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االهداء
إنه لمن دواعي سرورنا وامتياز كبير أن نقدم اإلصدار السابع عشر من المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي لجميع
الباحثي ن والدكاترة المنشورة بحوثهم في العدد ،كما نوجه كلمة الشكر والتقدير الى لجميع المساهمين والداعمين للمجلة
األكاديمية والمشاركين في انتاج هذا الصرح العلمي و المعرفي .
المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي
منارة البحث العلمي
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أثر التدريس باستخدام تراكيب كيجان ( )Kaganللتعلم التعاوني في التحصيل
الدراسي والقدرة على حل المشكالت لدى عينة من طالبات مقرر أحياء  3بالتعليم
الثانوي – نظام المقررات مسار العلوم الطبيعية بمدينة مكة المكرمة
"The Impact of using Kegan structures for cooperative learning on the
Achievement and Problem Solving in a Sample of Students Biology (3) in
"Secondary Education System in Holy Makah city
إعداد :د /مها محمد حميد العتيبي
دكتوراه مناهج وطرق تدريس العلوم ،وزارة التعليم  -المملكة العربية السعودية
Email: aa-smart@hotmail.com

الملخص
هدف البحث الحالي إلى التعرف على أثر التدريس باستخدام تراكيب كيجان للتعلم التعاوني في التحصيل
الدراسييي والقدرة على حل المشييك ل لدع عينة مط طالبال مقرر أحيا  3بالتعليم الثانوي – نظام المقررال
مسار العلوم الطبيعية بمدينة مكة المكرمة ،وقد طبق البحث على عينة حجمها ( )54طالبة مط مقرر أحيا 3
بمكة المكرمة ،وقد تم اختيار أحد الفصليط كمجموعة ضابطة ويشمل ( )22طالبة ،واآلخر لتمثيل المجموعة
التجريبية ويشييييمل ( )23طالبة ،وقد طبق البحث في الفصييييل الدراسييييي الثاني للعام الدراسييييي 6531هـييييييييي -
6531هـيييييييييييي ،وتم إعداد دليل المعلمة متضييييييمنا ق أوراق النشيييييياط وخطة إعداد الدرو
 ،Kaganوتم تطبيق االختبيار التحصيييييييلي ،ومقييا

وفق تراكيب كيجان

حيل المشييييييك ل قبليا ق على المجموعتيط بعد التأكد مط

صيدقهما وثباتهما ،ثم تدريس طالبال المجموعة التجريبية باستخدام تراكيب كيجان  Kaganللتعلم التعاوني،
وتم تطبيق أدوال التجربية بعيدييا ق على طيالبيال المجموعتيط .والختبيار صييييييحية فروت البحيث تمي معالجة
البيانال إحصائيا ق باستخدام اختبار (ل) ،وحجم األثر ،وتم التوصل إلى النتائج التالية:
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) بيط متوسييييج درجال المجموعةα≤0.05(  توجد فروق ذال داللة إحصييييائية عند مسييييتوع الداللة.6
التجريبية ومتوسج درجال المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ل ختبار التحصيلي لدع طالبال
. لصالح طالبال المجموعة التجريبية3 مقرر أحيا
) بيط متوسييييج درجال المجموعةα≤0.05(  توجد فروق ذال داللة إحصييييائية عند مسييييتوع الداللة.2
حل المشيييييك ل لدع

التجريبية ومتوسيييييج درجال المجموعة الضيييييابطة في التطبيق البعدي لمقيا
. لصالح طالبال المجموعة التجريبية،3 طالبال مقرر أحيا
.وفي ضو هذه النتائج تقدم الباحثة بعدد مط التوصيال والمقترحال

. طرق التدريس، التحصيل، حل المشك ل، تراكيب كيجان، التعلم التعاوني:الكلمات المفتاحية

"The Impact of using Kegan structures for cooperative learning on the
Achievement and Problem Solving in a Sample of Students Biology (3) in
Secondary Education System in Holy Makah city"

Dr. Maha Mohammad H. Alotaibi

Abstract
The Impact of using Kegan structures for cooperative learning on the Achievement
and Problem Solving in a Sample of Students Biology (3) in Secondary Education
System in Holy Makah city , and to solve the research problem and to achieve its
objectives was to use the approach quasi-experimental, and applied research on a
sample size (45) students from students of third grade secondary school in the city
of Holy Makah, in high school (45), has been selected one of classes as a control
group and includes (22) student, and the other to represent the experimental group
and includes (23) student, has been applied research in the second semester of the
academic year 1436 AH - 1437 H, and was preparing a Teacher's Guide, including
the activities of Kagan Structures and working papers and plan the preparation of
lessons according to the Kagan Structures, was applied achievement test, and
problem solving scale.
www.ajrsp.com
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The experiment started by the pre-test and the problem solving scale and ended by
the post-test and the problem solving scale.
To test the validity of hypotheses of the research data were treated statistically using
the t-test, and effect size, was reached following results:
1- There are statically significant differences in the student's achievement at the level

( 0.05) between the experimental group and the controlled group in the favor of
the experimental group.
2- There are statically significant differences in the student's abilities in problem

solving at the level( 0.05) between the experimental group and the controlled
group in the favor of the experimental group.
The study came out with a number of suggestions and recommendations.

Keyword: cooperative learning, Kagan structures, problem solving, Achievemen,
Teaching Methods.

مقدمة :Introduction
سييييييعي طرق التيدريس الحيديثية إلى التركيا على دور المتعلم أثنيا عملية التعلم ،بحيث يكون هو محور
العمليية التعليميية ،ليذليت تم ايجياد طرائق تيدريس ونمياذي تعليميية تسيييييياعيد في بنا معارف المتعلم ومهارات
وميول وتلبي حاجات ومنها الطرق التدريسيييية القائمة على التعلم النشيييج ،والتعلم التعاوني ،وحل المشيييك ل
والتعلم باالستقصا وبنا الميول واالتجاهال.
وتعتبر مناهج العلوم بما تتضييييمن مط خبرال وما تكسييييب للطالبال مط مفاهيم ومهارال تعتبر مجاال خصييييبا
لتنمية القدرة على التعلم لديهط حيث تقوم فلسييييييفة تدريس العلوم على االهتمام باألسييييييلو العلمي في التفكير
وبقدرال الطالبال العقلية والتي يفترت بأن تؤهلهط لمواجهة مشك ل البيئة المحيطة بهط.
ويعتبر التعلم التعاوني مط أهم االسيييتراتيجيال التي تؤدي ممارسيييتها أثنا عملية التعلم إلى تحقيق األهداف
التعليمية المنشودة ،ولعل مط أبرز هذه األهداف التي يساهم التعلم التعاوني في تحقيقها رفع مستوع التحصيل
الدراسييي للطالبال ،فقد أكدل العديد مط الدراسييال منها دراسيية ريد ) (Ried,1993ودراسيية نجلة الربيعي
( 6111م ) ودراسة العيوني ( 2003م ) ،و دراسة اينا

عرقاوي (2002م ) ودراسة األستاذ ( 2063م

) على أهمية التعلم التعاوني في تنمية التحصيل الدراسي..
كيذليت كيان مط األهيداف التعليميية المهمية هو التمكط مط مهيارال حيل المشييييييك ل وقدرة الط

على

ممارستها أثنا عملية التعلم،
10
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لييذلييت في ن أنواع التعلم المختلفيية ( .Goldman&Pellegrino (2015 :34تتطلييب طرققيا مختلفيية للتييدريس
تؤكد بشكل متاايد على األهداف التعليمية المتعلقة بمهارال حل المشك ل وال زمة لنجاح الط

في القرن

الحيادي والعشييييييريط ،والتي ال يمكط تطويرهيا مط خ ل التعلم التقلييدي واليذي يركا على حفل الحقائق ير
المترابطة .بل تتطلب أهداف اليوم مسيارال لفهم أعمق تساعدهم على فهم متى وكيف ولماذا يستطيع الط
تطبيق ما يعرفون لدعم نقل المهارال واستخدام المعرفة في المواقف الجديدة.
الحظ الباحثة مط خ ل تدريسها لمقررال األحيا في المرحلة الثانوية ،بأن الطالبال ال يستطعط بقدر كبير
مط خ ل انتهاي الطرق التقليدية المعتمدة على الحفل واالسيييييتظهار التوصيييييل إلى اسيييييتخدام مهارال التفكير
العليا والوصيييييول إلى تحقيق مهارال حل المشيييييك ل لذلت رأل القيام بهذا البحث باسيييييتخدام تراكيب كيجان
 Kaganكطريقيية حييديثيية مط طرق التعلم التعيياوني تعطي قييد قرا مهمييا للطييالبييال في المشييييييياركيية والتفيياعييل
االجتماعي التعليمي فيما بينهط لمعرفة أثرها على القدرة على حل المشييييييك ل ،ورفع مسييييييتوع التحصيييييييل
الدراسي في مقرر األحيا .3

مشكلة البحث :Research Problem
تم تحديد مشكلة البحث في:
" معرفة أثر التدريس باسييتخدام تراكيب كيجان  Kaganللتعلم التعاوني في التحصيييل الدراسييي والقدرة على
حل المشيييك ل لدع عينة مط طالبال مقرر أحيا  3بالتعليم الثانوي – نظام المقررال مسيييار العلوم الطبيعية
بمدينة مكة المكرمة.

أهداف البحث :Research purposes
-6

التعرف على أثر التدريس بتراكيب كيجان  Kaganفي التحصيييييل الدراسييييي في مقرر أحيا 3
لدع طالبال المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة

-2

التعرف على أثر التدريس بتراكيب كيجان  Kaganفي القدرة على حل المشيييك ل في مقرر
أحيا  3لدع طالبال المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة.

أهمية البحث :Importance of research
تكمط اهمية البحث في ضو ما أبرزه مط نتائج في النقاط التالية :
 -6أهميية البحث الحالي للمعلم  ،ب ط ع على كيفية التدريس باسييييييتخدام تراكيب كيجان Kagan

للتعلم

التعاوني وتاويدة بالدليل االرشييادي الخاب بهذه االسييترتيجيال بما تتضييمن مط جانب نظري  ،ومط جانب
تطبيقي باسييييتخدام الخطوال االجرائية ل سييييترتيجية داخل الصييييف الدراسييييي  ،مما يعود بنتائج إيجابية على
تحسيط عملية التعلم .
 -2أهمية البحث الحالي للطالبال حيث أن اسييييتخدام تراكيب كيجان  Kaganللتعلم التعاوني يسيييياعدهط
على اكتسا مهارال عملية محددة في التفكير وزيادة التحصيل الدراسي
11
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فروض البحث :Research Hypotheses
لحل مشكلة البحث وتحقيقا ق ألهداف  ،تم صيا ة الفروت التالية:
-6

ال توجد فروق ذال داللة إحصائية عند مستوع الداللة ( )α≤0.05بيط متوسج درجال المجموعة
التجريبية ومتوسييج درجال المجموعة الضييابطة في التطبيق البعدي ل ختبار التحصيييلي في مقرر
أحيا  3لدع طالبال المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة.

-2

ال توجد فروق ذال داللة إحصيائية عند مستوع الداللة ( )α≤0.05بيط متوسج درجال المجموعة
التجريبيية ومتوسييييييج درجيال المجموعية الضييييييابطية في التطبيق البعيدي لمقيا

القدرة على حل

المشك ل في مقرر أحيا  3لدع طالبال المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة.

حدود البحث :Research Limitations
اقتصر البحث على الحدود التالية:
 -6عينة مط طالبال المسيييتوع السييياد

نظام المقررال في المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة في الفصيييل

الدراسي الثاني للعام الدراسي 6531هـ6531 -هـ
 -2اسيتخدام تراكيب كيجان  Kaganللتعلم التعاوني في تدريس الفصل الثامط " الوراثة المعقدة والوراثة
البشيييييرية " والتاسيييييع " " الوراثة الجابئبة " مط مقرر أحيا  – 3التعليم الثانوي نظام المقررال ( مسيييييار
العلوم الطبيعية )

 -3مستوع الداللة :تم اختبار فروت الدراسة عند مستوع داللة   0.05

مصطلحات البحث :Research Terminology
تراكيب كيجان :Kagan
هي اسيييييتراتيجيال تعليمية يتم فيها تجميع الط

في مجموعال ير متجانسييييية ب رت التعلم مط بعضيييييهم

أيضييييييييا على تعايا تعلم الل يية والمحتوع أكثر بكثير مط العمييل
البعض .تعمييل تراكيييب كيجييان Kagan
ق
الجماعي والمجموعال التعاونية ()2008 ،Kagan
وتعرف إجرائياق :بأن مجموعة مط التراكيب التدريسيييييية القائمة على التعلم التعاوني والتي تقوم على أسيييييا
التفاعل بيط المحتوع (الوراثة المعقدة  /الوراثة البشرية  /الوراثة الجابئبة) وطريقة التدريس ،وتتيح الفرصة
للطالبال للتعلم والمشاركة الفعالة ،مما يساهم في زيادة مستوع التحصيل الدراسي ،واكتسا مهارال التفكير
العلمي وحل المشك ل.

12
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التحصيل :Achievement
عرف ع م ( )304 :2000بأن " درجة االكتسيييا التي يحققها فرد ما أو مسيييتوع النجاح الذي يحرزه أو
يصل إلي في مادة دراسية أو مجال تعليمي أو تدريبي معيط "
ويعرف إجرائياق :بأن مجموع الدرجال التي تحصيل عليها الطالبة في االختبار التحصييلي في الفصليط الثامط
" الوراثة المعقدة والوراثة البشيييييرية " والتاسيييييع " " الوراثة الجايئية " مط مقرر أحيا  – 3التعليم الثانوي
نظام المقررال (مسار العلوم الطبيعية)،
حل المشكالت : Problem Solving
عرّف ) Cassidy & Long (1996: 265حيل المشييييييك ل بيأنها :عملية معرفية يحاول األفراد مط
خ لها اكتشاف استراتيجيال وطرق فعالة للتعامل مع المشك ل اليومية التي يواجهونها في حياتهم.
كميا عرّفهيا العدل ( )60 :6114بأنها :قدرة الفرد على اشييييييتقاق نتائج مط مقدمال معطاة ،وهي نوع مط
األدا يتقيدم في الفرد مط الحقائق المعروفة للوصييييييول إلى الحقائق المجهولة التي يود اكتشييييييافها ،وذلت عط
طريق فهم وإدراك األسبا والعوامل المتداخلة فى المشك ل التي يقوم بحلها 0
وتعرف حل المشييك ل في هذه الدراسيية إجرائياق :بأن مجموع الدرجال التي تحصييل عليها الطالبة في مقيا
حل المشيييك ل المعد مط قبل الباحثة في الفصيييليط الثامط " الوراثة المعقدة والوراثة البشيييرية " والتاسيييع " "
الوراثة الجابئبة " مط مقرر أحيا  – 3التعليم الثانوي نظام المقررال (مسار العلوم الطبيعية).

األدبيات النظرية للبحث :Theoretical Literature
قدم سيبنسر كيجان  Kaganالساحة التعليمية بأسلو جديد)  Daniels, P. (2004: 2لتعليم األطفال مط
خ ل اسييييتراتيجيال توفر إمكانية انتقال المعلميط بسييييهولة مط المبادى إلى الممارسييييال ،وقد جا ل تجربة
التيدريس بتراكييب كيجيان  kaganكيأحيد االسييييييتراتيجيال التي اعتمدل على التعلم التعاوني في التعليم وقد
اوضييح األسييتاذ (  ) 62 :2063بداية تجربة التدريس بتراكيب كيجان  kaganكاسييتراتيجيال معتمدة على
التعلم التعاوني  ،حيث ذكر أن سييييبنسيييير كيجان  Spencer kaganترأ

في عام  6122م فريق بحثي

في كليية التربيية جامعة كاليفورنيا بأمريكا إلجرا دراسيييييية تجريبية مقارنة تكون عينتها مط ( )40طالبُا/
معلميا و ( ) 2000تلميذ  /تلميذة مط ت ميذ الصييييييف الثالث والرابع والخامس االبتدائي وتوزع العينة على
ق
المجموعتيط  :التجريبية التي درسيييي بطريقة التعلم التعاوني ،والضييييابطة التي درسيييي بالطريقة التقليدية ،
وأظهرل النتيائج تفوق المجموعية التجريبيية في التحصييييييييل وجوانب سييييييلوكية أخرع  ،ومط ذلت الحيط بدأ
اسييييييتخدامها في التعليم وقد كان لها )  Daniels, P. (2004: 2تأثيراق عميقا ق على ما يتم تعلم ألن نتائجها
التعليمية اإليجابية هي وظيفة ت يير ليس لما نعلم للط

ولكط كيف نقوم بالتدريس ،ولذلت ف ن اسييييييتخدام

هذه التراكيب في التعليم يتم مط خ ل ربج كيفية تعلم الدماغ بشيييييكل أفضيييييل مع فلسيييييفال وأسييييياليب التعلم
التعاوني والذكا المتعدد ونظ قرا ألن العديد مط األنشيييييطة في التراكيب المختلفة مصيييييممة وفققا لشيييييكل التعلم
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التعياوني فيمكط رؤيية النتيائج اإليجيابيية للط

في مجياالل التبيادل االجتماعي مثل فرب تعرت الط

لمهيارال القييادة والعميل الجمياعي وحيل النااعيال  ،واالسييييييتمياع إلى وجهال النظر المختلفة والتعبير عنها
جميعها ثب أنها ذال قيمة وإعداد ضيييييروري للنجاح في مكان العمل في المسيييييتقبل ،كما تم ّكط التراكيب مط
رفع مسييتوع تحصيييل الط

بشييكل كبير وتحسيييط المهارال االجتماعية مع تقليل مشيياكل االنضييباط .داخل

الفصول.
المبادى األساسية ( )Basic Principleللتدريس بتراكيب كيجان:
إن تراكيب كيجان مصييييييممة لتحقيق المبادى األربعة األسيييييياسييييييية للتعلم التعاوني ،وهذه المبادى كما حددها
 (2001: 10) Kagan & Highهي:
االعتماد االيجابي على اآلخر 1- p = positive Interdependence
المسؤولية الفردية 2- I = Individual Accountability
المشاركة العادلة 3- E: Equal Participation
التفاعل المتاامط

4- S: Simultaneous Interaction

تراكيب كيجان  Kaganالمستخدمة في هذا البحث:
تم في هذا البحث اسييييتخدام ( )60تراكيب مط تراكيب كيجان  Kaganفي تدريس الفصييييليط الثامط "
الوراثة المعقدة والوراثة البشييرية " والتاسييع " " الوراثة الجايئية " مط مقرر أحيا  – 3التعليم الثانوي نظام
المقررال (مسار العلوم الطبيعية) وفيما يلي توضيح لهذه التراكيب كما وردل (SKU: TSC . (2001: 1-
 6و هي:
 .6قلم ألثنيط  :Rolly Tableيطرح المعلم السؤال .يجيب الطالب األول ثم يسلمها لاميل المقابل ل في
الفريق ليسييييجل إجابة وبعد االنتها تعطي دقيقة واحدة لمناقشييييية األفكار بيط أعضيييييا الفريق ليجيب
على السؤال.
 .2الرؤو

سويا نفكر معا ق Numbered Heads Together

بعد أن يكتب الط

اجاباتهم في األوراق ،يضيييييعون رؤوسيييييهم معقا ويتبادلون االجابة ،ب مكان أي

طالب إعطا الجوا  ،يقوم المعلم باختيار رقم طالب مط المجموعة لمشاركة االجابة لبقية الط
 .3قف زاوي شارك

Stand up – pair up – share up

 .5تعليم األقران  :Peer Learningانييدميياي الط

في عملييية التعلم التعيياوني ،ويعتمييد على قيييام الط

بتعليم بعضهم بعضا
 .4الطاولة المستديرة  :Round Tableيطرح المعلم سؤاالق ،يحدد وق للتفكير في السؤال ،يحدد وق
ليكتيب الت مييذ اجيابتهم ،بحييث يسييييييجيل كيل تلمييذ جا مط االجيابية ،ويمرر الورقة باتجاه عقار
الساعة أو عكسها إلى تلميذ آخر ليدون اجابت أو يضيف عليها بدون مناقشة حتى نهاية الوق .
 .1سباق الثنائي  Rally Robin:ينتظم الط
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 .1المروحة  : Fan –N- Pikيلعب الفريق لعبة الورق للرد على األسييييئلة  ،كل زميل ل دور يدور مع
كل سؤال جديد
 .2أكتب ثم اعرت  :Quiz-N-Showيطرح المعلم ،سيييؤاالق ،يكتب الطالب اإلجابة ،ويعرضيييها على
زميل  /إذا كان اإلجابة صحيحة يقوم بتشجيع  ،وإذا كان خاطئة يكتفي بها الرأ : .
 .1أسأل أسأل ثم ب ّدل  :Quiz Quiz Tradeيقدم المعلم للط
بعدد ط

عدد مط البطاقال B.(2006)،Howard

الفصييل معدة مسييبقا .وج البطاقة يشييمل السييؤال وظهر البطاقة يشييمل اإلجابة األسييئلة على

البطاقال تشيييمل جميع المفاهيم المطلو اسيييترجاعها مع الط

ويطلب المعلم مط الت ميذ إختيار تلميذ

ان منهم ثم لطرح سيييييؤال ،إذا كان االجابة صيييييحيحة يعاز التلميذ لشيييييريكة ،وإذا كان خاطئة يبيط ل
االجابة الصحيحة ثم يقومون بتبادل األدوار ،وهكذا مع جميع الت ميذ.
 .60سييباق المدر يط Rally Couch:يسيياعد في ضييمان تلقي الط
مط مجرد مطييالبيية الط

للدعم مط أقرانهم عند الحاجة بدالق

بييالرجوع إلى المعلم للحصييييييول على الييدعم ،يمكط للمتعلميط في الفصيييييييل

الدراسيييي الحفاظ على المسيييا لة الفردية" ( )p. 41 ،2016 ،Hentgesمط خ ل أخذ المبادرة وطلب
المسياعدة مط شييريت بدالق مط المعلم وذلت بتحويل تفكير الط

مط دعم المعلم إلى الدعم الذاتي ودعم

األقران.

الدراسات السابقة:
قام  Cline, L. M. (2007).في الواليال المتحدة األمريكية ب جرا دراسيييييييية اسييييييييتهدف
التعرف على أثر التعلم التعاوني باسيييييتخدام تراكيب كيجان  Kaganعلى التحصييييييل الرياضيييييي لط
الصييف الخامس بسييبب االنخفات المثير للقلق في الدرجال الرياضييية في اختبارال على مسييتوع الواليال
المتحدة على مدع عدة سنوال ماضية .تضمط المشاركون ( )22طالبا ق في الصف الخامس وقد أشارل النتائج
إلى وجود ارتفاع كبير في التحصيييل الرياضييي لدع ط

الصييف الخامس الذيط شيياركوا في تراكيب التعلم

التعاوني . Kagan
وأجرع كل مط (  Deeb, H. F. & Abu-Baker, T. A. (2009دراسييييية هدف إلى التعرف على
فاعلية تراكيب كيجان  Kaganفي زيادة التحصيل في دورة الموسيقى لطالبال الصف الخامس االبتدائي ،
باسيتخدام الطريقة التجريبية في الدراسية و أجري هذه الدراسة في اإلمارال العربية المتحدة .هدف الدراسة
إلى التعرف على فاعلية تراكيب  Kaganفي زيادة التحصيل في الدورة الموسيقية باستخدام المنهج التجريبي
وتكون عينة الدراسيييية مط ( )50تلميذة مقسيييييمة إلى مجموعتيط :األولى ( )20تلميذة ،والثانية ( )20تلميذة.
وبين النتائج فاعلية تراكيب كيجان  Kaganفي رفع مستوع التحصيل للمجموعة التجريبية.
كما قام عبد المنعم ( 20065م ) بدراسييييية في المملكة العربية السيييييعودية بهدف تحديد فاعلية اسيييييتخدام
نراكييب كيجيان  Kaganفي ع ي بعض األخطا االم ئية لدع ط
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المفتوحية  ،وتكوني عينية البحيث مط ( )10طيالبيق ا وطبق اختبياراق قبلييق ا وبعيديا ق  ،وكشييييييف النتائج عط فاعلية
تراكيب كيجان  Kaganفي ع ي ألخطا االم ئية التي ظهرل لدع ط

عينة البحث.

وأجرع كل مط  )2015(. .F.K ،F.J. & Ibrahim ،AL-Kikiدراسية هدف إلى معرفة أثر اسيتخدام
تراكيب كيجان  Kaganعلى تحصييل الل ة االنجلياية للصيف الخامس االبتدائي في الموصل  ،وتوصل
الدراسيية إلى أن اسييتراتيجية تراكيب كيجان  Kaganقد زادل مط تحصيييل الت ميذ في المجموعة التجريبية
كما عازل مط تبادل المعلومال واألفكار وزيادة مهارال االتصييييال بيط الت ميذ كما أن المناخ التعاوني في
عمل المجموعال يجعل الطالب يتعلم بعيدقا عط المنافسة الفردية ويقلل مط أخطا الت ميذ ويسمح لهم بتحسيط
تحصيلهم في الل ة اإلنجلياية.

منهج البحث :Methodology
تم اعتماد المنهج شييييييب التجريبي ،وقد تم اختيار هذا المنهج لم

مت لطبيعة البحث ولتحقيق أهداف  ،وقد

اختارل الباحثة تصييميم المجموعتيط المتكافئتيط ذال االختبار القبلي والبعدي ،على أن تتم المقارنة بينهما في
نتائج التطبيق البعدي ،ويتمثل هذا التصميم فيما يلي:
المجموعة

قبلي

بعدي

معالجة

ل

خ6

التدريس بتراكيب كيجان  Kaganللتعلم التعاوني

خ2

ت

خ6

التدريس بالطريقة التقليدية

خ2

ثم بعييد ذلييت تم تطبيق االختبييار القبلي ،ثم طبق ي المعييالجيية التجريبييية " التييدريس بتراكيييب كيجييان Kagan
للتعلم التعاوني " على المجموعة التطبيقية ،و" التدريس بالطريقة التقليدية" على المجموعة الضييابطة ،ثم بعد
ذلييت تطبيق االختبييار البعييدي على المجموعتيط ،على أن تتم المقييارنيية بيط نتييائج التطبيق البعييدي لمجموعتي
البحث وهما:
 )6المجموعة التجريبية  :Experimental groupوهي المجموعة التي تم تدريسها باستخدام بتراكيب
كيجان  Kaganللتعلم التعاوني.
 )2المجموعة الضابطة  :Controlled groupوهي المجموعة التي تم تدريسها بالطريقة التقليدية.

مجتمع وعينة البحث:
يتكون المجتمع األصييييييلي لهذا البحث مط جميع طالبال مقرر أحيا  – 3نظام المقررال (مسييييييار العلوم
الطبيعية) بالمدار

الحكومية في مدينة مكة المكرمة للفصيييل الدراسيييي الثاني للعام الدراسيييي 6531هـيييييييي -

6531هـيييييييييي ،وقد تم تطبيق التجربة على عينة تم اختيارها بطريقة عمدية ،في المدرسيييية الثانوية ( )54بمكة
المكرميية ،وهي مقر عمييل البيياحثيية ،وقييد تم اختيييار فصييييييليط ليمثييل أحييدهمييا المجموعيية التجريبييية ،واألخر
المجموعية الضيييييييابطيية ،كمييا بلح حجم العينيية ( )54طييالبية ،وكييان العييدد المجموعيية التجريبيية ( )22طييالبيية،
والمجموعة الضابطة ( )23طالبة.
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متغيرات البحث:
شمل مت يرال البحث كل مما يلي:
أوالق :المت ير المستقل :ويشمل:
-6التدريس بتراكيب كيجان  Kaganللتعلم التعاوني
-2التدريس باستخدام الطريقة المعتادة
ثانياق :المت يرال التابعة :وتشمل:
-6تحصيل طالبال مقرر أحيا  –– 3التعليم الثانوي نظام المقررال (مسار العلوم الطبيعية)
-2القدرة على حل المشك ل لدع طالبال مقرر أحيا  –– 3التعليم الثانوي نظام المقررال (مسار العلوم
الطبيعية)

بناء أدوات البحث:
تم بنا أدوال البحث ب تباع الخطوال التالية:
-6

تحليل الفصييييل الثامط " الوراثة المعقدة والوراثة البشييييرية " والفصييييل التاسييييع " " الوراثة الجايئية " مط
مقرر أحيا  – 3التعليم الثانوي نظام المقررال ( مسييييار العلوم الطبيعية )  ،والتأكد مط الصييييدق الظاهري
للتحليل وثبات عط طريق إعادة التحليل ،حيث تم تحليل محتوع فصلي " الوراثة المعقدة والوراثة البشرية "
و" الوراثية الجايئيية " مط مقرر أحييا  3تحلي ق معرفييا ق  ،وذليت لتحيدييد المفاهيم ،والحقائق ،والتعميمال
التي يحتوي عليها الفصيييليط  ،وذلت ل سيييترشييياد بهذا التحليل في عملية إعداد دليل المعلمة للتدريس  ،وعند
إعداد أهداف االختبار التحصيييييييلي ،وللتأكد مط ثبال التحليل ،أعيد تحليل لمحتوع المعرفي للفصييييييليط ،بعد
مضي أربعة أسابيع على التحليل السابق ،وتم التوصل إلى نفس النتائج السابقة ،بنسبة ثبال . %11
 -2إعداد دليل المعلمة  :والذي اشييييتمل على:مقدمة نظرية عط تراكيب كيجان  Kaganللتعلم التعاوني (
 60تراكيب ) مط حيث ماهيتها ،وكيفية تنفيذها داخل الصف .
 -تطوير درو

قائمة على تراكيب كيجان  Kaganللتعلم التعاوني في فصييلي " الوراثة المعقدة والوراثة

البشرية " و" الوراثة الجابئبة " مط مقرر أحيا  3وقد اشتمل الدرو

على أهداف ،وأنشطة  ،وأساليب

تقويم  ،وقيد تم عرت اليدلييل بعيد االنتهيا مني على عدد مط المختصييييييال مط معلمال العلوم  ،ومط ثم تم
اعتماده في صورت النهائية .
 -3االختبار التحصيلي :
تم بنا اختبار تحصييلي يهدف إلى قيا

التحصييل العلمي في فصيلي " الوراثة المعقدة والوراثة البشرية

" و" الوراثة الجايئية " مط مقرر أحيا  ، 3حيث تم صيا ة مفردات مط نوع االختيار مط متعدد حيث
اتبعي كيل مفردة بيأربعية بيدائيل  ،بحيث تختار الطالبة احد هذه البدائل عند اإلجابة على االختبار  ،وفد تكون
االختبار مط ( )25مفردة في صيييييورت األولية  ،وقد تم صييييييا ة مفردات بنا على األهداف السيييييلوكية ،
موزع على مسيييتويال بلوم المعرفية السيييتة ،وقد تم التأكد مط صيييدق بعرضييي على مجموعة مط المحكميط
المتخصصيط للحكم على مدع صحة صيا ة مفردات ومناسبتها لموضوعال الفصليط،
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وبيذليت أصييييييبح االختبيار صييييييادقيا ق ظاهرياق ،كما تم تحديد معام ل السييييييهولة ،ومعام ل التمييا لمفردال
االختبيار ،ووضييييييع لكيل مفردة درجية واحيدة في مقييا

التصييييييحيح ،وللتيأكيد مط ثبيال االختبيار ،تم تطبيق

اسييتط عيا ق على عينة اسييتط عية مط ير أفراد عينة البحث ،وتألف مط ( )20طالبة ،وقد تم حسييا معامل
الثبيال بطريقية التجائية النصييييييفيية  ،Spilt half Methodوقيد بلح معدل الثبال (  ).,21مما يدل على أن
االختبار على درجة مناسبة مط الثبال.
-5مقيا

القدرة على حل المشك ل :

تم بنا المقيا

وباالعتماد على نموذي هايا  Hayesلحل المشك ل كما وردل في 6126( Hayesم)

& (قطيامي 2001م ) وكيذليت بمراجعة دراسيييييية العتيبي (2001م  ) 626:والتي تتضييييييمط مقيا
المشييك ل في فصييل التكاثر في مادة العلوم للصييف السيياد
المشييك ل  ،وذلت ل سييترشيياد بها عند وضييع مقيا

حل

االبتدائي مسييتن ّدا إلى نموذي هايا  Hayesلحل

حل المشييك ل في فصييلي " الوراثة المعقدة والوراثة

البشرية " و" الوراثة الجايئية " مط مقرر أحيا  ، 3ويتضمط القدرال التالية :
( )6تحديد المشكلة :Identifying the Problem
( )2تمثيل المشكلة أو إيضاحهاRepresenting or Clarifying the Problem
( )3اختيار خطة الحل  ،Choosing a Solution Planوذلت باختيار خطة
( )5إيضاح خطة الحل Clarifying out the Solution Plan
( )4االستنتاي Concluding
( )1التحقق وال تقويم Verifying & Evaluation
صيييا ة مفردال المقيا  :تم صيييا ة مفردال المقيا

ضييمط سي مجموعال ،وكل مجموعة تتضييمط أربعة

مفردال مط نوع االختيار مط متعدد ذي أربعة بدائل ،تتوزع المجموعال كما يلي:
 -6المجموعة األولى ( تحديد المشيييكلة  : ) Identifying the Problemتوضيييح قدرة الطالبة على معرفة
ما هو المطلو مط كل سؤال .
 -2المجموعة الثانية (تمثيل المشييييييكلة أو إيضيييييياحها: )Representing or Clarifying the Problem
توضح قدرة الطالبة على شرح المقصود مط الجملة التي تحتها خج
 -3المجموعية الثيالثية (اختيار خطة الحل  : ) Choosing a Solution Planتوضييييييح قدرة الطالبة على
تحديد المعلومال الكافية لحل المشكلة .
 -5المجموعة الرابعة (إيضيياح خطة الحل  : )Clarifying out the Solution Planتوضييح قدرة الطالبة
على تحديد الطريقة الصحيحة التي تتبع لح ّل المشكلة
 -4المجموعة الخامسية (االسيتنتاي  :)Concludingتوضح قدرة الطالبة على تحديد اإلجابة الصحيحة لحل
المشكلة
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 -1المجموعة السيييادسييية (التحقق والتقويم  :)Verifying & Evaluationتوضيييح قدرة الطالبة على تحديد
لماذا يبدو لت حل المشكلة صحيحا .وبذلت تم صيا ة (  25مفردة للمقيا
تم عرت فقرال المقيا

ككل ) .

في صيييي تها األولية ،على األسييياتذة المحكميط المتخصيييصييييط ،وذلت للتأكد مط

الصيييدق الظاهري للمقيا  ،وصييييدق المحتوع ،وبعد إجرا بعض التعدي ل في الصيييييا ة والل ة ،وبذلت تم
إعداد المقيا
 ،)Alphaوبل

في صيييي ت النهائية ،وتم حسيييا الثبال للمقيا
درجة الثبال للمقيا

اسيييتخدام معامل ألفا كرونباخ ( Cronbach

الكلي (.)0,24

-5تنفيذ تجربة البحث:
تم تطبيق تجربة البحث في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 6531هـيييي 6531-هـيييي التجربة في ()4
أسابيع ،بمعدل  4حصص أسبوعيا ق وبمجموع ( 24حصة دراسية) ،بد اق مط 6531/ 1/ 64هـييي  ،إلى 1/ 26
6531/هـييييييييي وقد بدأل تجربة البحث بتطبيق االختبار التحصيييييلي ومقيا

حل المشييييك ل تطبيقا ق قبليا ق على

المجموعية التجريبية والمجموعة الضييييييابطة  ،تحقيقا ق للضييييييبج التجريبي  ،للتأكد مط تكافؤ المجموعتيط قبل
التجربة  ،ويتم التأكد مط ذلت مط خ ل ما يلي:
 -6تم التطبيق القبلي الختبار التحص ييل العلمي لمجموعتي الدراسيية التجريبية والضييابطة في الامط المحدد ،
وذلت بهدف التأكد مط تكافؤ المجموعتيط في التحصيييييييل قبل بد تجربة البحث  ،ويوضييييييح الجدول رقم ()6
كما يلي :
جدول رقم ()6
قيمة "ل" لداللة الفروق بيط متوسطي درجال طالبال المجموعتيط
التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي ل ختبار التحصيلي
المتوسج

االنحراف

المجموعة

عدد أفرادها

الحسابي

المعياري
6,20254

التجريبية

22

2,1213

6,11465

الضابطة

23

2,1630

المجموع

54

ل

درجة

مستوع الداللة

الحرية
53 0,311

,101
ير دالة عند مستوع ,04

يتضيح مط الجدول ( )6أن قيمة " ل=  "0,311وهي قيمة ير دالة إحصيائيا ق عند مستوع الداللة ""0,04
مميا ييدل على عيدم وجود فروق ذال داللية إحصييييييائية بيط درجال طالبال المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في التحصيل القبلي ل ختبار التحصيلي ،مما يدل على تكافؤ المجموعتيط في التحصيل القبلي ،وهذا
يعني أن المجموعتيط متجانسييتيط ومتكافئتيط في التحصيييل ،مما يتطلب اسيييتخدام اختبار ل  T-testلعينتيط
مستقلتيط.
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 -2تم التطبيق القبلي لمقيا

حل المشييييك ل لمجموعتي الدراسيييية التجريبية والضييييابطة في الامط المحدد ،

وذلت بهدف التأكد مط تكافؤ المجموعتيط قبل بد تجربة البحث  ،ويوضح الجدول رقم ( )2كما يلي :
جدول رقم ()2
قيمة "ل" لداللة الفروق بيط متوسطي درجال طالبال المجموعتيط
التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لمقيا
المتوسج

االنحراف

المجموعة

عدد أفرادها

الحسابي

المعياري
2,21321

التجريبية

22

1,2213

2,32256

الضابطة

23

2,1141

المجموع

54

ل

حل المشك ل
درجة

مستوع الداللة

الحرية
53 0,115

,405
ير دالة عند مستوع ,04

يتضيح مط الجدول ( )2أن قيمة " ل=  "0,115وهي قيمة ير دالة إحصيائيا ق عند مستوع الداللة ""0,04
مميا ييدل على عيدم وجود فروق ذال داللية إحصييييييائية بيط درجال طالبال المجموعة التجريبية والمجموعة
الضييييييابطية في مقييا

حيل المشييييييك ل القبلي وهيذا يعني أن المجموعتيط متجيانسييييييتيط في القدرة على حل

المشك ل ،مما يتطلب استخدام اختبار ل  T-testلعينتيط مستقلتيط.
 -3بعد التأكد مط تكافؤ عينة البحث تم تطبيق التدريس بتراكيب كيجان  Kaganعلى طالبال المجموعة
التجريبيية  ،بياعتمياد (  )60تركييب مط تراكيب كيجان Kagan

للتعلم التعاوني وهي التراكيب التي تم

بييانهييا في اإلطيار النظري للبحييث  ،وتم معيالجتهييا في خطوال إجرائييية في إعييداد دليييل المعلميية  ،وفي إعييداد
خطة كل در

مط الدرو

 ،وكما تم إيضاح في دليل المعلمة .في حيط تم تدريس محتوع الفصليط لطالبال

المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة المعتادة في التدريس .
 -5بعد االنتها مط تدريس موضييوعال فصييلي " الوراثة المعقدة والوراثة البشييرية " و" الوراثة الجابئبة
" للمجموعتيط تم إعادة تطبيق اختبار التحصيييييل العلمي ومقيا

حل المشييييك ل على طالبال المجموعتيط

التجريبيية والضييييييابطية  ،بهيدف معرفية أثر المت ير المسييييييتقيل (التدريس بتراكيب كيجان Kagan

للتعلم

التعاونيي ) على المت يرال التابعة .

المعالجة اإلحصائية
تم استخدام حقيبة البرامج اإلحصائية في العلوم االجتماعية  SPSSلحسا

المعالجال اإلحصائية ال زمة

لمعالجة بيانال البحث إحصائيا وذلت بالرجوع إلى منصور ( 6111م، )41-41 :وعودة والخليلي ( 6121
) إليجاد كل مما يأتي :
 معامل ثبال االختبار التحصيلي :باستخدام معادلة التجائة النصفية Spilt half Method
 معامل ثبال مقيا
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 اسييييييتخدام اختبار ( ل )  T-testللتحقق مط تكافؤ المجمعتيط قبل إجرا التجربة  ،ولتحليل البيانال
واختبار صحة الفروت لدراسة الفروق بيط المتوسطال
 حسيييا حجم التأثير  Effect Sizeللمت ير التجريبي التدريس باسيييتخدام تراكيب كايجان Kagan
للتعلم التعاوني في التحصيل الدراسي وحل المشك ل.

اختبار فروض البحث وتحليلها ومناقشتها:
للتحقق مط صيييحة فروت البحث الحالي تم تحليل البيانال باسيييتخدام برنامج الحام اإلحصيييائية في العلوم
االجتماعية  SPSSباسييييتخدام المعالجال اإلحصييييائية ال زمة والتي سييييبق اإلشييييارة إليها ،وفيما يلي عرت
لنتائج البحث:
اختبار الفرض األول:
والذي ينص على أن " ال توجد فروق ذال داللة إحصييييييائية عند مسييييييتوع الداللة ( )α≤0.05بيط متوسييييييج
درجال المجموعة التجريبية ومتوسيييج درجال المجموعة الضيييابطة في التطبيق البعدي ل ختبار التحصييييلي
لدع طالبال الصف األول الثانوي في مادة األحيا "
وقد تم التحقق مط صحة الفرت األول لمعرفة داللة الفروق بيط متوسطي درجال المجموعتيط التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل ،باستخدام اختبار (ل)  ،T-testوكما يوضح جدول رقم
( :)3جدول رقم ()3
قيمة "ل" لداللة الفروق بيط متوسطي درجال المجموعتيط (التجريبية – الضابطة) وحجم األثر في التطبيق
البعدي ل ختبار التحصيلي
المتوسج

االنحراف

المجموعة

الحسابي

المعياري

التجريبية

20,4544

6,120

الضابطة

61,2216

1 ,014

ل

درجة

مستوع الداللة

الحرية
1,516

53

حجم األثر
ومستواه

*0 ,006

0 ,514
متوسج

* دالة عند مستوع 0,04
يتضيح مط جدول ( )5أن قيمة ل = ( )1,516وهي قيمة دالة إحصائيا ق عند مستوع الداللة (، )0 ,006
وبهذا يتم رفض الفرت الصيفري وقبول الفرت البديل  ،مما يدل على وجود فروق ذال داللة إحصائية عند
مسييتوع الداللة ( )α≤0.05بيط متوسييج درجال المجموعة التجريبية ومتوسييج درجال المجموعة الضييابطة
في التطبيق البعدي لصييالح المجموعة التجريبية ذال المتوسييج األكبر( )20,4544مقابل متوسييج المجموعة
الضيييابطة األصييي ر ( )61,2216في التطبيق البعدي ل ختبار التحصييييلي  ،وبحجم اثر متوسيييج بلح (,514
،)0
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مميا ييدل على أن التيدريس بياسييييييتراتيجيية تراكييب كيايجيان  Kaganللتعلم التعاوني كان ل أثر إيجابي على
تحصييييييل الطالبال .ويعاع هذا األثر إلى أن التدريس باسيييييتراتيجيال كايجط للتعلم التعاوني سييييياهم في
تطوير وتنميية مهيارال التفكير ليدع الطيالبيال وأعطتهط مسيييييياحة أكبر للطالبال للتفاعل مع المحتوع المقدم
فأكسبتهط العديد مط المقومال األساسية مثل الثقة بالنفس ،وبالتالي عازل مط فهمهط لمحتوع المنهج العلمي
وإدراك الع قال القائمة بيط عناصيييييير المنهج والتمكط مط تحقيق أهداف  .وأدل إلى إعطا الطالبال الدافعية
ال زمة للتعلم ،وبالتالي انعكسييييي على زيادة تحصييييييلهط الدراسيييييي لمحتوع المنهج المقدم لهط .وتتفق هذه
النتيجة مع نتيجة دراسييية ) Cline, L. M. (2007ودراسييية ( Deeb, H. F. & Abu-Baker, T. A.
 (2009ودراسيييية  )2015(. .F.K ،F.J. & Ibrahim ،AL-Kikiوالتي توصييييل هذه الدراسييييال على
التوالي إلى أن التدريس بتراكيب كايجان كان لها اثر على زيادة التحصييل ي مادة الرياضيال  ،والموسيقى
 ،والل ة االنجلياية .
اختبار الفرض الثاني:
والذي ينص على أن " ال توجد فروق ذال داللة إحصيييييائية عند مسيييييتوع الداللة ( ) α≤0.05بيط متوسيييييج
درجال المجموعة التجريبية ومتوسج درجال المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقيا

حل المشك ل

".
جدول رقم ()5
قيمة "ل" لداللة الفروق بيط متوسطي درجال المجموعتيط (التجريبية – الضابطة) وحجم األثر في التطبيق
البعدي لمقيا
المجموعة

حل المشك ل
ل

درجة

عدد

المتوسج

االنحراف

أفرادها

الحسابي

المعياري

الحرية

التجريبية

22

61,3622

1,20 2,12221

53

الضابطة

23

66,0000

3,23334

المجموع

54

مستوع الداللة

حجم
األثر
ومستواه

*0 ,006

. ,461
متوسج

* دالة عند مستوع 0,04
يتضيييح مط جدول ( )5أن قيمة ل = ( )1,20وهي قيمة دالة إحصيييائيا ق عند مسيييتوع الداللة (،)0 ,006
وبهذا يتم رفض الفرت الصييفري وقبول الفرت البديل ،مما يدل على وجود فروق ذال داللة إحصييائية عند
مسييتوع الداللة ( )α≤0.05بيط متوسييج درجال المجموعة التجريبية ومتوسييج درجال المجموعة الضييابطة
في التطبيق البعدي لصييالح المجموعة التجريبية ذال المتوسييج األكبر ( )61,3622مقابل متوسييج المجموعة
الضابطة األص ر ( )66,0000في التطبيق البعدي ل ختبار التحصيلي،
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وبحجم أثر متوسيج بلح ( ) . ,461مما يدل على أن التدريس باستراتيجية تراكيب كايجط للتعليم التعاوني كان
ل أثر إيجابي على قدرة الطالبال على حل المشك ل
ويعاع هييذا األثر إلى أن التييدريس بتراكيييب كيجييان  Kaganجعييل الطييالبييال أكثر إيجييابييية في التعييامييل مع
المشييك ل  ،وذلت مط خ ل تفاعل الطالبال مع األنشييطة المعتمدة على تراكيب كيجان مع المحتوع العلمي
في الوراثة البشييرية  /الوراثة المعقدة  /الوراثة الجايئية مما سييهل على الطالبال إدراك الع قال في محتوع
المنهج  ،وقيدرتهط على حيل المشييييييك ل التي واجهتهط ،وتتفق هيذه النتيجية مع نتيجة دراسيييييية عبد المنعم (
20065م )  ،والتي أشييييييارل إلى معيالجية األخطيا االم ئيية لدع الط
يواجهها الط

 ،وهي إحدع المشييييييك ل التي

في أثنا دراسيييتهم العلمية  ،كما أنها تختلف عنها في أنط هذه الدراسييية ركال على خطوال

اجرائية لحل المشييك ل مط حيث قدرة الطالبال على تحديد المشييكلة  ،تمثيل المشييكلة أو إيضيياحها  ،اختيار
خطة الحل  ،إيضاح خطة الحل  ،االستنتاي ،التحقق والتقويم ،وهذا الخطوال ما ماتم قياسها مط خ ل مقيا
حل المشك ل والذي أعدت الباحثة في هذا البحث استنادقا إلى مقيا

هايا  Hayesلحل المشك ل.

ملخص النتائج : Conclusions
 )6توجد فروق ذال داللة إحصيييييائية عند مسيييييتوع الداللة ( (α≤0.0بيط متوسيييييج درجال المجموعة
التجريبية ومتوسج درجال المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ل ختبار التحصيلي لدع طالبال
مقرر أحيا  3لصالح طالبال المجموعة التجريبية .
 )2توجد فروق ذال داللة إحصيييييائية عند مسيييييتوع الداللة ( (α≤0.0بيط متوسيييييج درجال المجموعة
التجريبية ومتوسييييج درجال المجموعة الضييييابطة في التطبيق البعدي لمقيا

حل المشييييك ل لدع

طالبال مقرر أحيا  ، 3لصالح طالبال المجموعة التجريبية .

التوصيات Recommendations:
في ضو نتائج البحث ،يمكط تقديم التوصيال التالية:
 .6توجي مشيييرفي ومعلمي العلوم واألحيا إلى أهمية اسيييتخدام تراكيب كيجان  Kaganفي التدريس
لما لها مط أثر في تفعيل التعلم التعاوني التعلم النشيج وزيادة التحصيل العلمي للط

وقدرتهم على

حل المشك ل.
 .2إعداد أدلة إجرائية خاصة بالمعلميط لكيفية التدريس وفق تراكيب كيجان Kagan
 .3اسيتخدام مقيا

حل المشيك ل المع ّد في هذه الدراسية ،كمقيا

علمي لحل المشك ل ،في فصلي "

الوراثة المعقدة والوراثة البشرية و " الوراثة الجايئية في مقرر أحيا  3المسار الطبيعي.

المقترحات : Suggestions
-6

إجرا دراسيييية للتعرف على أثر اسييييتخدام تراكيب كايجان  Kaganعلى تنمية التفكير االبداعي
للطالبال.
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إجرا دراسيييييية للتعرف على أثر اسييييييتخيدام تراكييب كايجان Kagan

على تنمية االسييييييتيعا

المفاهيمي لدع الطالبال.
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()1
مقياس القدرة على حل المشكالت
المجموعة األولى :
ضعي إشارة (  ) Xأمام العبارة التي تحدد ما هو المطلوب من كل سؤال من األسئلة التالية :
 : 6تؤثر بعض المواد الكيمائية في  DNAعط طريق ت يير التركيب الكيمائي للقواعد  ،المطلو هو
تحديد:
(

) الجينال المتعددة المتقابلة

(

) العوامل المسببة للطفرال

(

) مت زمة تيرنر

(

) الصفال المتعددة الجينال

 2تقنية تتضمط التحكم في جايئ  DNAألحد المخلوقال الحية بواسطة إضافة  DNAخارجي مط
مخلوق حي آخر ،والمقصود بها هي :
(

) تسلسل القواعد النيتروجينية

(

) التنظيم الجيني

(

) الهندسة الوراثية

(

) عملية الترجمة

 :3الصورة المجهرية لترتيب الكروموسومال ،تعني:
(

) مخطج الس لة

(

) القطع الطرفية

(

) المخطج الكرموسومي

(

) أجسام بار

 5يؤثر في الجهاز العصبي وتظهر أعرات هذا المرت بيط سط  ، 40- 30هذا المرت هو
(

) هنتنجتون

(

) تاي – ساكس

(
(

) عدم نمو ال ضروف
) الج كتوسيميا

المجموعة الثانية:
ضعي إشارة (  )Xأمام العبارة التي تشرح المقصود من الجملة التي تحتها خط في كل سؤل من األسئلة
التالية:
 : 6مط األمرات الوراثية مرت التليف الكيسي والذي يعني :
(

) اخت ل وراثي ينتج عط عدم قدرة الجسم على هضم الج كتوز

(

) هو أحد أشهر االخت الل الوراثية المتنحية الذي يؤثر في ال دد المنتجة للمخاط واإلنايمال الهاضمة

وال دد العرقية
(

) هو أحد أشهر االخت الل الوراثية السائدة ويؤثر في الجهاز العصبي

(

) هو أحد أشهر االخت الل الوراثية السائدة والفرد المصا ب ل جسم ص ير الحجم وأطراف قصيرة

بصورة واضحة
 : 2إن انماط الوراثة المعقدة ومنها السيادة المشركة
(

) تظهر أثر ك الجينيط عندما يكون الطراز الجيني لصفة ما ير متماثل الجينال .
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(

) يظهر أثر الصفة السائدة عندما يكون الطراز الجيني لصفة ما ير متماثل الجينال .

(

) ال يظهر أثر ك الجينيط عندما يكون الطراز الجيني لصفة ما ير متماثل الجينال .

(

) يظهر أثر الصفة المتنحية عندما يكون الطراز الجيني لصفة ما ير متماثل الجينال .
 : 3يتكون  RNAمط :

( ) سكر الرايبوز والقاعدة النيتروجينية الجوانيط بدال مط الثايميط الموجود في DNA
( ) سكر الرايبوز والقاعدة النيتروجينية اليوراسيل بدال مط الثايميط الموجود في DNA
( ) سكر الرايبوز والقاعدة النيتروجينية الثايميط بدال مط اليوراسيل الموجود في DNA
( ) سكر الرايبوز والقاعدة النيتروجينية السيتوسيط بدال مط الثايميط الموجود في DNA
 5يحدث في عملية النسخ ان
( ) تنتقل شفرة  DNAالى  mRNAالذي يأخذ الشفرة إلى السيتوب زم لبنا البروتيط.
( ) تنتقل شفرة  RNAالى  mRNAالذي يأخذ الشفرة إلى السيتوب زم لبنا البروتيط.
( ) تنتقل شفرة  DNAالى  mRNAالذي يأخذ الشفرة إلى النواة لبنا البروتيط.
( ) تنتقل شفرة  DNAالى  mRNAالذي يأخذ الشفرة إلى ال شا الخلوي لبنا البروتيط.
المجموعة الثالثة:
ضعي إشارة (  ) Xأمام العبارة التي تحدد المعلومات الكافية لحل المشكلة في كل سؤال من األسئلة التالية
:
 : 6ما الخصائص التي يتصف بها الطفل المصا بمت زمة داون ؟
) ث ثي المجموعة الكرموسومية للكرموسوم  ، 26لدي خصائص ممياة للوج  ،اضطرابال قلبية ،

(

تخلف عقلي
) ث ثي المجموعة الكرموسومية للكرموسوم  ، 22لدي خصائص ممياة للوج  ،اضطرابال قلبية ،

(

تخلف عقلي
(

) ث ثي المجموعة الكرموسومية للكرموسوم  ، 26لدي خصائص ممياة للوج .

(

) لدي خصائص ممياة للوج  ،اضطرابال قلبية  ،تخلف عقلي .
 2لماذا تكون معظم الطفرال في الخ يا حقيقية النوع متنحية؟

(

) يحمل األفراد جينيط متقابليط لكل صفة  ،ومط ير المحتمل أن يكون ك هما مسؤول عط طفرة

البروتيط
(

) يحمل األفراد جينيط متقابليط لكل صفة ك هما مسؤول عط طفرة البروتيط .

(

) يحمل األفراد جينيط متقابليط لكل صفة  ،ومط ير المحتمل أن يكون ك هما مسؤول عط طفرة

البروتيط  ،لذا ف ن الجيط الطبيعي يتم التعبير عن وتظهر صفت .
(

) يحمل األفراد جينيط متنحييط لكل صفة  ،ومط ير المحتمل أن يكون ك هما مسؤول عط طفرة

البروتيط  ،لذا ف ن الجيط الطبيعي يتم التعبير عن وتظهر صفت .
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 3لماذا تكون الفتاة المصابة بمرت تيرنر مصابة أيضا بعمى اللونيط الحمر واألخضر؟
(

) ألن لديها كرموسوم  Xواحد فقج

(

) ألن اإلناث تعطل أحد كرموسوماتها ف ن األنثى المصابة بمت زمة تيرنر لديها كرموسوم  Xواحد فقج

يحمل جيط عمى األلوان
(

) ألن الكرموسوم  Xيحمل مرت عمى األلوان

(

) ألن اإلناث تعطل أحد كرموسوماتها ف ن األنثى المصابة بمت زمة تيرنر لديها كرموسوم  Yواحد

فقج يحمل جيط عمى األلوان
 5مط عمليال الهندسة الوراثية (انايمال القطع) ما التطبيق المستعمل ل :
( ) تستعمل إلنتاي قطع  DNAبنهايال عريضة
(

) تستعمل إلنتاي قطع  DNAيمكنها أن ترتبج بقطع  DNAأخرع

(

) تستعمل إلنتاي قطع  RNAبنهايال عريضة يمكنها أن ترتبج بقطع  DNAأخرع

(

) تستعمل إلنتاي قطع  DNAبنهايال عريضة يمكنها أن ترتبج بقطع  DNAأخرع

المجموعة الرابعة:
ضعي إشارة (  ) Xأمام العبارة التي تحدد الطريقة الصحيحة التي تتبع لحل المشكلة في كل سؤال من
األسئلة التالية :
 : 6ما الترتيب الصحيح للت يرال التي تحدث في  mRNAاألولي في الخ يا حقيقية النوع لينتج
 mRNAنهائي :
(

) إضافة ال ف ،حذف االنترونال  ،يضاف ذيل متعدد مط . T

(

) إضافة ال ف ،حذف االكسونال  ،يضاف ذيل متعدد مط . T

(

) إضافة ال ف ،حذف االنترونال  ،يضاف ذيل متعدد مط . A

(

) إضافة ال ف ،حذف االكسونال  ،يضاف ذيل متعدد مط . A
 2ما تسلسل القواعد في  mRNAالتي تقابل سلسلة  DNAالمبينة أمامت:

(

) ATTG

(

) UGAC

(

) TGAC

(

) CCGG
 :3أخذ عينال مط دم الجنيط تفيد في:

(

) تشخيص االخت الل الكرموسومية  /اختبار مستويال األكسجيط  /إمكانية إعطا األدوية للجنيط قبل

الوالدة
) تشخيص االخت الل الكرموسومية  /اختبار مشك ل الدم في الجنيط  /اختبار مستويال األكسجيط /

(

تشخيص التشوهال األخرع

29

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

) تشخيص االخت الل الكرموسومية  /اختبار مشك ل الدم في الجنيط  /اختبار مستويال األكسجيط /

(

إمكانية إعطا األدوية للجنيط قبل الوالدة
(

) تشخيص االخت الل الكرموسومية  /إمكانية إعطا األدوية للجنيط قبل

الوالدة
 : 5تحدث عملية نسخ  DNAمط خ ل الخطوال الرئيسية التالية :
( ) ينفت التوا  DNAجائياق /تبدأ عملية بنا  / mRNAيرتبج ب أنايم بلمرة ()RNA Polymerase
( ) ينفت التوا  DNAجائيا ق  /يرتبج ب أنايم بلمرة ( / )RNA Polymeraseتبدأ عملية بنا mRNA
( ) يرتبج ب أنايم بلمرة ( / )RNA Polymeraseتبدأ عملية بنا  / mRNAينفت التوا DNA
جائيا ق /
( ) تبدأ عملية بنا  / mRNAينفت التوا  DNAجائيا ق  /يرتبج ب أنايم بلمرة ()RNA Polymerase
المجموعة الخامسة:
ضعي إشارة (  ) Xأمام العبارة التي تحدد اإلجابة الصحيحة لحل المشكلة في كل سؤال من األسئلة التالية
:
: 6يحدث عدم انفصال في الكروموسومال الجنسية أثنا االنقسام المنصف  ،ف تحصل األمشاي على
العدد الصحيح مط الكروموسومال وعند االخصا ف ن االفراد الناتجيط لط يحتو على العدد الصحيح مط
الكروموسومال مثل األفراد المصابيط بمرت كلينفلتر
(

) XX

(

) XO

(

) XXY

(

) XY

 : 2ما هي وحدة البنا األساسية في DNA:
(

) النيوكلوتيد

(

) الفسفور

) الرايبوز

(
(

) الثايميط

 : 3بم يبدأ بنا سلسلة  DNAالجديد :
(

) RNAالرسول

(

) RNAالمضاعف

( ) RNAالبادى
(

) RNAالناقل

 : 5ما الطرز الجينية المحتملة لألبا إذا كان أبناؤهم يحملون الصفال التالية  :ذكر شعره أملس (، )hh
أنثى شعرها مموي (  )Hhوذكر شعره مجعد (: )HH
(

) ك الوالديط شعره أملس ()hh

(

) ك الوالديط شعره مجعد ()HH

(

) أحد الوالديط شعره أملس ( )hhواآلخر شعره مجعد ()HH

(

) ك الوالديط شعره مموي ( )Hh
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المجموعة السادسة:
ضعي إشارة (  ) Xأمام العبارة التي تحدد لماذا يبدو لك حل المشكلة صحيحا في كل سؤال من األسئلة
التالية :
 : 6استطاع واطسون وكريت حل ل ا تركيب  ، DNAهذه العبارة صحيحة ألن :
(

) اكتشفا التركيب الحلاوني ل DNA
اكتشفا طريقة ارتباط القواعد النتروجينة

(

)

(

) استخدما األشعة في البحث عط تركيب ال . DNA

(

) اثبتا أن  DNAهي المادة الوراثية للمخلوقال الحية .
 : 2تنفصل س سل  DNAاألصلية خ ل التضاعف شب المحافل لتعمل بوصفها قوالب وتبدأ عملية

التضاعف  ،هذه العبارة صحيحة ألن :
(

) ألن ينتج جاى  DNAمكونا ق مط سلسلتيط أصليتيط

(

) ألن ينتج جاى  DNAمكونا ق مط سلسلة أصلية وأخرع جديدة

(

) ألن ينتج جاى  DNAمكونا ق مط سلسلتيط جديدتيط

(

) ألن ينتج جاى  DNAمكونا ق مط سلسلة أصلية فقج
 3انظري إلى الشكل التالي:

إن يمثل عملية بنا البروتيط ،الجا الناقص في الشكل (؟) – البد أن يكون نسخ ألن:
(

) ألن نسخ  RNAيجمع األحمات األمينية لبنا البروتيط

(

) ألن يتم بنا  RNAمط شفرة .DNA

(

) ألن يستعمل في . tRNA

) ألن يستعمل في . mRNA

(

 5استطاع هيرشي وتشيس استعمال الكبري والفسفور المشعيط في تجاربهما ،وعدم استخدامهما للكربون
أو االكسجيط كبديليط في التجربة كان صحيحا ق وذلت:
(

) ألن الكربون كان شحيحا ق ولم يستطيعا الحصول علي

(

) ألن الكربون واألكسجيط يكثران في  DNAوالبروتيط

(

) ألن األكسجيط از

(

) ألن الكربون واألكسجيط يكثران في البروتيط فقج
()2
االختبار التحصيلي  -في الفصلين الثامن والتاسع في مقرر أحياء 3
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 -6استطاع أن يحل ل ا تركيب : DNA
 -واطسط وكريت

أ -تشارجاف

د -ويلكنا

ي -هيرشي وتشيس
 -2وحدة البنا األساسية في : DNA

 -النيوكلوتيد

أ -الرايبوز

د -القاعدة النتروجينية

ي -الفسفور
 -3يرتبج مع البروتينال لبنا الرييبوسوم :
أtRNA -

rRNA -

يDNA -

دmRNA -

 -5كودون االنتها في : mRNA
أAUG -

AUU -

يCAU -

دUAA -

 -4طرازه الجيني XXY
 -مت زمة تيرنر

أ -مت زمة كلينفلتر

د -أنثى طبيعية

ي -ذكر طبيعي

 -1ما الطراز الجيني المحتمل لشخصية فصيلة دم A
أIBIB -
يii -

 IAiدIAIB -

 -1مط الدراسال التي تساعد العلما على فصل التأثيرال الجينية عط  /التأثيرال البيئية :
أ -دراسة الصفال متعددة الجينال

 -دراسة التوائم

ي -دراسة األجنة

د -دراسة التفوق الجيني

 -2ينقل األحمات األمينية إلى الرايبوسومال :
أtRNA -

rRNA -

يDNA -

دmRNA -

 -1تعمل جايئال  tRNAعمل مفسرال لترتيب الكودونال على  mRNAفي عملية :
أ -النسخ
ي -الترجمة

 التضاعفد -التبلمر

 -60عدد الجينال المتقابلة عندما يكون المخلوق الحي ث ثي المجموعة الكروموسمية:
أ6 -

3-

ي1 -

د62 -

 -66قاعدة نتروجينية توجد في  RNAبدال عط الثايميط في : DNA
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 -اليوراسيل

أ -الجوانيط

د -األدنيط

ي -السيتوسيط
 -62لدي ث ث نسخ مط الكرموسوم 26
أ -مت زمة داون
ي -التليف الكيسي

 مت زمة تيرنرد -الج كتوسيميا

 -63أي مط المصطلحال التالية يصف وراثة الدم في اإلنسان :
 -السيادة المشتركة والجينال المتقابلة المتعددة

أ -السيادة ير التامة والسيادة المشتركة

د -السيادة المشتركة والتفوق الجيني

ي -السيادة ير التامة والجينال المتعددة
 -65ت ير دائم في  DNAالخلية :
أ -الطفرة

 -الترجمة

ي -النسخ

د -التداخل

 -64يتم تحديد الجنس في االنسان عط طريق :
أ -كرموسوم XY
ي -الكرموسوم 26

 الكرموسوم رقم 4د -الكرموسوم 22

 -61تتضمط ث ث عمليال ( فت االلتوا  /ارتباط القواعد في أزواي  /إعادة ربج الس سل )
أ -التضاعف شب المحافل

 -النسخ

ي -الترجمة

د -البلمرة

 -61تثب النتائج أن بالر م مط اخت ف نسب القواعد النتيتروجينية مط نوع إلى آخر إال أن A- & G-C
T
أ -هيرشي وتشيس

 -فرانكليط

ي -تشار اف

د -أرويط

 -62القطع الفعالة التي تبقى في  RNAالنهائي تسمى :
أ -النترونال

 -األكسونال

ي -الكودون

د -قطع أوكازاكي

 -61مط الصفال المرتبطة بالجنس :
أ -عمى اللونيط األخضر واألحمر
ي -هاي -تاكس

 التليف الكيسيد -األنيميا المنجلية

 -20مرت يؤثر في الجهاز العصبي :
أ -هاي تاكس
ي -العمى اللوني

 الج كتوسيمياد -هنتنجتون

 -26طرازه الجيني XO
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أ -مت زمة كلينفلتر
ي -ذكر طبيعي

 مت زمة تيرنرد -أنثى طبيعية

 -22الصورة المجهرية التي تتر فيها الكرموسومال المتشابهة في صورة أجاا ص يرة :
أ -مخطج الس لة

 -المخطج الكرموسومي

ي -الهندسة الوراثية

د -الجينال المتقابلة

 -23يؤثر على خ يا الدم وقدرتها على نقل األكسجيط
أ -الهيموفيليا
ي -الج كتوسيميا

 انيميا الخ يا المنجليةد -الم ريا

 -25الفحص الجنيني الذي يسبب خطر تعرت الجنيط لتشوهال في األطراف :
أ -أخذ عينة مط السائل األمونيوني

 -أخذ عينة مط دم الجنيط

ي -أخذ عينة مط خم ل الكوريون

د -أخذ عينة مط ال شا الرهلي
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دعوى أيديولوجية اإلسالم
(عرض ونقد)
The litigation of Islam's ideology
()Show and critique
أعداد الدكتورة /سعاد بنت محمد السويد
األستاذ المساعد في العقيدة والمذاهب المعاصرة ،جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن ،المملكة العربية السعودية

الملخص:
االيدولوجيا مجموعة األنظمة والشروط التي يعيشها الناس في عالقاتهم الحياتية ،وااليدلوجيا مصطلح ظهر منذ قرنين من
الزمن لتشير بها الى فكر جماعة من الفالسفة الفرنسيين الثوريين ،وفي ضل تطور العلوم الحياتية والعلم المادي والعقالنيين
حاول البعض إقصاء اإلسالم واتهامه باأليديولوجيا ،وأنه انتهى عصر األيدولوجيات ،ولتوضيح بعض جوانب هذا
الموضوع ،تم تناول في هذا البحث تعريف األيديولوجيا والسياقات التاريخيّة الخاصّ ة به ،فأن لألحداث دورا ال غنى عنه،
بالنسبة إلى اشتقاق المعاني ،سواء كانت صحيحة أو زائفة " ،كل معنى يجب أن يفهم على ضوء نشأته والسياق األصلي
للخبرة الحياتية الذي يشكل خلفية له.
فالحضارة اإلسالمية لم تشهد في بدء تكونها ثنائية الدين والدولة ،ألن اإلسالم ٌ
دين والدولة جز ٌء منه ،والسياسة حكم شرعي
من أحكامه ،أذ أن اإلسالم عقيدةٌ ونظام ،فمن العقيدة انبثقت أنظمة اإلسالم في السياسة والحكم واالقتصاد واالجتماع،
والمعامالت والعقوبات.
فقد حرص المناوئون للدعاة بإضعاف ثقة الناس بهم ،فاقموا الدعاوى ضد الدعاة والعلماء ،إلبعاد الناس عن الدين والتشكيك
فيه ،فالبد للمسلم ان يكون متسلح باإليمان الصادق ،وعلى علم بأصول اإليمان ،والتأصيل الشرعي ،ومصادره.
ونهدف من خالل هذا البحث الى تعريف األيديولوجيا لغة واصطالحا ،مفهوم وتاريخ األيديولوجيا ،والرد على دعوي
ايديولوجية الدين.
وتم استخدام المنهج الوصفي النقدي ،واتباع المنهج البحثي العمي المتبع في كتابة البحث .وتوصلت الى مجموعة من
التوصيات والمقترحات أهمها .مجابهة من يدعون ان الدين ايدولوجيا يمارسها حملة العلوم الشرعية والفقهاء .تحسين
صورة العلماء والملتزمين دينيا ً في وسائل التواصل والمسلسالت وغيرها من وسائل األعالم .اعتماد منهجية لتثقيف الشباب
من خالل التعليم الذاتي ،بكثرة االطالع والقراءات المتفرقة في شتى الكتب والعلوم ،والمقاطع المرئية ،وحمايتهم من الثقافة
الزائفة.
الكلمات المفتاحية :أيدولوجيا ،دعوى ،اإلسالم ،العلم المادي
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The litigation of Islam's ideology
)Show and critique(

Abstract:
Ideology is a set of systems and conditions that people live in in their life relationships, and
ideology is a term that appeared two centuries ago to refer to the thought of a group of
revolutionary French philosophers. Aspects of this topic, the definition of ideology and its
historical contexts is covered in this research. Events have an indispensable role in terms of
deriving meanings, whether they are true or false. “Every meaning must be understood in light of
its origin and the original context of life experience that forms the background for him.
The Islamic civilization did not witness its formation in the beginning of the dichotomy of
religion and state, because Islam is a religion and the state is part of it, and politics is a legal
ruling among its rulings, since Islam is a belief and system, and from the creed emerged the
systems of Islam in politics, governance, economics, sociology, transactions and penalties.
The opponents of the preachers were keen to weaken people's confidence in them, and they filed
lawsuits against the preachers and scholars, to keep people away from religion and question it, so
it is imperative for a Muslim to be armed with sincere faith, and aware of the fundamentals of
faith, the legal rationale, and its sources.
Through this research, we aim to define ideology in language and idiom, the concept and history
of ideology, and to respond to the claim of the ideology of religion.
The descriptive critical approach was used, and the blind research methodology used in writing
the research was followed. And reached a set of recommendations and proposals, the most
important of which are. Confronting those who claim that religion is an ideology practiced by
bearers of legal sciences and jurists. Improving the image of scholars and religious observers in
the media, series, and other media. Adopting a methodology for educating young people through
self-education, with frequent reading and scattered readings in various books and sciences, and
video clips, and protecting them from false culture.

