتقاق بعض األلفاظ وموقف أبي  تناولت أبي حيان منه، وفي المبحث األول

التهُلكة مصدرا واشتقاق مالئكة، ولفظة إياك بين االشتقاق واشتقاق لفظة إبليس، : حيان منها مثل
الثاني تناولت قضايا الداللة الصرفية لأللفاظ التي وقف فيها أبو حيان على  وفي المبحث. والجمود

واإلبدال ، "والداللة العددية لصيغة ضعف وضاعف ،واستجاب بمعنى أجاب: رأي أبي عبيدة، وهي
ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج التي  ة،لخروج أفعل التفضيل عن معنى المفاضو بين كبدوا وكبتوا،

  .هاتوصلت إلي
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  تمهيد

ال بد لي قبل الخوض في المسائل الصرفية المنسوبة ألبي عبيدة في البحر المحيط أن أبدأ 
  : بتمهيد أقف فيه على نقطتين

  .التعريف بأبي عبيدة -

  .وموقف أبي حيان منه -

إذ يسهل على  وآثرت أال أتطرق للتعريف بأبي حيان وحياته ألن أبا حيان علم معروف؛
لى المادة النظرية التي ترجمت له في كتب كثيرة هذا من جهة وخوفا من طغيان الباحث الرجوع إ

المادة النظرية على المادة التطبيقية في هذا البحث؛ وألن أبا عبيدة هو المقصود األول في البحث 
   .بذلك على ترجمة بسيطة لألول تثم يليه أبو حيان؛ فاقتصر

  آثارهأبوعبيدة و :أوال

بيدة ممن تيم قريشأبو ع يمَثّنى التَّير بن الممهـ 110عاش في القرن الثاني للهجرة  ،)1(ع
ه، ويبدو للمطلع على أخباره واهتماماته ثقافته الموسوعية؛ فهو قد أّلف في مجاالت معرفية 209و

لم يكن " :، يقول الجاحظ)2(اآلداب واألخبار والتراجم والنقد والّلغة بعلومها المختلفة: عدة منها
الزم شيخه يونس بن حبيب . )3("في األرض خارجي وال جماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة

، وقد ذكر ابن خلِّكان أن مصّنفاته قاربت المائة حتى أّنه )4(أربعة عقود وأخذ عنه علوما مختلفة
  .)5(مات نظّل يصنِّف إلى أ

، وهو المرجع األساسي لنا في "ز القرآنمجا"ولعّل أهم ما وصلنا من مؤلفات أبي عبيدة 
هذا البحث ففيه بث آراءه النحوية الصرفية وقد أشارت كتب التراجم إلى أن ألبي عبيدة مؤلفات 

  .)6(إال أّنها لم تصل إلينا" معاني القرآن"و" غريب القرآن: "أخرى في مجال القرآن الكريم مثل

رآن اسمان لكتاب واحد، وهو الكتاب نفسه وإن كنت أميل إلى أن مجاز القرآن وغريب الق
وقد جاء في أخبار أبي عبيدة ما يفهم منه صراحة ". مجاز القرآن"الذي وصل إلينا المسمى بـ 

طبقات "ينقل صاحب كتاب . أن غريب القرآن هو نفسه المجاز الكتاب المعروف ألبي عبيدة
سألت أبا حاتم عن : ال مروان بن عبد الملكق:" عبارة تدل على ذلك إذ قال" الّنحويين واللغويين

إّنه لكتاب ما يحّل ألحد أن يكتبه، وما : غريب القرآن ألبي عبيدة الذي يقال له المجاز، فقال لي
  .)7(..."كان شيء أشد علي من أن أقرأه قبل اليوم
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  رأي أبي حيان في أبي عبيدة :ثانيا

يلمح موقف أبي حيان من أبي عبيدة بشكل  ال ريب أن من يقرأ في البحر المحيط يستطيع أن
جلي رغم أن أبا حيان لم يورد آراء كثيرة له، ففي معرض مناقشته لرأي أبي عبيدة في مسألة 

مشتق ضعيف، وكان أبو عبيدة ال ) إيا(وذهاب أبي عبيدة إلى أن : يقول أبو حيان) إيا(اشتقاق 
وال " :، وكذلك قال عنه في موضع آخر)8("بيحسن النحو، وإن كان إماما في اللغات وأيام العر
، وعلى ما يبدو أن هذا الرأي فيه قسوة، )9("مباالة بخالف أبي عبيدة؛ َألنَّه كان يضعف في النحو

إذن فأبو حيان ال يعتد برأي أبي عبيدة في النحو رغم أنه كان عالما في اللغة، ويتفق المبرد مع 
كان أبو زيد األنصاري أعلم من : "ي اللغة أكثر من النحو، يقولأبي حيان في أن أبا عبيدة برع ف

 .)10("األصمعي وأبي عبيدة بالّنحو

وبنظرة عامة على كتاب المجاز يدرك المتلقي أن أبا عبيدة عالم في اللغة مقارنة مع ما جاء 
ي ترجم فيه من مادة نحوية في كتابه وهذا ما قرره السابقون، فقد أدرجه الزبيدي في كتابه الذ

ألعالم الّنحو واللغة المعاصرين له والسابقين عليه في إحدى طبقات اللغويين البصريين، وهي 
وحتى نكون منصفين يجب أن نضع بالحسبان أن أبا عبيدة عاش في . )11(الطبقة الرابعة من الكتاب

  .عصر لم تكن فيه المسائل النحوية والصرفية قد تفتقت

  عبيدة في اشتقاق بعض األلفاظ وموقف أبي حيان منها آراء أبي: المبحث األول

  :حيان على آراء عدة ألبي عبيدة في اشتقاق األلفاظ، منها وقف أبو

  لفظة إبليس بين االشتقاق والعجمية: أوال

، وقد تناولها أبو حيان في )12(لقد شغلت هذه المسألة تفكير عدد من العلماء قديما وحديثا

 ¡ � ~ { | } Mv w x y z: تفسيره عند قوله تعالى
¢ £ ¤L)13(كلمة إبليس مشتقة، فهو يقول حيث أورد رأيا ألبي عبيدة في أن ،: 
وأبعد أبو عبيدة وغيره في زعمه أّنه مشتق من اإلبالس، وهو اإلبعاد من الخير، ووزنه على هذا "

  .)14("إفعيل

فقد ذهب . اة القدامى فيهامن تتبع آراء النح -إذا ما أردنا استجالء المسألة -وال بد لنا 
  .)15(اسم أعجمي منع من الصرف للعجمة والعلمية": إبِليس"أكثرهم إلى أن كلمة 

 علم أو االسم أعجمي األصل يمنع من الصرف، لكّنه استثنى الثالثي ساكن الويرى سيبويه أن
ة ما عدا محمدا هود ولوط ونوح، وعد باقي أسماء المالئكة واألنبياء أعجمي:الوسط؛ لخفته كـ
  .)16(وصالحا وشعيبا
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بليس من هذا لكان إولو كان : "ويرد ابن جني على من زعم أن لفظة إبليس مشتقة بقوله
  .، فلو كان عربيا مشتقا لما كان ممنوعا من الصرف)17("عربيا؛ ألنَّه مشتق؛ ولوجب صرفه

طع، ولم تنصرف ألنها منصوبة على االستثناء المنق): إبليس(ويرى ابن الشجري أن لفظة 
وإبليس اسم أعجمي؛ فلذلك لم ينون، وزعم أبو عبيدة ": ، ويقول النحاس أيضا)18(أعجمية معرفة

لكن النحاة أوردوا بعض األلفاظ ، )19("أنه عربي مشتق من أبلس إال أنه لم ينصرف ألنه ال نظير له
  .)20(إخريط وإغريض وإكليل: على شاكلته نحو

إن كان مشتًقا من اإلبالس فإنه لم يسم به : "يقولَل بأنه علم مرتجل، ورجح أبو حيان القو
، )21("َأحد ِمن اْلعرِب، َفصار َخاصا بمن َأْطَلَقه اللَّه عليه، َفَكَأنَّه دِليٌل ِفي ِلساِنهم، وهو عَلم مرَتجٌل

ٌظ دخيلة على العربية استعملتها اللغة، ويرى إبراهيم السامرائي أن مثل هذه األلفاظ إّنما هي ألفا
  )22(.وأخذت منها مواد كثيرة

يِئس، : وأبلس: وأورد بعض أصحاب المعاجم العربية الرأيين المتناقضين، يقول الفيروزآبادي
  .(23)إبليس أو هو أعجمي: وَتحير، ومنه

وَأبَلس من رحمة اللَّه : "ويميل ابن منظور إلى أن لفظة إبليس مشتقة من الفعل أبلس، يقول
وإبليس، لعنه : "، ويتابع كالمه فيقول24)("َأي يِئس وَنِدم، ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيَل

ومن المستغرب أن الّنحاة الذين نسبوا هذا الرأي  .)25("مشتق منه َألّنه ُأبِلس من رحمة اللَّه: اللَّه
و عبيدة في المجاز، فهو مخالف لما ورد بالّنص عنده، ألبي عبيدة لم يطلعوا على ما أورده أب

  .)26("نصب إبليس على استثناء قليل من كثير، ولم يصرف إبليس ألّنه أعجمي: "حيث يقول

، على أننا نرجح أن )27(مسألة محيرة؛ فأبو حيان لم يكن وحده من أشار إلى هذا الرأي وهذه
منها تشكل ظاهرة واضحة في كتب المتأخرين إذ نسبة اآلراء إلى كثير من العلماء دون تحقق 

اآلراء المنسوبة للمبرد وفي كتبه ما يعارض هذه اآلراء، حيث وقف  )28(يرصد أحد الباحثين مثال
الباحث على ما يزيد عن مائة مسألة في النحو والصرف منسوبة للمبرد في كتب النحو والصرف 

عند أسباب هذه الظاهرة فأرجعها إلى عدة أسباب وفي كتبه ما يعارض هذه اآلراء، وتوقف الباحث 
أن يكون له رأيان في مسألة واحدة، أو أن يكون العالم قد نسخ رأيه األول برأي ثان، أو أن : منها

  .)29(يكون الرأي نسب خطأ أو دس لتشويه صاحبه

  :لفظة المالئكة: ثانيا

   :الواردة في قوله تعالى" ةمالئك"نسب أبو حيان إلى أبي عبيدة رأيا في اشتقاق كلمة 
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M! " # $ % & ' (L)30( كلمة مؤداه أن ،)مأخوذة ) مالئكة
) فعائلة(وهو القوة، وأّنه ال حذف فيه، وجمع على زنة ) المْلك(، وأّنه فعل من )المَلك(من

  .)31(شذوذا

حة وبالوقوف على رأي أبي عبيدة عند هذه المسألة في كتابه المجاز نكون أمام مشكلة واض
: وهي أن أبا حيان قد نسب ألبي عبيدة في هذا الرأي بعض العبارات التي لم يقلها، وهي قوله

على الرغم من  )33("وجمع على فعائلة شذوذا: "، وكذلك قوله)32("وأنه فعل من الملك وهو القوة"
وهذه . )34("ةالهمزة فيها مجتلبة ألن واحدها مَلك بغير همز:" أن عبارة أبي عبيدة في المجاز هي

  .صفة تتميز بها أحيانا نقوالت أبي حيان عن أبي عبيدة

وما يالحظ في هذه المسألة أيضا أن أبا حيان وأبا عبيدة ساقا بيتا من الشعر لكنهما اختلفا 
  :)35(في موطن الشاهد فيه، والبيت

  تنزل من جو السماء يصوب    فلسَت إلنسي ولكن لمألٍك   

فالهمزة فيه أصلية ثم خففت بنقل ) أكَلم(هو ) كَلم(أن أصل  فقد ذكره أبو حيان على
أما عند أبي عبيدة فاألمر مختلف ومغاير تماما فقد جلبت الهمزة في  ،)36(الحركة وحذفت منها

، ولعّل أبا عبيدة )37(إنها جاءت زائدة في المفرد ال الجمع: جلبا، وكأنه يريد أن يقول) مَلك(
في المفرد من أجل الوزن الشعري وإن لم يكن يصرح بذلك إذا أدركنا أن يقصد أنها جاءت زائدة 

َلالشاهد من بحر الطويل، وأنه إذا جاء بمأك أصبح مكسور الوزنَلك مكان م .  

وللعلماء آراء مختلفة في وزن كلمة مالئكة؛ تبعا الختالفهم في جذرها اللغوي، ويمكن إجمال 
  : تلك اآلراء بما يلي

، ووزنها "مْأَلك"مفردها " مالئكة"حيث يرى بعضهم أن كلمة : )38("لةعاِفم" على وزن -1
هي الرسالة، وبذلك فإن " اَألُلوَكة"، حيث إنها مشتقة من الفعل َأَلك ومعناه أرسل، و"مْفعل"

  . والميم على هذا الرأي زائدة" الهمزة"تقدمت على فائها " الالم"عين الفعل 

على " مْلَأك"، ويكون المفرد منه "َلَأك"أي أنها من الجذر اللغوي : )39("لةفاِعم"على وزن  -2
. ، وبذلك ال يكون فيها تأخير أو تقديم كما في سابقتها، وهذا رأي ابن جني)مْفعل(وزن 

  . وقد ُنِسب هذا القول إلى أبي عبيدة أيضا

ن همز، وبذلك فإن مفردها دو" الك يلوك"ولكنها من الجذر اللغوي  )40("اَلةمفِع"على وزن -3
، وهو )مالك(إن مفرده : وهذه الهمزة أبدلت وقال بعض العلماء" مالئكة"وجمعها " مالك"

، فالالم فاء الفعل والواو عينه والكاف المه، وبذلك تكون الميم مزيدة )َلاك يُلوك(مشتق من 
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فعل حذفت تخفيفا، وأبدلت والتاء للتأنيث وقيل للمبالغة، ويرى أصحاب هذا الرأي أن عين ال
  .الواو همزة كما أبدلت واو مصائب

على " مَلك"وجمع المفرد " يمِلك" "مَلك"ومفردها من الجذر اللغوي " َفعاِئلة"على وزن -4
  .)41(مالئكة شذوذا

هو الله، تعالى، مِلك المُلوك   المِلك: ففي لسان العرب) مَلك(و) مِلك(وميزت المعاجم بين 
  .)42(وهو مالك يوم الدين، وهو مِليك الخلق أي ربهم ومالكهم المْلك،  له

ِلْغه عني، َأصله َأْلِئْكني فحذفت الهمزة : وَأِلْكني إلى فالن )كَلَأ(ك بفتح الميم والالم من َلومَأب
َألكَألنه يبلغ الرسالة عن الله عز وجل، فحذ: وُألقيت حركتها على ما قبلها الم َلكفت الهمزة الم

جمعوه مَتممًا وزادوا الهاء للتأنيث، وقوله عز  مالئكة وُألقيت حركتها على الساكن قبلها، والجمع

  . )44(؛ إنما عنى به الجنس)MV W XY L)43: وجل

  إياك بين الجمود واالشتقاق: ثالثا

ة تحقيق لعل إحدى المسائل التي تراكمت فيها اآلراء واختلط فيها الغث بالسمين هي مسأل
مع العالمات المختلفة الدالة على التكلم والخطاب والغيبة، وسنحاول الوقوف في هذه ) إيا المركبة(

  .)45(واشتقاقها) إيا(المسألة على اآلراء المتعلقة بجمود 

 أن نؤكد ابتداء أن ا(ونحبا كانت اآلراء الواردة فيها -)إيهي كلمة أو أداة مصكوكة  -أي
أن غيرها من الكلمات العربية الثابتة التي تؤدي دور الربط بين عناصر الجملة في ثابتة شأنها ش

التركيب كالضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأسماء االستفهام والشرط وغيرها من 
  .حروف المعاني على اختالف أنواعها بعيدا عن تقسيم النحويين المعتاد لها إلى أسماء وحروف

حث في هذه الكلمة عن اشتقاق ومادة لغوية أصيلة تنبثق عنها مما يفضي إلى ومحاولة الب
  . )46(وضع وزن صرفي محدد لها محاولة يائسة تخرج باللغة عن روحها ووظيفتها في االتصال

 المشهور أن ما يأتي بعدها لواحق وعالمات ) إيا(ومع أن هي الضمير في حالة االنفصال وأن
إال أنه وردت بعض اآلراء التي تغاير هذا الرأي المشهور من  )47(والغائب على المتكلم والمخاطب

فذهب الخليل والمازني وابن مالك إلى أن اللواحق أسماء مضمرة . جانب أو تغايره مغايرة تامة
، وذهب اْلفراء إَلى َأن )48()فإياه وإيا الشواب(لظهور اإلضافة في الظاهر كما في ) إيا(أضيفت إليها 

حق ِهي الضمائر فإيا حرف زيد دعامة يعَتمد عَليها اللواحق لتنفصل عن اْلمتَِّصل، ويرى اللوا
الزجاج الذي وافق الفراء ِفي َأن اللواحق ضمائر ِأن إيا اسم َظاهر أضيف إَلى اللواحق َفهي ِفي 

  . )49(موِضع جر بِه، وغير ذلك من اآلراء المتضاربة
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: أن )M 2 3 4 5 6L)50 ض تفسيره لقوله تعالىيقول أبو حيان في معر
ا إياك، إيا َتْلحُقه ياُء اْلمَتَكلِّم وَكاف اْلمَخاَطِب وهاُء الغائب وفروعها، فيكون ضمير َنصٍب مْنَفِصًل"

م على رأي أبي وال يتأخر أبو حيان في إصداره الحك )51("َلا اسما َظاِهرا ُأِضيف ِخَلاًفا ِلزاِعمِه
وذهاب أبي عبيدة إلى أن أيا مشتق ضعيف، وكان أبو عبيدة ال يحسن : "عبيدة في المسألة، يقول

  .)52("النحو، وإن كان إماما في اللغات وأيام العرب

لكن ما نسبه ابن جني وأبو حيان والسيوطي إلى أبي عبيدة غير موجود في المجاز، وما 
إذا بدئ بكناية المفعول قبل : إياك َنعبد: إياك:"ة في المجاز هوأورده أبو عبيدة حول هذه اآلي

، وهو بالتالي لم يخض في هذه )53("نعبد إياك: الفعل جاز الكالم، فإن بدأت بالفعل لم يجز، كقولك
  .المسألة في كتابه المجاز، وال نعلم أهذا الرأي في كتاب آخر له لم يصلنا، أم أنه نسب إليه خطأ

جامدة ) أيا(و للغرابة حقا أنه على الرغم من أن جمهور النحويين قد ذهب إلى أن وما يدع
) لإفِع(غير مشتقة إال أنه يروى عن كثير منهم أنه بحث في وزنها الصرفي فقال بعضهم وزنها 

وغير ذلك من اآلراء التي تؤكد التناقض في ) فعول(وآخرون وزنها ) عيلِف(وقال آخرون وزنها 
م؛ إذ ال يمكن أن يتصور أن تكون الكلمة جامدّة ثم نبحث لها عن وزن صرفي يبين هذا المقا

فهي على كّل حال كاألسماء الموصولة وأسماء اإلشارة وغيرها من األلفاظ . أصولها من زوائدها
54(التي ال يمكن االهتداء فيها إلى أصل لغوي(.  