Keywords: ideology, litigation, Islam, materialistic science
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مقدمة البحث:
بسم هللا  ...الحمد هلل  ...والصالة والسالم على رسول هللا
أما بعد،
صرة سهام أعداء اإلسالم صباح مساء ،بإثارة الشبهات ،والدعاوى،
ال يخفى على العيان ما نراه في هذا الزمان من محا ِ
والطعن باإلسالم وعلمائهم ،فاختلط الحق بالباطل ،وعصفت بالناس الفتن ،وتزعزع اإليمانَ في قلوب البعض ،يسمعون
الدعاوى الباطلة المزينة بزخرف القول ،فتعلقت بها القلوب ،وشوه لهم المعروف فنفروا منه ،فكيف السالمة من هذه الفتن؟
هناك اختراق للجبهة الفكرية لألمة ،واستقطاب للثقافة الغربية ،بما تحويه من قيم وأفكار ونظم ،فأضحى كثير من الشباب
المسلم ينظر بعين واحدة ،وهناك من ال يعرف من اإلسالم إال القليل ،مع ولع بتقليد الغالب ،فهم ضحايا االنفتاح الحضاري
والثقافي ،وجهل باإلسالم وأصوله ،فسيطرت على عقول كثير من شباب هذه االمة مقوالت متفرقة ال تتوافق مع ثوابتنا
وعقيدتنا ،بل تهاجم اإلسالم والمسلمين.
وهؤالء الشباب المثقفين يعتقدون أن ما لديهم من نظريات ثقافية تتعارض مع اإلسالم ،لضعف إيمانهم ،فاردوا إزاحة هذا
الدين ،ولكنهم لم يستطيعوا رمي اإلسالم حتى ال يخرجوا منه ،فتوجهوا بالرمي إلى علماء اإلسالم ) ،(1وتقسيمهم لرجال
إسالميين وغير إسالميين ،وبلغ بهم الجهل ،أن زعموا بإن هؤالء اإلسالميين -بنظرهم -يحملون أيدلوجية ،يفرضونها علينا
ونحن اآلن في عصر انتهت فيه األيديولوجيات ،فأُشيع بين الناس بوجود أيديولوجيا تتحكم بالمجتمع ،فينقسم المجتمع الى
فئات مختلفة المفاهيم ،بين مؤيد أو معارض ،حينها يوجد من يدافع عن مصالحه ،وأهوائه فيطالب بالتعديل أو التغيير ،فيتهم
المحافظين بأنهم أيديولوجيون.
فاأليدلوجية تمثل طرحا فكريا يستحوذ على الفضاء العام عند المثقفين الشباب ،ففي ظل انتشار مثل هذه الدعوى المثارة
ضد الدين االسالمي ،وتوسع دائرة المتأثرين بها ،غير مدركين لما تحويه من اللغط؛ فإن الحاجة تحتم إلى معرفة أخطاء
المشككين ،وإلى إدراك المغالطات المنطقية ،وألهمية الموضوع اردت البحث في "دعوى أيديولوجية اإلسالم"

أسباب اختيار الموضوع
مجموعة من مقاطع في مواقع التواصل االجتماعي ) ،(2تثير دعوى أدلجة الدين ،وان رجال الدين" الدعاة ،والعلماء ،والفقهاء"
يمارسون علينا ايديولوجيا دينية.
الذب عن اإلسالم والمسلمين ،ببيان المغالطات التي وقع فيها مدعي أيديولوجية اإلسالم.

أهدف دراسة الموضوع
مدخل توضيحي لإلشكالية
األيديولوجيا لغة واصطالحا
مفهوم وتاريخ األيديولوجيا

1

وأطلقوا عليهم "رجال الدين" وصفا ً لعلماء المسلمين ودعاتهم وفقهائهم ،على غرار التجربة الغربية ،والبون بين المصطلحين شاسع،

فعلماء الدين :يعني أنهم أدرى من العامة باإلطار المعرفي للدين ،أما رجال الدين :فيعني أنهم يحتكرون الدين لصالحهم.
https://www.youtube.com/watch?v=LAd14S_Ikak 2
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الرد على دعوى ايديولوجية الدين

منهج البحث
ومستوى نقديًّا ،من حيث هي.
دراسة اإليديولوجيا نفسها ،تتطلّب مستوييْن بحثيّيْن :مست ًوى وصفيًّا،
ً

خطة البحث
وقد حرصت أن يكون الكالم مختصرا قدر اإلمكان ،إذ البسط والتوسع ليس هذا مجاله ،وسلكت في كتابة البحث المنهج
الوصفي النقدي ،واتباع المنهج البحثي العمي المتبع.
هذا هو جهدي ،فما كان فيه من صواب فمن توفيق هللا وما كان من خطا فمن نفسي والشيطان ،فاستغفر هللا من ذلك.
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم على نبيننا محمد ﷺ.

المحتوى البحثي:
من الصفات التي تميز عصرنا التشكيك في الحقائق التي كانت من المعتقدات المطلقة ،فأصبح الجميع يبحث عن الدليل
والبرهان ،فنشبت حرب فكرية يشنها كل مثقف على من يخالفه ،بهدف الوصول للحقيقة ،أو تمجيد الذات.
مهما كان هذا الوضع مقلقا ،إال أن له تأثيرات حميدة ومطلوبة ،من هذه التأثيرات الميل الى التفحص وطلب األدلة وعدم
االنسياق لأللفاظ المبهرجة ،التي تخفي وراها األفكار المستوردة.
فخالل تطور العقل الغربي -بشقيه األوربي واألمريكي-في عصور النهضة ،بعد عصور من الظالم وسيطرة الكنيسة،
والطغيان البابوي ،المدعوم بالنظام االقطاعي ــ وسعيه وراء المعرفة الخاصة بالعالم المادي المحسوس ،مر بتجربة تاريخية
قاسية ،تجلت بمراحل فكرية كبرى أسهمت في صياغة فكره ،وبلورت حياته ،ووقع انفصال عن الدين ،بعد حدوث صراع
بين االيمان والعلم الحسي التجريبي في الغرب.
نتج عنها التسليم لعلوم الطبيعة ،بعد الصراع بين الكنيسة والفلسفة ،ففتحت األبواب أمام البحث في أصل الفكر ،ومهدت فلسفة
األنوار الطريق لظهور مفهوم األيديولوجيا ،فكشف البحث عن تأثير األفكار الموروثة على الفكر الفردي ،دون النظر في
أصل تلك األفكار الموروثة.
فسيطرت العلوم الطبيعية ،وبدأت العقائد باالنسحاب من ميادين البحث ،وأصبح مرجعية المعرفة العلم المادي المحسوس،
فرفعت مكانة العقل ،وبدأت الكنيسة بالتخلي عن دورها ،في التفسيرات الكونية ،وأصبح دورها محدود بدور العبادة واألخالق،
أو تفسيرها بما ال يخالف االكتشافات العلمية ،وهذا هو إطار الحضارة الغربية السائدة في عالمنا إلى اليوم.
فصار العلم له تقديس ،فما كان منه اال أن زاحم النزعة الدينية التي فطر عليها البشر ،وحاول إزاحة هذه النزعة ،الموجودة
في الطبيعة البشرية ،بما يناقض الطبيعة البشرية التي فطرت على التعبد هلل واالنقياد اليه ،حتى صرح بعض الفالسفة
التنويريين بماديتهم اإللحادية ،وأصبح العلم التجريبي المادي إلها معبودا ،فسيطر القلق والشك في المجتمعات الغربية ،فكانت
حرب باردة بين العلم التجريبي المادي ،والعقائد اإللهية المحرفة،
فبينما نجح العلم التجريبي العقلي بالهجوم على العقائد الكنسية ،إال أن العقائد اإللهية الصحيحة أمنع من تلك الهجمات التي
شنتها العلوم التجريبية الدنيوية.
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وظهر مصطلح األيديولوجيا ،الذي يعد من أكثر المصطلحات الوافدة انتشارا ،وإثارة للجدل ،لترابطه بميادين المعرفة اإلنسانية
قاطبة ،الذي جعل منه مصطلحا يصعب تحديد وإيجاد تعريف واحد جامع مانع له ،وقد أشبعت األيديولوجيا بحثا ودراسة
وتمحيصا ،وارتبطت في أذهان الناس بالماركسية ،ذلك ألن الماركسية ساهمت في تحرير مفهوم األيديولوجية ،وبانتهاء
الماركسية نجد من يعلن بانتهاء عصر األيديولوجيات ،إال أن للكلمة أبعاد ومعان أخرى غير ما كان لدى الماركسيون.
وفي تلك المرحلة نشطت البعثات الشرقية من أبناء المسلمين إلى الغرب ،فكان كثير من أولئك المبتعثين أن تأثروا بتلك الروح
المادية التي ارتبطت باالنحرافات المادية المنهجية التي صاحبت حركة العلم الحديث ،فنقلت الى بالد المسلمين بصور مختلفة.
نتج عنه أن البعض حاول إقصاء اإلسالم واتهامه باأليديولوجيا ،وأنه انتهى عصر األيدولوجيات ،لتوضيح بعض جوانب هذا
الموضوع ،سأطرح تعريف األيديولوجيا والسياقات التاريخيّة الخا ّ
صة به ،فأن لألحداث دورا ال غنى عنه ،بالنسبة إلى اشتقاق
المعاني ،سواء كانت صحيحة أو زائفة " ،كل معنى يجب أن يفهم على ضوء نشأته والسياق األصلي للخبرة الحياتية الذي
يشكل خلفية له (3) ".
عرض الدعوى
حاول بعض المناوئون لإلسالم النيل منه ،واقصاءه ،ب ّدعوى ّ
أن رجال الدين -من علماء وفقهاء ودعاة-يمارسون أيديولوجية
على الناس ،فبنوا حاجزا من الشبهات واالفتراءات والتلبيسات ،وأنه ادخل فيه ما ليس منه ،من خالل هؤالء اإلسالميين )،(4
لتشويه اإلسالم واقصاءه.
الحضارة اإلسالمية لم تشهد في بدء تكونها ثنائية الدين والدولة ،ألن اإلسالم ٌ
دين والدولة جز ٌء منه ،والسياسة حكم شرعي
من أحكامه ،أذ أن اإلسالم عقيدةٌ ونظام ،فمن العقيدة انبثقت أنظمة اإلسالم في السياسة والحكم واالقتصاد واالجتماع،
والمعامالت والعقوبات...إلخ ،وإنما هناك طبقة من العلماء والفقهاء تبين للناس ما استعصى عليهم فهمه.
حيث ان االيمان باهلل نوعان ،مجمل وهو المطلوب من الجميع اإليمان به ،ومفصل وهو فرض كفاية ،يجب ان يوجد في األمة
من يتعلمه ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا "فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على اإلسالم والتزموا شرائعه،
وكانوا من أهل الطاعة هلل ورسوله ،فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل ،ولكن دخول حقيقة اإليمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا
فشيئا إن أعطاهم هللا ذلك) ،" (5ويجب أن يوجد في األمة العلماء والفقهاء،
الذين يرشدون العامة ويبينون لهم أمور دينهم على حسب ما تفتضيه اآليات واألحاديث الصحيحة ،بينما نجد الغرب لديهم
مبدأ الوساطة بين هللا تعالى وبين عباده ،يتجلى في طبقة رجال الدين "اإلكليروس" فيكون لطبقة رجال الدين الحكم في شئون
الناس باسم الرب ،حتى يصلوا إلى مرحلة النيابة عن هللا سبحانه ،ويعطون حق التحريم والتحليل.

3

كارل مانهايم ،األيديولوجيا واليوتوبيا مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة ،ترجمة د .محمد رجاء الديريني ،شركة المكتبات الكويتية،

ط( 1891/1ص)114
 4فقد قسموا الناس الى طبقتين إسالميين وهم المتمسكون بشرع هللا ،ومسلمون معتدلون ويقصدون بهم المتساهلون في شرع هللا.
5

ابن تيمية ،مجموع الفتاوى(.)271/7
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قال تعالى (ات ََّخ ُذوا أَ ْحبَا َر ُه ْم َو ُر ْهبَانَ ُه ْم أَ ْربَابًا ِمنْ دُو ِن َّ
احدًا ََّل إِلَهَ إِ ََّّل ُه َو
س َ
يح ابْنَ َم ْريَ َم َو َما أُ ِم ُروا إِ ََّّل لِيَ ْعبُدُوا إِلَ ًها َو ِ
َّللاِ َوا ْل َم ِ
ش ِر ُكونَ ) التوبة  31:وقد سمع عدي بن حاتم رسول ،يقرأ هذه اآلية وقال :أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ،ولكنهم
س ْب َحانَهُ َع َّما يُ ْ
ُ
كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه ،وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه(6).
واستمرت سيطرة رجال الدين في المجتمعات الغربية حتى حدث التحول الواسع النطاق خالل القرنيين الماضيين ،عندما
حصلت الثورتان العظيمتان اللتان شهدتهما أوربا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،وهما الثورة الفرنسية األولى
1798م ،عندما ثار الفالحون على االقطاعيين ،واالكليروس "رجال الدين" ،فأسقطت جدار الديكتاتورية الحاكمة في أوروبا،
وعزوا كل المحن التي المت بفرنسا إلى تعليمات األيديولوجيين،
التي تسعى هذه الميتافيزيقية بطريقة بارعة ومحتالة )(7لترسي القوانين السياسية واالقتصادية والمجتمعية بدال من
الميتافيزيقية "الدينية".
والثورة الثانية هي الثورة الصناعية في بريطانيا ثم في بقية أوربا والواليات المتحدة ،في أواخر القرن الثامن عشر (9).
هناك دعوى يعمد لها "المثقفون" ليكون المجتمع ديموقراطيا ،الفصل بين الدين باعتباره رؤية دينية أيديولوجية ،ألنها تحكم
بما أنزل هللا عز وجل ،بعد أن ألصقوا بها كل أخطاء الحكومات األوربية وشناعاتها ،لينفروا الناس منها ،وبين الدولة والمجتمع
من جهة ثانية ،ليُجعل الدين ينظم العالقة بين الفرد وربه ،والمجتمع للمواطن ،الذي ينبغي أن يخضع للقانون الوضعي.
وهنا تكمن المغالطات التي يقع فيها أولئك الشباب المثقف بوعي منهم أو بغير وعي ،لذا البد من بيان المعنى الدقيق
لأليديولوجيا ،وأسباب ادعاء هذه المقولة ،والرد على هذه الدعوى.
التعريف
المعنى اللغوي :
كلمة أيديولوجي Ideologyكلمة يونانية تتكون من مقطعين ،المقطع األولIdea

ويعنى الفكرة ،والمقطع الثاني

 Logosوتعني علم(8).

 6أخرجه الترمذي( ،)3185وحسنه األلباني ،الرقم ()3185
 7أنظر :ريموند وليمز ،الكلمات المفاتيح ،ترجمة نعمان عثمان ،المركز الثقافي العربي ،المغرب ط(2117 ، 1ص.)157
8

أنظر :أنتوني جيدنز ،مقدمة نقدية في علم االجتماع ،ترجمة أخمد زيد وآخرون ،مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،جامعة

القاهرة ،ط( 2116، 2ص1)21-21
 9أنظر :معن زيادة ،الموسوعة الفلسفية العربية ،معهد االنماء العربي ،مكتبة مؤمن قريش ،بيروت ،)158/1( ،1896 ،وأنظر :ريموند
وليمز ،الكلمات المفاتيح ،ترجمة نعمان عثمان ،المركز الثقافي العربي ،المغرب ط(2117 ،1ص.)157
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المعنى اَّلصطالحي:
هي ترجمة مباشرة للكلمة الفرنسية " ،"ideologyفلسفة العقل ،بتسميتها أيديولوجيا ،أو علم األفكار ،فهي نسق من علم
االفكار) ، (11أو " فن البحث في التصورات واألفكار" ) (11أو األنظمة والشروط التي يعيشها الناس في عالقاتهم الحياتية،
فاأليديولوجية بعد ال يستغنى عنه في الحياة اإلنسانية ،إذ من خاللها يتم انتاج التجربة ) (12فتكون الترجمة الحرفية "علم
األفكار".
وليس هناك تعريف متفق عليه لمصطلح األيدلوجيا ،لكنها ارتبطت غالبا بالنسق السياسي واالجتماعي وأفكار الطبقة الحاكمة
التي تبنى على المصالح االجتماعية أو الطبقية.
مفهوم األيديولوجيا وتاريخها
من الصعب تحديد واعتماد تعريف واحد جامع مانع لأليديولوجيا ،حيث يرتبط كل تعريف بمدخل معرفي أو مدرسة فكرية
تستند إليه ،و تتخذ منه موجها منهجيا في الوصف والتحليل واالستنتاج ،لهذا ،سنحاول تتبع المصطلح في عالم األفكار ودنيا
الحقائق ،ببيان المعنى والمبنى ،وذكر مسيرتها التاريخية باقتضاب ،بالبحث عن المفهوم اإليديولوجي والتاريخي الذي يقودنا
إلى البحث عن البعد السياسي ،حيث أن السياسيون كانوا يستخدمون الفلسفة ألغراض أيديولوجية ،فمنذ جمهورية أفالطون
التي ال تخلو من بعد أيديولوجي ظاهر "فلسفة سياسية" ،وتعليم أرسطو لإلسكندر المقدوني ،فكان السياسيون يستخدمون
الفالسفة والفلسفة لخدمة السياسة واأليديولوجيا(13).
نجد أن مفهوم األيديولوجيا متعدد االستخدامات والتعريفات ،فهو غير مستقر ولكن في غالب استعماالته ،أنه وصف سلبي
قدحي يعبر به عن عدم الوضوح والبيان ،يحمل اللفظ مع كل اتجاه فكري-مجتمعي أو فردي-سلسة من التطورات الفكرية،
والتحوالت السياسية ،في حين أنه بدأ رهن تفسير معين ) ،(14حدث له تحوالت ،وعلى ضوء هذه التحوالت التي عرفها ،البد
لنا أن نبين أهم تلك التحوالت في مفهومه.

12

أنظر :ريموند وليمز ،الكلمات المفاتيح( ،ص ،)157وانظر :هنري ايكن ،عصر االيديولوجية ،ترجمة فؤاد زكريا ،مكتبة األنجلو

المصرية ،القاهرة ( ،1863ص.)63
 11المنجد األبجدي ،دار المشرق بيروت ط.)194( ،5،1876
 )( 12طوني بينيت وآخرون ،مفاتيح اصطالحية جديدة ،معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع ،ترجمة سعيد الغنامي ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت(،2111 ،ص)136
13

انظر :د .عبد الرحمن الخطيب ،الخفايا اإليديولوجية في الفلسفة ،جريدة الجزيرة ،اإلثنين  18ذو القعدة 1428ه ،العدد .13188

14

المفهوم السائد لأليديولوجيا في عصر األنوار ،األوهام التي يستغلها المتسلطون من نبالء ورهبان لمغالطة عموم الناس والبسطاء

وحرمانهم من معرفة الحقيقة ،فما من ممارسة اال تحت تأثير ايديولوجي ،انظر :لويس ألتوسير ،تأهيل إلى الفلسفة (ص.)189
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االيديولوجيا كلمة جديدة ال يزيد عمرها عن قرنين من الزمن ) ،(15أول من ابتكر كلمة األيديولوجيا هو الفيلسوف الفرنسي
دستوت دي تراسي ،)1936/1754( ، (16) Destutt de Tracyليشير بها الى فكر جماعة من الفالسفة الفرنسيين الثوريين
قد سُموا باأليديولوجيين(17).
أراد دستوت بهذا المصطلح أن يشير الى" العلم الذي يدرس األفكار بمعناها العام ،أي العلم الذي يقوم بالبحث في وقائع
الالشعور فيعرض لتحديد خصائصها وقوانينها ونشأتها وعالقاتها بالعالقات التي تمثلها ) ،" (19وقد ارتبطت نشأتها بالنزوع
الحسي أو المادي ،لنبذ الميتافيزيقا "ما وراء الطبيعة" ورفض الفكر الميتافيزيقي الذي كان موجوداً اثناء الثورة الفرنسية،
الذي بررت به الطبقة الحاكمة وجودها ،فرأوا أن دراسة األفكار البد أن تكون من أسس نفسية طبيعية وليس من منطلقات
ميتافيزيقية.
وقد رفض هؤالء الفالسفة الفكر الميتافيزيقي ،وانه يجب دراسة األفكار على أسس ومعطيات العلوم اإلنسانية والنفسية ،وليس
على الميتافيزيقيا ،فهم يردون كل معرفة أو إدراك إلى أصول حسية بحتة) ، (18فهي تعني علما موضوعه دراسة األفكار ،
كما تعني بالمعنى المبتذل ،تحليال أو نقاشا فارغا ألفكار مجردة ،ال تتطابق مع وقائع حقيقية ويمكن أن تجُسد مذهبا يلهم حزبا
ً
أصال :عل َم  ،أو عل َم تنظيم األفكار ،أو عل َم دراسة األفكار،
أو حكومة ) ،(21لكلمة "اإليديولوجيا "،التي كانت تعني بالفرنسيّة
ولم تحتفظ بمعناها الفرنسي "علم األفكار" في السياق اللغو ّ
ي في فرنسا نفسها؛ فقد ض ّمها األلمانُ إلى لغتهم ،فسا َد "المعنى
والسلبي عليها وأصبحت الكلمة "دخيلةً" مضموناً في لغتها األصليّة نفسها.
األلماني" غي ُر المحايد،
ُّ
ُّ
واستخدمت أثناء الثورة الفرنسية بهدف تأسيس فرع علمي يختص بكل ما له عالقة بالمجتمع واإلنسان من األفكار ،بدراستها
دراسة علمية ونقدها ،فقد اعتقد مع الهيمنة التنويرية ،أن من الممكن معرفة أصول األفكار وأن هذا العلم الجديد سيكون مثل

 15ال تعني حداثة اللفظ نسبيا أن الناس لم يكونوا من قبل ينظمون انظمتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية وفقا لفكر محدد ،لكن كان
الدين هو المنظم للحياة في جميع األديان ،ولكن بانحسار سيطرة الكنسية في الديانة النصرانية عن الفكر األوربي في عصر النهضة،
فشغل فظهرت لفظة األيديولوجيا.
)16(1أنطوان لويس كلود ديستو ،كونت دو تراسي (ولد في  21يوليوز  1745وتوفي في  8مارس  )1936فيلسوف فرنسي له كتاب
عناصر االيديولوجية ،كرس أعماله لعرض نظريته بوصفه أيديولوجيا راسخ االعتقاد .انظر :جورج طرابيشي ،معجم الفالسفة ،دار
الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،ط( ،2116 ،3ص.)294
 17روج نابليون معنى مختلف ،على جماعة من الفالسفة "ايديولوجيين" ،احتقارا لهؤالء الفالسفة ،الذين عارضوا أطماعه االستعمارية،
ألنه اكتشف انها تتعارض مع طموحاته اإلمبراطورية ،وبهذا اتخذت معنى تحقيريا احتفظت به حتى اليوم .أنظر :ريموند وليمز ،الكلمات
المفاتيح( ،ص ،)157وأنظر :كارل مانهايم ،االيديولوجيا واليوتوبيا( ،ص ،)145وانظر :قصة الحضارة ،عصر نابليون ،العلوم الفلسفية
في ظل حكم نابليون ،ما هو العقل (.)14618
 18عصام عبد هللا ،علم تاريخ األفكار ،مركز زايد للتنسيق والمتابعة ،أبو ظبي( 2112 ،ص )25نقال عن ،دستوت دي تراسي ،تخطيط
لعناصر األيدلوجيا.
19

كارل مانهايم ،االيديولوجيا واليوتوبيا مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة ،ترجمة د .محمد رجاء الديريني ،شركة المكتبات الكويتية،

ط( 1891/1ص)45
 )(21أنظر :الالند أندرية ،موسوعة الالند الفلسفية ،تعريب أحمد خليل ،تعهد وإشراف أحمد عويدات ،ط ،2منشورات عويدات ،بيروت
.)611/1(2111

42

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495
علم األحياء وعلم الحيوان وأنه سيكون ملك العلوم؛ وذلك ألن البحث العلمي تأسس على األفكار  ،ولكن لم يكن له إال أثر
محدود على االستخدام الالحق ) ، (21وفي أوائل القرن التاسع عشر سمي بعصر األيديولوجيا ،للصراع السياسي ،فقد جرى
توظيفه سياسيا ،عند كارل ماركس ( )1871-1946وفردريك إنجلز ،اللذين جعال األفكار مجرد تعبير نموذجي للعالقات
المادية المهيمنة ،والعالقات المادية مدركة كأفكار ،والفشل في إدراك ذلك ينتج إيديولوجيا ،نجده أستخدم المصطلح سياسيا،
ووصف األيديولوجيا ،ب" أفكار الطبقة السائدة في كل عصر ،أفكار الطبقة الحاكمة  ،أي أن الطبقة التي تمثل القوة المادية
الحاكمة في المجتمع هي في الوقت ذاته ،القوة الفكرية السائدة ،فالطبقة التي تملك وسائل اإلنتاج المادي تحت تصرفها تسيطر
في ذات الوقت على وسائل اإلنتاج الفكري ) "(22فنجد فيها رؤية نقدية ،مجرد امتداد للطبقة الحاكمة لتبرير السيطرة الطبقية.
وذهب ماركس وانجلز مثل دوتراسي إلى أن األفكار تتشكل عن طرق المادة باعتبارها تتكون من نتاج العالقات التي تقبل
التغيير والتطوير ) (23فخلع ماركس على المصطلح وعي زائف بالحقائق ،االجتماعية واالقتصادية ،ووهم جمعي لألفراد
والمجتمع ،فقد اكتشف أن األيديولوجيا سالح فعال لقهر الخصوم ،فلم يعد االعتماد في الصراع على القوة في القضاء على
الخصوم وانما باالعتماد على زعزعة ثقة الخصم بقضيته وتقويض معتقداته ،فالحرب الفكرية أصبحت أقوى من السالح
)(24
ّ
إن ماركس يعتبر األيديولوجيا نتاجا لشرطها التاريخ ّي ولمستوى الحياة ولألساس الماد ّ
ي لهذا المستوى ،وال يمكن اإلصالح
ــــ عند ماركس ــــ ّإال بتغيير ذلك الشرط وهذا األساس.
وقد احتفظ التاريخ بمفهوم االيديولوجيا منذ نابليون حتى الماركسية بالمنظور السياسي ،رغم التغير في المحتوى ،لكن أيا كان
األمر ،فهذا ال يعني أن بعض المواقف من األيديولوجيا رافقتها منذ ظهورها األول كقوة فكرية سياسية في فرنسا ،ال ،بل لعل
الداللة القدحية التي الزمتها ،لم تولد كاملة مع ماركس (25).
ومن المنادين بأيديولوجيا القوة نيتشه ( )1811/1944التي هي عنده "األخالق") ، (26التي تخفي الحقيقة كما يتصورها
نيتشه ،حقيقة أن الضعيف يخفي حسده للنبالء و األقوياء،
 01أنظر :كارل ماركس ،نصوص حول أشكال االنتاج ما قبل الرأسمالية ،ترجمة لجنة باشراف د .صادق جالل العظيم ومراجعيه ،دار
ابن خلدون (ص  ،) 7وانظر :واندرو هيود ترجمة محمد صفار مدخل إلى األيديولوجيات السياسية سلسلة العلوم االجتماعية للباحثين
ط(2112-1:ص ،)21المركز القومي للترجمة القاهرة (ص ،)15أنظر :كارل مانهايم ،االيديولوجيا واليوتوبيا( ،ص ،)41وانظر :عبد
هللا ابراهيم ،ماهي األيدلوجيا؟ ،دار التنوير للطباعة والنشر ،ط ،2117 ،1بيروت (ص)49
 )(22كارل ماركس ،فردريك أنجلز ،اإليديولوجية األلمانية ترجمة :الدكتور فؤاد أيوب ،الطبعة العربية لدار دمشق (ص)56
03

أنظر :موسوعة ستانفورد للفلسفة ،القانون وااليدلوجيا ،ترجمة محمد رضا ،دار الحكمة (ص )9

04

أنظر :كارل مانهايم ،االيديولوجيا واليوتوبيا( ،ص.)48

05

هي واضحة في الخطاب النابليوني ،ففي تعريف مادة "أيديولوجيا" في "دائرة معارف الفلسفة" التي أشرف عليها "":إن مصطلح

" االيديولوجيا" لم يبدأ كمصطلح للتهمة ،كما أنه في االستعمال المتداول ينأى بيدا عن أية مضامين أو تضمينات تفيد معنى التعريض أو
اإلدانة ،فالمصطلح يعادل أو يقابل أية مجموعة مترابطة من المعتقدات السياسية المتسمة ذاتيا .انظر :دافيد برايبروك ،اشراف :بول
إدواردز(.)296/4
06

االخالق واألفكار هي صنيعة أوهام ،يقول نيتشه" :إن ألخالق ،كما فهمت حتى اآلن – كما صاغها شوبنهاور في نهاية المطاف،

ك"نفي إلرادة الحياة"-واألخالق العادات والتقاليد ،واألخالق السائدة عنده وفي أوربا هي اخالق اليهود ولم يقصد نتشه الدفاع عن أخالق
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تؤدي وظيفة التدليس وتزييف الحقائق وترويج األوهام أما فرويد فله نمط آخر ،فهي عنده ،األوهام التي يعرضها االنسان
إلخفاء حقيقة الدافع األساسي لكل طموحاته وتحركاته واهتماماته ،التي تنصب فيما هو جنسي قادم من مستودع الرغبة،
فاألفكار تلقى ازدراء غير مسبوق في ذلك الوقت ،للفالسفة لترديدهم المزيف التاريخي لما كان في اعتقادهم ،وما ذلك اال من
التناقضات الموجودة عندهم.
فالمفهوم الرئيس لأليديولوجيا عندهم ،مفهوم استهجاني؛ فالناس العقالء يعتمدون على العلم ،في حين يعتمد السخفاء على
اإليديولوجيا ،ومعظم األدبيات الغربية تركز على الدور النابليوني ،في صياغة المصطلح(27) .
تبلورت خريطة األيديولوجيات في القرن العشرين ،بأنّها نسق عقدي ،يدعو إلى احتكار الحقيقة ،ولذلك يع ّدونها قمعية
وشمولية ،تنشأ من مجموعة مصالح مادية مفترضة أو بشكل عام من مجموعة أو طبقة محددة.
وعرفها مارتن سيلجر ( )1876بأنّها مجموعة من األفكار التي من خاللها يفسرون الناس ويبررون غايات ووسائل
النشاط االجتماعي المنظم ،بغض النظر عما إذا كان ذلك النشاط يهدف للحفاظ على نظام اجتماعي بعينه ،أو تعديله ،أو تغييره،
وبهذا التعريف ال تعد األيديولوجيا أمراً سيئا ً أو جيداً ،صادقة أو كاذبة ،معتدلة أو متطرفة ،لكن يمكن أن تكون جميع ما ذكر.
ويعتبر المؤلف هذا التعريف جامعاً شامالً ينطبق على جميع المذاهب(29).
فااليدلوجيا هي منهج في التفكير مبنيا على االفتراضيات المترابطة والمعتقدات يضطلع بتفسير الحركات أو البيانات
االجتماعية وقد يكون محتواه دينيا أو فلسفيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو فلسفيا ) ،(28فهي المرجعيات الذهنية ،مثل :األفكار،
واللغة ،والمفاهيم ،التي تعمل و ْفقها جماعات معينة في المجتمع وتؤثر في رؤية هذه الجماعات أثناء حراكها المجتمعي.
األيديولوجيات مجموعة من األفكار والمثل العليا التي توجه النشاط اإلنساني نحو الحفاظ على النظام القائم ،فهي بناء على
ذلك تركز على المعرفة وتوثر في اإلنسان ومستقبله ،ووعي يعكس األهداف لألفراد والطبقات االجتماعية ،وتكون محرضة
للسلوك ،تخفي وراءها المصالح اآلنية ،حتى تصبح حقيقة وتتحول تلك الحقيقة إلى حقيقة مطلقة بالنسبة لمعتنقيها ،وتستعير
مادتها المعرفية من العلم والدين والفلسفة والتاريخ ،وتقوم بترتيبها ،تأخذ من الفلسفة بعض مفاهيمها بعد أن تفقدها وظيفتها
الفلسفية وتحولها إلى وظيفة أيديولوجية.

العادات والتقاليد ،بل هو ليبين النسبية والهشاشة التاريخية العميقة للقيم األخالقية المعروفة ،وان ما يسمى غير أخالقي فهو ما كان خارج
عن العادات والتقالي د .أنظر :فريدريتش نيتشه ،في جنيا لوجيا األخالق ،ترجمة فتحي المسكيني ،دار سيناترا المركز الوطني للترجمة
تونس( 2111،ص )18انظر :كارل مانهايم ،االيديولوجيا واليوتوبيا( ،ص ،)141وانظر :د.محمد نصر ،فلسفة السياسة عند األلمان،
دار النهضة العربية بيروت ( 1892ص)119
07

انظر :ريموند وليمز ،الكلمات المفاتيح( ،ص.)161

08

انظر :أندرو هيود ،مدخل إلى األيديولوجيات السياسية ،ترجمة محمد صفار ،سلسلة العلوم االجتماعية للباحثين ،المركز القومي

للترجمة ،القاهرة ،ط( ،2112، 1ص.) 21
09

الموسوعة العربية العالمية ،مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع الرياض ،ط.)458/3(2
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ونشأ مصطلح "نهاية اإليديولوجيا" ) ،(31الذي كان له صلة وثيقة بالصراعات اإليديولوجية الغربية من ماركسية ورأسمالية،
وسيطرة األيديولوجيا الليبرالية التي تحاول ان تسود العالم.
وهناك مقولة بإن عدم األيديولوجيا هي أيديولوجيا ،أي من يرفض أن تكون له أيديولوجيا فإنه بذلك يتخذ موقفاً أيديولوجياً.
إال أن هناك معارف علمية وفلسفية تظهر وكأنها خالية من األدلجة.
نخلص الى انها منظومة فكرية مترابطة اجتماعيا ،بمجموعة دينية أو سياسية أو اقتصادية أو عرقية أو غيرها ،تفسر الظواهر
المجتمعية والفردية ،تُلزم معتنقها بتحديد موقف فكري وعملي في مختلف ميادين الحياة.
اآلن تستعمل هذه اللفظة في أضعاف الثقة باآلخرين ،وتستخدم كسالح ضد الجماعات األخرى ،فهي تدخل حقبة تطورية
تاريخية جديدة ،بأنّها مجموعة متماسكة من األفكار تضع أساسا ً للنشاط السياسي المنظم ،سواء قصد به الحفاظ على نظام
القوة القائم ،أو تعديله ،أو اإلطاحة به) ، (31ولذلك تتصف جميع األيديولوجيات بأنّها تقدم توصيفا ً للنظام القائم ،ونموذجاً
للمستقبل المرج ّو ،وتفسر كيف يمكن إحداث التغيير السياسي.

المعاني السلبية لاليدلوجيا:
يمكن أن يقال إن األيديولوجيا في الواقع ،وهم وكذب وتزييف للواقع وقلبه ،وتشويه للواقع ،وتضليله ،من أجل إقناع األخر
بخالف الواقع حقيقة ،عن طريق آليات غير علمية وال موضوعية إلبراز األولويات أوال واتخاذ المواقف من المخالف.
وتعتبر انتقائية ،فإذا قلنا" :فالن ينظر إلى األمور نظرة إيديولوجيّة "،أي انتقائيّة ،بهدف إظهارها مطابقة لما يعتقد أنّه الح ّ
ق.
وكذلك عدم نسبة الشر إلى من قام به ،بل إلى الوضع االجتماعي الذي وجد به ،فالفرد غير مسؤول عن الخداع الموجود
لكونها غير متعمدة ولكنها ناجمة عن الوضع االجتماعي(32) .
فاأليديولوجيا -على اختالف مفاهيمها واستخداماتها– هي جزء من تفكير اإلنسان ،وما الحركات الموجودة اآلن إال أنموذج
أليديولوجيات موجهة ،فكل شخص يؤمن بأيديولوجيا ما ،فالذين يهاجمون األيديولوجيا ،إنما هم في الحقيقة يمارسون
أيديولوجية وينطلقون من موقف أيديولوجي.
وال مرية في أن هذا المصطلح قد صار مصطلحا ً عالميا ً يتم تداوله في سياقات كثيرة.
استعماالت اإليديولوجيا حسب تسلسها التاريخي هي:
.1

استعمال القرن الثامن عشر حيث تعني األفكار الموروثة ،فهي نزعة معارضة للميتافيزيقا.

.2

استعمال الفالسفة األلمان بضرورة خضوع السياسي للمثقف.

.3

االستعمال الماركسي النقدي المادي ،بأن أصبح التاريخ مناط الحقيقة بدال من العقل.

.4

استعمال نيتشة حيث تعني مجموع األوهام.

32

كثير من المثقفين يقولون بموت األيديولوجيا بناءاً على اقوال الفالسفة الغربيون الذين قالوا بانتهاء األيديولوجيات ،ولكن المقصود

بها ،األيديولوجيا النفعية التي تعطي التبريرات لعمل الشر وتعطي فاعله الثبات والعزم .أنظر :ديفيد وولش ،عصر ما بعد األيدلوجية
اسرار مثيرة عن عصر الحريات والفلسفة والدين ،ترجمة :طلعت غنيم ،سامية الشامي ،مكتبة مدبولي القاهرة ،ط(1885 ،1ص.)112
31

انظر :أندرو هيود ،مدخل إلى األيديولوجيات السياسية.)21( ،

 30أنظر :كارل مانهايم ،االيديولوجيا واليوتوبيا( ،ص.)136
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.5

استعمال فرويد حيث تعني مجموعة األفكار الناتجة عن اللذة.

مجاَّلت استخدام األيدلوجيا
.1

مجال المناظرة السياسيّة ،وهي التي تتعلق باألفكار ويُستخدم في أغلب األحوال باعتباره سالحاً سياسيا ً إلدانة أو انتقاد

مجموعة األفكار والقيم العقائدية المنافسة ،التي تصطبغ بصبغة سلبيّةً أو إيجابيّةً بحسب المستخدم لها ،فاإليديولوجيا هنا
نسبيّة ،وهي قناع من الناحية الوظيفيّة.
بفهم
.2

مجال المجتمع بفهم المجتمع في أحواله األسرية والتعليمية واألخالقية واالقتصادية ،كيانًا واحدًا ،يتّفق جمي ُع أفراده في

لقيم اجتماعيّ ٍة مشتركة ،ويستعملون منطقًا واحدًا ،وهذه الوظيفة علميّة ومه ّمة.
الوالء ٍ
.3

مجال الكائن ،أيْ كائن اإلنسان المتعامل مع محيطه الطبيع ّي .وهنا أيضً ا يمكن اعتبا ُر هذه الوظيفة علميّة ومه ّمة ج ًّدا،

وال يمكن االعتقاد أنها سلبيّةً بالمعنى الشائع لإليديولوجيا.
األيديولوجي
.4

أيديولوجيا العلمية والطبيعية والفكرية اإلعالمية الثقافية التقنية ،حيث تتسم هذه األيديولوجية بتعقيد األفكار ،وسلطة

معيارية تجعلها العامل األول في تنظيم المجتمع والتسليم له في التواصل اإلنساني واالجتماعي ،فتكون قادرة على تغيير
المجتمع تغيي ًرا بنيويًّا؛ ذلك أن البُعد األيديولوجي ال يظهر في االستعمال ،لكن في التوظيف ،فهي تُمثِّل على المدى البعيد
والتراكمي توجُّ هًا أيديولوجيًّا يعكس القيم واألفكار والمعتقدات للقائم باالتصال.
.5

المجال المشترك بين المجاالت الثالثة السابقة .وهذا يت ّم حين ندرس تأثي َر إيديولوجية ما في الفكر ،وذلك عن طريق

َ
البحث في الحدود الموضوعيّة التي ترسم أفقَه :حدو ِد االنتماء إلى اإليديولوجيا ،وحدو ِد الطور التاريخ ّي الذي يمرّ فيه المجتمع،
وحدو ِد اإلنسان في محيطه الطبيع ّي ،حيث تعتبر االيديولوجيا نظرية ومنهجا وأداة للقيام بتغيير جذري .
وهناك من يعتقد ان هناك أيديولوجية دينية ،وهي التي تتعلق باألفكار الدينية النابعة من المواضيع الدينية الخاصة بكل ديانة
ولكن في الحقيقة هو اعتقاد الغاية من وجوده في الحياة ،ال يستطيع ازاها إال التسليم واإليمان والخضوع واإلذعان والعبادة
والطاعة.
أقسام األيدولوجيات
أيديولوجية خاصة :التصور الجزئي لأليديولوجيا حين يقوم بتحليل مجموع األفكار التي تتعلق بالفرد ،عندما نكون في حالة
ارتياب من األفكار التي يقدها الخصم ) (33وتتناول تبرير األفراد لجميع المواقف التي قد تهدد مصالحهم الشخصية ومكاسبهم
التي يعتنقونها على مستوى سيكولوجي “نفسي” محض ،لفئات معيَّنة صغيرة تعبِّر عن سعيها وراء مصالحها ،مثل إيديولوجيا
رجال االقتصادية.
أيديولوجية شمولية :أو التصور الكلي الشمولي ،يرتبط بشكل وثيق بتفكير سائد ضمن طبقة معينة من الناس أو فترة تاريخية
معينة ،بتحليل معتقدات وأفكار في عصر ما أو جماعة تاريخية محددة ،بهدف توضيح سمات البناء الكلي لعقلية ذلك العصر

33

أنظر :األيديولوجيا ،اعداد وترجمة محمد سبيال وعبد السالم بنعبد لعالي ،دار توبقال للنشر الدار البيضاء ،ط( 2116، 2ص.)11
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أو تلك الجماعة ،وتلتزم التزام كامل بطريقة الحياة ،لفرض أفكار وتصورات على أفراد المجتمع ،وتبرر األوضاع السيئة

.

)(34
والعنصر المشترك بين األيديولوجية الخاصة والمشتركة ،أنهما ال يعتمدان على ما يقوله الخصم بالفعل بل يرجع إلى مفهوم
الذات سواء كان فرد أو جماعات ،ويتوصل إلى فهم ما قاله الخصم عن طريق منهج تحليلي غير مباشر )(35
ويتضمن االلتزام األيديولوجي االنصهار في روح الجماعة ،وكبح استقاللية الفرد الفكرية وتقييد عقله ،فيمكن أن يخلو مجتمع
ما من التقرير اإليديولوجي ،لكنه ال يمكن أن يخلو من بعد إيديولوجي ،مما يعني استحالة وجود موقف ال إيديولوجي للحديث
عن اإليديولوجيا ) (36بل إن أية فكرة وأي نشاط ال يمكن أن يخلو تماما ً من البعد اإليديولوجي.
وجود مصطلح األيديولوجيا في المجتمعات اإلسالمية ،يعد مطلبا للعودة الى المرجعية الصحيحة الى اإلسالم يقبل التباين وال
يقبل االختالف
خصائص األيديولوجيا
هناك عدة خصائص البد من توافرها في مجموعة األفكار والمعتقدات إلطالق اسم األيديولوجيا عليها ،التوالد المستمر تظهر
أيديولوجيات جديدة دائماً سواء لدعم اإليديولوجيا القائمة أو لمعارضتها ،كذلك السيطرة يظن الفرد صاحب األيديولوجيا
المعينة بأن معتقداته هي الشيء الحقيقي ،فتسيطر على العقل وتؤثر على اإلدراك ،والتوجيه اال واعي ،فتمتلك القدرة على
توجيه عمليات التقييم لدى الفرد.
وتتميز بالتماسك المنطقي ،المعبِّر عن المصالح الواعية للمجموعات ،وهذه األفكار والمعتقدات غالبا ً تكون قريبة جداً لنا
لدرجة أننا ال نشعر بوجودها ،ونحن نظن أن معتقداتنا وأفكارنا هي الشئ الطبيعي و الحقيقي بشكل واضح ،حتى لو كانت
تلك المعتقدات خاطئة ،فإن العقل يجعلنا تعتقد أنها الحقيقة ،ألنها جزء من مجموعة أفكار تؤمن بها ،وهي تحمل مفهوم مزدوج
بين الوصف والنقد ،فهو وصفي ونقدي في آن واحد ،فالوصفي عندما تظهر كما لو أنَّها مطابقة للواقع ،والنقدي حين أنَّها ال
تعكس الواقع بالشكل الصحيح أبدًا.
لها نسق معين ،نسق من المفاهيم والمعتقدات التي تسعى إلى تفسيرها ،وال ترتبط بمجتمع أو علم معين فتتخطى األيديولوجيات
حدود الدولة لتنتشر في دول أخرى من خالل العديد من الطرق ،وترتبط بكثير من التخصصات كعلوم التاريخ والفلسفة
واألدب والعلوم الطبيعية وغيرها ،وترتبط اإليديولوجيا بالسياسة ،ارتباطا قويا ،فال سياسية بغير أيديولوجيا ،سواء كانت
أيديولوجيا تعايشيه أو أيديولوجيا إقصائية أو أيديولوجيا مستغلة أو أيديولوجيا مصنوعة ،وأصبح هذا المفهوم العريض يُطلق
على علم االجتماع السياسي بشكل دقيق ،وأ َّما من وجهة نظر أخرى فإنَّها نظام من أفكار متداخلة كاألساطير والمعتقدات التي
يؤمن بها شعب معين أو مجتمع ما ،وتعكسُ مصالحه واهتماماته األخالقية واالجتماعية والسياسية والدينية واالقتصادية
وتسعى إلى تبريرها في الوقت نفسه.

34

انظر :مانهايم ،األيديولوجيا واليوتوبيا( ،ص .)15

35

أنظر :سبيال ،األيديولوجيا( ،ص )11

36

انظر :مارثيلو فيليكس تور ،مصادر وآثار مفهوم اإليديولوجيا عند ريكور ،ترجمة :هشـام الميلـوي ،جميع الحقوق محفوظة مجلة
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انتقال مصطلح األيديولوجيا إلى الثقافة العربية
تم انتقال المصطلح عن عدة طرق ،عن طريق الماركسية ،ومن خالل الكتابات النقدية والفلسفية التي ناقشت هذا المصطلح
واستخدمته ،ومن خالل استعمال يقرب من استعمال نابليون ،حيث تقوم الدول في بعض البلدان العربية بإطالقه ،ومن خالل
الثقافة الموجهة على بعض معارضي أنظمتها وخصوصا ً ضد العقيدة اإلسالمية بقصد التنفير ،حتى صار مصطلحا ً يقرب
من مصطلح الدغمائية "الجمود الفكري" أو التعصب لفئة ما أو لفكر ما تعصبا ً غير سوي يصل إلى مرحلة العنف الراديكالي
"المتطرف".
وفي الواقع أن األيديولوجيا هي منظومة األفكار الرئيسة ،التي ال يملك اإلنسان بصفته االجتماعية إال العيش في إطارها بشكل
اغترابي أو بشكل توافقي والغالب أن اإلنسان ال يشعر بوضعه اإليديولوجي ويعيه إال في فترة متأخرة بعد أن يكون قد تم
تشكيله اإليديولوجي من خالل التربية ،والتنظيمات االجتماعية ،وتتضح قيمة األيديولوجيا بمقدار تماسكها ،وبمقدار ما تقدمه
لإلنسان من قيم ونمو علمي ومعرفي وتقني وإبداعي تتفوق به على بقية األيديولوجيات وتخضعها بطريقة غير دغمائي.
وإجماالً فإن مفهوم اإليديولوجيا يظل مصطلحا ً استهجانيا ً في الثقافة العربية في الغالب يطلقه الخصوم على بعضهم للتحقير
وإليضاح عدم قدرتهم على التفكير السوي العتقادهم لمنظومة فكرية ما.
األيديولوجيا الدينية
فالناظر في القرآن العظيم ،وسنَّة النبي ﷺ -وهما المصدرا ِن الرئيسان لإلسالم-
اإلسالم دين شامل يشمل كل مناحي الحياة،
َ
لَيُدرك شمولية اإلسالم لشؤون الخلق في معاشهم ومعادهم ،من خالل النصوص التشريعية المتنوعة.
َي ٍء} (النحل ،)98 :فهو يجمع بين الدنيا واآلخرة ،بين الروحانية والمادية ،بين
قال تعالىَ { :ونَ َّز ْلنَا َعلَ ْي َك ا ْل ِكت َ
َاب تِ ْبيَانا لِّ ُك ِّل ش ْ
الواقعية والمثالية ،وهو يدير شئون الفرد وشئون األسرة وشئون المجتمع ،كما أنه نظام سياسي ،ومنظومة اجتماعية ،ومؤسسة
اقتصادية ،منظومة متكاملة لكل ما يتعلق باإلنسان والكون والحياة ،وكما أنها نظمت عالقة الناس بربهم يقول تعالى{ :قُ ْل ِإنَّ
اي َو َم َماتِي هللِ َر ِّب ا ْل َعالَ ِمينَ } (األنعام.)162/
صالَتِي َونُ ُ
س ِكي َو َم ْحيَ َ
َ
وتعددت المحاوالت إلخراج اإلسالم من هذه الميزة العظيمة ،واختلفت األغراض من وراء هذه المحاوالت؛ فمنها ما كان
مقصور على تنظيم العالقة بين الفرد وربه فقط ،بين جدران
نظام رُوح ٍّي
مقصده سليما يتصور اإلسالم على أنه عبادة أو
ٍ
ٍ
المساجد ،ومنها ما كان عن سوء نية ،فجاءت عن طريق أعداء الدين الذين حاولوا تفكيك اإلسالم.
والحق أن من لديه علم وتجرد ،يعلم أن اإلسالم ليس كغيره من الديانات ،بشموليته وعالميته فالنصرانية الموجودة اآلن ً
مثال،
ْ
ليست ِمن هذا العالم"
تقول أناجيلها" :أعطُوا ما لِقيْصر لِقَيْصر ،وما هلل هلل" ) (37وتنسب إلى المسيح ’ أنه قالَ " :م ْملكتي
صق به ،فال وكال.
) ،(39أما أن ينطبق على اإلسالم ،أو يُل َ
فاآليات الصريحة واألحاديث الصحيحة تدل على شمولية االسالم ،فأطول آية في القرآن لم تتحدث عن معتقد ،أو ذكر هللا ،أو
الخوف والرجاء ،بل تحدثت عن أمور اقتصادية وقضائية هامة ،قال تعالى ﴿ :يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا تَدَايَ ْنتُ ْم بِ َد ْي ٍن إِلَى أَ َج ٍل
َّق َّ
ب أَنْ يَ ْكت َُب َك َما َعلَّ َمهُ َّ
َّللاُ فَ ْليَ ْكت ُْب َو ْليُ ْملِ ِل الَّ ِذي َعلَ ْي ِه ا ْل َح ُّ
ب بِا ْل َع ْد ِل َو ََّل يَأْ َب َكاتِ ٌ
سمًى فَا ْكتُبُوهُ َو ْليَ ْكت ُْب بَ ْينَ ُك ْم َكا ِت ٌ
ُم َ
َّللاَ
ق َو ْليَت ِ
ش ِهدُوا
ستَ ْ
ش ْيئًا فَإِنْ َكانَ الَّ ِذي َعلَ ْي ِه ا ْل َح ُّ
س ِم ْنهُ َ
ست َِطي ُع أَنْ يُ ِم َّل ه َُو فَ ْليُ ْملِ ْل َولِ ُّيهُ بِا ْل َعد ِْل َوا ْ
ض ِعيفًا أَ ْو ََّل يَ ْ
َربَّهُ َو ََّل يَ ْب َخ ْ
س ِفي ًها أَ ْو َ
ق َ
 37إنجيل متى ،إصحاح  22فقرة  ،21وإنجيل مرقس ،إصحاح 12فقرة  ،17وإنجيل لوقا ،إصحاح  21فقرة .25
 38إنجيل يوحنا ،إصحاح  19فقرة .36
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ض َّل إِ ْحدَا ُه َما فَتُ َذ ِّك َر إِ ْحدَا ُه َما ْاألُ ْخ َرى
ض ْونَ ِمنَ ال ُّ
َ
ش ِهي َد ْي ِن ِمنْ ِر َجالِ ُك ْم فَإِنْ لَ ْم يَ ُكونَا َر ُجلَ ْي ِن فَ َر ُج ٌل َوا ْم َرأَتَا ِن ِم َّمنْ ت َْر َ
ش َهدَا ِء أَنْ تَ ِ
سُُ ِع ْن َد َّ
ش َها َد ِة َوأَ ْدنَى أَ ََّّل
َّللاِ َوأَ ْق َو ُم لِل َّ
َو ََّل يَأْ َب ال ُّ
ش َهدَا ُء إِ َذا َما ُدعُوا َو ََّل تَ ْ
ص ِغي ًرا أَ ْو َكبِي ًرا إِلَى أَ َجلِ ِه َذلِ ُك ْم أَ ْق َ
سأ َ ُموا أَنْ تَ ْكتُبُوهُ َ
ار َكاتِ ٌب َو ََّل
اح أَ ََّّل تَ ْكتُبُوهَا َوأَ ْ
ض َّ
س َعلَ ْي ُك ْم ُجنَ ٌ
ش ِهدُوا إِ َذا تَبَايَ ْعتُ ْم َو ََّل يُ َ
اض َرةً تُ ِدي ُرونَ َها بَ ْينَ ُك ْم فَلَ ْي َ
ت َْرتَابُوا إِ ََّّل أَنْ تَ ُكونَ تِ َج َ
ارةً َح ِ
َّللاُ َو َّ
َّللاَ َويُ َعلِّ ُم ُك ُم َّ
ق بِ ُك ْم َواتَّقُوا َّ
َي ٍء َعلِي ٌم ﴾ [البقرة.]292 :
سو ٌ
َ
ش ِهي ٌد َوإِنْ تَ ْف َعلُوا فَإِنَّهُ فُ ُ
َّللاُ بِ ُك ِّل ش ْ
وبينت الشرعية سائر األمور المعاشية ،مع الجوانب التعبدية؛ وجوانب المعامالت المختلفة بين الناس ،ووضعا قواعدها
وأصولها؛ كاألطعمة واألشربة ،واالنكحة ،والميراث ،والجوار ،والشورى ،والقضاء ،والحُكم ،والحدود ،والحروب،
والمعاهدات ،وال ِّديَات ،والقِصاص ،والربا ،والبيع ،والشراء ،والكون والبيئة ،كل هذا جنبًا إلى جنب مع الحديث عن الطهارة،
والصالة ،والصيام ،والحج.
ٌ
وصف بليغ لشمولية اإلسالم وشريعتهِ " ،من المعروف أن الشريعة اإلسالمية نظام شامل لجميع شؤون الحياة؛ فهي
وهذا
ترسم لإلنسان سبيل اإليمان ،وتبين له أصول العقيدة ،وتنظم صلته بربه ،وتأ ُمرُه بتزكية نفسه ،وتحكم عالقاته مع غيره،
وهكذا ال يخرج عن حُكم الشريعة أيُّ شيء ( ،"(38فاإلسالم يخاطب االنسان كله ،عقله ووجدانه في آن واحد.
ض َو ْ
ت ِّألُولِي
ق ال َّ
ف اللَّ ْي ِل َوالنَّ َها ِر ََليَا ٍ
اختِ َال ِ
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
يدعو العقل للعمل والتفكر في آيات هللا قال تعالى (إِنَّ فِي َخ ْل ِ
ب)( ،سورة ال عمران)181 ،
ْاألَ ْلبَا ِ
فهناك صلة بين األديان وااليديولوجيا ،فبينهما اتفاق واختالف ،لكن ليس الدين ايديولوجيا كما يدعي الغرب ) ،(41صحيح أن
هناك اشتراك بالمعنى في بعض أجزائه؛ لكن ال يعني ترادفا بالمعنى ،حيث إنهما مجموعة من االعتقادات ،واألفكار ،التي
تسطير على األفراد أو الجماعات ،فهما إنسانيان ،لكن يختلفان في المصدر ،والطبيعة ،فاأليديولوجيا أرضية بينما الدين
رباني ،وكذلك األيديولوجيا لحزب أو طبقة أو فرد او مجتمع او قطر؛ بينما اإلسالم دين ودولة ،للبشر كافة ،وشامل لجميع
نواحي الحياة.
واإلسالم يحقق نفعا ووعيا هادفا ،ال وعيا زائفا مغلوطا بالواقع ،كما تفعل األيديولوجيا ( )41وانما هو مصحح لما يطرأ على
المعتقدات واألفكار من زيف ومغالطات ،فالواجب الرجوع الى األصول الصحيحة على نهج السلف الصالح الذين هم خير
القرون ،قال ﷺ َ :
أو ثَالثًا بَ ْع َد قَ ْرنِ ِه  -ثُ َّم
(خ ْي ُر ُك ْم قَ ْرنِي ،ثُ َّم الَّ ِذينَ يَلُونَ ُه ْم ،ثُ َّم الَّ ِذينَ يَلُونَ ُه ْم  -قا َل ِع ْمرانُ َّ :ل أ ْد ِريَ :ذ َك َر ثِ ْنتَ ْي ِن ْ
ش َهدُونَ  ،ويَ ْ
س َمنُ ) ) ، (42لتحقيق
ستَ ْ
يَ ِجي ُء قَ ْو ٌم ،يَ ْن ِذرُونَ وَّل يَفُونَ  ،ويَ ُخونُونَ وَّل يُؤْ تَ َمنُونَ  ،ويَ ْ
ش َهدُونَ وَّل يُ ْ
ظ َه ُر فِي ِه ُم ال ِّ
االستخالف في األرض ،فاإلسالم بكونه رباني -باستثناء األمور الغيبي -يقدم التعاليم الصالحة لكل زمان ومكان ،ففيه العموم

 39د .عبد الكريم زيدان ،المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،دار عمر بن الخطاب اإلسكندرية ،ط( ،4ص ،)57وأشار إلى ما تضمنته
الشريعة اإلسالمية من األحكام المتعلقة بالعقيدة ،ثم األخالق ،ثم األحكام الخاصة بالعبادات التي يقصد بها تنظيم عالقة الفرد بربه  -تح َّدث
عن المعامالت وما يتفرع عنها ،مع ذكر ما يقابلها في القانون الحديث.
42

البيير ،األيديولوجيا والدين ،ضمن ملف األيديولوجيا ،ترجمة محمد سبيال ،وعبد السالم بن العالي ،دفاتر فلسفية العدد  9المغرب

دار توبقال للنشر ( 2115ص)26
 41كما عبر عنها نتشيه باألخالق التي تعني األوهام والتعليالت والحيل ،انظر ص ( )14من هذا البحث.
 40والمقصود به على وجه اإلجمال ال على اإلفراد ،ألن السلف لم يكن كلهم عدول وإنما خصوا بالصالح منهم ،صحيح البخاري ،رقم
(.)6685
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والخصوص والمجمل المفصل ،ومخاطبة العقل ،وارفع من قيمته قال تعالى ( :إِنَّ َما يَ ْخشَى َّ
َّللاَ ِمنْ ِعبَا ِد ِه ا ْل ُعلَ َما ُء) والمراد أن
العلماء يخشون هللا ´ ألنهم علموا ما له من الكمال.
وهكذا تتضح العالقة بين األيديولوجيا والدين.
مناقشة الدعوى والرد عليها
حرص المناوئون للدعاة بإضعاف ثقة الناس بهم ،فاقموا الدعاوى ضد الدعاة والعلماء ،إلبعاد الناس عن الدين والتشكيك فيه،
فالبد للمسلم ان يكون متسلح باإليمان الصادق ،وعلى علم بأصول اإليمان ،والتأصيل الشرعي ،ومصادره)43).
فنحن في زمن فتن ،فال يكفي مجرد االيمان المجمل الذي ال يسع المسلم الجهل به ،كذلك البد ان يكون لديه الفكر الناقد ،فال
يقبل دعوى دون دليل ،ومعرفة بمصادر المعلومات ،وكيفية التثبت والتدقيق ،وكذلك البد من األعراض عن الشبهات ،خوفا
على النفس من الفتنة ،وعدم الخوض مع أصحاب الشبهات لغير المتخصصين ألنه قد يفضي إلى الوقوع فيها ،قال الثوري"
من سمع ببدعة فال يحكها لجلسائه ،ال يلقها في قلوبهم فقد حذر السلف من االستماع ألهل البدع ألنهم يرون أن القلوب ضعيفة،
ث َغ ْي ِر ِه) سورة
والشبه خطافه ( ، )44قال تعالىَ ( :وإِ َذا َرأَيْتَ الَّ ِذينَ يَ ُخوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأ َ ْع ِر ْ
ض َع ْن ُه ْم َحت َّٰى يَ ُخو ُ
ضوا فِي َح ِدي ٍ
االنعام اية()69
وهناك أسباب للوقوع في الشبهات الفكرية ،منها ضحالة العلم بأصول اإلسالم وعدم العناية بالكتب التي اهتمت ببيان دالئل
صحة أصول اإلسالم ( )45وقلة اليقين وضعف اإليمان باهلل ،وكذلك االستغناء بالتعليم الذاتي ،عن اتباع منهج صحيح وموردا
عذبا لتعلم الدين الحق ،والبعد عن الشبهات والمناظرات لمن لم يتمكن من التصدي لمثل هذه الدعاوى.
ونجد هؤالء المدعين ال يصمدون أمام الحقائق ،فالمدعي يطالب بإثبات صدق دعواه ،وباستعراض أقوالهم وحججهم لمعرفة
مدى صدق دعواهم ،نجدهم ليس لديهم أدلة وال براهين تثبت صدق دعواهم ،وإنما يستخدمون المغالطات المنطقية لتبرير
دعواهم.
سمات الدعاوى الفكرية
تتسم هذي الدعاوى بكونها هدامة تهدف الى تقويض الدين ،وتجرئ على الثوابت والمسلمات ،ال بنائية متماسكة ،فيظهر
االضطراب المنهجي في دعواه ،فالمتابع له ال يخرج بنتيجة واضحة في دعواه ،كذلك هي فوضوية ليست على منهج واضح
تسير عليه ،وتتسم كذلك بكونها تسير بخفاء لطرح الدعوى المراد نشرها بين الناس ،عن طريق األسئلة المفتوحة ،التي ال
تتوقف عند حد معين ،سواء ما يتعلق بالذات اإللهية أو األنبياء أو المالئكة أو الشريعة واالحكام االسالمية أو الحقائق الكونية،
فال يكون هناك طرح للفكرة األساسية ،وهي أقصاء اإلسالم ،وانما نجد النقد منصب على الدعاة والعلماء والفقهاء أو بما
يسمونهم اإلسالميين.

 43من أكبر أسباب االضطراب الفكري المعاصر ،مصادر المعرفة حيث حصرها البعض بالحس والتجربة مما أدى الى رفض األدلة
السمعية والعقلية المثبتة لوجود هللا ،التي ال تعتمد على الحس والتجربة ،انظر :السيد ،سابغات( ،ص)49
44

انظر :الذهبي ،سير أعالم النبالء ،شمس الدين محمد الذهبي ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق :شعيب األرناؤوط ،ط ،7بيروت ()261/7

45

ككتب أعجاز القران ودالئل النبوة ،وقصص القران ،واعمال القلوب ،أحمد السيد ،سابغات( ،ص)43
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وتكمن خطورة مثل هذه الدعاوى ،في إنها موجهة ضد أصل الدين ،وثوابته المتفق عليها ،ومما يزيد من خطرها ،أنها من
الشباب المثقف ،الذين سيحملون راية العطاء في المستقبل ،ولكن يمكن أن تؤدي مثل هذه الدعاوى الى ردة فعل عكسية،
وعودة إلى الدين الصحيح ،وأخده بيقين والرجوع إلى األصول الصحيحة والبعد عن التقليد.
ونجد هؤَّلء المدعين ينقسمون الى قسمين:
المستغلون:
وهؤالء يتفاوتون في نياتهم ،فمنهم من أراد خدمة اإلسالم والمسلمين لما رأوا من أمة اإلسالم من الذل والهوان ،فكبر عليهم،
واهمه ما يقال عن اإلسالم فانطلق باحثا عن مخرج ،أما باالجتهاد المطلق ،أو بالعمل بالمصلحة ( )46ولكنهم أخطأوا الطريق،
اذ لم يأتوه من بابه.