  :حتمل أكثر من أصلعدة أوجه، فهو ي "إياك"في تصريف  )55(وأورد ابن جني

 ).ِفعلى(و) َفِعيل(و) إفعل: (ولها عليه ثالثة أوزان) أويت( -1

) ِفعل(و) إفعل: (وعينها حينئٍذ ياء وعلى هذا تحتمل خمسة أوزان) اآلية(أن اشتقاقها من  -2
  )َفعيل(و) ِفعلى(و) ِفعول(و

عبيدة لم يقل هذا  إذ أميل إلى أن أبا "مجازه"موجود في ما نسب إلى أبي عبيدة غير و
 للمفعول ويقصد بها بالتأكيد النصب ) إيا(الرأي بل اكتفى بترديد الرأي الشائع في أيامه وهو أن

 مشتق يخالف منهج أبي عبيدة في مجازه وفي تفكيره ) إيا(على المفعول به؛ لكون القول بأن
عنى في التعبير القرآني مباشرة اللغوي عموما من طريق أن أبا عبيدة يميل في الغالب إلى إبراز الم

وبأقصر الطرق وأقل العبارات وأن القول باالشتقاق يضطره إلى تطويل العبارة عند هذه اآلية هذا 
من جهة ومن جهة أخرى فإن الذين نسبوا إليه القول باالشتقاق لم يذكروا لنا مقدمات هذا 

ة من كلمة كذا وأن أصولها كذا وما شابه االشتقاق؛ فهم لم ينسبوا ألبي عبيدة أنه قائل إنها مشتق
  . ذلك من عبارات
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  التهُلكة مصدرا: رابعا

 Mt u:ينسب أبو حيان ألبي عبيدة رأيا في تصريف لفظة التهُلكة الواردة في قوله تعالى

v w xy z{ | } ~ �L)56(  حيث يرى أبو عبيدة أن التهُلكة بمعنى
، وتكمن اإلشكالية في هذه اللفظة أنه مصدر )58(يحة، أي أنها مصدر من المصادر الصر)57(الهالك

التَّضرَة : نادر في اللغة، حيث أشار سيبويه إلى مجموعة من األلفاظ على الوزن نفسه وهي
، والتهُلكة مصدر بمعنى الهالك والتَّهُلَكة عَلى وزن َتْفعَلة، مصدر )59(والتسّرة، التَّنصبُة، والتَّْنُفَلُة

لة مصدرا قليللهوتفع ،60(َلك(.  

وَكون التَّهُلَكِة مصدرا : "ويشير أبو حيان إلى أن أول من قال هذا الرأي هو أبو عبيدة، يقول
  . )62(، وإلى ذلك ذهب كثير من النحويين والمفسرين)61("حَكاه َأبو عِلي عن أبي عبيدة

رى أن التهُلكة َأصُلها التَّهِلَكُة َكالتَّجربِة والتَّبِصرِة إال أن الزمْخشري يجوز رأيا آخر حيث ي
وَنحوِهما على َأنَّها مصدر ِمن هلَّك، يعِني اْلمشدد اللَّام، َفُأبِدلْت من اْلَكسرة ضمٌة، َكما جاَء 

ارو63(اْلج( .  

إليه ليس بجيد، َألن فيها حمًلا على شاذ، وما ذهب : "ورد أبو حيان الرأي على هذا الرأي
ودعوى إبدال ال دِليَل عَليِه، َأما اْلحمُل عَلى الشاذِّ فحمُله على َأن َأصَل َتْفعَلٍة َذاِت الضم، عَلى 

ون ، ومن هنا ندرك أنا أبا حيان يميل إلى أنها مصدر صريح وبذلك يك)64("َتْفِعَلٍة َذاِت الَكسر
  .موافقا لرأي أبي عبيدة

 )65(وذهب ابن عاشور إلى أنها اسم مصدر بمعنى الهالك؛ ألنه وزن غير معتاد في العربية
ونرد عليه بأن هذا الوزن وإن كان قليال إال أن النحاة األوائل أوردوا شواهد عدة عليه، ثم إنه لم 

  . يفقد بعض حروفه األصول حتى يعد اسما للمصدر

حيث ذهب إلى أن المشهور أن ال فرق  التهلكة والهالك الحلبي في التفرقة بين لسمينوذهب ا
  . )66(ما أمكن التحرز منه، والهالك ما ال يمكن: ، إال أن التهُلكةهمابين

ويالحظ أن رأي أبي عبيدة كان متوائما مع رأي أكثر النحويين في توجيه هذه الكلمة على 
بعين االعتبار أن أبا عبيدة كان من أوائل النحويين أو أنها مصدر بمعنى الهالك مع األخذ 

هذا إن لم يكن أولهم، ) التهلكة(الذين ذهبوا هذا المذهب في كلمة  -إن جاز لنا التعبير - اللغويين
  . لذلك ال نجد أبا حيان يقف من رأي أبي عبيدة موقف المعارض أو موقف المناقش

مة التهلكة مصدرا سيواجه ردا من أكثر وخالصة القول إن أي رأي يخرج عن عد كل
النحويين بل المفسرين كون أن معنى المصدرية ماثل في هذه الكلمة فضال عن اشتمالها على 
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بغض النظر عن طبيعة هذا الفعل إن كان مخففا ) هلك(األحرف الكاملة للفعل المشتق منها وهو 
  . أو مثقال

  .اظ عند أبي عبيدة وموقف أبي حيان منهاالداللة الصرفية لبعض األلف :لمبحث الثانيا

  استجاب بداللة أجاب: أوال

 MÈ É Ê Ë Ì :في قوله تعالى) استجاب(أورد أبو حيان لداللة 

ÍL)67( فليطلبوا : فهي بمعنى الطلب أي: 68معنيين أشار إليهما النحاة الذين سبقوه
" استفعل"عنى أجاب أي أن بم: طلب المغفرة وهو رأي ثعلب، والرأي اآلخر": استغفر"إجابتي كـ

لي إذا دعوتهم إلى اإليمان والطاعة " فليجيبوا"وبناء عليه يكون المعنى " أفعل"هنا جاءت بمعنى 
  .)69(كما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم وهو رأي أبي عبيدة

 َفْليسَتجيبوا: "ورأي أبي عبيدة هذا الذي نسبه أبو حيان إليه مثبت في مجازه، فهو يقول
  :)71(، وعلى شاكلته في تعدية هذا الفعل بالالم وبالمعنى نفسه قول الشاعر)70(أي يجيبوني" ِلي

  )72(فلم يستجبه عند ذاك مجيب    يا من يجيب إلى الّندى : وداع دعا

  .)73(أي فلم يجبه عند ذاك مجيب

الت كهذه في إذ أورد سيبويه دال" أفعل"بمعنى " استفعل"ومن الالفت لالنتباه مجيء صيغة 
واستعظمته أي أصبته . استجدته أي أصبته جيدًا، واستكرمته أي أصبته كريمًا: "كتابه، يقول

  .)74("عظيمًا، واستسمنته أي أصبته سمينا

 أبو حيان أن مشهورا في العربية، ومن شواهده مثال" أفعل"بمعنى " استفعل"لذا عد :
استعجَل الشو ،دصَأحو رعاستحصد الزوَأثارهو هاستثارَأعجَل، وها الزمخشري )75(يء ووعد ،

َفْليسَتجيبوا ِلي إذا دعوتهم لإليمان والطاعة، كما أنى أجيبهم إذا دعوني : "للطلب يقول
أن استجاب بمعنى أجاب، فليس استفعل على بابه من : ، وإلى ذلك ذهب ابن عطية)76"(لحوائجهم

  .)77(طلب الشيء

أجاب معَناه فعل " :ي في التفريق الدقيق بين الصيغتين حيث يقولوقد أحسن العسكر
اْلإجابة، واستجاب طلب َأن يفعل اْلإجابة؛ ِلَأن أصل االستفعال لطلب اْلِفعل وصلح اسَتجاب بمعنى 

جطلب اْلإ ابَتجَأن اس َذِلكاِحد وء وينى ِفيِه يؤول الى شعاب ِلَأن اْلماب أجأجا وهَليِدِه إَقصة باب
  .)78(أوقع اْلإجابة بِفعِلها
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  :ويالحظ من خالل اآلراء السابقة ما يلي

وهو الطلب، وأّخر المعنى الذي أشار إليه أبو " استفعل"أن أبا حيان قدم الرأي المشهور لبناء  -
  .عبيدة وغيره، وفي ذلك داللة اعتماده أوال

من المعاني ) أفعل(على ) استفعل(ي أبي عبيدة حينما أشار إلى أن داللة ارتضى أبو حيان رأ -
  .)79(الموجودة في العربية وارتضى هذه الداللة في مواضع أخرى

أبو حيان فضال عن أبي عبيدة، فلم يحدد المعنى  إليهادالالت عدة لم يشر " أفعل"إن لبناء  -
بمعنى ) استفعل(التي وزنها ) استجيبوا( ، بل أشار كل منهما إلى أن)أفعل(الدقيق لصيغة 

الفعلية المزيدة لها معان ) أفعل(فحسب، مع العلم أن صيغة ) أفعل(التي وزنها ) أجيبوا(
  . )80(عديدة معروفة لدى العلماء

  )كبد(وعالقته بداللة مادة ) كبت(األصل اللغوي في مادة : ثانيا

أصلها دال، وقد حصل فيها إبدال ) اكبتو(ينقل أبو حيان عن أبي عبيدة أن التاء في 
وذلك في  )81(ومعناها أهلكوا وأصابهم داء في أكبادهم، وقد جاء التعبير بالماضي لتحقق وقوعه

 M¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³´ µ ¶ ¸ ¹º: قوله تعالى
» ¼ ½L)82(. 

 :وقد عبر أبو حيان عن هذا الرأي في موضع سابق دون نسبته ألبي عبيدة في قوله تعالى

Mm n o p q r s t uL)83(،  التاء في يكبتهم بدل من الدال
   ).84(َكبده: أصله

ومن المعلوم أن التاء مهموسة والدال مجهورة وهما من مخرج واحد، ولربما كان نطقها 
مضى ِعتف من الليل، : بالتاء أخف من الدال، وإبدال الدال تاء في العربية وارد، يقول اللحياني

إذا : ، وعند ابن األعرابي سبت شعره سبتا وسبده سبدا)85(أي قطعة من الليل: وِعدف من الليل
  .)86(هحلق

لكن اإلبدال يقتضي في العربية تناوبا دالليا بين اللفظتين وهو ما ال تشير إليه معاجمنا 
العربية، إذ إن هناك اختالفا بين كبدوا وكبتوا في المعاجم، فال التقاء بينهما في الداللة، إذ لو 

  . )87(كان الفرق بينهما إبدال الدال والتاء لكان معناهما واحدا

لم نعثر على هذا الرأي الذي نسبه أبو حيان ألبي عبيده في كتابه المجاز، وقد والغريب أننا 
إلى مثل هذا النوع من التضارب في النقل واالختالف في نسبة اآلراء ألصحابها وفي  تنبه
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مواضعها األصلية في مسألة سابقة التفت إليها أحد الباحثين المحدثين في تناوله آلراء المبرد 
  .)88(يةاللغوية والنحو

أن ما ُنسب إلى أبي عبيدة لم يقل به غيره من : ونختم هذه المسألة بأمرين مهمين أولهما
واألمر الثاني يتعلق بالمسألة عند تحليلها وإنعام النظر فيها؛ فلعل  -في حدود ما نعلم -العلماء

يء من التجوز إطالق لفظ اإلبدال عند أبي عبيدة بين الدال والتاء في اللفظين المذكورين فيه ش
وقوع إبدال بين  تعنيأو التوسع في إطالق االصطالحات؛ إذ إنه من المعروف أن مصطلح اإلبدال 

حرفين أو صوتين لعلة قد ال تكون محصلة في كلمتين يكون مؤداهما الداللي واحدا نحو إبدال 
طن بالمقارنة بما ، وهذا لم يتحقق في هذا المو)89(الدال تاء في ستا الثوب وسدى بالداللة نفسها

   .ورد في معاجم اللغة والمصنفات التي تبحث في مفهوم اإلبدال

  داللة الزيادة في ضاعف وضعف: ثالثا

من صيغ الزيادة في األفعال، األول منهما زيادته بجلب ) فاعَل وفعَل(من المعروف أن صيغتي 
، والثاني بتضعيف حرف من )ونيهاسألتم(أحد أحرف الزيادة التي يجمعها العلماء عادة في عبارة 

الذي تتكفل به المادة األصلية  الزيادة في المبنى تؤدي إلى تغيير في المعنىو .أحرف األصول
إنها مطردة في معظم صيغ اللغة الصرفية : للفعل بحسب القاعدة التي يمكن القول في حقها

  .)90(ومبانيها ال في جميعها

، والفروق الداللية "ضعف وضاعف: "دة حول صيغتيوقد وقف أبو حيان على رأي ألبي عبي

 MF G H I J KL M N O P Q R: تعالىبينهما عند قوله 
S T U VL)91( :ف يقتضي " :ورأي أبي عبيدةعضضاعف يقتضي مرارا كثيرة، و

تينركالم العرب يقتضي : "وال يتأخر أبو حيان في الحكم على رأي أبي عبيدة حيث يقول )92("م
س هذا؛ ألن المضاعفة تقتضي زيادة المثل، فإذا شددت اقتضت البينة التَّكثير فوق مرتين إلى عك

  .)93("َأقصى ما يزيد ِمن اْلعدد

يضاِعْفها :"ودعم حكمه على أبي عبيدة بما ذكره الزمخشري أّنه يقول في هذه المسألة
ات المستقبلة والمراد فيها الكثرة ال يضاعف ثوابها الستحقاقها عنده الثواب في كل وقت من األوق

  .)94("التحديد

أي  "يضاعف َلها اْلعذاب ِضعَفين": وبالعودة إلى رأي أبي عبيدة الوارد في كتابه نجده يقول
يجعل لها العذاب ثالثة أعذبة ألن ضعف الشيء مثله، وِضعَفي الشيء مثال الشيء، ومجاز 

"فضاعف أي يجعل الشيء  أي يجعل الشيء، شيئين "يحتى يكون ثالثة، فأما قوله ويضع
  .)95("شيئين
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وتجدر اإلشارة إلى أن الصرفيين في واقع األمر ال يفرقون في الداللة العددية على التكثير 
، فكالهما يدالن عندهم على المبالغة والتكثير فحسب بال إشارة )فعل(وصيغة ) فاعل(بين صيغة 

  . بعض اللغويين كأبي عبيدة فيما مر بنا كما فعل )96(إلى قيمة عددية

  داللة أفعل التفضيل : رابعا

التفضيل عن معنى المفاضلة لتأتي " أفعل"نسب أبو حيان رأيا ألبي عبيدة حول خروج 
قال به من المتقدمين أبو عبيدة وخالفه النحويون وردوا عليه : "، يقول"فعيل"و" فاعل"بمعنى 

  .)97("قوله

التفضيل، حيث ذهب بعضهم " أفعل"ن اختلفوا في داللة ينحاة والمفسرمما يجب ذكره أن ال
من "أو اقترنت بـ " بأل"التفضيل ال تغادر معنى المفاضلة إذا عرفت " أفعل"إلى أن أن 

عن الحالتين السابقتين، فمنهم " أفعل"، إال أنهم اختلفوا فيما بينهم في حال خروج "التفضيلية
التفضيل ألبتة، ومنهم من يرى جواز قياس خروجها عن معنى من يرى أنها ال تغادر معنى 

  .)98(المفاضلة، ومنهم من يرى االقتصار على المسموع عن العرب وعدم اقتياسه

، فعلى الرغم من أن ابن مالك )99(ويبدو أن اإلجماع الذي أشار إليه أبو حيان لم يكن كليا
إن ) من(هذا المعنى، وأنه وجب تقدير  وشراح األلفية التزموا هذا الرأي فهو عندهم ال يغادر

  :كانت محذوفة حتى يتضح معنى التفضيل فيها

  )100(إن جردا" من"تقديرًا او لفظًا بـ    وأفعُل التفضيل ِصله أبدا 

ثبوت المزية : ، لكن الداللة األساسية للتفضيل هي)101(إال أن التفضيل قد يخرج لغرض بالغي
  .)102(لألول على المتفاضلين

؛ مجيء "من"أي أكبر من كل شيء، وسبب حذف " الله أكبر"ن تفسيرهم لقولنا لذلك كا
  .)103(أفعل التفضيل خبرا

وقد عارض أبو حيان رأي أبي عبيدة في مسألة خروج أفعل التفضيل عن معنى المفاضلة في 

، حيث أشار في رده على رأي أبي )M9 : ; < = > ?L")104 :"قوله تعالى
غير صحيح عند النحاة باستثناء أبي عبيدة، ثم إنها " فعيل"بـ" أفعل"ة عبيدة إلى أن تأويل صيغ

ال تعمل عمل اسم الفاعل والصفة المشبهة حينما تؤول، لذلك فهو ال يبالي بخالف َأبي عبيدة 
ومن تابعه من المتأخرين، فالنحاة وفق ما يرى أبو حيان مجمعون على بقاء داللتها التفضيلية ولو 

  .)105(تقديرا
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المستغرب أن أبا حيان عرض رأي المبرد المتوافق مع رأي أبي عبيدة دون نقاش أو ومن 
المؤولة " أفعل"تعليق أو اعتداد بعكس موقفه من رأي أبي عبيدة، ثم إن مسألة إعمال صيغة 

ألمر مستغرب من أبي حيان؛ ألن األمر ال يعدو أن يكون تقاربا في الداللة " فعيل"و" فاعل"بـ
  .نحاة والمفسرينأحيانا عند ال

، وإلى ذلك )106(بأن معناها كبير" الله أكبر"وأبو عبيدة وفق منهجه في بسط الداللة يؤول 

: M= > ? @ A B C D EF QL107: فقوله تعالى ،ذهب المبرد
وواضح أن . )108(مؤولة بفعيل أي هو هين عليه، حيث ال يمكن أن يكون شيء أهون عليه من شيء

ديل الصيغي للكلمة المتمثل بالداللة الجديدة نفي صفة من صفات النقص في المبرد أراد بهذا التع
  .حق الله تعالى

وقد أورد األنباري في كتابه عدة شواهد من القرآن والشعر على عرو أفعل التفضيل من 
  .)109(معنى المشاركة

يطة ونرى أن ابن مالك فيما بعد أقر رأي المبرد بجواز الخروج عن معانى المفاضلة شر
مجردا عن معنى التفضيل مؤوال " من"واستعماله عاريا دون : "اقتصاره على المسموع يقول

  .)110("باسم الفاعل أو الصفة المشبهة مطرد عند أبي العباس واألصح قصره على السماع

ومن المستغرب أن أبا حيان قد رجح في مواضع أخرى خروج أفعل التفضيل عن معنى 
: إذ ذهب إلى أن أفعل ليست على بابها من التفضيل، يقول )111(هون بهينالمفاضلة، ومنها داللة أ

في قوله  .)112(أفعل تفضيل ألن ال تفاوت عند الله في النشأتين اإلبداء واإلعادة) أهون(وليست "

، وإلى ذلك ذهب كثير من )M= > ? @ A B C D EFL)113: تعالى
  )114(المفسرين

ي القائل بجواز خروج أفعل التفضيل عن معنى وخالصة القول في هذه المسألة أن الرأ
رأي من ثالثة آراء معتبرة عند النحاة " من التفضيلية"أو من " أل التعريف"المفاضلة إن جرد من 

السابقين وقد فصل الحديث فيها مجمع اللغة العربية في القاهرة وأقر بقياس خروج أفعل التفضيل 
  .)115(عن معنى المفاضلة 

خروج : ونعني به - أن ندرك مسألة مهمة وهي أن الغالب في ظهور هذا الرأيمع أّنه علينا 
صيغة أفعل التفضيل عن معنى المفاضلة عند بعض من تصدى لتفسير شيء مما جاء منها في آي 

  .هو البحث في أسماء الله تعالى وصفاته وقضية تأصيلها - القرآن الكريم
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 الخاتمة
ال داللة النص التركيبية مباشرة دون التعمق في ترتكز معظم آراء أبي عبيدة على إيص -1

 .عبيدة كان لغويا أكثر منه صرفياالقواعد االشتقاقية والتصريفية، وهذا يدلنا على أبا 
 .وتميزه في اللغة حيان األندلسي ضعف أبي عبيدة في النحو والصرف وي أبير -2

وهو ما انعكس على " لقرآنمجاز ا"وصف آراء أبي عبيدة الصرفية بالقليلة في كتابه  ننييمك -3
 .الذي يعد مجمعا لآلراء الصرفية والنحوية المختلفة" البحر المحيط"حضورها في 

متباينة مع ما هي عليه في " البحر المحيط "جاءت آراء أبي عبيدة الصرفية الواردة في  -4
يقلها،  ؛ فمنها ما كان مطابقا، ومنها ما ُأضيفت إليه بعض التفاصيل التي لم"مجاز القرآن"

 .، ومنها ما ُأسيء فهمه"مجاز القرآن"ومنها ما ورد مخالفا تماما لما ورد بالنص في 
ألبي حيان األندلسي موسوعة نحوية لغوية أودع " البحر المحيط"إن تفسير : يمكن القول -5

ألبي عبيدة " مجاز القرآن"غير قليل من الّتفسير وتأويل آي الذكر الحكيم، وإن  فيها شيئا
  .معجم في الّلغة ودالالت األلفاظ والعبارات أقرب بكثير منه أن يكون كتابا في الّتفسير

  

  الهوامش
 

مقدمة محمد فؤاد : وانظر 83ابن النديم الفهرست، ص:وانظر 169/ 3ابن سعد، طبقات ج: انظر (1)
  .10-9: لمجاز أبي عبيدة سزكين على تحقيقه

 19/157، الحموي، معجم األدباء 13/254ي، تاريخ البغداد) (2

  7/272، والزركلي، األعالم 5/235: ، وابن خلكان، وفيات األعيان1/347الجاحظ، البيان والتبيين ) (3

  .وما بعدها 5/238: ابن خّلكان، وفيات األعيان) (4

 .وما بعدها 5/238: ابن خّلكان، وفيات األعيان (5)

  .وما بعدها 5/238: ، وابن خّلكان، وفيات األعيان52: لفهرستابن النديم ا: انظر) (6

  .، أبو حاتم السجستاني أحد تالميذ أبي عبيدة176: الزبيدي، طبقات الّنحويين واللغويين: انظر) (7

 40/ 1أبوحيان، البحر المحيط  (8)

 233/  1أبو حيان، البحر المحيط  (9)

  42لبصريين، صالسيرافي، أخبار النحويين ا: انظر) (10

11) (بيدي، طبقات الّنحويين واللغويين، الطبقة الرابعة التي تبدأ بذكر األصمعي167: الز.  
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، النحاس، 1/301، أبو حيان، البحر المحيط، 235- 3/234سيبويه، الكتاب : على سبيل المثال انظر )12(

والسمين  2/240 ،البناء اللباب في علل ،، العكبري127 ،، ابن جني، المنصف1/212إعراب القرآن 
 .178ص, ، السامرائي، إبراهيم، فقه اللغة المقارن 1/275الحلبي، الدر المصون 

  34سورة البقرة ) 13(

 1/301أبو حيان، البحر المحيط ) 14(

أبو حيان، البحر المحيط،  ،128-127 ،، ابن جني، المنصف1/212النحاس، إعراب القرآن : انظر) 15(
  1/275والسمين الحلبي، الدر المصون  2/240 ،للباب في علل البناءا ،، العكبري1/301

  235-3/234سيبويه، الكتاب : انظر) 16(

   ،128-127 ،ابن جني، المنصف) 17(

  3/167أمالي ابن الشجري : انظر) 18(

 1/212النحاس، إعراب القرآن : انظر) 19(

  72 ،المبدع في التصريف ،وأبو حيان 2/240 ،اللباب في علل البناء ،العكبري:انظر) 20(

 1/301أبوحيان، البحر المحيط ) 21(

 178ص, السامرائي، إبراهيم، فقه اللغة المقارن : انظر) 22(

 )أبلس(الفيروزابادي، القاموس المحيط، مادة ) 23(

  )أبلس(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 24(

 )أبلس(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 25(

  1/38رآن مجاز الق أبو عبيدة،) 26(

 1/212النحاس، إعراب القرآن :انظر مثال) (27

الرشودي، بدر بن إبراهيم، اآلراء النحوية والتصريفية المنسوبة للمبرد وفي كتبه ما يعارضها، : انظر) 28(
 225دراسة وتوثيق، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة القصيم، البريدة، ص 

  225الرشودي، المرجع السابق ص ) 29(

  30ة البقرة سور) 30(

  1/122أبو حيان، البحر المحيط ) 31(

 1/122أبو حيان، البحر المحيط )32(

 1/122أبو حيان، البحر المحيط  )33(

 . 1/35 ،مجاز القرآن ،أبو عبيدة) 34(
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وأمالي ابن  1/222والبحر المحيط  .1/35 ،مجاز القرآن ،أبو عبيدة: انظر في البيت )35(

 3/29والزمخشري، الكشاف  2/203الشجري

 1/222أبو حيان، البحر المحيط، ) 36(

 . 1/35 ،مجاز القرآن ،أبو عبيدة: انظر) 37(

السمين الحلبي، الدر  ،1/46، العكبري، التبيان 1/184أبي حيان : انظر تفاصيل هذا الرأي عند) 38(
 .1/250المصون 

، العكبري، اللباب 1/46، العكبري، التبيان 1/35أبو عبيدة، مجاز القرآن، : انظر الرأي من مصادره) 39(
، ومكي بن أبي طالب، مشكل 1/248، واألندلسي، أبو حيان البحر المحيط 2/258في علل البناء 
 .1/86إعراب القرآن 

 1/248أبو حيان البحر المحيط  ،أبو حيان األندلسي: انظر) 40(

 1/248أبو حيان البحر المحيط  ،أبو حيان األندلسي ،1/70العكبري، التبيان ) 41(

  ).مَلك(ابن منظور، لسان العرب مادة ) 42(

  17سورة الحاقة آية ) 43(

  )ملك(مادة  ابن منظور، لسان العرب،) 44(

، 127، الزمخشري، المفصل 1/167، الزجاج، إعراب القرآن 1/279سيبويه، الكتاب : انظر) (45
الضرب  أبوحيان، ارتشاف، 2/298ابن جني، سر صناعة اإلعراب  ،2/695األنباري، اإلنصاف 

  1/115حاشية الصبان  ،1/474

وهذه مسألة خالفية تناولها النحاة وظهرت جليا في كتب الخالف النحوي ويمكن الرجوع إلى تفاصيل ) (46
، الزمخشري، 1/167، الزجاج، إعراب القرآن 1/279سيبويه، الكتاب : اآلراء األخرى فيها إلى

حاشية الصبان  ،1/474ارتشاف الضرب أبوحيان،  ،2/695، األنباري، اإلنصاف 127المفصل 
1/115 

، السيوطي، همع الهوامع 1/40، أبوحيان، البحر المحيط، 1/99ابن عقيل، شرح األلفية : انظر مثال) (47
1/243.  

األنباري، اإلنصاف : الظاهر، انظر إلى االسم )إيا(شاهد نثري مشهور في كتب النحاة على إضافة  (48)
  .1/99ابن عقيل، شرح األلفية 1/474ضرب أبوحيان، ارتشاف ال ،2/695

 .1/243السيوطي، همع الهوامع 40/ 1أبوحيان، البحر المحيط : انظر تفصيل هذه اآلراء (49)

  5 سورة الفاتحة (50)

 40/ 1أبوحيان، البحر المحيط  (51)

 40/ 1أبوحيان، البحر المحيط  (52)
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  1/24أبو عبيدة، مجاز القرآن ) (53

  1/244ع الهوامع السيوطي، هم: انظر) (54

  299- 298/ 1ابن جني، سر صناعة اإلعراب ): (55

  195سورة البقرة  (56)

   1/68أبوعبيدة، مجاز القرآن  ،231/ 2أبو حيان، البحر المحيط، : انظر (57)

: يشير ابن منظور في لسان العرب أن التهلكة من نوادر المصادر ليست مما يجري على القياس انظر (58) 
  .العرب، مادة هلك لسان ،ابن منظور

التَّنُفَلَة وَلد التَّْنضبَة اسم شجر، وو التَّضرَة والتَّسرَة بمعَنى الضر والسروِر، 4/270سيبويه، الكتاب ) (59
 .الثَّعَلِب

   4/270سيبويه الكتاب : انظر (60)

 .2/231أبو حيان، البحر المحيط،  (61)

ابن عطية،  ،1/159:العكبري، التبيان في إعراب القرآن ،1/266ي القرآن وإعرابه الزجاج، معان: منهم (62)
، تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السليم 1/475روح المعاني : ، األلوسي1/295المحرر الوجيز 

 .1/253، الكفوي، الكليات 1/205

 . 2/231 البحر المحيط: ، وانظر أبو حيان237-1/238 الزمخشري، الكشاف :انظر )(63

  .2/231أبو حيان، البحر المحيط  (64)

  2/214: ابن عاشور، التحرير والتنوير: انظر (65)

 312-2/311: السمين الحلبي، الدر المصون: انظر (66)

  186: سورة البقرة (67)

  33 /1 القرآن، إعراب في التبيان العكبري، ،4/70سيبويه، الكتاب : انظر مثال) (68

  2/209ر المحيط أبوحيان، البح: انظر (69)

 1/67أبو عبيدة، مجاز القرآن  (70)

انظر ترجمته . كعب بن سعد بن عمرو بن عقبة ويقال له كعب األمثال لكثرة ما في شعره من األمثال) (71
  374/ 4: ، البغدادي، خزانة األدب341/ 1الحموي، معجم الشعراء : في

أبو عبيدة، مجاز القرآن  ،2/251مالي القالي، األ ،96األصمعي، األصمعيات : انظر الشاهد في (72)
  ، 374/ 4: البغدادي، خزانة األدب ،1/67

 1/67أبو عبيدة، مجاز القرآن  (73)

 4/70سيبويه، الكتاب،  (74)
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  2/209أبو حيان، البحر المحيط : ينظر (75)

 1/229الزمخشري الكشاف ) (76

 ، 10/437، البغدادي خزانة األدب 1/557ابن عطية المحرر الوجيز  (77)

  1/223 ،أبوهالل العسكري، الفروق اللغوية (78)

 1/127أبا حيان، البحر المحيط : واستبعد معنى الطلب، انظر" أوقد"معنى " استوقد"رجح في ) (79

  .6/100 ،، ابن يعيش، شرح المفصل1/175: أبوحيان، ارتشاف الضرب: انظرمثال 80

  124/ 10أبوحيان، البحر المحيط : انظر) (81

  5ة المجادل (82)

 127آل عمران ) (83

  3/325 ،أبو حيان (84)

 105ص  1ج اإلبدال أبو الطيب اللغوي) (85

 "سبت"وعند الجوهري مادة  108ص  1اإلبدال أبو الطيب اللغوي، ج (86)

أصاب كبده، وَكبده البرد أي شق عليه وضيق،  :الولد َكبد: تأتي كبد في المعجم بمعان عدة منها )(87
دكبت األمر حبسه في نفسه وحال دون : ه أي قصده، والفعل كبت يأتي بمعنى حبس نحوصاحب َكب

وإبراهيم  ،"كبت"ومادة "كبد"ابن منظور، لسان العرب مادة : ظهوره، انظر تفاصيل داللة المادتين
  ".كبت"و" كبد"مدكور وآخرون، المعجم الوسيط مادة 

  ."اشتقاق كلمة إبليس" ا البحث األولى في المبحث األول من هذ المسألة: انظر) (88

عز الدين : تحقيق ،أبو الطيب اللغوي، اإلبدال :انظر تفاصيل اإلبدال بين المادتين وداللتهما عند) (89
 1/99:التنوخي،

ويمكن مثال عد الزيادة في المبني للنيابة عن دور المجرد في الداللة على المعنى كما في تصدق  (90)
عن صدق المجرد الذي ال يؤدي هذا المعنى من نوع الزيادة في المبنى  بمعنى أعطى الصدقة نيابة

، تمام 64إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ : التي ال تحمل زيادة في المعنى انظر مزيدا من التفصيل في
  .6حسان، اللغة مبناها ومعناها، 

 40سورة النساء آية  )(91

  137-2/136جاز القرآنم ،، أبوعبيدة3/643 ،أبو حيان، البحر المحيط (92)

  ، 3/643أبو حيان، البحر المحيط )(93

 1/512الزمخشري، الكشاف  ،3/643أبو حيان، البحر المحيط: انظر) (94

   2/136/137مجاز القرآن ،أبوعبيدة) (95
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  .153، 56، 17:السامرائي، معاني األبنية في العربية: لالستزادة في هذا يمكن الرجوع إلى )(96

 1/233حر المحيط، الب ،أبو حيان (97)

، 3/152، وابن السراج، األصول في النحو، 3/245المبرد، المقتضب  4/98سيبويه، الكتاب، : ينظر) (98
والزمخشري،  1/123: ، األنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس139، 138ابن جني، اللمع، و

، البحر المحيط، ، أبو حيان6/94، ابن يعيش، شرح المفصل، 277المفصل في صنعة اإلعراب ص
األزهري، شرح  ،2/284واألشموني، شرح األشموني  120بدائع الفوائد ص ،وابن القيم.،1/233

  ،2/40والخضري حاشيته  3/12حاشيته على شرح األشموني،  ، الصبان،2/92التصريح 

، 138 ابن جني، اللمع،، و3/152وابن السراج، األصول في النحو، ،4/98سيبويه، الكتاب، : ينظر )(99
، أبو 6/94، ابن يعيش، شرح المفصل، 277، والزمخشري، المفصل في صنعة اإلعراب ص139

، واألشموني، شرح 1/123: ، األنباري، الزاهر في معاني كلمات الناس1/233حيان، البحر المحيط، 
 3/12حاشيته على شرح األشموني،  ، الصبان،2/92األزهري، شرح التصريح  ،2/284األشموني 

  .2/40ضري حاشيته والخ

 .3/179شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك، . ابن عقيل (100)

 133ابن مالك، تسهيل الفوائد : انظر (101)

 134ابن مالك، شرح التسهيل : انظر(102) 

  3/51األشموني، شرح األلفية : انظر(103) 

 30سورة البقرة آية  (104)

 1/233أبو حيان، البحر المحيط : انظرها بالتفصيل(105)

  2/221انظر مزيدا من الشواهد المؤولة عنده في مجاز القرآن، (106)

 27/سورة الروم ) (107

 .3/245: انظر هذه التأويالت وغيرها عند المبرد، المقتضب) 108(

 .1/123 :الزاهر في معاني كلمات الناس: انظر الشواهد مفصلة في كتابه) 109(

   134ابن مالك، التسهيل :انظر(110) 

  ،8/276: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،والبغدادي، 477/ 3:لكشافاالزمخشري، : انظر(111)

 386/ 8:البحر المحيطأبوحيان (112)

 27سورة الروم آية (113)

 3/468، الزركشي، البرهان في علوم القرآن 3/468الزجاج، معاني القرآن  )(114
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وفي الجلسة السادسة  صدر بالجلسة التاسعة من مؤتمر المجمع في الدورة التاسعة والثالثين،) (115

انظر كتاب األلفاظ واألساليب الصادر عن مجمع اللغة . والعشرين من المجلس في الدورة نفسها
  وما بعدها 52العربية بالقاهرة ص

  

  قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

روح المعاني في تفسير القرآن  ،)هـ1270ت ( اآللوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله

، 1العلمية بيروت، ط، ت علي عبد الباري عطية، دار الكتب العظيم والسبع المثاني
  .هـ1414

، ت محي شرح األشموني على ألفية ابن مالك، )هـ900(األشموني، علي بن محمد ين عيسى 
 .م1998. 1.الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .ت.، د5، ت أحمد محمد شاكر، دار المعارف طاألصمعياتاألصمعي، عبدالملك بن قريب، 

، ت حاتم الزاهر في معاني كلمات الناس )هـ328ت (محمد بن القاسم  األنباري، أبو بكر
  .م1992، 1ط الضامن، مؤسسة الرسالة بيروت،

 .، تالبحر المحيط في التفسير ،)هـ745: ت( األندلسي، أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف
  .هـ 1420.صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت،

 .، تالمبدع في التصريف ،)هـ745: ت( األندلسي، أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف
  .ه1402، 1ميد السيد طلب، منشورات دار العروبة، طعبدالح

، ت خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، )هـ1093ت (البغدادي، عبد القادر بن عمر 
  . م 1997، 4عبدالسالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

د السالم عب: ، تحقيقالبيان والتبيين، )م1998هـ 1418(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، 
  .7محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط

، الهيئة المصرية العامة 4، ت محمد النجار، طالخصائص ،)هـ392ت(أبو الفتح عثمان  ،ابن جني
  .ت.للكتاب، د
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لبنان  ، دار الكتب العلمية بيروت،سر صناعة اإلعراب ،)هـ392ت(أبو الفتح عثمان  ،ابن جني
   .م2000 ،1ط

ي دار ، شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازنالمنصف ،)هـ392ت(أبو الفتح عثمان  ،ابن جني
  .هـ1373، 1القديم،ط إحياء التراث

، ت معجم األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب، )626ت(الحموي، ياقوت بن عبدالله، 
 .ه1414، 1إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

حاشية على شرح ابن عقيل أللفية ابن ، )هـ1287ت (الخضري، محمد بن مصطفى الشافعي 

  .م1940عة األخيرة، مصطفى بابي الحلبي، مصر ، الطبمالك

وفيات األعيان ، )هـ681( ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم

  .ت.بيروت د –دار صادر  إحسان عباس، ت، وأنباء أبناء الزمان

 اآلراء النحوية والتصريفية المنسوبة للمبرد وفي كتبه ماالرشودي، بدر بن إبراهيم، 

  .2008 ، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة القصيم، البريدة،يعارضها، دراسة وتوثيق

، ت محمد محي شرح شافية ابن الحاجب ،)هـ686ت ( ،محمد بن الحسن اإلستراباذي الرضي،
 .1975الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، 

محمد أبو : ، تحقيقين واللغويينطبقات النحوي، )ت.د(الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن، 
  .2مصر، ط -الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة

  . 15لبنان، ط -، دار العلم للماليين، بيروتاألعالم ،)م2002هـ 1423(الزركلي، خير الدين، 

الكشاف عن حقائق غوامض ، )هـ538ت ( ،الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو

 .هـ 1407، 3بيروت،ط –اب العربي ، دار الكتالتنزيل

  .م1983 ،3ط  ،بيروت ،، دار العلم للماليينفقه اللغة المقارنالسامرائي، إبراهيم، 

–دار الكتب العلمية ،حمد عبد القادر :ت ،الطبقات ،)هـ230 ت(، أبو عبد الله محمد ابن سعد،
  .م1990، 1ط ،بيروت
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الدر المصون في علوم الكتاب  ،)هـ756ت ( ،السمين الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين

  .، ت أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشقالمكنون

، ت عبدالسالم هارون، مكتبة الخانجي، الكتاب، )هـ180ت( ،سيبويه، أبوبشر عمرو بن عثمان
 .1988، 3القاهرة ط

، صريينأخبار الّنحويين الب، )م1955هـ 1374(السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله، 
طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، : تحقيق

  .1ط

عبد : ، تحقيقهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )م1992هـ 1413(السيوطي، جالل الدين، 
  . ط.لبنان، د -السالم محمد هارون وعبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت

أمالي ابن ، )542ت (ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة،  ابن الشجري،

  .م1991، 1مكتبة الخانجي، القاهرة ط :، ت محمود محمد الطناحيالشجري

حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ، )هـ1206ت ( ،الصبان، أبوالعرفان محمد بن علي

 .م1997لبنان، -، دار الكتب العلمية بيروتابن مالك

، مطبوعات مجمع اللغة العربية في عز الدين التنوخي ،)351:ت(أبوالطيب اللغوي، اإلبدال، 
  .م1961دمشق، 

تحرير المعنى السديد وتنوير  ،التحرير والتنوير، )هـ1393ت ( ،ابن عاشور، محمد الطاهر
  .م1984 تونس، –العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، الدار التونسية للنشر 

 –بة الخانجى ، مكت، ت محمد فواد سزكينمجاز القرآن، )هـ209ت ( ،معمر بن المثنى وعبيدة،أب
  .هـ1381القاهرة، 

محمد إبراهيم سليم،  :ت ،الفروق اللغوية ،)هـ395 ت( العسكري، أبو هالل الحسن بن عبدالله
  .ت.مصر د –دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 

المحرر الوجيز في ، )هـ542ت (، د الحق بن غالب بن عبد الرحمنابن عطية، أبو محمد عب

، 1بيروت، ط –دار الكتب العلمية  ، ت عبد السالم عبد الشافي،تفسير الكتاب العزيز
  .هـ1422
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، ت علي محمد التبيان في إعراب القرآن، )هـ616ت ( ،العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين
  .ت.د ،وشركاه البجاوي، عيسى البابي الحلبي

عبد  :، تلباب في علل البناء واإلعرابال، )هـ616ت ( ،العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين
 .م1995، 1، طدار الفكر دمشق، اإلله النبهان

، ت المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )هـ770ت ( ،الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد
  .ت.د 1عبد العظيم الشناوي، دار المعارف ط

الكليات معجم في المصطلحات والفروق  ،)هـ1094ت(الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، 

  .1998بيروت  –محمد المصري، مؤسسة الرسالة و ، ت عدنان درويشاللغوية

عبدالرحمن السيد، . ، تشرح تسهيل الفوائد، )هـ673(، ابن مالك، محمد بن عبدالله الجياني
 .م1990، 1دار هجر للطباعة والنشر، ط

، ت محمد عبدالخالق عضيمة، عالم المقتضب، )هـ285 ت( ،المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد
  .ت.الكتب، بيروت د

لسنة  ،)32(، الدورة البحوث والمحاضرات أعمال لجنة األصول، ،مجمع اللغة العربية في القاهرة
1966.  