المعارضون المغرضون:
وهم دعاة التغريب والتبعية الفكرية ،الذين يكنون بغض وكراهية ،لإلسالم والمسلمين ،لكنهم ال يجرؤن على إظهاره ،فتناولوا
الدعاة والعلماء ،بالنقد ،والشخصنة ،أردوا هدم الشريعة وألغاها ،ولكنهم جبنوا ،فاتوا إلى الوقائع يفسرونها قسرا ،ويدخلون
عليها زخرف القول وباطل الكالم.
نجد هذه الشبهة ليست معارضة للدين اإلسالمي انما هي معارضة لما الصق به
مناقشة الدعوى "الشبهة" والرد عليها
أوَّل :تعريف الدعوى لغة واصطالحا:
الدعوى لغة :الدعوى من االدعاء ،واالدعاء أن تدعي حقا أو باطال لك أو لغيرك ،وجمعها دعاوي بالفتح كفتوى وفتاوي
الدعوى اصطالحا :إضافة االنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته

)(47

)(49

أصل الشر في الخلق ،هما الشهوة والشبهة ،وهما من أخطر أمراض القلوب ،اللتان تتنافيان مع خشية هللا ،لذا قيل" أفضل
الناس من لم تفسد الشهوة دينه ،ولم تزل الشبهة يقينه"))48
 46المصلحة الشرعية :هناك من خصها بالمصالح المرسلة كالغزالي ،لكن ابن تيمية ينتقد من حصر المصلحة بحفظ األمور الخمسة،
فيقول" :لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس واألموال واألعراض والعقول واألديان ،وليس كذلك ،بل المصالح
المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار وما ذكروه من دفع المضار عن هذه األمور الخمسة فهو أحد القسمين" لذا يعرف ابن تيمية
المصلحة

بــ"أن

يرى

المجتهد

أن

هذا

الفعل

يجلب

منفعة

راجحة؛

وليس

في

الشرع

ما

ينفيه

انظر :المستصفى ،للغزالي ،ص ،174ومجموع الفتاوى ،البن تيمية (. )343 /11لست أدري ما هذه المصلحة التي يريدونها ،وما
حدودها وما ضوابطها.
47

ابن منظور ،لسان العرب (.) 261/14

48

البهوتي ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،تحقيق أو عبد هللا محمد الشافعي ،دار الكتب العلمية 1871 ،بيروت ()497/6

49

نصار ،من روائع الثعالبي ،كتاب األمثال للثعالبي ومجموعة من كتبه ،إعداد فتحي نصار ،الدار الثقافية للنشر  2119القاهرة،

ط(1ص.)39
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ثانيا :تعريف الشبهة لغة واصطالحا:
الشبهة لغة :بضم أوله وسكون ثانيه ،االلتباس واالختالط ،وشبه عليه االمر تشبيها :لبس عليه ،وجمعها شبه وشبهات ))51
ارد يرد على ْالقلب يحول بَينه
الشبهة اصطالحا :التباس الحق بالباطل حتى ال يتبين ،وقد عرفها ابن القيم فقال" :ال ُّش ْبهَةَ :و ِ
51

َوبَين انكشاف الحق ...وإنما سميت الشبهة شبهة الشتباه الحق بالباطل فيها ،فإنها تَلبَسُ ثوب الحق على جسم الباطل ( " )
س ِه ْم َو َماتُو ْا َو ُه ْم َكافِرُونَ } [التوبة .]125:فالشبهة مرض،
وقال تعالىَ { :وأَ َّما الَّ ِذينَ فِي قُلُوبِ ِهم َّم َر ٌ
ض فَ َزا َد ْت ُه ْم ِر ْجساً إِلَى ِر ْج ِ
ففتنتها خطيرة؛ ألنها إذا تمكنت في القلب ق َّل أن يسلم منها أحد ،العتقاده أنه على الصواب والمخالف هو المخطئ ،فتبقى في
نفس صاحبها ويدين بها،
والرد على أهل الباطل من طريقين :مجمل ومفصل.
ب َوأُ َخ ُر ُمتَشَابِ َهاتٌ
والمجمل فهو األمر العظيم ،في قوله تعالى ( ُه َو الَّ ِذي أَ ْنزَ َل َعلَ ْي َك ا ْل ِكت َ
َاب ِم ْنهُ آيَاتٌ ُم ْح َك َماتٌ هُنَّ أُ ُّم ا ْل ِكتَا ِ
فَأ َ َّما الَّ ِذينَ فِي قُلُوبِ ِه ْم َز ْي ٌغ فَيَتَّبِعُونَ َما تَشَابَهَ ِم ْنهُ ا ْبتِ َغا َء ا ْلفِ ْتنَ ِة َوا ْبتِ َغا َء تَأْ ِويلِ ِه َو َما يَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إَِّلَّ َّ
س ُخونَ فِي ا ْل ِع ْل ِم
َّللاُ َوال َّرا ِ
ب) [آل عمران ]7
يَقُولُونَ آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِمنْ ِع ْن ِد َربِّنَا َو َما يَ َّذ َّك ُر إَِّلَّ أُ ْولُوا األَ ْلبَا ِ
وقد صح عن رسول هللا ﷺ أنه قال (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه؛ فأولئك الذين سمى هللا ،فاحذروهم) )(52
بان يؤمن بالمحكم ،أما المتشابه فالواجب اإليمان به ،وأن لم يعقل معناه ،ولكن يؤمن أن كالم هللا ال يتناقض وأن كالم النبي
ﷺ ال يخالف كالم هللا )(53
فنجد أن هناك أمور محكمة بنصوص شرعية تلزم المسلمين بتطبيقها ،بناء على أنها صادرة من كتاب هللا وسنة نبيه ﷺ ال
يسع الخالف فيها ،وهناك أمور متشابه يقع فيها خالف ،يرجع فيها للنصوص الشرعية ،وأقوال أهل الحديث والسلف الصالح،
وهي ايضا ليست قوال وا حد فقد تختلف بحسب قواعد االجتهاد ،يقبل فيها االجتهاد على نوعين أو ثالثة وهناك أمور يتسع
فيها المجال ،اجتهادية وال يحصل فيها تفسيق وال تبديع وتفصيالت هذا في مواضعه
نقد الشبهة
نجد هذه الدعوى ،ال تصل إلى حد الشبهة ،انما هي دعوى تهدف الهجوم على اإلسالم ،بالهجوم على المسالمات اإلسالمية.
تصدر من شخص متشبع بالثقافة الغربية ،لم يتعلم تعليما منهجيا بل أعتمد على التعليم الذاتي ،الغير ممنهج كالمحتطب بليل،
فيورد الكلمات المزخرفة المنمقة المليئة بالمصطلحات الغربية ،واالدعاءات الممجدة للذات،
واالدعاء بالوصول إلى مرحلة متقدمة من العلم "الثقافة" يستطيع فيها إعطاء الدروس وتنبيه الناس وانارة الطريق امامهم
حتى ال يقعوا ضحايا األدلجة ،وسف نبين بعضا من المغالطات التي وقع فيها من خالل أقوله في المقاطع المرئية التي نشرها.

 52انظر :الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،كلمة شبهة جذر شبه.
51

مفتاح دار السعادة( ،ص)443-442

50

البخاري في صحيحه ،باب {منه آيات محكمات} آل عمران- 7 :حديث رقم ( ،)4286صحيح مسلم ،كتاب العلم ،باب النهي عن

اتباع متشابه القرآن ،والتحذير من متبعيه ،حديث رقم (.)4846
53

محمد بن عبد الوهاب ،كشف الشبهات ،الرئاسة العامة البحوث العلمية واإلفتاء1436 ،ه ،ط( ،1ص.)18-19

52

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495
مغالطة التعميم اَّلستقرائي
حيث يلحظ فيه عداء ،واستعداء لما يسميهم برجال الدين أو الفكر الصحوي ،فنجده يحاول أن يبحث عن أخطاء في أسلوب أو
طريقة أو فهم ،ويطالب بإقصاء اإلسالميين "الدعاة" بقوله :نحن نعرف ديننا فلسنا بحاجة لهؤالء اإلسالميين.
فهم وإن جاز الخطأ من أحادهم إال انه "من الممتنع أن يقولوا في كتاب هللا الخطأ المحض ،ويمسك الباقون عن الصواب فال
يتكلمون به  ...فالمحظور إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب ،واشتماله على ناطق بغيره فقط ،فهذا هو المحال

)(54

".
ونحن نعلم ان كل ابن آدم خطاء وحسبه م أنهم بذلوا الوسع والطاقة ،ولو سلمنا أنهم ليسوا اهل لتحمل العبء الذي أوكل لهم،
ال يعمم خطائهم على اإلسالم ويفتح باب االجتهاد على مصراعيه.
)(55

فنجدة يعمم الجرأة على الدعاة مادامت تخالف ما يريد ،فكل ما ذ كر من ادعاءات

قد ورد فيها أحكام شرعية تؤيد ما قاله

هؤالء الدعاة ،بينما هو يطالب بعدم التسليم للنص الشرعي ،ويفتح باب االجتهاد للعامة.
واالجتهاد ،هو استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل العلم أو الظن باألحكام الشرعية ) (56بان يبذل الباحث جهده ،حتى يحس من
نفسه العجز عن مزيد طلب ،فال يقع بلوم على تقصير ،قال اآلجري" ينبغي ألهل العلم والعقل إذا سمعوا قائال يقول :قال
رسول هللا ﷺ في شيء ثبت عند العلماء فعارض إنسان جاهل فقال :ال أقبل إال ما كان في كتاب هللا تعالى.
)(57

قيل له :أنت رجل سوء ،وأنت ممن يحذرانك النبي ﷺ وحذر منك العلماء "

نجده يحث على التفكير النقدي ،وأي تفكير نقدي سوف يكون أيديولوجيا ) ،(59والتفكير النسبي أيديولوجيا ،فأي تفكير نقدي
ألي أيديولوجيا يولد أيديولوجيا ) ، (58وطبعا أي أيدولوجيا تخالف أيديولوجيا العلماء والفقهاء فسوف تكون خاطئة إذا خالفت
ما عليه أهل االجتهاد ،فأهل االجتهاد يملكون األدوات بمعرفة المقاصد واألقوال في المسائل بينما هؤالء الشباب ربما يغلب
عليهم الهوى.
فإذا اردت الخير فحث الشباب على التعلم المنهجي الصحيح وليس على التعليم الذاتي ) (61الذي ال يصنع إال مثقف يعرف
معلومات عامة ،فال يصنع مجتهداً متعلما ً تعليما ً منهجي ،فانت االن تشترك مع األيديولوجيين بأيديولوجيا بالقراءة النقدية
للنص الشرعي دون تملك أدوات االجتهاد.
54

ابن القيم ،أعالم الموقعين عن رب العالمين ،تحقيق :وتعليق عصام الدين الصبابطي ،دار الحديث ،القاهرة ،ط1883 ،1

(.)126/4
https://www.youtube.com/watch?v=LAd14S_Ikak&t=1206s 55
وhttps://www.youtube.com/watch?v=DNyeea4WxXo&t=3s
56

الشوكاني ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،دار السالم )716/2(1889

57

ابي بكر اآلجري ،كتاب الشريعة ،دراسة وتحقيق د .عبد هللا الدميحي ،دار الوطن ،ط 1888 ،2الرياض.)411/1( ،

58

ذلك الن األيدولوجيا مجموعة أفكار ،كما تبين لنا سابقا.

59

مثل الماركسية كما ذكر سابقا وكذلك النازية.

62

https://www.youtube.com/watch?v=aP5gIXvKd60&feature=youtu.be
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ومن يحثهم على النقد واالجتهاد ،اغلبهم ال يملك أدوات االجتهاد ،أو أدوات التفكير النقدي ،وهذا معناه العبث باألحكام وتغليب
الهوى ،ألنهم سوف يغلبون ما يرونه صحيح والذي يرونه صحيح هو ما تهواه أنفسهم.
فيتضح أن الهدف ليس الوصول إلى مطلوب الشارع ،الذي هو أصل االجتهاد وغايته ،وإنما تغليب ما يوافق الثقافة السائدة
في الغرب ولو على حساب مقصود الشارع والمفهوم من الحكم.
فنالحظ أنه يجرئ الناس على االجتهاد ،للوصول الى التوافق مع الثقافات الغربية.
مغالطة شيطنة اَّليديولوجيا
العنوان تهمه دلس في تعريف األيديولوجيا ،فجعلها فكرة شيطانية ،وأنها تتصف باالنغالق ،واالنحياز ومحاربة التفكير ،وهذا
غير صحيح ،وباالنتماء إلى جماعة ،فحصرها بالجماعات ،وهذا تفسير جزئي ،بينما هي مجتمعية وفردية ،وكذلك حصرها
في الدين ،لزعزعة ثقة الناس بهذا الدين ،وان فيه عقائد ليست من الدين ،فيبدأ الناس بفلترة الدين على أهوائهم وما يتناسب
مع عقولهم.
وا لواقع أنها تدخل في كل الفروع ،وقد اتضح من خالل التعريف باأليديولوجيا؛ أنها مجموعة من اآلراء والمعتقدات التي
يؤمن بها الفرد أو الجماعة وتتصف باإللزام ،ولكن استعملت وسيلة للهجوم من قبل المتعادين لالتهام بالجمود.
وجعلها نتيجة لعدم التفكير النقدي والمنطقي" ،أشياء تربينا عليها" وأن هذه االعتقادات أدت إلى الدماء ،واإلرهاب ،وأن
هؤالء اإلسالميين يدعون إلى أحياء الشيطان الذي في داخل اإلنسان ،فهو يدعي أن كل إنسان عنده شيطان في داخله وعندما
يثار بوجود مثير ،وذلك المثير هو االعتقاد الذي يملى عليه ،فمن الممكن أن اقتل الناس إذا خالفوا ما اعتقده ،وكالمه هنا
صحيح فالبد لإلنسان أن يدافع عن معتقدة ،فما دمت أؤمن أنه خطأ وباإلمكان تغييره ،فالبد من التغيير.
فهذا على حرق قوما ،فبلغ ابن عباس فقال :لو كنت أنا لم أحرقهم ألن النبي ﷺ قال :ال تعذبوا بعذاب هللا ،ولقتلتهم كما قال
النبي ﷺ :من بدل دينه فاقتلوه (61) .فاقتلوه فليس في االمر شيطنه أو أدلجة إنما هذا معتقد يجب اإليمان به.
فالبد عندما نريد أن نعرف موضوع ما ،أن يكون التعريف شامل عام ،ال يكون جزئي فهو "علم األفكار" بالمعنى المختصر،
فهل هناك شخص بدون أفكار ،هل أنت يامن تدعي أننا مؤد لجون ،بدون أفكار ومعتقدات ،ألست تقول أن لديك فكرة وتريد
تعليمها للناس ،أن تعلمهم كيف يفكرون ،إذا أنت تؤدلج الناس ،فكل إنسان لديه أيديولوجيا) ، (62فمن كان مع اإلسالميين هذي
أيديولوجيا ومن كان ضدهم هذي أيديولوجيا أخرى معاكسة ،فال يخلوا إنسان من أيديولوجيا.
م ن مات دون عرضه فهو شهيد ،والمسلمين ادا عدد االغتصاب عدد السرقات ،نسلم انها منظمة اما من سببه تخدير الشعوب
الخمور والدعارة العمل ما تعلم عن الخارج اعالم يمارس عملية تخدير (63).

 61أخرجه البخاري ()3117
60

أنظر محمد الهرفي ،كلنا مؤدلجون ،جريدة عكاظ االثنين  21ربيع ثاني 1431ه.

63

استعمال الخديعة والمكر ،ولكن بخطاب خيري عاطفي يدغدغ المشاعر ،ويوحي لمن يسمعه بالصدق والتجرد ،بصائر "تحول

أمريكا"  Trance Formation of Americaتأليف" :كاثي أوبراين ،مارك فيليبس.
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مغالطة الشخصنة
وتقع هذه المغالطة بمهاجمة شخص بدال من مهاجمة حجته ،أو بتسميم البئر بأن يهاجم اإلسالميين في البداية ،حتى ال يثق بهم
أحد ،فبدال من أن يهاجم الدين ،فيثور عليه الناس ،يقوم بمهاجمة المتمسكين به ويطلق عليهم األيديولوجيون ،ثم يقول أنا ال
أهاجم الدين ،أنا أهاجم من يختبئ خلف الدين ،فنجده يهاجم تشريعات اإلسالم بمسميات آخري ،كالصحونجية ) (64واإلسالميين
ورجال الدين ،مع أنها في النهاية مهاجمة االحكام اإلسالمية ،ولكن حتى ال يثور عليه الناس كما ثاروا عليه في مسالة إنكار
السحر.
حصرك لألدلجة بالدين غير صحيح ،فهناك األدلجة العلمية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والفردية واالسرية وغيرها
من األيديولوجيات.
إما قولك أن هناك من يختبئ خلف الدين لتمرير أفكاره ،فهذا صحيح ولكن ليس الدين فقط من يختبئا خلفه ،هناك من يختبئ
خلف العلم والسياسة وغيرها من األفكار أو األيديولوجيات.
أنت تنتهز العلم لتمرير أفكارك ،فأنت تقول :أنا كان عندي أفكارك ،أُريد أن أظهرها وأنك ستعلمنا التفكير النقدي وتبين لنا
المغالطات ،ال يعني هذا ان الدين يمكن أن يكون أيديولوجيا ،ألن الدين من رب العالمين بينما األيديولوجيا هي مجموعة من
األفكار والمعتقدات التي قد تكون حق أو باطل ،فال يعني وجود من يستغل الدين لتمرير أفكاره ،ان يكون لك الحق بتمرير
أفكارك والطعن في الدين.
الرنجة الحمراء
وهذه المغالطة باستهالك الخصم خارج المسألة ،بأن يثيروا مشاعر المستمعين وانتباههم بكلمات براقة بعيدة عن المعنى
المطلوب الحديث عنه ،فتهوى اليها المسامع وال يذكر المعنى األصلي بصرف االنتباه الى معنى أخر غير المعنى المقصود
س
) ،(65فنجده يستخدم االلفاظ الرنانة المزخرفة وهذي من حيل الشيطان قال تعالى( :وكذلك َج َع ْلنَا لِ ُك ِّل نَ ِب ٍّي َعد ًُوا َ
اإلن ِ
شيَا ِطينَ ْ ِ
ض ز ُْخرُفَ ا ْلقَ ْو ِل ُغ ُرو ًرا َولَ ْو شَا َء َربُّكَ َما فَ َعلُوهُ ۖ فَ َذ ْر ُه ْم َو َما يَ ْفتَ ُرونَ ) سورة االنعام اية
َوا ْل ِجنِّ يُو ِحي بَ ْع ُ
ض ُه ْم إلى بَ ْع ٍ
(.)112
هذه المصطلحات الغربية تعطي فكرة للعامة أن الكالم الذي يقوله كالم عظيم ،حتى يخيل للسامع أنه فعال على إطالع
ومعرفة.
مغالطة تزييف الحقائق
انكاره للعلوم الغيبية ،فال يؤمن إال بما يقع تحت الحواس ،ويقول أنا ال أُسلم إال بالعلم التجريبي فحصر العلم بالعلوم التجريبية
) ،(66وأن العلوم ليس لها عالقة بمعتقداته ،فالعلم شيء والدين والمعتقدات شيء آخر.

 64أهل الصحوة.
65
66

أنظر :عادل مصطفى ،المغالطات المنطقية ،المجلس األعلى للثقافة ،ط( ، 2117، 2ص)63
العلم ( ،) scienceيشمل العقل والمسلمات كالسببية ،والخبر سواء كان سماوي أو ارضي الحس ،فالحس هو جزء من العلم ال كل

العلم ،أنظر :محمد يعقوب ،التصور اإلسالمي للعلم وأثره في إدارة المعرفة ،مجلة اإلسالم في آسيا عدد ،4ديسمبر( 2111ص.)9
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وهناك مذهبان مشهوران للمعرفة المادية؛ التجريبي باكتساب المعرفة من خالل التجربة ،باستخدام الحواس ،والعقالني؛ حيث
العقل مصدر المعرفة فاإلنسان يولد بأوليات فطرية.
العلم التجريبي قاصر على رصد الظواهر بالدليل العقلي ،لذا هو ال يعارض الماورائيات وال ينكرها لكنه يتجاهل األسباب،
وهذا متعلق بطبيعته المنهجية ،فهو يتعامل مع الزمان والمكان وفقا لفيزياء الزمان والمكان ،وال عالقة له بالغاية أو العلة،
فالعلم التجريبي يجيب عن ك يف ولكن ال يستطيع أن يجيب عن لماذا ،إلن سؤال لماذا إنساني ال مادي ،فهو يتناول التحليل
المادي ال الغائي ،فال يستطيع اإلجابة عن الغاية ،ألنه ليس ماديا يمكن رصده ،فالعلم التجريبي مصدر من مصادر المعرف
لكن هناك مصادر أخرى غيره ،كالخبر الصادق ،والعقل ،والفطرة وهي أعظم مصادر المعرفة ،واعمق البراهين العقلية
والتجريبية.
وفي خضم هذا القول يأتي ويقول أنا ال أُسلم إال بالعلم التجريبي ،ليس هو وحده وانما من يسمون بالعلمويين scientism
وهي فلسفة ال تسلم إال لما ترصده ،بينما العلم مصدر من مصادر المعرفة ،إلنه يفسر ،ال يبين الغاية والعلة ،فهو يعنى بعالم
األسباب؛ يرصد ويستنتج ويالحظ ،فعالم األسباب هو أحد مصادر المعرفة ،فاهلل يخلق باألسباب وقد ضل بها كثير ،قال ابن
القيم" :لو تتبعنا األسباب من القران والسنة لزاد عن عشرة االلف") ، (67وهذه المقولة خرجت مضادة لهرطقة الكنسية.
فالعلم التجريبي نوع من أنواع العلم ،وحصر العلم بالتجريبي الحسي المادي ،يولد إشكالية مع العلوم األخرى مثل علم النفس
والقانون والفلسفة ،كلها علوم نظرية بحته.
فنجده يزعم مزاعم ثم يبني عليها ثم يبني على هذا البناء الذي بناه نتائج ،ينكر السحر ،ويزعم أن السحر لم يرد ذكره إال عند
المسلمين ،والسحر من األمور الغيبية الذي ذكر في الكتاب والسنة الصحيحة ،وشعوب العالم كلها تصدق بالخرفات والسحر
والسحرة ،بل جميع الديانات من كتابية أو وضعية تصدق به ،وقد يكون طقس من طقوسها ،ولو كان غير حقيقي لكن أول من
ينكر على الرسول ﷺ اليهود الموجودون في عهده ،لبيان عدم صدقه وصدق نبوته ،ولكن لم نسمع أي قول أو أثر ،ينكر سحر
الرسول ﷺ ،بل بينت لنا اآليات ان اليهود تعلموه في بابل ،وتوارثوه عبر األجيال ،قال تعالىَ ( :واتَّبَ ُعوا َما تَ ْتلُو ال َّ
اطينُ
شيَ ِ
س ْح َر) سورة البقرة اية(102).
سلَ ْي َمانُ ولكن ال َّ
اس ال ِّ
سلَ ْي َمانَ َو َما َكفَ َر ُ
على ُم ْل ِك ُ
شيَا ِطينَ َكفَ ُروا يُ َعلِّ ُمونَ النَّ َ
فنحن نسلم بالقضايا الغيبية كالجن والمالئكة والجنة والنار تبعا إلثباتنا لصحة الرسالة "من قامت البراهين واآليات على صدقه
فيما يبلغه عن هللا كان صادقا في كل ما يخبر به عن هللا )،(69
فالسحر موجود ومثبت بالقران والسنة واالجماع ،وهو ام ٌر معلو ٌم من الدين بالضرورة ،فإن كان ينكر حقيقة السحر ووجوده،
فهذا كفر ألنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة.
وإن كان يقصد انها مجرد خياالت وتوهمات ،يقال له أهل السنة يثبتون حقيقة السحر وأنه يؤثر في الواقع قال تعالىَ ( :و ِمن
ت فِي ا ْل ُعقَ ِد) سورة الفلق اية (.)4
َ
ش ِّر النَّفَّاثَا ِ
فالسحر موجود ،والبد من القيام بمقدمات كفرية حتى تساعده الشياطين ،وله تأثير ،ولكنه ضعيف ،قال تعالى:
ض ِعيفًا
ال َّش ْيطَا ِن َكانَ َ

سورة النساء ( ،)76وال يفلح الساحر حيث اتى.

67

ابن القيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،تحقيق ودراسة د .أحمد الصنعاني (.)198/1

68

ابن تيمية ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ،مطبعة المدني القاهرة ()178/1
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فنجد طرحه مبني على مغالطات وجهل كامل بالموضوع ،مع وجود نزعة مركزية ،ففشله في عمل السحر ،أبطل السحر
سئ ً
ُوَّل) االسراء اية (. )36
ص َر َوا ْلفُؤَ ا َد ُك ُّل أُو ٰلَ ِئ َك َكانَ َع ْنهُ َم ْ
س لَ َك بِ ِه ِع ْل ٌم إِنَّ ال َّ
س ْم َع َوا ْلبَ َ
وأنكره ،قال تعالىَ ( :و ََّل تَ ْقفُ َما لَ ْي َ
مغالطة التناقض
حيث يجمع بين اعتقادين في قضية واحدة متناقضين ،فو يعتقد دينا كذا وعلميا كذا كان هناك تناقض بينهما ) ،(68الدين يقوم
على تحيزات مسبقة ) ، (71بينما كل علم يقوم على تحيزات مسبقة قال شيخ اإلسالم " :كل العلوم البد للسالك فيها ابتداء من
مصادرات ،يأخذها مسلمة إلى أن تتبرهن فيما بعد ) ،"(71والبد من التحديد من التحيزات المسبقة ،بينما هو يقوم على تحيزات
مسبقة
مع بيان ما ال يحث تعارض ،فاذا حدث تعارض ام ا ليكون في ذهن المتلقي لو في النظرية نفسها كما قال ابن تيمة الدين ال
يأتي بمحاالت العقول ولكن يأتي في محارات العقول ،فال تعارض بين العقل والنقل اال يعلم من خلق وهو السميع العليم
فالواضح ان هذا الشاب يستمع كثير للشبهات فقد تشرب قلبه بالشبهات ضع يديك في اذنيك من سمع بالدجال
االنسان البد له تلجا هللا بان يثبت هللا ان يتوجه الى العلم الشرعي إذا اشكلت عليك توجه الى اقوال اهل العلم الى النفسي
أصول الفق
نجد أنها دعوى غير صحيحة وباطلة ،فليس لديه برهان أو حجة على الدعوى ،قال تعالىَ ( :وقَالُوا لَن يَد ُْخ َل ا ْل َجنَّةَ إِ ََّّل َمن َكانَ
صا ِدقِينَ ) سورة البقرة اية (.)111
هُودًا أَ ْو نصارى ۗ تِ ْلكَ أَ َمانِيُّ ُه ْم ۗ قُ ْل هَاتُوا بُ ْرهَانَ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم َ
فكل دعوى ليس عليها دليل وال برهان فهي دعوى باطلة.

 68() https://www.youtube.com/watch?v=DNyeea4WxXo&t=3sدقيقة 5:26
 71() https://www.youtube.com/watch?v=fn0dqcErDgA&t=251sدقيقة ()6
71

ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،جمع وترتيب عبد الرحمن القاسم ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،1425،المملكة

العربية السعودية (.)68/2
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الخاتمة
تبين لنا من خالل ما سبق طبيعة األزمة اإلنسانية المعاصرة والمنطلقات الفكرية والتطورات الفلسفية التي أدت الى قيام هذه
األزمة ،ثم شرحنا مفهوم وتاريخ األيديولوجيا لبيان مفهوم كثر الخلط في معناه ،حيث الحظنا منذ بداية استخدامه أنه اكتسب
صبغة سلبية ،بغرض إقصاء اآلخر ،منذ نشأته ،وقد ضلت تلك الصبغة السلبية لصيقة به ،بصورة أصبح من الصعوبة أن
يقبل بها شخص ،بينما أتضح أن كل إنسان لديه أيديولوجيا معينة تحكمه سواء كان فرد أو مجتمع ،وأنها في جميع العلوم ،فقد
تكون في السياسة أو االقتصاد أو االجتماع ،ألنها مجموعة األفكار والمعتقدات ،ولكنها استخدمت استخدام سيء للحط من
اآلخر.
وم ن خالل البحث وجدنا أن هناك من الشباب يعتقد أن العلم يسهل الوصول إليه ،عن طريق التعليم الذاتي ،بكثرة االطالع
والقراءات المتفرقة في شتى الكتب والعلوم ،والمقاطع المرئية ،دون أي منهجية ،فيعتقدون أنهم حصلوا العلم بينما هو حصلوا
ثقافة زائفة ،أو وهم الثقافة ،وتحصيل المعرفة عندهم ينحصر بالعالم المادي الحسي.
ولألسف هناك اعتقاد أن حملة العلم الشرعي ،ال يحسنون سوى األمور الوعظية الدعوية ،والحالل والحرام ،وأمور اآلخرة،
وأنهم ال يحسنون الحديث باألمور التي تتعلق بالفلسفة والمنطق وليس لهم اطالع على العلوم التجريبية ،وذلك ألنه تم وضعهم
بصورة نمطية من خالل وسائل التواصل والمسلسالت وغيرها من وسائل األعالم ،أنهم ال يعرفون إال الحالل والحرام.
فنحن لألسف النزال تحت االحتالل المعرفي والمعنوي ،وإن كنا نعيش االستقالل المادي ،لكن االحتالل المعنوي مازال،
فأفكارنا وعقولنا تحت االحتالل ،لن يكون هناك استقالل إال حين يكون لنا سيادة على ديننا ولغتنا وأفكارنا وعقولنا.
فواجبي وواجب كل مسلم أن نكون دعاة للحق ونكشف ضالالت المضلين نسأل هللا الهدية ،الحمد هلل على التمام.

التوصيات والمقترحات:
-

مجابهة من يدعون ان الدين ايدولوجيا يمارسها حملة العلوم الشرعية والفقهاء.

-

تحسين صورة العلماء والملتزمين دينيا ً في وسائل التواصل والمسلسالت وغيرها من وسائل األعالم.

-

اعتماد منهجية لتثقيف الشباب من خالل التعليم الذاتي ،بكثرة االطالع والقراءات المتفرقة في شتى الكتب والعلوم،

والمقاطع المرئية ،وحمايتهم من الثقافة الزائفة.
-

إجراء المزيد من الدراسات حول االيدولوجيا ،وأدلجة األديان.

المصادر والمراجع:
مانهايم كارل ،األيديولوجيا واليوتوبيا مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة ،ترجمة د .محمد رجاء الديريني ،شركة المكتبات
الكويتية ،ط1891/1
ابن تيمية ،مجموع الفتاوى.
وليمز ريموند ،الكلمات المفاتيح ،ترجمة نعمان عثمان ،المركز الثقافي العربي ،المغرب ط2117 ،1
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جيدنز أنتوني ،مقدمة نقدية في علم االجتماع ،ترجمة أخمد زيد وآخرون ،مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،جامعة
القاهرة ،ط2116، 2
زيادة معن ،الموسوعة الفلسفية العربية ،معهد االنماء العربي ،مكتبة مؤمن قريش ،بيروت،)158/1( ،1896 ،
ايكن هنري ،عصر االيديولوجية ،ترجمة فؤاد زكريا ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،1863
المنجد األبجدي ،دار المشرق بيروت ط.5،1876
الخطيب د .عبد الرحمن ،الخفايا اإليديولوجية في الفلسفة ،جريدة الجزيرة ،اإلثنين  18ذو القعدة 1428ه ،العدد .13188
ألتوسير لويس ،تأهيل إلى الفلسفة.
طرابيشي جورج ،معجم الفالسفة ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،ط،2116 ،3
عبد هللا عصام ،علم تاريخ األفكار ،مركز زايد للتنسيق والمتابعة ،أبو ظبي.2112 ،
أندرية الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،تعريب أحمد خليل ،تعهد وإشراف أحمد عويدات ،ط ،2منشورات عويدات ،بيروت
.)611/1(2111
ماركس كارل ،نصوص حول أشكال االنتاج ما قبل الرأسمالية ،ترجمة لجنة بإشراف د .صادق جالل العظيم ومراجعيه،
دار ابن خلدون.
هيود أندرو ،مدخل إلى األيديولوجيات السياسية ،ترجمة محمد صفار ،سلسلة العلوم االجتماعية للباحثين ،المركز القومي
للترجمة ،القاهرة ،ط.2112، 1
ابراهيم عبد هللا ،ماهي األيدلوجيا؟ ،دار التنوير للطباعة والنشر ،ط ،2117 ،1بيروت.
ماركس كارل ،فردريك أنجلز ،اإليديولوجية األلمانية ترجمة :الدكتور فؤاد أيوب ،الطبعة العربية لدار دمشق.
موسوعة ستانفورد للفلسفة ،القانون وااليدلوجيا ،ترجمة محمد رضا ،دار الحكمة.
برايبروك دافيد ،اشراف :بول إدواردز(.)296/4
نيتشه فريدريتش ،في جنيا لوجيا األخالق ،ترجمة فتحي المسكيني ،دار سيناترا المركز الوطني للترجمة تونس.2111،
الموسوعة العربية العالمية ،مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع الرياض ،ط.2
وولش ديفيد ،عصر ما بعد األيدلوجية اسرار مثيرة عن عصر الحريات والفلسفة والدين ،ترجمة :طلعت غنيم ،سامية
الشامي ،مكتبة مدبولي القاهرة ،ط.1885 ،1
سبيال محمد ،وبنعبد لعالي عبد السالم ،ترجمة األيديولوجيا ،دار توبقال للنشر الدار البيضاء ،ط.2116، 2
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فيليكس تور مارثيلو ،مصادر وآثار مفهوم اإليديولوجيا عند ريكور ،ترجمة :هشـام الميلـوي ،مجلة كلمة ،ورقة قدمت
للمؤتمر العالمي العشرين حول الفلسفة بتاريخ 1889/11/15
إنجيل متى ،إصحاح 22
إنجيل مرقس ،إصحاح 12
إنجيل لوقا ،إصحاح 21
إنجيل يوحنا ،إصحاح 19
زيدان د .عبد الكريم ،المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،دار عمر بن الخطاب اإلسكندرية ،ط.4
البيير ،األيديولوجيا والدين ،ضمن ملف األيديولوجيا ،ترجمة محمد سبيال ،وعبد السالم بن العالي ،دفاتر فلسفية العدد 9
المغرب دار توبقال للنشر 2115
صحيح البخاري
الذهبي ،سير أعالم النبالء ،شمس الدين محمد الذهبي ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق :شعيب األرناؤوط ،ط ،7بيروت ()261/7
السيد أحمد ،أعجاز القران ودالئل النبوة ،وقصص القران ،واعمال القلوب.
المستصفى ،للغزالي
ابن منظور ،لسان العرب
البهوتي ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،تحقيق أو عبد هللا محمد الشافعي ،دار الكتب العلمية 1871 ،بيروت ()497/6
نصار ،من روائع الثعالبي ،كتاب األمثال للثعالبي ومجموعة من كتبه ،إعداد فتحي نصار ،الدار الثقافية للنشر 2119
القاهرة ،ط..1
بن عبد الوهاب محمد ،كشف الشبهات ،الرئاسة العامة البحوث العلمية واإلفتاء1436 ،ه ،ط.1
ابن القيم ،أعالم الموقعين عن رب العالمين ،تحقيق :وتعليق عصام الدين الصبابطي ،دار الحديث ،القاهرة ،ط.1883 ،1
الشوكاني ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،دار السالم .1889
اآلجري ابي بكر ،كتاب الشريعة ،دراسة وتحقيق د .عبد هللا الدميحي ،دار الوطن ،ط 1888 ،2الرياض.
الهرفي محمد ،كلنا مؤدلجون ،جريدة عكاظ االثنين  21ربيع ثاني 1431ه.
مصطفى عادل ،المغالطات المنطقية ،المجلس األعلى للثقافة ،ط.2117، 2
يعقوب محمد ،التصور اإلسالمي للعلم وأثره في إدارة المعرفة ،مجلة اإلسالم في آسيا عدد ،4ديسمبر.2111
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ابن القيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،تحقيق ودراسة د .أحمد الصنعاني.
ابن تيمية ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ،مطبعة المدني القاهرة.
ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،جمع وترتيب عبد الرحمن القاسم ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 ،1425المملكة العربية السعودية

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2020الدكتورة /سعاد بنت محمد السويد ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر
العلمي(CC BY NC) .
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-05فهرس الموضوعات
ملخص البحث:

1

مقدمة البحث:

1

أسباب اختيار الموضوع

2

أهدف دراسة الموضوع

2

منهج البحث

2

خطة البحث

2

عرض الدعوى

4

التعريف

7

المعنى اللغوي:

7

المعنى االصطالحي:

7

مفهوم األيديولوجيا وتاريخها

7

المعاني السلبية لاليدلوجيا:

13

استعماالت اإليديولوجيا حسب تسلسها التاريخي هي:

14

مجاالت استخدام االيدلوجيا

14

أقسام األيديولوجيات

15

خصائص األيديولوجيا

16

انتقال مصطلح األيديولوجيا إلى الثقافة العربية

17

األيديولوجيا الدينية

19

مناقشة الدعوى والرد عليها

21

سمات الدعاوى الفكرية

21

ونجد هؤالء المدعين ينقسمون الى قسمين:

22

المستغلون:

22

المعارضون المغرضون:

22

مناقشة الدعوى "الشبهه" والرد عليها

22

أوال :تعريف الدعوى لغة واصطالحا:

22
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ثانيا :تعريف الشبهة لغة واصطالحا:

23

نقد الشبهة

24

مغاطة التعميميم االستقرائي

25

مغالطة شيطنة االيديولوجيا

26

مغالطة الشخصنة

29

الرنجة الحمراء

29

مغالطة تزييف الحقائق

28

الخاتمة

32

التوصيات والمقترحات

32

المصادر والمراجع

32

-25فهرس الموضوعات

34
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سرديات أدب الطفل في وعي النقاد
أنموذجا)
(البحث األكاديمي السعودي
ً
Child Literature Narratives in Critics’ Awareness:
Saudi Academic Research as a Model
د .وصـفي ياسـين عباس
أستاذ األدب المساعد والنقد الحديث ،قسم اللغة العربية ،كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير ،جامعة الملك خالد،
المملكة العربية السعودية
البريد الرسميwasfi.eltall@yahoo.com :
البريد الجامعيwswaha@kku.edu.sa :

ّ
الملخص:
ُ
البحث إلى تقديم قراءة نقدية لمالمح الوعي النقدي في ثالث دراسات أكاديمية سعودية لكل من
يهدفُ هذا
(وفاء السبيّل ،هاللة الحارثي ،عبد هللا العمري) .وتتمثّل أهميته فيما يمكنُ أن يُش ِّك َل لبنةً في تأصيل الخطاب النقدي
حول المضمون والخطاب والصورة في أدب الطفل ،كما أنه يسه ُم في دعم مقصديه الكتابة في هذا المجال بشكل عام.
ُ
البحث بالمنهج المقارن وقوفًا على الخطوط المشتركة بين الدراسات األكاديمية الثالث ،وما يميّ ُز ك َّل واحد ٍة عن
يتوسَّل
ً
محاوًل اإلجابة عنها.
األخرى ،طارحًا ع َّدةَ أسئل ٍة عن الممهدات البحثية والمصطلح والمنهج ودور النقد األكاديمي،
ُ
البحث إلى َّ
أن ما ق َّدمه الباحثون الثالثةُ ،ليس مجرد قراءة عابرة لسرديات الطفولة في األدب السعودي
ومن ثَ َّم ،يخلص
َ
الحديث؛ بل سعوا لبناء مشروع نقدي طموح ،كما َّ
الثالث لم تؤ ِّد إلى نفس المخرجات رغم اًلتفاق بينها
ت
أن الدراسا ِ
في بعض المدخالت ،أضف إلى ذلك أنَّها ش ّكلت حج َر الزاوية في توجُّ ه هؤًلء الباحثينَّ ،
ينهض
وأن النقد حريٌّ به أن
َ
مع الطفل بدور مشابه ومسا ٍو للدور الذي ينهضُ به أدبُه.
الكلمات المفتاحية :السرد ،األدب ،الطفل ،األكاديمي ،الوعي ،النقد
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Child Literature Narratives in Critics’ Awareness:
Saudi Academic Research as a Model

Dr. Wasfi Yassin Abbas
Assistant Professor of Arabic Literature and Criticism, Department of Arabic, College of
Science and Arts, King Khalid University, Mahyel Assir - KSA
Email: wasfi.eltall@yahoo.com
Email: wswaha@kku.edu.sa

Abstract:
This research aims to provide a critical study on the features of critical awareness in the
three following Saudi academic studies written by Wafaa Al-Sabeel, Hala Al-Harthi and
Abdullah Al-Amri. The importance of this research lies in the fact that it constitutes a building
stone in the establishment of the critical discourse on each of the terms: the content, discourse
and conciets in children's literature. It also aims to contribute in supporting the intention of
writing in this area in general. The method adopted in this research is the comparative
approach. This approach has been adopted to find out the common features among the three
academic studies and to distinguish each study from the other. This study asks several
questions about the initial steps, terms, methodology, and the role of academic criticism in
preparing a research paper. It also provides answers for them. Hence, the research concludes
that what the three researchers provided is not merely a passing reading of childhood narratives
in modern Saudi literature. Instead, they sought to build an ambitious critical project, and that
the three studies did not lead to the same outputs despite the common elements among them in
some of their inputs. In addition, this study formed a cornerstone of the researchers’
approaches. This study, furthermore, concludes that criticism is to play with children a similar
and equal role to that role played by children literature.

Keywords: Narrative, literature, child, academic, awareness, criticism
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(أ) المقدمة
يختلفُ النصُ المكتوبُ للطفل عن غيره من النصوص المكتوبة لغيره؛ لتعلُّقه باشتراطات عديدة منها :اًلرتباط
بالتربية ،واًلقتصار على الوعظ والتهذيب واإلرشاد أحيانًا ،والنهوض بتنمية الخيال ،وتهذيب الذوق ،وتطوير
المهارات .وتنشغل الدراسات األكاديمية ألدب الطفل بجوانب كثيرة منها :الشكل والمضمون ،الصورة والخطاب.
وسوف ينشغ ُل متنُ هذا البحث ،بفحص ثالث دراسات أكاديمية تناولت سرديات أدب الطفل (خاصة القصص
والروايات) في األدب السعودي الحديث؛ هذه الدراسات هي:
( .1قصص األطفال في األدب السعودي 4141 – 4141هـ ،دراسة موضوعية وفنية) وفاء بنت إبراهيم
السبيّل ،مطبوعات النادي األدبي بالرياض 1141هـ .في األصل رسالةٌ حصلت بها الباحثةُ على درجة الماجستير
من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام (1141هـ4001 /م).
( .4صورة الطفل في الرواية السعودية 4112 :4991م) هاللة بنت سعد الحارثي ،مطبوعات كرسي
األدب السعودي ،جامعة الملك سعود 1141هـ4011 /م .في األصل رسالةٌ حصلت بها الباحثةُ على درجة الماجستير
من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام (1141هـ4002 /م).
( .4الخطاب في قصص األطفال السعودية ،دراسة نقدية) عبدهللا بن عبدالوهاب العمري ،مطبوعات كرسي
ُ
الباحث على درجة الماجستير
األدب السعودي ،جامعة الملك سعود 1141هـ4014 /م .في األصل رسالةٌ حصل بها
من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام (1141هـ4014 /م).

هدف البحث:
ُ
البحث إلى :فحص ثالث دراسات أكاديمية سعودية تناولت سرديات أدب الطفل الحديث والوقوف على مالمح
يهدف
الوعي النقدي فيها إزاء أبرز القضايا .الوقوف على حقيقة المشروع النقدي للدراسات المختارة والكشف عن اختالف
مخرجاتها رغم اًلتفاق بينها في بعض المدخالت .إبراز دور النقد في النهوض مع الطفل بدور مشابه ومسا ٍو للدور
الذي ينهضُ به أدبُه.

أهمية البحث:
تتمثّل أهمية البحث في :أنه يمكنُ أن يُش ِّك َل لبنةً في تأصيل الخطاب النقدي حول دراسات المضمون والخطاب والصورة
في أدب الطفل .كما أنه يسه ُم في دعم مقصدية الكتابة في هذا مجال أدب الطفل بشكل عام.

أسئلة البحث:
ُ
ُ
ُ
الثالث مع الممهدات البحثية؛ كالفرضيات العلمية
الدراسات
البحث اإلجابةَ عن التساؤًلت التالية :كيف تعاملت
يحاول
ُ
الدراسات تعريفاتِها ومصطلحا ِتها اإلجرائيةَ في مجال
والدراسات السابقة ومعايير اختيار العينات؟ كيف تناولت هذه
ُ
الدراسات؟ وما مدى نجاحها في التطبيق؟ ما اإلضافةُ التي ش ّكلتها
أدب الطفل؟ ما المناه ُج النقديةُ التي اعتمدتها هذه
ُ
الدراسات في الخطاب النقدي السعودي؟
هذه
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منهج البحث:
ُ
البحث بالمنهج المقارن وقوفًا على الخطوط المشتركة بين الدراسات األكاديمية الثالث ،وما يميّ ُز ك َّل واحد ٍة عن
يتوسَّل
األخرى ،طارحًا ع َّدةَ أسئل ٍة عن الممهدات البحثية والمصطلح والممهدات البحثية واًلصطالح النقدي واألداة واألداء
ودور النقد.

فرضية البحث:
األكاديمي حيال الكتابة للطفل؟
تتساءل فرضية البحث عن طبيعة الدور الذي يمكنُ أن يقوم به النق ُد
ُّ

(ب) القراءة النقدية
 .4الممهدات البحثية
العلمي عند الباحثين الختيار موضوعاتهم البحثية ،بنا ًء على وجود شيء فريد ًلفت مختلف ع َّما
يتولّ ُد الحاف ُز
ُّ
حوله من األشياء ،أو اكتشاف نمط فكري ودراسته وشرحه وتقديم تفسيرات له ،أو الوقوف على أوجه اًلتفاق
واًلختالف بين بعض األنماط أو الظواهر ،أو اختبار بعض الفرضيات والوصول إلى نتائج وتوصيات منهجية ،أو
غير ذلك من األسباب.
كما َّ
التأسيس لمشروعيتها وأهميتها العلمية واختالفها ع ّما سبقها ،عبر تقديم
ت البحثيةَ تحاو ُل
َ
أن الدراسا ِ
ت للبحث ،والتعبير صراحة عن هدف الدراسة.
الفرضيات العلمية والتصدِّي ألسئلة محورية باعتبارها محركا ٍ
وانطالقًا من القاعدة البحثية التي تدعو إلى الترا ُكم واًلستكمال بعيدًا عن اإلقصاء واًل ّدعاءَّ ،
فإن منهج
ت السابقة عليه ،وقوفًا على أوجه اًلختالف،
يستعرض
الدراسات الجديدة ،خاصة الرسائل الجامعية،
ُ
ُ
ويفحص الدراسا ِ
ونوع اإلضافة التي سيقدمها.
أخي ًرا ،وبعد تحديد الهدف الرئيس للبحث ومحركاته ،تأتي مرحلة اختيار عينات البحث ،وهي مرحلةٌ خطيرةٌ
ألن عمليةَ اًلختيار ًلبد لها من معايير أبرزها اًلتفاق في الخصائص بحيث تمثّل العينةُ المختارةُ
جدًا؛ َّ
خصائص
َ
الشرائج الغائبة.
من هنا ،يجيبُ هذا المبح ُ
ُ
دراسات (السبيّل ،الحارثي ،العمري) مع
ث عن التساؤًلت التالية :كيف تعاملت
مثيراتها البحثية؟ وهل عبّرت صراحةً عن أهدافها وق ّدمت فرضياتها؟ وكيف استفادت مما سبقها من دراسات؟ وهل
استندت على معايير محددة ًلختيار عيناتها ومتونها؟ وما هذه المعايير؟
( )1-1فيما يتعلّق بالمثير البحثي؛ فقد افتتحت (وفاء السبيّل) دراستها (قصص األطفال في األدب السعودي
4141 – 4141هـ ،دراسة موضوعية وفنية) بمجموعة من األسباب أوجزتها فيّ :
"أن الدراسات المنجزة في مجال
أدب الطفل قليلة ونادرة إذا ما قُورنت بمجاًلت األدب األخرىَّ .
أن العناية بأدب الطفل هي ذاتها عناية بمستقبل األمة
وسبيل لنهضتهاَّ .
أن التزايد المستمر لقصص األطفال بالسعودية ،يستلزم المواكبة النقدية؛ نهوضًا بها .الرغبة في
التعريف بجهود األدباء السعوديين ،وهذا األمر تمت معالجته بشيئين هما :حصر اإلنتاج السعودي ألدب الطفل خالل
ً
وصوًل لنتائج مفيدة ومؤثرة .أخي ًراَّ ،
أن الدراسات السابقة
عقد زمني محدد ،الدراسة الموضوعية والفنية لهذه القصص
بهذا المجال تناولت الموضوع بشكل يختلف ع ّما تطرحه دراستها"( .السبيّل1141 ،ه ،ص)4 ،1
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أ ّما (هاللة الحارثي) ،في دراستها (صورة الطفل في الرواية السعودية 4112 :4991م) ،فقد برَّرت
اختيارها للبحث في أدب الطفل ،بأنه "لم يقُم أح ٌد بدراسة صورة الطفل في األدب السعودي دراسة مستقلة ،سواء في
الشعر أو في السرد .كما ّ
ضا ،لم تنل صورةُ الطفل
أن إحكام الصورة في الرواية هو المحك الحقيقي لنجاح الرواية .وأي ً
األدبيةُ حظَّها من الدراسة ،خاصة التي تعبر عن مجموعة من الخصائص الجمالية والتش ُّكالت الدًللية والفنية والتي
تحدُث عبر مستويات منها :ارتباط الطفل ببناء الشخصية ،وعالقته بتطور أحداث الرواية ،وتأثيره في فنية اللغة
الروائية .وفي ضوء الخطاب الروائي تكتسب صورة الطفولة األدبية تح ً
وًل نحو العالماتية"( .الحارثي4011 ،م،
التوطئة والمقدمة)
عندما تطرّ ق (عبدهللا العمري) ،في دراسته (الخطاب في قصص األطفال السعودية ،دراسة نقدية) ،لذكر
حافزه البحثي اقتصر على "استشعاره بأهمية مرحلة الطفولة ودورها في بناء شخصية الجيل ،وما للقصة من أثر بالغ
في تكوين الطفل وتنشئته .وأن الخطاب في قصص األطفال لم يجد حظًا وافيًا من الدرس"( .العمري4014 ،م،
المقدمة)
َ
أي َّ
الثالث ،اتفقت حول العوز البحثي في موضوعها الذي لم ينل حظه الكافي من الدراسة
ت
أن الدراسا ِ
واختالفه ع ّما سبقه ،ما جعل ذلك دافعًا وحاف ًزا رئيسًاّ .
لكن دوافع دراسة (العمري والحارثي) استمدت خطوطها
المقتضبة المبعثرة من دوافع دراسة (السبيّل) التي أتت واضحة منوّعة مرتّبة.
( )1-4فيما يتعلّق بتقديم الفرضيات العلمية واإلعالن عن هدف الدراسةَّ ،
فإن الدراسات الثالث لم تتسق في
هذا األمر؛ ألن (العمري) تغافل عن هدف الدراسة ،مكتفيّا بالمحركات البحثية؛ لذلك تساءل عن :ما مدى مناسبة
الخطاب في قصص األطفال لمستوى الطفل اللغوي؟ وما أبرز سمات هذا الخطاب؟ وما أساليب التشويق التي يتوسَّل
بها ال ُكتّابُ ؟ وما التقييم العام لمستوى هذه اللغة؟ (العمري4014 ،م ،المقدمة)
ت علميةً وال أسئلة محورية ،مستعيضةً كلُّ واحدة
أ ّما (السبيّل والحارثي) فلم نجد لهما في دراستيهما فرضيا ٍ
منهما عن هذا األمر ،بالتركيز على الهدف وحده؛ حيث استهدفت (السبيّل) :توثيق قصة الطفل في المملكة خالل عقد
زمني محدد ،ودراسة أدب الطفل كأحد جوانب األدب السعودي الحديث ،وتقديم صورة لمستوى قصة الطفل بالمملكة
ومدى التزام األدباء بالخصائص المميزة لهذه القصة ،وتحديد االتجاهات الموضوعية والفنية التي اتخذها بعض ال ُكتّاب
واألدباء( .السبيّل1141 ،ه ،ص)1
كذلك ،ر َّكزت (الحارثي) على الجانبين الفني والجمالي لصورة الطفل من خالل الرواية ،مستهدفةً أسباب
وجود الصورة وأثرها في البناء الروائي والتشكيل الفني ،وأطّرتها بشكل مدروس يم ِّكنُنا من التعرُّ ف على طبيعة
الصور السائدة عن الطفل في الرواية السعودية خالل الفترة التي حددتها ،وبرَّرت سبب اختيارها لهذه الفترة بأنها
تش ِّكل مرحلة مهمة من مراحل تطور الرواية السعودية( .الحارثي4011 ،م ،التصدير)
( )1-4وبخصوص الدراسات السابقة ،فقد وقفت (السبيّل) على أربع دراسات؛ هي( :هدى محمد أحمد
باطويل) في رسالتها للماجستير (اإلنتاج الفكري المطبوع للطفل في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية)،
والتي رصدت حركة التأليف والنشر خالل الفترة (1101 :1411هـ) .و(آمال عبد الفتاح جزائري) في رسالتها
للماجستير (قصص األطفال في المملكة العربية السعودية 1110 :1411هـ) ،والتي تناولت نشأة القصص وتطورها
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وخصائصها وقيمتها الفنية والموضوعية .و(نعمة عبد هللا حويجي) في رسالتها للماجستير (تحليل محتوى أدب
األطفال في ضوء معايير األدب في التصور اإلسالمي) ،والتي حللت محتوى عشرين مجموعة قصصية لمعرفة مدى
القرب أو البعد من أدب األطفال وفق التصور اإلسالمي .والدكتوران (بكر محمد إبراهيم ،محمد سليمان األحمد) في
كتابهما (الطفل في الصحافة اليومية السعودية) ،وهو دراسة وصفية تحليلية لواقع صفحات الطفل في ثالث صحف
سعودية (عكاظ ،الجزيرة ،اليوم) خالل عام 1110م( .السبيّل1141 ،ه ،ص)4 ،4
من خالل فحص دراسة (السبيّل) نجد أنها قد استفادت من الدراسات السابقة عليها بأربعة أشكال مختلفة:
األول ؛ استكمال الجهود التي انشغلت بدراسة قصص األطفال في السعودية والتي توقفت عند عام 1114هـ
فأكملتها حتى عام 1140هـ.
الثاني؛ الجمع بين التوثيق والتحليل الفني ،أي أنها دراسة وببليوجرافيا في آن ،خالفا لما قامت به (هدى
باطويل) التي كانت دراستها توثيقية فقط.
الثالث؛ استلهام المنهج المعتمد في كتاب (الطفل في الصحافة اليومية السعودية) لجمع المواد وتقسيمها.
الرابع واألخير؛ اًلقتصار على دراسة اإلنتاج السعودي في قصص األطفال ،خالفا لما قامت به (آمال
جزائري) التي جمعت دراستها بين ُكتَّاب سعوديين وغير سعوديين.
وإذا قصدت (السبيّل) الترا ُكم واًلستكمال ،فإن (هاللة الحارثي) شرَّعت ًلختالفها ،حيث أشارت لثالث
دراسات سابقة؛ هي( :الطفل والمجتمع :صورة الطفل في الرواية المغربية) ألحمد أزوري ،الذي حلَّل صورة الطفل
وتمثُّالتها في الرواية المغربية من الناحيتين النفسية واًلجتماعية( .الطفولة والخطاب :صورة الطفل في القصة المغربية
القصيرة) ألحمد فرشوخ ،والذي وقف على المكونات النفسية واًلجتماعية لهذه الصورة ورصد تفاعالتها وتطرَّق إلى
مستوياتها( .صورة الطفل في الرواية المصرية بعد عام 1111م) لمنير فوزي ،الذي عالج كيفية بناء شخصية الطفل
وعالقته بالتراث ورمزية الطفل( .الحارثي4011 ،م ،التصدير)
بعد اًلطالع على دراسة (الحارثي) نالحظ وجهين لالستفادة من الدراسات السابقة:
األول؛ الهيكل األساسي لدراستها ،والذي ناقش كيفية بناء صورة الطفل في الرواية وعالقات هذه الصورة
ومستويات تأثيرها ،تأثَّر بشكل واضح وملحوظ بكتاب (منير فوزي).
اآلخر؛ استنساخ العنوان والفكرة العلمية من بيئة ما وإسقاطهما على بيئة أخرى وعينات جديدة مختلفة؛ هذا
األمر اعتبرته (الحارثي) كافيًا لتسجيل اختالفها؛ ألن نظرة الروائي السعودي ،حسب قولها" ،تختلف عن نظرة الروائي
العربي في تشكيل صورة الطفل ،فلكلِّ مجتمع صور وأبعاد تختلف عن غيره ،مهما تشابهت في جانبها اإلنساني".
(الحارثي4011 ،م ،التصدير)
على الجانب اآلخر ،تناول (العمري) الدراسات السابقة ،بخصوص مبحث اللغة في دراسات أدب الطفل،
مشي ًرا إلى باحث واحد هو (إسماعيل السماعيل) وخمس باحثات هن (وفاء السبيّل ،آمال جزائري ،حبيب المطيري،
رقية الفواز ،منيرة القحطاني).
وتعلّقت إشارته إ ّما بعدم االهتمام بالجانب اللغوي كما عند (آمال جزائري ،حبيب المطيري) ،أو َّ
أن اًلهتمام كان
يسي ًرا لم يتجاوز ثالثين صفحة كما عند (إسماعيل السماعيل ،وفاء السبيّل ،رقية الفواز ،منيرة القحطاني)؛ لذلك حاول
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تسجيل اختالفه قائال" :إن الخطاب في قصص األطفال لم يجد حظًا وافيًا في الدراسات السابقة المشار إليها ،وهذا مما
يزيد العبء على الباحث لسد هذه الثغرة ( ."...العمري4014 ،م ،المقدمة)
بعد قراءة دراسة (العمري) نجد أنه سجّل استفادته من الدراسات السابقة بشكل مختلف:
حسب له استكما ُل الجهود السابقة في دراسة قصص األطفال والتي توقَّفت مع (السبيّل) عند عام
ُ
األول؛ يُ
1140هـ فأتَّمها حتى عام 1140هـ.
اآلخر؛ يُؤخذ عليه تقييم اإلسهامات السابقة عليه بعدد الصفحات وليس بما تقدِّمه من جهد وقيمة .كما يؤخذ
عليه أيضًا عدم الدقة المنهجية ،عندما قال عن دراسة (وفاء السبيّل) ،التي استمد فكرة موضوعه من توصياتها" ،إنها
رك ّزت بحثها على المضمون فلم تتحدث عن اللغة إًل في حوالي عشرين صفحة ،بصفتها عنص ًرا من عناصر تسعة
في الفصل الخامس"( .العمري4014 ،م ،المقدمة) ،وبالعودة لدراسة (السبيّل) المطبوعة نجد أنها تتكون من أربعة
فصول وليس خمسة ،وأن عناصر البناء الفني لقصة الطفل التي ذكرتها كانت ستة وليست تسعة ،وأن (السبيّل) تناولت
الخطاب في أكثر من موضع وكان تركيزها واضحًا على الحوار واألسلوب باعتبارهما عنصرين من عناصر الموازنة
في الفصل الرابع واألخير.
( )1-1أ ّما فيما يتعلَّق بآليات اختيار عينات الدراسةَّ ،
فإن (وفاء السبيّل) استبعدت اإلنتاج السعودي المترجم
بحُجة أنه ًل يمثِّ ُل األدب السعودي إنما يمثّل األدب ال ُمترجم عنه ،وهذا صحيح .لكنها استبعدت أيضًا ،اإلنتاج السعودي
المطبوع خارج المملكة ،واإلنتاج غير السعودي المطبوع داخل المملكة ،وًل ندري سببًا منطقيًا لذلك سوى الخوف
من اتساع متن البحث بين يديها ما قد يترتَّب عليه من تفلُّت محتمل لخيوط البحث رغم الثراء المتوقع إضافته له .عمدت
السبيّل أيضًا ،إلى تقسيم هذه المواد إلى ثالثة أنواع :القصص المنشورة في كتب ،أو المنشورة بمجالت األطفال( :باسم،
الجيل الجديد ،الشبل) ،أو المنشورة بمالحق األطفال بالصحف( :الجزيرة ،عكاظ ،اليوم) والمجالت (اقرأ ،البنات،
الشرق ،المجلة العربية ،اليمامة) .هذه المعايير استمدتها من كتاب (الطفل في الصحافة اليومية السعودية) ،للدكتورين
(بكر محمد إبراهيم ،محمد سليمان األحمد).
استمدت دراسة (الحارثي) ،مقوًلتها من ثالث وثالثين رواية من روايات الكبار لهذه الحقبة ،التي اعتبرتها
مواكبةً لحركة الواقع وتتقاطع معه ،لذلك خلت الدراسة من روايات بعض الروائيين المتميزين كعبدالعزيز مشري؛
ألن صورة الطفل لديه ،حسب تعبيرها ،لم تكن بالعمق المطلوب.
من ناحية أخرى ،استهدفت دراسة (العمري) قصص الطفل التي ُكتبت بأقالم سعودية خالل الفترة (1140
 1140 :هـ) ،على أن يكون اعتماد هذه القصص على النص األدبي أكثر من الصورة .واستقام له وفق هذه المعايير
ٌ
ثالث وأربعون قصة مفردة وثالث مجموعات قصصية كل مجموعة تحوي عشر قصص قصيرة تقريبًا( .العمري،
4014م ،ص)11
وأشار العمري إلى مصادر مواده؛ فبعضها استلهم الواقع ،والبعض اآلخر استلهم الدين والتاريخ ،معرِّ ًجا
ُ
المؤسسات
على اتجاهاتها حيث قسَّمها لواقعي وتاريخي وخيالي ،منتمية جميعها للحجم المتوسط ،وقد أصدر أغلبَها
التجاريةُ ،وكان نصيب الجهات الحكومية ،طباعة إحدى عشرة قصة فقط.
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 .4االصطالح النقدي
ُ
ُ
ُ
ُ
الباحث
مصطلحات الدراسة ًلبد أن تكون محددة واضحة ،حتى يحدِّد
المصطلحات اإلجرائية أو
التعريفات أو
وجهة نظره التي يتبنّاها وبكل بدقة ما يسهم في وضوح الرؤية تجنبًا للغموض أو إساءة الفهم ،وحتى يحقق مبدأ الوحدة
والموضوعية وعدم اًلنحياز ،ويتجنّب أمرين :أولهما؛ اتساع المسافة بين تطبيق المصطلح وبين دًللته الحقيقية.
وآخرهما؛ تفتيت المصطلح وتشظيه ودخوله فيما يشبه التفريعات الجانبية التي بدورها قد تستنفد الجهد ،وقد تضلل
ُ
الدراسات الثالثُة مصطلحاتِها اإلجرائيةَ؟
الرؤية .من هنا ،يجيب هذا المبحث عن السؤال التالي :كيف قاربت
( )4-1في دراسة (وفاء السبيّل) ،وفي فصلها الثاني (أنواع القصص ومضامينها) ،أشارت إلى أن "المراجع
العربية تخلط في مجال أدب األطفال بين أنواع القصة ،وتختلف األسماء من مرجع آلخر ،وأحيانًا نجد تعاريف متباينة
لنوع قصصي واحد .كما أن الخلط ًل يتوقف على أنواع القصة ،بل يتعداه إلى تسمية القصة بالحكاية أو العكس".
(السبيّل1141 ،ه ،ص)11
وللتخلُّص من هذا الخلط اًلصطالحي ،اقترحت (السبيل)" ،الرجوع إلى المصادر األصلية التي انبثقت منها
هذه األنواع القصصية ،أي المراجع األجنبية المتخصصة في أدب األطفال على اعتبار أن أدب األطفال فن استقيناه
من اآلداب األجنبية فنحن نسير على نهجه ...باإلضافة إلى نضجه ،وغزارة إنتاجه ،وكثرة الدراسات النقدية المصاحبة
له ...على أن اًلعتماد على المراجع األجنبية ًل يعني إهمال المراجع العربية ،خاصة فيما يتعلق باألنواع المرتبطة
بديننا وبحضارتنا"( .السبيّل1141 ،ه ،ص )11وأمام هذا التدا ُخل بين أنواع القصص ،والحدود غير الواضحة بينها،
لجأت (السبيّل) إلى تحديد خصائص كل نوع ،والوقوف على الصفة البارزة فيه.
عندما تعرّضت (السبيّل) ألنواع القصة في األدب السعودي ،حاولت جاهدةً وضع الحدود اًلصطالحية بين
األنواع الخمسة التي حصرتها :القصة الدينية المرتبطة بالقرآن والسنة ،القصة الشعبية بأنواعها كالمثل والخرافة
والحكاية الشعبية واألسطورة ،القصة الخيالية الحديثة بأشكالها كقصص الحيوان والقصة الشعبية الحديثة وقصص
الخيال العلمي وقصص التجسيد البشري للجماد ،القصة الواقعية بنوعيها المعاصرة والتاريخية ،وقصة السيرة سواء
كانت تاريخية أو فنية( .السبيّل1141 ،ه ،ص)10 :11
بعدها ،تناولت (السبيّل) مصطلح المضمون في قصة األطفال ،الذي وضعت له أربعة حدود هي :كل ما يُق َّدم
للطفل من قيم ومعارف وخبرات ومهارات ،ثم اجتهدت في تعريف كل ح ٍّد منها .وأشارت إلى أن تحديد أنواع القيم
وتصنيفاته له عالقة بعلوم الفلسفة وعلم النفس واًلجتماع ،وذكرت أن (وفاء جزائري) قد سبقتها باعتماد تصنيف
(فيليب فينكس) للقيم مع إدخال بعض التعديالت إلكسابه صفة الشمولية ،وبلغ عددها سبع قيم( :اجتماعية ،عقلية،
أخالقية ،جمالية ،روحية أو دينية ،ذاتية ،اقتصادية) ،ثم قررت (السبيّل) ّ
أن التصنيف السابق ًل يخرج عن تصنيفها
الثالثي للقيم التي حصرتها في القيم :اإليمانية والتربوية والجمالية( .السبيّل1141 ،ه ،ص)11 :11
أمام عالقة مضمون قصة الطفل بالعمر ،اجتهدت (السبيّل) في وضع الحدود الالزمة لمراحل نمو األطفال
مستعينة بالنظريات التربوية الحديثة التي تناولت على التريب الجانب الذهني ثم الجانب االجتماعي والنفسي وأخي ًرا
الجانب األخالقي .وعلى أساس هذه النظريات ،قام دارسو األدب بتقسيم الطفولة إلى عدة مراحل رغبةً في تحديد األدب
المناسب لكل مرحلة ،والتفتت (السبيّل) إلى نقطة مهمة بخصوص التصنيف ،حيث "ال يكفي النظر إلى مضمون القصة
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وحدها ،بل يجب النظر إلى البناء الفني" (السبيّل1141 ،ه ،ص ،)101فقد يناسب مضمون القصة مرحلة عمرية ما
للطفل ،بينما قالبها الفني قد ًل يناسب المرحلة ذاتها ،إنما يناسب مرحلة تالية.
في الفصل الثالث (البناء الفني لقصص األطفال) ،قاربت (السبيّل) القالب الفني لقصص األطفال؛ حتى يتسنّى
للدارسين سهولة تصنيف هذه القصص حسب مراحل الطفل العمرية ،وفي سبيل ذلك وضعت تأسيسًا نظريًا لبعض
اًلصطالحات" ،يمكن أن يُعد مرجعًا تقوم على أساسه النماذج القصصية المختلفة المستمدة من أدب الطفل السعودي".
(السبيّل1141 ،ه ،ص)101
وفي إطار الشكل الفني لقصة الطفل ،قاربت (السبيّل) مصطلحات القصة المصورة ،والقصة القصيرة،
واألقصوصة ،والقصة والرواية .وفي إطار عناصر البناء الفني ،تح ّدثت عن المقصود بعناصر الزمان والمكان
والشخصيات والحبكة والحوار واألسلوب وأهميته واعتماده من ناحية إصدار حكم بالقيمة .لم تغفل (السبيّل) قيمة
الرسوم والصور في قصص األطفال التي تقدم الحكايات بالخطوط واأللوان بدًل من الكلمات والجمل ،فالصور قد
تعكس الموضوع أو المضمون ،وقد تفسره وتوضحه ،وقد تضيف إليه .ثم وقفت على الوسط الفني المستخدم في رسم
هذه الصورة ،واألسلوب الفني المتبع من حيث األلوان والخطوط والفراغ ،وعناصر الصورة وطرق تصميمها
وعالقتها بالمضمون .لقد زاوجت (السبيّل) بين التأسيس اًلصطالحي والمطابقة الناتجة عن اًلستقراء والتفكيك
والوصف ،فمع كل تعريف أتت بذكر النماذج التي تمثّل كل نوع.
في الفصل الرابع (الموازنة) ،وقفت (السبيّل) على مصطلح الموازنة وشروطها ودوافعها وأسبابها ،ورأت
أن الموازنة تعني المقابلة بين شيئين من باب النقد أو الوصف للوقوف على الجيد من الرديء .وتشترط تحكيم الحاسة
الفنية ،وضوح قواعد النقد ،كفاية الناقد الفنية ونزاهته وموضوعتيه ،وجود طرفي اتفاق واختالف بين الشيئين" .ومن
دوافعها؛ الوصول لحكم عام لمستوى قصة الطفل في األدب السعودي خالل الفترة المختارة ،عند مقارنتها بقصة الطفل
في الفترة التي تسبقها ،من خالل النظر في :مضمون القصة ومناسبتها لألطفال ،مدى عنايتها بمواصفات قصص
األطفال ،بنائها الفني .ومن أسبابها؛ قلة القصص الموجّهة لألطفال خالل الفترة (1101 :1411هـ) مقارنة بفترة البحث
( 1140 :1110هـ) ،قلة البحوث والدراسات المعنية بالموازنة ،طرح آراء نقدية يمكنها توجيه كتابة قصص األطفال
بالمملكة( .السبيّل1141 ،ه ،ص)111 ،111
انشغلت (السبيّل) بالموازنة بين قصتين مصورتين هما( :الحمامة المطوقة لعبد الكريم الجهيمان ،دار أشبال
العرب 1101هـ) ،و(الحمامة المطوقة لمكتبة العبيكان ،سلسلة قصص التلوين 1111هـ) .وبين قصتين غير
مصورتين هما( :شجيرة الزيتون لفهد اليحيا ،مجلة اليمامة 1101هـ ،مغامرة الورقة الحزينة لمها الجهني ،صحيفة
اليوم 1111هـ).
وخلصت إلى أنه في حين تطورت القصة المصورة من حيث الشكل والمضمون لفترة البحث عن الفترة التي تسبقها،
فإن القصة غير المصورة المنشورة في مالحق الصحف والمجالت ضعيفة في بنائها الفني وغير مكتملة فنيا مقارنة
بنظيرتها في الفترة الزمنية السابقة( .السبيّل1141 ،ه ،ص)411
لقد أظهرت (السبيّل) وعيًا نقديًا حيال قضية مضمون قصة الطفل وفنياتها ومدى مناسبة ذلك للعمر؛ ألن
العلماء والباحثين اختلفوا في تقسيم وتحديد مراحل الطفولة والنمو ،فهناك ،كما يقول المخزنجيَ " ،م ْن يستند في تقسيمه
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إلى المميزات أو السمات الجسمية للنمو ،وهناك َم ْن يجعل العالقات اًلجتماعية بين الطفل والبيئة مبدأ لهذا التقسيم،
بينما آخرون يجعلون السن أو الفترات العمرية المتتابعة أساسًا"( .المخرنجي1111 ،م)11 ،
وإذا كانت (السبيّل) قد مالت إلى تقسيم مراحل الطفولة إلى ثالثة جوانب ،الذهني واالجتماعي النفسي ثم
األخالقي ،فإن (الهيتي) له تقسيمات أخرى حيث يرىَّ ،
أن تقسيمات مراحل الطفولة "ًل تش ّكل تقسي ًما لحياة الطفولة
بقدر ما تؤلف تصنيفًا ألشكال ومضامين أدب األطفال خالل كل مرحلة .ورغم وجود حدود بين كل مرحلة من مراحل
الطفولة ،إًل أن هذه الحدود ليست فاصلة ،حيث تتداخل فيما بينها إلى حد كبير .ولكن األطفال جميعًا يمرون فيها بتتابع.
أ َّما هذه المراحل فهي :مرحلة الواقعية والخيال المحدود ( 1 – 4سنوات) ،مرحلة الخيال المنطلق (2 – 1
سنوات) ،مرحلة الطفولة ( 14 – 1سنة) ،المرحلة المثالية (( )11 - 14الهيتي1121 ،م ،)12 ،والمراحل األربع من
وجهة النظر األدبية البحتة( .حالوة4001 ،م.)11 ،
وعليه ،فقد تعددت تصنيفات أدب األطفال حسب وجهة النظر؛ فمنها "التصنيف حسب الجنس األدبي كالكتب
المصورة واألدب التقليدي واألدب القصصي وغيرهم .أو التصنيف حسب الفئات العمرية باعتبار أدب األطفال أدبًا
مقابال ألدب الكبار ،وهي تقسيمات ليست قاطعة .أو التصنيف حسب الكتب المسلسلة وهي ليست مقصورة على كتب
األطفال مثل كتب الخيال العلمي والجريمة وهي كتب كانت موجهة للبالغين في أول األمر" .العرداوي ،والحمداني،
4011م)12 :11 ،
إن أبرز ما أضافته دراسة (السبيّل) هو خدمة الكتابة للطفل ،من خالل الربط بين مضمون القصص والمراحل
العمرية لألطفال ،حيث إن تحديد المرحلة العمرية المناسبة لمضمون قصة الطفل يفيد عملية اإلبداع نفسها ،ويضع
أيدينا على المراحل األكثر عو ًزا ،والوسائل المتاحة لتطوير اإلبداع في كل مرحلة ،ما ييسِّر على اآلباء واألمهات
عملية اختيار القصص المناسبة ألبنائهم وبناتهم طبقًا لألعمار .وفي صفحتي ( ،)111 ،111ر ّكزت (السبيّل) على
العالقة بين األسلوب والمراحل العمرية ،وما يجب على األديب مراعاته ،محددةً ثالثة أنواع من األساليب تبعًا للمراحل
العمرية الثالث للطفل ،وهي مسألة تربوية جدًا تخدم الكتابة نفسها وتطورها في ضوء المستجدات.
إ ًذا ،تناولت (السبييّل) في قضية المصطلح ،معظم التعريفات اًلصطالحية المتعلقة بقضايا أدب الطفل ،دون
أن تتعرض للمصطلح نفسه ،وأسست مع كل فصل لمصطلحات جديدة ،في عملية أشبه بالتفتيت اًلصطالحي ألدب
الطفولة ،وتقريب كل ما يخدم المصطلح من أجناس اقتربت منها الدراسة.
( )4-4سجَّلت (هاللة الحارثي) لدراستها تميّ ًزا من خالل وقوفها على مصطلح (الطفولة) الذي استعانت فيه
تطور المفهوم لدى الشعوب ،واستعرضت أبرز المآسي
بالمراجع اللغوية والنفسية ،وقدمت نبذة تاريخية موجزة عن ُّ
الي تعرَّضت لها الطفولةُ في كل الحضارات حتى جاء اإلسالم.
ثم أشارت إلى انشغال الكتابة الروائية بصورة الطفل المه َّمش الضائع التعيس الذي نسيته المجتمعات ،وإلى
َّ
أن كثي ًرا من األعمال الروائية العالمية التي حظيت بإعجاب (فرويد) واهتمامه ،تلك التي جعلت محورها خبرات
الطفولة والصراع الدائر حول الطفل؛ مثل رواية (أوديب) لسوفوكليس وراوية (هاملت) لشكسبير وراوية (األخوة
كرامازوف) لديستوفسكي( .الحارثي4011 ،م ،ص)10
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بعد هذه الوقفة اًلفتتاحية ،لم تلجأ (الحارثي) إلى مقاربة أي مصطلح آخر استعملته في دراستها؛ كأبعاد
الشخصية أو الموروث الشعبي أو النمو والثبات أو غيرها ،ربما ًلعتبارها َّ
أن هذه المصطلحات شائعةٌ مبذولةٌ ًل تحتاج
تقريبًا اصطالحيًا ،ويكفيها تقريب المعنى اللغوي ثم اًلنتقال مباشرة إلى دًلئل هذا اًلصطالح في النماذج الروائية
التي اختارتها.
وإذا كانت (الحارثي) قد اجتهدت في وقوفها التاريخي على مصطلح (الطفولة) ،فقد فاتها عدم الوقوف على
مصطلح (الصورة) وتطوره التاريخي أيضًا ،وأهمية دوره في أدب األطفال ،خاصة َّ
وأن هذا اًلصطالح جز ٌء أصي ٌل
في عنوان الدراسة.
( )4-4لجأ (عبد هللا العمري) في دراسته إلى تفكيك المصطلحات أيضًا ،هديًا بما فعلته (السبيّل) ،حيث وقف
في التمهيد على تعريف اللغة في قصص األطفال متعلال َّ
بأن الحديث عن اللغة في القصة هو حديث عن كل شيء فيها؛
"ألنها الرحم التي تُولد في داخ له الوظائف السردية والدًلًلت الفنية التي توحي بها بنية القص"( .العمري4014 ،م،
ص)1
في الفصل األول (السرد والوصف) ،ع ًّرف الباحث السرد لغةً واصطالحًا ،وعندما تعرّض ألنماط السرد في
عينة الدراسة ،وقف على مصطلحات كالسرد بضمير الغائب ،والسرد بضمير المتكلم .ثم عرَّف الوصف لغةً
واصطالحًا.
وفي الفصل الثاني (الحوار) ،ع ًّرف (العمري) الحوار لغةً واصطال ًحا ،كما وقف في الفصل الثالث (تقويم
اللغة) على تعريف الوضوح والغموض ،لغةً واصطالحًا.
رغم ذلك ،فاته في اللغة والخطاب ،أن يقف على التراكيب اللغوية وأثرها في أداء المعاني المختلفة ،وما
يمكن أن تسهم به في إنتاج أدب يناسب األطفال حسب مراحلهم السنية المتتابعة.