مؤسسة الرسالة  ، ت حاتم صالح الضامن،مشكل إعراب القرآن، )هـ437ت (، مكي بن أبي طالب
  .1405، 2بيروت، ط –

، 3بيروت ط –دار صادر  ،لسان العرب، )هـ711ت ( ،ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم
  .هـ 1414

، ت عبد المنعم خليل إعراب القرآن ،)ـه338 ت(النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد المرادي، 
  .ه1421، 1إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت ط

لبنان،  -، دار المعرفة، بيروتالفهرست، )هـ438:ت(الفرج محمد بن إسحاق، ابن النديم، أبو 
  .ط.د
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 أبعاد التعالي في الخطاب القرآني، سورة الواقعة أنموذجا
  

   *محمود حسين الزهيري

  

  ملخص

قامت فكرة هذا البحث علـى أبعـاد خطـاب التعـالي فـي سـورة الواقعـة، وفـق المـنهج الوصـفي التحليلـي،            
رفعــة ونفــذ إلــى مفهومــه؛ وهــو خطــاب فــوقي يتــوافر بــه قــوة وإرادة، يســمو بالمخاطــب إلــى أعلــى درجــات ال    

والسمو فكرا وحقيقة، على سبيل التحـدي واإلثـارة، فـالملقي منفـرد بالتصـرف، يلقـي الخطـاب للمتلقـي بكـل          
أبعــاده، متمــثال هــل تملــك الــرد، أو الجــواب، أو المجــاراة فيــه، فــاختلف عــن الحجــاج؛ إذ الحجــاج فيــه نبــرة     

ــا       ــر جواب ــي أن يحي ــالي اليســمح للمتلق ــا التع ــة والمحــاورة، بينم ــط،    المجادل ــالمتلقي مســتقبل للخطــاب فق ، ف
ومنصاع له عاجز عن الرد أو المحاورة، لذا وظف الملقي ألفاًظا وأفعاال وضـمائر تعاضـد السـياق وُتوجهـه،     
ولون ذلك بألوان من اإليقاع ونبر الصوت، مفيدا من أبعادها وجـرس حروفهـا، فمـا لفـظ الزقـوم، واليحمـوم،       

ة الصوت في إبراز المعنى،فجعل الصـوت والجـرس نائبـا عـن المعنـى،      والحميم، والحلقوم إال شواهد على قو
وركـز علـى الضــمائر خاصـة فيقلبهــا حسـب مــا يقتضـي الخطــاب حضـورا وغيبــة علـى أســلوب االلتفـات، رفعــا          

  .لشأن المخاَطب، أو إهماًلا، فكانت سورة الواقعة بألوانها مجسدة ذلك التعالي ومفهومه

 

                                                        
   2022 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

  alzuhayry@hotmail.commail:  E      .، األردنجامعة العلوم اإلسالمية العالمية، قسم اللغة العربية وآدابها، أستاذ مشارك   *



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الزهيري

  3898

Dimensions of Transcendence in Quranic Discourse: Surat Al-
Waqi`ah as a Model  

 

Mahmoud H. Al-Zuhairi, Department of Arabic Language and Literature, The 
World Islamic Sciences University, Jordan. 

 

Abstract 
This paper aims at discussing the dimensions of the transcendence discourse in Al-

Waqi`ah Sura trying to explore its concept, which is a supreme discourse in which there 
is power and determination that transcends the addressee to the highest levels of 
eminence and supremacy in thought and truth by way of challenge and excitement. It is 
the one who addresses the recipient in all its dimensions, such as whether having a 
response, the answer, or the compatibility with it. It is different from controversy, as the 
controversy has the tone of argument and debate, while the transcendence does not allow 
the recipient to answer, as he/ she only receives and is docile to him, unable to respond 
or debate. The Source employs words, actions and pronouns that reinforce the context 
and direct it, and decorate this with colours of rhythm and tone of voice, which highlight 
its dimensions and the bell of its sounds. Further, the pronouns are especially 
emphasized revolving them according to speech requirement in the presence and 
absence, raising the matter of the addressee or neglecting. Thus, the image of Al-
Waqi`ah Sura, in its tokens, embodies that transcendence and its concept. 

  

  : المقدمة

يتراءى خطاب القرآن الكريم أمواجا كالجبال، يعلو ويسترسل، يشتد ويلين، يصعب ويسهل، 
جذبا للمتلقي وتشويًقا، خروجا من الملل إلى اإلمتاع، ومن السآمة إلى اإلبداع، ومن اإلشفاق إلى 

ي باهتمام، اإليناس، فيعلق عقل المتلقي بالمزيد، وينجذب غير بعيد، فيتتبع الخطاب، ويصغ
  .إحساسا بأن الخطاب يتعالى رسما لسبيل حياته ومعاشه دارجا لمدارج السالكين

ففي آيات القرآن الكريم األمر والنهي، البشرى والوعيد، السهولة والتهويل، تناسًقا ونظما 
  .معجزا ال يكن ليد البشر أن تدنو منه أو تقترب

يم في أجواء تعج بالشرك والجحود، بل تتباهى لمس البحث التعالي في خطاب القرآن الكر
بالكفر والكنود، فوجد أنه خطاب متعال صدر عمن يملك القدرة والقوة القاهرة، فتناول تلك الجزية 
واتخذ الوصف والتحليل منهجا وسبيال لبيان أبعاده، وصور جوانب الّترسل والليونة، والتعالي 

  .طريًقا ينفذ منه إلى خطاب التعالي وأبعاده واتخذ منهج الوصفي التحليلي! والقوة
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كانت سورة الواقعة محط نظر الباحث ألبعاد عدة، منها أنها سورة مكية، قصيرة العبارة 
والشقاء، وجادلت المشركين  واآليات، متناسقة اإليقاع، أجملت في حديثها صورة أهل النعيم

قضايا حقيقية عاينوها في حياتهم،  حضوريا على غير غيبة، ولفتت أنظارهم إلى ضعفهم إزاء
لذا جاء الخطاب  ،ولمسوها بحواسهم، وهم مع كل ذلك ينكرون النعمة ويجحدون المبدع الصانع

متعاليا في معالجته لقضايا مصيرية، قوي النبرة واإليقاع، فخاطب المصدقين وما أعد لهم وصًفا 
وتبكيًتا، وتعالى في خطاب القدرة المطلقة،  وتقريرا، وقابل ذلك بخطاب المنكرين المكذبين تقريعا

وقبل كل ذلك اتخذ من المطلع قوة متعالية في االستهالل، ووظف األفعال مفيدا من داللتها 
الزمنية، وجسد من األصوات واإليقاع صورة ماثلة أمام ناظري المتلقي، التفت البحث إلى الحضور 

عن تعال من الملقي ال يملك المتلقي أمامها إال أن والغيبة في البحث، فلمس أن تلك الجزئية تنم 
   .يقر ويخضع، وعلى ذلك جرى البحث وقام على ساق

  مفهوم التعالي

ارتفع كاعتلى واستعلى، : العلو، عْلو الشيء، وعال النهار: تفصح كتب المعاجم أن التعالي من
  .1االرتفاع: ركبها، والتعالي: وعال الدابة

ارفعه : ال علو كل شيء، وعلوه وعلوه، وعالوته وعالية وعاليتهع: ويرى ابن منظور أن
  2االرتفاع: ارتفاع أصل البناء، والتعالي: ترفع، والعلو: وعالى

وتكاد المعاجم تتفق على أن العلو هو االرتفاع والظهور على الشيء، ما يدل على أن العلو 
: األصفهاني المعنى اللغوي، قال فيه قوة وظهور، ويلمس فيه معنى الشدة، فبعد أن ساق الراغب

العلو ضد السفل، والعلو واالرتفاع، وذكر أن عال يقال في المحمود والمذموم، وأن عِلي ال يقال 
إال في المحمود، وساق دليًلا من اآليات تدل على ما ذهب إليه؛ وكانوا قوما عالين، أستكبرت أم 

والالم والحرف المعتل ياًء كان أو واوا أو ألًفا،  العين:" ، أما ابن فارس، فيقول3كنت من العالين
، فأضاف إلى المعنى جزئية السمو، 4أصل واحد يدل على السمو واالرتفاع، ال يشذ عنه شيء

ويلمح أنه وافق غيره من المعاجم، فالسمو نوع من االرتفاع معنويا كان أم حقيقيا، غير أن المتتبع 
ت إلى الرفعة والعلو السامقين، وتجدر اإلشارة إلى أن العلو صفة لما ذكرته المعاجم يلمح أنها ذهب

 ٰى ين: وقوله ،255: البقرة هل مل خل حل: من صفات الرحمن سبحانه وتعالى، لقوله
 .1: األعلى مي زي ري

أرفعه، ومنه معنى التجبر، والعظمة، والعال، : العْلو من كل شيء: وفي المعجم الوسيط
  . 5والرفعة والشرف



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الزهيري

  3900

الخطاب من فوق، بما يتوافر من قوة وعظمة، والسمو فيما يأمر، : أن التعالي يفهم من ذلك
فيكون التعالي خطاب فوقي يسمو بالمخاطب إلى أعلى درجات الرفعة، ويتبع ذلك ما يملكه 
المخاِطب من قوة وقدرة في الفكر أو الحقيقة على سبيل التحدي واإلثارة لما يقول، فيوجه 

هل لك قدرة على مجارات ! متمثال هل تملك أو تستطيع ردا أو إنكارا الخطاب للمتلقي بأبعاده
الخطاب إلى النهاية؟ إن التعالي يخالف الحجاج ويختلف عنه، فإذا كان الحجاج دحض حجة بحجة 
فإن التعالي خطاب موجه من أعلى إلى متلق حاضر أو غائب ال يظهر أي رد فعل وال يملكه وال 

  . يستطيعه

خطاب من الله سبحانه فهو المنفرد بالعلو والرفعة، ملك القوة والقدرة فحين يكون ال
والسلطان معا، ال ينازعه فيها أحد، بل ال يمكنه ذلك ويستحيل، وحين يكون الخطاب من اإلنسان 
يفهم منه معنى التجبر والتكبر من جهة، ومن أخرى يفيد العزة واألنفة إذا خال من الظلم والقهر، 

لي يكون أحياًنا بالقدرة على طرح الفكر الناضج الصحيح، والحق المقنع الذي ال على أن التعا
  .يمارى فيه

ففرعون هو أحد بني البشر، كان متعاليا في نفسه وسطوته، ملك القوة والسطوة والسلطان 

 هت مت خت حت جت هب مب خب: غير أنه كان متجبرا، فقال عنه القرآن الكريم
 خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث

وخالف ذلك حين  ،4: اإلسراء يف ىف يث ىث: وقال عن بني إسرائيل ،4: قصصال

 جت هب مب خب حب جب هئ :ملك المسلمون القوة والسلطان خاطبهم الله فقال
 مض خض حض :، وقال في قوة الفكر والعقيدة139: آل عمران مت خت حت
، وقال 40: التوبة مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع جعمظ حط

 .60: النحلَّ ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق: سبحانه

ففرق القرآن الكريم بين علو التجبر والسطو والظلم، وعلو العزة والكرامة، وعلو الفكر وقوة 
طرحه، فالتعالي له أوجه وجوانب تلحق بمن يصدر عنه الخطاب ويملك توجيهه، وفي كلها ال 

يلون الخطاب يمكن ألحد التعالي إال أن يكون امتلك شيًئا من ذلك مما يخص البشر والناس، ف
  6:ويسوقه حسب ما يرى ويرغب في أدواته وأساليبه، من ذلك قول عمرو بن كلثوم
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  ُنسمى ظاِلمين وما َظلمنا

لنا رضيع لَغ الِفطامإذا ب  

  مألنا البر حتى ضاق عّنا

  ولكّنا سنبدُأ ظاِلمينا  

  تِخر له الجبابر ساجدينا

  كذاك البحر نملؤه سفينا

عر نبرة عالية فخرا بنفسه وقومه، وساق ألفاًظا توحي بالتعالي أسندها لضمائر وظف الشا
الجمع تعاليا في شدته وبأسه، ورفعة قومه بين القبائل، حتى إنه ليشير إلى أن البر ضاق عليهم 
وتجاوزه إلى البحر في سفنه وبحارته، ولم يكن للشاعر أن يقول ذلك إال أن امتلك قوة وبطشا، 

  !يرت منه شخصا يحول ما في نفسه أفعاًلا تدرج في عالم اللغة، وألفاًظا تنقل عنهسطوة ص

يغرق الشاعر أحياًنا في وصف ناقته ومطيته، حتى إذا أحس أنه استنفذ ما لديه من وصف 
  :7التفت إلى نفسه مختاًلا بقوته أو شجاعته وجلده بصوت عال مسموع، فيقول الحادرة

ة عرغير تئي سُتهومناخ  

  عرسته ووساد رأسي ساِعد

فاِتر فعُت عنه وهو أحمرفر  

  جعنابي المض من الِحدثان نَقم  

سعروُقه لم تدع ضيعخاظي الب  

ْقَطعي لم ِمّني غير أن قد بان  

نظر الشاعر إلى نفسه بانفراده بموضع كهذا مع ناقته، بعدما أطال في وصفها، وصحا من 
في مكان موحش مخيف، فعزز ثقته بنفسه، فعال خطابه لمحبوبته وجعل ضمائر المفرد نومه منفردا 

طاغية على كل ضمائر أخرى، وكأن خطابه لمحبوبته وحديثه عن نفسه نقطة ارتكاز لما أفصح عنه 
من سمو في النفس، ربما ألنه رأى من صالبته فوق صالبة غيره، ويعد ذلك تعاليا في الخطاب 

  .ورفعة

فاالعتذار عادة يصدر عن الشخص  ،عالي مرتبط بمنتج النص وثقته بنفسه أين يجدهاإن الت
وهو في أضعف حاالته لما تلحقه تهمة أو تقصير في أمر ما، غير أننا نرى النابغة وهو يعتذر إلى 
النعمان مما رمي به متعاليا في خطابه متكًئا على ثقته بنفسه وقوة شخصيته، فيقول بعد أن ساق 

  : 8اما كثيرة وحلف بكل ما يمكنه الحلف بهأقس

  ما إن أتيُت بشيء أنت تكرهه 

  إذًا فعاقبني ربي معاقبة 

  هذا ألبرأ من قول ُقذفُت به 

  ُأنبِئُت أن أبا قابوس أوعدني 

  إذًا فال رفعْت سوطي إلي يدي   

  قرْت بها عين من يأتيك بالحسد 

  طارْت نواِفذه حرًا على كبدي 

  ال قرار على زْأر من األسديو
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مقام االعتذار صعب على النفس ثقيل الظل على المعتذر، لكن الشاعر تجّلد وأظهر ثقة وقوة 
ودليًال على سموه في  ،في توظيف المفردات، فقد أسند الضمائر لتاء المتحدث والمخاطب معًا

ناية، ناطقة عنه موحية بمراد وجعل المفردات منتقاة بع ،االعتذار أنه صرح باسم المعتذر منه
كلمات وظفها بعناية فائقة في  ،زأر األسد ،طارت نوافذه ،قذفت ،قرت ،عاقبني ،تكرهه ،نفسه، أتيت

امتلك  ،موقف حرج، غير أن المتلقي يلمس منها أن المتحدث رابط الجأش مستندا لثقته بنفسه
الخطاب والرفعة في أبعاد خطاب كرامة وأنفة من أن يكون في موقف ضعف وخور، ذلك السمو في 

  فأين التعالي في الخطاب اإللهي إًذا، وكيف يفهم وتبرز صورته؟! البشر وأحداثهم فيما بينهم

   :خطاب التعالي في سورة الواقعة

اتخذت سورة الواقعة خطابًا نابعًا من اسمها تصويرًا لمشهد القيامة وما يتبعه من عذاب 
الخطاب البشري يظهر قدرة المنتج أو المتحدث في ترفعه وسموه في  فإذا كان التعالي في ،9ونعيم

فإننا نلحظ في القرآن الكريم تعاليًا ال يدرك وال يستطيعه بشر،  ،خطابه وتوظيف ضمائره ومفرداته
تحس فيه قوة خارقة وعظمة في تصريف األمور، وتغاير األشياء بين يدي متكلم يملك كل أنواع 

إن هذا االستهالل بإثارته  1: الواقعة َّنتىتيترث لطة والسلطان التعالي والقدرة والس
فيوحي بانفراد القوة المطلقة إذ ال يمكن ألحد أن يفعله أو يملكه  ،وشدة وقعه ال يملكه أحد

على حين  ،فجاء التعالي ممن يملك العلو والسلطان ،أويحدثه مهما أوتي من قوة وبأس وشدة
ن جراء االنفراد بالتصرف في الكون، ثم أتبع ذلك استهالًلا، غفلة من المخلوقين، فجسد ضعفهم م

، 6 - 4: الواقعة يلامممرن ىل ىقيقاكلكمكىكيكمل: فقال سبحانه
يحس المتلقي أن قوة هائلة لم يعهدها رجت ! ففي المنظور البشري من يملك ذلك أو يستطيعه
  .األرض، ونسفت الجبال، فحولتها إلى هباء متطاير

إذ إن القرآن  ،وجاء هذا االفتتاح في سور عدة غيرها - إذا–ط افُتتحت السورة بإداة شر
ويمكن " 10الكريم تنوعت استهالالته في فواتح السور، نداء، وجمل خبرية، وقسم وشرط وغيرها

القول في سياق مطلع السور التي وردت بأداة التحقيق إذا وهي المقطوع بحصول ما بعدها تأكيدًا 
فجاء التعالي والرفعة في . 11"تالف مظاهر الكون وهول يوم القيامةأنها سياقات لتأكيد وإثبات اخ

مطلعها موحيًا بما بعده من أهوال يملكها صاحب القول واألمر والنهي تحديا وإثارة للمشاعر، 
 ،فمهما أوتي الخلق من قوة وعلم وقدرة، ال يستطيعون رج األرض وبس الجبال أو شيئًا من ذلك