 .3األداة واألداء
َّ
إن تحديد المنهج النقدي في العلوم اإلنسانية ،هو محاولة لتطبيق منهج علمي على مادة غير علمية ،نتيجة
أصلها اإلنساني المتقلب المتمرد على قوانين الثبات؛ لذلك كان ًلبد من ربط المدخل النقدي بالغاية ،ألن الغاية من
التحليل تحدد طبيعة المنهج ،كتحديد قوانين الظاهرة وتحليل النصوص تفسيرها وتقريب األدوات المساعدة على ذلك،
التي تيسرها للمتلقي.
والمنهج هو الطريقة والوسيلة ،وهو الفرضيات واإلجراءات العقلية التي ينتهجها الباحث وصوًل لنتائج
منطقية ،لذلك يرتبط المنهج بالدراسات العلمية أكثر من ارتباطه بالدراسات اإلنسانية؛ ألنها تلقي بظاللها على
النصوص ،وتأتي بنتائج تعسُّفية إذا كانت غير مناسبة ،لذلك ًلبد أن تختار النصوص مناهجها وليس العكس.
ينهض ه ذا المبحث باإلجابة عن السؤال التالي :هل أعلنت الدراسات الثالث عن مناهجها النقدية أم أدخلتها
دائرة المسكوت عنه؟ وإلى أي مدى تجلَّت هذه المناهج في الشق التطبيقي من هذه الدراسات؟
والواقعَّ ،
أن هذه الدراسات المختارة لم تكن انطباعية ،باعتبارها دراسات أكاديمية؛ ألنه يصعب اعتمادها
والمضي فيها دون منهج نقدي محدد ،حيث أعلنت كل دراسة عن المنهج الذي ينتظمها صراحةً منذ البداية.
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( )4-1وظَّفت (وفاء السبيّل) المنهج االستقرائي في الوصف والتقويم لقصص األطفال ،حيث وصفت اإلنتاج
الموجّه لألطفال في األدب السعودي ،واستنتجت أبرز السمات العامة للنصوص القصصية المدروسة .لذلك يقوم منجز
(وفاء السبيّل) النقدي حول أدب الطفل على خمسة مباحث:
 . 1مصادر قصص األطفال :كالقرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية وسيرة األعالم والتاريخ العام
وتاريخ المملكة والبيئة والتراث والمأثورات الشعبية ومجاًلت الحياة الحديثة والترجمة واًلقتباس.
 . 4أنواع هذه القصص وتعريف كل نوع وذكر مثال له ،وتحليل مضامين هذه القصص وصوًل إلى القيم
الشائعة فيها.
 . 4البناء الفني للقصص ،من حيث القالب الفني وعناصر هذا البناء والتي تشمل البيئة الزمانية والمكانية
والشخصيات والحبكة والحوار واألسلوب ورسم الصور.
 .1الموازنة الموضوعية والفنية بين قصتين مصورتين وأخريين غير مصورتين ودوافع وأهداف ونتائج هذه
الموازنة وصوًل لحكم عام لمستوى قصة الطفل بالمملكة خالل تلك الفترة.
 .1ببليوجرافيا ألبرز دراسات أدب األطفال المنشورة في السعودية.
أعلنت (السبيّل) في مقدمة دراستها عن منهج واحد ،لكنها مارست في الشق التطبيقي أرب ًعا:
 .1المنهج التاريخي الذي استعرضت فيه تطور أدب الطفل وقد أعطى هذا المنهج ،الذي لم تعلن عنه الدارسة
صراحة بحسب رأيها ،نتائج طيبة في الوقوف على أمور جد مفيدة.
 .4المنهج اًلستقرائي في تحليل النصوص المختارة في الفصلين الثاني والثالث.
 . 4المنهج الوصفي المقارن بالفصل الرابع والذي كشفت فيه عن نقاط اًللتقاء واًلختالف بين القصص
المختارة للمقارنة لكون الموازنة بحد ذاتها عمال نقديا.
 .1المنهج المسحي اإلحصائي في الببليوجرافيا والتوثيق.
صحيح أنه ًل يكاد يخلو بحث أكاديمي من مالمح المنهج التاريخي لتأصيل مصطلح ما أو إثبات هوية ما،
لكننا نتساءل عن األسباب المنهجية التي يمكن أن تقف وراء تعدُّد المناهج النقدية داخل الدراسة الواحدة ،مع َّ
أن من
بداهة هذا النوع من الدراسات اإلكاديمية هو التوسل بمنهج واحد وصوًل إلى نتائج موحّدة.
( )4-4وعن منهجها النقدي ،قررت (هاللة الحارثي) ،أنها تناولت ظاهرة صورة الطفل وفق دراسة تحليلية
تتو َّخى اًلنفتاح على المناهج النفسية واًلجتماعية والنقدية،
مثر لهذه الصورة .وتبتعد هذه الدراسة عن
معتمدة على استقراء النصوص الروائية وتحليلها للوصول إلى فهم أعمق ٍ
التحليل الوثائقي والتاريخي الساعي لتصنيف الروايات وترتيبها وفق أغراض محددة( .الحارثي4011 ،م ،المقدمة)
لذلك يقوم منجز (هاللة الحارثي) النقدي حول أدب الطفل على ثالثة مباحث:
 .1البنية الروائية لصورة الطفل من حيث األبعاد ،المشكالت ،الموروث الشعبي.
 .4البنية الروائية وعالقة الطفل باألبطال ،المكان والزمان.
 .4تأثير صورة الطفل ،أنماطها ،بين النمو والثبات ،التذكير والتأنيث.
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صحيح أن (الحارثي) التزمت منهج ًيا بمنهج واحد هو االستقراء ،لكنه ليس هناك منهج نقدي ،اسمه المنهج
التحليلي؛ ألن "جميع المناهج النقدية تتخذ من التحليل أداة لقراءة النصوص ما ينفي وجود منهج يُدعى بالتحليلي" (بني
عامر4011 ،م )11 ،لذلك ،كان على (الحارثي) أن تتجنب التعميم عند التوسُّل بالمنهج ،فعملها كان وفق المنهج
وصوًل إلى نتائج وإصدار أحكام قيمة ،وهو ما قامت به (الحارثي) ً
ً
فعال.
اًلستقرائي الساعي إلى تحليل النصوص
( )4-4أ َّما (عبد هللا العمري) ،فقد ر ّكز منهجه على دراسة اللغة ،وكما يقول :إن الحديث عن اللغة بالقصة
"في جوهره ،حديث عن كل شيء في القصة؛ ألنها الرحم التي تُولد في داخله الوظائف السردية والدًلًلت الفنية التي
توحي بها بنية القص .واللغة عنصر أساس من العناصر المكونة للقصة وهي :الحدث ،والمغزى أو الرؤية ،والبناء
اللغوي ،والشخصية ،والبيئة .واللغة هي التي تحمل عناصر القصة كافة إلى القارئ .فالبناء أساسه لغوي ،والتصوير
المكثَّف للحدث والشخصية يتكئ على اللغة ،والدرامية تولِّدها اللغة الموحية .إ ًذا ،اللغة بتجلياتها المتعددة هي الخطاب
الذي يتناوله (العمري) في دراسته( .العمري4014 ،م ،ص)1 :1
يذكر العمري أيضًا ،أنه بعد اقتحام علم اللغة لمجال النقد األدبي ،اختلف التوجُّ ه من اًلهتمام بخارج النص
حيث المؤلف والبيئة والعصر والمتلقِّي والظروف المحيطة بإنتاج النص ،إلى اًلهتمام بنقد النص من الداخل عبر مادته
األساسية ومكوناته األولية .وفق هذه الرؤية ،اختلفت مداخل النقاد إزاء دراسة قصص األطفال ما بين التحليل اللغوي
الذي ينظر للنص من الداخل مستبعدًا المضمون ،وبين التحليل السياقي الذي ينظر للنص من الخارج باعتبار الظروف
المحيطة.
لذا فإن هذه الدراسة ،وإن كانت ميممة نحو البناء اللغوي إال أنه البد من الخوض في قضايا المضمون؛
وذلك أني ًل أستطيع الحكم على نص معين إًل بعد معرفة فكرته وغايته ومدى مناسبته للمتلقي ونحو ذلك من األمور
التي ًلبد منها للوصول إلى نقد لغوي شامل( .العمري4014 ،م ،ص)1
َّ
إن منجز (عبد هللا العمري) النقدي حول أدب الطفل يقوم على ثالثة مباحث:
 .1السرد والوصف من حيث أنماطه ووظائفه ،أساليبه ،مستويات اللغة.
 .4الحوار وأنواعه ووظائفه وسماته ،الفصحى والعامية.
 .4تقويم اللغة من حيث الوضوح والغموض ،القوة والضعف ،اًلبتكار والتقليد.
ً
تداخال في منهجية الكتابة في نقد أدب الطفل ،مع َّ
ت المختارةَ ُكتبت كبحوث
في النهاية ،نلحظ
أن الدراسا ِ
أكاديمية إًل أنها تحاو ُل الجم َع بين عدة مناهج واتجاهات في البحث ،خاصة ما نجده من جمع بين الجانب الفني مع
التاريخي أو المسحي أو اًلستقرائي.

 .1دور النقد
ُ
المبحث باإلجابة عن فرضية البحث التي تتساءل عن طبيعة الدور الذي يمكنُ أن يقوم به النق ُد
يتكفّ ُل هذا
األكاديمي حيال الكتابة للطفل؟
ُّ
وطالما ّ
أن أدب الطفل ،في إحدى وظائفهً ،ل يستهدف إمتاع الطفل وتسليته فقط ،بقدر ما يساهم في توجيهه
فحري بالنقد أن ينهض بدور مشابه ،دور هادف ،يتمثّل في مساعدة
وبناء شخصيته وغرس القيم المختلفة في نفسه،
ٌّ
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األدب نفسه على قصدية اإلنتاج وفق خصائص المراحل العمرية ،والتركيز على دور المضمون والقيم المبثوثة فيه،
واًلستعانة بالمقومات الجديدة القادرة على تطوير الشكل بما يتناسب وطبيعة المرحلة.
وًل شك أن إعداد معايير لنقد أدب األطفال ،للفصل في مدى مناسبة هذا األدب لجمهور األطفال من عدمه،
ما يساعد مستقبال على فرز هذا األدب وتصفيته عبر إخراج الكثير مما يُنسب إليه ،ومما ُكتب لألطفال أصال ،وإدخال
مواد أخرى ًل تزال خارجه ،إنما أُعدت خصيصا للكبار.
إذن أدب األطفال؛ هو تلك المواد المعدة خصيصا للطفل من قبل الكبار ،سواء كانت مواد لغوية أو مرئية أو
سمعية أو أي مواد تستجدها الوسائط الحديثة عبر الناقل .أي باختصار ،هو "األدب الموجّه إلى القراء والمستمعين في
الفئة العمرية من  11 – 0سنة ،وأنه غالبا ما يستعين بالرسوم التوضيحية والصور"( .بني عامر4011 ،م)11 ،
كذلك نقد أدب األطفال ،عليه أًل ينظر بعين واحدة؛ فكما يفحص البناء الفني وآلياته ،عليه أن يحفر في
المضمون ومكوناته ،وال ينسى طرفا ثالثا مهما هو طريقة العرض وأسلوب التقديم .هذه الميزة نهضت بها (السبيّل)
حين جمعت في نقدها بين األضالع الثالثة؛ فتناولت المضمون في الفصل الثاني ،والقالب الفني في الفصل الثالث،
وطريقة العرض في موازنة الفصل الرابع .بينما اقتصر كل من (العمري والحارثي) على القالب الفني فقط ،حيث
تناول األول اللغة والخطاب ،وتناولت األخرى فنيات الصورة.
يحار كثير من أولياء األمور والمربون عند اختيار كتب لألطفال ،فقد ًل يعلمون المناسب لهم ،وقد ًل يجدون
من يعينهم على ذلك ،هنا يأتي دور نقد أدب األطفال في األخذ بيد هؤًلء وتذليل مهمتهم ،انطالقا من أن كل مرحلة
عمرية لها احتياجاتها سواء من ناحية المضمون أو األسلوب ،أي المحتوى والشكل ،واعتمدت جل الكتب المتخصصة
في أدب األطفال في تقسيمها على المراجع التربوية والنفسية .لذلك تم تقسيم مراحل الطفولة إلى أربع :الطفولة األولى
( ،)4- 1الواقعية والخيال المحدود ( ،)1 - 1الخيال المطلق ( ،)2 - 1البطولة والمغامرة (( .)14 - 1بني عامر،
4011م)104 :101 ،
َّ
ضا ،أولئك
إن تأثير كتب األطفال بشقيه اإليجابي والسلبي ،ال يقتص ُر على األطفال وحدهم ،بل يمت ُّد للكبار أي ً
ً
أطفاًل في يوم ما ،ونظ ًرا ألن كتب األطفال تخاطب شريحة محددة وفق طريقة عرض مخصوصة
الذين كانوا ذاتهم
ولغة سهلة وتراكيب بسيطة وقد تتضمن بعض الصور والرسوم.
هذه الكتب تكون مؤثرة عندما تعيد الوشائج بين الكبار وأنفسهم في مرحلة الصغر ،وقد تكون أكثر حميمية إذا ما كانت
النصوص التي يقرؤونها الكبار هي نفسها التي قراؤوها خالل طفولتهم ،فالكثير من الناس تعاوده الذكريات والحنين
إلى الماضي إذا وقعت تحت يده نسخة الكتاب الذي قرأه في طفولته ،رغم أن أسلوبها ومحتواها قد ًل يروقه اآلن.
وتصبح الطفولة كما وصفها (ت إس إليوت)" :إننا نعلم أن الطفولة أمر يجب دفنه ونسيانه ،رغم أن جثمانها يمتلك
العزيمة ألن يظهر على السطح من وقت آلخر"( .رينولدز4011 ،م)14 ،11 ،
َّ
إن الكتابة لألطفال ،مهنة صعبة المراس ،نظ ًرا لوجود اشتراطات مرهقة تتعلق بالتنظيم الشديد ،واللغة
المناسبة ،والمحتوى الالئق ،وطريقة العرض الجاذبة ،ومقصديه الكتابة عبر استهداف شرائح محددة من المتلقين ،كل
هذا يفرض نوعًا من القوانين الذاتية المتعلقة بعملية اإلبداع التي ًل يقربها سوى المتمرسين .أمام ذلك نسأل هل صار
ألدب الطفال هوية وأسلوب؟
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َّ
إن أدب األطفال يحاول جاهدًا أن يخلق لنفسه هوية دون دور معترف به ،ويحاول أيضًا أن يحدد لنفسه أسلوبًا
دون أن يفقد جوهره؛ فاألثر الذي يمكن أن يتركه أدب األطفال في تشكيل شخصيات األطفال عقليًا ولغويًا ونفسيًا
واجتماعيًا ،غالبا ،هو أمر غير معترف به خارج المؤسسات التعليمية ،وقد يتم التغاضي عنه أو التعامل معه بما ًل
يليق .فما بالنا بالنقد العامل في حقل أدب األطفال! إنه يعاني أيضًا مما يعانيه أدبه من عدم اًلعتراف بدوره ،أو على
األقل عدم اًللتفات ألهميته ،وربما لحداثته سبب مباشر في ذلك ،حيث إن الدراسات النقدية العربية في مجال أدب
األطفال كانت شحيحة جدًا في تسعينيات القرن العشرين ،ولم ترتفع وتيرة اًلهتمام بأدب الطفل ونقده إًل مع بداية القرن
الحالي ،الحادي والعشرين ،ونظرا لطردية العالقة بين عمليت ّي اإلبداع والنقد ،فإننا نقول إن تزايد حركة النقد في مجال
األطفال مرجعه تنامي عملية اإلبداع وتنوّعها وثرائها حاليًا.

(ج) الخاتمة والنتائج
بعد القراءة النقدية لمالمح الوعي النقدي في ثالث دراسات أكاديمية سعودية لكل من (وفاء السبيّل ،هاللة
الحارثي ،عبد هللا العمري) ،والوقوف على كيفية تعاملها مع الممهدات البحثية ،والمصطلحات اإلجرائية ،والمناهج
النقدية ،واإلضافة التي ش ّكلتها في الخطاب النقدي السعودي ،نخلُص إلى النتائج التالية:
 .1ما ق َّدمه هؤًلء الباحثون في مقارباتهم ،ليس مجرد قراءة عابرة لسرديات الطفولة في األدب السعودي
الحديث؛ ألنهم سعوا إلى بناء مشروع نقدي طموح قدّموا من خالله رؤى نقدية واعية لقراءة هذا النمط اإلبداعي،
فإن (وفاء السبيّل) كرّست عملها في دراسة وتوثيق قصص األطفال في المملكة خالل الفترة ما بين (1140 :1110هـ)
مستكملة على الجهود التي سبقتها للباحثات( :هدى محمد أحمد باطويل ،آمال عبد الفتاح جزائري ،نعمة عبدهللا حويحي)
والتي توقفت عند عام 1110هـ .ثم جاء (عبد هللا العمري) مك ِّمال هذا المشروع؛ من خالل دراسة قصص الطفولة للعقد
التالي خالل الفترة ما بين (1140 :1140هـ) .أ ّما (هاللة الحارثي) فقد استوفت طرفا آخر من سرديات أدب األطفال
بالمملكة وهي الرواية ،حيث وقفت على صورة الطفل في الروايات السعودية .وبذلك ،فإن هذه الجهود النقدية التي تبدو
فردية في ظاهرها ،قد عملت وفق منظومة واحدة في حقيقتها؛
ألنها استكملت على بعضها البعض في الفترة الزمنية ً
أوًل وفي النوع األدبي ثانيًا؛ حيث عمل كل من (السبيّل والعمري)
على فحص القصص ،بينما ر َّكزت (الحارثي) على الروايات ،استيفاء ألبرز السرديات التي تخصصت في الكتابة
للطفل داخل المملكة.
 .4لم تقدم الدراسات األكاديمية الثالث نفس المخرجات فيما يتعلق بكتابات أدب الطفل ،لماذا؟ ألن دراسة
الجانب القصصي لكل من (السبيّل ،والعمري) تخدم بشكل مباشر الكتابة للطفل الذي يمكنه اًلحتكاك بها واإلفادة منها
عن طريق اًلطالع عليها ،بينما دراسة الجانب الروائي التي قامت بها (الحارثي) ال تخدم كثيرا الكتابة للطفل ألنها
في األصل كتابة للكبار ،وتأتي الكتابة فيها للطفل عرضية وقد ًل يتم َّكن الطفل من اًلطالع عليها حتى لو كانت طفولته
متأخرة ،لذلك فدراسة (الحارثي) تفيد الروائيين أكثر ما تفيد الطفل نفسه ،بينما تخدم دراسة (السبيّل ،والعمري) الطفل
نفسه ألنها تفيد ال ُكتاب فيما يقدمونه له .واألكثر ثراء وخدمة لكتابة األطفال هو دراسة قصصهم التي يتعاملون معها
بشكل مباشر ،أو الوقوف على ترددات الطفل في السير الذاتية الشهيرة باعتبارها مرحلة مؤثرة في مسيرة أصحابها.
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ُ
ُ
توجه هؤالء الباحثين فيما بعد مرحلة الماجستير ،حيث
الثالث حجر الزاوية في
الدراسات
 .4ش ّكلت
ُّ
أطروحة الدكتوراه والعمل واإلبداع ،وظهر اهتمامهم بالبحث والعمل والكتابة في مجال أدب الطفل:
على مستوى البحث؛ جاءت أطروحةُ الدكتوراه لـ (وفاء السبيّل) بعنوان (قصص الحيوان بين كليلة ودمنة
وحكايات أيسوب :دراسة أدبية) وقد حصلت عليها عام  1142ه ،من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .وعلى
مستوى العمل؛ كانت محررة بمجلة (الشبل) لألطفال ،ورئيسة تحرير بمجلة (سنابل) لألطفال .أ ّما على مستوى اإلبداع؛
فلها مجموعة قصصية لألطفال بعنوان (حكايات أمونة).
في المقابل؛ استكملت (هاللة الحارثي) دراستها حول الرواية بعيدًا عن أدب الطفل ،حيث كانت أطروحتها
في الدكتوراة بعنوان (التراث السردي العربي في الرواية السعودية  1144 -1110هـ) ،وقد حصلت عليها عام 1141
ه ،من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .وتعمل حاليًا أستا ًذا مشار ًكا لألدب الحديث بجامعة الملك عبد العزيز
بجدة.
أ ّما (عبد هللا العمري) ،فإنه مازال طالبًا للدكتوراه ،ويعمل حاليًا محاض ًرا بجامعة الملك سعود ،ولم يستدل
الباحث على توجُّ هه في الدكتوراه حتى اللحظة.
ً
وعمال وإبداعًا ،بينما اكتفى كل من (الحارثي
إ ًذا ،مجال أدب الطفل ،استغرق على (السبيّل) كل حياتها؛ بحثًا
والعمري) بمجال البحث فقط.
 .1لم تأبه الدراسات الثالث بتحديد مفهوم الطفولة ،رغم وقوف (الحارثي) على مفهوم أدب الطفولة ،على
اعتبار أنه مفهوم شائع مبذول .لكن المفهوم ًل يتم تحديده بالعمر الزمني وحده ،وًل بالعمر العقلي وحده ،وًل بالعمر
القرائي وحده ،وًل المرحلة الدراسية وحدها؛ ألن كل أساس من هؤًلء رغم ما له من مزايا إًل أنه ًل ينهض وحده
بالمهمة .لذلك حدد الدارسون النفسيون الطفولة بأنها المرحلة من الوًلدة حتى المراهقة ،أي أن التحديد الزمني هو
أفضل التحديدات؛ ألنها تجعل كاتب أدب األطفال يواجه معضلة الفروق الفردية بين األطفال وبقية البشر .وهناك
"مناهج تركز على الجمهور المستهدف ،ومناهج أخرى تنشأ عن دراسة الطفولة،
وأخرى تراعي التفاعل بين الصورة والنص .ومع ذلك فبوجه عام ،تُدرس الكتابة لألطفال بالطرق نفسها التي تُد َّرس
بها النصوص األخرى ،رغم حقيقة أن كتب األطفال تُصنَّف على أساس الفئة العمرية أكثر من الفترة ،أو الجنس األدبي،
أو مؤلفيها ،أو غيرها من أسس التصنيف المحتملة تعني النزعة ًلستخدام المناهج أكثر من غيرها" (رينولدز4011 ،م،
)11
 .1اختلف الباحثون حول تحديد مفهوم أدب األطفال ،في مسألتين هما (أبوريشة1121 ،م :)41 ،41 ،األولى؛
(مقصدية الكتابة) هل هو األدب الذي تتوفر فيه مقصدية الكتابة لألطفال ،أي الذي تم إعداده خصيصًا لهم؟ أم أنه ذلك
األدب الذي يناسبهم من أدب الكبار؟ أي يستطيعون قراءته وفهمه؟ األخرى؛ (حدود الكتابة) هل أدب األطفال هو
المقابل الصغير ألدب الكبار؟ أي هل هو جنس أدبي مستقل يتساوى رأسًا برأس مع القصة والرواية والقصيدة
والمسرحية والمقالة ،أم تدخل فيه أيضًا الكتب العلمية والمعرفية والموسوعات والوسائط المعلوماتية انطالقا من تعريف
الموسوعة البريطانية ألدب األطفال بأنه تلك المادة المكتوبة والرسوم المصاحبة المعدة خصيصا لها؟
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كيف تعاملت الدراسات الثالث مع المسألتين السابقتين؟ وما الدليل؟ لقد اقتصرت الدراسات الثالث في اختيار
موادها على (مقصدية الكتابة) ،سواء القصص المكتوبة خصيصا لألطفال خالل عقدين كما فعلت (السبيّل) وما بعدها
(العمري) أو روايات الكبار التي وقفت على مرحلة الطفولة كما فعلت (الحارثي) ،ولم تتطرق أيٌّ من الدراسات
المختارة إلى قضية (حدود الكتابة) وكتابة أدب األطفال التي قد تضم الكتب العلمية والمعرفية والموسوعات والوسائط
المعلوماتية .وهو ما يتفق مع رؤية (أحمد زلط) في تعريفه ألدب األطفال والوقوف على قضية (حدود الكتابة) ،حيث
قال إن أدب األطفال هو ذلك "اإلبداع األدبي الموجَّه للطفولة بمراحلها ،خاصة من سن ما قبل المدرسة إلى نهاية
الطفولة المتأخرة ،وأشكاله التعبيرية :المنظوم والمنثور من فن األدب ،ويجب أًل يسبح خارج حدود دائرة األدبي إلى
النتاج المعرفي العام ...فمحاولة بعض الكتاب المحدثين إقحام النتاج المعرفي (تاريخي أو ثقافي أو علمي) إلى أدبيات
الطفل يُع ُّد هد ًما للمفهوم اللغوي واًلصطالحي ألدب الطفل ،وأولى بأصحاب هذا النتاج الفكري ،وهو غزير ومتنوع،
أن يدرجوه تحت مظلة تخصصات أخرى مثل ثقافة الطفل بمعناها الواسع ،أو فروع العلوم اإلنسانية والتطبيقية وهي
جد كثيرة ومتنوعة"( .زلط1111 ،م)41 ،41 ،

(د) المصادر والمراجع
أوال المصادر:
 .1الحارثي ،هاللة بنت سعد (4011م) :صورة الطفل في الرواية السعودية 4112 :4991م .مطبوعات كرسي
األدب السعودي ،جامعة الملك سعود.

 .4السبيّل ،وفاء بنت إبراهيم (1141هـ) :قصص األطفال في األدب السعودي 4141 – 4141هـ ،دراسة موضوعية
وفنية .مطبوعات النادي األدبي بالرياض.
 .4العمري ،عبد هللا بن عبد الوهاب (4014م) :الخطاب في قصص األطفال السعودية ،دراسة نقدية .مطبوعات
كرسي األدب السعودي ،جامعة الملك سعود.
ثانيًا المراجع:
 .1أبوريشة ،زليخة عبدالرحمن (1121م) :أدب األطفال في األدب العربي الحديث ،األطر والنظرية والتطبيق .رسالة
ماجستير ،بالجامعة األردنية.
 .1حالوة ،محمد السيد (4001م) :مدخل إلى أدب األطفال .مدخل نفسي اجتماعي .مؤسسة حورس الدولية
باإلسكندرية ،سلسلة الرعاية الثقافية للطفل ،الكتاب األول.
 .1رينولدز ،كيمبرلي (4011م) :أدب األطفال مقدمة قصيرة جدًا .ترجمة :ياسر حسن .الطبعة األولى ،القاهرة،
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
 .1زلط ،أحمد (1111م) :أدب الطفولة أصوله ومفاهيمه رؤى تراثية .الطبعة الرابعة ،القاهرة ،الشركة العربية للنشر
والتوزيع.
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 .2بني عامر ،عاصم (4011م) :المنهج بين الحضور والغياب :مقاربة في نقد السيرة الذاتية في المملكة العربية
السعودية .السجل العلمي .ملتقى النقد األدبي .الدورة السابعة .السيرة الذاتية في الخطاب النقدي السعودي .الطبعة
األولى ،الرياض ،النادي األدبي بالرياض.
 .1العرداوي ،عبد اإلله عبد الوهاب-الحمداني ،هاشمية حميد (4011م) :أدب األطفال بين المنهجية والتطبيق .الطبعة
األولى ،ع ّمان ،دار الرضوان للنشر والتوزيع.
 .10المخرنجي ،السيد أحمد (1111م) :الطفل العربي واقعه وحاجاته .د .ط ،.مصر ،دار التحرير بالزقازيق
 .11الهيتي ،هادي نعمان (1121م) :أدب األطفال .فلسفته ،فنونه ،وسائطه .الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة
باًلشتراك مع دار الشئون الثقافية العامة في بغداد ،سلسلة األلف كتاب (الثاني).
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المستخلص
تمثلت مشككةلة الدراسككة ن

ن اسككتخدام المسككتلامات الورقية ن مااولة اشطشككإلة ايدارية ن لت التادم التاُ يعد

مؤشراً سلبيا ً واضحا ً على أداء المؤسسات بسبب المياات التاُية ن اختاال الجهد والوقت وسرعة ايطجاز الفائاة ون ذلك
نإن هذه الدارسككككككة تثير مجموعة ما التسككككككا الت أهمها ،هت تمتلك الجامعات السككككككوداطية الماومات التاُية التزمة لتإلبي
ايدارة ايلةتروطية ،والمستلامات البشرية المإللوبة لتإلبي ايدارة ايلةتروطية .لذلك تحاول هذه الدراسة طرح نةرة التعليم
ايلةتروط كحت أساس لتإلوير المستوى التعليم ن السودان والسمو به لى أرقى المستويات ليواكب التإلور التةُولوج
الهائت.
انترضكت الدراسة نروض رئيسية تتمثت ن أن التعليم ايلةتروط يغإل مساحات واسعة ما نرص التعليم حيث يستفاد مُه
أكبر عدد ممةا ما الدارسكيا .تأثير اشدوات التعليمية والوسكائت اييااحية ايلةتروطية يجابا ً ن العملية التعليمية أكثر ما
الوسكككائت التاليدية أن التعليم ايلةتروط يونر مواد تدريبية متُوعة تسكككاهم بصكككورة مباشكككرة و ير مباشكككرة ن رنع قدرات
المدربيا والمعلميا .لتحاي أ راض الدراسكككة تم تبال المُهل الو كككف لدارسكككة الحالة والمُهل التاريخ لتتبع الدراسكككات
الساباة والمُهل االستارائ يثبات
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تو ككككلت الدراسككككة لى جملة ما الُتائل أهمها ن التعليم ايلةتروط يؤدي لى زوال العابات أمام الإلتب وتاليت التةاليف
 تمةا المواقع ايلةتروطية للجامعات الإلتب التاديم لتلتحاق بها ما أي. االقتصككككادية للإلتب عا طري التعليم ايلةتروط
 وبُاء على ذلك قدمت الدراسككة عدد ما التو ككيات.زمان ومةان تاحة التعليم ايلةتروط قد يجذب عدد كبير ما الإلتب
 العمت على زيادة الةادر العامت بهذه الجامعات المختلفة ن مجال التعليم عا بعد حتى يتيسكككر لهذه الجامعات نر كككة:أهمها
 تونير المعيُات الفُية ما ماكيُات طباعة.الايكام بخدمة تعليمية ممتازة للإلتب تتصككككككف بجودة عالية للمخرجات التعليمية
 االستفادة ما الةادر المؤهت.عداد المادة العلمية عداداً يإلاب موا كفات هذا الارب ما التعليم

 حتى تسكهم ن،وطابعات

، وذلك بغرض تدريب اآلخريا، وهو كادر يعمت بهذه الجامعات المختلفة،السكككودان المفتوحة بتدريبه
الذي أسكككهمت جامعة ا
. وتصميمها التصميم التعليم الذي يتُاسب مع التعليم عا بعد،والمساهمة ن تغيير شةت كتيبات هذه الجامعات
 التحديات المعا رة،  التعليم االلةتروط:الكلمات المفتاحية

The experience of E-learning in Sudan and contemporary challenges

Abstract
The problem of the study was that the use of paper supplies in the practice of administrative
activities in light of technical progress is a clear negative indication of the institutions
’performance due to the technical advantages in reducing effort, time and high speed of
achievement and in this study raises a set of questions, the most important of them. Do
Sudanese universities have the technical ingredients Necessary to implement electronic
management, and the human requirements required to implement electronic management.
Therefore, this study attempts to present the idea of electronic education as a basic solution for
developing the educational level in Sudan and elevating it to the highest levels to keep pace
with the huge technological development.
The study hypothesized that the main assumptions are that e-learning covers large areas of
educational opportunities, as the largest possible number of learners can benefit from it. The
impact of educational tools and electronic demonstration tools positively on the educational
process more than traditional means, that e-learning provides various training materials that
contribute directly and indirectly to raising the capabilities of trainers and teachers.
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To achieve the purposes of the study, the descriptive approach to the case study and the
historical approach to follow previous studies and the inductive approach to proof The validity
of assumptions and deductive approach to clarify the time differences.
The study reached a number of results, the most important of which is that e-learning leads to
removing obstacles for students and reducing the economic costs of students through elearning. The websites of the universities enable students to apply to join them from any time
and place to provide e-learning may attract a large number of students. Accordingly, the study
presented a number of recommendations, the most important of which are: Working to increase
the staff of these various universities in the field of distance education, so that these universities
have the opportunity to perform an excellent educational service for students characterized by
high quality of educational outcomes. Providing technical aids such as printing machines and
printers, so that they contribute to preparing the scientific material in a manner that matches
the specifications of this type of education. These universities and design educational design
that fits with distance education.

Key Words: E-learning, Contemporary Challenges

:مقدمة
ن لت التإلورات الت يشككهدها العالم اليوم البد للدارأ أن يسككأل طفسككه أيا موقعه ن خاككم هذه الثورات العلمية
 نما زال العالم العرب يعتمد أسككككككاليب التدريا التاليدية الت ال تتوان مع الحياة العصككككككرية وتفةير الإلالب،والصككككككُاعية
 كما أن التعليم التاليدي ن الوقت الراها لم ياكككف الجديد على المحتوى التعليم،والمعلم ن عصكككر التةُولوجيا والتإلور
 حيث أن، كما أن العالم العرب يحتاة لُالة بالةم والُول للإلتب،لألجيكال شطه وحده ال يسككككككتإليع مواكبة الفةر العصككككككري
 لذا، وهذا ال ياتصكككر على السكككودان بت يشكككمت جميع دول المُإلاة العربية.مسكككتوى التعليم متدن جداً ماارطة بالدول العالمية
وجدت أن التوجه لى تإلبي آليات تعليمية مسكككككاطدة للتعليم التاليدي كالتعليم ايلةتروط لها الادرة على تحسكككككيا ودعم وبُاء
.جيت متميا هو ما أهم التحديات الت يجب عليُا العمت عليها
التعليم المفتوح والتعليم عا بعكد بكاعتبكارهمكا مصككككككإللحا ً واسككككككعا ً على أطه ذلك الُول ما التعليم الذي يتميا بعدم
 حيث يتم تاديم المواد التعليمية ما ختل الشبةة المحلية،)التوا ت المباشر الةل بيا الهيئة التدريسية (المعلميا والمتعلميا
 وذلك ضما طار العملية التعليمية التربوية اشوسع،أو العالمية (ايطترطت ( ما ختل اسكتخدام تةُولوجيا التعليم واالتصكال
،ًطارا
www.ajrsp.com
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والت تتةون أسكاسا ً ما ثت مةوطات أساسية ضما بيئة تعليمية محددة تحتوي على المعلم والمتعلم والمحتوى التعليم كما
هو موضككح بالشكككةت رقم) . (1والفرق اشسكككاسككك بيا التعليم الجامع التاليدي والمفتوح ن يومُا هذا يةما ن تحول البيئة
التعليمية ما تاليدية لى لةتروطية أو انتراضية على شبةة ايطترطت.

مشكلة الدراسة- :
أ ككبح اسككتخدام المسككتلامات الورقية ن مااولة اشطشككإلة ايدارية ن لت التادم التاُ يعد مؤشككراً سككلبيا ً واضككحا على أداء
المؤسسات بسبب المياات التاُية ن اختاال الجهد والوقت وسرعة االطجاز الفائاة ون ذلك نان هذه الدارسة تثير مجموعة
ما التسا الت أهمها:
 .1هت تمتلك الجامعات السككككككوداطية الماومات التاُية التزمة لتإلبي ايدارة ايلةتروطية (أجهاة ومعدات وشككككككبةات
اتصاالت محلية وعالمية مُاسبة ،وبرامل خا ة..الخ)
 .2هت تمتلك الجامعات السكككككوداطية المسكككككتلامات البشكككككرية المإللوبة لتإلبي ايدارة ايلةتروطية ( كككككاطعو المعرنة،
المستخدمون ،التسهيتت اشخرى المختلفة)

 .فرضيات الدراسة:
 .1يفترض الباحث أن التعليم ايلةتروط يغإل مسكككاحات واسكككعة ما نرص التعليم حيث يسكككتفاد مُه أكبر عدد ممةا ما
الدارسيا.
 .2يفترض الباحث تأثير اشدوات التعليمية والوسككككككائت ايياككككككاحية ايلةتروطية (أسككككككإلواطات مدمجة ،وكتب لةتروطية،
ووسائط متعددة ...الخ) يجابا ً ن العملية التعليمية أكثر ما الوسائت التاليدية.
 .3يفترض الباحث أن التعليم ايلةتروط يونر مواد تدريبية متُوعة تسكاهم بصكورة مباشكرة و ير مباشرة ن رنع قدرات
المدربيا والمعلميا.
 .4يفترض الباحث وجود عتقة مباشرة ذات داللة حصائية بيا التعليم ايلةتروط وجودة التعليم.

أهداف الدراسة:
يهدف البحث إلى اآلتي:
 .1طرح نةرة التعليم ايلةتروط كحت أسككاس ك لتإلوير المسككتوى التعليم ن السككودان والسككمو به لى أرقى المسككتويات
ليواكب التإلور التةُولوج الهائت.
 .2العمت على تحديد وجهة الجيت الاادم طحو مجتمع طاجح نعال.
 .3زيادة وع المجتمع بمؤسساته وحةوماته شهمية هذا التعليم كتحد تةُولوج معا ر.
 .4عادة هُدسكة العملية التعليمية بتحديد دور المعلم والمتعلم والمؤسكسة التعليمية وتدريبهما بما يمةا تسهيت استخدام هذه
التاُية.
 .5طشر الثاانة التاُية بما يساعد ن خل مجتمع لةتروط قادر على مواكبة مستجدات العصر .
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أهمية الدراسة:
تأت أهمية هذه الدراسكككككة لتوعية المجتمع المحل بشكككككةت عام وقإلال الإللبة بشكككككةت خاص بمدى معرنة وأهمية التعليم
ايلةتروط  ،لما لها ما أهمية حيث:
 .1يعتبر التعليم ايلةتروط ما اشساليب الحديثة ن مجال التعليم والتدريب.
 .2كثير ما الدول والمؤسكككككسكككككات الحةومية والخا كككككة الت لها اهتمام كبير بهذه التاُية لجدواها االقتصكككككادية ولفاعليتها
وكفاءتها ن تونير المواد التعليمية والتدريبية لمُسوب هذه المؤسسات ن الوقت المُاسب والمةان المُاسب.
 .3شركات كبيرة استخدمت هذه التاُية وونرت مبالغ كبيرة ما تةاليف التعليم والتدريب.
قد يسككككككاعد الإللبة وذلك ما ختل التعرد لى درجة اسككككككتخدامهم التعلم ايلةتروط وبيان المعوقات الت تواجههم،

.4

وزيادة الوع لدى الإللبة بأهمية التعلم ايلةتروط واستخدام أجهاة الحاسوب واشطترطت

منهج الدراسة:
اتبع الباحثون للو كول لى طتائل علمية المُهل الو ككف لدارسكة الحالة والمُهل التاريخ لتتبع الدراسككات السككاباة
والمُهل االستارائ يثبات

حة الفروض والمُهل االستُباط ليوضح نروق الوقت.

المحور االول :التعليم االلكتروني
مفهوم ونظريات وعناصر التعليم االلكتروني
المحور الثاني :التعليم االلكتروني في السودان
النشأة والتطور ،المعوقات والمشاكل
المحور الثالث :دراسة الحالة
التعليم االلكتروني
التعليم االنتراض و طرياة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة ما حاسب وشبةاته و وسائإله المتعددة ما
وت و ورة  ،ورسومات  ،وآليات بحث  ،ومةتبات لةتروطية ،وكذلك بوابات اشطترطت سوا ًء كان عا بعد أو ن الفصت
الدراس المهم الماصود هو استخدام التاُية بجميع أطواعها ن

يصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقت جهد وأكبر

نائدة(3).والدراسة عا بعد ه جاء مشت ما الدراسة ايلةتروطية ون كلتا الحالتيا نإن المتعلم يتلاى المعلومات ما مةان
بعيد عا المعلم ( مصدر المعلومات) ،وعُدما طتحد عا الدراسة ايلةتروطية نليا بالارورة أن طتحد عا التعليم الفوري
المتااما ( ، ) online learningبت قد يةون التعليم ايلةتروط

ير متااما .نالتعليم االنتراض  :هو أن طتعلم المفيد ما

مواقع بعيدة ال يحدها مةان وال زمان بواسإلة اشطترطت والتاُيات.

) (3د.الموسى ،عبد اهلل" التعليم الكتروني :مفهومه ...خصائصه .فوائده  ...عوائقه " ندوة مدرسة المستقبل الرياض ،ص 2211 ،21هـ
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التعليم اإللكتروني المباشر:
تعُ عبارة التعليم ايلةتروط المباشككر ،أسككلوب وتاُيات التعليم المعتمدة على اشطترطت لتو ككيت وتبادل الدروأ
ومواضيع اشبحا بيا المتعلم والمدرأ ،والتعليم ايلةتروط مفهوم تدخت نيه الةثير ما التاُيات واشساليب ،ناد شهد عاد
الثمكاطيُيككات اعتمككاد اشقراص المككدمجكة ) (CDللتعليم لةا عيبهكا ككان واضككككككحكا ً وهو انتاكارهككا لمياة التفككاعكت بيا المككادة
والمدرأ والمتعلم أو المتلا  ،ثم جاء اطتشككككككار اشطترطت مبرراً العتماد التعليم ايلةتروط المباشككككككر على اشطترطت ،وذلك
لمحاكاة نعالية أساليب التعليم الواقعية ،وتأت اللمسات والُواح ايطساطية عبر التفاعت المباشر بيا أطراد العملية التربوية
والتعليمية ويجب أن طفرق تماما ً بيا تاُيات التعليم ومجرد االتصال بالبريد ايلةتروط مثتً .

)(1

التعليم اإللكتروني المعتمد على الحاسب:
ال زال التعليم ايلةتروط المعتمد على الةمبيوتر ) (CBT - Computer-Based Trainingأسككككككلوبا ً مرادنا ً
للتعليم اشسكاسك التاليدي ويمةا اعتماد بصورة مةملة شساليب التعليم المعهودة وبصورة عامة يمةُُا تبُ تاُيات وأساليب
عديدة ضكما خإلة تعليم وتدريب شكاملة تعتمد على مجموعة ما اشسكاليب والتاُيات ،نمثتً ذا كان ما الصعب بث الفيديو
التعليم عبر اشطترطت نت ماطع ما تاديمه على أقراص مدمجة أو أشكككككرطة نيديو ) (VHSطالما أن ذلك يسككككككاهم ن رنع
جودة ومسككتوى التدريب والتعليم ويمُع اختُاقات سككعة الموجة على الشككبةة ويتإللب التعليم ايلةتروط طاحية أسككاسككية تبرر
اعتماد واالسككتثمار نيه وه الر ية الُانذة لتلتاام به على المدى البعيد وذلك لتجُب عابات ومصككاعب ن تاُية المعلومات
وماككاومككة وطفور المتعلميا مُككه ،حيككث قككال أحككد اشسكككككككاتككذة وهو ن التعليم والتوجيككه التربوي أطككه كككان يُفر ما الةمبيوتر
والحديث عُه ما كثرة ما سككككككمعه ما مبالغات حوله على أطه العات ايلةتروط الذك الذي سككككككيتحةم بالعالم لةُه أدر أن
الةمبيوتر ال يعدو كوطه جهاز ب ومجرد آلة يتوقف ذكائها المحدود على المسككتخدم وبراعته ن

طشككاء برامل ذكية ونعالة

تجعت ما المسكككتخدم يسكككتفيد مُها بدالً ما أن تسكككتفيد ه وتسكككتهلك وقته وجهده بت طائت ويةما ن قوله هذا محور طجاح
التعليم ايلةتروط الككذي يتوقف على تإلوير واطتاككاء طظككام التعليم ايلةتروط المُككاسكككككككب ما حيككث تلبيككة متإللبككات التعليم
كالتحديث المتوا ت لمواكبة التإلورات ومراعاة المعايير والاوابط ن طظام التعليم المختار ليةفت مستوى وتإلوير المتعلم
ويحا الغايات التعليمية والتربوية ذ أن تاُية المعلومات ليسكككككت هدنا ً أو اية بحد ذاتها بت ه وسكككككيلة لتو كككككيت المعرنة
وتحاي اش راض المعرونة ما التعليم والتربية ومُها جعت المتعلم مسككككككتعداً لمواجهة متإللبات الحياة العملية بةت أوجهها
والت أ بحت تعتمد بشةت أو بآخر على تاُية المعلومات وطبيعتها المتغيرة بسرعة.

)(1

(1) Knowles, A.S,Open and learning international Encyclopedia of HigherEducation, Joss Bass
publishers sanfancisco(1977) Vol.5.
 .فادي إسماعيل " البنية التحتية الستخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في التعليم ،و التعليم عن بعد" دمشق ،ص(1) -24 ،24،

 21يوليو 1001
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محاور التعليم اإللكتروني:
وما المحاور الت تساهم ن التخإليط للتعليم ايلةتروط والتعليم عا بعد طذكر مُها ما يل )-:(2
 الفصول التخيلية ((Virtual Classes
 الُدوات التعليمية(Video Conferences) .
 التعليم الذات ()E-learning
 المواقع التعليمية عل اشطترطت واالطتراطت ((Internet Sites
 التاييم الذات للإلالب ((Self Evaluation
 ايدارة والمتابعة و عداد الُتائل.
 التفاعت بيا المدرسة والإلالب والمعلم )(Interactive Relationship
 الخلط بيا التعليم والترنيه )(Entertainment & Education
فوائد التعليم اإللكتروني(1) :
 -1زيادة مةاطية االتصال بيا الإلتب:
 -2المساهمة ن وجهات الُظر المختلفة للإلتب
 -3ايحساأ بالمساواة.
 -4سهولة الو ول لى المعلم
نظرية التعليم االلكتروني
النَّظرية:
ه عبارة عا مجموعة ما البُاءات واالنتراضات المترابإلة الت توضح العتقات الاائمة بيا عدد ما المتغيرات
وتهدد لى تفسير لاهرة والتُبؤ بها( .تعريف كيرلُجر.)Kerlinger -
االحتياج لنظرية:
على الر م ما أن أشكةال التعليم عا بعد وجدت مُذ اشربعيُات ما الارن التاسكع عشر ما ختل محاوالت تفسير
طظرية للتعليم عا بعد قام بها رواد متمياون ن هذا المجال  ،ناد استمرت الحاجة لى طظرية يُبُ عليها أسلوب التعلم عا
بعد مسككتمرة حتى السككبعيُات ما الارن العشككريا ،وقد أوضككح ج هولمبرة 1891Holmbergمج ن االعتبارات والمعايير
الُظرية تسككاهم وبشككةت كبير ن

عإلاء التربوييا ن مجال التعليم عا بعد الثاة ن قراراتهم الخا ككة بهذا الُول ما التعليم

 ،ون عام 1895م استمر ج هولمبرةج ن التأكيد على الحاجة العتبارات طظرية ن مجال التعليم عا بعد ،

علي محمد شمو ،التعليم عن بعد2214،ه1002-م.ص (2) .12
المرجع السابق ،ص(1) 11،
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ناد قال  :ج أحد أهم التداعيات الحادثة ما جراء مثت هذا الفهم والتفسككككككير يتمثت ن

مةاطية تُمية وتوجيه هذه الفرضككككككيات

يزالة سكككوء الفهم  ،وسكككود ياودطا هذا لى وجهات طظر متبصكككرة نيما يتعل بالتعليم عا بعد والشكككروط والظرود المثل
يستخدامه  ،مما يؤدي لى تمهيد الإلري طحو تعايا الممارسات المُهجية العملية لهذا الُول ما التعليمج).(1
ولاكد هتم ج مور 1884Mooreم ج بتوضككككككيح ن التاكدم ن مجكاالت التعليم عا بعد قد يحجبه طا

االهتمام بما

يسككككمى ج العوامت الشككككاملة Macro Factorsج ناد أشككككار لى أطه ضككككما هذه المسككككاحة ما التربية تةما الحاجة لو ككككف
وتعريف المجال ،وذلك ما أجت التمييا بيا مختلف مةوطات هذا المجال ،ولتحديد العُا كر الحاسمة بالُسبة لمختلف أشةال
التعليم والتعلم.
بيُما أشكككار ج كيجان 1899 Keefanمج لى الحاجة المسكككتمرة لُظرية ن التعليم عا بعد وذلك ختل تعلياه على
عدم وجودها  ،ناد قالج ن عدم وجود طظرية مابولة ياككككككعف ما أسككككككلوب التعليم عا بعد  :نالُا
تحديد المجال  ،والعجا عا تخاذ الارارات كُتيجة للُا

ن التعريف  ،وعدم

ن تحديد اشسككككاليب  ،أو الوسككككائط أو التمويت المُاسككككب أو دعم

الإلتب  ،يجعت ما الصعب تخاذها مع قدر مُاسب ما الثاة ن هذه الارارات ج.
وبعكد ذلكك ذكر ج كيجكان ج أنةكاره عا الُظريكة الت يجكب وضككككككعهكا :وطباكا ً لمكا ذكره عكام 1899م نكإن الُظرية
المإللوب ترسكككككيخها البد وأن تةون ه تلك الت تتتما مع الارارات السكككككياسكككككية والمالية والتربوية واالجتماعية ،والت
عُدما يتم تخاذها نتبد وأن تتخذ بثاة عالية ،وما هُا نتبد ما وضككع مجموعة ما الشكككروط الت تُشككأ ما شكككةالية تدرأ
وناا ً شسلوب حت المشةتت ،والت يميا هذا المجال التربوي.

)(1

وبوجكه عكام نكإن الُظرية تتةون ما مجموعة ما الفرضككككككيات المرتبإلة مُإلايا ً مع بعاككككككها البع

وذلك بهدد

التفسير والتُبؤ باشحدا المحتملة ،ناد ذكر هولمبرة 1895م ما يل :
ج يهدد المُظرون دائما ً لى يجاد طظريات تفسككيرية أي طظريات تصككف خصككائ

تةويُية معيُة للعالم المحيط بُا وبالتال

تمةُا ما التفسككير وناا ً لمجموعة ما الشككروط اشولية الت يمةُها تفسكككير الظاهرة طظريا ً و مةاطية تإلبياها عمليا ً أو تةُلوجيا ً
ج.
وأضككككككاد كيجكان 1885م مكا يل  :ج الُظريكة ه شكككككك ء يمةا اختااله ن الُهاية لى تعبير أو جملة أو ماإلع ،
وطباا ً للممارسكككات التجريبية الت تعإل ن الُهاية اشسكككاأ الذي يمةا أن تتاكككح ما ختل كت ما ايحتياجات واشهداد
وايدارةج.
وما ثم وضككككككح هولمبرة ن عككام 1885م تعريف كا ً أكثر تحككديككداً لمفهوم الُظريككة ،ناككد قككال ن الُظريككة تعُ تُظيم مُإلا
لألنةار عا لاهرة ما،

لي آيرز شولسر ومايكل سيمونسن ،التعليم عن بعد ومصطلحات التعليم االلكتروني ،الجمعية االميريكية للتكنولوجيا واالتصاالت )(1

التربوية ،ترجمة  :نيبل جاد عزمي  ،مكتبة بيروت  ،مسقط 1001،م،ص .21
المرجع السابق ،ص (1) .21
89

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

وتةويا مُإلا النتراضككات معاولة يمةا أن تُشككأ عُها نروض قابلة للفح

واالختبار وبالتال نإن هولمبرة يفترض أن

التعليم عا بعد يتميا بأسلوب المحاولة والخإلأ مع عإلاء عتبارات أقت لألسا الُظرية الخا ة بأسلوب تخاذ الارار ،ولذا
نهو يفترض أن اشساأ الُظري للتعليم عا بعد دائما ً ما يةون هش و ير مستار.
والى حد ما يمثت التعليم عا بعد ختتنا ً عا التعليم التاليدي ،ولذا يإلالب هولمبرة بأن يتم عتباره مجاالً مُفصككككتً
ما مجككاالت التعليم ،كمككا يسككككككتُتل كيجككان عككام  1891م ن التعليم عا بعككد هو مجككال متميا ما التعليم يتوازى مع التعليم
التاليكدي ويةمله ويعارض شككككككايت  1889Shaleم هذه الفةرة ويذكر بأن التعليم عا بعد هو عملية تربوية يمةا ن يتاابت
نيها المعلم والإلالب وجها ً لوجه ،كما يمةا أن تُشأ هذه العملية عا وضع يتباعد نيه المعلم والإلالب نياياياً.
وقكد قككارن ج كروبل وكككاهكت 1893Cropley and Kahlج بيا التعليم عا بعكد والتعليم التاليكدي وجهكا ً لوجككه
وذلك بالُسكبة لألبعاد الُفسكية وما ثم وضكع مجموعة ما المبادش بشكةت جل الوضوح  ،وقد دنع ج بيترز 1899 Petersج
وبشكككككدة عما يل  :أي شكككككخ

يُخرط مهُيا ً ن مجال التربية ،نهو مر م وبشكككككدة على نتراض وجود شكككككةليا ما التعليم

مُفصكتن تماما ً  :تعليم تاليدي وجها ً لوجه مبُى على ايتصكال التفاعل المتبادل ،واآلخر تعليم
سككككككبب وذي هكدد وتُتجه التةُولوجيا الحديثة  ،وقد

إلُاع مبُ على تفاعت

ككككككُف كيجان 1891م ن كتابه المتميا ج أسككككككا التعليم عا بعد ج

طظريات التعليم عا بعد لى ثت مجموعات :

)(1

 .1طظريات ايستاتلية والذاتية
 .2طظريات مصُعة التدريا
طظريات التفاعت وايتصال
عناصر التعليم اإللكتروني والتعلم عن بُعد ودور ال ُمعلم وال ُمجتمع
مفهوم عناصر التعلُم:
تعرد جمعية مهُدسككككك الةهرباء وايلةتروطيات )(IEEE, 2010عُا كككككر التعلم بأطها "أي عُصكككككر رقم أو ير رقم
يمةا عادة سككككككتخدامه ش راض تعليميةج ،بيُما عرنها جويل )" (Wiley, 2000بأطهاج أي مصككككككدر رقم يمةا عادة
سكككتخدامه لدعم عملية التعلمج ،ويعرنها جكويا وهوبا )" (Quinn & Hobbs, 2000بأطها جأي عُصكككر رقم أو ير
رقم مهمته تحسككيا التعلمج ،ويادم جكوبر )" (Koper, 2003تعريفا ً مماثت للسككاب بو ككفه لعُا ككر التعلم بأطها جعُا ككر
رقمية ش راض تعليمية محددةج ،ويعرنها جاللير )" (L'Allier, 1997بأطها جا كككككغر الوحدات التعليمية المسكككككتالة والت
تحمت أهداد محددة)".(1
المرجع السابق ،ص (1) .21

|تاريخ النشر . -: :مجلة فلسطين للبحوث والدراسات .مجدي سعيد عقل .معايير تصميم عناصر التعلم بمستودعات التعلم اإللكتروني )(1

|11-01-1021
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مميزات عناصر التعلم
يشير جواجُر  " ((Wagner, 2002لى أهم ممياات عُا ر التعلم ن الُااط التالية:
 -1يايد ما قيمة المحتوى Increased value of content:عُدما يةون المحتوى قابت لإلستخدام عدة مرات نهذا يعُ
قلة التةلفة الت تُتل عا التصميم و عداد الوسائط المتعددة.
 -2يحسكككا ما مروطة المحتوى Improved content flexibility:وذلك لما يتميا به عُصكككر التعلم ما عادة سكككتخدام
بدون عادة التصميم والةتابة مرة أخرى.
يحسكككككا ما طرق التحديث Improved updating:المعلومات الموجودة ن البياطات الفوقية )(Metadataتسكككككهت عملية
البحث عا عُصر التعلم المُاسب.
 تخصي

المحتوى Customization Content

طبيعة تصككميم المحتوى التعليم لعُا ككر التعلم تجعت المصككمم قادراً على عادة ترتيب وتُظيم المحتوى حسككب طبيعة
المتعلميا.
خصائص عناصر التعليم اإللكتروني والتعلم عن بُعد:
يشكككير جديالو كككول وباريش ) " (Parrish, 2004لى أهم الخصكككائ

الت يجب أن تتونر ن عُا كككر التعليم ايلةتروط

والتعليم عا بعد ما يل -:
.1

مةاطية الو ولAccessible :

.2

عادة ايستخدامReusable:

.3

ايستاتليةStand alone:

.4

التفاعلية Interactivity:

التعليم اإللكتروني المشاكل والمعوقات
يعكد التعليم ايلةتروط ما أحد طرق التدريا ن العصككككككر الحال

حيث يتم نيه سككككككتخدام التةُولوجيا الحديثة

بةكانة أطواعها وربإلها ن التعليم  ،نأ ككككككبح التعليم ايلةتروط مر وب بشككككككةت كبير ما قبت كانة نئات المجتمع  ،ودرب
مسكتايم يسكهت و كول الفةرة به نبه ياصكر الوقت وتسهت المها ويسهت سردها بأي نةرة كاطت  ،نالتعليم ايلةتروط ما هو
ال جهد يبذل لتحاي أهداد التعليم والدراسككككة ،أي اطه مياة نريدة لتاويم التعليم ن المُاهل والتعليم والتعلم بشككككةت كبير ،ال
يخفى عُكا بكأطُكا أمكام تةُولوجيكا متإلورة وقكد يكذهكب بُكا هكذا التإلور لى ماال طريد  ،أي يجب أن طعتبره سككككككتح ذو حديا ،
نالتعلم عا طري السكككبت ايلةتروطية أو التعليم ايلةتروط ما هو ال سكككتح ذو حديا يحا

اياتُا ويهدم مهاراتُا  ،وهُالك

معوقات تعي توا ككككت التعليم ايلةتروط ولةُها ال تؤثر عليه بشككككةت كبير وال يمةا عتباره حاجا لمُع تو ككككيت مسككككيرة
التادم ن التعليم والتةُولوجيا  ،لذلك يجب أخذ الحيإلة ما معوقات هذا التإلور ايلةتروط التةُولوج .
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معوقات التعليم اإللكتروني :
هُكا مجموعكة ما المعوقكات الت تحول دون بلول التعليم ايلةتروط شهكدانكه على أكمت وجه ،مُها ما يعود لى
حكداثتكه ومُها ما يعود لى ارتباطه بعوامت متعددة بشككككككرية (معلميا ومتعلميا ،ومادية (أجهاة ،ومعامت) وبرمجيات وبُية
تحتية ما اتصاالت.
على الر م ما الماايا المتعددة الت برزت للتعليم ايلةتروط

ال أن المؤسككككسككككات التعليمية ال زالت تواجه الةثير

ما التحكديكات ما أجت تحاي التعليم ايلةتروط ن الاإلاعات المختلفة ،ولعت ما أكبر تلك المعياات الاُاعات الحاياية لدى
كثير ما رجال التربية والتعليم ،وعدم الادرة على التغيير ،نُجد ن أي أسلوب تعليم جديد مهما كان دوره ن التعليم ،وأياً
كاطت ناعليته ،البد ما لهور معوقات و عوبات تواجهه

)(1

اهم معوقات التعليم اإللكتروني
أوال :قلة توانر الخبراء ن هذا المجال ما التعليم مما يؤدي ذلك لى تإلبي التعليم ايلةتروط بشةت خاطئ و يصال أهدانه
بإلرياة ير واضحة ).(1
ثاانياا :عكدم تابت بع

المتعلميا نةرة التحول ما أسككككككلوب تاليدي ن التدريا لى أسككككككلوب معا ككككككر وحديث يشككككككمله

التةُولوجيا وايلةتروطيات.
ثالثا :ايمةاطيات المادية نه مةلفة جداً كون مشرول التعليم ايلةتروط مشرول ضخم.
رابعا :نتاار اشما والهجوم وبرامل الهةر على المواقع الرئيسية ن اشطترطت .
خامساا :قد يةون عدم عتراد بع

الجهات الرسكمية ن بع

الدول بالشكهادات الت عا طري التعلم ايلةتروط عائ

كبير وعامت محبط لدى المتخصصيا ن هذا المجال.
سااادسااا :ما المحتمت ناد التوا ككت االجتماع لدى بع

المتعلميا مما يُشككأ ذلك لى طإلوائية المتعلم وعدم تابت ايختتط

مع اآلخريا  ،نبذلك يإلغى حوار و طدماة ايطسان مع اآللة التةُولوجية .
ساااااابعا :زيادة البإلالة لدى البع

طتيجة لى تبادل دور ايطسكككككان وطشكككككاطه بالوسكككككيلة التةُولوجية  ،مما يدنع البع

لى

الخمول والةست وقلة الحركة كوطه يمةُه أداء دوره عا طري الوسائت التةُولوجية الحديثة وهو جالسا ون قمة الراحة .