إذ حينها يختلف كل شيء  ،الخطاب جاء ليصور العظمة والفصل في األمرووجد من جراء ذلك أن 
ليس على مقياس البشر بل مقياس خاص ال يعترف " خافضة رافعة" :وتختلف المقادير لذا قال

  ! بمقاييس البشر، عندها ال يملك الخلق جميعًا إال التسليم واالنصياع المطلق
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ا، أنه قسم الخلق جميعًا إلى أصناف ثالثة، فوظف الخطاب ويؤكد أن الخطاب جاء متعالي
، فعلى الرغم من أن تلك األحداث لم تحصل، ولم "وكنتم أزواجًا ثالثة"بضمير المخاطب الحاضر 

من أراد أن يعلم " :يحن وقتها إال أن السياق تحدث عنها بصيغة الحاضر الواقع الذي ال يشك فيه
فليقرأ  ،ونبأ أهل الدنيا، ونبأ أهل اآلخرة ،ونبأ أهل النار ،نبأ األولين واآلخرين، ونبأ أهل الجنة

 ىن من وذلك ال يعلمه وال يصوره إال من ملك ذلك اليوم فوعد الخلق به، ،12"الواقعة
وال يمكن ألحد أن يقسم الناس إلى تلك األزواج إال من ملك القوة  ،4: الفاتحة جه ين

   !لم يسمع بها الخلق من قبل ،بنبرة عاليةوالسلطان المطلق تحديا، لذا جاء الخطاب 

  :التعالي في توظيف األفعال والضمائر

إن اختيار األلفاظ لدى المنتج عملية شبه تلقائية يتناول المفردات حسب مخزونه اللغوي، 
ذلك أن كل كلمة تشتمل على طاقة "ويوظفها خدمة لغرضه متناسقة مع مقامها وفي سياقها 

يلحظ أن في  ،13"سوى السياقات المقامية والثقافة التي تحققت داخلها إيحائية ال تكشف سرها
بدا ذلك في اختيار مطلع السورة واسمها، ثم  ،اختيار القرآن الكريم أللفاظه ومفرداته دقة وعناية

أفعال  ،بست ،رجت ،في األفعال التي جاءت بصيغة الماضي، وهو ما وقع وانتهى؛ وقعت، خافضة
تهاء الحدث والفعل الذي ال يملك أحد تغييره أو تحويله، وذلك من علو مكانة ماضية تشير إلى ان

القائل وعظمة فعله وانفراد تصرفه، صدر هذا في مطالع السورة موحيا بالشدة المرعبة التي ال 
كان هذا في مشهد الواقعة  ،يجد المتلقي إزاءها سوى التسليم، فلقد انقضى األمر وحصل

 ،الحديث عن أهل الجنة ونعيمها، تراه وظف أفعاًال مضارعة؛ يطوف وحين كان ،والقيامة
ما يفيد التجدد واالستمرار، فنعيم  ،يسمعون ،يعملون ،يشتهون ،يتخيرون ،ينزفون ،يصدعون

الجنة دائم ال ينقطع، وتلك من براعة التصوير ودقة المصور وسموه إلى روح المتلقي لذلك النعيم، 
  .لى الرغم من أنه لم يرهاوتشويقه إلى تلك الجنة ع

ناسب توظيف الفعل المضارع في صور أهل الجنة، مقابلة مع تصوير أهل الجحيم في دنياهم 
بأفعال مضارعة، توحي بأنهم كانوا يظنون أن نعيم الدنيا دائم، فقابل هذه بهذه، لتشخيص 

ز به النصوص وهو أمر تتمي"الصورة وإبداعها، فالنصوص الدينية لها ما بعدها من دالالت 
إنها حكاية تستعيد من خاللها  ،المقدسة أكثر من غيرها إن الحكمة عندها ليست وعًظا فحسب

 :فجاءت األفعال المضارعة في جانب الكافرين بقوله ،14"خبرة ماضية بغاية تعميمها واالهتداء بها

 حل مفحقمقجكحكخكلكمكجل خف مظجعمعجغمغجفحف
رتين يجعل النظر أكثر دقة ، لعل المقابلة ما بين الصو47 - 45: الواقعة خلملهلجم
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على أن مضارع الدنيا ال يقاس بمضارع اآلخرة لمن عقل  ،مضارع يقابل مضارعًا ،وعبرة وتدبرًا
 .وفهم

تعالت حدة الخطاب تحديا واستفزازا لفكرهم حين تحدث إليهم معالجا قضية العقيدة، آخًذا 
وظف أفعاال مضارعة يعيشونها  أمورها مما يقع بين أيديهم وحسهم، يشاهدونه كل لحظة، حين

 ٍَُُّّّّ  :فيما بينهم ويلمسونها بأيديهم وذلك بقوله سبحانه
 يت نبىبيبرتزتمتنتىت زبّٰرئزئمئنئىئيئربِّ

 لكمكىكيكملىليلام اك رثزثمثنثىثيثىفيفىقيق

نيىيييجئحئميرنزنمنننىنينٰىريزيمم
 حج خبمبهبجتحتختمتهتمث حب مئهئجب خئ

خصمصجضحضخضمضحطمظحصمججحمحجخمخجسحسخسمس
، وأسند 73 -  57: الواقعة جك مق جغمغجفحفخفمفحق مع جع

الواو، تصدقون، تمنون، تخلقونه، تذكرون، تحرثون، تزرعونه، األفعال فيها إلى ضمير الجمع، 
تفكهون، تشربون، تشكرون، تورون، ونون الجمع، نبدل، ننشئكم، نشاء، فالخلق والتناسل والموت 
والحياة والزرع والحرث والماء أساس الحياة، والنار وأثرها في تطور الحياة، أمور كلها ملموسة 

غفلون عن أساسها وعمن أنشأها وأنعم بها عليهم، لذا نلحظ التعالي حاضرة في وجدانهم، لكنهم ي
في الحديث عنها كافة، مما ال يقدر عليه إال من ملك أمرها وسخرها، فجاء باألفعال مضارعة 

بوسعنا إذن القول بأن التأويلية "موحيا باستمرارها وإدامتها من خالق يكفرون به ويجحدونه 
أمتن وأوسع  - خاصة بالنص الديني -عت أن تصوغ قواعد بالغة تأويليةالعربية اإلسالمية استطا

، فما كان إال أن وظف األفعال 15"وأعرق بكثير مما توصلت إليه تأويلية النص األدبي الغربية
  .بصيغتها المضارعة، ألجل تنبيه أحساسيهم المتبلدة التي طال عليها الزمن فغفلوا عنها

مكان أرفع مما يتصورون، وأعظم مما يفكرون ويحدسون،  إن التعالي في خطابهم صادر من
ظنوا أنهم في رفعة عن كل مايدور حولهم، وأنهم أرقى من كل ما هو بحاضرتهم، فقابل ذلك 
التعالي في ظنهم وتفكيرهم بتعال في خطابهم، ليقفهم على تفاهة أحالمهم وسخافة تفكيرهم 

بين أيديهم، وأظهر عجزهم حين لم يتفكروا  وعجزهم، وهم يغفلون عن أبسط أمور الحياة التي
كيف جاءت هذه النعم ومن أين؟ ومن الذي أنعم بها عليهم وسخرها لهم؟ جاء التسامي في 
الخطاب والرفعة في سوق األفعال المذكورة ليكون ذلك أقرب إلى خلخلة أفكارهم، لعلهم يعقلون 

  .فكانت فكرة التحدي واإلثارة قائمة مجسدة
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اب وسموه جعل تلك القضايا بصمة في حياة البشر إلى آخر الزمان، ألن قوة إن قوة الخط
التعالي ولدت لدى العقل البشري تفكيرا يعيد فيها جدولة حياته، وأبعاد فكره، ولم يكن ذلك 

  !ليكون لوال تلك القوة والرفعة في مخاطبة هؤالء الجاحدين

قائل، حتى ليحس المتلقي أنه يسمع ساندت الضمائر األفعال رفعة للخطاب، وتعال من ال
كالما صادرا فوق قوة البشر واستطاعتهم، ومن مرتبة أعظم مما هم عليه، خاصة أن المخاطبين 
مشركون، كمن يقف في مكان مرتفع وتحته أقوام يسمعون، وهم في لغط وفوضى، فخاطبهم بصوت 

ه وكلماته، فالضمائر لها عال يشق آذانهم، فصمتوا إصغاء ورهبة لقوة خطابه وشدة عبارات
وظيفتها في تلوين الخطاب وشد أجزاء النص ببعضه متانة وتماسًكا، ويخفف من تكرير الكالم 

استحضار عنصر المتقدم في : فإن الضمائر خاصة منها ضمائر الغيبة تقوم بوظيفتين"ويختصره 
  .16"خطاب سابق، أو استحضار مجموع خطاب سابق في خطاب الحق

السابقين وأصحاب اليمين، : الغيبة على النص في صورة أصحاب الجنة بصنفيها غلبت ضمائر

وقوله  17 – 16: الواقعة خلملىليلجم جض حصخصمص  :تعالىففي قوله 

وقوله جل ، 20 – 19: الواقعة جي يه حنخنمنىنينجهمهىه  :سبحانه

أسند الحديث . 25 -  24: الواقعة مبنب زب ّٰرئزئمئنئىئيئربِِّّ : ذكره

اللتها، فهم في شغل عن أهل الشقاء وبعد عن عذابهم، ال يلتفتون عنهم بصورة غيبة وبعد، ولها د

كانت هذة الصورة ، 55: يس مم خم حم جم يل ىل مل خلإلى شيء من ذلك 

في النعيم، أما في الدنيا وأهوال القيامة فإنه نزه آذانهم عن سماع لغو الدنيا، بل نفى السمع أصال 
  ".سالما سالما"إال ما كان من 

لضمائر في وصف أهل الجنة بهذه الصورة، حين جعلها غائبة، فهي غائبة عن تجسد دور ا
غلو أهل الشرك وكفرهم، بعيدة عن نتن حياتهم، فناسب الحديث بالغيبة تغييبا لهم عن واقع طالما 
تألموا ألجله، وأزعجهم ما يرون من كفر حاضر طاغ، فكانت ضمائر الغيبة أنسب وقعا وأبلغ أثرا، 

الي سبحانه، نقلهم وارتفع بهم علوا في أفكارهم وأخالقهم ال يتناسب مع الدنو من حياة ألن المتع
هؤالء الجاحدين وعفنهم، فاستمدوا علوهم من علوه جل ثناؤه وعزتهم من عزته، وترفعهم عن 

  ! الصغائر والسفاهة من رفعته سبحانه وتعالى

ف أهل الشقاء أصحاب الشمال، لكنه وقابل ضمائر الغيبة عن أهل الجنة بضمائر غيبة في وص

 جغ مع جع مظ  7 8وظف الفعل الماضي الناقص، لوصف حالهم في الدنيا وتفاهتها، 
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
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، لذا قدم هذا الفعل الناقص زيادة 48 -  45: الواقعة مم خم حم جم هل مل

في تبكيتهم والسخرية منهم في استحضار صورة الماضي لتقابل الحاضر، عظمة في الخطاب وعنًفا 
ثالث مرات، وجعله فاتحة لما بعده من أفعال مضارعة، مترفين، يصرون،  -الفعل الناقص –فكرر 

يقولون، وإننا لنلحظ أن هذا الفعل الناقص خال تماما من مقطع أهل الجنة بصنفيها، فالشأن ليس 
عين والعاصين، كشأن األستاذ مع في مقدور البشر، وال من اختصاصهم وملكهم لكال الطرفين الطائ

تالميذه، ينصحهم ويعلمهم ويرشدهم ويحذرهم، وبعد التنجية وجد كل منهم حاله، فخاطبهم 
خطاب الموبخ والمادح معا، فالفائزون هنأهم وأجزل لهم الثناء، ثم التفت إلى المخفقين فوبخهم 

فاستحضر ما كانوا عليه من  على إهمالهم فيما مضى من األيام وتساهلهم في الكد والتحصيل،
لهو وعبث، فموقف األستاذ هذا موقف المتعال الذي نصح وتعب وأرشد ثم بعد النتيجة وضع لكل 

  .حاله ومآله عدال ال ظلما

إن تفصيل تلك الصورتين بالضمائر غائبة أو حاضرة يوحي بأن المخاِطب يكلم من علو 
يم بالمصير أيا كان، ما يدل على أن في الخطاب ورفعة، ال تصل إليها يد المتلقين، بل كلها تسل

تعال قلما تجده في غيره، كمن يتحدث مصدرا أمره غير مكترث ألحد أيا كان، ألن األمر بيده، 

 .23: األنبياء مق حق مف خف حف جف مغ :وليس ألحد أن يتدخل في شأنه

ا قاسيظفت ضمائر الخطاب في أربعة صور يلمسونها بأيديهم عتابا وا صادرا مثيرا وتقريع

 ام يل ،58: الواقعة نئ مئ زئ رئ :من عظمة المتكلم المخاِطب، حين قال جل ذكره
 خض حض جض مص ،68 :الواقعة خت حت جت هب مب ،63 :الواقعة رن مم
، كأنها مواجهة عنيفة للجاحدين، وهم مغلولون في الدنيا بقيود النعمة، غافلون 71: الواقعة مض

المشاهدات التي تدخل في تجارب كل " :غافلون عن أساس وجودها فإن عما ينتظرهم، بل
ألنه يخاطب كل إنسان في كل بيئة، وهذه ....النسل والزرع والماء والنار والموت: إنسان

، وهم 17"المشاهدات البسيطة الساذجة هي بذاتها أضخم الحقائق الكونية وأعظم األسرار الربانية
وخالقها هو الله سبحانه، لكن صرفهم عن التفكر فيها طول اإللف يعلمون بل موقنون أن صانعها 

خاطبهم بالغيبة، فالغافل ال  والغفلة، فجاء بضمائر المخاطبة ليكون التقريع أشد وأنكى مما لو أنه
ينبهه إال المواجهة، لذا علت نبرة الخطاب في هذه األربعة، وهو ما وّلد لدى المتلقي إعادة تفكيره 

  .البحث عنها بها، ومتابعة

يدور تعالي الخطاب حول؛ ما دوركم في كل ما ذكر؟ وما الذي صنعتموه أو أوجدتموه 
منها؟ شدة في الخطاب والتقرير ال يملك اإلنسان أمامه إال أن يقر به من غير تردد، فأدخل همزة 

المخاطب على الضمير، أنتم، زيادة في تبكيتهم، وفي هذا األسلوب ال يملك  18االستفهام اإلنكاري
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ما يزيد من قوة المخاِطب وضعف ! ال، لم أخلقه، ولم أنزله، ولم أزرعه، ولم أنشئه: إال أن يقول
المخاَطب، وتصاغره أمام الخطاب، في تلك الحالة يدرك المخاَطب تعالي المخاِطب وقدرته المطلقة 

حجمه وضعفه إذ  إذ يملك كل شيء أمام خطاب تعلوه لهجة التحدي والتعالي، فيعلم حينها مقدار
أنا نقدر على ...أنا قادرون على ذلك ال تغلبوننا"يصدمه تحٍد لم يشهد مثله فيصمت صاغرا 

  . 19"األمرين جميعا على خلق ما يماثلكم وما ال يماثلكم، فكيف نعجز عن إعادتكم

إن توظيف ضمائر الخطاب الحضوري بهذه النبرة العالية، يوحي بصورة عميقة؛ إذ أحضرهم 
مشهد حي وصفعهم بعبارات موجعة خلخلت أركانهم، نظرا لبالهتهم من جانب، وجحودهم من في 

آخر، ولم يترك لهم مجاال للقول أو المجادلة أو المراجعة ترفعا عنهم، لعلو ما أنعم به عليهم، 
، أأنتم ،ولعظمة المتكلم وهو يخاطبهم؛ منّكسي الرؤوس ال يرتد إليهم طرفهم، وما كان تكرير لفظ

  .إال جانبا من التقريع المؤلم الشديد؛ ذلك تعال لم يشهدوه ال في شعر وال في نثر

تضافرت األفعال والضمائر مساندة بعضها لوضع المتلقين في جو من االزدحام الفكري، 
إلبراز خطاب يرقى ألن يكون فكرا متكامًلا لإلنسان، كي يعلم ما يراد من وراء الخطاب الذي 

يكون إنساًنا راقيا منتجا ذا فكر يتعالى بنفسه عن بهيمية األرض وشهواتها، بدا ذلك يدفعه دفعا ل
أحدهما أغرق في حياة البهيمة الشهوانية، : حين كانت األفعال بضمائرها ترسم صورة فكرين

واآلخر ترفع وارتقى إلى أن حقق إنسانيته، فسطر فكرا ناضجا وعقيدة واضحة فكانت شعار حياته؛ 
على ذلك خطابه الخاص بالفائزين المقربين وأصحاب اليمين، فإنه لم يذكر ما قدموا من عمل يدل 

، ولم يعقب بأي أمر آخر، 24: الواقعة مئ زئ رئ ّٰ ِّ: في الدنيا، بل أجملها فقال

وكذلك أصحاب اليمين، وكأن األمر معروف مشهور، ليس في حاجة للحديث عنه، ألنهم ارتقوا 
فنالوا القرب والفوز من جرائه، فأضرب صفحا عن ذكر ذلك خالًفا لما وصفهم في بفكرهم وعملهم 

سور أخرى حين كان يطيل الحديث عما قدموا في الدنيا، أما في هذه السورة فإنه لم يذكر أي 
  .شيء من ذلك ال من قريب وال من بعيد اطمئناًنا لما هم عليه من الطاعة والرفعة والتعالي

ه عن أصحاب الشمال، عرج على أخالقهم وتهالكهم على الشهوات على أنه في حديث
والملذات، والبهيمية والتفاهة، والتسفل في أسلوب حياتهم، فذكر أنهم مترفون، يصرون على 
الحنث العظيم، وينكرون بعثهم وبعث آبائهم ثم التكذيب، وتلك أفعال انحطت بهم إلى درجات من 

لك الصفة رافقتهم إلى جهنم والزمتهم فلم تفارقهم، بأكلهم الحضيض الفكري الشهواني،حتى إن ت

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل: الزقوم، وشربهم الماء الحار، فقال
 -  51: الواقعة ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

، إن تهالكهم على اللذات والشهوات وانحطاط فكرهم في الدنيا انسحب على حياتهم في 55
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ملؤوا البطون كما كانوا يملؤنها في الدنيا؛ غير آبهين بأحد، وإذا شربوا  اآلخرة، فإذا أكلوا
أظهر ذلك كله األفعال ! شربوا شرابا أشبه بشرب البهائم، بهيمية في جهنم كبهيميتهم في الدنيا

يدل على المستقبل، ألن اسم الفاعل  والضمائر؛ آكلون، مالئون، شاربون، اسم فاعل في كل منها
أما اسم الفاعل أدوم "..... دوث والدوام، ويدل على الحدث والحدوث وفاعله يدل على الح

إن اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع، بل يقولون إن الفعل المضارع سمي "، 20"وأثبت من الفعل
، ووظف أسلوب الجمع في اسم الفاعل ليصور 21"مضارعا ألنه يضارع اسم الفاعل أي يشابهه

يقبلون على شهوات الجسد والنفس من مطعم وماكل ومشرب بصور حالهم في الدنيا، وهم 
جماعية، متهالكون عليها يغري بعضهم بعضا، فناسب أن تكون صورتهم في جهنم في عذابهم وهم 
يتهالكون على ملئ البطون بما ال ينفع كصورتهم في الدنيا؛ الصورة واحدة، لكن الحالة مختلفة 

ألن ،والمراود جماعات فكذلك هم، وحين كانت الصورة تقريبيةكما ترد البهائم إلى حياض الشرب 
هذه األحداث لما تقع بعد، ناسب توظيف اسم الفاعل الدال على االستقبال، وجعل فيها معنى 