التعليم_اإللكتروني(1) https://ar.wikibooks.org/wiki/
_دراسه تقويميه والية الخرطوم .1022/1/21،فـ ــي المدارس الثانويـة السودانية رنا صالح علي معوقــات تطبيق التعلـم اللكتروني )(1
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هنالك بعض المعوقات البشرية والمادية

)(1

.1المعوقات المادية :مثت طدرة طتشككككار أجهاة الحاسككككب و ككككعوبة تغإلية اشطترطت وبإلئها ن بع
المرتفعة  ،و رتفال تةلفتها لدى بع
البية الدول الُامية ن تخص

ن

المُاط ورسككككومه

اشنراد وتسهيت ايتصاالت ،وتونير الصياطة الدائمة باشطترطت و ضعف البُية التحتية
التمويت التزم ون تونير أجهاة الحاسبات ومستلاماتها.

 . 2المعوقات البشااارية  :ذ ن هُا شكككحا ً بالمعلم الذي يجيد (نا التعليم ايلةتروط ) وما الخإلأ التفةير بأن جميع المعلميا
ن المدارأ يستإليعون أن يسهموا ن هذا الُول ما التعليم وما اهم هذه المعوقات ما يل -:
.1

تإلوير المعايير :يواجه التعليم ايلةتروط مصككاعب قد تإلفئ برياه وتعي

طتشككاره بسككرعة .وأهم هذه العوائ قاككية

المعايير المعتمدة.
.2

الخصكككككو كككككية والسكككككرية :ن حدو هجمات على المواقع الرئيسكككككية ن اشطترطت ،أثرت على المعلميا والتربوييا
ووضكككعت ن أذهاطهم العديد ما اشسكككئلة حول تأثير ذلك على التعليم ايلةتروط مسكككتابتً ولذا نإن ختراق المحتوى
وايمتحاطات ما أهم معوقات التعليم ايلةتروط .

.3

التصككفية الرقمية  :ه مادرة اششككخاص أو المؤسككسككات على تحديد محيط ايتصككال والاما بالُسككبة لألشككخاص وهت
هُا حاجة يسكتابال تصكاالتهم  ،ثم هت هذه ايتصاالت مايدة أما ال  ،وهت تسبب ضرر وتلف  ،ويةون ذلك بوضع
نتتر أو مرشككككحات لمُع ايتصكككككال أو تقه أمام ايتصكككككاالت ير المر وب نيها وكذلك اشمر بالُسكككككبة للدعايات
وايعتطات.

.4

مراقبة طرق تةامت قاعات الدرأ مع التعليم الفوري والتأكد ما أن المُاهل الدراسكككية تسكككير ون الخإلة المرسكككومة
لها.

.5

مدى استجابة الإلتب مع الُمط الجديد وتفاعلهم معه.

.1

وع أنراد المجتمع بهذه الُول ما التعليم وعدم الوقود السلب مُه .

.7

الحاجة لى تدريب المتعلميا لةيفية التعليم باستخدام اشطترطت .

خطوات وإجراءات الدراسة التطبيقية
يشككتمت هذا على الخإلوات وايجراءات المتبعة نى تُفيذ الدراسككة الميداطية ،ويشككمت ذلك و ككفا ً لمجتمع وعيُة الدراسككة ،
وطرياة عداد أداتها ، ،و جراء اختبارات الثبات والصكدق لهذه اشداة للتأكد ما

كتحيتها للدراسكة والمعالجات ايحصائية

الت تم بموجبها تحليت البياطات و سككتخراة الُتائل ،كما يتم توضكككيح المااييا واشسككاليب ايحصكككائية المسكككتخدمة ن تحليت
البياطات .وذلك على الُحو التال - :

صفاء عباس عبد العزيز الصديق ،معوقات استخدام التعليم اإللكتروني في التعليم المفتوح،رسالة دكتوراه منشورة(1) .1022،
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أوالا -أداة الدراسة
أداة الدراسككككككة عبارة عا الوسككككككيلة الت يسككككككتخدمها الباحث ن جمع المعلومات التزمة عا الظاهرة موضككككككول
الكدراسككككككة ،ويوجد العديد ما اشدوات المسككككككتخدمة ن مجال البحث العلم للحصككككككول على المعلومات والبياطات التزمة
للدراسة ،وقد عتمدت هذه الدراسة على عداد ستباطة مةوطة ما قسميا:
القسم األول :يشمت البياطات الخا ة بأنراد عيُة الدراسة :وه :
/ 1الُول.
 /2العمر.
 /3المؤهت العلم .
 /4التخص

العلم .

 /5المهُة.
/1سُوات الخبرة
القسام الثاني :وشكمت متغيرات الدراسكة اشساسية :وه محاور والت ما ختلها يتم التعرد نروض الدراسة .ويشتمت هذا
الاسم ما عدد ( )34عبارة وناا ً لما يل :
جدول رقم ( )4-1توزيع عبارات االستبانة
م
1

2
3

محاور الدراسة

عدد الفقرات

يعإل التعليم ايلةتروط مسكككاحات واسكككعة ما نرص التعليم حيث يسكككتفاد مُه أكبر عدد ممةا ما
الدارسيا
تؤثر الكدورات التعليميكة والوسككككككائكت ايياككككككاحية ايلةتروطية يجابيا ً ن العملية التعليمية أكثر ما
الوسائت التاليدية
يونر التعليم ايلةتروط مواد تدريبية متُوعة تسكاهم بصكورة مباشكرة و ير مباشرة ن رنع قدرات
المدربيا والمعلميا

9
1
11

 4توجد عتقة مباشرة ذات داللة حصائية بيا التعليم ايلةتروط وجودة التعليم

11

إجمالي العبارات

44
المصدر :عداد الباحثان 2121م

اعتمدت الدراسة ن

عداد هذا الاسم على ماياأ ليةرت (  )Likert Scaleالخماس  ،والذي يتراوح بيا ( أوان

بشدة ـــ وال أوان بشدة )  ،وقد تم تصحيح الماياأ المستخدم ن الدراسة كاآلت :
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 عإلاء كت درجة ما درجات ماياأ ليةرت الخماس وزن ترجيح كاآلت  :أوان بشدة ( ،)5أوان ( ،)4محايد ( ،)3الأوان ( ،)2ال أوان بشكدة ( .)1وبُا ًء عليه كلما ارتفع الوزن المرجح عا ( )3كاطت هُالك مواناة وكلما ق َّت الوزن المرجح
عا ( )3كاطت هُالك عدم مواناة.
ثانيا ا تقييم أداة الدراسة:
ويتم تاييم واختبار أدوات الاياأ ما ختل المااييا التالية:
( .)1اختبار ثبات أداة الدراسة
ياصككد بالثبات (اسككتارار الماياأ وعدم تُاقاككه مع طفسككه ،أي أن الماياأ يعإل طفا الُتائل بإحتمال مسككاو لايمة
المعامت ذا اعيد تإلبياه على طفا العيُة)  .ويسككككتخدم لاياأ الثبات معامت الفا كروطبا ج ( ،)Cronbach,s Alphaوالذي
يأخذ قيما ً تتراوح بيا الصككفر والواحد

ككحيح ،نإذا لم يةا هُا ثبات ن البياطات نإن قيمة المعامت تةون مسككاوية للصككفر،

وعلى العةا ذا كان هُا ثبات تام ن البياطات نإن قيمة المعامت تسككاوي الواحد

ككحيح .أي أن زيادة معامت الفا كروطبا

تعُ زيادة مصداقية البياطات ما عةا طتائل العيُة على مجتمع الدراسة).(1
وقد تم التأكد ما ثبات الماياأ بإجراء ايختبار على عبارات كت نرضكية ما نرضكيات الدراسة على حده وحساب معامت
الثبات ،كما يبيا الجدول التال :
جدول رقم ( )4-2معامتت الثبات لعبارات الماياأ بإلرياة ألفا كروطبا
المحور
جمال العبارات

عدد العبارات

معامل الثبات

34

15959

المصدر عداد الباحثان بإستخدام برطامل  2020مSPSS
ما الجكدول ( )2-4طتكائل ختبار الثبات أن قيم الفأ كرطبا

لجميع محاور الدراسككككككة أكبر ما ( )%11وتعُى هذه

الايم توانر درجة عالية جداً ما الثبات الداخل لجميع محاور ايسكتباطة سكواء كان ذلك لةت محور على حدا أو على مستوى
جميع محكاور ايسككككككتبكاطكة حيكث بلغكت قيمكة الفا كرطبا للماياأ الةلى ( )15959وهو ثبات مرتفع وما ثم يمةا الاول بأن
المااييا الت

عتمدت عليها الدراسكككككة تتمتع بالثبات الداخل لعباراتها مما يمةُُا ما ايعتماد على هذه ايجابات ن تحاي

أهداد الدراسة وتحليت طتائجها.
( .)2صدق المحكمين:
تم جراء ختبار

كككدق المحتوى لعبارات المااييا ما ختل تاييم

كككتحية المفهوم و كككتحية أسكككئلته ما حيث

الصككككككيكا ة والوضككككككوح والت قد ترجع أما لى اختتد المعاط وناا ً لثاانة المجتمع أو طتيجة لترجمة المااييا ما لغة لى
أخرى حيث قام الباحث بعرض ايسكككتبيان على عدد ما المحةميا اشكاديمييا والمتخصكككصكككيا ن مجال المحاسكككبة والبالغ

(،القاهرة :الدار الجامعية1004 ،م) ،ص SPSS.410د .عز عبد الفتاح ،مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام )(1
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عكددهم (  ) 5محةميا ،لتحليكت ماككككككاميا عبكارات الماكاييا ولتحكديكد مدى التوان بيا عبارات كت ماياأ ثم قبول وتعديت
بع

العبارات  ،وبعد اسككتعادة ايسككتبيان ما المحةميا ثم جراء التعديتت الت أقترحت عليه ،وبذلك ت َّم تصككميم ايسككتباطة

ن

ورتها الُهائية ( أطظر ملح ).

مجتمع وعينة الدراسة:
ياصكككككد بمجتمع الدراسكككككة المجموعة الةلية ما العُا كككككر الت يسكككككعى الباحث أن يعمم عليها الُتائل ذات العتقة
بالمشككةلة المدروسككة ،ون هذه الدراسككة يتةون مجتمع الدراسككة ما طتب وأسككاتذة ومدربيا ن مجال التعليم  ،وت َّم ختيار
مفردات عيُة البحث ما مجتمع الدراسكة بإلرياة العيُة (الاصدية) وهى حدى العيُات ير ايحتمالية الت يختارها الباحث
للحصككول على آراء أو معلومات معيُة ال يتم الحصككول عليها ال ما تلك الفئة الماصككودة  ،نإلبيعة مشككةلة ونرضككيات هذا
البحث يوجد لها اهتماما ً مادراً وسكط مجتمع الدراسكة وتم توزيع عدد ( )121ستباطة وتم سترجال ( )111ستباطة سليمة تم
ستخدامها ن التحليت بُسبة سترجال بلغت ( .%)111بياطها كاآلت :
جدول ايستباطات الموزعة والمعادة
العدد
111
21
1
121

البيان
ستباطات تم عادتها بعد تعبئتها كاملة
ستباطات لم يتم عادتها
ستباطات ير الحة للتحليت
إجمالي اإلستبانات الموزعة

النسبة%
93
17
1
%100

المصدر :عداد الباحث 2121م
ثانياا :األساليب اإلحصائية الوصفية
تم سككتخدام اشسككاليب ايحصككائية الو ككفية بشككةت عام للحصككول عل قرارات عامة عا خصككائ

ومتمح تركيبة مجتمع

الدراسة وتوزيعه وقد تامُت اشساليب التوزيع التةراري يجابات المبحوثيا .
تحليل البيانات الشخصية- :
بهدد تحليت البياطات الشككخصككية لمعرنة مدي تمثيت جابات الوحدات المبحوثة لمجتمع الدراسككة وما ثم تاديم حصككائيات
و كفية للبياطات الشكخصية وقد تم تلخي

البياطات ن جداول وأشةال توضح قيم كت متغير لتوضيح عدد المشاهدات للايمة

الواحدة داخت المتغير ن شةت أرقام وطسب مئوية.
 :1توزيع عينة الدراسة في ضوء المتغير النوع
جدول التوزيع التةراري شنراد العيُة ون متغير الُول
المؤهل التعليمي
ذكر
أطث
المجموع
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العدد
63
37
100
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63.0
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شةت رسم بياط

توزيع عيُة البحث ن ضوء متغير الُول.

ويتاكككككح ما الجدول والشكككككةت أن البية أنراد العيُة المبحوثة ما الذكور حيث بلغت طسكككككبتهم  %63أما ايطا ناد بلغت
طسككبتهم  %37ما جمال العيُة الةلية وهذه الُتيجة يعتبرها الباحث أن طسكككبة الذكور كبيرة وهذا الُسكككبة تدل على أن أ لب
أنراد العيُة ما الذكور.
 :2توزيع عينة الدراسة في ضوء متغير العمر:
تم التعريف على الفئكات العمريكة المختلفكة والت يُتم

ليهكا ككت نرد ما أنراد العيُكة وذلك بإعإلاء المبحوثون ايجابات

اآلتية:
جدول يوضح توزيع العيُة حسب العمر
البيان

التكرار

النسبة

أقت ما  31سُة

35.0

35

ما  31سُة ل أقت ما  35سُة

26.0

26

ما  35ال أقت ما  41سُة

17.0

17

 40سُة نأكثر

22.0

22

المجموع

100.0

100

المصدر :عداد الباحثان ما طتائل ايستبيان 2121م
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شةت رسم بياط توزيع عيُة البحث ن ضوء متغير العمر.

يتاككح ما الجدول والشككةت أن البية أنراد العيُة تات أعمارهم ما  31سككُة وبلغت طسككبتهم  %35بيُما بلغت طسككبة الذيا
تتراوح أعمارهم ما بيا 30وأقت ما  35سككُة حيث بلغت طسككبتهم  %26ما أنراد العيُة الةلية بيُما بلغت طسككبة الذيا تايد
أعمارهم عا  41سُة نأكثر بلغت طسبتهم  %22بيُما بلغت طسبة الذيا تتراوح أعمارهم ما بيا  35وأقت ما  41سُة بلغت
طسبتهم  %17يتاح ما الدراسة أن أ لب أنراد العيُة تات أعمارهم عا  31سُة.
 :4توزيع عينة البحث في ضوء متغير المؤهل العلمي:
جدول يوضح توزيع العيُة حسب المؤهت التعليم

98

البيان

التكرار

النسبة

بةالوريوأ

35.0

35

دبلوم عال

26.0

26

ماجستير

17.0

17

دكتوراه

22.0

22

المجموع

100.0

100
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شةت رسم بياط توزيع عيُة البحث ن ضوء متغير المؤهت العلم

ما الجدول يتاككككككح أن أ لب أنراد العيُة ما حملة البةالوريوأ حيث مثلوا بُسككككككبة  %35ما أنراد العيُة الةلية
بيُما بلغت طسكككبة الدبلوم العال  %21وثم يليهم حملة الدكتوراه وبلغت طسكككبتهم  22%بيُما اشقلية هم ما حملة الماجسكككتير
مثلها بُسبة  %17مما يدل على أن أ لب أنراد العيُة ما حملة البةالوريوأ.
 :4توزيع عينة البحث في ضوء متغير التخصص العلمي
جدول رقم يوضح توزيع العيُة حسب التخص
البيان

العلم

التكرار

النسبة

علوم حاسوب

9

9.0

طظم معلومات محاسبية

5

5.0

طظم معلومات دارية

3

3.0

تاُية معلومات

4

4.0

دارة أعمال

6

6.0

اقتصاد

6

6.0

أخري

67

67.0

111

100.0

المجموع
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شةت رسم بياط

توزيع عيُة البحث ن ضوء متغير التخص

العلم .

يتاكح ما الجدول والشةت أعته أن البية أنراد العيُة ما تخصصات أخري بلغت طسبتهم  %17ما أنراد العيُة
الةلية بيُما بلغت طسككبة المتخصككصككيا علوم حاسككوب  %8وطسككبة المتخصككصككيا ن

دارة اشعمال وايقتصككاد  %1وبلغت
تاُية معلومات بلغت طسبتهم

طسكبة المتخصكصكيا طظم معلومات محاسكبية  %5ما أنراد العيُة أما أنراد العيُة ما تخصك

 %4بيُما بلغت طسكبة المتخصصيا طظم معلومات دارية  %3مما يدل عل أن أ لب ما التخصصات اشخرى ما جمال
العيُة المبحوثة.
 :5توزيع عينة البحث في ضوء متغير المهنة:
جدول يوضح توزيع العيُة حسب المهُة
البيان

التكرار

النسبة

طالب

4

4.0

معلم

33

33.0

مولف

51

51.0

أخري

12

12.0

المجموع

100

100.0
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شةت رسم بياط يوضح توزيع عيُة البحث ن ضوء متغير المهُة

يتاكككح ما الجدول (  )4-9أن أ لب أنراد العيُة ما المولفيا وكاطت طسكككبتهم  %51ثم يليهم ما المعلميا وكاطت طسكككبتهم
 %33وأما اشخرى وكاطت طسبتهم  %12والإلتب كاطت طسبتهم  %4مما يدل عل أن أ لب أنراد العيُة ما المولفيا.
 :6توزيع عينة البحث في ضوء متغير سنوات الخبرة:
جدول يوضح توزيع العيُة حسب سُوات الخبرة
التكرار

النسبة

البيان
أقت ما  5سُوات

35

35

ما  5سُوات وأقت ما  10سُوات

35

35

ما  10سُوات وأقت ما 15سُة

6

6

ما  15سُوات وأقت ما 20سُة

12

12

ما  20سُة نأكثر

12

12

المجموع

100

100.0

المصدر :عداد الباحث ما طتائل ايستبيان 2120م
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شةت رسم بياط توزيع عيُة البحث ن ضوء متغير سُوات الخبرة.

يتاح ما الجدول أعته أن أ لب أنراد العيُة لهم سُوات خبرة أقت ما  5سُوات والذيا تتراوح خبراتهم مابيا 5
وأقت ما 10سككُة بلغت طسكككبتهم  %35بيُما بلغت طسكككبة الذيا تايد خبرتهم عا  20سكككُة نأكثر و الذيا تتراوح خبراتهم ما
بيا  15وأقت ما سكُة ناد بلغت طسبتهم %12بيُما بلغت طسبة الذيا تتراوح خبراتهم بيا 10وأقت ما  15سُة  %1وهذه
الُتيجة توضح أن معظم العامليا خبراتهم أقت ما  5سُوات مابيا  5وأقت ما 10سُة.
تحليل البيانات وإختبار فروض الدراسة
يشككككتمت هذا المبحث على تحليت البياطات اشسككككاسككككية للدراسككككة للتمةا ما مُاقشككككة نروض البحث وذلك وناا ً للخإلوات
التالية:
/1التوزيع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة على عبارات فروض البحث
وذلك ما ختل تلخي

البياطات ن جداول والت توضككح قيم كت متغير لتوضكككيح أهم الممياات اشسكككاسكككية للعيُة ن شكككةت

أرقام وطسب مئوية لعبارات الدراسة.
 /2التحليل اإلحصائي لعبارات فروض الدراسة
وذلك ما ختل تادير المتوسط واالطحراد المعياري لجميع محاور الدراسة لمعرنة اتجاه عيُة الدراسة وترتيب العبارات
حسب أهميتها الُسبية.
تحليل بيانات الفرضية األولى
يعطي التعليم اإللكتروني مساحات واسعة من فرص التعليم حيث يُستفاد منه أكبر عدد ممكن من الدارسين

102

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

أوالا :التوزيع التكراري لعبارات الفرضية األولى
أوافق بشدة

العبارة

عدد

نسبة

أوافق
عدد

محايد
نسبة

عدد

ال أوافق
نسبة

عدد

ال أوافق بشدة

نسبة

عدد

نسبة

التعليم ايلةتروط يؤدي لى زوال
العابات أمام الإلتب

64

64.0

24

24.0

9

9.0

2

2.0

1

1.0

توجكككد عتقكككة تةكككامليكككة بيا التعليم
ايلةتروط والتعليم التاليدي

55

55.0

29

29.0

8

8.0

6

6.0

2

2.0

هُكالكك ارتبكاط ذات بيا اسككككككتاتلية
الكإلكتب والكتكعكلكيكم ايلكةتروط ما
طاحية تلا المعلومات

59

59.0

17

17.0

20

20.0

4

4.0

0

0.0

تاليت التةاليف االقتصككككككادية للإلتب
عا طري التعليم ايلةتروط

55

55.0

29

29.0

يؤدي التحككديككث ن التعليم أدي ل
زيادة مهارات الإلتب

43

43.0

45

11

11.0

7

751

45.0

ضككككككانكة أو تحويت المُاهل التاليدية

5

1
11

5.0

1.0

0

4

0.0

4.0

1151

لى لةتروطيكة يؤدي لى اسككككككتخكدام
الحككاسككككككبككات ايلةتروطيككة وتوسككككككع
مدار الإلتب
يكؤدي الكتكعليم ايلةتروط

42

42.0

33

33.0

ل رنع

9
12

9.0

5

5.0

1251

مسكككتوي الإلتب أكاديميا عا طري
التحصيت الذات

46

46.0

28

28.0

الكتكغكيرات الت طرأت عل العلوم

10
7

10.0

4

4.0

751

االجكتكمكككاعيكككة أدت تغيير المُككككاهل
لةترويُا ً وناا الحتياجات المستابت

63

63.0

22

22.0

6

6.0

2

2.0

المصدر :عداد الباحث ما طتائل ايستبيان 2121م
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اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األولى
االنااااحااااراف المتوسط

العبارات

الترتيب

الداللة

المعياري
التعليم ايلةتروط يؤدي ل زوال العابات أمام الإلتب
توجكككد عتقكككة تةكككامليكككة بيا التعليم ايلةتروط والتعليم
التاليدي
هُكككالكككك ارتبكككاط ذات بيا سككككككتاتليكككة الإلتب والتعليم
ايلةتروط ما طاحية تلا المعلومات
تاليككت التةككاليف ايقتصكككككككاديككة للإلتب عا طري التعليم
ايلةتروط
يؤدي التحديث ن التعليم أدي ل زيادة مهارات الإلتب
ضككككككانكة أو تحويكت المُكاهل التاليدية لى لةتروطية يؤدي
ل

ستخدام الحسابات ايلةتروطية وتوسع مدار الإلتب

يؤدي التعليم ايلةتروط

ل رنع مستوي الإلتب أكاديميا

عا طري التحصيت الذات
التغيرات الت طرأت عل العلوم االجتمكككاعيكككة أدت الى
تغيير المُاهل لةتروطيُا وناا الحتياجات المستابت

.82241

3.5200

موان بشدة

8

.98775

3.7100

موان بشدة

4

.92872

3.6900

موان بشدة

5

.86713

3.6600

موان بشدة

6

.92747

3.7800

موان

4

1.16324

4.0200

موان بشدة

1

1.16324

3.9800

موان بشدة

2

.99270

3.6200

موان بشدة

7

21532

إجمالي متوسط العبارات

المصدر :عداد الباحث ما طتائل التحليت 2121م
يتاح ما الجدول ما يل :
 /1ن جميع العبارات التي تُعبر عن عبارات (الفرضاية األولي) يايد متوسإلها عا الوسط الفرض ( .)3وهذه الُتيجة تدل
على مواناة أنراد العيُة على جميع عبارات الفرضية.
 /2أهم عبارة ما عبارات (الفرضااية اشول ) ما وجهة طظر العيُة ه (إضااافة أو تحويل المناهج التقليدية إلى إلكترونية
يؤدي إلى إسااااااتخادام الحساااااااباات اإللكترونياة وتوسااااااع مدار الط ب) حيث متوسككككككط جابات أنراد العيُة على العبارة
( )4.0200بككإطحراد معيككاري ( )1.16324وأقككت عبككارة ه (التعليم ايلةتروط يؤدي لى زوال العابككات أمككام الإلتب)
حيث بلغ متوسط العبارة ( )3.5200بإطحراد معياري (.).82241
 /3كمكا بلغ متوسككككككط جميع العبكارات ( )21532وهكذا يدل على أن البية أنراد العيُة يواناون بشككككككدة على مجمت عبارات
(الفرضية األولي).
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تحليل بيانات الفرضية الثانية
توثر الدورات التعليمية والوسائت اييااحية ايلةتروطية يجابيا ً ن العملية التعليمية أكثر ما الوسائت التاليدية
التوزيع التكراري لعبارات الفرضية الثانية
العبارة

أوافق بشدة
عدد نسبة

تمةا المواقع ايلةتروطية للجامعات الإلتب
التاديم لتلتحاق بها ما أي زمان ومةان
تاككدم المواقع ايلةتروطيككة كككت مككا يحتككاجككه
الإلتب بأقت جهد وتةلفة
المواقع ايلةتروطيكككة ترشكككككككككد الإلتب لى
الحصككككككول على البيكككاطكككات الاككككككروريكككة
المستعملة ن البحو
سككككككتخكككدام البريكككد ايلةتروط ما جكككاطكككب
المعلمون يؤدي لى توا لهم مع الإلتب
رسكككال و عداد ايمتحاطات لةترويُا ً يسكككاعد
الإلتب ن اقتصاد الجهد والتةلفة
تكاحة التعليم ايلةتروط قد يجذب عدد كبير
ما الإلتب

أوافق
عدد نسبة

ال أوافق
عدد نسبة

محايد
عدد نسبة

ال أوافق بشدة
عدد نسبة

48

48.0

39

39.0

2

2.0

11

11.0

0

0.0

32

32.0

45

45.0

7

7.0

14

14.0

2

2.0

43

43.0

46

46.0

7

7.0

4

4.0

0

0.0

50

50.0

24

24.0

14

14.0

10

10.0

2

2.0

44

44.0

22

22.0

13

13.0

14

14.0

7

7.0

38

38.0

28

28.0

22

22.0

10

10.0

2

2.0

اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثانية
االناااحاااراف المتوسط
المعياري

العبارات
تمةا المواقع ايلةتروطية للجامعات الإلتب التاديم لتلتحاق بها ما أي زمان
ومةان
تادم المواقع ايلةتروطية كت ما يحتاجه الإلتب بأقت جهد وتةلفة
المواقع ايلةتروطية ترشككككد الإلتب ل الحصككككول عل البياطات الاككككرورية
المستعملة ن البحو
سككككككتخككدام البريككد ايلةتروط ما جككاطككب المعلمون يؤدي لى توا ككككككلهم مع
الإلتب
رسال و عداد ايمتحاطات لةترويُا ً يساعد الإلتب ن اقتصاد الجهد والتةلفة
تاحة التعليم ايلةتروط قد يجذب عدد كبير ما الإلتب
إجمالي متوسط العبارات

الداللة

الترتيب

.94409

.76003

موان بشدة

5

1.06453

4.0900

موان

3

.76647

.72003

موان

1

1.10554

3.9000

موان بشدة

4

1.32100
1.08711

4.1800
4.1000
177751
1

موان بشدة
موان بشدة

1
2

المصدر :عداد الباحث ما طتائل التحليت 2121م
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يتاح ما الجدول رقم ( )4-13ما يل :
 /1ن جميع العبارات التي تعبر عن عبارات (الفرضاية الثانية) يايد متوسإلها عا الوسط الفرض ( .)3وهذه الُتيجة تدل
على مواناة أنراد العيُة على جميع عبارات الفرضية.
 /2أهم عبارة ما عبارات (الفرضاية الثاطية) ما وجهة طظر العيُة ه ( رسال و عداد ايمتحاطات لةترويُا ً يساعد الإلتب
ن اقتصككاد الجهد والتةلفة) حيث متوسككط جابات أنراد العيُة على العبارة ( )4.1800بإطحراد معياري ( )1.32100وأقت
عبارة ه ( المواقع ايلةتروطية ترشككككد الإلتب ل الحصككككول عل البياطات الاككككرورية المسككككتعملة ن البحو ) حيث بلغ
متوسط العبارة ( )3.7200بإطحراد معياري (.).76647
 /3كما بلغ متوسككككط جميع العبارات ( )1757511وهذا يدل على أن البية أنراد العيُة يواناون بشككككدة على مجمت عبارات
(الفرضية الثانية).
تحليل بيانات الفرضية الثالثة
يونر التعليم ايلةتروط مواد تدريبية متُوعة تساهم بصورة مباشرة و ير مباشرة ن رنع قدرات المدربيا والمعلميا
أوالا :التوزيع التكراري لعبارات الفرضية الثالثة
أوافق بشدة

العبارة

اشجهاة ايلةتروطيكككة تايكككد ما نكككاعليكككة التعليم
الذات
رنع مسككككككتويكات الإلتب وزيكادة كفاءتهم العلمية
باستخدام التعليم ايلةتروط
قد تتونر المعلومات بصكككككورة سكككككريعة عُد تعليم
الإلتب لةتروطيُا
تلا الإلتب (البع مُهم) محاضككرات المُاهل
التاليدية بواسإلة المعلميا أقت نهما ما أن يتلاوها
عبر الوسائط ايلةتروطية
تتحمكككت الجكككامعكككات مياة التعكككامكككت ن تسككككككريع
االجكراءات والكتسككككككجيكككت الكككداخل عبر التعليم
ايلةتروط
يجعت المؤسكككسكككات التعليمية االسكككتجابة السكككريعة
للتغيير التةُولوج
تسكككككاهم تاُية التعليم ايلةتروط بفاعلية ن طجاح
العملية التعليمية تحت مُهجية التعليم المفتوح

106

محايد

أوافق

ال أوافاااااااق
بشدة

ال أوافق

عدد

نسبة

عدد

نسبة

عدد

نسبة

عدد

نسبة

عدد

نسبة

53

53.0

28

28.0

14

14.0

1

1.0

4

4.0

43

43.0

30

30.0

13

13.0

8

8.0

6

6.0

59

59.0

25

25.0

6

6.0

5

5.0

5

5.0

26

26.0

18

18.0

16

16.0

34

34.0

6

6.0

43

43.0

41

41.0

5

5.0

9

9.0

2

2.0

52

52.0

31

31.0

10

10.0

7

7.0

0

0.0

49

49.0

32

32.0

13

1351

4

4.0

2

2.0
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الإلتب ذوي المسكككككتوي الجامع أكثر اسكككككتجابة
لكتطتاكككال للتعليم ايلةتروط ماكككارطككككة مع ذوي
المستويات اشقت
التاديم والتسككككجيت المحوسككككب لةترويُا ً أقت تةلفة
وجهد ووقت ما التعليم التاليدي
التعليم المفتوح بكإمةكاطكه اسككككككتيعاب كت شككككككرائح
المجتمع
المصدر:

30

30.0

37

37.0

15

1551

15

15.0

3

3.0

46

46.0

39

39.0

12

1251

3

3.0

0

0.0

52

52.0

36

36.0

1

151

6

6.0

0

0.0

عداد الباحث ما طتائل ايستبيان 2121م

ثانياا :اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثالثة
العبارات

االنحراف
المعياري
1.00880

المتوسط

الداللة

الترتيب

اشجهاة ايلةتروطية تايد ما ناعلية التعليم الذات
رنع مسككتويات الإلتب وزيادة كفاءتهم العلمية باسككتخدام
4
موافق بشدة
.04004
1.19697
التعليم ايلةتروط
قد تتونر المعلومات بصككككورة سككككريعة عُد تعليم الإلتب
7
موافق بشدة
.72004
1.11083
لةترويُا ً
تلا الإلتب (البع مُهم ) محكككاضككككككرات المُكككاهل
1
ال أوافق
.76004
التاليدية بواسككككككإلة المعلميا أقت نهما ما أن يتلاوها عبر 1.32665
الوسائط ايلةتروطية
تتحمكت الجكامعكات مياة التعامت ن تسككككككريع ايجراءات
4
موافق بشدة
.86004
1.00524
والتسجيت الداخل عبر التعليم ايلةتروط
يجعت المؤسكككسكككات التعليمية ايسكككتجابة السكككريعة للتغيير
7
موافق بشدة
.72004
.91099
التةُولوج
تسكككاهم تاُية التعليم ايلةتروط بفاعلية ن طجاح العملية
5
موافق بشدة
.78004
.95959
التعليمية تحت مُهجية التعليم المفتوح
الإلتب ذوي المسككككتوي الجامع أكثر سككككتجابة لتطتاال
2
موافق بشدة
.24004
1.12923
للتعليم ايلةتروط ماارطة مع ذوي المستويات اشقت
التاديم والتسكككككجيت المحوسكككككب لةترويُا ً أقت تةلفة وجهد
7
موافق بشدة
.72004
.79239
ووقت ما التعليم التاليدي
التعليم المفتوح بإمةاطه استيعاب كت شرائح المجتمع
8
موافق بشدة
.66004
.84351
6725144
إجمالي العبارات
 /1ن جميع العبارات التي تعبر عن عبارات (الفرضاية الثانية) يايد متوسإلها عا الوسط الفرض ( .)3وهذه الُتيجة تدل
.75004

موافق بشدة

6

على مواناة أنراد العيُة على جميع عبارات الفرضية.
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 /2أهم عبارة ما عبارات (الفرضااااية الثالثة) ما وجهة طظر العيُة ه (تلا الإلتب (البع

مُهم) محاضككككرات المُاهل

التاليدية بواسككككإلة المعلميا أقت نهما ما أن يتلاوها عبر الوسككككائط ايلةتروطية) حيث متوسككككط جابات أنراد العيُة على
العبكارة ( )751114بكإطحراد معيكاري ( )1532115وأقكت عبارة ه رنع مسككككككتويات الإلتب وزيادة كفاءتهم العلمية
بإستخدام التعليم ايلةتروط  ،حيث بلغ متوسط العبارة ( ).04004بإطحراد معياري (.)1518187
 /3كما بلغ متوسككككط جميع العبارات ( )1525133وهذا يدل على أن البية أنراد العيُة يواناون بشككككدة على مجمت عبارات
(الفرضية الثالثة).
تحليل بيانات الفرضية الرابعة
توجد عتقة مباشرة ذات داللة حصائية بيا التعليم ايلةتروط وجودة التعليم
التوزيع التكراري لعبارات الفرضية الرابعة
العبارة

أوافق بشدة
عدد

نسبة

أوافق
عدد

محايد
نسبة

عدد

ال أوافق
نسبة

تمةا جودة التعليم ايلةتروط ن تعميمكككه
بجميع مراحت التعليم
ايتصكككككال المباشكككككر بيا الإلتب وبعاكككككهم
116 116
27
27 41 41
البع عا طري التعليم ايلةتروط
شككح سككتخدام اشجهاة ايلةتروطية يؤدي لى
12
12
39
39 40 40
قلة ايستفادة ما التعليم ايلةتروط
عكدم سككككككتخدام التعليم ايلةتروط ما المهد
يؤدي ل ضككككككعف الماكككدرة الكككذهُيكككة ن
13
13
33
33 40 40
ستخدام الحواسيب
مستوي الدعم الفُ المادم ن الُظام ال يونر
21
21
23
23 47 47
المساعدة الفورية أو ايستجابة المباشرة
يكةسكككككككككب الكتكعكلكيكم ايلكةكتكروط الجواطككككب
17
17
16
16 43 43
االجتماعية ويُميها ن شخصية الإلالب
الكمكُكككاهكل ايلكةكتكروطكيكككة تحول دون براز
11
11
33
33 45 45
الُواح الفةرية للإلتب أمام معلميهم
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التعليم ايلةتروط سككككتح ذو حديا ن حالة
6
6
53
53 34 34
اطشغال الإلتب بمواقع الهية
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7
7
38
38 48 48
التحةم ن الوقت
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اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الرابعة
العبارات

االنحراف
المعياري
1.17288

المتوسط

الداللة

.91003

موان بشدة

الترتيب

تمةا جودة التعليم ايلةتروط ن تعميمه بجميع مراحت التعليم
ايتصكككككال المباشكككككر بيا الإلتب وبعاكككككهم البع عا طري
موان بشدة
.08004
1.12528
2
التعليم ايلةتروط
شكككح سكككتخدام اشجهاة ايلةتروطية يؤدي لى قلة ايسككككتفادة ما
موان بشدة
.91003
.96499
6
التعليم ايلةتروط
عدم سككككككتخدام التعليم ايلةتروط ما المهد يؤدي لى ضككككككعف
موان بشدة
.05004
1.14040
4
المادرة الذهُية ن ستخدام الحواسيب
مسكككتوي الدعم الفُ المادم ن الُظام ال يونر المسكككاعدة الفورية
موان بشدة
.93003
1.04693
5
أو ايستجابة المباشرة
يةسككككككككب التعليم ايلةتروط الجواطككب االجتمككاعيككة ويُميهككا ن
موان بشدة
.31004
1.39041
1
شخصية الإلالب
المُككاهل ايلةتروطيككة تحول دون براز الُواح الفةريككة للإلتب
موان بشدة
.93003
1.12146
5
أمام معلميهم
التخلف العلم والعمل لككدي الإلتب يؤدي لى عككدم ماككدرتهم
موان بشدة
.02004
1.17189
4
ن ستخدام اشطترطت
التعليم ايلةتروط سككككككتح ذو حديا ن حالة طشككككككغال الإلتب
موان
.88003
.87939
7
بمواقع الهية
يتإللب التعليم ايلةتروط قدرا كبيراً ما االلتاام والدوانع الذات
موان بشدة
.75003
.93609
8
والمادرة على التحةم ن الوقت
674417
إجمالي العبارات
 /1ن جميع العبارات التي تعبر عن عبارات (الفرضية الرابعة) يايد متوسإلها عا الوسط الفرض ( .)3وهذه الُتيجة
تدل على مواناة أنراد العيُة على جميع عبارات الفرضية.
 /2أهم عبارة ما عبارات (الفرضية الرابعة) ما وجهة طظر العيُة ه (يةسب التعليم ايلةتروط الجواطب االجتماعية
ويُميها ن شخصية الإلالب) حيث متوسط جابات أنراد العيُة على العبارة ( ).31004بإطحراد معياري ()1.39041
وأقككت عبككارة ه ( يتإللككب التعليم ايلةتروط قككدرا كبيرا ما االلتاام والككدوانع الككذات والماككدرة عل التحةم ن الوقككت)
حيث بلغ متوسط العبارة ( ).75003بإطحراد معياري (. ).93609
 /3كما بلغ متوسط جميع العبارات ( )154817وهذا يدل على أن البية أنراد العيُة يواناون بشدة على مجمت عبارات
(الفرضية الرابعة).
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الخاتمة
النتائج:
 .1ن التعليم ايلةتروط يؤدي لى زوال العابات أمام الإلتب وتاليت التةاليف ايقتصككادية للإلتب عا طري التعليم
ايلةتروط .
 .2تمةا المواقع ايلةتروطية للجامعات الإلتب التاديم لإللتحاق بها ما أي زمان ومةان

تاحة التعليم ايلةتروط قد

يجذب عدد كبير ما الإلتب.
 .3شح ستخدام اشجهاة ايلةتروطية يؤدي لى قلة ايستفادة ما التعليم ايلةتروط
 .4التخلف العلم والعمل لدي الإلتب يؤدي لى عدم مادرتهم ن

ستخدام اشطترطت

 .5عدم وجود البيئة الجامعية والبُيات التحتية والمعلميا قد يحرمك ما تةويا شخصيك التعليمية

التوصيات
 .1العمكت على زيكادة الةكادر العكامكت بهكذه الجكامعات المختلفة ن مجال التعليم عا بعد ،حتى يتيسككككككر لهذه الجامعات
نر ة الايام بخدمة تعليمية ممتازة للإلتب تتصف بجودة عالية للمخرجات التعليمية.
.2

تونير المعيُات الفُية ما ماكيُات طباعة وطابعات ،حتى تسككهم ن

عداد المادة العلمية عداداً يإلاب موا ككفات

هذا الارب ما التعليم.
السككككككودان المفتوحة بتدريبه ،وهو كادر يعمت بهذه الجامعات
 .3ايسكككككتفادة ما الةادر المؤهت الذي أسككككككهمت جامعة ا
المختلفة ،وذلك بغرض تدريب اآلخريا ،والمسككاهمة ن تغيير شككةت كتيبات هذه الجامعات ،وتصككميمها التصككميم
التعليم الذي يتُاسب مع التعليم عا بعد.
 .4ايسكككتفادة مكككا التاُيكككات العصكككرية مكككا أجهكككاة سكككمعية وبصكككرية وحاسكككوب وأطترطكككت نككك تإلكككوير خدمكككة التعلكككيم
عا بعد.
 . .5أن تخاكككع هكككذه المراككككا والةليكككات يشكككراد التعلكككيم العكككال عليهكككا ،حتكككى يكككتم االسكككتيثاق مكككا ضكككبط جكككودة
المخرجات التعليمية الت تاوم بإطتاجها هذه الجامعات

المصادر والمراجع
مراجع عربية:
( )1رنائيت وطايلا ويت ويُتا ،معالجة الصور الرقمية ،المركا العرب للتعريب والترجمة والتأليف والُشر ترجمة
الدكتور المهُدأ معُى عمار 1882،م،
( )2براهيم محمد عبدا لمُعم ج التعليم االلةتروط ن الدول الُامية آمال وتحديات ج ،االتحاد الدول لتتصككككككاالت (
الُدوة ايقليمية حول توليف تاُيات المعلومات واالتصاالت ن التعليم) ،ص –1،يوليو .2113
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( )3نادي سماعيت ج البُية التحتية الستخدام تةُولوجيا المعلومات و ايتصاالت ن التعليم ،و التعليم عا بعدج دمش
،ص 17-15 ،45،يوليو .2113
( )4لغراب ،يمككان محمككد 2113م التعلم ايلةتروط  :مككدخككت لى التككدريككب ير التاليككدي ،المُظمككة العربيككة للتُميككة
ايدارية ،مصر ،الااهرة
( )5سككككعادة ،جودت  ،اسككككتخدام الحاسككككوب واشطترطت ن مياديا التربية و التعليم ،ط، 1ص241رام هللا ،الشككككروق،
. 2113
( )1العجب محمد العجب سككككماعيت ،دور تاُية التعليم االلةتروط ن تحاي التعليم المفتوح ،ورقة مادمة للمشككككاركة
ن طدوة التعليم االلةتروط 22-18،

فر1424ه2113/23/21-م.

( )7عايد حمدان الهرش و محمد ذبيان ااوى وحاتم يحيى ياميا تصككككككميم البرمجيات التعليمية و طتاجها وتإلبيااتها
التربوية ،اربد ،المةتبة الوطُية(:)2113
( )9مختار عثمان الصدي  ،التعليم عا بعد ،التعليم المفتوح ن السودان الماض والحاضر2114
( )8ويلمور ،با  :أدوب نوتوشككككككوب تاُيات اشسككككككتوديو ، Adobe Photoshop CS ،ترجمة و تحاي مركا
التعريب والبرمجة  ،الدار العربية للعلوم-طاشككرون أحمد نتحى أحمد الصككواد :جأثر اختتد الوسككائت المتعددة نى
برطامل الةمبيوتر على تُمية مهارات طتاة البرمجيات وتصكككميم المواقع على شكككبةة اشطترطتج ،رسكككالة دكتوراه،
معهد الدراسات التربوية ،جامعة الااهرة()2114
( )11عل محمد شككككككمو ،التعليم عا بعد1425،ه2114-م .الدكتور خليت حسككككككا الاركاط  ،دور المعلم ن التعليم
االلةتروط  ،بحث مُشور ن طدوة التعليم االلةتروط  ،البحريا  ،طيسان .2111 ،
( )11طهى مدثر بحيري ،طظم الوسائط المتعددة ،الإلبعة االولى2115 ،م.
( )12ياسككر شككعبان عبد العايا ،جامعة عيا شككما ،تةُولوجيا التعليم كلية التربة  ،دور المعلم ن التعليم ايلةتروط
.2111،
( )13كيلب  ،سةوت  :أسرار التصوير الرقم  Digital Photography -ـككككك الجاء اشول  ،ترجمة وتحاي سامح
خلف ،الدار العربية للعلوم-طاشرون  ،لبُان . 2117
( )14خالد با نهد الحذيف  ،المُاهل وطرق التدريا ،كلية التربية  ،جامعة الملك سككعود  ،الرياض  ،المملةة العربية
السعودية ،2117 ،م.
( )15خالد عبد هللا الحول  ،تُمية مهارات تصميم البرامل ،نلسإليا ،اة 2111،م.
( )11رطا

تح عل معوقـكـكات تإلبي التعلـكم ايلةتروط نـكـكـكـ المدارأ الثاطويـة السوداطية _دراسه تاويميه والية

الخرطوم .2111/1/13،
( )17الموسكى ،عبد هللاج التعليم الةتروط  :مفهومه ...خصكائصكه..نوائده  ...عوائاه ج طدوة مدرسكة المستابت الرياض
2111،
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( )19مختار عثمان الصكدي  ،مؤتمر التعليم الثالث ،التعليم عا بعد ،التعليم المفتوح ن السكودان الماض والحاضر،
الخرطوم السودان 2112م
( )18مجدي سكككككعيد عات .معايير تصكككككميم عُا كككككر التعلم بمسكككككتودعات التعلم ايلةتروط .مجلة نلسكككككإليا للبحو
والدراسات |. -:تاريخ الُشر |29-17-2113 :
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آثار التوسع العمراني في ضواحي مدن العالم الثالث (إقليم النواصر بالمغرب أنموذج)
The effects of urban expansion on the outskirts of the third world cities
)(Nouaceur, Morocco, is a model

الباحث /محمد كويوز

د /ماجدة صواب

د /بوشتى الخزان

مختبر التراب ،التراث

مختبر التراب ،التراث

مختبر التراب ،التراث

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس،
المملكة المغربية

المملكة المغربية

المملكة المغربية
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ملخص:
أضحت الحياة الحضرية بالمدينة المغربية كغيرها من مدن العالم الثالث معقدة تحت تأثير مجموعة من المشاكل التي
تؤثر في شكل وديناميكية المدن ،وبالتالي فإن إحداث مراكز حضرية بضواحي المدن أصبح ضرورة ملحة من أجل
توازن اجتماعي قائم على خلق توافق بين الحاجيات الحالية للساكنة دون التأثير على الحاجيات المستقبلية لألجيال المقبلة.
من جهة أخرى ومن خالل هذا البحث عملنا على تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه السلطات المحلية في رسم خارطة
طريق ترتكز على قرارات عقالنية ومتناسقة تهدف إلى بناء نسيج واضح المعالم يأخذ بعين االعتبار الضاحية كجزء ال
يتجزأ من مخطط التنمية المستدامة الذي تحضى به المدن ،خاصة في ظل عدم قدرة المدينة األم على احتضان ساكنتها
وتلبية حاجياتهم السكنية .من أجل دراسة ميدانية دقيقة تم اختيار ضاحية مدينة الدار البيضاء بالجزء الجنوبي الغربي
للمملكة المغربية نموذجا لمعرفة أهم المميزات والتطورات التي يخضع لها هذا النوع من المدن والتي يكون دورها
األساسي منحصرا في مصاحبة تطور المدن المجاورة لها.
الكلمات المفتاحية :التوسع العمراني ،مدن العالم الثالث ،إقليم النواصر ،الضاحية.

113

www.ajrsp.com

م0202-9-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

The effects of urban expansion on the outskirts of the third world cities
(Nouaceur, Morocco, is a model)

Abstract
Urban life in the Moroccan city, like other third world cities, has become complicated by a
series of problems affecting the shape and dynamism of cities, so the creation of urban
centers on the outskirts of cities have become an urgent necessity for a social balance based
on creating a consensus between the current needs of the population without affecting the
future needs of future generations. On the other hand, we have worked to highlight the role
played by local authorities in drawing up a road map based on rational and coherent
decisions aimed at building a clear-cut fabric that takes into account the suburb as an
integral part of the sustainable development plan that cities are embracing, especially in
light of the inability of the mother city to embrace its inhabitants and meet their housing
needs. For a thorough field study, the suburb of Casablanca in the south-western part of the
Kingdom of Morocco was chosen as a model for most of the important features and
developments under which this type of city is subjected, whose main role is to accompany
the development of It's neighboring cities .

Keywords: urban expansion, Third world cities outskirts, Al-Nwacer province, Suburb.

 تقديم عام.1
 أو بعبارة أخرى معرفة أهم التحوالت التي،استتتتتتتجابة إلى تتبع ظاهرة تأثير المدن الكبرى على المجاالت الضتتتتتتاحوية
 مركزا على محاولة فهم ودراستتة، يحاول هذا البحث مالمستتة بعج جوانبهما،تخضتتع لها الضتتاحية بجوار المدينة األم
وراء خلق أشتتكال جديدة من االمتدادات الحضتترية والتي أصتتبحت تعرف بمدن الضتتاحية ولماذا

أهم األستتباب التي تق

يكون دورها منحصتترا في مصتتاحبة تطور المدن الكبرى المجاورة لها دون تطور ذاتي مستتتقل فالمدينة هي مؤستتستتة
 وال يمكن أن يكون هناك توازن أو،بشتتتترية تهدف إلى تحقيق التوازن االجتماعي وكذا توفير الظروف المثلى لستتتتكانها
. الطبيعية واالقتصادية،تنظيم إال من خالل تخطيط وتهيئة شاملة ودقيقة توافق بين عناصر المجال البشرية
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مما يجعل هذا الموضتوع من القضتايا الشائكة التي تواجه المختصين في التخطيط الحضري وذل لتسارع وتيرة النمو
السكاني وما يترتب عن ذل من توسع المحيط العمراني.
عرف موضتتتوع التوستتتع العمراني الضتتتاحوي في اآلونة األخيرة أهمية كبيرة لتأثيره المباشتتتر على حياة فئة كبيرة من
الستتكان التي وجدت نفستتها بين ضتترورة العي
االستقرار بسبب الغالء ،ونمط العي

في المدن الكبرى التي تشتتكل قاطرات للنمو االقتصتتادي وبين صتتعوبة

بها.

وبالتالي فإن مفهوم الضتتتاحية بالنستتتبة لهذه الفئة ليستتتت مجرد مجاالت يتم التوستتتع داخلها بل أصتتتبحت جزءا مهما من
هياكل االستتقبال ترتكز عليها المدينة األم لضتمان توازنها االقتصادي وذل باستقبالها المتصاعد للنشاط الصناعي الذي
ال يمكن إحداثه داخل النستتتيج البنيوي للمدينة األم ،وكذا ضتتتمان استتتتقرار اليد العاملة في تجمعات ستتتكنية تتستتتم أ لبها
بالطابع االجتماعي البعيد كل البعد عن فخامة العمران بالمدن الكبرى،

أهمية الدراسة:
يعتبر موضوع التوسع الحضري من أهم المواضيع السائدة التي تعاني منها أ لب المدن الكبرى والمتوسطة ،كما أن
ظاهرة تمدين ضواحي المدن أصبحت تستأثر اهتمام مختل
بشكل خاص ،لما أصبح للمدن وزح

التخصصات العلمية بصفة عامة ،والدراسات الحضرية

العمران من آثار على المجاالت المحيطة بها ،وبالتالي فالبحث في هذا الموضوع

لم يكن من قبيل الصدفة ،وإنما ما تفرضه الدواعي الموضوعية ،وطرق أبواب البحث فيما يمكن أن يعود بالنفع على
المجتمع بكل مكوناته،

أهداف الدراسة:
ونظرا ألهميته الكبيرة ارتأينا معالجة هذا الموضوع على هذا النحو:
 تتبع المسار الذي سلكه توسع الدار البيضاء اتجاه إقليم النواصر وانعكاسه على المجال.
 تغير الطابع المجالي للمنطقة من منطقة فالحية إلى منطقة صناعية وانعكاس ذل على المجال
 دخول النواصر ضمن محورين (الصناعة ،اللوجستي والخدمات) من المحاور الثالث لحفظ توازن الوظائ ،
اإلسكان وتنظيم التنمية االقتصادية.
 التعرف على المناطق الصناعية بالنواصر وعن أسباب استقرارها بهذا المجال بالضبط،
وبذل فإن ضرورة البحث الجغرافي ال يقتصر فقط على تشخيص الوضع :إنما أيضا في االرتقاء إلى توظي

المنهج

الجغرافي في تقديم مقترحات توضع رهن إشارة أصحاب القرار خاصة وعندما يتعلق األمر بقضية لها آثار اجتماعية
لضاحية مدينة من حجم الدار البيضاء.
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 .1تعريف الضاحية:
إن مفهوم الضتتتتاحية الذي نستتتتتعمله هنا كمرادف لمصتتتتطلح  Banlieueالبا ما يوظ

من أجل الداللة على المجاالت

المحيطة مباشتترة بالمدن ،لكن هذه الداللة تظل في حاجة إلى التدقيق للمواصتتفات التي تعبر عنها ولشتتروط استتتعمالها

1

فالضتاحية هي عبارة عن مجاالت انتقالية بين الوسط الريفي والحضري ،تشهد تحوالت عميقة على المستوى الوظيفي
و االجتماعي والعمراني كونها تخضتتتع لجاذبية المدينة واستتتتقطابها2هناك تعاري

كثيرة تتناول مفهوم الضتتتاحية ،فمنها

من استمدت تمييزا لهذه الهالة المطوقة للمدينة من قدم ظهورها وارتباطها بالكيان الحضري ،و منها من أرست المفهوم
على أستتتتاس وظيفي اكتستتتتى أهمية بأوروبا الغربية بعد قيام الثورة الصتتتتناعية ومنها أيضتتتتا من ضتتتتمنت المفهوم حديثا
مدلوال اجتماعيا إثر تفاقم المشتتتتتتاكل االقتصتتتتتتادية واالجتماعية التي عانت منها هوام

المدن الكبرى في أواخر القرن

العشتترين3.تتعرض األراضتتي الفالحية المتاخمة للمدين الكبرى لقوة تأثيرها بفعل االنتشتتار الحضتتري ،إذ ينتج عن تعدد
مكونات التدفق الحضتتتتري ظهور أشتتتتكال تمدينية بحوز المدينة متباينة الهيأة ،ستتتتواء من جراء تشتتتتتت بيوت المتدفقين
المؤدية لوظيفة الستتكنى ،أو تحت وقع توطن وحدات اإلنتاا الصتتناعي ،أو بستتبب انتشتتار مختل

المباني القائم نشتتاطها

الوظيفي على تقديم خدمات لفائدة شرائح متباينة من السكان.
 P . GEORGE 4يحتدد أول تعري

للضتتتتتتاحيتة في األطراف الخارجية للتجمع الحضتتتتتتري التي تكون مرتبطة

بالمدينة .وبذل تكتستتب عالقات التبعية دورا مركزيا في تحديد الضتتاحية ،وعندما يضتتي

أن الضتتواحي تشتتكل كيانا

بنيويا فهو يؤكد باألستتاس على تباينها مع المجال الحضتتري من حيث الهيكلة ،لكن الضتتاحية ليستتت بالنستتبة له نقيضتتا
للمدينة من حيث كونها نتيجة للتمدين وتضتتتتم وحدات تتمحور حول مراكز ثانوية ومن بين المواصتتتتفات التي يركز
عليها كذل

التخصتص الوظيفي للضتواحي الذي يعتبر مؤشرا ليس فقط على تباينها مع المدينة ،بل كذل على وجود

تباين بين أجزاء الضتاحية نفستها .وفي ذل إشتارة واضتحة إلى وجود ضتواحي بدل ضاحية واحدة منسجمة ومتجانسة،
وعندما يقول بوجود أجيال متوالية من الضتتتتتواحي فهو ال يؤكد فقط أن وحدة المدينة يقابلها تعدد الضتتتتتواحي  5بل
يعبر أيضا عن دينامية الضاحية وعن استمرارية تحولها وتوسعها.

1المصطفى شويكي" 1991 :الدار البيضاء مقاربة سوسيومجالية" ،منشورات كلية اآلداب والعلوم إنسانية ،جامعة الحسن الثاني عين الشق ،ص222
 2محمد أزهار ،أحمد أيت موسى ،سعيد أيت حمو ،2001 :الضاحية بين هاجس التعمير واإلقصاء واستراتيجيات التنمية المحلية والجهوية ،حالة
ضاحية الدار البيضاء المحمدية ،منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الرباط ،ص 233
 2نفس المرجع السابق،
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GEORGE P . (1974) Dictionnaire de la géographie. Ed.PUF. Paris

4

GEORGE P . (1974) Prècis de géographie urbaine.Ed.PUF. Paris . p : 94
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 .2الضاحية من النشأة إلى التمدد
تنشتتأ الضتتاحية في أ لب األحيان عن طريق والدة قيصتترية يتم اللجوء إليها من طرف المستتؤولين لحل مشتتاكل المدينة
األم التي لم تعد تستطيع احتضان ساكنتها ولم تعد قادرة على تلبية حاجياتهم السكنية ،وذل راجع إما لشح العقار وقلته
أو لغالئه بسبب المضاربات العقارية،
هذه الوضتتتتتتعية تدفع في الب األحيان المستتتتتتؤولين إلى التفكير في المناطق القروية التي تتوفر على رصتتتتتتيد عقاري
وتكون قريبة من المدينة األم .ومن هذه النقطة يحكم على الضتتتتتتاحية منذ الوالدة على أن تلعب دور المصتتتتتتاحبة وبذل
يكون المجال الضتتتاحوي عبارة عن أحزمة متوالية انطالقا من المجال الحضتتتري ،تخضتتتع في ديناميتها لمنطق المدينة
وفي تخصتتتتتص أجزائها للمصتتتتتالح الموجهة لتوستتتتتع التجمع الحضتتتتتري الذي يتحكم في تحول اقتصتتتتتادياتها ووظائفها
وتوستتتتعها .وهذا ما يجعل ارتباط الضتتتتواحي بالمدينة يعبر عن تبعية مصتتتتالح وليس عن تبعية مواقع ،وانطالقا من هذا
يمكن القول أن الضتاحية تتحدد أستتاستتا من خالل اندماجها في الحياة الحضتترية ،على مستتتوى نوعية الشتتغل الذي يرتبط
به ستتتكانها و األنشتتتطة التي تحتضتتتنها ،وبالتالي تكون عبارة عن مجال تتالشتتتى به باستتتتمرار معالم الحياة القروية أمام
اكتستتتاحه من طرف بعج مظاهر الحياة الحضتتترية ،أي أن الضتتتاحية ال تتحدد معالمها انطالقا من ذاتها بل انطالقا من
تشعب ارتباطاتها بالمجال الحضري.

6

بصتتتتيغة أخرى فالضتتتتاحية في جل الدول إن لم نقل كل دول العالم الثالث عبارة عن امتداد حضتتتتتري للمدينة ،تابعة لها
وليستت كيانا مستتقال ،حيث أنه ال يوجد داخل هذه الضتواحي مناطق مركزية تضتم األعمال والمؤستسات المركزية كما
هو الحتال بتالنستتتتتتبتة للمتدينتة األم ،ويرجع الستتتتتتبتب في ذلت الرتباطها بالمدينة فهي جزء من المدينة بل وتعتبر امتدادا
خارجيا لها وهو ما أكده الدكتور سعيد أيت حمو ،خالل الدراسة التي قام بها حول التراتب المجالي لمدينة الدار البيضاء
والتي خلصت إلى:
 الضاحية تتميز بتراجع شبه تام للفالحة من رقعتها الترابية،
 الضتتتتتتاحية يتداخل فيها التمدين والفالحة عبر ترابط بفعل قوة وتأثير التمدين في الباطن وبستتتتتتيادة الفالحة في
المشهد العام
 الضاحية تضع

فيها معالم التمدين مع سيادة الفالحة ظاهريا وباطنيا.7

من اجتل تعميق البحتث في نوع العالقتة التي تربط المتدينتة بالضتتتتتتاحية ارتأينا أن نقوم ببحث ميداني هدفه الوقوف
على كل ما تم ذكره ستتتتابقا بشتتتتكل ملموس ،من أجل ذل اخترنا مدينة الدار البيضتتتتاء وضتتتتاحيتها إقليم النواصتتتتر
نموذجا.

 1مصطفى الشويكي  :1991الدار البيضاء مقاربة سوسيومجالية ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سلسلة األطروحات والرسائل 1
سعيد أيت حمو  ،2001/2002تراتب المجال حول الدار البيضاء وانعكاسات تمدين أحوازها على الفالحة ،أطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب
7والعلوم اإلنسانية ،المحمدية ،ص12.
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 .3إقليم النواصر
نشتأت ضتاحية مدينة الدار البيضتاء بعد التشتبع الذي عرفته المدينة ،الذي لم يعد يسع التزايد السكاني الذي أنتجه التزايد
الديمو رافي والهجرة القروية ،فالزيادة الستتتتتتكانية للجهة ما بين إحصتتتتتتاء  1994و 2004قدر ت بحوالي  1،5مليون
نسمة وهي حاليا تفوق هذا العدد حسب المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية.
فنظرا للمكانة االقتصتتتتتادية والستتتتتكانية الهامة لمدينة الدار البيضتتتتتاء ،برزت مدينة النواصتتتتتر بالجنوب الغربي للمدينة
كضاحية تقلدت وظائ

عدة سكنية صناعية فالحية وترفيهية،

إال أن هذه الضتاحية ليست على ما يرام ألن المدينة المنظمة لها ال تسير بالسرعة المطلوبة ،فالمجال الضاحوي لمدينة
الدار البيضتاء يعرف تزايدا مستتمرا واستتقطابا كبيرا للمؤستستات الصتناعية منذ فترة االستتعمار وإلى يومنا ،يقابله شح
في الطريقة التنظيمية للمدينة ،مما يجعلها تفتقر ألبسط الشروط الكفيلة للعي

الكريم،

يحتل اإلقليم موقعا استتتتراتيجيا مهما بجهة الدار البيضتتتاء ستتتطات فهو يقع بقلب الجهة ،بملتقى المحاور الكبرى وبنيات
االتصتتتتتتال ،والطريق الستتتتتتيار رقم  ،A7الطرق الوطنية (رقم  ،9الطريق اإلقليمية رقم  ،)3033المطار الدولي محمد
الخامس والسكة الحديدية .فالتصميم المديري للدار البيضاء سطات أعطى إلقليم النواصر وظيفة مدينة صناعة الطيران
واألنشطة ير الملوثة ،ومن هنا تظهر المكانة المهمة لإلقليم.
خريطة :موقع إقليم النواصر بجهة الدارالبيضاء سطات

المصدر :عمل شخصي
يضتتتتم إقليم النواصتتتتر جزءا مهما من هياكل االستتتتتقبال التي ترتكز عليها المدينة وذل باستتتتتقباله المتصتتتتاعد للنشتتتتاط
الصتتتناعي الذي يعطيه مكانة جد مهمة في ميدان الشتتتغل وهو ما يؤدي إلى تصتتتاعد حجمه الديمو رافي وما يواكبه من
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تصتتتاعد الكثافات والتجمعات الستتتكنية ،وفقا لإلحصتتتاء العام للستتتكان والستتتكنى لستتتنة  2014بلغ مجموع ستتتكان إقليم
النواصر الذي يشكل ضاحية البيضاء في الجزء (الجنوبي الغربي)  333604نسمة موزعة على الشكل التالي:
الجماعة الترابية

نسبة الساكنة

جماعة بوسكورة

133301

دار بوعزة

171353

النواصر

03830

والد عزوز

23350

والد صالح

13731
المصدر :االحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 0312

توزيع ساكنة اقليم النواصر حسب كل جماعة
160,000

151,373

140,000
120,000
103,026
100,000
80,000
60,000
40,372

40,000
23,802
15,031

20,000
0

Oulad Salah

Nouaceur
)(Mun.

Oulad Azzouz

Dar Bouazza
)(Mun.

Bouskoura
)(Mun.

المصدر :عمالة النواصر
يتميز إقليم النواصتتتتتتر بتواجتتد المطتتار األول بتتالمغرب على ترابتته ويتعلق األمر بمطتار محمتد الختتامس ،فتواجتتد مطتار
بمواصتتفات دولية يشتتكل مؤهال اقتصتتاديا مهما بالنستتبة لإلقليم وتطوره ،نظرا لدوره االجتماعي واالقتصتتادي المرتبط
بالحركة الجوية واألنشطة الصناعية والتجارية،
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فمطار محمد الخامس يتوفر على  3مداخل للمستتتتافرين ومدخلين لشتتتتحن الستتتتلع بستتتتعة تقدر ب  16،4مليون مستتتتافر
و 150000طن/للسنة من الشحن ،يستخدم من قبل  50شركة طيران ويربط  30وجهة عبر العالم.
صتتتتاحب هذا التطور االقتصتتتتادي واالجتماعي تمدن ستتتتريع على مستتتتتوى مختل

الجماعات باإلقليم)بوستتتتكورة ،دار

بوعزة ،النواصتر ،أوالد صتالح وأوالد عزوز) ،ومن أهم تجلياته إنشاء مجموعة من المشاريع السكنية والصناعية التي
صتاحبتها بنيات تحتية أستاستية من قبيل (قنوات التطهير ،الطرق ،الماء الصتالح للشرب )...وتجهيزات القرب السوسيو
اقتصتتادية.إذ يشتتكل اإلقليم مركز استتتقطاب مهم في جهة الدار البيضتتاء ستتطات نظرا للمؤهالت واإلمكانيات التي يتوفر
عليها:
 أراضتتي فالحية ال يستتتهان بها ،وموارد طبيعية هائلة ( ابات ،شتتواط) ) إال أن القطاع الفالحي بدأ يفقد دوره
في النسيج االقتصادي بصفة تدريجية نظرا للطابع الصناعي للمنطقة الذي ما فت) يفرض نفسه بقوة،
 وجود نستتتيج صتتتناعي ديناميكي ومتنوع وكذا مناطق صتتتناعية مجهزة :لكن ذل له تأثير كبير على المستتتتوى
البيئي.
كما تعرف الصتتناعة في اإلقليم نموا مهما بفضتتل البنيات التحتية المتواجدة والمتمثلة في وجود مناطق صتتناعية مجهزة
والتي توفر إمكانية استغالل ير مكلفة وبأثمنة تنافسية.
المنطقة الصناعية ، SAPINOالمركب الصناعي لبوسكورة ،المركب الصناعي أوالد صالح ،المنطقة الصناعية أوالد
عتتتزوز ،كتتتمتتتا يتتتتتتتوفتتتر اإلقتتتلتتتيتتتم عتتتلتتتى قتتتطتتتب لصتتتتتتتتتنتتتاعتتتة التتتطتتتائتتترات التتتمتتتنتتتطتتتقتتتة التتتحتتترةMIDPARC
بالنواصرRatier-Figeac، Creuzet، Dassault Aviation،EADS،Stelia،Matis،Bombardier:
على النقيج من ذلت ور م التمركز القوي الذي تعرفه المنطقة لمجموع الشتتتتتتركات الكبرى إال أنها تفتقر إلى أبستتتتتتط
التجهيزات البسيطة مما يجعلنا نتأكد بالملموس نظرية عالقة عدم التوازن بين الضاحية
واألم ر م قيام هذا الحوز بأدوار اقتصتتتادية واجتماعية جديدة .باإلضتتتافة إلى وظيفته الفالحية األصتتتلية ،من جهة ثانية
فالفالحة في المناطق الضتتتتاحية تصتتتتتبح مجبرة على التكي

مع تقلص رقعتها الترابية ،ستتتتواء من جراء تشتتتتتتت بيوت

الحضتتريين المتدفقين المؤدية لوظيفة الستتكنى ،أو تحت وقع توطن وحدات اإلنتاا الصتتناعي ،أو بستتبب انتشتتار مختل
المباني القائم نشاطها الوظيفي على تقديم خدمات لفائدة شرائح متباينة من السكان3

 3محمد أزهار،أحمد أيت موسى،سعيد أيت حمو،2001 :الضاحية بين هاجس التعمير واإلقصاء واستراتيجيات التنمية المحلية والجهوية،حالة
ضاحية الدار البيضاء المحمدية،،منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة،كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ،الرباط ،ص 233
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المصدر :تصوير شخصي
 .2دينامية السكان وتمدين ضواحي الدار البيضاء
تحتل مدينة الدار البيضتتاء مكانة استتتراتيجية على المستتتوى االقتصتتادي ،فهي قطب صتتناعي ومالي مهم وتجمع بشتتري
ضخم ،انعكست هذه العوامل على دينامية مجالها وتوسعه الذي اتجه نحو الضواحي ،التي تعرف دينامية حضرية كبيرة
على مستتوى البنيات التحتية من شتتبكة طرقية وخدمات عمومية وكذا من خالل نشتتاط التجزئات العقارية ستتواء الستتكنية
أو الصتتناعية ،حيث أورد المدير الجهوي للمندوبية الستتامية للتخطيط بالدار البيضتتاء أن البيانات التي تم تجميعها خالل
اإلحصتتتتتاء الوطني ومعالجتها ،أبانت أن المعدل الستتتتتنوي للنمو الديمو رافي بجهة الدار البيضتتتتتاء الكبرى انتقل خالل
العشتتر ستتنوات األخيرة ) (2004-2014من  %1551إلى  ،% 1564موردا أن الزيادة تؤكد أن العاصتتمة االقتصتتادية
مازالت تستقطب المهاجرين من مناطق أخرى ،في ظل وجود معدالت خصوبة منخفضة وتأخر سن الزواا بالجهة

التعداد السكاني بجهة الدار البيضاء سطات لسنة 0312
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عدد السكان

العماالت واألقاليم

جتتتتمتتتتاعتتتتة ذات جتتتتمتتتتاعتتتتة ذات
طابع حضري طابع قروي

المجموع

الدار البيضاء

3 359 818

16

02

18

المحمدية

404 648

2

4

6

مديونة

172 680

3

2

5

النواصر

333 604

3

2

5

سطات

634 184

5

41

46

سيدي بنور

452 448

2

23

25

بنسليمان

233 123

3

12

15

برشيد

484 518

6

16

22

الجديدة

786 716

3

24

27

مجموع الجهة

6 861 739

29

124

169

المصدر :مونوغرافية جهة الدار البيضاء سطات

نسبة تزايد السكان لجهة الدار البيضاء ما بين  1613و 0332
1971-1982

الفترة الزمنية

1994-2004

1982 -1994

مدينة الدار البيضاء

3,24

1,63

0,8

الضواحي

4,63

4,53

7,9

جهة الدار البيضاء

3,35

1,91

1,5

المصدر اإلحصاء العام للسكان و السكىنى لسنة 0332

النتائج والتوصيات:
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حاولنا من خالل هذا العمل إماطة اللثام عن مجموعة المشتتتاكل التي تعاني منها مدن الضتتتواحي ر م الدور الكبير الذي
تلعبه في خلق التوازن االقتصادي واالجتماعي بجوار المدن الكبرى ،كان الهدف األساسي من وراء هذا العمل محاولة:
 لفت انتباه المستتتؤولين إلى ضتتترورة العمل على مخطط تنموي يأخذ بعين االعتبار الدور المحوري الذي تلعبه
هذا النوع من المدن،
 إشراكها بشكل موازي في مخطط التهيئة الحضرية للمدينة األم،
 التحكم وتتبع مستتتتتار تغير الطابع المجالي الذي تستتتتتلكه توستتتتتع المدن الكبرى والمتوستتتتتطة اتجاه الضتتتتتواحي
وانعكاس ذل على المجال،
 تحقيق التوازن االجتماعي وكذا توفير الظروف المثلى للستتكان ،من خالل تخطيط وتهيئة شتتاملة ودقيقة توافق
بين عناصر المجال البشرية ،الطبيعية واالقتصادية،
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الدعم النفسي االجتماعي وعالقته بالضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في دولة قطر
Psychosocial support and its relationship to psychological stress among police officers in
the State of Qatar
إعداد الباحث:
خليفة بن ناصر العماري الدوسري

جامعة برونيل ،لندن  -المملكة المتحدة
Email: Khalifaaldosari@hotmail.com
الملخص
يتناول البحث الحالي موضوع الدعم النفسي االجتماعي وعالفته بالضغوط النفسية لدى رجال الشرطة بدولة قطر ،ويهدف
البحث إلى معرفة مدى عالقة الدعم النفسي االجتماعي بالضغوط النفسية  ،وإلى التعرف على مستوى أبعاد الدعم النفسي
االجتماعي ومدي انتشار الضغوط النفسية لدى رجال الشرطة والفروق في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى
رجال الشرطة في ضوء متغير الخبرة والمؤهل الدراسي والحالة االجتماعية وقد استخدم الباحث في هذا البحث المنهج
الوصفي لوصف الظاهرة ،والتعبير عنها والمنهج االستداللي لتتبع واستقصاء الظاهرة ،وأعد مقياسًا للدعم النفسي االجتماعي
ومقياسًا للضغوط النفسية وطبق الباحث المقياسين من خالل وسائل التواصل االجتماعي  ،واالتصال المباشر ،والمقابلة
الشخصية وبرنامج جوجل فورمز على عينة البحث التي تتكون من( ) 011رجل من رجال الشرطة بدولة قطر يتراوح
أعمارهم ما بين ( ) 01- 01عا ًما وقد خرج الباحث بجملة من النتائج من خالل االستفادة من أدبيات البحث والدراسات
السابقة  ،ومن التطبيق العملي للبحث من خالل تطبيق المقياسين على عينة البحث الحالي ،ومن هذه النتائج أن يوجد ارتباط
عكسي بين الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى رجال الشرطة أي أنه كلما زاد الدعم النفسي االجتماعي قلت
الضغوط النفسية ،وكلما قل الدعم النفسي االجتماعي زادت الضغوط النفسية  ،ومستوى بعد الدعم النفسي االجتماعي من
األسرة أعلى من بعدي األصدقاء وزمالء العمل ،وتوجد فروق ذات داللة احصائية في الضغوط النفسية لصالح المؤهل األقل
وال توجد فروق ذات داللة احصائية في الضغوط النفسية للحالة االجتماعية،
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كما قدم الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء ما قدمته من نتائج ومدى إمكانيه تطبيقه عمليًا من خالل
.مؤسـسات الدولة وخاصةً من المختصين بوزارة الداخلية
 ضغوط العمل، مساندة زمالء العمل، الضغوط النفسية، دعم األسرة، أبعاد الدعم النفسي االجتماعي:الكلمات المفتاحية
 دعم األصدقاء، رجال الشرطة،المهنية

Summary of the Research
The current research deals with the subject of psychosocial support and its relationship
to psychological pressures among policemen in the State of Qatar. The aim of the research is to
know the extent of the relationship of psychosocial support to psychological pressures, and to
identify the level of dimensions of psychosocial support and the extent of psychological stress
among police officers and the differences in psychosocial support and psychological pressures
in light of the variable of experience, academic qualification and marital status, the policemen
have.
In this research, the researcher used the descriptive approach to describe the
phenomenon, its expression, and the inferential approach to track and investigate the
phenomenon. He prepared a measure of psychosocial support and a measure of psychological
stress. The researcher applied the two scales through social media, direct contact, personal
interview and Google Forms program on the research sample that consists of (100) men from
the police force in the State of Qatar, aged between (20-60) years, and the researcher came out
with a set of results by making use of the research literature and previous studies And from the
practical application of the research by applying the two scales to the current research sample,
and among these results is that there is an inverse correlation between psychosocial support and
psychological pressures among police officers, meaning that the more psychosocial support
increases, the psychological pressure decreases, and the less psychosocial support increases the
psychological pressure, and the level of After the psychosocial support from the family is higher
than the dimensions of friends and co-workers,
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And there are statistically significant differences in psychological stress in favor of the lower
qualification and there are no statistically significant differences in the psychological stress of
the social condition, and the researcher also presented a set of recommendations and proposals
in light of the results and extent of The possibility of applying it practically through state
institutions, especially by specialists in the Ministry of Interior.

Keywords: Dimensions of psychosocial support, family support, psychological pressure, support
for work colleagues, professional work pressures policemen, support for friends
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الفصل األول (مدخل البحث)

مقدمة البحث
ال تسعد الحياة بغير أمن  ،وال تزدهر الحضارة ،وال تتطور المجتمعات  ،وال تتحقق التنمية االقتصادية
واالجتماعية وال تقل الفتن واألزمات بغير أمن ،وال يتحقق األمن والطمأنينة إال بوجود أجهزة أمنية قوية قادرة على تحقيق
األمن والطمأنينة للفرد والمجتمع ،ومن أهم هذه األجهزة جهاز الشرطة الذي يقع على عاتقه الوقاية من الجريمة ومكافحتها ،
وتطبيق العقوبات الالزمة على من يعبثون بأمن الفرد والمجتمع  ،فلرجل الشرطة أعمال كثيرة ،وكلها تستهدف خدمة األفراد
والجماعات في تحقيق األمن واألمان والعدل والمساواة؛ ليعيش المجتمع في طمأنينة وسالم  ،ولذا وجب على األفراد
ومؤسسات المجتمع المحلي دعم ومساندة رجل الشرطة ليستطيع أداء مهامه لمكافحة الجريمة والحفاظ على أمن الفرد
والمجتمع.
يتعرض ضباط وأفراد الشرطة في أي موقع يعملون فيه للعديد من المخاطر واآلثار التي قد تكون قصيرة األجل ،أو طويلة
األجل التي قد تؤثر على الصحة البدنية والنفسية لرجل الشرطة ،فهم يعانون الكثير ،والكثير من أجل أن نسير ونعمل وننام
مطمئنين آمنين ،والضغوط النفسية اليومية التي يتعرض لها رجل الشرطة بحكم طبيعة عمله واآلثار النفسية والصحية التي
تصيبه نتيجة تعرضه المستمر لإلصابة أو حتى للموت أثناء مواجهته للكثير من حاالت اإلرهاب واإلحباط والبؤس اإلنساني
 ،وكذلك الضغوط االجتماعية واالقتصادية والسياسية باإلضافة إلى طبيعة عمله كل ذلك يؤدي إلى زيادة التوتر و واألرق
،واإلجهاد العضوي والنفسي واضطراب النوم لديه .
ووفقا ً لهذا الدور الحيوي الذي يقوم به رجل الشرطة ينبغي على األسرة واألصدقاء وزمالء العمل والمجتمع مشاركـة رجل
الشرطة بالدعم النفسي االجتماعي الالزم؛ ليمنحه القوة والقدرة على مواجــهة ما يتعرض له من ضغوط نفسية ومهنية.
ويُصبح رجل الشرطة الذي يتمتع بالدعم النفسي االجتماعي من اآلخرين شخصًا واثقًا من نفسه ،وقاد ًرا على تقديم المساعدة
والمساندة االجتماعية لآلخرين ،ويكون أقل عرضةً لالضطرابات النفسية ،وقادراً على حل مشكالته بطريقة إيجابية سليمة؛
لذلك نجد أن الدعم النفسي االجتماعي يلعب دو ًرا مه ًما في تخفيف ِحدة الضغوط النفسية.
ويرى الباحث أهمية ضرورة وجود الدعم النفسي االجتماعي واستمراريته في حـياة رجل الشرطة بصفـة عامة وخاصةً
أثناء تعرضه للضغوط النفسية التي يتعرض لها يوميًا ألنه يزيد من قدرته على التعامل مع الضغوط الحياتية اليومية بشكل
أكثر نجاحاً ،وينمي لديه الثقة بالنفس ،ويزيد من درجة المشاعر االيجابية تجاه اآلخرين.
ويرى (هارون توفيق )034 :83 ،0999،أن الدعم النفسي االجتماعي في العمل أو المنزل أو الصداقات.....الخ قد تزودنا
بعازل فعال ومخفف للصدمات ضد آثار الضغوط النفسية،
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فقد أوضحت بعض الدراسات أن اإلصابة بأمراض القلب لدى الشعب الياباني أقل عنها في الواليات المتحدة األمريكية،
ويرجع ذلك إلى مالمح معينة ألسلوب حياة اليابانيين مثل المشاركة في اتخاذ القرار واالنتماء للجماعة والهوية المشتركة
واستشارة الجماعة.
ويعتبر الدعم النفسي االجتماعي مصد ًرا ها ًما من مصادر األمن الذي يحتاجه رجل الشرطة من الذين يعيشون حوله
عندما يشعر أن هناك ما يهدده ،وأن طاقته قد أُن ِهكت ،وأنه يحتاج إلى دعم ،وعون ومساندة ،وقد يكون الدعم بالنصيحة
الطيبة والتسامح والرفق ،أو بتقديم معلومات مفيدة ،أو بتقديم المال ،وكل ذلك يدخل في إطـار األخالق العالية ،والفضائل
النبيلة التي دعا إليها اإلسالم ،وحثّت عليها الشرائع السماوية.

مشكلة البحث :ويمكن بلورة مشكلة البحث في التساؤل التالي- :
 ما حجم واتجاه العالقة بين الدعم النفسي االجتماعي وعالقته بالضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في دولة قطر؟
ويتفرع من هذا التسـاؤل التـساؤالت التالية- :
 هل توجـد فروق ذات داللـة إحصائية في أبعاد الدعم النفسي االجتماعي لدى رجال الشرطة؟


هل توجد فروق ذات داللـة إحصائية في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في ضوء
متغير الخبرة؟



هل توجد فروق ذات داللـة إحصائية في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في ضوء
متغير المؤهل الدراسي؟



هل توجد فروق ذات داللـة إحصائية في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في ضوء
متغير الحالة االجتماعية؟

أهــداف البحث :يستــهدف البحث الحــــالي- :


التعرف على العالقة بين الدعم النفسي االجتماعي وعالقته بالضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في دولة قطر

 التعرف على مستوى أبعاد الدعم النفسي االجتماعي لدى رجال الشرطة في دولة قطر


التعرف على مدى انتشار الضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في دولة قطر.



التعرف على داللة الفروق في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى رجال الشرطة والتي ترجع
إلى الحالـة االجتماعية ،الخبرة ،المؤهل الدراسـي
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أهمية البحث :يلعب الدعم النفسي االجتماعي دو ًرا ها ًما في التأثير على إدراك رجل الشرطة للضغوط النفسية والتعامل
معها ويتضح أهمية البحث الحالي في أهميتين :األهمية النظرية واألهمية التطبيقية كما يلـي- :
 األهمية النظرية- :دراسة العالقـة بين الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في دولة قطر.


قد يفيد البحث في وضع برامج عالجية لضـبط وإدارة الضغوط النفسية لدى رجال الشرطة في دولة قطر.



قد يفيد نتائج البحث في بناء برامج لتنمية الدعم النفسي االجتماعي ،وتدعيم شبكة العالقات االجتماعية لدى رجال
الشرطة في دولة قطر.

 أهميـة الدور الذي يمكن أن يلعبه الدعم النفسي االجتماعي في التخفيف من حدة الضغوط النفسية ومن ثم؛ انعكاس
ذلك على رجل الشرطة في عمله وتعـامله مع اآلخرين.
 األهمية التطبيقية :إثراء المكتبة العربية بمقياسين من إعداد الباحث :مقياس الدعم النفسي االجتماعي ،ومقياس
الضغوط النفسية لرجال الشرطة ،لعل توفر مثل هذه المقاييس يفيد في دراســات وبحوث ميدانية جديدة.


قد يساعد البحث في تحسين كـفاءة رجل الشرطة وقدرته على القيام بواجباته الشرطية.

 اإلسهام في مساعدة الباحثين الجدد بما يقدمه هذا البحث من نتائج وما يثيره من مقترحات.
مصطلحـات البحث اإلجرائية :مفهوم رجال الشرطة في اللغة عند محمد مرتضى ( )005 :0970ال ُشرْ طَة واحد ال ُشرْ ط
كصُرد وهم أول كتيبة من الجيش تشهد الحرب وتتهيأ للموت ،وهم نخبة السلطان ألنهم جعلوا ألنفسهم عالمات يعرفون بها
قال الزمخشري ومنه صاحب ال ُشرطة والشرطة أيضًا :طائفة من أعوان الوالة.
الشرطة اصطالحًا عند (عواض بن سالم )00 :0101 ،هي هيئة نظامية مدرسية تدريبًا خاصًا للمحافظة على األمن وتطبيق
األنظمة ،وتنفيذ أوامر الدولة وتعليماتها دون المساس بأموال الناس وأعراضهم وحرياتهم الشخصية إال في حدود النظام.
التعريف اإلجرائي لرجال الشرطة :هم الموظفون الحكوميون الذين تكمن مهمتهم بالحفاظ على النظام والعمل على منع
وقوع الجرائم وحماية ارواح افراد مجتمعها والعمل على تنفي ِذ اللَّوائح .
مفهوم الدعم النفسي االجتماعي :ذكرت ( أسماء السرسي ،أماني عبد المقصود  ) 00 :0110،أن الدعم النفسي
االجتماعي هو المساعدة االنفعالية ،والمادية واألدائـية التي يتلقاه الفرد من قبل اآلخرين المحيطين به كاألسرة،
واألصدقاء ،الجيران ،زمالء العمل أو الفصل ،ومدى قدرة الفرد على تقبل وإدراك هذه المساعدة.
التعريف اإلجرائي :يرى الباحث أن الدعم النفسي االجتماعي هو مجموعة المساعدات المادية والوجدانية والمعلومات التي
تُقدم باستمرار لرجل الشرطة من جانب األسرة واألصدقاء وزمالء العمل.
مفهوم الضغوط النفسية :ويعرف (عباس متولي )005 :0111 ،الضغوط النفسية بأنها مجموعة من األحداث الضاغطة
التي يتعرض لها الفرد أثناء القيام بمهنته والتي تشكل تهديدًا لذاته ألنها تكون أكبر من إمكاناته الذاتية وتؤدي إلى استجابات
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انفعالية حادة ومستمرة لديه ،ويصاحب ذلك مظاهر سلبية تنعكس على أداء الفرد وحالته النفسية والسلوكية كرد فعل لتلك
الضغوط.
التعريف اإلجرائي للضغوط النفسية :يرى الباحث أنها حالة من الضيق والتوتر والقلق واالكتئاب بتعرض لها الفرد نتيجة
عدم توافقه النفسي مع المؤثرات الخارجية أثناء القيام بعمله فيشعر بعدم رضا عن ذاته وعمله.
حـــدود البحث :يتحدد البحث الحالي بخصائص عينة البحث التي تتكون من ( )011رجل شرطة من رجال شرطة قطر
يتراوح أعمارهم ما بين ( )01- 01عا ًما متنوعي الخبرة العملية ،والتخصص األكاديمي والمؤهل الدراسـي ،والحالـة
االجتماعـية خـالل العام الميالدي  ،0101كـما يتحدد البحث الحالي بطبيعة متغيرات موضوع البحث وهي الدعم النفسي
االجتماعي والضغوط النفسية التي تقاس باألدوات المستخدمـة فيها ،كما تتحدد بالزمان والمكان اللذان تم إجراء البحث
فيهما
أدوات البحث :مقياس الدعم النفسي االجتماعي
مقياس الضغوط النفسية

إعداد الباحث
إعداد الباحث

الفصل الثاني (المفاهيم النظرية للبحث)
المبحث األول :أوالً :الدعم النفسي االجتماعي
مفهوم الدعم النفسي االجتماعي:
مفهوم الدعم النفسي االجتماعي في اللغة :يرى الباحث أن الدعم هو المساندة ،وقد ذكر ابن منظور في معجمه لسان
العرب ( )0004 :0118أن المساندة من سند ،والسند ما ارتفع من األرض في قُبل الجبل أو الوادي ،والجمع إسناد ،وكل
شيء أسندت إليه شيئا ً فهو مسند ،وقد سند إلى الشيء يسند سنوداً واستند وتساند وأسند وأُسند غيره ،ويقال ساندتـه إلى
الشيء فهو يتساند إليه ،وساند الرجل مساندة إذ عاضدته وكانفته.
ذكرت (أسماء السرسي ،أماني عبد المقصود  )00 :0110،أن مفهوم الدعم النفسي االجتماعي هو المساعدة االنفعالية،
والمادية واألدائية التي يتلقاه الفرد من قبل اآلخرين المحيطين به كاألسرررة ،واألصرردقاء ،الجيران زمالء العمل أو الفصررل،
ومدى قدرة الفرد على تقبل وإدراك هذه المساعدة.
ويذكر (محمد السيد  )018: 0998،أنه مقدار ما يحصل عليه الفرد من مساعدة على مواجهة المواقف الضاغـررررطة في
حياته من اآلخرين كالزوج والزوجة واألصدقاء ،وزمالء العمل أو الدراسـة والوالدين والمدرسين والرؤساء المباشرين.
التعريف اإلجرائي :يرى الباحث أن الدعم النفسي االجتماعي هو مجموعة المساعدات المادية والوجدانية والمعلومات التي
تُقدم باستمرار لرجل الشرطة من جانب األسرة واألصدقاء وزمالء العمل.
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ويرى الباحث أنه ينبغي توافر عدة شروط وضوابط حتى يقدم لرجل الشرطة الدعم النفسي االجتماعي بصـورة صحية
ومستمرة ،وهي كالتالي:
 أن يدرك رجل الشرطة أنه يوجد لديه عدد كاف من األشخاص في حياته يرجع إليهم عند الحاجة.
 أن يكون لدى مقدم الدعم درجة من الرضا عن هذا الدعم النفسي االجتماعي الذي يقدمه لرجل الشرطة
 أن الدعم النفسي االجتماعي يقدم وقت األزمات والمشكالت والمناسبات السارة ،وغير السارة.
 أن الدعم النفسي االجتماعي شكل من أشكال التفاعل مع اآلخرين.
أهمية الدعم النفسي االجتماعي
قد يخفف الدعم النفسي االجتماعي من المعانـاة النفسية ،ويزيد من الشعور بالسعادة ،ويزيد من تقدير الذات والثقة بالنفس،
ويولد درجة من المشاعر االيجابية ،ويزيد من قدرة الفرد على مقاومـة اإلحباط.
ويرى (علي عسكر ) 007،008: 0113،أن الدعم النفسي االجتماعــي يعمل داخـــــــــل المنظمة في اتجاهين كالهــما
لصالح الطرفين :الفرد والمنظمة  ،فمن جانب يزيد من استجابات الفرد في العمل ألنه يحقق حاجات مهمة مثل الضمان،
القبول االنتماء ،المحبة ،وتوفير الفرص للعالقات االجتماعية ،وبث روح التعاون والتآلف بين العاملين ،ومن جانب آخر
فإن الدعم النفسي االجتماعي يعمل كمنطقة عازلة أو مخففة للضغوط  ،ويتم ذلك من خالل التعاطف وتقديم المساعدة .
ويرى الباحث أهمية ضرورة وجود الدعم النفسي االجتماعي واستمراريته في حـياة رجل الشرطة بصفـة عامة وخاصةً
أثناء تعرضه للضغوط النفسية والشرطية ألنه يزيد من قدرته على مقاومة اإلحباط والتعامل مع الضغوط الحياتية اليومية
بشكل أكثر نجاحاً ،وينمي لديه الثقة بالنفس والشعور باألمن النفسي ،ويزيد من درجة المشاعر االيجابية تجاه اآلخرين.
أشكال الدعم النفسي االجتماعي:
توصل ك ٌل من (كوهين ،ويلز  ) Cohen&Wills,1985:336-375إلى أربعة أشكال للدعم النفسي االجتماعي هي:
 دعم التقدير  Esteem Supportويتمثل هذا النوع من الدعم النفسي االجتماعي في تقديم أشكال مختلفة من
المعلومات لمساعدة الفرد على تعميق إحساسه بأنه مقبول من اآلخرين ،ولديه مقومات التقدير الذاتي من المحيطين
به ،وهذا يعطي اإلحساس بالقيمة الشخصـية واحترام الذات ،وهذا النوع من الدعم النفسي االجتماعي يطلق عليه
العديد من المسميات األخرى مثل المساندة النفسية والمساندة التعبيرية ومساندة احترام الذات ،ومساندة التنفيس
والمساندة الوثيقة
 الدعم بالمعلومات  :Informational Supportيظهر هذا النوع من الدعم النفسي االجتماعي في إمداد متلقي
المساندة بالمعلومات التي تفيده في حل مشكلة صعبة يواجهها في حياته اليومية،
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 ومن خالل إبداء النصـح له أو توجيهه أو إرشاده ويطلق على هذا النوع من الدعم بعض المفاهـيم األخـرى مثل
دعم التوجيه المعرفي ،والدعم بالنصح واإلرشاد.
 الصحبة االجتماعية  :Social Companionshipقضاء الفرد مع اآلخرين المحيطين به في ممارسة بعض
األنشطة الترفيهية والترويحية والمشاركة االجتماعية في المناسبات المختلفة إلشباع الحاجة إلى االنتماء والتواصل
مع اآلخرين ،ومساعدة الفرد على التخلص من قلقه وهمومه  ،والتخفيف عنه في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة.
 الدعم اإلجرائي  :Procedural Supportتقديم المساعدات المادية وقت حاجة المتلقي لها في حل مشكالته
اليومية ،أو تقديم الخدمات العينية لتخفيف أعباء الحياة عليه ،ويطلق على هذا النوع بضع مسميات مثل مساعدة
العون ،أو المساعدات المادية أو المساندة الملموسة.
ويتضح للباحث أن عدداً من الباحثين يتفقون على هذه األشكال مثل (اكسفورد ،أرجايل  ،داك نوريس وكانتز  ،هـاوس)
.
مصادر الدعم النفسي االجتماعي :ويرى الباحث أن مصادر الدعم النفسي االجتماعي يختلف باختالف المرحلة العمريـة
ً
متمثال في األسرة (األم واألب واألشقاء) ويأتي الدعم النفسي االجتماعي
التي يمر بها الفرد ففي مرحلة الطفولة يكون الدعم
لرجل الشرطة من ثالثة مصادر رئيسية هي:
 األسرة :ويمثلها (األم واألب واألشقاء والزوجة واألبناء) وهي تقلل من تأثير عدم القناعة بعمله ،وتساعد رجل
الشرطة على التكيف ،ويتم عن طريقه تعزيز مصادر االقتناع األخرى من خالل اإلنجازات التي يسهم بها رجل
الشرطة ،وقد تعوضه عن المشاعر السالبة التي يشعر بها في عمله وتعزز من احترام الذات لديه.
 الزمالء واألقران :داخل مؤسسته و يمثله (زمالء رجل الشرطة ،أقرانه في عمله) فالدعم النفسي االجتماعي من
زمالء وأقران العمل و التماسك في جماعة و وارتفاع درجة التفاعل اإليجابي والمودة بينهم قد يقلل من ح ِدة
الضغوط والمشكالت لدى رجل الشرطة.
 رؤساء العمل :يرى الباحث أن رؤساء العمل مصدر من مصادر الدعم النفسي االجتماعي ،فهم بالنسبة لرجل
الشرطة المرجعية التي يلجأ إليها غالبا ً في حال تعرضه للعديد من المشكالت والعقبات كما أنه يتأثر بهم ويؤثر
فيهم كذلك فاإلنسان كائن اجتماعي بطبعه ال يستطيع العيش بمفرده ،وبحاجة دائما ً إلى تكوين عالقات قائمة على
االحترام والتقدير
اآلثار اإليجابية للدعم النفسي االجتماعي
وتقسم اآلثار المفيدة للدعم النفسي االجتماعي إلى نوعين هما:
 آثار مباشرة تشمل التأثير اإليجابي للدعم النفسي االجتماعي سواء كان الفرد يتعرض لضغوط أو مشكالت أم ال.
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 آثار مخففة وتشير إلى أن مستوى الدعم النفسي االجتماعي المرتفع يحمي الفرد من حدة التعب واإلجهاد والضغوط
دور الدعم النفسي االجتماعي في حياة رجل الشرطة:
 أوالً :الدور اإلنمائي:
ويشير (محمد محمد )58 : 0101،إلى أن الدعم النفسي االجتماعي يلعب دو ًرا ها ًما في بناء الذات  ،وزيادة إحساس الفرد
بذاته فقد تبين أن األفراد الذين لديهم عالقات اجتماعية يتبادلونها مع غيرهم ،ويدركون أن هذه العالقات موثوق بها أفضل
من الناحية النفسية من أولئك الذين يفتقدون هذه العالقات.
 ثانياً :الدور الوقـائي:
أشارت كل من كوترونا ،ريوسيل ) )Cutrona,Russell,1990:47-54إلى أن الدعم النفسي االجتماعي وإتاحة عالقات
ُمرضية تتميز بالحب والود والثقة تعمل كحواجز أو مصدات ضد التأثير السلبي لضغوط الحياة على الصحة الجسمية
والنفسية ،كذلك فإن طرقا ً عدة للدعم النفسي االجتماعي يمكن أن يخفف من الضغوط ومنها ما كان لها التأثير المباشر على
نظام الذات والذي يزيد من تقدير الذات والثقة بها ،وربما كان لها تأثيراً مباشراً على النظام االنفعالي؛ إذ يولد التفاعل
المدعم درجة من المشاعر االيجابية تخفف من القلق واالكتئاب.
ويرى الباحث أن الدعم النفسي االجتماعي يلعب دوراً هاما ً في حياة رجل الشرطة في مجموعة من المواقف ،ومن هذه
المواقف الوقاية من االكتئاب في حالة األحداث المؤلمة ،والتخفيف من األحزان وتخفيف آثار األسى والتخفيف من آثار
ضغوط العمل في بيئات ذات مشقة وإجهاد.
شروط تقديم الدعم النفسي االجتماعي:
يذكر شين ،وستنلي ( ) Shinn &Stanley,1984:55-76بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في عملية الدعم النفسي
االجتماعي لكي يكون فاعل ،وذات تأثير إيجابي على المتلقي ،ومن أهم تلك الشروط -:
 كمـية الدعم :يجب أن يكون المانح للدعم عند تقديم الدعم معتدالً في إعطاء الدعم حتى ال يكون اتكاليا ً واعتماديا ً على
غيره في المواقف األخرى وأال تكون كمية الدعم قليلة جداً بحيث ال تقدم الدور المطلوب منها
 اختيار التوقيت المناسب لتقديم الدعم :يعتبر التوقيت المناسب لتقديم الدعم من أدق وأصعب مهارات الدعم النفسي
االجتماعي فعلى سبيل المثال إذا كان تقديم الدعم بعد الظروف الضاغطة بفترة زمنية طويلة ،قد تكون غير مناسبة،
فاختيار الوقت المناسب من قبل المانح للدعم يساعد الفرد على إدراك الدعم النفسي االجتماعي بصورة صحيحة
ومفيدة.
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 مصـدر الدعم :مصادر الدعم النفسي االجتماعي والمتمثلة في رؤساء العمل ،وزمالء العمل واألسرة ،واألقارب
والجيران ،واألفراد الذين يوفرون الرعايـة الصحية والنفسية والمرشد النفسي ،وعلماء الدين ،البد أن تتوفر فيهم
بعض الخصائص والتي تتمثل في المرونة والنصح ،والصالبة النفسية والفهم الكامل لطبيعة المشكلة التي يمر بها
المتلقي حتى يساهموا بفاعلية في تقديـم الدعم.
 كثافـة الدعم :يقصد بها تعدد مصادر الدعم االجتماعي لدى المتلقي ،مما قد يساهم سريعاً في حل مشكلته التي يمر بها،
ويساعده على تخطي األزمات المختلفة في حياته.
 نوع الدعم النفسي االجتماعي :يتمثل في القدرة والمهارة والفهم لدى مانحي المساندة في تقديمها بما يتناسب مع
ما يدركه ،ورغبه المتلقي لطبيعة المساندة التي تُقدم إليه ،وتتناسب مع تصرفاته وسلوكياته.
 التشابه والفهم المتعاطف :كلما كان هناك تشابه في المشكالت كان التعاطف أكبر ،فالتشابه النفسي واالجتماعي
للمانح والمتلقي تساعد كثيراً في إدراك المساندة.
ويرى الباحث أن مقدم الدعم ينبغي عليه ان يقدم الدعم النفسي االجتماعي باستمرار لرجل الشرطة لما له من آثار إيجابية
متعددة على سلوك رجل الشرطة  ،ويكون الدعم النفسي االجتماعي من قبل مقدم الدعم لرجل الشرطة في شكل دعم مادي
أو معنوي أو معلومات ،وغير ذلك  ،ومن هذه الصور ما يلي  :ن يُشعر رئيس العمل رجل الشرطة دائ ًما بأهميته ،يشاركه
همومه و مشاكله ،يساعده على الهدوء واالسترخاء عندما يكون متوتراً ،ويمده بالمعلومات والمعارف المفيدة ،يتقبله بمزاياه
و عيوبه ،و يرشده إلي من يجد عنده المساعدة ،ويساعده على التفكير الجيد ،ويقدم له النصيحة عندما يقوم بعمل ما ،ويالزمه
في وقت الضيق ويقف دائما بجواره ،ويساعده على تنظيم أفكاره  ،ويساعده على اتخاذ قراراته المهمة  ،ويشجعه على
عمل األشياء الصعبة  ،ويقف بجانبه عندما يحتاج لمساعدته .
الدعم النفسي االجتماعي في اإلسالم
اهتم الدين اإلسالمي بالدعم النفسي االجتماعي بين الناس ،فقد ّ
حث المسلمين على دعم بعضهم البعض فنجده في ذلك قد
سبق كافة المؤسسات والجمعيات الحكومية واألهلية التي تقوم بتلبية حاجات أفراد المجتمع ،وحادثة الهجرة من أكبر الدروس
في الدعم النفسي االجتماعي ؛ حيث تجد المؤازرة والدعم في الموقف الذي اتخذه األنصار تجاه المهاجرين ،ولقد شبه
الرسول "صلى هللا عليه وسلم " المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم باالستجابة العضوية التلقائية للجسد الواحد الذي
يؤثر بعضه في بعض ،ولقد حثنا رسولنا الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم على الدعم والوقوف بجوار أخينا المسلم في
وقت الشدة والعسر فعن أبي هريرة – رضي هللا عنه-عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال " :من نفس عن مؤمن كربة من
كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن يسر على معسر يسر هللا عليه في الدنيا واآلخرة ،ومن ستر مسلماً
ستره هللا في الدنيا واآلخرة ،وهللا في عون العبد مادام العبد في عون أخيه " رواه مسلم  ،كما ورد الدعم في القرآن الكريم
في استجابة المولى ع ّز وج ّل لطلب سيدنا موسى عليه السالم بأن يرسل معه أخاه هارون كي يكون عونًا له ولسانه الذي
يتحدث به ويساعده ويقويه على مواجهة فرعون وبني إسرائيل فيقول هللا تعالى :على لسان سيدنا موسى عليه السالم "
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ك َونَجْ َع ُل
ُون  ،قَا َل َسنَ ُش ُّد َع ُ
ك بِأ َ ِخي َ
ض َد َ
ص ُح ِمنِّي لِ َسانًا فَأَرْ ِس ْلهُ َم ِع َي ِر ْد ًءا يُ َ
َوأَ ِخي هَا ُرونُ هُ َو أَ ْف َ
ص ِّدقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَ ْن يُ َك ِّذب ِ
صلُونَ إِلَ ْي ُك َما ِبآَيَاتِنَا أَ ْنتُ َما َو َم ِن اتَّبَ َع ُك َما ْالغَالِبُونَ  (.القصص)43، 43: ،
لَ ُك َما س ُْلطَانًا فَ َال يَ ِ
كما أشار(كويك نوتس ) 87: 0113،إلى أن الدعم النفسي االجتماعي يزيد من روح المشاركة والتكافل االجتماعي ،كما
أنه يوحـد األفراد مع بعضـهم البعض في سبيل القـيام ببعض األهداف السامـية وروح التعاون والمشاركـة بين األفراد قد
تساعـد على خفض حدة الضـغوط النفسية ،وعلى الجانب اآلخر فإن االنتماء لجماعـة دينية ما يساعـدك على التواصل مع
اآلخرين الذين هم في حاجة إلى مساعدتك مما يجعلك تشعر أن حياتك قد أصبح لها معنى وقيمة .
ولقد أوجـب اإلسالم التكافل والرحمة والمساعدة ،واألمر باإلحسان للوالدين لما ينتابهم من كبر وضعف ووفاء لبعض ما
قدما لالبن ،ثم ينتقل إلى ذي القربى واليتامى والمساكين والجار القريب والجار األجنبي وابن السبـيل  ،كما يفرض اإلسالم
على القادرين زكاة في أموالهم تُرد إلى الفقراء من المسلمين  ،فأي مساعدة يبديها إنسان نحو إنسان آخر في إطار البر
والتقوى هي بال شك مما يدخل في هذا التعاون ،ويأمر اإلسالم أبناءه بعقد عالقات طيبة مع اآلخـرين وخاصة مع من
يشـاركوننا الدين ،وفي نفس الوقت ال يمنع أن يمد اإلنسان المساعدة لغير المسلم طالما أنه لم يعا ِد أو يحارب ويمتد التعاون
هللا
في الخير ليشمل البشر جميعا ً "يَأَيُّـهَا النَّاسُ إِنَّـا َخلَ ْقـنَا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُ ْنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَبَائِ َل لِتَ َعا َرفُوا إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد َّ ِ
أنقاكم " (.الحجرات)03 :،
ويلزم اإلسالم المسلمين بأداء واجبات اجتماعية يفيد بها بعضهم البعض اآلخر كالزكاة ،فهي تساعد على تنمية مشاعر المودة
بين األغنياء والفقراء ،وتقضي على مشاعر الحقد والحسد والكراهية بينهم فاإلسالم دعا إلى تثبيت الروح الجماعية
واالجتماعية والفرد الذي يريد أن يتوافق مع مجتمعه الذي يعيش فيه البد أن يقيم عالقات اجتماعية سليمة تقوم على احترام
اآلخرين وااللتزام بأخالقيات المجتمع واالمتثال لقـواعده ،ويتضح مما سبق أن الدعم النفسي االجتماعي رغم أنه جزء هام
في حياة التلميذ فإنه أكثر ميالً إلى االستفادة منه عندما يلم به الملمات أو تداهمه المواقف الطارئة أو تنزل به الشدائد ،أو يمكن
أن تجعله تحت حدة الضغوط .
ثان ًيا :المبحث الثاني :الضغوط النفسية
الضغوط ظاهرة اجتماعية نفسية ،وهي ظاهرة تتعلق بالعالقة بين الفرد ،وبناء المجتمع الذي يجد نفسه فيه لذلك فإن أسباب
الضغوط النفسية يمكن أن ترجع للفرد نفسه أو بيئته االجتماعية.
مفهوم الضغوط النفسية:
تعريف الضغوط النفسية اختلفت تعريفات مصطلح الضغط النفسي باختالف االتجاه والمحددات والمجاالت التي يعالجها كلُّ
تعريف على حدة ،فبعض التعريفات اعتمدت على التركيز على عامل المثير الخارجي ،وبعضها اآلخر اعتمدت على معالجة
االستجابات للمثيرات المختلفة ،وهناك تعريفات قامت أيضا ً على دراسة عامل المثير واالستجابة معاً.
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يعرف الضغط النفسي لغة (ابن منظور )0590: 0118 ،على أنه يأتي من الضغط والضغطة :عصر الشيء إلى شيء،
ضغطه يضغطه ضغطا :زحمه إلى حائط ونحوه ،ومنه ضغطه القبر .وفي الحديث لتضغطن على باب الجنة أي تزحمون،
يقال :ضغطه إذا عصره وضيق عليه وقهره
وعليه فالضغط لغة هو الضيق والزحمة التي يشعر بها الفرد عند مواجهته تهديدا يخل بتوازنه ويؤثر على تكيفه بصورة عامة
ليشير إلى تلك القوة التي تحدث له مجموعة من التغيرات النفسية والفزيولوجية ،فالضغوط خاصية للحياة ،وبقدر استمرارها
بقدر ما يتبعها من استجابات نفسية وجسمية غير صحية.

.

ويذكر (عبد الرحمن الطريري  )00-8 : 0994 ،مصطلح الضغط النفسي هو جميع العوامل الخارجيّة التي تضغط على
الحالة النفسيّة للفرد لدرجة تجعله في حالة من التوتر والقلق والتأثير السلبي في قدرته على تحقيق التكامل والتوازن في
شخصيته ،باإلضافة إلى فقدان االتزان االنفعالي وظهور أنماط سلوكية جديدة ،وتظهر هذه الضغوط عند مواجهة الفرد أمراً
مل ّحا ً يتوجّب االستجابة الصحيحة له أو مطلبا ً ال يملك القدرة الكافية لتلبيته ،أو أنه يقع خارج حدود استطاعته ،كما ع ّرف
الكثير من العلماء مصطلح الضغوط النفسية فقد عرّفها (الزاروس) بأنها مجموعة من المثيرات التي تصيب الفرد ،ومح ّ
صلة
االستجابات المترتّبة عليها ،باإلضافة إلى مستوى الخطر الذي يقوم الفرد بوضعه وتقديره للمثير ،واألساليب واالستراتيجيات
التي تساعد على عملية التكيف مع كافة أشكال الضغوط ،والطرق الدفاعية النفسية التي تستدعي استخدامها في الظروف
المختلفة .كما عرفها (ولتر جملش) بأنه التوقعات واألفكار ال ُمسبقة التي تتكوّن عند الفرد تجاه عجزه أو عدم قدرته على إظهار
االستجابات المناسبة للمثيرات التي قد يتع ّرض لها ،أو اآلثار الجانبيّة واألعراض التي تنتج عن االستجابات غير الصحيحة
والخاطئة ،وعرف (جيمس كويك وجوناثان كويك) الضغوط النفسيّة بأنها االستجابات التي تشمل حالة الالشعور التي يم ّر بها
الفرد ،حيث تتطلب منه استنزاف واستنفار كافة أشكال الطاقة الطبيعيّة في جسم اإلنسان لتهيئته لمواجهة الظروف الصعبة.
ومن خالل تعريف العلماء للضغوط النفسية يرى الباحث أنها مزيج من ثالثة عوامل مهمة؛ وهي البيئة الخارجيّة التي يعيش
فيها الفرد ،والمشاعر واألحاسيس السلبيّة التي تسيطر على الفرد ،باإلضافة إلى مجموعة االستجابات الجسميّة الفسيولوجيّة
الصادرة عنه ،لتظهر بذلك الضغوط النفسيّة عند تفاعل هذه العوامل مع بعضها بطرق خاصة ،لتُنتج بدورها حاالت القلق
واالكتئاب والتوتر التي تسيطر على ذات الفرد ونفسيّته.
اصطالحا  :تعرفه (إعتدال معروف  ) 00 : 0110 ،بأنه حالة نفسية وذهنية واجتماعية يتعرض لها
مفهوم الضغط النفسي
ً
اإلنسان وتتسم بالشعور باإلرهاق الجسمي والبدني الذي يصل إلى االحتراق  ،كما تتسم بالشعور بالضيق والتعاسة  ،وعدم
القدرة على التوافق  ،وما يصاحب ذلك من عدم الرضا عن النفس أو المنظمة أو المجتمع بصفة عامة .
ويذكر ( علي علي  ) 017 : 0997 ،أن ) ) Hinkleيعرف الضغط النفسي بأنه التوترات أو األحمال الثقيلة التي تُلقى على
كاهل الفرد  ،ويؤكد على أن الضغط أو الخبرات الضاغطة يمكن معرفتها من خالل المحرك لالستجابة " سبب الضغط "
واالستجابة  ،وتكون لهذه االستجابة تأثيرها على األجهزة البيولوجية والنفسية للفرد
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ويعرف (عباس متولي ) 005 : 0111 ،الضغوط النفسية بأنها مجموعة من األحداث الضاغطة التي يتعرض لها الفرد أثناء
القيام بمهنته والتي تشكل تهديدًا لذاته ألنها تكون أكبر من إمكاناته الذاتية وتؤدي إلى استجابات انفعالية حادة ومستمرة لديه
ويصاحب ذلك مظاهر سلبية تنعكس على أداء الفرد وحالته النفسية والسلوكية كرد فعل لتلك الضغوط .
التعريف اإلجرائي للضغوط النفسية :يرى الباحث أنها حالة من الضيق والتوتر والقلق واالكتئاب بتعرض لها الفرد نتيجة
عدم توافقه النفسي مع المؤثرات الخارجية أثناء القيام بعمله فيشعر بعدم رضا عن ذاته وعمله.
مراحل الضغط النفسي :ويذكر ( هارون توفيق  ) 0999:50،50 ،أن هانز سيلي يعتبر من األوائل الذين تحدثوا عن التجارب
المتنوعة على الحيوان واإلنسان وقد تبين أن التعرض المستمر للضغط النفسي يؤدي إلى حدوث اضطرابات في أنحاء الجسم
المختلفة مما يؤدي إلى ظهور األغراض الذي أطلق عليها سيلي اسم زملة أعراض التكيف العام وهذه الزملة تحدث من خالل
ثالث مراحل:
المرحلة األولى :وتسمى استجابة اإلنذار :في هذه المرحلة يستدعي الجسم كل قواه الدفاعية لمواجهة الخطر الذي يتعرض
له فيحدث نتيجة التعرض المفاجئ لمنبهات لم يكن مهيئا ً لها وهي عبارة عن مجموعة من التغيرات العضوية الكيميائية،
فترتفع نسبة السكر في الدم ،ويتسارع النبض ويرتفع الضغط الشرياني ،فيكون بالتالي الجسم في حالة استنفار وتأهب من
أجل التكيف مع الفاعل المهدد .وتنقسم إلى مرحلتين :مرحلة الصدمة وطور الصدمة.
مرحلة الصدمة :خالل هذه المرحلة ،يمر للجسم بعدة التغييرات مثل نقص حجم الدم ،نقص صوديوم الدم ،نقص بوتاسيوم
الدم ،نقص السكر في الدم ،مع ظهور تأثير اإلجهاد عليه .هذه المرحلة تشبه مرض أديسون .مقاومة العضو للتوترات تنخفض
مؤقتًا إلى ما دون المدى الطبيعي وقد يكون هناك بعض الصدمة (مثل صدمة الدوران).
المرحلة المضادة للصدمة :فعندما يتم تحديد التهديد أو الضغط ،يبدأ الجسم في االستجابة ويكون في حالة من اإلنذار .خالل
هذه المرحلة ،يتم تنشيط الجهاز العصبي التاجي والجهاز العصبي الودي ،ويتم إنتاج الكاتيكوالمين مثل األدرينالين ،وبالتالي
الدخول في وضع القتال أو الطيران (باإلنجليزية .)flight or fight :مما ينتج عنه زيادة وزن العضالت ،وزيادة ضغط الدم
بسبب ضيق األوعية وعدم انتظام دقات القلب ،وزيادة الجلوكوز في الدم.
المرحلة الثانية :وتسمى بمرحلة المقاومة .فإذا استمر الموقف الضاغط فإن مرحلة اإلنذار تتبعها مرحلة أخرى وهي مرحلة
المقاومة لهذا الموقف وتشتمل هذه المرحلة األعراض الجسمية التي يحدثها التعرض المستمر للمنبهات والمواقف الضاغطة،
التي يكون الكائن الحي قد اكتسب القدرة على التكيف معها .وتعتبر هذه المرحلة هامة في نشأة أغراض التكيف أو ما يسمى
باألعراض السيكوسوماتية ،ويحدث ذلك خاصة عندما تعجز قدرة اإلنسان على مواجهة المواقف عن طريق رد الفعل التكيفي،
ويؤدي التعرض المستمر للضغوط إلى اضطراب التوازن الداخلي مما يحدث مزيداً من اإلفرازات الهرمونية المسببة
لالضطرابات العضوية .وتشهد المرحلة الثانية زيادة في إفراز الجاليكورتيكويد ،والتي تساهم في تكثيف االستجابة النظامية
مع زيادة تركيز الجلوكوز والدهون والحمض األميني/البروتين في الدم.
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المرحلة الثالثة :في المرحلة الثالثة يمر الجسم بإحدى المرحتلين ،وهما االستنفاد أو التعافي:
مرحلة التعافي :تحدث عندما تنجح آليات النظام في التغلب على تأثير الضغوطات.
مرحلة اإلرهاق :في هذه النقطة ،تنضب كل الموارد الموجودة في الجسم ،وتبدأ أعراض النظام العصبي الذاتي التلقائي في
الظهور (التعرق ،ارتفاع معدل ضربات القلب ،إلخ) .استمرار الجسم في هذه المرحلة قد يسبب الضرر على المدى الطويل
مما يؤدى إلى انهيار الجهاز المناعي.
عناصر الضغوط النفسية :يرى الباحث أنه يوجد ثالثة عناصر رئيسية للضغوط النفسية في المؤسسة أو المنظمة التي يعمل
بها الفرد أو رجل الشرطة فال يمكن أن يحدث الضغط بدون توفر أي عنصر من هذه العناصر ،وهذه العناصر هي:
 عنصر المثير :ويحتوي هذا العنصر على المثيرات األولية الناتجة عن مشاعر الضغوط وقد يكون مصدر هذا
العنصر البيئة أو المؤسسة أو الفرد ،
 عنصر االستجابة :يمثل هذا العنصر ردود الفعل الفسيولوجية والنفسية والسلوكية التي يبديها الفرد مثل القلق والتوتر
واإلحباط وغيرها.
 عنصر التفاعل :وهو التفاعل بين العوامل المثيرة والعوامل المستجيبة.
مصادر الضغوط النفسية- :
 الدعم النفسي االجتماعي :يصنف ماسلو الحاجة االجتماعية ضمن الحاجات االساسية لإلنسان وعليه يعد عدم الدعم
النفسي االجتماعي مصد ًرا من مصادر ضغوط العمل ،لذا فإن تقديم الدعم النفسي االجتماعي داخل أي مؤسسة
يساهم مساهمة مباشرة في مساعدة العاملين على أداء دورهم بفاعلية أكبر ،كذلك المؤسسات تستطيع تحقيق الصحة
النفسية للعمال من خالل خلق جو صالح للعمل يتصف بالروح المعنوية العالية.
 مشكلة العالقة مع اآلخرين :كالتعامل مع نوعيات صعبة من الجمهور ،وكذلك العمل مع رئيس كثير النقد ،وال
يراعي الجوانب اإلنسانية ،وال يقدر مجهودات الفرد ،وأحيانًا يكون زمالء العمل ال يقدمون الدعم النفسي االجتماعي
لزمالئهم اآلخرين ،ويثيرون مشكالت عدة تولد نوعًا من التوتر في العالقات.
 االتصال :يرى ( محمد شبير  ) 00 : 0119 ،أن شكل االتصال وآلياته داخل المؤسسات يعد أحد أسباب ضغوط
ً
عامال مه ًما في تخفيف الضغوط
العمل  ،حيث أن االتصال الواضح المبني على الثقة المتبادلة بين الطرفين يشكل
في بيئات العمل  ،وإن قلة الثقة المتبادلة بين المدير ومرؤوسيه تؤثر سلبًا على كفاءة االتصال بينهما والتي تؤدي
بدورها إلى خلق جو من التوتر بين الطرفين .
 المشكالت النفسية (االنفعالية) :يوضح (عبد الرحمن سليمان )005 :0994 ،أن من مصادر الضغوط النفسية
الثورة والغضب واالكتئاب والفتور واإلثارة وسرعة التهور.
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 المستوى الفردي أو الشخخخخخصخخخخي :ذكر ( فرويد نبرجر  ) 059 : 0975 ، Freudenbergerأن المخلصررررين
والملتزمين هم أكثر الناس عرضررررة للضررررغوط النفسررررية ،واألفراد ذوو الدافعية القوية للنجاح المهني  ،فالجماعة
المهنية األكثر مثالية ،والتزاما ً بمهنتها هم األكثر تعرضرررا ً للضرررغوط النفسرررية نتيجة بعض األسرررباب الشرررخصرررية
والفردية وهي كالتالي :
 مدى واقعية الفرد لتوقعاته وآماله وطموحاته.
 مدى اإلشباع الفردي خارج نطاق العمل ،فزيادة االهتمام بالعمل يزيد من اإلنهاك.
 األهداف المهنية.
 مهارات التكيف العامة.
 النجاح السابق في مهن ذات تحدي لقدرات الفرد.
 درجة تقييم الفرد لنفسه.
 الوعي والتبصر بمشكلة اإلنهاك النفسي.
 المستوى االجتماعي :ترى (نوال عثمان  ) 00،07 : 0118 ،أن الضـغوط االجتماعية التي تقع على رجل
الشرطة في عالقاتـه المختلفة متعددة حيث يوجد عدد من العوامل االجتماعية التي تعتبر مصدراً للضغوط
النفسية منها :
 التغيرات االجتماعية االقتصادية التي حدثت في المجتمع ،وما ترتب عليها من مشكالت.


طبيعة التطور االجتماعي والثقافي بالمجتمع التي تساعد على إيجاد بعض المؤسسات الهامشية التي ال
تلقى دعما ً من المجتمع ،فيصبح العاملون أكثر عرضة للضغوط النفسية.

أمراض الضغوط النفسية- :
عندما يفقد الفرد القدرة على التحكم في المصادر التي تسبب له ضيقًا فإن جسمه يمر بحالة تُعرف بالمواجهة أو الهروب ،ومن
ثم تزداد ضربات القلب ،ويتحول الدم من األطراف إلى العضالت الداخلية ،وتتسع حدقة العين ،وهذه عمليات حيوية غير
طبيعية للجسم تظهر مع استمرار المصادر المسببة للضيق ،كما أن هذه االضطرابات ال تظهر في وقت واحد ،وال على جميع
األفراد ،فلكل فرد له ادراكه المميز للمواقف الحياتية.
ويصنف (على عسكر  ) 39 : 0998 ،هذه االضطرابات على النحو التالي :
 االضطرابات الجسمية :مثل العرق الزائد والصداع بأنواعه وآالم العضالت ،وعدم االنتظام في النوم ،واإلمساك
وآالم أسفل الظهر ،والقرحة ،والتغير في الشهية.
 االضطرابات االنفعالية :مثل سرعة االنفعال ،وتقلب المزاج ،وسرعة الغضب ،والعدوانية ،والشعور باإلنهاك
االنفعالي أو االحتراق النفسي واالكتئاب وسرعة البكاء.
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 االضطرابات الذهنية :مثل النسيان والصعوبة في التركيز واتخاذ القرارات ،واالضطراب في التفكير ،واصدار
األحكام الخاطئة ،وانجاز المهام بدرجة عالية من التحفظ.
 االضطرابات الخاصة بالعالقات الشخصية :مثل عدم الثقة غير المبررة باآلخرين ،ونسيان المواعيد أو إلغائها قيل
فترة وجيزة ،والسخرية من اآلخرين ،وغياب االهتمام الشخصي.
آليات تجنب الضغوط النفسية:
ذكرت ( بار برا براهم ) 98-89 : 1891 ، Barbara Brahamأن أسلم الطرق لتجنب التعرض للضغوط النفسية
في محيط العمل ما يلي -:


عدم االنشغال الدائم بمهام العمل والحرص على سرعة إنجازه على حساب الحياة الخاصة .

 تجنب إرضاء رؤساء العمل على حساب تعريض الذات لإليذاء واإلحساس بعدم الرضا .
 التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية مع االهتمام بأوقات الراحة والترويح عن النفس .


وضع أولويات للعمل وعدم التسرع في اتحاد القرارات ،بل االعتماد على خطط مسبقة وفق برنامج زمني محدد.

طرق مواجهة الضغوط النفسية  :من طرق مواجهة الضغوط النفسية ما يلي :
 التدريب على المساندة االجتماعية :يرى (جمعة سيد )49: 0117،أن العالقات االجتماعية والروابط األسرية،
والعالقة باآلخرين سواء على أساس ديني أو اجتماعي في غاية األهمية  ،فاإلنسان كائن اجتماعي  ،يفضل التواجد
مع الجماعة ،ويأنس إلى اآلخرين  ،وينفر من العزلة إال في بعض الظروف الخاصة  ،والحاالت المرضية ،وتقدم
هذه األشكال من العالقات مساندة اجتماعية للفرد تعينه على مواجهة ظروف الحياة ،وضغوطها وأحداثها السيئة
 ،وكذلك مناسباتها السارة  ،وقد يجد البعض صعوبة في الحصول على المساندة االجتماعية أو تقديم هذه المساندة،
ويمكن من خالل التدريب مساعدة هؤالء األفراد على كيفية المساعدة ،وكيفية إدارة العالقة باآلخرين بكفاءة أكبر.
 مواجهة اإلنهاك بالتقرب إلى هللا :ويرى الباحث أن الصالة عالج ناجح للغضب والتسرع والتهور ،فهي تعلم
اإلنسان كيف يكون هادئا ً وخاشعا ً وخاضعا ً هلل ع ّز وج ّل ،وتعلمه الصبر والتواضع ،وهذه األشياء تؤثر بشكل جيد
على الجملة العصبية ،وعلى عمل القلب وتنظيم ضرباته وتدفق الدم خالله  ،ويقول هللا تعالى  " :والذين صبروا
ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهـم س ًرا وعالنية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى
الدار "(الرعد  ) 00 :فالمؤمن يصبر ابتغاء وجـه هللا ،وهو في أشد حاالت الضغط النفسي سعيداً راضيا ً بقضاء
هللا وقدره،
 كما أشار (عبد الدايم الكحيل ،د.ت ) 41:أن التقرب إلى هللا والمحافظة على الجوانب الدينية والروحية لها تأثير
إيجابي في نفسية األشخاص بشكل عام ؛ ألن الموظف المؤمن يكون دائم الحرص على أداء عمله بما يرضي ربـه
 ،وضميره ؛ ألنـه يرى في عملـه عبادة قبل أن يكون وسيلـة لكسب الرزق أو تحقيق مكانة اجتماعية؛
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 وألن اإلنهاك الوظيفـي هو النتيجة المتطرفة للضغوط النفسية والمهنية وبالتالي فإن عالجه يؤدي حتما ً القضاء
على ظاهرة الضغوط النفسية.
 االسترخاء والتأمل  :يجد الفرد الذي يعاني من الضغط النفسي شداً في أغلب أعضائه ،لهذا فمن المفيد معه أن يسترخي
ويتأمل إضافةَ ألخذ الراحة المناسبة ،ويرى( فاروق السيد )010: 0110،أن السيطرة على الضغوط ال يتم في لحظة
ولكنه يحتاج إلى تدريب منتظم على االسترخاء ،وممارسته بأسلوب علمي ،وأن أهداف السيطرة على التوتر يتضمن
أن يتعلم الشخص أن يتحول من حالة القلق التي تميز الحياة المعاصرة إلى حالة من االسترخاء الملحوظ خالل بضع
دقائق  ،ثم يكرر ذلك مرة بعد مرة حتى يصبح االسترخاء معتاداً فاالسترخـاء والتأمل يساعدان على تقليل بعض
األلـم والمعاناة  ،كما يقلل من استجابة الشخص للمنبهات المروعة كالضجيج المباغت .
تعقيب :يرى الباحث أن الدعم النفسي االجتماعي قد يقوي من شعور رجل الشرطة بقيمته وإحساسه بكفاءتـه الشخصية ،
وذلك عن طريق االستحسان والمدح ،وتعبيرات االحترام للمتلقي؛ فيصبح رجل الشرطة أقل تعرضا ً لعوامل الضغط النفسي
مقارنةً برجال الشرطة الذين لم يتلقوا الدعم النفسي االجتماعي  ،وهنا يجب أن يظهر دور اإلدارة الشرطية في تشجيع رجل
الشرطة وتعزيز األعمال اإليجابية التي يقوم بها رجل الشرطة فوجـود الضغط النفسي لدى رجل الشرطة يؤدي إلى تطوير
اتجاهات سلبية نحو ذاتـه والعمل واآلخرين .

الفصل الثالث (دراسات وأبحاث سابقة)
سوف يتناول الباحث في هذا الفصل دراسات وأبحاث سابقة تتعلق بموضوع البحث الحالي ،وهي دراسات وأبحاث سابقة
اهتمت بمتغير الدعم النفسي االجتماعي وعالقته بالضغوط النفسية لدى رجال الشرطة بدولة قطر ،وكذلك سوف يتناول
الباحث تعليق عام على دراسات وأبحاث سابقة ،ثم يتناول الباحث فروض البحث ،وأخي ًرا الخطوات اإلجرائية للبحث.

أوالً :دراسات وأبحاث سابقة
 دراسة(عبير محمد )3004،بعنوان :المساندة االجتماعـية وعالقتها بالضغوط النفسية ،واالضطرابات
السيكوسوماتية لدى عينة من النساء السعوديات المتزوجات العامالت في مدينتي مكة المكرمة  ،وجدة وهدفت
الدراسة إلى التعرف على العالقـ ة بين المساندة االجتماعية والضغوط النفسية ومعرفة الفروق في المساندة
االجتماعية في ضوء متغير الخبرة ،وتكونت العينة من ( )411امرأة من مختلف المهن ،واستخدمت الباحثة
مقياس المساندة االجتماعية  ،وتوصلت الدراسـة إلى أن المرأة أكثر سعيًا للحصول على دعـم ومساندة اآلخرين
في مواقف الشدة  ،وأن النساء الالتـي ال يتلقين مساندة بالقدر الكافي ال يساعدهن ذلك على مواجهة الضغوط
النفسية الالئي يتعرضن لها ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المساندة االجتماعية تبعا ً لمتغير الخبرة .
 دراسة ( معن خليل العمر  ) 3003 ،بعنوان  :عالقة الضغوط النفسية ببعض مغيرات الشخصية لدى العاملين في
المرور بمدينة الرياض ،وهدفت الدراسة إلى التعرف معرفة األحداث الضاغطة التي يتعرض لها العاملون في
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المرور والتعرف على العالقة بين درجة الضغوط النفسية التي يعاني منها العاملون في المرور بمدينة الرياض
ببعض مغيرات الشخصية( الخبرة  ،الحالة االجتماعية  ،المؤهل )وتكونت عينة الدراسة من (  ) 051موظف من
العاملين في المرور بمدينة الرياض من األفراد والضباط  ،وقد استخدم الباحث مقياس الضغوط النفسية ومقياس
مفهوم الذات  ،وأظهرت نتائج الدراسة أن من أهم األسباب التي تؤثر على الضغوط النفسية لدى العاملين في
المرور عدم منح الفرص للتدريب أو التطوير  ،وعدم الحصول على الترقية ،وعدم منح مكافآت مادية أو معنوية
 ،كما أظهرت النتائج أنه كلما زادت الخبرة زادت الضغوط النفسية ،وأن الحالة االجتماعية تؤثر أيضًا على
الضغوط فكلما كان عامل المرور متزوج زادت الضغوط النفسية عليه ،وكلما زاد مؤهل عامل المرور قلت
الضغوط النفسية عليه .
 دراسة (حنان سليمان  )3009،بعنوان :مصادر الدعم االجتماعي وإسهامها في التخفيف من ضغوط العمل
لدى المعلمين العمانيين في التعليم األساسي ،وهدفت الدراسة إلى معرفة ترتيب مصادر الدعم االجتماعي ،
ودرجة إسهام مصادر الدعم االجتماعي ،والجنس ،والخبرة في ضغوط العمل ،وكانت العينة ( )301منهم (
 ) 070معلما ً (  )049معل ًمة ،واستخدمت مقياس الدعم االجتماعي للمعلمين ،وأوضحت نتائج الدراسة أن أكثر
مصادر الدعم تواف ًرا هو الدعم من األصدقاء ثم الدعم من األسرة ثم من المشرف التربوي ،وأقلها الدعم من
الزمالء ،وأن الخبرة التعليمية ودعم األصدقاء ،ودعم زمالء العمل جميعها ال تسهم في الضغوط  ،بينما الجنس
،والدعـم االجتماعي من األسرة والدعم من المشرف التربوي تسهم بنسبة قليلة  ،وتشير النتائـج إلى أن العالقة
بين الدعم من األسرة والدعم االجتماعي من المشرف عالقة سالبة .
 دراسة (فواز صالح )3008 ،بعنوان :التوافق المهني والمساندة االجتماعية لدى عينة من العمال السعوديين
العاملين في بعض المصانع بمحافظة جدة ،وتهدف الدراسة معرفة الفروق في المساندة في ضوء متغيرات ( مدة
الخدمة  ،المؤهل العلمي  ،الحالة االجتماعية) ،وتكونت العينة من ( )008عامالً  ،واستخدم الباحث مقياس
المساندة االجت ماعية ،وتوصلت نتائج الدراسـة إلى وجود مظاهر في أبعاد المساندة يتمتع بها العمال وهي على
الترتيب( المساندة األسرية ،مساندة الزمالء األقارب ،المشرف ،اإلدارة )وال توجد فروق ذات داللة إحصائية
للحالة االجتماعية والمؤهـل العلمي ،ومدة الخدمة على أبعاد مقياس المساندة االجتماعية.
 دراسـة(سوسن مصطفى )3010 ،بعنوان :المساندة االجتماعـية وفاعلية الذات وأساليب التعامل مع الضغوط
النفسية لدى عينة من معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،ومن أهداف الدراسـة دراسـة بعض المتغيرات
( النوع ،الوظيفة ،جهة العمل )المرتبطة بالمساندة االجتماعية ،وتكونت عينة الدراسة من()011عض ًوا معاونًا
ألعضاء هيئة التدريس(معيدين ،مدرسين مساعدين) من جامعتي قناة السويس وطنطا  ،واستخدمت مقياس
المساندة االجتماعية ،وأظهرت النتائج عن وجود فروق بين أفراد العينة في المساندة لصالح المعيدين  ،وعدم
وجود فروق بين أفراد العينة في ( جهة العمل  ،والنوع ) في المساندة  ،وتوجد عالقـــة ارتباطية سالبة بين
المساندة االجتماعيـة واألساليب السلبية في التعامل مع الضغوط النفسية.
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 دراسة ( زهير بسام  ) 3011 ،بعنوان  :المسايرة-المغايرة وضغوط العمل لدى رجال الشرطة العاملين
بالمباحث العامة في محافظات غزة ،وتكونت عينة الدراسة من( )0110عنصر من المباحث العامة  ،وقد استخدم
الباحث مقياس المسايرة والمغايرة ومقياس ضغوط العمل ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية للحالة االجتماعية والمؤهـل العلمي ،والعمر والرتبة العسكرية  ،ومجال ومكان العمل على أبعاد
مقياس ضغوط العمل عدا متغير واحد وهو ساعات العمل لصالح العاملين بنظام ساعات عمل أكثر .
 دراسة( فوزية إبراهيم  )3013 ،بعنوان:المساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى أفراد الجالية
الفلسطينية المقيمة في السعودية،وهدفت الدراسة التعرف على العالقـة بين المساندة والضغوط النفسية ،وتكونت
عينة الدراسة من ( ) 311فرد من الذكور والنصف األخر من اإلناث  ،واستخدمت الباحثة مقياس اإلسناد
االجتماعي وأظهرت النتائج أن أكثـر مجاالت مقياس اإلسناد االجتماعي شيوعـا ً هو المساندة من قبل األسرة ،
ويليه مجال المساندة من قبل األصدقـاء ،ووجود عالقـة ارتباطية عكسية سالبة بين المساندة االجتماعية
والضغوط النفسية ووجـود فروق ذات داللـة إحصائية بين الجنسين في المساندة االجتماعية لصالح اإلناث .
 دراسة ( رضوان إبراهيم  ) 3014 ،بعنوان  :الضغط النفسي لدى عمال قطاع المحروقات وعالقته بالدافعية
نحو اإلنجاز  ،وهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين الضغط النفسي والدافعية نحو اإلنجاز لدى عمال تكرير
ً
عامال  ،واستخدم الباحث مقياس الضغط النفسي ،ومقياس الدافعية
البترول وتكونت عينة الدراسة من () 074
نحو اإلنجاز ،وكشفت الدراسة وجود عالقة عكسية قوية بين الضغط النفسي والدافعية نحو اإلنجاز ،كما كشفت
الدراسة ووجـود فروق ذات داللـة إحصائية بين العمال قي مستوى الضغط النفسي والدافعية نحو اإلنجاز حسب
متغيرات الدراسة .
 دراسة (ممدوح مجيد إسحاق ) 3014 ،بعنوان  :ضغوط العمل الشرطي و أثرها على الصحة و السالمة المهنية،
وهدفت الدراسة إلى إيجاد آلية علمية و عملية لقياس مستوى الضغوط التي يتعرض لها رجال الشرطة في محيط
عملهم و أثر ذلك على مستوى األداء األمني ،و كذلك البحث عن مسببات و مصادر و مخاطر هذه الضغوط و
أثرها على الصحة و السالمة المهنية و محاولة إيجاد بيئة عمل آمنة لرجال الشرطة .و توصلت الدراسة إلى عدة
نتائج منها :تعرض رجال الشرطة أثناء عملهم إلى ضغوط في العمل بشكل مباشر منذ بدء الحياة الوظيفية حتى
نهايتها ،و هي ضغوط تختلف عن ضغوط العمل التي يتعرض لها العاملون المدنيون في المنشآت المدنية نظرا
الختالف طبيعة العمل .كما أن لضغوط العمل إيجابيات و سلبيات و من أهم هذه اإليجابيات أن الضغوط قد تولد
روح االبتكار و اإلبداع و المنافسة في العمل .ضغوط العمل المتزايدة قد تحول دون اتخاذ القرارات الصحيحة
المناسبة .كما أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين األمان الوظيفي و ضغوط العمل التي تنتج بسبب عدم
االستقرار الوظيفي .و أوصت الدراسة بضرورة إعداد برامج خاصة لتدريب رجال الشرطة لتنمية مهاراتهم في
التعامل مع ضغوط العمل مع استخدام التكنولوجيا الحديثة للتخفيف من ضغوط العمل.
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 دراسة ( منى عبد هللا نبهان  ) 3013 ،بعنوان  :أبعاد مفهوم الذات لدى العامالت وغير العامالت وعالقته
بمستوى الضغوط النفسية والتوافق األسري بمحافظة الداخلية  ،وهدفت الدراسة إلى دراسة أبعاد مفهوم الذات
ومستوى الضغوط النفسية ومستوى التوافق األسري لدى األمهات ،والمقارنة بين األمهات العامالت وغير
العامالت في مستوى الضغوط النفسية ،وتكونت عينة الدراسة من ( ) 011أم عاملة وغير عاملة  ،واستخدمت
الباحثة مقياس مستوى الضغوط النفسية  ،وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الضغوط النفسية منخفض لدى عينة
البحث  ،وال توجد فروق دالة إحصائيًا بين األمهات العامالت وغير العامالت في مستوى الضغوط النفسية ،وتوجد
عالقة ارتباطية سالبة بين مفهوم الذات المثالية ومستوى الضغوط النفسية .
التعليق على الدراسات واألبحاث السابقة  :يتضح من نتائج الدراسات واألبحاث السابقة أهمية الدعم النفسي
االجتماعي لدى رجال وأفراد الشرطة لما يمثله هؤالء من أهمية خاصة في المجتمع ككل ،والعملية األمنية بوجه
خاص إضافةً إلى اآلثار السلبية التي تتراكم عليهم من الشعور بالعجز من استنفاد الجهد الذي يبذلـه األمر الذي
يؤدي إلى حالة من اإلنهاك االنفعالي  ،واالستنزاف النفسي  ،ورغم ما قام به الباحث من االطالع على الدراسات
السابقة واإلطار النظري المتعلق بموضوع الدراسة إال أن هذه الفئة لم تنل قسطا ً وافراً من الدراسات التربوية
والنفسية بشكل عام مقارنةً بالفئات األخرى ،فعلى – حد علم الباحث – أن الدراسات في ميدان البحث التربوي
السيكولوجي التي تناولت المساندة االجتماعية  ،والضغوط النفسية اهتمت بمجاالت العمل المختلفة بدرجة أكبر
من اهتمامها بدائرة رجال الشرطة ،ولو أن الدراسات السابقة أبرزت تعدد مصادر الضغوط النفسية إال أنها لم
تجتمع مع بعضها في دراسة واحدة لمعرفة أثر الدعم النفسي االجتماعي في التخفيف من ِحدة الضغوط النفسية
لدى رجال الشرطة ،كما أن الدراسات السابقـة تنوعت في استخدامـها إلجراءات البحث من حيث األدوات
والمعالجـة اإلحصائـية ،كل حسب هدفه وفروضه مما أتاح للباحث الحالـي فرصـة لالستــفادة واالستنارة بها وفق
متطلبات البحث الحالي ،أما األدوات والمقاييس فقد أعتمد الباحث في البحث الحالي على أدوات قام بإعدادها:
مقياس الدعم النفسي االجتماعي  ،مقياس الضغوط النفسية  ،وهي أدوات قام الباحث بالتأكد من صدقها وثباتها
قبل تطبيقها أما من حيث الفروض فقد تناول الباحث المتغيرات الديموجرافية الخاصة بالعينة :الخبرة  ،المؤهل
الدراسي  ،الحالة االجتماعية ،ولقد تنوعت األساليب اإلحصائية المتبعة في هذه الدراسة طبقا ً لتنوع الهدف فيها،
ومن أكثر األساليب اإلحصائية شيوعا ً في هذه الدراسة اختبار " ت " ومعامل ارتباط بيرسون  ،ولذا ارتبطت
النتائج المستخلصة باألهداف التي سعت الدراسة لتحقيقها أو إثبات صحة فروضها ،وبالتالي فإن هذا البحث تنفرد
عن الدراسات واألبحاث السابقة في أمرين:
األول :تناول العالقة بين الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية.
الثاني :عينة الدراسة وهي رجال الشرطة بدولة قطر.
واستطاع الباحث أن يتوصل إلى ما يدعم وجهة نظره في مشكلة الدراسة ،واختيارها مجاالً للدراسة ،كما الحظ
الباحث أن نتائج الدراسـات السابقة كشفت عن تضارب نسبي في بعض النتائج التي توصلت إليها،
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وقد يرجع ذلك إلى استخدام تلك الدراسات لعينات متفاوتة في جنسها وحجمها والخلفية الثقافية واالجتماعية التي تنتمي
إليها ،كما أن الكثير من تلك الدراسات أجريت على عينات من مجتمعات ذات طبيعة مختلفة عن البيئة والثقافـة القطرية،
ولذا فإن هذه الدراسة إضافة -بإذن هللا-إلى الدراسات التي أجريت.