  . الحدث والحدوث، لتكون األفعال نائبة عن الصورة ومجلية لها في بعدها

أصحاب اليمين نلحظ أنه وظف وحين مقارنة صورة هؤالء بصورة الفائزين، المقربين و
  .األسماء في حديثه عن أهل النعيم، ليدل على الثبات والدوام وعدم االنقطاع

 تجسد خطاب التعالي واضحا في إحدى جزئيات السورة حين ذكر لحظة الموت الخاشعة
وأحداثها المرعبة المحزنة، شّخص العجز البشري وقلة الحيلة، والدهشة التي تصحب الحدث، 

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ُّ : لفقا
، 87 - 83: الواقعة َّ مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب

: فإن األفعال أسندت الضمائر وشايعتها إلى بلوغ األثر األعظم، فأسندها إلى ضمير الجمع
تجعلون، تكذبون، تنظرون، تبصرون، ترجعونها، مضارعة تصور حالة الحدث في الضعف اإلنساني 

ي األمر وشدته، وتحيط بعجز اإلنسان حيال تلك الحالة، فمن يملك أن يفعل شيًئا في أمام تعال
فهو رسم لمشهد الضعف والعجز ! شيًئا؟ -في حالة النزع -موقف كهذا، أو يغني عن المحتضر

الكامل أمام القدرة والقوة المطلقة، تعاليا في خطاب المنكرين وهم يشهدون تلك الحالة والموقف 
هة من الزمن، ويحسونها وربما أكثرهم عايشها وشهدها مع أخ أو أب أو قريب؛ أي تعال في كل بر

في الخطاب أوصله لهم وخاطبهم به، إنه تحد من نوع خاص، وإثارة من فزع لم يعهدوا مواجهته 
هنا تقف قدرة البشر ويقف على البشر، وينتهي مجال البشر، هنا يعرفون وال ! "بمثل هذه القوة؟

هنا تنفرد القدرة اإللهية والعلم اإللهي ويخلص ... ، أنهم أعجز عجزة، قاصرون قاصرونيجادلون
  .22"األمر كله لله بال شائبة وال شبهة وال جدال وال محال
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إن التعالي في الصورة لم يقف عند هذا الحد، بل إنه وظف أداة من األدوات تساند األفعال 
، ليكون األمر أشد وأقسى 23صل بينها وبين الفعل بإذالوال، للتوبيخ والتنديم وف: والضمائر وهي

 في إثارة الندم، فلوال أن الخطاب صادر ممن يملك القدرة والقوة المطلقتين، لما جاء هذا
الخطاب بهذه الصورة من التعالي المشاهد المسموع، ولوال أنه كذلك، لحاول بعضهم االعتراض أو 
الجحود، وإظهار الصلف والكبر، لكنهم صامتون كلهم خاشعون لخشوع المشهد وعلو نبرته 

  .وإيقاعه

 :الحضور والغيبة

ات، على أن هذا إن مخاطبة الحاضر بصيغة الغائب وعكسها مبحث بالغي فهو جزء من االلتف
، ويعطي 24المبحث يقوم على التفاعل ما بين القارئ والنص، وثنائية القراءة وإشكالية الخطاب

النص تجددا وحيوية، يخاطب الغائب كأنه ماثل حاضر، ويخاطب الحاضر على أنه غائب، وهذا من 
وإقناع يستطيع ، ويبرز المتكلم على أنه ذو قوة وبالغة، 25طرائق القرآن الكريم وعلو أسلوبه

تلوين الخطاب والنص حسب ما يراه في عيون المتلقين وقسمات وجوههم، فأحياًنا يعرض عنهم 
  .مخاطبا غيرهم، وأخرى يخاطبهم وجاها من غير اكتراث لما هم عليه

 زث رث يت ىت نت: ُتلمح تلك الجزئية جلية في مطلعها واستهاللها بقوله سبحانه
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
، فإنه غيب الخلق والبشر جميعا إزاءها وإزاء أحداثها، ولم يلتفت 6 -  1: الواقعة رن مم ام

إلى أي منهم وال خاطبهم بشيء يذكر كأنهم ال يعنونه، حتى أنهى التصوير المذهل في تغير 
اء من مظاهر الكون واختالل موازينه، يصدر ذلك عمن امتلك القوة والعظمة المطلقة، يفعل ما يش

غير نظر لشأن أحد، بدا ذلك بتوظيف األفعال الماضية التي تدل على انتهاء الحدث والخلوص 
: منه، فالتفت السياق التفاتة جزئية تخاطبهم بعد الفراغ من كل ذلك غير مكترث لما هم عليه، فقال

عن  ، وأخذ في تصنيف البشر بناء على هذه األصناف، وساق الحديث)وكنتم أزواجا ثالثة(
المقربين وأصحاب اليمين من غير أن يخاطبهم بشيء، فكأنه غيبهم عن هذا المشهد المفزع 

  !لكرامتهم عليه كي ال يحسوا بذلك الهول والفزع، وهو من أرقى أساليب الغيبة

على حين أنه في جانب أصحاب الشمال وظف أفعاال ماضية ومضارعة، وتحدث عنهم كأنهم 
، ثم عطف بعد ذلك بأفعال )كانوا(د ثالثة أفعال مسندة لواو الجمع المقصودون بالخطاب، فأور

مترفين، مبعوثون، فهم من يشهد هذا الهول ويفزعه، : مضارعة، يصرون، يقولون، وأسماء أفعال
ألفعالهم التي ذكرها من التكذيب والجحود والترف والكبر، ولم يقف عند ذلك بل إنه خاطبهم 

ل على أن الخطاب موجه لهم قصدا، وما بين كاف الخطاب وتاء حضوريا بكاف الخطاب مما يد
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 يل ىل مل خل( :الخطاب أجرى المشهد حضوريا من غير مجاملة أو تورية، فقال سبحانه
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
وال نجد أي حديث عن  ،56 - 51: الواقعة )ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

  !الفائزين المصدقين أو معهم

احدون بكفرهم وغيهم، فتابع السياق حينها الحديث معهم حضوريا من غير غيبة، تمسك الج

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّ : بالكاف والتاء، فقال سبحانه
 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ
  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث

 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ
 حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
 - 57: الواقعة َّ جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ

، وجعل األفعال في أغلبها مضارعة، محاكاة الستمرار تكذيبهم وكفرهم، وكرر الخطاب بالرؤية 73
أللوان من مظاهر الحياة والكون وأساس بقائه واستمراره، تبكيًتا لهم، بالحضور ) أفرأيتم(البصرية 

ون ما يقول لهم، فناسب الحضور للتبكيت والقسوة في الخطاب، في أمر ال تصل إليه ألنهم يشهد
أيديهم بإيجاده أو صنعه، قسوة في الخطاب وتعاليا من المخاِطب، كي يكون التقريع أعنف وأصعب 

  .على النفس إن هي أدركت واتعظت

 : قال عز وجلتجلى الحضور حين صدر األمر للنبي صلى الله عليه وسلم، بالتسبيح، ف

، 96، وفي نهاية السورة كرر األية نفسها كذلك اآلية 74: الواقعة جل مك لك خك حك

فسبح فعل أمر من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد خلت السورة كافة من أي فعل 

 خن حن جن: أمر إال في هذين الموضعين، وثالثها عندما أمره بالقول والرد على المشركين
، بما يوحي فعل األمر من قوة وثقة منحها الله لرسوله صلى الله عليه 49: الواقعة هن من

وسلم، كي يرد على هؤالء المنكرين للبعث، فلم يلتفت إليهم في هذا السياق بل غيبهم تماما 
وهمش مكانهم، وسّفه أحالمهم، وأمر نبيه أن يرد عليهم تهويًنا لشأنهم وتصغيرا لحجمهم، ومن 
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حية أخرى أنه عليه الصالة والسالم هو المتلقي األول للخطاب واألوحد في فهمه وإدراك ما فيه، نا
فهو المنفرد بإيمانه بالبعث في مجتمع من الناس السواد األعظم منهم منكرون، فكان لحضوره عليه 

بمكة بهذا فإذا علمنا أن السورة من أوائل ما نزل ! الصالة والسالم أهمية بالغة في الرد عليهم
، عرفنا لماذا هذا األمر صادر له وحده قبل كل الخلق والناس، 26الطول بعد سور قصيرة كثيرة

  .ولماذا أمره أن يتولى اإلجابة والرد، والمحاججة المضنية مع قلوب قاسية وعقول عنيدة جاحدة

ذكر بعض المفسرين أن شدة خطاب السورة وعلو إيقاعها وصورها المفزعة مما شيب 
شيبتني هود : يا رسول الله قد ِشبَت، قال: قال أبوبكر"ول الله صلى الله عليه وسلم، رس

، إن تعالي الخطاب اإللهي وشدته 27"والواقعة، والمرسالت وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت
كان له أثر واضح في سياق السورة ومجرياتها المتعالية، ففي األولى أمره بالرد على المشركين 

ادلتهم، وفي األخريتين أمره بالتسبيح، فكان األمر بالتسبيح أعظم أثرا وأشد قوة ألنه تنزيه ومج
وإجالل وتعظيم، فحين يأتي باألمر بعد أن حشد فيه قوة أخرى وهي إضمار الفاعل المستتر، فإن 

  .األمر يكون أبلغ وأكثر قوة وأداء

فكأنه أحضره مخاطبا له غير ما ) أنت(روحين كان األمر بالتسبيح مسندا لضمير المفرد المقد
سواه، تشريًفا، فأنت حاضر الذهن والقلب المستجيب األوحد، وغيب حضورهم إهماال لشأنهم 

  .وتهويًنا ألمرهم

   التعالي في اإليقاع الصوتي

إن جمال الخطاب القرآني يكمن في أدائه وعلو نبره وتناسق نغماته بين حروفه وكلماته، 
ي صلى الله عليه وسلم، منذ أوائل البعثة على تعليم القرآن وتعلمه أداء، ألثره لذلك حرص النب

هناك جماالت مخبوءة ال تتكشف إال لمن يترجمها إلى "الجلي في إظهار المعنى وإبراز الصورة 
أصوات، فاألصوات تمنح الكلمات حياة جديدة، ويغلفها صوت القارئ بشيء من النور يجعلها 

فتصدرت أصوات القرآن الكريم وجرس حروفه دراسات شتى، بل إن منشأ علم ، 28"أوضح للنظر
، وكان ألصوات القرآن 29التجويد والحروف ومخارجها أساسه القرآن الكريم وتالوته وقراءاته

وسماعه لدى المشركين وقع عذب ولذيذ في صور النعيم والقصص، وفي المقابل فإن إيقاعه كان 
اب والجحيم، ففي قصة عتبة بن ربيعة حين قرأ عليه الرسول صلى الله مرعبا مخيًفا في صور العذ

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ : عليه وسلم، صدر سورة فصلت، فبلغ قوله تعالى
، فوثب عتبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، 13: فصلت َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

فوس المتلقين وله قوة تأثير ، فلوال أن للصوت واإليقاع أثر في ن30"وناشده الله والرحم ليسُكتن
في حملهم على االنصياع لما يسمع لما وثب عتبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، 
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على الرغم من أن قصة األصوات وأثر أداء القرآن في السيرة وكتب التفاسير والحديث متوافرة 
وهذه هي طريق االستهواء " ولها حضور يمكن الرجوع إليها واإلطالع ليس هنا مجال بحثها،

الصوتي في اللغة، وأثرها طبيعي في كل نفس، فهي تشبه في القرآن الكريم أن تكون صوت إعجازه 
الذي يخاطب به كل نفس تفهمه، وكل نفس ال تفهمه، ثم ال يجد من النفوس على أي حال إال 

لبليغ الذي يطمع فيه أو في اإلقرار واالستجابة، ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضربا من الكالم ا
  .31"أكثره

تتعالى نغمة اإليقاع وتنخفض تبعا للسياق والموقف الذي يريد القرآن الكريم إبرازه وجالءه، 
فتحس في صور القيامة ومظاهرها نبرة ونغمة عالية، يتبعها إيقاع مؤثر، فانظر مثال إيقاع لفظ 

النفطار، كيف وظف جرس الحروف لتنوب عن أداء الحاقة، القارعة، الغاشية، التكوير، االنشقاق، ا
المعنى، حتى وإن لم يكن المعنى القاموسي ظاهرا جليا لدى المتلقي إال أنه يلمس وقعها كأنه 

والقلب أكثر ميًلا للصوت الذي يداعب أذنيه في الصباح " يشهد الواقعة والحادثة عياًنا
 .32"والمساء

فالواقعة بمعناها وبجرس اللفظ ذاته : "بلفظها المثير تجسد التعالي في مطلع سورة الواقعة،
بما فيه من مد ثم سكون، تلقي في الحس كأنما هي ثقل ضخم ينقض من عل ثم يستقر لغير ما 

ثم إن سقوط هذا الثقل ووقوعه، كأنما يتوقع له ) ليس لوقعتها كاذبة! (زحزحة بعد ذلك وال زوال
  .33"الحس أرجحة ورجرجة يحدثها حين يقع

إن التعالي في الصوت المخيف الذي ال يملكه إال من ملك األرض والكون، هو في الوقت 
نفسه تعال في المعنى المنبعث معه، يكاد ينخلع القلب منه ومن أثره، ذلك ليشده القلوب والعقول 

: ثم يتبع ذلك بقوله )خافضة رافعة(معا، وليلفت األفكار إلى هوله ولماذا حدث؟ فإذا به يجيب 
وما كان ألي لفظ أن ينوب عنه بجرسه وصوته الناشئ من تتابع الراء مع ) رجت األرض رجا(

  .تفزيعا ورعبا للمتلقي34الجيم، وأكد الفعل رجت بالمفعول المطلق

، فعلى الرغم من أنه كان يتوقع في وصف )بست الجبال بسا(: وحين وصف الجبال، قال
إال أنه جاء بها ألفاًظا في جرسها همس وصفير في  الجبال أن يوظف ألفاًظا ذات جرس قوي

، فاكتنزت فيه إشارة عميقة من جراء جرس الحرفين، التاء والسين، أن الجبال وما 35السين والتاء
فيها من صخور ضخمة ومن قوة وصالبة، بست كما يبس التمر أو الدقيق، أو فتتت حتى تعود 

فما ! على صالبتها وقوتها فّتت على هذه الصورة، ف36كالسويق أوسيقت من بس الغنم إذا ساقها
شأن البشر؟ تلك لفتة إيقاعية فنية، شخصت معنى التعالي والقوة المطلقة، ولعل السياق أراد ذلك 
ليوقع في قلوب البشر تلك القوة المسيطرة المطلقة التي ال تغالب وال تجارى، تعاليا في اإليقاع 
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هل تملكون وقتها من شيء؟ ال يصدر كالم كهذا وإيقاع قوي فهي إشارة إًذا للبشر، ! وااللقاء
  .مثل هذا إال ممن ملك القوة والتعالي، خطابا لضعاف ال يملكون ألنفسهم ضرا وال نفعا

شخص السياق من وصف أهل الجنة، المقربون وأصحاب اليمين، هدوًءا وطمأنينة تغشاها 
يصدعون، ينزفون، حين نفى ذلك : ي كلمات بعينهاسكينة في التركيز على األلفاظ بفاصلة النون ف

فال هم يْفرقون عنها وال هي تنفذ من بين أيديهم، فكل شيء هنا للدوام " الصداع وتلك الضوضاء
  37"واألمان

وقدم لها  ،أما أهل اليمين فإنه خالف في الفاصلة ما بين مقلقلة بالدال والباء وتاء مربوطة
تلك  ،هو الواو، إيقاعًا جميًال في النشوة والطمأنينة والسكينةفي الحروف المقلقلة حرف مد 

أصوات ما سمعها ذو عقل إال انجذب إليها، لرفعة اإليقاع وجمال التصوير وحسن العبارة 
  !وفخامتها

حشد القرآن الكريم ألفاًظا لها وقع خاص وجرس مميز يسري في السمع، تقشعر منه األبدان 
وظف حرف السين والحاء والميم في  ،يحموم ،حميم ،سموم ،في وصف أهل الشمال والعذاب

متوالية من اإليقاع ليشعل بها جوا ملتهبا، شواظًا وهواء ساخنًا، ينفذ إلى المسام ويشوي 
، إن المتلقي يصفع حين يسمع تلك الحروف 38األجساد، وماء في منتهى الحرارة ال يبرد وال يروي

إن هذه األجراس طبعت المشهد  ،والصورة شاخصة بعذاب دائموجرسها، ويهيئ له المعنى ماثًال 
فترى الفخامة في توظيف أدائها مناسبًا للصورة المتعالية  ،بطابع الشقاء من جراء حروفها وإيقاعها
  .في وصف أعلى درجات الشقاء والعذاب

 نفسه يصور بجرسه ملمسًا خشنًا شائكًا مدببًا يشوك األكف بل" الزقزم"على أن لفظ "
يتراءى هذا اللفظ يغص بالحلق  39"وذلك في مقابل السدر المخضود والطلح المنضود ،الحلوق

برز ذلك من جزالة اللفظ  ،واللفظ قبل النطق به ويفهم معناه وصفته، فكيف بتذوقه وإحساس طعمه
إن الخطاب هنا للعاصين  ،وفخامة الصوت واألداء به، ذلك من تعالي الخطاب وقوته وشدة تأثيره

جاء  ،الذين كانوا في الدنيا ال يملك أحد أن ينظر إليهم نظرة يخشى من ورائها تبعات ،لجاحدينا
لنعلم أن التعالي في الخطاب ال يكون  ،السياق ليرينا مآلهم وحالهم بعد ذلك النعيم والترف

وفي الوقت نفسه هم سامدون ال  ،بالوصف بل بالمآل وبمن يملك أن يصيرهم إلى تلك المنزلة
لذا غيب وجودهم، يفعل بهم كل ذلك وهم  ،ظهر منهم أدنى فعل حسرًة وألمًا على ما قدموهي

  .مسلوبي اإلرداة

 ٍّ ٌّ  ٰى  ُّ  :صور القرآن الكريم من خالل أصوات، حالة الموت والنزع، فقال
 83: الواقعة َّ نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
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 ،نكاد نسمع صوت الحشرجة" الحلقوم ،بلغت: إن تضافر صوت الغين والحاء والقاف في ،85 -
كما " فلوال إذا بلغت الحلقوم" :ونحس الكرب والضيق من خالل قوله ،ونبصر تقبض المالمح

وأنتم حينئذ :"نكاد نبصر نظرة العجز وذهول اليأس في مالمح الحاضرين من خالل قوله
، أو حتى سياق، له فأداء األصوات في مكانها من جراء صدور صوتها بلفظة أو جملة. 40"تنظرون

ومجمل األمر أن لألصوات قيمة تعبيرية أحيانًا تأتيها من خصائصها "داللته وقيمته التعبيرية، 
إن ذلك المشهد بما  41"ومن التداعيات بالمشابهة) السمعية(واالكوستيكية ) الطبيعية(الفيزيائية 

ده جرس األلفاظ فيه من حشرجة وذهول من الناظرين حوله، وما يصحبه من صمت محزن جس
ومن ناحية أخرى أثبت  ،أكثر من المعاني القاموسية، وولد لدى المتلقي تصورًا تشخيصيًا للمشهد

تعالي النص والخطاب أمام الغافلين الالهين الذين ينظرون لهذا الموقف المرعب وال يملكون، 
  .شيئًا ضعفًا وعجزًا

الرضى في ختام السورة في صور مآل  بل كل ،وتناسقًا مع ما سبق نلمح الطمأنينة والرضى

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث فالمقربون ،المقربين وأصحاب اليمين
 - 88: الواقعة ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