ثانـياً :فــروض البحث- :
 يوجد ارتباط دال إحصائيا ً بين الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى رجال الشرطة.


توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أبعاد الدعم النفسي االجتماعي لدى رجال الشرطة.

 توجد فروق ذات داللـة إحصائية بين متوسطي درجـات رجال الشرطة في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط
النفسية في ضوء متغير الخبرة.
 توجـد فروق ذات داللـة إحصائية بين متوسطي درجات رجال الشرطة في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط
النفسية في ضوء متغير المؤهل الدراسي.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجـات رجال الشرطة في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط
النفسية في ضوء الحالة االجتماعية.
رابعا ً :الخطوات اإلجرائية للبحث :يمر البحث الحالي بعدد من الخطوات تتمثل في:
 قام الباحث بإعداد اإلطار النظري للدراسة ،وتحديد المتغيرات :الدعم النفسي االجتماعي ،الضغوط النفسية قام الباحث بإجراء مسح للدراسات السابقة التي تناولت كل متغير على حدة والدراسات التي تناولت المتغيرين مجتمعينلدى فئات مختلفة في بيئات عربية وأجنبية.
 قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها من خالل العينة االستطالعية وبعد عرضها على لجنة منالمحكمين.
 تحديد عينة الدراسة األساسية وتطبيق األدوات عليها وذلك بطبع نسخ من المقياسين بصيغتهما النهائية وتم توزيعها علىأفراد العينة لإلجابة عليها حسب التعليمات التي أعطها الباحث ألفراد العينة ،ثم بعدها قام الباحث بجمع اإلجابات من أفراد
العينة ،واستغرقت عملية توزيع وجمع المقاييس من (أسبوعين إلى ثالثة أسابيع) ،بعدها قام الباحث بتفريغ اإلجابات وتحليل
النتائج.
 خرج الباحث بمجموعة نتائج قام بتفسيرها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة. -خرج الباحث بمجموعة من االستنتاجات؛ حيث قدم بناء عليها عدة توصيات لالستفادة منها في ميدان العمل التربوي والنفسي.
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الفصـل الرابـع (منهج البحث وإجراءاته)
يتضمن هذا الفصل منهج البحث الذي اعتمد عليه الباحث في بحثه الحالي ،ووصفا ً لعينة البحث االستطالعية وكذلك عينة
البحث األساسية ،واألدوات المستخدمة فيهما ،ومدى توافر الخصائص السيكومترية لتلك األدوات وخطوات الدراسة
اإلجرائية ،وما استخدمه الباحث من أساليب إحصائية للتحقق من صحة فروض البحث.
أوالً :منهج البحث -:اعتمد الباحث في بحثه الحالي على المنهج الوصفي بنا ًء على طبيعة موضوع البحث لكونه يقوم علـــى
طبيعة تحديد عالقة كل متغير بالمتغيرات األخرى ؛ حيث يقوم أسلوب المنهج الوصفي على دراسة الظاهرة كما توجد في
الواقع  ،ويهتم بوصفها ،ويعبر عنها تعبيراً كيفيا ً  ،وتعبيراً كميًا حيث أن التعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة المدروسة ،ويوضح
خصائصها ،أما التعبير الكمي؛ فيعطينا ً وصفا ً رقميا ً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها  ،كذلك اعتمدت الباحثة على المنهج
االستدالي في تتبع  ،واستقصاء المشكلة من أدبيات الكتب والدراسات السابقة .

ثانياً :عينة البحث- :
 عينة البحث االستطالعية :تهدف عينة البحث االستطالعية إلى بناء مقياس الدعم النفسي االجتماعي وللتحقق من
الخصائص السيكومتريـة ألدوات الدراسة ،تكونت عينة البحث االستطالعية من ( )01رجل شرطة من رجال
الشرطة بدولة قطر الذين لم يُ ّكملوا اإلجابة على المقياسين ،أو تركـوا بعض الفقرات في المقاييس ،والعينة من
متنوعي الخبرة الشرطية والسن والمؤهل الدراسي ،والحالة االجتماعية
 عينة البحث األساسية :تتكون عينة البحث الحالي من مجموعة من الذكـور بلغ عددهم (  )011رجل من رجال
الشرطة بدولة قطر  ،تتراوح أعمارهم ما بين ()01 -01عا ًما يتم اختيارهم بطريقة عشوائية من المجتمع القطري
عن طريق وسائل التواصل االجتماعي أو االتصال المباشر أو المقابلة الشخصية ،أو اإليميل الشخصي .
ثالثًا :خطوات بناء مقياس الدعم النفسي االجتماعي:
يمر بناء المقياس بعدة خطوات تتمثل في التالي:
 اإلعداد األولي لعبارات المقياس ،وذلك عن طريق االستفادة من األُطر النظرية ،والتعاريف المختلفة والنظريات
النفسية التي تناولت متغير الدعم النفسي االجتماعي ،واإلطالع على الدراسات واألبحاث السابقة المتعلقة بمشكلة
البحث ،والرجوع إلى الكتب المتخصصة ومنتديات ،ومواقع اإلنترنت.
 استطالع رأي عينة من المجتمع عن طريق المقابالت الشخصية.
 مناقشة جوانب إعداد المقياس مع بعض المتخصصين فـي مجال التربية وعلم النفس ،واالجتماع والشريعة اإلسالمية.
 االطالع على المقاييس السابقة المتعلقة بمتغير المساندة االجتماعية وهي:
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 مقياس المساندة االجتماعية إعداد سوزان ديون وآخرون  Dunn,s.et al.,1987ترجمة وتعريب أسماء
السرسي وأماني عبد المقصود (. )8 ، 0110
 مقياس المساندة االجتماعية إعداد ساراسون ( )0983تعريب وتقنين الشناوي ،وأبوبيه ( )0991في (عبير محمد،
)40، 0113
 مقياس المساندة االجتماعية إعداد فوكس  Vaux,1982ترجمة وتعريب (عزت عبد الحميد)43 ،0990 ،
 مقياس اإلسناد االجتماعي إعداد فوزية إبراهيم (.)50 ،0100
 قام الباحث باستنباط مقياس الدعم النفسي االجتماعي الحالي من خالل:
 تحديد األبعاد الثالثة الرئيسية التي اشتمل عليها المقياس.
 إعداد المقياس في صورته األولية ،والتي اشتملت ( )54فقرة.
 صدق المحكمين  :عرض الباحث المقياس في صورته األولية على خمسة عشر من المتخصصين في العلوم النفسية
والتربوية بالمؤسسات التعليمية والشرطية والتربوية  ،وقاموا بإبداء آرائـهم ،ومالحظتهم حول مناسبة فقرات المقياس ،
ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من أبعاد المقياس  ،وكذلك وضوح صياغته اللغويـة وحذف وتعديل صياغة بعض
الفقرات وخاصةَ تلك التي ال تتناسب صياغ تها مع خصائص العينة وتم اختيار الفقرة التي أجمع عليها ( ) 00من
المحكمين ،وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات ،وتعديل صياغـة المفردات التي أشار إليها السـادة المحكمون،
كما قام الباحث باستبعاد

( ) 01فقرة وهي التي نالت درجة موافقة أقل من ( ، ) % 85وقد أشار السادة المحكمون

أن هذه الفقرات بعضها مكرر ،أو أنها تقيس ما تقيسه مفردات أخرى.
عدد الفقرات بعد صياغتها النهائية موزعة على ثالثة أبعاد:
البعد األول :يتكون من ( )9فقرات ويقيس الدعم النفسي االجتماعي من جانب زمـالء العمل ،ويقصد الباحث به مقدار ما يتلقاه
رجل الشرطة من مساعدة ،وتأييد من جانب زمـالء العمل في كل ما يتعلق بجوانب عمله المهني داخل عمله وتأخذ األرقام
(، )30 ، 09، 05 ، 01 ، 08، 9 ، 0 ، 4 ، 0و تتراوح درجة هذا البعد بين ( . ) 07 – 9
البعد الثاني :يتكون من ( )03فقرة ويقيس الدعم النفسي االجتماعي من جانب األسرة ،ويقصد الباحث به مقدار ما يتلقاه رجل
الشرطة من مساندة ودعم مادي ومعنوي من جانب األسرة ،وتأخذ األرقام:
(، ) 34 ، 31 ،08، 04، 00 ، 00 ، 09 ،00 ، 05 ، 03 ، 00 ، ،7 ، 3وتتراوح درجة هذا البعد بين ( . ) 39 – 03
البعد الثالث :يتكون من ( )00فقرة و يقيس الدعم النفسي االجتماعي من جانب األصدقاء ،ويقصد الباحث به مقدار ما يتلقاه
من رجل الشرطة مساندة ودعم ،وتأييد مادي أو معنوي من جانب أصدقائه خارج المدرسة وتأخذ األرقام (01، 8 ، 5 ، 0
، )33 ، 30 ،07 ، 00 ، 03 ،07 ، 04، 00،وتتراوح درجة هذا البعد بين ( . ) 30 – 00
عطى لكل فقرة مستوى مدرج ثالثي (نادراً ،أحياناً ،غالباً) لقياس مستوى الدعم النفسي االجتماعي لدى رجال الشرطة.
حيث أُ ِ
طريقة تصحيح المقياس  :يُصحح المقياس على النحو التالي يُعطى ( ) 3درجات لالستجابة بـ (غالبا ً )  ،ويعطى( )0
درجة لالستجابة بـ ( أحيانا ً ) ،ويعطى ( )0درجة لالستجابة بـ ( نادراً )وذلك للفقرات الموجبة ،
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والعكس في حالة الفقرات السلبية والفقرات السلبية هي ( ، )09 ، 00، 04 ، 07 ،04، 01 ، 9 ، 7، 0و تُجمع درجـات
كل مستجيب في الفقرات لتحديد درجة المساندة لكل بعد أو الدرجة الكلية للمقياس وعليه فإن أعلى درجة يحصل عليها
المستجيب هي(،)000وأدنى درجة على المقياس (، ) 34وبذلك فإن الدرجة المرتفعة على المقياس تدل على ارتفاع الدعم
النفسي االجتماعي لدى المستجيب  ،والدرجـة المنخفضة تدل على انخفاض مستوى الدعم النفسي االجتماعي لدى المستجيب
،ودرجة الحياد هي ( . ) 74
 ثبات المقياس :معامل ألفا كرونباخ :استخدم الباحث هذه الطريقة لمزيد من التأكد من ثبات المقياس ،وبلغت قيم معامل ألفا
كرونباخ في األبعاد الثالثة لمقياس الدعم النفسي االجتماعي والدرجة الكلية بين ( ، ).,93 -.,99مما يدل على أن المقياس
يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات والجدول التالي يوضح ذلك .
معامل ألفا كرونباخ ألبعاد الدعم النفسي االجتماعي والدرجة الكلية للمقياس
األبعاد

عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

دعم زمالء العمل

8

.,99

دعم األسرة

14

. ,93

دعم األصدقاء

13

. , 34

الدرجة الكلية

43

0, 90

يتضح من الجدول السابق أن معامالت ثبات ألفا كرونباخ تراوحت بين ( ،).,80 -.,08أما بالنسبة للدرجـة الكلية فبلغ
معامل الثبات (  )1, 81وهو معامـل ثبات يسمح للباحث باستخدام المقياس في الدراسة الحالية .
ثالثًا :خطوات بناء مقياس الضغوط النفسية :يمر بناء المقياس بعدة خطوات تتمثل في التالي:
 اإلعداد األولي لعبارات المقياس ،وذلك عن طريق االستفادة من األُطر النظرية ،والتعاريف المختلفة والنظريات
النفسية التي تناولت متغير الضغوط النفسية ،واإلطالع على الدراسات واألبحاث السابقة المتعلقة بمشكلة البحث،
والرجوع إلى الكتب المتخصصة ومنتديات ،ومواقع اإلنترنت.
 استطالع رأي عينة من المجتمع عن طريق المقابالت الشخصية.
 مناقشة جوانب إعداد المقياس مع بعض المتخصصين فـي مجال التربية وعلم النفس ،واالجتماع والشريعة اإلسالمية.
 اإلطالع على المقاييس السابقة المتعلقة بمتغير الضغوط النفسية وهي:
 مقياس الضغوط النفسية إعداد ( عبير محمد الصبان ) 0113 ،
 مقياس الضغوط النفسية إعداد ( منى عبد هللا نبهان ) 0104 ،
 مقياس الضغط النفسي إعداد ( هدى خرباش  ،فطيمة طوبال ) 0100 ،
 قام الباحث باستنباط مقياس الضغوط النفسية الحالي من خالل:
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 إعداد المقياس في صورته األولية ،والتي اشتملت ( )51فقرة.
 صدق المحكمين :عرض الباحث المقياس في صورته األولية على خمسة عشر من المتخصصين في العلوم النفسية
والتربوية بالمؤسسات التعليمية والشرطية والتربوية ،وقاموا بإبداء آرائـهم ،ومالحظتهم حول مناسبة فقرات المقياس ،
ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من أبعاد المقياس  ،وكذلك وضوح صياغته اللغويـة وحذف وتعديل صياغة بعض
الفقرات وخاصةَ تلك التي ال تت ناسب صياغتها مع خصائص العينة وتم اختيار الفقرة التي أجمع عليها ( ) 00من
المحكمين ،وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات  ،وتعديل صياغـة المفردات التي أشار إليها السـادة المحكمون،
كما قام الباحث باستبعاد( ) 00فقرة وهي التي نالت درجة موافقة أقل من ( ، ) % 85وقد أشار السادة المحكمون أن هذه
الفقرات بعضها مكرر ،أو أنها تقيس ما تقيسه مفردات أخرى.
طريقة تصحيح المقياس  :يُصحح المقياس على النحو التالي يُعطى ( ) 3درجات لالستجابة بـ (غالبا ً )  ،ويعطى( )0
درجة لالستجابة بـ ( أحيانا ً ) ،ويعطى ( )0درجة لالستجابة بـ ( نادراً )وذلك للفقرات الموجبة  ،والعكس في حالة الفقرات
السلبية والفقرات السلبية هي (  ) 34، 09 ، 07 ، 00، 0يُعطى ( ) 0درجات لالستجابة بـ (غالبا ً )  ،ويعطى(  )0درجة
لالستجابة بـ ( أحيانا ً ) ،ويعطى ( )3درجة لالستجابة بـ ( نادراً )  ،و تُجمع درجـات كل مستجيب في الفقرات لتحديد
درجة ال لكل بعد أو الدرجة الكلية للمقياس وعليه فإن أعلى درجة يحصل عليها المستجيب هي(،)000وأدنى درجة على
المقياس (، ) 34وبذلك فإن الدرجة المرتفعة على المقياس تدل على ارتفاع الضغوط النفسية لدى المستجيب  ،والدرجـة
المنخفضة تدل على انخفاض مستوى الضغوط النفسية لدى المستجيب ،ودرجة الحياد هي ( . ) 74
ثبات المقياس :طريقة التطبيق وإعادة التطبيق
لحساب معامل الثبات استخدم الباحث طريقة االختبار واعادة االختبار بفاصل زمن بين التطبيق األول والتطبيق الثاني مقداره
ً
رجال من رجال الشرطة بدولة قطر وقد
اسبوع واحداً .وذلك على عينة من رجال الشرطة في دولة قطر بلغ حجمها () 01
تم حساب معامل االرتباط ( بيرسون ) بين نتائج التطبيقين وكان معامل االرتباط  1.93وهو معامل ارتباط مرتفع .

الفصـل الخـامس (نتائج البحث وتفسيرها)
يشمل هذا الفصل عرضا ً لنتائج البحث ومناقشـة ،وتفسير النتائج ،وقد قام الباحث بإجراء التحليالت اإلحصائية مستخدماً
الحاسب اآللي ،والبرنامج اإلحصائي  spssكما يتضمن هذا الفصل توصيات البحث وبعض المقترحات من الباحث.
نتائج الـفرض األول وتفسيرها :والذي ينص على "يوجد ارتباط دال إحصائيا ً بين الدعم النفسي االجتماعي والضغوط
النفسية لدى رجال الشرطة ،وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون وأوضحت النتائج
وجود عالقة وارتباط عكسي بين الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى رجال الشرطة ،فكلما زادت الدعم النفسي
االجتماعي قلت الضغوط النفسية وكلما قل الدعم النفسي االجتماعي زادت الضغوط النفسية.
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ويرى الباحث في ضــوء هذه النتيجة أن رجل الشرطة بدون دعم نفسي اجتماعي موثوق فيه يكون أكثر عرضة لإلصابة
بالمرض النفسي عند مواجهته للضغوط النفسية الشديدة  ،فكمية الدعم النفسي االجتماعي التي قد يحصل عليها رجل الشرطة
هي التي تحدد درجة مواجهته للضغوط النفسية  ،فزيادة الضــغوط التي يواجهها رجل الشرطة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي
على درجة إحساسه بالدعم النفسي االجتماعي  ،ونقص كمية الدعم النفسي االجتماعي التي يحصل عليها رجل الشرطة
يضعف من وقايته وتعرضه لإلصابة بالضغط النفسي  ،فالمنخفضون في الدعم النفسي االجتماعي يعانون من الضغوط أكثر
من غيرهم  ،فالدعم النفسي االجتماعي المرتفع قد يعمل على وقاية رجل الشرطة من اإلصابة بالضغط النفسي  ،فرجل
الشرطة الذي يعاني ضـغوطا ً أسريـة ويفقد الدعم النفسي االجتماعي األسري يذهب إلى عمله في حالة مزاجية سيئة لما
يحمله من ضيق وضغط إضافةً إلى العمل الذي يمثل مزيداً من الضغط عليه فيشعر باإلجهاد البدني ،وقد ال يجد الدعم النفسي
االجتماعي الذي يتوقعه من زمالئه في العمل؛ فتضطرب عالقته بزمالئه مما قد يزيد من الضغوط المهنية عليه وعلى العكس
من ذلك فرجل الشرطة السعيد في بيته الذي يجد الدعم النفسي االجتماعي  ،والتعزيز من أسرته فإن ذلك ينعكس إيجابيا ً على
عمله وعالقته بمن حوله  ،فما يجده رجل الشرطة في عمله ينعكس على بيته خيراً وشراً  ،فالبيت ،والعمل وجهان لعملة
واحدة  ،ورجل الشرطة بدون عالقـات اجتماعية يكون أكثر عرضةً للضغوط النفسية ،وزيادة حجم الدعم النفسي االجتماعي
يساعد على انخفاض مستوى حدة الضغط النفسي  ،وهذا يعني أن مستوى الدعم النفسي االجتماعي المرتفع يعمل على وقايـة
رجل الشرطة من الضغوط النفسية التي يتعرض لها وتشير هذه النتيجة إلى أهمية خفض مستوى الضغط النفسي لدى رجل
الشرطة لتحقيق التوافق النفسي ،كما تؤكد هذه النتيجة على القدرة على التنبؤ بأحد المتغيرات إذا عرف اآلخر ،فإذا عرفنا
مستوى الضغوط النفسية لدى رجل الشرطة نستطـيع أن نتنبأ بمستوى الدعم النفسي االجتماعي؛ ولهذا أضحـى من الضروري
االهتمام بوقايـة رجل الشرطة من التعرض لمسببات الضغوط النفسية .
نتائج الـفرض الثاني وتفسيرها :والذي ينص على "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أبعاد الدعم
النفسي االجتماعي لدى رجال الشرطة  ،وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار ( ت ) t-test
لمجموعتين منفصلتين ،وكشفت النتائج عن وجـود فروق دالـة إحصائيًا بين متوسطات درجات أبعاد الدعم النفسي
االجتماعي لدى رجال الشرطة في بعد الدعم النفسي االجتماعي من األسرة  ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا ً في بعدي
الدعم النفسي االجتماعي من األصدقاء  ،وزمالء العمل  ،ويتفق ذلك مع دراسـة ( فوزيــــــــــة إبراهيم  ) 0100 ،التي
أشارت إلى أن الفروق في الدعم النفسي االجتماعي كانت لصالح الدعم النفسي االجتماعي من األسرة ،ويتعارض ذلك مع
دراســة ( حنان سليمان  ) 0110،التي أشارت إلى أن الفروق في الدعم النفسي االجتماعي كانت لصالح الدعم النفسي
االجتماعي من األصدقاء .
ويفسر الباحث التعارض بين تلك الدراسات الختالفـات ثقافية واجتماعية تتصل ببيئة الدراسـة وطبيعة العينات المستخدمة
في الدراسة ،ويرى الباحث بأن كمية الدعم النفسي االجتماعي التي قد يحصل عليها رجل الشرطة من األسرة هي التي
تحدد درجة مواجهته للضغوط النفسية؛ ألن األسرة تعتبر المصدر األساسي إلشباع حاجات رجل الشرطة واستثارة طاقاته
وتنميتها ،وهي التي تعمل على التوازن بين الدعـم ودرجة التوتر داخل األسرة،
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فزيادة الضغوط التي يواجهها رجل الشرطة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على درجة إحساسه بالدعم النفسي االجتماعي
،ونقص كمية الدعم النفسي االجتماعي من األسرة يضعف من وقايته وتعرضه لإلصابة بالضغط النفسي  ،فالدعم النفسي
االجتماعي الذي يأتي من ِقبل األسرة يُع ُّد أقوى أنواع الدعم النفسي االجتماعي لرجل الشرطة ،ويرجع ذلك إلى دور األسرة
الفاعل في التأثير على رجل الشرطة ،وذلك بحكم االرتباط الوجداني بين أفراد األسرة القطرية المسلمة ،فمعظم رجال
الشرطة يلقون دعما ً ومساندة من قبل األسرة التي تقلل من تأثير عدم القناعة بالعمل ،وتساعد رجل الشرطة على التكيف
مع طبيعة العمل  ،ويتم ذلك عن طريق تعزيز مصادر االقتناع األخرى من خـالل اإلنجازات التي يسهم بها رجل الشرطة
خـارج موقف العمل وهي بذلك تعوض المشاعر السالبة التي يشعر بها رجل الشرطة في عمله  ،فالجو األسري الذي من
سماته الهدوء واالستقرار يساعد رجل الشرطة على التوافق النفسي  ،فتمتع رجل الشرطة بحياة سعيدة داخل أسرة تقدره ،
وتحبه  ،وتحنو عليه مع شعوره بدوره الحيوي داخل األسرة واحترامها له  ،وأسلوب التفاهم فيها  ،وما توفره له أسرته من
إشباع لحاجاته وحل مشكالته الخاصة ،ومساعدته في إقامة عالقة التواد  ،والمحبة  ،كـل ذلك يحقق أكبر قدر من الثقة
بالنفس وفهم الذات ،وحسن الظن والتقبل لدى رجل الشرطة ،أما إذا كانت األسرة مريضة ،واألوضاع غير سوية وغير
مستقرة يظهر القلق ويطفو عدم االستقرار ،وبخاصة عند تفكك الروابط األسريـة ،فالدعم النفسي االجتماعي األسري
اإليجابي هو بمثابة عوامل وقائية تخفف من وقع الضغوط النفسية المرتفعة على رجل الشرطة .
نتائج الـفرض الثالث وتفسيرها :والذي ينص على "توجد فروق ذات داللـة إحصائية بين متوسطي درجـات رجال الشرطة
في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية في ضوء متغير الخبرة .وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث
باستخدام اختبار (ت) ، t-testوأظهرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات رجال
الشرطة ذوي الخبـرة (  05سنة فأ قل ) ورجال الشرطة ( أكثر من  05سنة ) في المساندة االجتماعية  ،ويتفق ذلك مع
دراسة (عبير الصبان  ، )0113،ودراسـة (فواز صالح  ، )0119،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي درجات رجال الشرطة ذوي الخبرة ( 05سنة فأ قل )،ورجال الشرطة ( أكثر من  05سنة ) في
الضغط النفسي  ،ويتفق ذلك مع نتائج دراسة( حسام زكي  ) 0118،ونتائج بحث( علي إبراهيم  ، )0118 ،ويتعارض مع
دراسة ( ) 2006،Tang&Pangالتي أوضحت أنه يوجد فروق لصالح ذوي الخبرة األكبر ،ودراسة ( مصطفى عبد
العظيم  ) 0119،التي أوضحت أنه كلما زادت الخبرة قل الضغط النفسي.
يرى الباحث أن رجال الشرطة من ذوي الخبرة الحديثة وذوي الخبرة األكثر يعانون ضغوطا ً اجتماعية ووظيفية متقاربة،
فالمجموع الكلي للمشكالت يمكن أن يعود إلى تشابه الظروف الماديـة ،والمعنوية التي تواجه رجال الشرطة ،وأن أصحاب
الخبرة األكثر قد تكون خبرتـهم زودتهم بأساليب تكيفية غير سوية ،وكذلك حديثو الخبرة ال يملكون األساليب التكيفية المناسبة
مما أذاب الفرق بينهما فلم يكن داالً إحصائيًا.
نتائج الـفرض الرابع وتفسيرها :والذي ينص على "توجـد فروق ذات داللـة إحصائية بين متوسطي درجات رجال الشرطة
في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية في ضوء متغير المؤهل الدراسي.
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وللتحقق من صحة هذا الفرض قـام الباحـث باستخدام اختبار ( ت )  ، t-testوكشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي درجات رجال الشرطة ذوي المؤهل غير الجامعي ورجال الشرطة ذوي المؤهل الجامعي وفوق
الجامعي في الدعم النفسي االجتماعي لصالح المؤهل الجامعي وفوق الجامعي ،ويتعارض ذلك مع دراسة ( فواز صالح
)0119،التي أظهرت نتائجها عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً ،ولبيان الفروق بين متوسطي درجات رجال الشرطة
ذوي المؤهل غير الجامعي ورجال الشرطة ذوي المؤهل الجامعي وفوق الجامعي في الضغوط النفسية أظهرت النتائج عن
وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المؤهل غير الجامعي  ،ويتفق ذلك مع دراسـة (،) 2007 , Gurbuz et al.,و
يرى الباحث أن رجل الشرطة ذو المؤهـل الجامعي وفوق الجامعي قد يكون لديه القدرة على تكوين عالقات اجتماعية طيبة
مع اآلخرين وهذه العالقات تُع ُّد سنداً ودعـما ً لرجل الشرطة  ،وقد يكون لديـه طموح أكبر في الترقية والوصول إلى مناصب
عليا تتناسب مع مؤهله العلمي ؛ليحقق وضع اقتصادي أفضل يحقق من خالله ذاته ،وهذا الطموح قد يقلل من ِحدة الضغط
النفسي لديه ،كما أن رجل الشرطة ذو المؤهل فوق الجامعي قد يكون لديه ثقة بالنفس ،ودافعية قوية واتجاهات ايجابية ،أما
معلم المؤهل غير الجامعي قد يكون طموحه محدوداً  ،فال يجد طموحـا ً للترقية أو الوصول إلى مكانة أو منصب أعلى،
فإحساس رجل الشرطة بأن فرص الترقي و النمو الوظيفي داخل مؤسسته ضعيفة تعتبر من المصادر المسببة لضـغوط
العمل ؛ ألنها تتعارض مـع طموحات رجل الشرطة ومستقبلة المهني والوظيفي .كما أن األعباء الزائدة وصـراع الدور
الوظيفي إضافة إلى طبيعة المهنة يؤدي ذلك ألن يكون رجل الشرطة الغير جامعي أكثر استجابـة للتوتر والضغط وقد
يؤدي ذلك إلى فقدان النشاط والحيوية والحماس لمهنته الشرطية ،كما أن رجل الشرطة الذي يمأل وقت فراغه بتثقيف نفسه
عن طريق الدراسات العليا ال يترك مجاالً لإلضطرابات النفسية ،أما الذي يكون لديه وقت فراغ يكون دائم التفكير في
همومه وأحزانه مما يجعله عرضة لالضطرابات النفسية  ،والمعروف في دراسـات الطب النفسي بأن ارتفاع المستوى
التعليمي يؤدي إلى تخفيف ِحدة المشكالت النفسية ،كما أن الدراسات العليا لرجل الشرطة الجامعي و فوق الجامعي تُع ُّد
سنداً ودعما ً وجدانيا ً وماديا ً له وترفع من تقديره لذاته ،وتعزز من ثقته بنفسه وتكسبه مفاهيم إيجابية تجاه نفسه ،فالتعليم
والبحث العلمي قد يكون عامالً مهما ً في تعزيز تقدير الذات ومفهومها الذي يكتسبه الفرد من خالل تفاعله مع اآلخرين.
نتائج الـفرض الخامس وتفسيرها :والذي ينص على "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجـات رجال
الشرطة في الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية في ضوء الحالة االجتماعية ،وللتحقق من صحـة هذا الفرض
قـام الباحث باستخدام اختبار( ت )  ، t-testوأظهرت النتائج عن وجود فروق دالــة إحصائيا ً بين متوسطـي درجـات
رجال الشرطة المتزوجين والغير المتزوجين فـي الضغوط االجتماعية والدعم النفسي االجتماعي لصالــح المتزوجين
،ويتعارض ذلك مع دراسـة ( مودة الشيخ ) 0101،التي أظهرت نتائجها عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً بين المتزوجين
وغير المتزوجين .
ويرى الباحث أن رجال الشرطة المتزوجين وغير المتزوجين يعيشون نفس الواقع االقتصادي واالجتماعي والضغوط المهنية
كما أن الظروف التي تعمل على إيجاد المشـكالت الشرطية لدى رجال الشرطة ال تفرق ما بين رجال الشرطة سواء كان
رجل الشرطة متزو ًجا أم غير متزوج،
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كما أن متطلبات الحياة اليومية متشابهة لدى الجميع إضافة إلى المغاالة في تكاليف الزواج لدى رجال الشرطة الغير متزوجين
يقف عائـقا ً وسببا ً رئيسيا ً لتأخرهم عن الزواج  ،واألعباء االقتصاديـة والمشكالت االجتماعية والظروف االجتماعية وشعورهم
باتساع األسرة ،و ِكبر األوالد وكثرة حاجاتهم ،وعدم استطاعتهم على تلبيتها  ،أما مصادر الدعم النفسي االجتماعي والمتمثلة
في الزوجة واألسرة ،واألقارب واألصدقاء وزمالء العمل وزمالء الدراسـة وأحيانا ً نجاح األوالد كل ذلك قد يخفف من العناء
 ،ويزيد من الشعور بالسعادة ويزيد من تقدير الذات والثقة بها ،وتولد درجة من المشاعر االيجابيـة ،وتقلل من التأثير السلبـي
لألحداث الخارجية لدى رجال الشرطة المتزوجين ،

التوصيات والمقترحات :من خالل نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
 تقوية الدعم النفسي االجتماعي لدى رجال وأفراد الشرطة.
 العمل على إزالـة كافة المعوقات والمشكالت المسببة للضغوط النفسية لدى رجال وأفراد الشرطة.
 إعطاء رجال وأفراد الشرطة مسؤوليات محددة ،وتزويدهم بالمعلومات والموارد الالزمة لذلك.
 إقامة دورات وبرامج إرشادية تخفف من شدة الضغوط النفسية ،وتساعد رجال وأفراد الشرطة على تحقيق تكيف
أفضل مع ظروف وضغوط وصعوبات العمل.
 تشجيع رجال وأفراد الشرطة وتعزيز أعمالهم اإليجابية.

الخاتمة
احتوى هذا البحث على خمسة فصول باإلضافة إلى المراجع والمالحق  ،وتناول الفصل األول مدخل للبحث مقدمة البحث
ومشكلة البحث وأهمية البحث وأهدافه وأهم المصطلحات التي استخدمها الباحث في بحثه  ،وسعى الباحث إلى التعرف على
الدعم النفسي االجتماعي وعالقته بالضغوط النفسية لدى رجال الشرطة بدولة قطر  ،كما سعى إلى الكشف على مدى انتشار
الضغوط النفسية لدى رجال الشرطة بدولة قطر  ،والتعرف على مستوى أبعاد الدعم النفسي االجتماعي لدى رجال الشرطة
والتعرف على داللة الفروق في الدعم النفسي االجتماعي و الضغوط النفسية في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية مثل
الحالة االجتماعية والمؤهل الدراسي و عدد سنوات الخبرة  ،أما الفصل الثاني قد ناقش الباحث اإلطار النظري للبحث الذي
احتوى على الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية  ،أما الفصل الثالث اشتمل على الدراسات واألبحاث السابقة  ،كما
قام الباحث بالتعقيب عليها  ،أما الفصل الرابع تناول الباحث منهج البحث واجراءاته  ،وقد استخدم الباحث في هذا البحث
المنهج الوصفي االستدالي  ،كما أوضح الباحث عينة البحث المستهدفة االستطالعية واألساسية  ،وبين كيفية إعداد أدوات
البحث ( المقاييس ) من صدق وثبات أدوات البحث بعرضها في صورتها األولية على مجموعة من المحكمبن ومن خالل
طرق ثبات المقاييس  ،أما الفصل الخامس قام الباحث بتطبيق المقاييس بصورتها النهائية على عينة البحث األساسية ثم خرج
الباحث بمجموعة من النتائج  ،ومن هذه النتائج أن يوجد ارتباط عكسي بين الدعم النفسي االجتماعي والضغوط النفسية لدى
رجال الشرطة أي أنه كلما زاد الدعم النفسي االجتماعي قلت الضغوط النفسية،
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وكلما قل الدعم النفسي االجتماعي زادت الضغوط النفسية ،ومستوى بعد الدعم النفسي االجتماعي من األسرة أعلى من بعدي
األصدقاء وزمالء العمل لدى رجال الشرطة بدولة قطر ،وتوجد فروق ذات داللة احصائية في الضغوط النفسية لصالح
المؤهل األقل وال توجد فروق ذات داللة احصائية في الضغوط النفسية للحالة االجتماعية ،كما قدم الباحث مجموعة من
التوصيات والمقترحات في ضوء ما قدمته من نتائج ومدى إمكانيه تطبيقه عمليًا من خالل مؤسـسات الدولة وخاصةً من
المختصين بوزارة الداخلية.

المراجع العربية واألجنبية
 القرآن الكريم
 ابن منظور (  )0118لسان العرب  ،المجلد (، ) 4دار المعارف  ،القاهرة .
 أسماء السرسي ،أماني عبد المقصود ( (2001المساندة االجتماعـية كما يدركـها المراهقون وعالقتها ببعض
المتغيرات النفسية  ،بحث  ،قسم علم النفس  ،كلية التربية ،جامعة عين شمس .
 إعتدال معروف (  )0110مهارات مواجهة الضغوط في األسرة وفي العمل وفي المجتمع  ،مكتبة الشقري
،الرياض
 جمعة سيد يوسف ( ) 0117إدارة الضغوط  ،الطبعة األولى ،الناشر مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث في
العلوم الهندسية ،جامعة القاهرة .
 حنان سليمان البراشدي ( ) 0110مصادر الدعم االجتماعي وإسهامها في التخفيف من ضغوط العمل لدى معلمي
التعليم األساسي في منطقة الباطنة جنوب  ،رسالة ماجستير  ،قسم علم النفس التربوي ،جامعة السلطان قابوس ،
سلطنة عمان .
 رضوان إبراهيم بوناب ( ) 0103الضغط النفسي لدى عمال قطاع المحروقات وعالقته بالدافعية نحو اإلنجاز،
رسالة ماجستير  ،قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا  ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،جامعة فرحات
عباس سطيف  ،الجزائر .
 زهير بسام مالخة (  ) 0100المسايرة-المغايرة وضغوط العمل لدى رجال الشرطة العاملين بالمباحث العامة في
محافظات غزة ،رسالة ماجستير ،قسم علم النفس  ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية  ،غزة .
 سوسن مصطفى علوي ( )0101المساندة االجتماعيـة وفاعلية الذات وأساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى
عينـة من معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  ،رسالــة ماجستير كلية التربية بالعريش ،قسم الصحة النفسية
 ،جامعة قناة السويس .
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 عباس متولي (  ) 0111الضغوط النفسية وعالقتها بالجنس ومدة الخبرة وبعض سمات الشخصية لدى معلمي
المرحلة االبتدائية  ،المجلة المصرية للدراسات النفسية  ،المجلد ( ، ) 01العدد (  ، ) 00الجمعية المصرية
للدراسات النفسية  ،القاهرة  ،مصر .


عبد الدايم الكحيل ( د.ت ) روائع اإلعجاز النفسي في القرآن الكريم  ،نسخة الكترونيـة متاح على
www.kaheel7.com

 عبد الرحمن سليمان الطريري (  )0994الضغط النفسي -مصادره ومسبباته  ،مجلة كلية التربية  ،جامعة اإلمارات
 ،اإلمارات .
 عبير محمد الصبان () 0113المساندة االجتماعية وعالقتها بالضغوط النفسية واالضطرابات السيكوسوماتية
لدى عينة من النساء السعوديات المتزوجات العامالت في مدينتـي مكة المكرمـة وجدة  ،رسالة دكتوراه  ،قسم علم
النفس  ،جامعة أم القرى  ،المملكة العربية السعودية .
 عواض بن سالم النقيعي ( ) 0101الشرطة وحماية حقوق ضحايا الجريمة ،رسالة دكتوراه  ،كلية الدراسات
العليا  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،الرياض  ،السعودية .
 على عسكر (  ) 0998ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها  ،دار الكتاب الحديث  ،الكويت .
 علي عسكر( ) 0113ضـغوط الحياة وأساليب مواجهتها-الصحة النفسية والبدنية في عصر التوتر والقلق  ،قسم
علم النفس ،كلية التربية األساسية ،الطبعة (، )3دار الكتاب الحديث ،الكويت .
 علي علي(  ) 0997المساندة االجتماعية ومواجهة أحداث الحياة الضاغطة كماتدركها العامالت المتزوجات ،
مجلة الدراسات النفسية  ،المجلد ( ، ) 7العدد (، )0رابطة االخصائيين النفسيين المصرية (رانم ) ،القاهرة .
 فاروق السيد عثمان ( )0110القلق وإدارة الضغوط النفسية ،الطبعة األولى  ،دار الفكر العربي سلسلة المراجع
في التربية وعلم النفس ،الكتاب السادس عشر ،جامعة المنوفية .
 فواز صالح الشيخ ( ) 0119التوافق المهني والمساندة االجتماعيــة لدى عينة من العمال السعوديين العاملين في
بعض المصانع بمحافظة جدة  ،رسالة ماجستير  ،قسم علم النفس ،جامعة أم القرى  ،السعودية.
 فوزية إبراهيم الكردي ( ) 0100اإلسناد االجتماعي وعالقته بالضغوط النفسية لدى إفراد الجالية الفلسطينية المقيمة
في المملكة العربية السعودية  ،رسالة ماجستير  ،كلية اآلداب والتربيـة  ،قسم العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية،
األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك .
 كويك نوتس ( ) 0113كيف تتغلب على الضغوط النفسية في العمل؟،الطبعة األولى ،إعداد اللجنة العلمية للتأليف
والتحرير والنشر  ،دار الفاروق للنشر والتوزيع  ،القاهرة .
 محمد السيد عبد الرحمن ( ) 0998دراسات في الصحة النفسية" المهارات االجتماعية -االستقالل النفسي  -الهوية"
 ،الجزء ( ، )0دار قباء  ،القاهرة .
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 محمد شبير (  ) 0119ضغوط العمل لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها ،رسالة
ماجستير ،الجامعة االسالمية  ،غزة .
 محمد محمد عودة (  (0101الخبرة الصادمة وعالقتها بأساليب التكيف مع الضـغوط والمساندة االجتماعية
والصالبة النفسية لدى أطفال المناطق الحدودية بقطاع غزة  ،رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسالمية كلية التربية
،قسم علم النفس غزة .
 محمد مرتضى الزبيدي (  ) 0970تاج العروس من جواهر القاموس ،ج (  ، ) 09دار الكاتب العلمية  ،بيروت
 ،لبنان
 معن خليل العمر (  0114عالقة الضغوط النفسية ببعض مغيرات الشخصية لدى العاملين في المرور بمدينة
الرياض ،رسالة ماجستير  ،قسم العلوم االجتماعية والصحة النفسية  ،كلية الدراسات العليا  ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية  ،الرياض  ،السعودية .
 ممدوح مجيد إسحاق( ) 0103ضغوط العمل الشرطي و أثرها على الصحة و السالمة المهنية ،بحث  ،القيادة
العامة لشرطة الشارقة مركز بحوث الشرطة ،المجلد(  ،) 00العدد(  ، )0الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
 منى عبد هللا نبهان (  ) 0104أبعاد مفهوم الذات لدى العامالت وغير العامالت وعالقته بمستوى الضغوط النفسية
والتوافق األسري بمحافظة الداخلية ،رسالة ماجستير  ،قسم التربية والدراسات اإلنسانية  ،كلية العلوم واآلداب ،
جامعة نزوى  ،سلطنة عمان .


نوال عثمان الزهراني ( ) 0118االحتراق النفسي وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى العامالت مع ذوي
االحتياجات الخاصة ،رسالة ماجستير ،قسم علم النفس ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية

 هارون توفيق الرشيدي ( )0999الضغوط النفسية وطبيعتها ونظرياتها -برنامج لمساعدة الذات في عالجها،
األنجلو المصرية ،القاهرة.

 Barbara Braham(1981) social support in the Adjustment of pregnant
a dolescents assessment Issues, in B.H gottliab (EDS) social networks and
support, Beverly ,(A:sage,pp.69-96).

social

 Cohen&Wills,(1985) Stress social support and the buffering hypothesis
Psychological bulletin,Vol.(98) no.(2) pp.336-375
 Cutrona,Russell,(1990) social support and adaptation to stress by the
elderly,Journal of Psychology and Aging , Vol. 1,No.1,47-54.
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 Freudenberger, H.(1975) staff Burnout ,Journal of social Issues, 50 (1)159-165
 Shinn &Stanley,)1984 ( Social Interaction and Social support, Journal of Social
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المالحق
البيانات الشخصية األولية

االسم (اختياري) ..................................................................

المهنة أو الرتبة الوظيفية .......................................

السن............................

عدد سنوات الخبرة في العمل
3 -1

10 -9

13 -11

30 -19

أكثر من 30

الحالة االجتماعية
عزب

متزوج

مطلق

أرمل

المستوى التعليمي
غير متعلم

160

يقرأ

متوسط

جامعي

دراسات عليا
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مقياس الدعم النفسي االجتماعي لدى رجال الشرطة

م

1
3
4
3
3
9
3
9
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

عبارات المقياس

نادراً

أحياناً

غالباً

ضغط العمل يؤدي إلى بعض المشكالت االجتماعية.
أعاني من عدم الموازنة بين متطلبات عملي ومتطلبات أسرتي.
أشعر بعدم االستقرار في عملي،
يزعجني تسلط رؤسائي في عملي.
أستاء من عدم الشعور بالتجديد في عملي
أشعر بعدم الرغبة في الذهاب إلى عملي.
أشعر بالظلم لعدم عدل رؤسائي معي في العمل.
أشعر بعدم الحرية في أدائي لعملي.
أفرغ شحناتي االنفعالية عندما أشعر باأللم.
أقصر في مسؤولياتي تجاه أسرتي.
أعاني من صداع شديد وآالم في معدتي ال أعرف سببها.
أعاني من عدم التكيف مع بيئة عملي.
احترام اآلراء الشخصية ال مجال لها في عملي.
يضايقني عدم الصدق من زمالئي في العمل.
أشعر بالضيق من كثرة التعاميم في عملي.
يزعجني صوت رئيسي المرتفع أثناء النقاش معه.
أفتقد المدح والثناء من رؤسائي عند انجازي لمهامي.
أعاني من ضعف العالقات اإلنسانية بين زمالئي.
أعاني من األرق في كثير من األوقات.
أشعر باإلنهاك والتعب الفكري.
يناديني زمالئي بألقاب أحبها.
أعاقب بسبب أشياء بسيطة أرتكبها.
أشعر بالقلق في كثير من األحيان
أعاني من كثرة المهام الوظيفية.
ينفر زمالئي من مصاحبتي.
أعاني من ضعف التركيز في عملي.
أشعر باالرتياح عندما أكون في جماعة.
أشعر بالملل في كثير من األحيان
يمدحني رؤسائي بكلمات أحبها.
أعاني من كثرة تشتت انتباهي أثناء عملي.
يوبخني رئيسي في العمل ويهنني أمام زمالئي.
يصعب عل َي التعبير عن نفسي بوضوح
أخاف من عدم استطاعتي إدارة أموري.
أشعر أن الناس يحترمون رجال الشرطة.
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مقياس الضغوط النفسية لدى رجال الشرطة
م
1
3
4
3
3
9
3
9
8
10
11
13
14
13
13
19
13
19
18
30
31
33
34
33
33
39
33
39
38
40
41
43
44
43
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عبارات المقياس

نادراً

أحياناً

غالباً

يشاطرني أصدقائي أفراحي وأحزاني.

ال أشعر بالسعادة عندما يمدني زمالئي بالمعلومات والمعارف المفيدة
تنصت إل ّي أسرتي جيداً إذا أردت أن أتحدث عن مشاعري.

يساعدني زمالئي في المواقف التي أكون فيها متوتراً.
أستطيع أن أتحدث بصراحة مع أصدقائي.

ي زمالئي البدائل المختلفة لحل المشكالت التي أوجهها.
يقترح عل ّ

ال أجد العون من أسرتي عندما أحتاج إليهم.
يزورني أصدقائي أو يدعونني لزيارتهم.
ال يعاملني زمالئي كثيراً بلطف.

أشعر بأنني فقدت أصدقائي الذين كنت أحكي لهم أسراري.
أحصل على أفكار جيدة من أسرتي عند استشارتي لها في عمل ما.
أقصد أصدقائي ليساعدوني في حل المشكالت الصعبة.
تساعدني أسرتي على الهدوء واالسترخاء عندما أكون متوتراً.
أشعر بعدم أهميتي لدى أصدقائي عندما أخطأ في بعض التصرفات
تتحدث أسرتي معي فيما يخصني من أمور.
تفعل أسرتي ما يبعث السرور إلى نفسي.
إلي اللوم كثيراً.
يوجه أصدقائي ّ
ينصحني زمالئي عندما أقوم بعمل ما.
ي أسرتي النصيحة في أمور حياتي.
تقدم إل ّ
يساعدني زمالئي عند إنجاز عمل ما.

ائتمن أسرتي على أسراري عند الحديث إليها.
تساعدني أسرتي بالمال عندما أمر بضائقة مالية
اعتمد على أصدقائي القريبين مني لمساعدتي.
ال أجد من أسرتي آذاناً صاغية الحتياجاتي.
أعتقد بأن المساندة الوجدانية من الزمالء هامة لي.
ال ألجأ إلى أصدقائي عندما أتعرض إلهانة من شخص ما.
يشاركني أصدقائي نفس اهتماماتي في الحياة.
يشعرني أفراد أسرتي بأنني شخص جدير باالهتمام.
يتخلى عني زمالئي عندما أكون في أزمة مالية.
تربطني بأسرتي عالقة حميمة بسبب الود والحب
أعتمد على أصدقائي في توجيه النصائح والمقترحات.
أشعر أنني محل اهتمام بين زمالئي.
أشعر بأن ثقتي بمن حولي من األصدقاء قوية.

تؤمن أسرتي بأنني أقوم بعمل شيء ذات قيمة.
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دور مواقع التواصل االجتماعي على التسويق اإللكتروني
(دراسة حالة شركة امازون للمنتجات الغذائية)
The role of social networking sites on e-marketing
Case study:Amazone company for food products
إعداد الباحثان
د .منال محمد محمود
أستاذ االاداة المساعد ،جامعة السوادان المفتوحة ،جمهوةية السوادان
د .عصام الدين الطيب عمر
أستاذ االاداة المساعد ،ااداة التدةيب ،جمهوةية السوادان
Emil: manal.vet@gmail.com

المستخلص
تكمن مشكلة الدةاسة في أنه لقد لوحظ أن مواقع التواصل االجتماعي في الشركات لم تكن بالصوة المثلى األمر الذي
قد يؤثر على مستوى التسويق اإللكتروني.
هدفت الدةاسة إلى التعرُّ ف على مدى العالقة بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني ومعرفة العالقة التي تربط بين
الواتساب والتسويق اإللكتروني.
عليه يمكن صياغة مشكلة الدةاسة في األسئله اآلتية:هل توجد عالقة بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني؟ ماهي
العالقة بين الواتساب والتسويق اإللكتروني؟.
من أجل التحليل والدةاسة الموضوعية لمشكلة الدةاسة فقد اختبر فرضيات الدةاسة ،وتمثلت في الفرضية األولى :توجد
عالقة ذات اداللة إحصائية بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني ،الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات اداللة إحصائية بين
الواتساب والتسويق اإللكتروني.
اعتمدت الدةاسة على بعض المناهج البحثية اآلتية :المنهج االستنباطي ،للتعرُّ ف على طبيعة المشاكل وصياغة الفروض.
المنهج االستقرائي ،الختباة صحة الفروض ،المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاةيخي للدةاسات السابقة.
توصلت الدةاسة إلى عداد من النتائج الخاصة بالدةاسة أهمها إسهام المواقع في زيااد الكفاء المهنية والنجاح التسويقي،
ساهمت المواقع في إادخال ثقافات تسويقية واجتماعية في المجتمع السواداني ،تساهم المواقع في زيااد وعي التسويقي.
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كما توصلت الدةاسة لعداد من التوصيات منها ضروة اهتمام الدولة بمواقع التواصل االجتماعي من خالل ادمجهم في
 تجويد وتطوير الرسائل التسويقية،الخطط االستراتيجية لبرامجها الداعمة للتنمية والتطوير واستصحاب التسويق اإللكتروني
.عبر المواقع اإللكترونية
 التسويق االلكتروني، مواقع التواصل االجتماعي:الكلمات المفتاحية

.
The role of social networking sites on e-marketing
Case study:Amazone company for food products

Abstract
The problem of the study is that it was noticed that social networking sites in companies were
.not in the optimal way, which may affect the level of e-marketing
The study aimed to identify the relationship between Facebook and e-marketing, and to know
.the relationship between WhatsApp and e-marketing
Therefore, the study problem can be formulated in the following questions: Is there a
relationship between Facebook and e-marketing? What is the relationship between WhatsApp
؟and e-marketing
For the sake of objective analysis and study of the study problem, he tested the study
hypotheses. The first hypothesis is: There is a statistically significant relationship between
Facebook and e-marketing, the second hypothesis: There is a statistically significant
.relationship between WhatsApp and e-marketing
The study relied on some of the following research methods: The deductive approach, to identify
the nature of problems and formulate hypotheses. The inductive approach, to test the validity of
the hypotheses, the descriptive analytical method and the historical method of previous studies.
The study found a number of findings related to the study, the most important of which is the
website’s contribution to increasing professionalism and marketing success. The sites have
contributed to the introduction of marketing and social cultures in the Sudanese society. The sites
contribute to increasing marketing awareness.
The study also reached a number of recommendations, including the need for the state to pay
attention to social networking sites by integrating them into the strategic plans of its programs
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supporting the development and development and the use of e-marketing, improving and
developing marketing messages through websites.

Keywords: social networking sites, e-marketing.
أوالً :اإلطار المنهجي
تمهيد:
إن مساحات المعرفة تمتد يوما بعد يوم تحمل في طياتها تطوةا جديدا يخدم البشرية وييسر العسير لكل األبواب المغلقة
والمجهولة ،ويفتح آفاقا ةحبة لكل صاحب إبداع وابتكاة ليدلي بدلوه في ساحات العلم المختلفة.
تعد مواقع التواصل االجتماعي عبر بوابة شبكة اإلنترنت من أحدث ما جاادت به أسواق المعرفة الحديثة من منتجات
تكنولوجيا االتصاالت واألكثر شعبية ،وةغم أنها أُنشئت في األساس للتواصل االجتماعي بين األفرااد فإن استخداماتها إمتدت
لتشمل جوانب أخرى كثير متعداد .
وقد أصبحت مواقع التواصل االجتماعي اليوم من المؤسسات المهمة التي استحوذت على التسويق مما أثر على عاادات
وسلوكيات المتعاملين في مجال التسويق.
يحاول الباحثان من خالل هذه الدةاسة الوقوف على كيفية تناول هذه المواقع للتواصل االجتماعي واستخدامها في
التسويق ومدى التحوالت التي أحدثتها والوقوف على الجوانب اإليجابية والسلبية التي أثرت وكيفية المعالجة.

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة البحث في ماادوة مواقع التواصل االجتماعي على التسويق اإللكتروني ،وأيضا لوحظ أن مواقع التواصل
االجتماعي في الشركات لم تكن بالصوة المثلى األمر الذي قد يؤثر على مستوى التسويق اإللكتروني.
ولإلحاطة بجوانب األطروحة ولتوضيح مضامين المشكلة ةأيت أن أطرح التساؤالت التالية كتساؤالت (فرعية) مثل:
 .1هل توجد عالقة بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني؟
 .2ما العالقة بين الواتساب والتسويق اإللكتروني؟

أهمية الدراسة:
أ .األهمية النظرية
تنبع أهمية هذه الدةاسة في محاولة تغطيتها للجوانب المعرفية التالية:
 .1على الرغم من وجواد بحوث وادةاسات تناولت مواقع التواصل االجتماعي إال أن األمر في حاجة لمزيد من البحث في
هذا المجال.
 .2ابراز مفهوم مواقع التواصل االجتماعي وأبعااده المختلفة على المؤسسات الخدمية.
 .3إعدااد إطاة نظري يظهر مدى وجواد عالقة بىين مواقع التواصل االجتماعي و التسويق اإللكتروني وتحديد اتجاه هذه
العالقة.
 .4أنها ادةاسه تحليليه لواقع مواقع التواصل االجتماعي في المؤسسات الخدمية .
165
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ب .األهمية التطبيقية
يتوقع من هذه الدةاسة الةبط بين مواقع التواصل االجتماعي كوسـيلة اتصـال في مجال التسويق اإللكتروني كمسـتفياد
مـن هذه الوسائل من خالل اآلتي:
 .1سد فجو علميه تساعد في مواقع التواصل االجتماعي .
 .2توفير معلومات جيد لمتخذي القراة في التسويق اإللكتروني.
 .3توفير مراجع للدةاسه في التسويق اإللكتروني.
 .4إضافه علمية جديده في المكتبات.

أهداف الدراسة:
يهدف البحث إلى بلوغ مرامي وأهدف هي:
 .1مدى العالقة بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني.
 .2معرفة العالقة بين الواتساب والتسويق اإللكتروني.

فرضيات الدراسة:
ُ
وضعت الفرضيات التالية:
لإلجابة على مشكلة الدةاسة المطروحة واألسئلة الفرعية
الفرضية الرئسة هناك عالقة بين مواقع التواصل االجتماعي والتسويق اإللكتروني في شركة امازون للمنتجات الغذئية التي
تتفرع منها الفرضيات التالية:
الفرضية األولي :توجد عالقة ذات اداللة إحصائية بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني.
الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات اداللة إحصائية بين الواتساب والتسويق اإللكتروني االلكتروني.

مناهج الدراسة:
يعتمد البحث على المناهج اآلتية:
 .1المنهج التاةيخي ،لعرض الدةاسات السابقة.
 .2المنهج االستنباطي ،للتعرُّ ف على طبيعة المشاكل وصياغة الفرضيات.
 .3المنهج الوصفي التحليلي.
 .4المنهج االستقرائي ،الختباة صحة الفرضيات.

حدود الدراسة:
تتمثل في اآلتي:
الحدواد المكانية :شركة امازون للمنتجات الغذائية.
الحدواد الزمانية :الفتر من ( 2014م 2211 -م ).
الحدواد البشرية :عينة من الموظفين والعاملين بشركة امازون للمنتجات الغذائية.

مصادر جمع بيانات الدراسة:
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تتمثل في اآلتي:
 .1المصاادة الثانوية :الكتب والمجالت العلمية وشبكة المعلومات الدولية وأخرى.
 .2المصاادة األولية :الرسائل الجامعية واالستبانة.
شكل رقم ( )1نموذج الدراسة
المتغير المستقل

المتغير التابع

مواقع التواصل االجتماعي
 .1الفيسبوك
 .2الواتساب

التسويق اإللكتروني

المصدة إعدااد الباحثان 2211م.

ثانيأ :الدراسات السابقة:
بعض الدةاسات التي تناولت أمر مواقع التواصل االجتماعي في مجاالت مختلفة كانت كمايلي:
دراسة :حميديــة قاســم 2014م:
هـــــدفت الادةاســـــة إلـــــى تبيـــــان أهميـــــة الفيســـــبوك كوســـــيلة العصـــــر وتبيـــــان أهميـــــة
العمـــــاللتطـــوعي والـــربط بـــين مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي كوســـيلة اتصـــال والعمـــل التطـــوعي كمستفياد من هذه
الوسيلة وقاد توصل الباحث لعاداد من النتائج منها :التوجــه نحـــو اســـتخادام مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي كوســـيلة إعـــالم
وأعـــالن وتواصـــل لتحقيق األهاداف التطوعية الخيةية للجمعية ،تمنح مواقع التواصل االجتماعي لمستخادميها خاصية متابعة
نشاطات الجمعية قبل وأثناء وبعاد االنتهاء من اأنشطة مما يادعم كسب ثقة المتابعين في أعضاء الجمعية و تعـــداد وتنـــوع
المنشـــوةات والتطبيقـــات عبـــر صـــفحة الفيســـبوك وذلـــك يبـــرة أن أهـــداف الجمعية متنوعة وان عنصة الحيااد ال يطغى
على المنشوةات و يســــاهم التوجــــه المباشــــر لمســــتخادمي مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي باســــتعمال اللغــــة
العةبيــة إلــى زيــااد التفاعــل والتواصــل علــى اعتباةهــا اللغــة األكثــر انتشــاةا أو اســتعماال للجميع مقاةنة باللغات األخةى
وأهم التوصيات لهذه الادةاسة -:االستخادام األمثل للوسائل المتاحة التي توفةها مواقع التواصـل االجتمـاعي بـاألخص خاصية
الفياديو واســـتقطاب أكبـــر عـــداد مـــن مســـتخادمي مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي وذلـــك مـــن خـــاللخاصية نشة
المناشية انطالقا من صفحة الجمعية و ضـــروة االســـتمةاةية لزيـــااد الـــوعي للمجتمـــع بﺄفكـــاة األعمـــال التطوعيـــة
وذلـــك مـــن خالل تكثيف الجهواد والنشة الادائم عبة مواقع التواصل االجتماعي.
دراسة :سلطان مسـفر5112م:
هدفت الادةاسة لإلجابـــة عـــن الســـؤال مـــا ادوة شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي خادمـــة العمل اإلنساني
ويتفةع عنه األسئلة التالية -:ما العمل اإلنساني وأهميته؟ ما شبكات التواصل االجتماعي وأهميتها؟ما الادوة اإيجابي لشبكات
التواصل االجتماعي في حالة السـلم واالسـتقةاة وفـي حـاالت ضطرابات والنكبات وقاد أظهةت الادةاسة النتائج التالية  -:أن
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العمل اإلنساني مطلب اجتماعي وفةادي في القاديم والحاديث وشــبكات التواصــل االجتمــاعي شــبكات تفاعليــة تنــتج التواصــل
بــين المســتخادمين فــي اي وقت ومن أي مكان والعمل اإلنساني شكل من أشكال التكافل اإلنساني المتمثل في تقاديم الخية و
مـــن أادواة شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي حـــال االضـــطرابات والنكبـــات قســـمت لقســـمين أادواة اداخليـــة
وأخـــرى خاةجيـــة فـــي حـــال األادواة الاداخليـــة عليهـــا بيـــان الحقيقـــة وتسليط الضوء علي األضةاة والخسائة وتوضيح
طرق وأساليب الادعم والمسـاعاد وأمـا فـي حالـة األادواة الخاةجيــة عليهـا التوعيــة الادينيـة والصـحية واألمنيــة باإلضـافة
للتنســيق الخيةي وتتميـــــــز شـــــــبكات التواصـــــــل االجتمـــــــاعي بالعالميـــــــة والتفاعليـــــــة باإلضـــــــافة
لســـــــهوله االستخادام وتوفية الوقت والجهاد والمال.
واهم التوصيات لهذه الادةاسة -:نشة ثقافة االستخادامات اإليجابية لشبكات التواصل االجتماعي وادعماألبحاث
والمشةوعات العلمية التي تسهم في بناء منظومة اجتماعيـة تواصـلية افتةاضية تتسع حادوادها لجميع العالم والســـعي فــــي
توحيــــد الجهـــواد اإلعالميــــة فــــي جانــــب العمـــل اإلنســــاني وتــــوفية قاعــــد بيانات ألهم مواقع التواصل االجتماعي
وطرق استخادامها وإنشاء أو تطوية المواقع المهتمة بالعمل اإلنساني والعمــل المشــتةك والتعــاون البنــاء مــن أجــل الخــروج
بمنظومــة عالميــة وتواصــلية بــين تلك الشبكات االجتماعية.
دراسة :ايمان عبدالرازق5112م:
هــــدفت الادةاســــة إلــــى التعــــرُّ ف علــــى ادوة االنســــتقةام فــــي تحفيــــز الشــــباب علــــى العمــــل التطوعي
ومادى فاعلية االنستغرام في التﺄثية على مواقف الشباب تجاه العمل التطوعي وتوصلت الادةاسة إلى النتائج التالية -:أن أكثــر
أنــواع العمــل التطــوعي انتشــاة علــى مواقــع االنســتغرامهــي مســاعاده الفقــراء المحتاجين و تادةجت بعاده المشاةكة فـي
تنظـيم الفعاليـات واالهتمـام باألةامـل وقضـايا المعاقين ثم قضايا العمالة الوافاد  ،وأشـــاةت الادةاســـة إلـــى إن أســـباب
االعتمـــااد علـــى مواقـــع االستغرام فـــي نشـــر العمـــل التطوعي هي سةعة وسهولة الوصول إليها وسعة انتشاةه ،إن
مســتوى متابعــة الشــباب البحةينــي لمواقــع التواصــل االجتمــاعي كــان مةتفعــا فقــط)(0.6%مــــن العينــــة ال يتــــابعون
مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي و( (99.4%مــــن الشــــباب البحةيني يتابعون مواقع التواصل االجتماعي )(%89.7
مـــن عينـــة الشـــباب البحةينـــي تعجبـــه األفكـــاة التطوعيـــة المطروحـــة عبـــراالستغرام ( (%96.5من العينة يةون أن
االنستقةام وسيلة مناسبة لنشة األعمال الخيةية والبعض يتﺄثةون بما ينشة خالل االنستقةام عن األعمال التطوعية ،إن عالقــة
االنســتقةام بالعمــل التطــوعي تمثلــت فــي المةتبــة األولــى بعــرض المشــاةيع المنجز واألعمال التي تحققت ثم اطالع
المتابعين علي آخـر المسـتجادات ولإلنسـتقةام تـــﺄثية علـــى وعـــي المجتمـــع حـــول التطـــوع كمـــا ســـاعاد علـــى زيـــااد
الـــراغبين فـــي العمـــل التطوعي وتعةض صفحاته أعمال تطوعية حقيقية أهم التوصيات :ضةوة عمل ناادي للمتطوعين
لتطوية مهاةتهم التطوعية،
عمــــل حســــاب يجمــــع كافــــة األعمــــااللتطوعيــــة المحليــــة والخليجيــــة لســــهولة وصــــول المتطوعين له الى جانب
عمل تجمع إلكتةوني للمتطوعين لتباادل الخبةات ،ضةوة االهتمام بوسائل التواصل االجتماعي في توثيق كل األموة المتعلقـة
بالعمـل التطوعي.
دراســة :إيميلـــي ال كــاس و أﺧـــرون5112م:
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منـــذ إن ســـمحت مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي مثـــل الفيســـبوك ومـــاي ســـبيس للمنظمـــات بالحصـــــــول
علـــــــي صـــــــفحات أو المشـــــــاةكة كﺄعضـــــــاء بـــــــدأت المنظمـــــــات بضـــــــم هـــــــذه االســــتةاتجيات الــــى
بــــرامج العالقــــات العامــــة الخاصــــة بهــــا وبــــدأت المنظمــــات الةبحيــــة باستخادام هذه المواقع للمساعاد في تعزيز
واطالق العالمات التجاةية القائمة عليها في المقابــــل ال يعلــــم إال القليــــل بكيفيــــة اســــتفااد المنظمــــات الغيــــر ةبحيــــة
والحصــــول علــــىإيجابيــــات شـــــبكات التواصــــل االجتمـــــاعي ،ومــــن خـــــالل تحليــــل مضـــــمون 275صـــــفحة
للمنظمات غير ةبحية عبة الفيسبوك بعينه عشوائية للصفحات القانونية في الفيسـبو ك بحثــــت هــــذه الادةاســــة كيفيــــة
اســــتخادام المنظمــــات للشــــبكات االجتماعيــــة لتعزيــــز المهــــام والبـرامج الخاصــة بهــا وتبــين أن وجـواد الصــفحات
بحــد ذاتهــا ال تـوادي الــى زيــااد الــوعي أو المشاةكة في المقابل فإن التخطيط الجياد والبحث يؤاديان إلى إفااد المنظمات
غيرالربحيـــة فـــي محـــاوالتهم لتطـــوية عالقـــات التواصـــل االجتمـــاعي مـــع عمالئهـــم وأصـــحاب المصلحة.
وتوصلت الادةاسة للنتائج التالية  )%74( :يقومون بمناقشة ونشة المعلومات االستةاتيجية عبة صفحاتها في حين  %36لم
يقمن بذلك ،قلــــة مــــن المنظمــــات الغيــــر ةبحيــــة اســــتخادمت الفيســــبوك كمتــــنفس لتقــــديم التبةعــــات الخيةية بنسبة
%13أو اإلعالن عن فةص التطوع الحالية ،الةعايـــة الصـــحية والتعليميـــة غيرالربحيـــة لهـــا النصـــيب األوفـــر مـــن
الحصـــول علـــي التبةعات عبة الفيسبوك عوضا عن القطاعات أالخةى.
دراسة :محمد عائض المحطاني5111م:
هدفت هذه الدةاسة إلى التعرُّ ف على أثر استخدام البرمجيات االجتماعية على كفايات التعليم اإلكتروني لدى مجتمع
المماةسة من أعضاء الهيئة التدةيس في جامعة الملك خالد.
اعتمدت على المنهج التجريبي ،وذلك بدةاسة أثر المتغير والمستغل(البرمجيات االجتماعية) على المتغير التابع
(اكتساب كفاءات التعليم اإلكتروني) المتعلمة بموضوعات التعليم في مجتمع المماةسة .وتكوّن مجتمع الدةاسة من جميع
أعضاء مجتمع مماةسة التعليم اإلكتروني بجامعة بجامعة الملك خالد وعدادهم ( (42عضوا أجريت عليهم الدةاسة ،وذلك
بتقسيم إلى مجموعتين إحداهما تجربية تفاعلت باستخدام البرمجيات االجتماعية ،واألخرى ضابطة تفاعلت بالطرادية للمجتمع
والمابمة على استراتيجية التعليم المدمج وتمثلت أادوات الدةاسة في إختباة تحصيلى للجانب المعرفي اتجاه لموضوعات التعليم،
واختباة الفروض تم تحليل البيانات واستخدام تحليل التباين.
وتوصلت الدةاسة إلى نتائج أهمها توجد فروق بين المجموعتين لصالح التجريبية فياالختباة التحصيلي لصالح
المجموعة التجريبية ولم وجد فروق بين المجموعتين فينفس االتجاه.