سعادة أيما سعادة في تناغم العيش والسالم  ،، إن المشهد يغمره الرضى والسكينة والسعادة91
 ،واأللفاظ ذاتها تقطر رقة ونداوة" :بكل أناقة وفخامة الدائم، تحية وإجالًلا، صورتها األلفاظ

ال بد من وراء ذلك تناسًقا في النظم  42"وتلقي ظالل الراحة الحلوة والنعيم اللين واألنس الكريم
ذلك المشهد ال يصوره ويخبر به إال من ملك  ،وعذوبة في اإللقاء وإمتاعًا للنفوس وتشنيفًا لآلذان

في الكون أجمع، لذا جاء فخمًا متعاليًا يخاطب به ضعافًا أصحاب نزوات القوة والقدرة والسلطان 
ال يملك أحد ذلك، فصاحب  ،فنبههم أن أمري كذلك، وشأني كذلك، وقوتي كذلك ،ولذات عاجلة

 ،القول والخطاب والرفعة قضى ما أراد، فانظروا رأيكم، واخضعوا لمن ملككم وسيطر عليكم
لي والتحدي محال لبشر أن يملكه، وإن ملكه قوال وفرضًا لن خطاب حشد فيه ألوان من التعا

  !يستطيع إنفاذه وإجراءه 

  الخاتمة

  :توصل البحث إلى أن

التعالي في الخطاب يختلف عن الحجاج ويتميز عنه، فإذا كان الحجاج يعني المحاججة 
لمختلفة غير ناظر وإظهار الحجة أمام الخصم ليدمغه بها، فإن التعالي يوجه الخطاب بكل أبعاده ا

إذ إنها استراتيجية المخاِطب، وملكته ،جوابا لعلمه عدم قدرة الخصم على الرد أو إمكانية ذلك
اللغوية والقولية لمتلق يصدمه فورا فيوقفه حائرا مدهوشا، ويتميز عن الحجاج بأنه ال يتردد في 
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ة سبيال إلى إيصال فكرته، لذا قول ما يريد غير آبه للمخاطب أين يصير متخًذا التحدي واإلثار
فإنه يواجه الخصم بالحجة إذ إنه يملك القوة والسلطة فال يسمح بالمجادلة أو المحاورة، حينها 
يظهر الخصم أو المتلقي مستقبال للخطاب غير مالك ألي قوة أو سلطة، بل منصاع لما يسمع 

هجو ال ينتظر ردا أو جوابا، أو الغير، فالشاعر حين يفخر ال يأبه لمن يسمع بشيء كما هو حين ي
حين يعتذر فإنه يوجه بيانه وعذره غير منتظر أن يصدقه الخصم أو المتلقي، يكفي أنه أقنع نفسه، 
وفي سورة الواقعة جاءت األخبار والصور مؤكدة غير منتظرة أحدا أصدق أم كذب إنها إلقاء 

لضمائر مساندة بعضها اللقاء وحسب وبعدها يرى الخصم والمتلقي رأيه، فوظف األفعال وا
الخطاب وبيانه ووصًفا لما يريد ويثبت بصور حسية واقعية مشهودة في جسم الحياة ومعاشها، 
وجاءت الضمائر على الحالين سواء أكانت للحضور أم الغيبة لتؤكد التعالي وتبرز شأن المتكلم 

س ذلك حسب ما إزاءها في جزئيات شاخصة في السورة فغيب بعضهم وأحضر بعضهم وعك
يقتضيه السياق وساند ذلك كله وجسده اإليقاع الصوتي من لفظ الواقعة إلى صور النعيم والشقاء 
ولحظة الحزن والصمت حال النزع فبدا القرآن الكريم متفوًقا غير منازع في اإلفادة من أبعاد 

ها إال شاهدة الصوت لرسم صور شاخصة حية فما لفظ الزقوم واليحموم والحميم والحلقوم وغير
على قوة الجرس الصوتي وأثره في إبراز المعنى فأظهر أبعاد التعالي في جنبات الصورة ومنحها 
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As implications, private and public schools should increase awareness of 
students, especially in schools that implement the national curriculum, about the 
concepts and values of digital citizenship, and providing theoretical and practical 
training programs for students on the responsible use of technology. Further, 
students could be provided with sufficient access to digital technologies by 
providing adequate equipment and Internet in schools, to provide students with 
equal opportunities to engage in the digital world. 
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The Education System: Table (3) shows that there are statistically 
significant differences at the level of significance (α = 0.05) between the average 
responses of secondary school students in Jordan due to the education system 
variable, as the calculated F value was (45.51), with a level of significance 
(0.00). The differences are for the benefit of students in the international 
education system with a higher mean (36.88), compared to the mean for students 
in the national education system with a value of (29.12). This result can be 
attributed to the fact that schools that apply the international system provide new 
and interactive technologies to all students in computer laboratories, which helps 
them to develop various digital skills and enables them to interact in the digital 
world under school supervision. Moreover, International curriculums motivate 
students to perform scientific research, use scientific references based on 
scientific documentation methods, and focus on the concepts of intellectual 
property, plagiarism, and patents, which are fundamental concepts in digital 
rights and responsibilities. Besides, international curriculums enrich students' 
knowledge of digital security to secure their digital data, such as their e-mails on 
school systems from theft, compared to schools that implement the national 
system. Some of these schools suffer from problems with technology such as 
slow computers, frequent breakdowns, and lack of periodic maintenance, which 
presents an obstacle for students to practice digital skills.  

The result can also be attributed to teaching methods in national systems; it 
often depends on direct teaching. As a result, students do not have internet 
research skills. Despite the inclusion of several concepts related to digital 
citizenship in the computer curriculum, the acquisition of skills requires the 
continuous practice of those skills.  

9. Conclusion, Recommendations, and Implications 
This study aimed to identify the degree to which secondary school students 

in Jordan possess digital citizenship skills and to identify the extent of 
statistically significant differences attributed to variables: gender, family 
monthly income, education system. The study found that the degree to which 
students possessed digital citizenship skills was medium, and the results showed 
statistically significant differences attributed to variables: gender, family 
monthly income, education system. According to these results, recommendations 
can be made: 1) introducing digital citizenship curriculum in schools. 2) 
intensifying the efforts exerted by media to spread digital citizenship culture, by 
educating parents on the importance of digital citizenship; to protect their 
children from any exploitation in the digital world. 3) Encouraging the safe use 
of the Internet by providing protection programs for students, such as anti-virus 
programs in cooperation with international organizations in the field of digital 
security.  
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Table 3. Results of Three-Way ANOVA according to study variables 
F Sig Mean Square Df Sum of Squares Variable 

4.13 0.043 286.60 1 286.60 Gender 
7.22 0.007 501.02 1 501.01 Family Monthly Income 

45.51 0.00 3156.88 1 3156.88 Education System 
  69.372 452 31356.000 Error 
   456 469994.000 Total 
   455 36847.254 Corrected Total 

The results in table (3) show statistically significant differences at the level 
of significance (α = 0.05) between the means in the degree to which secondary 
school students in Jordan possess digital citizenship skills, attributed to 
variables: (gender, family monthly income, education system) as follows: 

Gender: Table (3) shows there are statistically significant differences at the 
level of (α = 0.05) between the average responses of secondary school students 
in Jordan due to the gender, as the calculated F value reached (4.13), with a 
significant level (0.043). The differences are for the benefit of females with a 
higher mean (31.71), compared to the mean for males (29.80). This result can be 
attributed to the fact that females in Jordanian society live in societal conditions 
governed by customs and traditions that force them to be extremely careful when 
engaging in digital societies and to be fully aware of how to protect their data 
from theft and viruses, especially upon using social media and smart devices. 
This result is consistent with the result of Al-Muhammad (2018), which revealed 
that the factors affecting the values of digital citizenship among secondary 
school students are attributed to gender variable, and for the benefit of females. 

Family Monthly Income: Table (3) shows that there are statistically 
significant differences at the level (α = 0.05) between the average responses of 
secondary school students in Jordan, due to family monthly income variable, as 
the calculated F value was (7.22), and with the level of significance (0.07). The 
differences are for the benefit of students who belong to families whose monthly 
income exceeds (1250) dinars, with a higher mean (31.33), compared to the 
mean for students who belong to families whose monthly income of less than 
(1250) dinars with a mean of (29.10). This result can be attributed to the fact that 
the monthly income for families whose income is less than (1250) dinars is a key 
barrier in their ability to provide their children with the capability to access the 
Internet and acquire technological means, compared to families whose monthly 
income exceeds (1250) dinars, as they can acquire various technological means, 
including smart devices, software, and equipment, which helps them participate 
in the digital world and acquire digital skills. 
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curriculum to teach digital citizenship in Jordanian schools and not including all 
elements of digital citizenship in computer curriculum for secondary and 
elementary schools. Moreover, most of the concepts students learn and that are 
related to digital citizenship are briefly mentioned in the computer curriculum, in 
addition to what they learned through their use of technological means and 
social media. This result is consistent with the results of Al-Muhammad (2018), 
which concluded that all elements of digital citizenship had achieved a moderate 
response degree. This result differs from the results of the Al-Maslamani (2014), 
which revealed that students were unfamiliar with the criteria of correct and 
acceptable behavior related to the use of technology. This result also differs from 
the results of Martin et al. (2019), which revealed that the level of students 
’understanding and practice of digital citizenship was low. 

8.2. Second question 

“Are there statistically significant differences at the level of significance (α 
= 0.05) in the degree to which secondary school students in Jordan possess 
digital citizenship skills attributed to variables: (gender, family monthly income, 
education system)?”. To answer this question, means and standard deviations of 
the degree to which secondary school students in Jordan possess digital 
citizenship skills were calculated, according to the levels of the study variables: 
gender, family monthly income, and the education system, as shown in table (2). 

Table 2. Means and standard deviations of the degree to which secondary school 
students in Jordan possess digital citizenship skills according to levels of 
study variables 

Standard 
deviation (SD) 

Mean 
(M) Sample Variable 

9.49 29.80 213 Male Gender 8.47 31.71 243 Female 
8.88 29.10 270 Less Than 1250 Dinars Family Monthly 

Income 8.60 33.31 186 More Than 1250 Dinars 
8.50 29.12 356 National Education System 8.09 36.88 100 International 

The results in table (2) show apparent differences between the means of the 
degree to which secondary school students in Jordan possess digital citizenship 
skills, according to the levels of the study variables: 1) gender: males (M=29.80, 
SD=9.49) and females (M=31.71, SD=8.47), 2) family monthly income: less 
than 1250 dinars (M=29.10, SD=8.88) and exceeds 1250 dinars: (M=33.31, 
SD=8.60), 3) education system: national education system (M=29.12, SD=8.50) 
and international education system (M=36.88, SD=8.09). Three-Way ANOVA 
was performed to examine the observed differences as shown in table (3). 
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the necessity of not sharing digital content that carries copyright without 
permission and the importance of respecting others in the digital community. 

The digital literacy element has achieved fifth percentile rank with a 
medium degree can be attributed to the widespread adoption of technology 
among students for both scientific and social purposes. Technology has become 
an integral part of student lives, as the introduction of distance learning has 
brought radical changes in the way of education. Nevertheless, students are now 
challenged, as they have to adopt new technologies in learning. 

As for digital access, it has achieved the sixth percentile rank, which is 
considered low in comparison with prior elements ranks. This can be attributed 
to low financial capabilities in developing countries. This is what we are 
witnessing nowadays; some students lacking the connectivity they need to 
complete schoolwork at home, even though the internet has become an essential 
part of the educational process. Moreover, some schools do not have sufficient 
digital equipment or connectivity compared to the number of students, in 
addition to slow equipment, frequent breakdowns, and lack of periodic 
maintenance.  

Digital commerce has achieved the seventh percentile rank, which is 
considered low in comparison with prior elements ranks. Even though the world 
is shifting toward the internet-based transaction, Jordanian society is still 
adapting to use the internet in financial transactions; this can be attributed to fear 
of digital fraud and online scammers. 

Despite the importance of digital rights and responsibilities element, as it 
plays an essential role in educating students on the ethics students must adhere to 
in the digital world and the risks of using digital materials illegally, it has 
achieved eighth percentile rank. As some students are unfamiliar with the ethics 
of using digital websites, data, and multimedia and the protocols followed 
globally to protect digital rights, such as the rights of inventors and copyrights.  

Digital communication has achieved the lowest percentile rank; this can be 
attributed to reasons related to digital access; as some categories of the Jordanian 
society lack financial resources to secure means of technological communication 
for their children such as smartphones used to communicate with others through 
social networks and videoconferences. Besides, some schools do not have 
sufficient digital equipment or connectivity compared to the number of students, 
in addition to slow equipment, frequent breakdowns, and lack of periodic 
maintenance. 

The degree of digital citizenship possessed by secondary school students in 
Jordan was medium. This result can be attributed to the absence of a dedicated 
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(P=64.50%, M=3.87, SD=1.40). The third rank is digital health and wellness 
(P=63.82%, M=3.19, SD=1.29). The fourth rank is the digital laws (P=60.86%, 
M=4.26, SD=1.74). The fifth rank is digital literacy (P=60.71%, M=4.25, 
SD=1.40). The sixth rank is digital access (P=55%, M=2.75, SD=1.40). The 
seventh rank is digital Commerce (P=54.80%, M=2.74, SD=1.35). The eighth 
rank is the digital rights and responsibilities (P=53.02%, M=2.65, SD=1.36). The 
final rank is the digital communications (P=49.40%, M=2.47, SD=1.27). 

Digital security has achieved the highest percentile rank with a medium 
degree. This result can be attributed to students ’awareness of privacy and 
information security concepts because they acquired these concepts through their 
study of computer subjects in school. This result can also be attributed to the 
interest of Jordanian society, including students, in digital security, as it may 
help them to protect their technological devices and personal data from viruses 
and malware, especially after the emergence of programs and sites that may 
appear safe. This result is consistent with Al-Sehim (2019), which emphasizes 
that digital security is an important aspect in students' lives to protect their data. 
This result can be related to what Al-Maslamani's (2014) study concluded that 
54.5% of students have encountered problems related to technology, such as 
identity theft via the Internet which requires them to be aware of all aspects of 
digital security to protect themselves in the digital community. 

The digital etiquette element has achieved the second percentile rank and a 
medium degree. This result can be attributed to the stunning increase in the use 
of technology in student daily life, such as using e-mail to communicate with 
their teachers and building relationships through social media, hence students 
need to be aware of basic digital etiquette to meet the expectations of the digital 
world. This result differs from the findings of Martin, Gezer, & Wank (2019), 
which concluded that students ’perceptions of Internet etiquette were low.  

As for digital health and wellness, it has achieved third percentile rank and 
medium degree, which can be attributed to the effective educational role played 
by the media to raise student awareness of the potential physical and 
psychological health problems accompanied by the intensive use of technology. 
This requires them to reconcile the use of modern technology with maintaining 
health; this result is consistent with Al-Sehim (2019) study, which stated that 
students must have high awareness in the digital health and wellness as it is 
considered one of the most important aspects of technology. 

Digital laws element has achieved the fourth percentile rank, which can be 
attributed to the role of media in spreading digital law concept among students 
and promoting awareness towards the restrictions that govern technology, and 
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7.5. Statistical treatments  

The data were collected for this study out of the target sample, encoded, 
entered into a computer, and processed using Statistical Program for Social 
Sciences (SPSS) as follows: 1) means, standard deviations, and percentages 
were calculated to answer the first question; the, and 2) Three-Way ANOVA 
was performed to answer the second question. 

8. Results and discussion 

8.1. First question 

“What is the degree of secondary school students in Jordan possess digital 
citizenship skills?”.The results related to this question showed that the degree of 
possession of digital citizenship skills among the study sample was medium. 
Further, the degree of the nine elements of the digital citizenship measured in the 
study tool was medium, and the elements arranged according to the percentage 
of the degree of possession in descending order as follows: digital security, 
digital etiquette, digital health and wellness, digital laws, digital literacy, digital 
access, digital commerce, digital rights and responsibilities, digital 
communication. As shown in table (1).  

Table 1. Means, standard deviations, and percentages of the degree to which 
secondary school students in Jordan possess digital citizenship skills, 
arranged in descending order according to the percentage of possession 
degree  

Degree 
Standard 
Deviation 

(SD) 

Mean 
(M) 

The Percentage of 
Possession Degree 

% (P) 

Number of 
Items Element Name 

Medium 2.03 4.64 66.29 7 Digital Security 
Medium 1.40 3.87 64.50 6 Digital Etiquette 

Medium 1.29 3.19 63.82 5 Digital Health and 
Wellness 

Medium 1.74 4.26 60.86 7 Digital Laws 
Medium 1.40 4.25 60.71 7 Digital Literacy 
Medium 1.40 2.75 .0055 5 Digital Access 
Medium 1.35 2.74 54.80 5 Digital Commerce 

Medium 1.36 2.65 53.02 5 Digital Rights and 
Responsibilities 

Medium 1.27 2.47 .4049 5 Digital 
Communication 

Table (1) shows that the digital security element has achieved the first rank 
(P=66.29%, M=4.64), SD=2.03). The second rank is the digital etiquette element 
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Group 4: the total score, that is, the total sum of the items of the study tool. The 
maximum score value (52) and the degrees of this group as follows: 1) low: 
the mean is from zero to 17.33, 2) medium: the mean is from 17.34 to 34.66, 
and 3) high: the mean is from 34.67 to 52.00. 

7.3. Validity and reliability  

The test in its initial stages consisting of (54) items was presented to a group 
of arbitrators, to ensure the validity and reliability of each item and to determine 
how they relate to the objectives of the study. The items with less than 80% have 
been deleted, and some were amended. The tool final form consisted of (52) 
items, distributed over the nine dimensions of digital citizenship. 

Further, the reliability of the study tool items was verified by applying it to 
an exploratory sample from outside the study sample consisting of (30) male and 
female students, Pearson correlation coefficient was calculated between the 
score of each item and the total degree of the field to which it belongs. The 
results showed relatively high correlation coefficients and statistically significant 
function at the level of significance (α = 0.05) between the score of each item 
and the total score for the field to which it belongs, where the values ranged 
between (0.38-0.67), which are suitable coefficients for this study to fulfill its 
objectives. 

Pearson correlation coefficient was calculated between the degree of each 
field and the total score of the study tool, the values ranged between (0.50 -
0.824), which are high, statistically significant at the function level (α = 0.05), 
and suitable to conducting this study. 

Furthermore, the reliability of the study tool items was verified by applying 
it to an exploratory sample from outside the study sample consisting of (30) 
male and female students, and the reliability of the study tool was verified by 
calculating the internal consistency coefficient in terms of Cronbach's Alpha 
equation, and its value was (0.89). This value is considered high and indicates 
the high reliability of the tool. 

7.4. Study variables 

The study included two types of variables. First, the independent variables: 
1) gender (male, female), 2) family monthly income (less than 1250 Dinars, 
more than 1250 Dinars), and system education (national system, international 
system). Second, the dependent variable, which is the degree to which secondary 
school students in Jordan possess digital citizenship skills. 
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of the sample at this level is (26) students and this sample is small and does not 
present accurate statistical significance results. The sample size was increased at 
this level to become (100) students from the international system, i.e., (21.9%) 
of the study sample. The study sample became (456) male and female students 
chosen by the stratified random method according to variables gender, family 
monthly income, and education system. 

7.2. Study tool 

The researchers reviewed related literature and previous studies and 
developed a test to achieve the purposes of the study. The test consisted in its 
final form of (52) items divided into two main parts: the first section; included 
study variables: gender, monthly household income, and the education system. 
The second section included (52) multiple-choice questions, for each question 
four alternatives. The answers were limited to the alternatives presented so that 
the correct answer represents only one answer from the proposed alternatives. 
The respondent on the item received a score (1) for each correct answer and zero 
for each wrong answer. The test items were divided into the nine areas of digital 
citizenship: digital literacy included (7) items, digital etiquette included (6) 
items, digital laws included (7) items, digital health and wellness included (5) 
items, digital access included (5) item, digital communications included (5) 
items, digital security included (7) items, digital commerce included (5) items, 
and digital rights and responsibilities included (5) items. 

The following statistical standard was used to interpret the means of the 
study sample responses to the study tool, as the means of the sample scores were 
divided into three degrees: (low, medium, and high), then dividing the fields into 
groups according to the maximum score for each field. 
Group 1: include the following dimensions: digital literacy, digital laws, and 

digital security. The maximum score value is (7), and the degrees of this 
group as follows: 1) low: the mean is from zero to 2.33, 2) medium: the 
mean is from 2.34 to 4.66, and 3) high: the mean is from 4.67 to 7.00. 

Group 2: include the following dimensions: digital health and wellness, digital 
access, digital communications, digital commerce, and digital rights and 
responsibilities. The maximum score value is (5), and the degrees of this 
group as follows: 1) low: the mean is from zero to 1.66, 2) medium: the 
mean is from 1.67 to 3.33, and 3) high: the mean is from 3.34 to 5.00. 

Group 3: include the digital etiquette dimension. The maximum score value is 
(6), and the degrees of this group as follows: 1) low: the mean is from zero 
to 1.99, 2) medium: the mean is from 2.00 to 3.99, and 3) high: the mean is 
from 4.00 to 6.00. 
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The degree of possession: The level of theoretical and practical knowledge of 
digital citizenship skills that secondary school students possess in Jordan 
and is measured by the degree expressing the mean of the total scores of 
secondary school students in Jordan on the items of the study tool prepared 
for this purpose. 

Skills: Practices represented in being able to accomplish activities or tasks 
related to digital citizenship with extreme accuracy, speed in 
implementation, sequential and coordinated manner, which are estimated by 
the total score that the student obtains on the items of the study tool 
prepared for this purpose. 

Digital Citizenship: A group of practices that secondary school students in 
Jordan perform correctly and consistently in their interaction in the digital 
world, based on a set of humanitarian and societal rules, ideas, and 
principles. It is related to topics such as digital access, and digital 
commerce, digital communication, digital literacy, digital etiquette, digital 
laws, digital rights and responsibilities, digital security, and digital health 
and wellness. It is measured by the total score students obtain by responding 
to the study tool. 

6. Study limitations 
The current study was limited to revealing the degree to which secondary 

school students in Jordan possess digital citizenship skills. Further, it is limited 
to A representative sample of the eleventh and twelfth-grade students was 
selected from secondary schools in the directorates of education in the 
governorate of the capital, Amman. Jordan, in the first semester of the academic 
year 2020-2021. Furthermore, the results of this study are determined by the 
psychometric properties of the study tool and the study sample objectivity. 

7. Study methodology 

The study adopted the descriptive survey approach to reveal the degree to 
which secondary school students in Jordan possess digital citizenship skills. 

7.1. Study population and sample  

The study population consisted of all secondary school students in grades 
eleventh and twelfth from the directorates of education in the capital Amman 
governorate, for the academic year2020/2021. Their number (85,544) students. 
Richard Geiger's equation was used to calculate the sample size, and by applying 
this formula to the study population. The study sample size is (382) students. 
Hence one level of the variables, which is the international system variable in 
the education system, constitutes (7%) of the study population. That is, the size 
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integral part of youth's life, especially secondary school students as they are 
spending much time on social media and are considered among the largest 
category that uses these applications, which necessitates a high awareness in 
dealing with technology in the digital world (Al-Debaisi & Al-Tahat, 2013). 
Therefore, the researcher found that it is important to conduct a study to reveal 
the degree to which secondary school students in Jordan possess digital 
citizenship skills to identify the skills that should be developed for this category, 
which contributes to the preparation of digital citizens who know how to use 
digital technologies legally and safely. This study aimed to reveal the degree to 
which secondary school students in Jordan possess digital citizenship skills, and 
to answer the following questions: 
1. What is the degree to which secondary school students in Jordan possess 

digital citizenship skills? 
2. Are there statistically significant differences at the level of significance (α = 

0.05) in the degree to which secondary school students in Jordan possess 
digital citizenship skills attributed to variables: (gender, family monthly 
income, education system)? 

4. Study objectives and significance 

This study aims to identify the degree to which secondary school students in 
Jordan possess digital citizenship skills attributable to variables: gender, family 
monthly income, and the education system. 

The significance of the study can be determined as follows: Firstly, this 
study reveals the degree to which secondary school students in Jordanian schools 
possess digital citizenship skills, as they are considered among the largest 
category that uses the internet and social networks and it discusses the skills 
required for interaction and communication in the digital age. Secondly, it is 
expected that this study will provide a theoretical framework about the degree to 
which secondary school students in Jordan possess digital citizenship skills, 
which may help raise awareness among students to help them protect their 
digital data. Thirdly, the results of this study can provide guidance to educational 
institutions on the extent to which secondary school students are aware of digital 
citizenship skills. Fourthly, the results of this study may help in conducting 
further researches and studies related to the degree to which secondary school 
students possess digital citizenship skills. 

5. Definition of terms 

Several terms were mentioned in this study, to ensure consistency 
throughout the study, the following operational definitions are provided. 
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results of the study showed that the level of students' understanding and 
practices of digital citizenship was low, there were no statistically significant 
differences in the teachers’ perceptions according to the school level, and the 
study showed that teachers who teach digital citizenship have positive 
perceptions of the digital citizenship practices of their students. 

Furthermore, many studies investigated the level of digital citizenship 
among university students from their perspective. For instance, Al-Sulayhat, Al-
Falouh & Al-Sarhan (2018) aimed at identifying the degree of awareness of 
digital citizenship concept among undergraduate students in Educational 
Sciences College in Jordan. The study adopted the descriptive approach, and a 
questionnaire was distributed to the study sample of (230) students selected 
randomly. The study found that the degree of students ’awareness of the digital 
citizenship concept was moderate and accordingly, the study recommended the 
necessity of educating students to protect themselves while participating in the 
Internet community. Al-Rashed (2019) aimed to reveal the level of digital 
citizenship of students in Jordanian public universities from their perspective, it 
was applied to a total sample of (5200) students randomly selected from (6) 
universities, the researcher used the descriptive analytical approach, and a 
questionnaire consisting of (45) was distributed to the study sample. The results 
indicated that their average was (3.82) out of (5), and the study recommended 
raising the awareness of digital citizenship among Jordanian public university 
students. 

To the researchers' best knowledge, this study is the first study that 
investigated the level of digital citizenship among secondary school students in 
Jordan and the first study to conduct a test consisting of items formulated to 
express behavioral responses to life situations that students are exposed in the 
digital world to measure their digital citizenship skills. 

3. Study problem and questions 

Digital citizenship aims to prepare students to engage in society and actively 
participate in serving the interests of the nation, especially in terms of the 
increase in the number of users of new digital media in Jordanian society. For 
instance, the number of Facebook users reached about (4) million users, while 
the number of YouTube users reached about (2) million, and the number of 
Google site users reached about (2) million, while the number of Amazon e-
commerce website reached about (550) thousands (Alexa, 2020). 

Through the researchers' experience in the education field and their concern 
as parents and observers of the technological influences in all areas of children's 
lives, especially that they can find various attractive and easy to access digital 
sites available for individuals. Moreover, social networks are becoming an 
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1.5. The role of education in developing digital citizenship 

The term "digital citizenship education" refers to promote the responsible 
use of technology by providing students with the required skills to deal with 
digital content, which protects them from the dangers of using technologies 
(Coyle & Hood, 2010). Al-Mallah (2017) explains that digital education is 
concerned with preparing teachers and students to interact positively and 
responsibly through various digital resources and technologies. 

Sadiq (2019) emphasizes that educational institutions are primarily 
responsible for spreading digital citizenship culture among members of the 
society, by adopting effective strategies and scientific methodology and applying 
known digital citizenship standards to evade technological hazards resulting 
from the digital revolution. 

2. Previous studies 

Both researchers devoted much time to review the most recent studies 
relevant to the subject of the study. Of these studies that investigated the level of 
digital citizenship among secondary school students from their perspective: Al-
Maslamani (2014) aimed to define the concept of digital citizenship and the 
extent of the importance of it in this age group. The study proposed a vision to 
support the role of education in instilling the values of digital citizenship. The 
study sample consisted of (300) students and a questionnaire was distributed to 
reveal the tendency of secondary education students in Egypt towards the use of 
digital technology. The results of the study revealed that students are not familiar 
with the standards of correct and acceptable behavior related to the use of 
technology, and they are not qualified to deal with technology communities. 

On the other hand, some studies investigated the level of digital citizenship 
among secondary school students from teachers' perspective: Al-Muhammad 
(2018) aimed to discuss the factors affecting the values of digital citizenship 
among secondary school students from teachers' perspective in Jordan, and the 
impact of gender, Experience, educational qualification, and training courses 
variables. The study sample consisted of (208) teachers chosen by random 
stratified method, and the researcher used a questionnaire and adopted the 
descriptive and analytical approach. The results showed that the values of digital 
citizenship among secondary school students from the teachers' perspective were 
medium. Among these studies, a study conducted by Martin, Gezer, & Wang 
(2019) in the United States of America aimed to reveal teachers' perceptions of 
digital citizenship practices among their students, from kindergarten to twelfth 
grade in the following areas: Cyberbullying, Digital footprint, digital privacy, 
internet etiquette, and digital identity. The researchers adopted the descriptive 
approach and (107) questionnaires were distributed to the study sample. The 



The Degree to Which Secondary School Students in Jordan …   Jerash for Research and Studies 

 3927

users often overlook what is appropriate or inappropriate, or even illegal 
when publishing information on the Internet (Ribble, 2011). 

Element 7: Digital rights and responsibilities: this element describes the 
requirements and freedoms extended to individuals in the digital world, 
which allow them to access various technologies. As the digital citizen has a 
set of rights, such as sharing personal opinions under legitimate frameworks 
and blocking suspicious sites, these rights are associated with a set of 
responsibilities, such as the ethical use of online resources, including citing 
sources and requesting permissions, and reporting cyberbullying and threats 
(Al-Sayed, 2016; Al-Qahtani, 2017). 

Element 8: Digital health and wellness: many technology users, especially 
youth, are at particular risk of developing internet addiction due to excessive 
Internet use; these users need to be aware of the health risks inherent in the 
use of digital technology, as experts often recommend resisting this type of 
addiction by avoiding its causes (Al-Qahtani, 2017). 

Element 9: Digital security: which are the procedures for ensuring electronic 
data protection. The idea of protecting what we have is not foreign to 
anyone; people put locks on the doors of their homes, and install security 
systems to protect their possessions, it is also imperative in the digital 
community to protect your data, by installing and updating antivirus 
program and backing up data (Al-Shayab & Toualbeh, 2018).  

1.3. The significance of digital citizenship in education 

The new media reality necessitates introducing digital citizenship education, 
especially in the absence of censorship in families and educational institutions 
and the transformation of communication channels into portable personal 
devices. This imposes new responsibilities on the educational systems, to 
educate and train the individuals on the proper use of media and technology, to 
protect them, and encourage critical thinking skills, which allows them to make 
the right decisions in the digital world (Saudi Ministry of Education, 2020). 

1.4. Challenges to promoting digital citizenship  

Rapid technological change has posed additional challenges in developing 
countries; these challenges are related to the appropriate use of technology 
including social impact and ethical implications of new technologies (Al-
Mallah, 2017). Therefore, it is important to promote digital citizenship among 
members of the society, which requires educational institutions to adopt 
effective strategies to raise good digital citizen who is aware of the ethical and 
safety concerns while using technology (Sadiq, 2019). 
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Further, it is represented in the duties or obligations that they should adhere to 
while using technology.  

1.2. Digital citizenship elements  

Digital citizenship has nine elements agreed upon by the International 
Society for Education Technology (ISTE, 2020). These elements have been 
identified to provide a better understanding of digital citizenship subjects, and an 
organized method for learning them, as follows: 
Element 1: digital communications: which refers to the electronic exchange of 

information. Social networks and smartphones have changed the means of 
communication in societies; students can easily communicate around the 
world. Accordingly, educational institutions have developed a set of policies 
and laws for digital communications; some see that adopting digital 
communication tools in schools and classrooms provide various learning 
opportunities, while others are against using such tools (Ribble, 2011). 

Element 2: digital commerce: which can be defined as selling and buying goods 
electronically. Furthermore, it is known as the combination of technologies 
and services to accelerate the performance of commerce exchange 
operations (Hussein, 2011). It is often considered the most difficult element 
for educators to address in the classroom, as teachers may believe it is not 
their responsibility to teach students to be careful consumers, though, online 
purchasing has become an important aspect of students’ lives. (Ribble, 
2011) 

Element 3: digital access: which means full electronic participation in society, as 
the use of technology requires equal opportunities for all individuals (Ohler, 
2010). 

Element 4: digital literacy: which refers to the process of learning about 
technology and the use of technology, as understanding how technology 
works is considered one of the most important aspects of it so that it can be 
used in the most appropriate manner. Despite the importance of this aspect; 
it is often overlooked; the focus is on learning the technology itself, with 
little time to discuss what is appropriate or inappropriate (Ribble, 2011). 

Element 5: digital etiquette: which refers to the electronic standards of conduct 
when using e-mail, social networking sites, chat rooms, newsgroups, and 
other technological means of communication. It can be defined as the set of 
rules that a digital citizen must follow while using the Internet, such as 
avoiding publishing false statements or disturbing others by sending 
unwanted emails, in large quantities (Abdel Tawab, 2019). 

Element 6: digital laws: which refers to the digital responsibility for actions and 
deeds. Technology has made it easier for users to share information, but 



The Degree to Which Secondary School Students in Jordan …   Jerash for Research and Studies 

 3925

1. Introduction and Background 

The rapid spread and growth of the Internet have helped the gradual 
emergence of a new type of societies, namely virtual societies. These Societies 
are known to be a new space inhabited by groups in which conferences are held, 
institutions and museums are established, and it differs in its topography, nature, 
laws, and norms from the space of reality, as no central authority to govern it 
(Al-Ghaffar, 2015). These societies require individuals to possess a set of 
distinct skills that enable them to interact efficiently in the digital world and 
ensures their awareness of their duties and rights, which is so-called digital 
citizenship (Mabrok & Metwally, 2017). That is, digital citizenship is based on 
the use of information and communication technology to establish new 
citizenship relations in a virtual world that provides its members with greater 
opportunities to participate, express their identity and ideas without any limits or 
restrictions. Further, it helps individuals build ideological relations within virtual 
groups that enable them to overcome the limits of time and space, or what some 
have expressed with the end of geography and the end of the traditional state, 
and the emergence of the so-called hypothetical state. (Al-Koot, 2015) 

1.1. Digital citizenship definition  

Ribble (2006) explains that digital citizenship is a new concept in digital 
education, as it aims to find ideal methods, programs, and means to guide and 
protect technology users, especially children, and adolescents, by identifying 
what is right and wrong while dealing with new technologies, as it became 
almost impossible to monitor what they watch on their mobile phones. Digital 
citizenship aims to find a digital citizen who uses modern technology effectively 
and seeks to protect his country and its interest, especially when using social 
media, by avoiding abusing and defaming others (Ribble, 2006). 

According to Ribble (2008) digital citizenship involves preparing 
individuals for a society full of technology, by providing them with various 
technological skills, and preparing them to adhere to standards of acceptable 
behavior while using technology, this contributes to preserving the country's 
national identity and strengthening the ties between members of society. Alberta 
Education (2014) demonstrates that digital citizenship requires following ethical 
principles, and finding a balance between enabling individuals to use technology 
and being responsible for the benefit of the digital community. Further, it 
requires participation from local and regional communities to prepare youth for 
effective participation in these societies. 

Al-Dahshan (2015) adds that digital citizenship is defined as the standards 
and principles adopted in all uses of digital technology, which are represented in 
the set of rights that the individuals should possess while using technology. 
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  درجة امتالك طلبة املرحلة الثانوية في األردن ملهارات املواطنة الرقمية
  

 عمـان،  والتطوير،نوبل للتدريب شركة مدير قسم تكنولوجيا التعليم في ، دارين نهيد عبد الهادي
  .األردن

، عمـان،  فـي قسـم المنـاهج والتـدريس، الجامعـة األردنيـة      أسـتاذ مسـاعد   ، عـاروري  يوسف محمـود 
  .األردن

  

  ملخص

، درجة امتالك طلبة المرحلة الثانوية في األردن لمهارات المواطنة الرقميةهدفت الدراسة إلى تعرف 
، الشهري لألسرةوالدخل  الجنس، :فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيراتوالتعرف على مدى وجود 

وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة، ). دولي/وطني(ونظام التعليم 
: فقرة مصنفة حسب مجاالت المواطنة الرقمية التسعة) 52(مكونة من ) اختبار(وتم إعداد أداة الدراسة 

التنور الرقمي، واللياقة الرقمية، والقوانين الرقمية، والصحة والسالمة الرقمية، والوصول الرقمي، 
ووزعت أداة . واالتصاالت الرقمية، واألمن الرقمي، والتجارة الرقمية، والحقوق والمسؤوليات الرقمية

طالبا وطالبة من طلبة ) 456(الدراسة بعد التأكد من صدقها وثباتها على عينة الدراسة المكونة من 
تائج الدراسة بعد إجراء وأظهرت ن. المرحلة الثانوية، الذين تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية

 درجة امتالك طلبة المرحلة الثانوية في األردن لمهارات المواطنة الرقميةالتحليالت اإلحصائية المناسبة أن 
كانت متوسطة، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير الجنس ولصالح 

الطلبة الذين ينتمون إلى اسر يزيد دخلها شهري عن  اإلناث، ولمتغير الدخل الشهري لألسرة ولصالح
وأوصت الدراسة بزيادة الوعي لدى . دينار، ولمتغير نظام التعليم ولصالح الطلبة في النظام الدولي 1250
بمفاهيم وقيم المواطنة الرقمية وتدريبهم على -وخاصة في المدارس التي تطبق المنهاج الوطني- الطلبة 

التعامل مع التكنولوجيا، كما أوصت باستحداث مقرر للمواطنة الرقمية، وإقراره ضمن السلوك اإليجابي في 
 .الخطط والمسارات الدراسية

 .األردن درجة امتالك، ،طلبة المرحلة الثانوية المواطنة الرقمية،: المفتاحية الكلمات
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The Degree to Which Secondary School Students in Jordan Possess 
Digital Citizenship Skills 

  
Dareen N. Abdelhadi  *  and Youssef M. Arouri ** 

  

Abstract 
The purpose of this study was to identify the degree to which secondary school 

students in Jordan possess digital citizenship skills and to identify the extent of 
statistically significant differences attributed to variables: gender, family monthly 
income, education system. The researcher used the descriptive survey analysis approach 
to conduct the study; the study tool (A test) was prepared consisting of (52) items and 
they were classified according to the nine elements of digital citizenship as follows: 
digital literacy, digital etiquette, digital laws, digital health and wellness, digital access, 
digital communications, digital security, digital commerce, digital rights and 
responsibilities. After verifying the test validity and reliability, it was distributed to the 
study sample consisting of (456) male and female students, they were chosen by the 
stratified randomized method. The study found that the degree to which secondary 
school students in Jordan possessed digital citizenship skills was medium, and the results 
of the study showed statistically significant differences attributed to the gender and for 
the benefit of females, and the results indicated that there were statistically significant 
differences attributed to the income and for the benefit of students who belong to 
families whose monthly income exceeds 1250 Dinars, and the results indicated that there 
were statistically significant differences attributed to the education system and for the 
benefit of students in the international system. The study recommended the introduction 
of a digital citizenship curriculum in schools and endorsing it within the educational 
plans and paths. 

Keywords: Digital citizenship, Secondary school students Degree of possession, Jordan. 
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