المبحث األول
مواقع التواصل االجتماعي
أوالً :مفهوم مواقع التواصل االجتماعي
إن مواقع التواصل االجتماعي ،واحد من برامج اآللية التفاعلية التي ظهرت في المجتمع الحديث كناتج من نواتج شبكة
اإلنترنت ،تلك الشبكة التي يسرت للشعوب للتواصل واالندماج مما تسبب في ظهوةها ووجدت كثير من التداول والتناول وقد
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إزادااد اإلهتمام األكااديمي بقضايا المواقع االجتماعية والمجتمع االفتراضي منذ أن شكل اإلنترنت فضاءه المعلوماتي ونجاحه في
تﺄسيس جماعته االفتراضية وعبوةه إلى الماليين(.بشري2212 ،م)
ويرجع مفهوم مصطلح المجتمع االفتراضي إلى هاواةاد ةينجولد ) (Rhngoldالذي كتب الكتاب األول والرائد في هذا
السباق بعنوان المجتمع االفتراضي ) (VirtualCommunityوالذي عرفه على أنه تجمعات اجتماعية تشكلت من أماكن متفرقة
في أنحاء العالم يتقاةبون ويتواصلون فيما بينهم عبر شاشات الكمبيوتر والبريد اإللكتروني يتباادلون المعاةف ويكونون
الصداقات ،تجمع بين هؤالء األفرااد إهتمامات مشتركة ويحدث بينهم ما يحدث في عالم الواقع من تفاعالت ولكن ليس عن قرب،
وتتم هذه التفاعالت عن طريق آلية اتصالية هي اإلنترنت الذي بدوةه ساهم في حركات التشكيل االفتراضية.
يشكل المجتمع االفتراضي مجال نمو المواقع االجتماعية ،ويشكل الفضاء المعلوماتي )Cyber) Spaceالحيز واإلطاة
الذي تتم في سياقه تجميع خيوط المواقع االجتماعية وقد عرفتهذه المجتمعات العالم الفضائي غير المرئي وغير المرتبط بمكان
وزمان والذي تتداول اداخله المعلومات اإللكترونية.
وهي عباة عن أنظمة مةتبطة بنـوع أو أكثـر مـن أنـواع التـرابط التـي تشـمل القـيم والـرؤى واألفكــاةالمشـــتةكة واالتصـــال
االجتمـــاعي ،القةابــة ،الصـــراع ،التبـــاادالت الماليـــة ،التجاةيـــة والعضــوية المشــتةكة فــي المنظمــات ،والمجموعــات
المشــاةكة فــي حــدث معــين وجوانــب أخةى عادياد في عالقات اإلنسان.
وتسعى عموم المواقع االجتماعية إلى خلق جو من التواصل في مجتمع افتراضي تقني ،يجمع مجموعة من األشخاص من
مناطقوادول مختلفة في موقع واحد ،تختلف وجهاتهم ومستوياتهم وألوانهم ،وتتفق لغتهم التقنية ،يهدفون إلى التعاةف أو التعاون
أو التشاوة أو االستطالع واالكتشاف ،أو لمجراد الترفيه وتكوين عالقات جديد  ،والشخص المنتمي إلى هذا المجتمع عضو
فاعل ،أي أنه يرسل ويستقبل ويقرأ ويكتب ويشاةك ،ويسمع ويتحدث.
تعرف مواقع التواصل االجتماعي بﺄنها“ :منظومة من المواقع اإللكرتونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص
به ،ومنثم ةبطه عن طريق نظام اجتماعي اإللكتروني مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات والهوايات نفسها ،وهذا االةتباط نتج
عنه نوع من اإلعالم يختلف عن اإلعالم التقليدي القديم ،وهو ما يعرف باإلعالم االجتماعي ،أو اإلعالم الجديد أو البديل ،وهو
يطلق عااد على كل ما يمكن استخدامه وتباادله من معلومات من قبل األفرااد والجماعات على الشبكة العنكبوتية(.بشري ،
2212م)
ويعرف اإلعالم االجتماعي بﺄنه المحتوى اإلعالمي الذي يتميز بالطابع الشخصي ،والمتناقَل بين طرفين :أحدهما مستقبِل،
واالخر مرسل عبر وسيلة (شبكة اجتماعية) مع حرية اإلةسال للمرسل ،وحرية التجاوب معها للمستقبل.
وتضع كلية شريدان التكنولوجية تعريفا إجرائيالإلعالم الجديد بﺄنه“ :اإلعالم الذي يقدم في شكل ةقمي وتفاعلي ،ويعتمد
على اندماج النص والصوة والفيديو والصوت ،فضال عن استخدام الكومبيوتر كآلية ةئيسة له في عملية اإلنتاجوالعرض .أما
التفاعلية فهي تمثل الفاةق الرئيس الذي يميزه ،وهو من أهم سماته"(عباس2211 ،م)
ثانياً :أهميّة مواقع التواصل االجتماعي
تلعب مواقع التّواصل االجتماعي ادوةا مه ّما في الكثير من األموة ،منه( :ابراهيم1113 ،م)
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 .1تسم ُح لألشخاص إمكانيّة مشاةكة اآلخرين في أيّ مكان حول العالم مناسباتهم الخاصّة وأفراحهم وأتراحهم ،األم ُر الذي
كان صعبا جدا في السّابق لبُعد المسافات.
مجال اهتمامه وتخصّصه.
عمل لمن يرغب في البحث عن عم ٍل ضمن
ث عن
 .2تُتيح ال َعديد من مواقع التّواصل إمكانيّة البح ِ
ٍ
ِ
ُ
ُ
حيث تت ّم هذه العمليّة بسرعة وبجه ٍد
تبحث الكثير من ال ّشركات والمؤسسات عن موظّفين مؤهّلين عبر هذه المواقع ،
.3
قليل ،وقد ُخصّص مواقع ب ُمجملها لمثل هذه األغراض كموقع LinkedIn.
ُ
 .4تتيح لإلنسان تطوي َر نفسه في مجال عمله وفي مجال تخصصه؛ إذ يمكن أل ّ
ت الخاصّة
شخص
ي
البحث عن المجموعا ِ
ٍ
في مجاله والتي تحوي أفراادا لديهم الكثير من الخبر ليستفيدوا منهم.
 .5تُشجّع األفرااد وخاصة ال ّشباب على المشاةكة في األعمال الخيرية وال َحمالت التطوعية.
 .6تؤ ّادي مواقع التّواصل االجتماعي ادوةا مه ّما في بلوة الوعي السياس ّي لدى الشباب عبر تزويدهم بال َمعلومات السياسيّة
مما يقو ُاد إلى تدعيم أو تغيير أو تكوين ثقافتهم السياسية.
 .7تنق ُل األحداث واألخباة سواء كانت سياسيّة أو اقتصااديّة أو اجتماعية أو ةياضيّة أو فنيّة حال وقوعها؛ إذ يمكنُ تبااد ُل
ُ
حيث لم تتم ّكن وسائل اإلعالم الحديثة من مجاةاتها.
سريع،
بشكل
المعلومات والصّوة ومقاطع الفيديو
ٍ
ٍ
أشكال الدعاية واإلعالن.
بشكل إلكترون ّي ،وهذا أحد
 .8تعتبر مكانا لتسويق المنتجات ،والسلع ال ُمختلفة لل َعديد من الشركات
ٍ
ِ
واضح ومن ُمختلف الجوانب.
بشكل
 .9استطاعت التﺄثير على الرأي العام
ٍ
ٍ
على الرُّغم من أهميّة مواقع التّواصل االجتماعي وادوةها الفعّال في حياتناّ ،إال ّ
أن هناك الكثير من األفرااد الذين يحسون
استخدام هذه المواقع لتحقيق مصالح فاسد  ،مما يقو ُاد لتضييع الوقت بال فائد
أشهر مواقع التواصل االجتماعي
ثالثاً :ﺧصائص مواقع التواصل االجتماعي
لقد أصبح لمواقع التواصل االجتماعية شﺄن عظيم ،فقد تمكنت في السنوات األخير من لم شمل المستخدمين وجمعهم
تحت مظالتها ،بعد أن كانوا تائهين في المنتديات وبين المواقع المتفرقة ،كانت المنتديات سابقا المكان الوحيد الذي يسمح للمستخدم
أن يعبر عن ةأيه ويخرج ما بداخله على هيئة حروف وكلمات وكانت تقدم وسيلة بسيطة للتواصل بين البشر المنتشرين في
أةجاء المعموة  .لكن بعد أن ظهرت المواقع االجتماعية،
تمكنت في وقت قصير أن تجذب قطاع كبير من المستخدمين وأصبحت هذه المواقع هي وجهة التصفح الرئيسة لكثير من
المستخدمين والمواقع المفضلة لقضاء أوقاتهم على شبكة اإلنترنت .السؤال هنا كيف تمكن موقع مثل الفيسبوك أن يتعدى الملياة
مستخدم؟ ،وماهي المميزات أو الخصائص الرئيسة ا لتي تجذب المستخدمين إلى هذا الموقع وإلى غيره من مواقع التواصل؟،
وبغض النظر عن الحمالت الدعائية التي تقوم بها هذه المواقع من أجل جذب المزيد من المستخدمين ،إال أن هنالك خصائص
ةئيسة ومشتركة بين هذه المواقع ساهمت في شهرتها وانتشاةها الواسع من أهم هذه الخصائص( :ابراهيم1113،م)
 .1المستخدمون هم من يصنعون المحتوى
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المحتوى قد يكون له أكثر من صوة  ،فهو محتوى نصي في الكثير من المواقع  ،وهو كذلك محتوى صوةي كما في موقع
فليكر ،وهو محتوى صوتي كما في ساوند كالواد ،وهو كذلك على هيئة فيديو كما في اليوتيوب ،تلك المواقع االجتماعية متخصصة
في نوعية محداد من المحتوى لكن طبعا ال يمنع هذا ان يكون هنالك أشكال أخرى للمحتوى.
المحتوى في مواقع التواصل االجتماعية مصنوع من قبل المستخدمين أنفسهم ،ليس من قبل المطوةين أو مالك الشبكة
االجتماعية ،ال يستطيع صاحب الشبكة االجتماعية أن يضيف المحتوى إلى الشبكة إال بصفته مستخدم ،لذلك عندما يقوم أحدهم
ببناء شبكة اجتماعية جديد فإنها في البداية تكون فاةغة من المحتوى ،يجب عليه أن يجذب المستخدمين الذين سيشاةكون في
صناعة المحتوى اداخل الموقع ،المطوة عليه أن يقوم بتوفير األادوات الالزمة والجو المالئم كي يحفز المستخدمين أن يساهموا
في أنشاء وبناء المحتوى اداخل الشبكة.
هذه الخاصية من الخصائص الرئيسة التي تفرق بين مواقع التواصل االجتماعية )ومعها المواقع التشاةكية مثل المنتديات)
وبين المواقع األخرى مثل المدونات والمواقع األخباةية التي تكون مسئولية إضافة المحتوى فيها هي لإلاداة  ،أما المستخدم فما
عليه إال التلقي والقراء  ،أو المساهمة في تعزيز المحتوى )عبر التعليقات مثال(.
 .5الصفحات الشخصيةProfiles
هي الصفحة التي تمثل الفراد أو المؤسسة اداخل الشبكة االجتماعية ،فكل مستخدم يجب أن يكون له صفحة شخصية
تمثله ،هذه الصفحة الشخصية سيتم االعتمااد عليها عند إنشاء المحتوى وبناء العالقات اداخل الشبكة ،النظام الذي يدير شبكة
التواصل االجتماعية ال يعرف من هو الشخص الذي يجلس خلف شاشة الحاسوب وال يتعامل معه ،إنما يتعامل مع الصفحة
الشخصية ،فهذه الصفحة هي الوسيطة بين الشبكة وبين المستخدم ،فالمستخدم يمكنه ،أن يقوم بالكتابة والتفاعل مع اآلخرين
والتواصل معهم عبر هذا الـ(بروفايل).
يجب أن يكون كل جزء من المحتوى اداخل شبكة التواصل االجتماعية مرتبط بصفحة شخصية ) ، (Profileفهو الذي
يتم االعتمااد عليه في أي عملية تفاعلية يقوم بها المستخدم اداخل الشبكة (مثل طلب الصداقات والتعليقات والتقييمات و…إلخ،
)لذلك تجد أن مواقع التواصل االجتماعي تحفزك ادائما وتطلب منك أن تسجل من أجل إنشاء صفحة شخصية خاصة بك ،وإال
فإنك لن تتمكن من التفاعل بﺄي شكل من األشكال أو إضافة المحتوى إلى الشبكة ،سوف تتمكن فقط من القراء وقد يتم حجب
خاصية اإلطالع حتى (أو جزء منها) حتى تقوم بإنشاء صفحة شخصية خاصة بك اداخل الشبكة.
 .3العالقات بين المستخدمين
هذه الخاصية تعتمد على الخاصية السابقة ،ألن العالقات تتم بين الصفخات الشخصية ) (Profilesوليس بين األشخاص
الحقيقيين ،الصفحة الشخصية قد تكون معبر نوعا ما عن شخصيتك وعن ذاتك لكنها أيضا قد تكون بعيده كل البعد عن شخصيتك
الحقيقة ،لذلك العالقات التي تبنى اداخل الشبكة االجتماعية هي عالقات بين صفحات شخصية ) (Profilesوليس بين أفرااد
حقيقيين ،وهذه الصفحات الشخصية قد تعبر عن أفرااد وقد تكون صفحات وهمية او مخالفة للواقع.
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أي شبكة اجتماعية يجب أن توفر أي شكل من أشكال صنع العالقات بين المستخدمين ،هذه العالقات ليست بال فائد ،
فهنالك الكثير من الخصائص االجتماعية المرتبطة بها والمعتمد عليها ،من أهمها إيصال المحتوى من مستخدم إلى آخر،
فالعالقات في مواقع التواصل تحداد أي محتوى سوف يتم عرضه في الصفحات الرئيسة لكل مستخدم ،لكن بشكل عام هنالك
نوعين ةئيسن من العالقات اداخل مواقع التواصل االجتماعي( .بشير2222 ،م)


عالقة من طرف واحد :بحيث تتاح بعض الخصائص االجتماعية ألحد الطرفين ادون اآلخر (مثال يتم عرض منشوةات
المستخدم الثاني في صفحة المستخدم األول والعكس غير صحيح) ومن أمثلة هذا النوع خاصية المتابعة في موقع
تويتر.



عالقة تباديلة :وهي إتاحة بعض الخصائص االجتماعية لكال المستخدمين على حد سواء (مثال عرض المنشوة
المستخدم األول في صفحة المستخدم الثاني والعكس صحيح) ومن أمثلة هذا النوع خاصية (الصداقة) في الفيسبوك.

 .4محتوى متغير حسب المستخدم
افترض أنك تجلس بجواة صديقك ،وقام كال منكم بفتح موقع الفيسبوك ،فهل ستجد المحتوى الذي ظهر لك هو نفس
المحتوى الذي ظهر لصديقك؟ بالطبع ال ،هذا هو ما يميز المواقع االجتماعية بشكل باةز عن بقية المواقع التي تعتمد على
المشاةكة ،في الفيسبوك وتويتر وغيرها من المواقع ،كل مستخدم يظهر له محتوى مختلف عن اآلخر ،محتوى مخصص له
بالذات ،هذا يعتمد في الغالب على العالقات بين المستخدمين ،ألنه كما هو معروف أن المحتوى يتشكل من خالل منشوةات
األصدقاء والصفحات التي يتابعها المستخدم.
كان موقع اليوتيوب من قبل أعوام موقعا عااديا لمشاةكة الفيديوهات ونشرها ،لكنه أصبح في اآلونة األخير شبكة
اجتماعية ألنه وفر الخصائص األساسية السابقة وخاصة الخاصية الرابعة التي تم تطويرها مؤخرا ،لقد أصبحت اآلن تشاهد
مقاطع الفيديو من القنوات التي أنت مشترك فيها في الصفحة الرئيسة ،وكل مستخدم يشاهد فيديوهات أخرى في صفحته الرئيسة
بناءا على اشتراكاته.
رابعاً :مميزات مواقع التواصل االجتماعي
التغيرات الحالية التي تعيشها تكنولوجيا اإلعالم هي التغيرات الرئيسة الرابعة من نوعها في العصر الحديث ،وذلك
عقب اختراع الطابعة  -وبشكل ةئيس الطابعة البخاةية السريعة التي جعلت توزيع الصحف والمجالت والكتب للعموم حقيقة
واقعة(1833م) -ومن بعدها اختراع الرااديو )1920م( ،ثم التليفزيون )1939م)( .جمال)2214 ،
أما التغير الذي نشهده اليوم فإنه يعتمد على استخدام الكمبيوتر في التسلية وفي إنتاج وتخزين وتوزيع المعلومات،
هذه الخاصية  -وهي عملية توفير مصاادة المعلومات والتسلية لعموم الناس بشكل ميسر وبﺄسعاة منخفضة -هي في الواقع
خاصية مشرتكة بين اإلعالمين :القديم ،والجديد ،والفرق هو أن اإلعالم الجديد قاادة على إضافة خاصية جديد ال يوفرها اإلعالم
القديم ،وهي التفاعل ) (Interactivityويُعرف بﺄنه قدة وسيلة االتصال الجديد على االستجابة لحديث المستخدم ،تماما كما
يحدث في عملية المحاادثة بين شخصين .وقد أضافت هذه الخاصية بعدا جديدا ومهماألنماط وسائل اإلعالم الجماهيري الحالية،
والتي تتكون في العااد من منتجات ذات اتجاه واحد ،يتم إةسالها من مصدة مركزي مثل :الصحيفة أو قنا التلفزيون أو الرااديو
إلى المستهلك ،مع إمكانية اختياة مصاادة المعلومات والتسلية التي يريدها ،متى أةاادها وبالشكل الذي يريده.
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وفي السابق كانت قدة المستخدمين على التفاعل تقتصر على ادائر ةجع الصدى للمحتوى المنشوة على المواقع
االلكرتونية ،عبر إضافة التعليقات ،وتدوين المالحظات على سجالت الزواة مثاال ،ثم انتقلت العالقة بعد ذلك إلى التحرة نسبيا
مع وجواد المنتديات ومجموعات األخباة والقوائم الربيدية ،غير أنها لم تتح للجمهوة حرية المماةسة اإلعالمية المطلقة ،والتي
لم تتوافر لهم إال بعد ظهوة المدونات ،وما تبعها بعد ذلك من ظهوة لمواقع التواصل االجتماعي ومواقع الفيديو التشاةكية:
كاليوتيوب ،والموسوعات الحر مثل :ويكيبيديا ،وهذه المواقع تمثل عناصر االنتقال إلى مرحلة ما بعد التفاعلية
وتعتبر هذه المرحلة انقالبا على نموذج االتصال التقليدي؛ حيث أصبح بمقدوة الفراد العاادي إيصال ةسالته إلى من
يريد ،في الوقت الذي يريد ،بطريقة متعداد االتجاهات ،وليس من أعلى إلى أسفل فقط ،وفق النموذج االتصالي القديم.
إن كثيرا من األبحاث التي تدةس أنماط سلوك مستخدمي وسائل اإلعالم الجماهيري القديمة ،توضح أن معظم أولئك
المستخدمين ال يلقون انتباها كبيرا لوسائل اإلعالم التي يشاهدونها أو يسمعونها أو يقرأونها ،كما أنهم ال يتعلمون الكثير منها،
وفي واقع األمر فإنهم يكتفون بجعل تلك الوسائل تمر مروةا سطحيا عليهم ادون تركيز منهم لفحواها ،فمشاهدو التلفزيون مثال
قد يقضون ساعات في متابعة برامج التلفزيون ،ولكنها غالبا ما تكون متابعة سلبية ) (Passiveبحيث لو سﺄلتهم بعد ساعات
بسيطة عن فحوى ما شاهدوه ،فإن قليال منهم سيتذكر ذلك ،لكن تكنولوجيا اإلعالم الجديد غيرت أنماط السلوك الخاصة بوسائل
اإلتصال؛ من حيث تطلبها لدةجة عالية من االنتباه ،فالمستخدم يجب أن يقوم بعمل فاعل ) (activeيختاة فيه المحتوى الذي
يريد الحصول عليه ،وبذلك يكون اإلعالم الجديد قد غير العاادات القديمة بتحقيقه لدةجة عالية من التفاعل بين المستخدم والوسيلة،
(زيااد2222 ،م)  .ساهم اإلعالم الجديد أيضا في تفتيت جماهير وسائل اإلعالم ) (media fragmentationويقصد بذلك زيااد
وتعداد الخياةات أمام مستهلكي وسائل اإلعالم ،والذين أصبح وقتهم موزعا بين العديد من الوسائل ،مثل :المواقع اإللكرتونية ،و
المواقع التواصل االجتماعية ،والهواتف الذكية ،وألعاب الفيديو اإللكرتونية ،بجانب الوسائل التقليدية من صحف ،وإذاعة،
وتلفزيون.
أنواع المواقع التواصل االجتماعي
أوالً :أشهر مواقع التواصل االجتماعي (خديجة2214،م)
 .1فيسبوك ):(Facebook
يعد فيسبوك واحدا من أوائل المواقع التواصل االجتماعيويزيد عمره على عشر سنوات ،وله شهر واستخدام وتﺄثير
على مستوى العالم.
تم إنشاء موقع فيسبوك في فبراير /شباط عام )2004م ) بواسطة ماةك زوكربرغ في جامعة هاةفاةاد ،وكان الموقع
في البداية متاحا لطالب جامعة هاةفاةاد فقط ،ثم افتتح لطلبة الجامعات ،وبعدها لطلبة الثانوية ولعداد محدواد من الشركات ،ثم
أخيرا تمت إتاحته ألي شخص يرغب في فتح حساب به ،يرى مؤسس الموقع أن فيسبوك حركة اجتماعية (Social
) Movementوليس مجراد أادا أو وسيلة للتواصل ،ويوصف الموقع بﺄنه “ادليل سكان العالم” ،وأنه موقع يتيح لألفرااد العااديين
أن يصنعوا من أنفسهم كيانا عاما من خالل اإلادء والمشاةكة بما يريدون من معلومات حول أنفسهم واهتماماهتم ومشاعرهم
وصوةهم الشخصية ،ولقطات الفيديو الخاصة بهم؛ وحسب الدةاسات الحالية في مجال اإلعالم الجدي ُد ينظر لموقع الفيسبوك أنه
سوف يزيح البريد اإللكرتوني ويحل محله؛ ولذلك فإن الهدف من هذا االختراع هو جعل العالم مكانا أكثر انفتاحا.
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بلغ العداد الشهري للمستخدمين النشطين للموقع ) (1.44ملياةا نهاية ) ، (12015/3بحوالي ) (75لغة ،ويقضي هؤالء
المستخدمون جميعا أكثر من ) (700ملياة ادقيقة على الموقع شهريا ،وحقق الموقع ةقما قياسيا يوم اإلثنين )2015 /8/24م(
حيث ادخل الموقع ملياة مستخدم في يوم واحدومن اإلحصاءات األخرى لموقع فيسبوك والتي نشرتها مدونة
) (digitalbuzzblogفي يناير (2211م)( .عالء2212 ،م)
 يبلغ متوسط عداد األصدقاء لكل مستخدم ) (130صديقا.
 (%48) من مستخدمي الموقع ترتاوح أعماةهم بين ) (34-18سنة ،ويقومون باالطالع عليه بعد استيقاظهم من النوم،
و( (%28يفعلون ذلك قبل قيامهم من السرير.
 نسبة المستخدمين الذين تزيد أعماةهم عن ) (35سنة تزيد باطرااد ،وهي تمثل حاليا أكثر من ) (%30من إجمالي
المستخدمين.
 شريحة المستخدمين الذين تتراوح أعماةهم بين ( )24-18سنة هي األسرع نموا بنسبة ) (%74سنويا.
 (%72) من مستخدمي اإلنترنت في الواليات المتحد األمريكية موجوادين على فيسبوك ،ويمثل مستخدمو الموقع من
خاةج الواليات المتحد األمريكية ) (%70من إجمالي المستخدمين.
 أكثر من ) (200مليون شخص يدخلون على الموقع بواسطة هواتفهم الجوالة.
 (%48) من الشباب ذكروا أن الفيسبوك أصبح مصدةهم الستقاء األخباة.
 في كل ) (20ادقيقة تتم مشاةكة مليون ةابط على فيسبوك ،ويتم قبول صداقة ) (2مليون شخص ،كما يتم إةسال حوالي
) (3ماليين ةسالة.
 .5انستغرام )(INSTAGRAM
انستغرام تطبيق مجاني لتباادل الصوة ،وشبكة اجتماعية أيضا،أطلق في أكتوبر /تشرين األول عام )2010م( ويتيح للمستخدمين
التقاط صوة  ،وإضافة فلتر ةقمي إليها ،ومن ثم مشاةكتها في مجموعة متنوعة من خدمات المواقع االجتماعية( .عالء،
2212م)
في البداية كان ادعم انستغرام على اآلي فون ،واآلي بااد ،واآلي بواد ،وفي أبريل /نيسان ) 2012م(أضيف انستغرام لمنصة
األندوةيد ) (Androidثم تطوة في يونيو/حزيران )2013م( ليوضع في تطبيق تصوير الفيديو بالشكل المتقطع للمستخدمين.
من التطوةات المهمة في تطبيق االنستغرام استحواذ شركة فيسبوك في أبريل /نيسان )2012م( على التطبيق بصفقة بلغت
ملياة ادوالة.
وأما عن تطوة عداد المتابعين فقد حصل التطبيق في اديسمبر /كانون األول عام )2010م( على مليون مستخدم ،وفي عام
)2011م( حصل على زيااد ) (%500من المستخدمين ،ليصل العداد إلى ) (5ماليين مستخدم ،ثم تضاعف العداد مع إطالق
التطبيق لمنصة ) (Androidليتخطى عداد المستخدمين ) (30مليون مستخدم ،ثم في اديسمبر /كانون األول )2014م( أعلنت
خدمة انستغرام للصوة التابعة لشبكة التواصل االجتماعي فيسبوك أنها تجاوزت عتبة ( )322مليون مستخدم .في يوليو /تموز
عام )2011م( ،قام مستخدمو التطبيق برفع ) (100مليون صوة  ،وفي شهر أغسطس من نفس العام وصل عداد الصوة
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المرفوعة إلى ) (150مليون صوة  ،أي :بزيااد ) (%50خالل شهر واحد ،ثم في مايو /أياة من عام )2012م( تم اإلعالن
عما يلي( :جريد عكاز)
 في كل ثانية ،يتم إضافة ) (58صوة جديد .
 في الثانية الواحد تحصل الشبكة على مستخدم جديد.
 تخطى التطبيق حاجز الملياة صوة مرفوعة منذ أن تم إنشاؤه.
ومع نهاية عام )2015م( تجاوز عداد المشتركين في الموقع( )422مليون شخص ،منهم ( )182مليون مشترك نشط
شهريايرفعون ) (80مليون صوة يوميا ،وبلغ مجموع اإلعجابات ) (5.3ملياة منذ إنشائه

.

 .3قوقل بلس ):)Google Plus
قوقل بلس شبكة اجتماعية تم إنشاؤها بواسطة شركة قوقل ،وتم إطالقها تجريبيا في) (28يونيو /حزيران
)2011م(،وفي) (20سبتمرب /أيلول )2011م( أصبح متاحاإلى شخص فوق ( )18عاما التسجيل بدون ادعو (.زاهر2212 ،م)
يقدم قوقل بلس خدمات مثل :الدوائر) )Circlesومكالماتالفيديو ) (Hangoutsواالهتمامات ) (Sparksوالمحاادثات
الجماعية ) (Huddlesوالمنتديات والصفحات ..وغيرها الكثير ،مع ادمج بعض خدمات قوقل القديمة ،مثل :صدى قوقل
) (Google Buzzالملف الشخصي ) (Google profileوجوجل ).(1+
تتيح الدوائر ) (Circlesللمستخدمين القيام بعملية تقسيم األصدقاء واألقاةب في حلقات ،وفقا لتصنيفاتهم فعلى سبيل المثال:
يمكن وضع أشخاص تنوي مقابلتهم في حلقة معا ،بينما يتم وضع األقاةب واألهل في حلقة خاصة بهم ..وهكذا ،ثم يمكن للمستخدم
أن يقوم بتحديد المعلومات التي يمكن أن تراها كل مجموعة.
تضمن مكالمات الفيديو ) (Hangoutsللمستخدم التعرُّ ف على األشخاص الموجوادين على شبكة اإلنرتنت ،وهي تشبه
إلى حد ما خدمة المحاادثة المرئية ،فبمجراد االنضمام إلى إحدى حلقات ) (Hangoutsستتمكن من الدخول في محاادثة مرئيةمع
كل الموجوادين ،من ناحية أخرى،
فالخدمة مزواد بخاصية ) (Instant Uploadالتي تقوم تلقائيا برفع كل الصوة ومقاطع الفيديو الموجواد على الهاتف الشخصي
للمستخدم إلى ملفه الشخصي في الخدمة؛ بحيث يمكنه تحديد األشخاص الذين يمكنهم تباادل وةؤية هذا المحتوى.
تتيح خاصية االهتمامات ) (Sparksللمستخدم كتابة وإادخال اهتماماته؛ لكي يتم تزويده بكافة الموضوعات ذات الصلة،
بما في ذلك األخباة ومقاطع الفيديو وغيرها من أنواع المحتوى ،وهي شبيهة بخدمة ).(RSS
من مميزات قوقل بلس :الخصوصية ،فعند متابعة شخصمعين من طرفك فﺄنت تراه ،ولكن لكي يرى هو منشوةاتك اال بد أن
يضيفك إلى ادوائره ،كما أن قوق ل بلس ليس بها قبول طلبات صداقة ،فبمجراد إضافة شخص أو صفحة للدوائر فإنك ترى
منشوةاهتم ،وبالتالي جمعت الشبكة بين تويرت والفيس بوك .ولكن حتى يكون استخدام قوقل بلس فعاال البد أن تكون سرعة
اإلنرتنت عالية(.جمال2214 ،م)
بعد انطالقه وخالل شهره األول تجاوز عداد مستخدمي قوقل بلس حاجز ) (25مليون مستخدم ،وهو ما لم يحققهالفيسبوك
في بداياته ،ولكن بدأت قوقل تفقد صيتها شيئا فشيئا من خال تراجع أاداء الشبكة ،خاصة بعد اإلعالن عن اإلحصائية التي أثبتت
أن معدل التوقيت الذي يقضيه المستخدم ال يتجاوز الثالث ادقائق في الشهر مقابل ) )7ساعات لمستخدمي الفيس بوك.
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 .4يوتيوب):)YouTube
يوتيوب موقع إلكتروني يسمح لمستخدميه برفع التسجيالت المرئية ومشاهدتها ،ومشاةكتها والتعليق عليها وغير ذلك.
أسس الموقع في) (14فرباير /شباط )2005م( من قبل ثالثة موظفين سابقين من شركة" :باي بال" ،هم :تشااد هيرلي،
وستيف تشين ،وجاواد كريم ،في مدينة سان برونو ،في مقاطعة سان ماتيو ،بوالية كاليفوةنيا األمريكية ،ويعمل فيه حاليا)(67
موظفا ،وينتشر بــ ) (54لغة.في أكتوبر /تشرين األول)2222م) أعلنت شركة ) (Googleعن الوصول االتفاقية لشراء الموقع
مقابل ) (1.65ملياة ادوالة أمريكي ،واختاةت مجلة "تايم" األمريكية موقع يوتيوب على اإلنرتنت ةجل عام )2006م( لدوةه
في إعطاء الفرصة لزواةه في إنتاج الموااد التي يعرضونها في الموقع(.حسن1113 ،م)
بحسب موقع أليكسا ،يوتيوب هو ثالث أكثر المواقع شعبية في العالم بعد فيسبوك وقوقل ،في يوليو /تموز )2006م( صرح
المسئولون عن الموقع بﺄن عداد مشاهد األفالم من قبل الزواة ككل يصل إلى ) (100مليون يوميا ،وقد بلغ عداد مستخدمي موقع
اليوتيوب أكثر من ملياة مستخدم في عام )2015م(.في أغسطس /آب )2006م( ،ذكرت الوول سرتيت جوةنال أن الموقع
يستضيف ) (6.1مليون فيلم ،بسعة ) (600تيرابايت ،في)2007م( ،استهلك الموقع قدةا من حجم تدفق البيانات ،ممثال االستهالك
العالم لجميع مواقع اإلنرتنت في عام )2000م( ،ويتم ةفع ) (13ساعة تقريبا من األفالم في كل ادقيقة.
بعد إطالق يوتيوب أصبح من السهل نشر األفالم ليشاهدها المستخدمون حول العالم ،وأصبح العديد من الهوا ينشرون
مقاطع مصوة بشكل مستمر ،واليسمحيف يوتيوب بوضع أفالم لها حقوق نشر محفوظة من ادون إذن صاحب العمل ،كما ال
يسمح بوضع األفالم اإلباحية ،أو اإلفالم التي تسيء لشخصيات معينة ،أو األفالم الفاضحة ،أو اإلعالنات التجاةية ،أو األفالم
التي تشجع على اإلجرام( .جمال2214 ،م)
وبالنسبة للوجواد السعوادي في اليوتيوب ،فالسعواديون حاضرون فيه بقو ؛ إذ قال ةئيس شركة غوغلفي ادول الخليج العربي
ألفونسو ادي جيتانو ،في ادةاسة أنجزتها مؤسسته :إن السعوادية حلّت في المرتبة الثالثة عالميافي عداد مشاهدات يوتيوب في اليوم
الواحد ،وذلك بعد أمريكا والبرازيل ،ووصل عداد مشاهدات الموقع في المملكة إلى ) (90مليونافي اليوم الواحد.
وبذلك تتفوق السعوادية على الواليات المتحد في عداد المشاهدات للشخص الواحد؛ إذ إنها أكثر بثالث مرات من عداد
المشاهدات للمستخدمين في أمريكا ،موضحا أن السبب الوحيد في تفوق أمريكا في إجمالي عداد المشاهدات هو الفرق الكبير في
التعدااد السكاني بين البلدين.
 .2سناب شات ):)SNAPCHAT
سناب شات تطبيق ةسائل مصوة  ،وضعه إيفان شبيغلو ةوبرت موةيف ،ويمكن للمستخدمين عن طريق التطبيق التقاط
الصوة ،وتسجيل الفيديو ،وإضافة نص وةسومات ،وإةسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين .يعين المستخدمون مهلة
زمنيةللقطاتهم من ثانية واحد إلى ) (10ثوان وبعد إةسالها تبقى مد ) (24ساعة فقط ،ثم تختفي من الجهاز المستلم ،وتحذف
من الخواادم الخاصة بسناب شات(.حسنين2228 ،م)
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وقد ةفض الرئيس التنفيذي لتطبيق سناب شات في نوفمبر /تشرين الثاين )2013م( ،العرض المقدم من شركة قوقل
الستحواذ على تطبيقه بقيمة) (4ملياة ادوالة أمريكي ،بعدما تلقى عرضا من قبل فيسبوك بقيمة ) (3ملياة ادوالة ،وقد ةفض
شبيغل كال العرضين ،إيمانا منه بﺄن قيمة تطبيقه سرتتفع في ال ُمستقبل؛ نتيجة للنمو ال ُمتزايد الذي يحققه التطبيق.
بالنسبة للوجواد السعوادي في سناب شات فقد أظهرت ادةاسة قامت ببا أةامكو السعوادية ضمن وةشة عمل" :مستقبل
اإلعالم االجتماعي" أن ) (%33من مستخدمي البرنامج يخصصون له ساعتين يومياو()%21من المستخدمين يخصصون
ساعة واحد  ،كما تبين أن ) (%50من المستخدمين في مدينة الرياض ،وتعد المملكة في المرتبة الثامنة عالميا لعداد مستخدمي
البرنامج بالنسبة للمراهقين ،وقد بلغت نسبتهم .26%
 .6واتس أب))WhatsApp
واتس أب تطبيق مراسالت فوةية ،ويمكن باإلضافة إلى الرسائل األساسية للمستخدمين ،إةسال الصوة الرسائل
الصوتية ،الفيديو والوسائط( .حسين2223 ،م)
تﺄسس في عام )2009م( من قبل األمريكي بريان أكتون واألوكراين جان كوم الرئيس التنفيذي أيضا ،وكالهما من
الموظفين السابقين في موقع ياهو! ،ويقع مقرها في سانتا كالةا ،كاليفوةنيا .يتنافس واتس أب مع عداد من خدمات الرسائل
اآلسيوية ،مثل ،LINE، KakaoTalk) :و ،(WeChatوهو متاح لكل من :آي فون ،بالك بيري ،أندةويد ،سمبيان ،ويندوز
فون ) (7فقط ،وعلى آي بااد بصوة غير ةسمية ،ويتزامن مع جهات االتصال فيالهاتف؛ لذلك ال يحتاج المستخدم إلضافة
األسماء في سجل منفصل.
تم إةسال عشر ملياةات ةسالة يوميا على الواتس أب في أغسطس /آب )2012م( ،كما زاادت ملياةين في أبريل /نيسان
)2012م( ،وفي) (13يونيو /حزيران )2013م( ،أعلنت واتس أب أنها وصلت إلى ) (27ملياة ةسالة .واستحوذت شركة
الفيس بوك على الواتس أب في) (19فرباير /شباط من العام )2014م( بمبلغ ) (19ملياة ادوالة أمريكي،
وفي يناير /كانون الثاين )2015م( أعلن الرئيس التنفيذي للشركة عن بلوغ عداد المستخدمين النشطين شهريا أكثر من )(700
مليون مستخدم(.حسين2223 ،م)
 .7تويتر):(Twitter
يقدم موقع توتير خدمة تدوين مصغر تسمح لمستخدميه بإةسال تغريدات ) (Tweetsعن حالتهم بحد أقصى )(140
حرفا للرسالة الواحد  ،وذلك مباشر عن طريق موقع تويرت ،أو عن طريق إةسال ةسالة نصية قصير ) (SMSأو برامج
المحاادثة الفوةية ،أو التطبيقات التي يقدمها المطوةون ،مثل :الفيس بوك،و(TwitBirdو TwitterrificوTwhirl
و( .(Twitterfoxحلمي2222 ،م)
وتظهر تلك التحديثات في صفحة المستخدم ،ويمكن للمتابعين قراءتها مباشر من صفحتهم الرئيسة ،أو زياة ملف
المستخدم الشخصي ،وكذلك يمكن استقبال الرادواد والتحديثات عن طريق الريد اإللكرتوين ،وخالصة األحداث ) (RSSوعن
طريق الرسائل النصية القصير ) (SMSوذلك باستخدام أةبعة أةقام خدمية تعمل في الواليات المتحد وكندا والهند ،باإلضافة
للرقم الدولي ،والذي يمكن لجميع المستخدمين حول العالم اإلةسال إليه في المملكة المتحد .
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ظهر موقع تويرت في أوائل عام )2006م( كمشروع تطوير بحثي أجرته شركة ) (Odeoاألميركية في مدينة سان
فرانسيسكو ،وبعد ذلك أطلقته الشركة ةسميا الستخدام العام في أكتوبر /تشرين األول )2006م( وفي أبريل /نيسان )2007م(
قامت شركة ) (Odeoبفصل الخدمة ،وتكوين شركة جديد باسم ) (Twitterوبدأ الموقع في االنتشاة عالميا كخدمة جديد من
حيث تقديم التدوينات المصغر  ،ومنذ ماةس /آذاة )2012م(أصبح موقع تويرت متوافرا باللغة العربية(.حلمي2222 ،م)
تطوة موقع تويرت كثيرا خالل السنوات القليلة الماضية ،ولم يعد مجراد أادا تواصل شخصي بين األصدقاء بل أصبح
نافذ يطل منها مشاهير السياسيين والكتاب والرياضيين وغيرهم مع جمهوةهم ،كما أصبح منصة إعالمية يتسابق من خاللها
الصحفيون مع المدونين في تسجيل السبق ،وأصبح منصة تسويقية تحقق الكثير من الفائد لمن يعرف كيف يستخدمها بشكل
سليم .ومن األموة االلفتة للنظر أن تويرت أبدأ ادائما على إضافة إمكانات جديد لمستخدميه؛ ولذلك صاة موقع التواصل
االجتماعي “تويرت” يتيح الفرصة للجميع للقيام بمسئولياهتم المناظة بهم اداخل المجتمع.

المبحث الثاني
التسويق اإللكتروني
أوالً :مفهوم التسويق اإللكتروني
إن مفهوم التسويق بشكل عام قد تطوة من المفهوم القائم على البيع إلى المفهوم القائم على العميل أنه بقي يعمل في
سوق المكان من خالل المتجر واإلعالن الصوتي أو المكتوب من خالل المنتج .وفي خضم هذا التطوة ظهر التسويق اإللكتروني
الذي مثل قفز نوعية ومهمة في اجتذاب عمالء جداد من مناطق أوسع في العالم مع زيااد االتصال بالعمالء الحاليين وتخفيض
تنقالت ةجال البيع ،وبالتالي يعد التسويق اإللكتروني القنا التسويقية األوسع واألسرع واألةخص واألكثر تفاعلية من المكان
السوقي إلى الفضاء الرقمي ومن المتجر الماادي إلى المتجر االفتراضي ومن اإلعالن التقليدي بكل أنواعه بسبب اإلعالن
اإللكتروني ومن التسعير الثابت إلى التسعير الديناميكي(.ةائد2213 ،م).
ومن القنوات المحلية إلى اإلنترنت القنا األكثر شمولية .وهذا ما أشاة إليه كوتلر بﺄن "الثوة الرقمية قد غيرت بطريقة
أساسية مفهومنا عن الفضاء والوقت والكتلة وبالتالي ال تحتاج أية منظمة إلى ملء فراغ كبير فهي يمكن أن تكون موجواد وفي
أي مكان ويمكن إةسال الرسائل واستالمها في نفس الوقت ،ويمكن شحن األشياء على شكل ومضات بدال من شحنها ككتلة
معينة"(.سمر2221 ،م)
وأضاف ميشال بوادوك أن" مفهوم التسويق هو مصطلح قابل للتغيير وذلك لتكيفه مع التطوة التكنولوجي فالتسويق
التقليدي المبني على أساس طلب العمالء المقسم إلى قطاعات سوقية والمبني على أساس التسويق المختلط لم يعد كافيا ،أن
المتغيرات :السعر ،التوزيع ،المنتوج واإلعالنات الهاادفة إلى ةفع الحصة السوقية وةقم األعمال للمؤسسات لم تعد قاادة على
إادماج المشاةيع التكنولوجية في إطاة سياسة تطوير المنظمات وعليه فإن التسويق اإللكتروني يتطلب أةبعة متغيرات تعتبر
المفاتيح القياادية له وهي :المعلومة ،التكنولوجيا ،التوزيع األفرااد كل هذه المتغيرات يمكن أن تعتبر كمصدة مستقل لتطوة عمالء
جداد أوعروض جديد "(.يوسف2212 ،م) كل هذه التطوةات تجعل النظر إلى التسويق اإللكتروني على أنه المكافئ للتسويق
التقليدي مضاف إليهالخصائص الجديد المترافقة مع اإلنترنت ،ويمكن تلخيص مراحل تطوة مفهوم التسويق من التقليدي إلى
اإللكتروني أوما يسمى بالتسويق عبر اإلنترنت في الجدول التالي( :يوسف2212 ،م)

179

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

ثانياً :تعريف التسويق اإللكتروني
يعرف التسويق اإللكتروني مصطلح عام يطبق على استخدام الحاسب وتكنولوجيا االتصاالت لتسويق السلع والخدمات.
ويعرف التسويق اإللكتروني على أنه (استخدام تكنولوجيا المعلومات للربط بين الوظائف التي يوفرها البائعون والمشترون).
(حسن1112 ،م).
ويستخدم التسويق اإللكتروني العديد من التقنيات مثل تباادل المعلومات اإللكترونية (ElectronicDataExchange
 (EDEالبريد االلكتروني  E-mailوتحويل األموال إلكترونيا( )ElectronicFundsTransferring E F Tعلى نطاق واسع
.
لقد تعدادت مفاهيم التسويق اإللكتروني وتنوعت اإلأن كلها تستخدم تكنولوجيا االنترنت والتقنيات الرقمية لتحقيق
األهداف التسويقية للمنظمة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العمالء لكسب والءهم وةضاه وسوف استعرض مجموعة
مما ذكره علماء التسويق وذلك على النحو التالي:
يعرف التسويق اإللكتروني بﺄنه:
إن التسويق اإللكترونى يتضمن كافة األنشطة التى تنفذ من خالل اإلنترنت إليجااد حل وجذب العمالء واالحتفاظ بهم
وجلب االةباح(.محمواد وةادينة2212 ،م)
"عملية االستخدام والتطوير الفعال وفق ةؤية ةقمية واضحة ومقدة جوهرية للمواةاد التسويقية الرقمية (الخبرات،
المعاةف ،األفرااد ،القواعد ،البيانات ،العالقات...وغيرها) واألادوات المتاحة على اإلنترنت من أجل تحقيق ميز تنافسية في
سوق األعمال اإللكتروني( .نجم2224 ،م)
"االستخدام األمثل للتقني ات الرقمية ،بما في ذلك تقنيات المعلومات واالتصاالت لتفعيل إنتاجية التسويق وعملياته
المتمثلة في الوظائف التنظيمية والعمليات والنشاطات الموجهة لتحديد حاجات األسواق المستهدفة وتقديم السلع والخدمات إلى
العمالء وأصحاب المصلحة في المنظمة( .حميد2222 ،م)
"عملية استخدام شبكة اإلنترنت والتكنولوجيا الرقمية لتحقيق األهداف التسويقية للشركات وتدعيم المفهوم التسويقي
الحديث وبالتالي يمكن للمسوقين عبر اإل نترنت أن يقوموا بنشر المعلومات عن منتجاتهم وشركاتهم بسهولة أكبر وحرية أكبر
مقاةنة بالتسويق التقليدي وبالتالي أصبحت المنافسة في عصر اإلنترنت أقوى وأشد بشكل ال يمكن تصديقه وال يمكن التنبؤ به.
(عبدالسالم2222 ،م)
ومن خاللما تقدم يرى الباحثان أن التسويق اإللكتروني هو مماةسة األعمال واألنشطة المتكاملة التي تقوم بها إاداة
متخصصة في المنظمات المعاصر والتي تهدف أساسا إلى توفير المنتجات للعمالء والمستهلكين بالجواد المطلوبة وذلك بالكمية
المناسبة وفي المكان والزمان المناسبين وبما يتالئم مع أذواق وةغبات واحتياجات هؤالء العمالء والمستهلكين بﺄيسـر الطرق
وأسهلها وبﺄقل التكاليف عن طريق استخدام شبكات االتصاالت اإللكترونية المتقدمة ،وبالتالي فإن التسويق اإللكتروني يحقق
الجواد في المنتوج من خالل بحوث التسويق اإللكتروني لتحليل أذواق المستهلكين مما سمح بخدمة العميل بالدةجة األولى إلى
أن أصبح العميل هو المنتج.
ثالثاً :أهداف التسويق اإللكتروني:
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هنالك مجموعة من األهداف الرئيسة التى تسعي الشركات لتحقيقها من وةاء تطبيق إلكتروني نذكر منها على سبيل
المثال ال الحصر( :نجم2212 ،م)
أ.

تطوير العالمات :يسعى هذا الهدف إلى ضروة توصيل صوة جيد عن الشركة فى أذهان عمالئها الحاليين
والمرتقب ين .فنوعية التصميم ووضوح األسلوب ولمسة األثاة والجذب وتشكيل األلوان وتوقيت بث المعلومات يسهم
في توصيل صوة الشركة للعميل ،لذلك تنفق الشركات الكبرى مبالغ طائلة لتطوير صوة العالمات التجاةية على
الشبكة.

ب .توليد اإليرااد ات :أن التسويق اإللكتروني يؤادي الى توليد أةباح تجميعية غير عاادية لحملة األسهم بالشركات التى
تستخدمه عن الشركات التى ال تستخدمه كوسيلة لتنفيذ برامجها التسوييقية.
ج .توفير التكلفة :يستطيع التسويق اإللكتروني خفض التكاليف من خالل مايلي:
 .1تخفيض عداد موظفي المبيعات :حيث يؤادي التسويق اإللكتروني إلى تخفيض عداد ةجال البيع اأساسيين كم يتم تخفيض
عداد الموظفين المعاونيين لهم ،فمعظم اإلتصاالت تتم من خالل العناوين اإللكترونية على الشبكة.
 .2تخفيض تكاليف التوزيع :فالبيع بالكتلوج يحتاج إلى مجهواد كبير وتكلفة عالية ،خصوصا في الطباعة بينما يمثل التسويق
اإللكتروني وسيلة لتوزيع كمية هائلة من المعلومات وبتكلفة منخفضة.
 .3تخفيض تكاليف اإلعالن :نظرا لتزايد أعدااد الوكالء التجاةيين المستخدمين للشبكة بغرض التجاة والتسوق ونظرا
لتوفر المنتجات التى فى عداد المواقع واإلعالن على شبكة ادليل على انخفاض اإلعالن بها عن الوسائل األخرى.
 .4تخفيض التكاليف البداية :فعندما نقاةن بين تكاليف تﺄسيس متجر إلكتروني يعتمد على التسويق اإللكتروني وبين تكلفة
افتتاح متجر لبيع أي منتج نجد أن األول أقل تكلفة بكثير.
 .2ادعم العالقات مع العمالء :هو التركيز على ةغبات وتنمية العالقات معهم بالتالي البد أن يكون هذا العامل أحد األهداف
الرئيسة لمعظم المواقع على الشبكة.
رابعاً :ﺧصائص التسويق إاللكتروني
 .1الخدمة الواسعة :التسويقاإللكتروني يتميز بﺄنه يقدم خدمات واسعة:mass serviceويمكن للعمالء المتعاملين مع الموقع
التسويقي التعامل معه في أي وقت وادون أن تعرف الشركة صاحبة الموقع من قرأ ةسالتها اإللكترونية اإل إذا اتصل العميل
بها كما ال يمكنها مراقبة الزائـرين لموقعها( .ةائد)2213 ،
 .2عالمية التسويق اإللكتروني :أن الوسائط المستخدمة في التسويق اإللكتروني ال تعرف بالحدواد الجغرافية بحيث يمكن
التسوق من أي مكان يتواجد فيه العميل من خالل حاسبه الشخصي على الموقع المخصص للشركة ،مع وجواد محذوة من
عدم تبلوة القوانين التي تحكم التجاة اإللكترونية وخصوصا ما يتعلق منها بﺄمان الصفقات التجاةية.
 .3سرعة تغير المفاهيم :يتميز التسويق اإللكتروني بسرعة تغير المفاهيم وما يغطيه من أنشطة وما يحكمه من قواعد؛ ذلك أن
التجاة اإللكترونية مرتبطة بوسائل وتقانات االتصال اإللكتروني وتقانات المعلومات التي تتغير وتتطوة بشكل متساةع
لذلك فإن الترتيبات القانونية التي تخضع لها قابلة للتغير السريع بشكل متوافق مع تطوةات التقانات واالتصاالت
والمعلومات.
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 .4الخداع والشركات الوهمية :تزادااد أهمية الحذة من التسويق غير الصاادق الذي اليحمل مضمونا؛ إال أنه من السهل نشر هذه
المعلومة عن الشركة عبر اإلنترنت وأن أحد الزبائن قد يتعرض لحالة خداع من هذه الشركة الوهمية أو غير الملتزمة؛
مثل التعامل ببطاقة ائتمان مسروقة أو تقديم ضمانات خدمات مابعد التصنيع ادون االلتزام بالتنفيذ الفعلي ،أوعن طريق
إادعاء صفة المصرف لتجميع األموال وتقديم إغراءات بالحصول على عوائد مجزية وغير ذلك من األساليب؛ ذلك أن
مسﺄلة تسديد مبالغ الشراء للسلع والخدمات بواسطة إةسال أةقام البطاقات االئتمانية عبر الشبكة ماتزال غير آمنة.
ﺧامساً :سلبيات التسويق اإللكتروني
ال يمكننا تجاهل الجانب السيئ أوالمظلم للتسويق اإللكتروني على الرغم من الحديث السابق عنه كﺄحد اآلليات المهمة
اداخل عناصر المزيج التسويقي وسوف نقوم في هذا الصداد بذكر بعض سلبيات التسويق اإللكتروني( :نيفين2212 ،م)
 .1عمليات األمن والخصوصية أثناء تطبيق عمليات التسويق اإللكتروني.
 .2تطوة تكنولوجيا اإلنترنت بشكل سريع وعدم القدة على متابعتها من قبل الزبائن.
 .3الثقافة والعاادات والتقاليد االجتماعية ومدى تقبل بعض الدول لما تقدمه شبكة اإلنترنت.
 .4التشريعات القانونية وعمليات الحماية للعملية التسويقية عبر اإلنترنت.
يالحظ أنه بإضافة إلى قضايا الخصوصية واألمن ،فقد يهتم العمالء ببعض القضايا األخرى مثل( :محمد2212 ،م)
أ .الغش والتدليس الذي قد تنطوي عليه بعض الصفقات والمعامالت التى تتم عبر اإلنترنت.
ب .التمييز بين هؤالء ألفرااد الذين تكون لديهم القدة على الدخول على اإلنترنت واستخدام التقنيات التكنولوجية للمعلومات،
بين هؤالء ممن ال يملكون نفس هذه القدة .
ج .سهولة إجراء مماةسات تسويقية غير سليمة عند التعامل مع مستخدمي اإلنترنت من صغاة السن.
وتتمثل وأيضا أهم الخدمات التي تقدمها شبكة الويب إلى المستهلكين في اآلتي( :الخضر2222 ،م)
 .1إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات بدعم االستفساةات المتعلقة بعملية صنع القراة لدى المستهلك.
 .2إجراء مقاةنة للتسوق والعثوة على األصناف المرااد شراؤها من خالل التسهيالت التي تقدمها الشبكة .
 .3معاينة المنتجات مباشر من حيث الشكل واللون والسعر ....إلخ.
 .4توفير المنتجات التي يصعب الحصول عليها للمستهلك.
 .2الشراء والمستهلك اداخل بيته.
 .2التسلية من خالل ادخول المستهلك للشبكة والبحث عن كل ما هو جديد.
 .7زيااد حد المنافسة في السوق اإللكتروني المفتوحة تؤادي إلى انخفاض في األسعاة والتكاليف وتحسين في مستوى
الجواد والقدة على تقديم منتجات تحقق أقصى إشباع ممكن لحاجات وةغبات المستهلكين.
وتتمثل أهم الخدمات التي تقدمها الشبكة للشركات في اآلتي( :الخصر2222 ،م)
أ .القدة علي التوزيع وبتكاليف متدنية جدا.
ب .إمكانية المقابلة المباشر بين الشركات والمستهلكين ومهما بعدت المسافة.
ج .االستثماة الجيد للوقت والذي يؤادي إلى زيااد فعالية الشركات.
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اد .تحويل ونقل مهام البيع من ةجال البيع إلى الزبون مباشر من خالل تقديم الطلبات أو استخدام نماذج مكتملة وجاهز
.
ه .جمع معلومات استقصاء عن األسواق ومتابعة اختباةات الزبائن من خالل التعرُّ ف على أفضلياتهم في مجريات
عملية الشراء.
و .إمكانية االتصال بين الشركات المختلفة والتعرُّ ف على ما تقدمه الشركات المنافسة من منتجات من حيث الخصائص
والمواصفات واألسعاة ...الخ.
ز .فتح حواةات مختلفة بين الشركات والزبائن أو الزبائن مع بعضهم البعض حول منتج معين من أجل الحصول على
معلومات من الزبائن تساعد الشركات في إمكانية تطوير المنتج وتقديم خدمات أفضل لهم.
ح .تمنح الشبكة شركات التنافس على أساس محوة التخصص وليس السعر وهذا بحد ذاته يمنح الشركات فرص التميز.
ط .تقدم الشبكة فائد تشغيلية تتمثل في انخفاض معدل األخطاء بالنسبة للموةادين من خالل الوصول المباشر إلى قواعد
البيانات الخاصة بغرض االشتراك في العطاءات.
ي .استحداث أسواق وقطاعات سوقية جديد وزبائن متزايدين من خالل منافذ البيع وإمكانية اختراق أسواق جديد .
أما سلبيات التسويق اإللكتروني فتتمثل في اآلتي( :الطائي2221 ،م)
 .1العوامل البيئية وأثرها المباشر في عمليات التسويق اإللكتروني.
 .2التطوير اإللكتروني السريع وعدم إمكانية متابعته من قبل الزبائن.
 .3السياسات األمنية والخصوصية.
 .4المسائل القانونية واإلاداةية.
 .2المسائل االجتماعية ،ومدى تقبل الدول لما تظهره شبكة اإلنترنت.
 /1أنواع التسويق اإللكتروني
يوجد أنواع عديد للتسويق اإللكتروني وهنا سﺄذكر أهمها( :طاةق2228 ،م)
أوالً :تحفيز محركات البحث))Search Engine Optimization
وهو يهدف إلى ظهوة موقعك اإللكتروني على محركات البحث من خالل جعله موقع صديق لتلك المحركات وهنا
يجب عليك االهتمام بالموقع بدءا من حجز النطاق الخاص به ومرحلة التصميم وكتابة المحتوى وصوال إلى مرحلة تطوير
الموقع لحظة بلحظة ليطابق المعايير القياسية المتفق عليها في هذا المجال والتي تجعل قدة موقعك على إجتذاب محركات البحث
أكثر وأكثر.
ثانياً :تسويق المواقع االجتماعية))Social Media Marketing
هنا نحن نتحدث عن المواقع االجتماعية وهي ببساطة كل موقع أو منصة يتواجد بها أفرااد وشركات ومجتمعات من
ادول مختلفة تتحدث لغات مختلفة ليتشاةكو سويا االهتمامات والخبرات واألعمال والهوايات وما شابه ذلك.
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التسويق على تلك المواقع يﺄتي من خالل استخدام أادوات اإلعالنات والنشر المتوفر على كل شبكة واجتذاب فئة محداد
من المستهلكين للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها أنت ويتم ذلك مع متابعة ادقيقة للنتائج والتحليالت توفرها الكثير من تلك المواقع
وتجعلك قاادةا على فعل ماتريد.
ثالثاً :التسويق اإلعالني()Oline Advertising
وهو من أهم وسائل وأنواع التسويق على شبكة اإلنترنت حيث يوفر مزيج متكامل من الخطط اإلعالنية تكون بمثابة
لوحات إعالنية مضيئة أو متحركة أو ثابتة أو كيفما تشاء أنت تستطيع أن تفعل ذلك وتتعامل أنت مع تلك اإلعالنات بتحديد
ميزانية محداد ومواقع مستهدفة أو برامج محداد لتظهر بها تلك اإلعالنات.
رابعاً :التسويق بالبريد))Email Marketing
من أقدم أنواع ووسائل التسويق اإللكترونيإلللكتروني حيث يتميز بالسرعة وقلة التكلفة والقدة على ضمان الوصول
إلى المستهلكين ومتابعة ومراقبة مايحدث حيث يوجد العديد من البرامج والشركات التي تقدم خدمة إةسال البريد بكميات كبير
من خالل سيرفرات مخصصة لهذا العمل.
ﺧامساً :اإلعالن المرئى التفاعلي((Digital Marketing
وهو نوع حديث نوعا ما من أنواع التسويق اإللكتروني يهتم بجذب ولفت أنظاة العمالء من خالل االعتمااد على
التﺄثيرات البصرية من خالل الفيديوهات التي تعرض المنتجات والعروض وكذلك إعالنات الفالش المتحرك والعديد من األشكال
األخرى ،وهناك العديد من المواقع االجتماعية التي توفر خدمات التسويق المرئي الفاعلى وأشهرهم اليوتيوب.
سادساً :تسويق المحتوى))Content Marketing
تسويق المحتوى ظهر في السنوات الخمسة الماضية وهو يهتم بجملة شهير تقول إن المحتوى هو الملك وهو مايعني
أنك قاادة على إنشاء مدونة أو منتدى أو نظام إاداةي محتوى واذا استطعت االهتمام بمحتوى تلك المواقع تستطيع جذب الكثير
من العمالء والقدة على إقناعهم بشراء مالديك من منتجات.
سابعاً :التسويق الشبكي وبرامج اإلنتساب)(Network & Referrel Marketing
من األنواع الشهير والجذابة في العالم العربي للتسويق اإللكتروني ويهتم ببناء شبكة من األفرااد القاادةين على تسويق
منتجك من أ جل الحصول على نسبة من األةباح في شكل هرمي وكلما زااد عداد الشبكة الخاصة بك كلما استطعت بيع المزيد
والمزيد من المنتجات وتسويق خدمتك بشكل جيد أو من خالل مشاةكة األصدقاء وأخذ عمولة على ماتقوله وماتفعله.

المبحث الثالث
الدراسة الميدانية

منهج الدراسة وإجراءتها
أوالً منهج الدراسة
يري الباحثان ان المنهج الذي يتناسب مع هذه الدةاسة هو المنهج الوصفي ،إذ أن المنهج الوصفي يقوم على أساس تحديد
خصائص الظاهر ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسبابها وما إلى ذلك من جوانب تدوة حول سير مشكلة او
ظاهر معينة والتعرف على حقيقتها في أةض الواقع .ويعتبر بعض الباحثين أن المنهج الوصفي يشمل كافة المناهج األخري
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بﺄستثناء المنهجين التاةيخي والتجريبي ،يعتمد المنهج الوصفي على تفسير الوضع القائم  ،وتحدي الظروف والعالقات الموجواد
بين المتغيرات ،كما يتعدى المنهج الوصفي مجراد جمع بيانات وصفية حول الظاهر الى التحليل والربط والتفسير لهذه البايانات
وتصنيفها وقياسها واستخالص النتائج منها.

ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة
يتمثل مجتمع وعينة الدةاسة من قياادات ،إاداة شركة امازون للمنتجات الغذائية ،وأقسامها المختلفة ،ومديرو اإلاداةات،
وةؤساء األقسام ،والعاملين .أما عينة الدةاسة فقد تم اختياةها بطريقة عشوائية من مجتمع الدةاسة حيث قام الباحثان بتوزيع
عداد ( )22استماة استبيان على المستهدفين من بعض الجهات ،وقد استجاب ( )22فرادا حيث أعاادوا االستبيانات بعد ملئها بكل
المعلومات المطلوبة أي ما نسبته تقريبا ( )%122من المستهدفين.

.5أداة الدراسة:
أادا البحث عباة عن الوسيلة التي يستخدمها الباحثان في جمع المعلومات الالزمة عن الظاهر موضوع الدةاسة ،ويوجد
العديد من األادوات المستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول على المعلومات والبيانات الالزمة للدةاسة ،وقد اعتمد الباحثان
على االستبيان كﺄادا ةئيسة لجمع المعلومات من عينة الدةاسة.

وصف االستبيان:
أةفق مع االستبيان خطاب للمبحوث تم فيه تنويره بموضوع الدةاسة وهدفه وغرض االستبيان ،واحتوى االستبيان على
قسمين ةئيسين:
أ .القسم األول :تضمن عباةات عن البيانات الشخصية ألفرااد عينة الدةاسة ،حيث يحتوي هذا الجزء على عباةات حول النوع،
العمر بالسنوات ،الخبر العملية ،الوظيفة ،المؤهل العلمي ،طبيعة العمل ،عداد الدوةات التدةيبية ،أي من المواقع التواصل
االجتماعي تستخدم.
ب .القسم الثاني :يحتوي هذا القسم على عداد ( )12عباة  ،طلب من أفرااد عينة الدةاسة أن يحدادوا استجابتهم عن ما تصفه كل
عباة وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدةج الذي يتكون من خمس مستويات (أوافق بشد أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق
بشد ) ،وتم توزيع هذه العباةات على فرضيات الدةاسة االثنان بواقع ( )2عباةات لكل فرضية.
 .3ثبات وصدق أداة الدراسة :
أ .الثبات والصدق الظاهري
للتﺄكد من الصدق الظاهري لالستبيان وصالحية عباةاته من حيث الصياغة والوضوح قام الباحثان بعرض عباةات
االستبيان على عداد من المحكمين األكااديميين والمتخصصين بمجال الدةاسة ،وبعد استعاادت االستبيان من المحكمين تم إجراء
بعض التعديالت التي اقترحت عليه.
ب .الثبات والصدق اإلحصائي
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يقصد بثبات االختباة أن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مر واحد تحت ظروف مماثلة .ويعني
الثبات أيضا أنه إذا ما طبق اختباة ما على مجموعة من األفرااد وةصدت ادةجات كل منهم ،ثم أعيد تطبيق االختباة نفسه على
المجموعة نفسها وتم الحصول على الدةجات نفسها يكون االختباة ثابتا تماما .كما يعرف الثبات أيضا بﺄنه مدى الدقة واالتساق
للقياسات التي يتم الحصول عليها مما يقيسه االختباة .ومن أكثر الطرق استخداما في تقدير ثبات المقياس هي:
 .iطريقة التجزئة النصفية باستخدام معاادلة سبيرمان -براون.
 .iiمعاادلة ألفا-كرونباخ.
 .iiiطريقة إعااد تطبيق االختباة.
 .ivطريقة الصوة المتكافئة.
 .vمعاادلة جوتمان.
أما ا لصدق فهو مقياس يستخدم لمعرفة ادةجة صدق المبحوثين من خالل إجاباتهم على مقياس معين ،ويحسب الصدق
بطرق عديد أسهلها كونه يمثل الجذة التربيعي لمعامل الثبات ،وتتراوح قيمة كل من الصدق والثبات بين الصفر والواحد
الصحيح .والصدق الذاتي لالستبانة هو مقياس األادا لما وضعت ،وقياس الصدق هو معرفة صالحية األادا لقياس ما وضعت
له ،قام الباحثان بإيجااد الصدق الذاتي لها إحصائيا باستخدام معاادلة الصدق الذاتي هي:
الصدق = الثبات
وقام الباحثان بحساااب معامل ثبات المقياس المسااتخدم في االسااتبيان بطريقة التجزئة النصاافية حيث تقوم هذه الطريقة
على أسااااااس فصااااال إجابات أفرااد عينة الدةاساااااة على العباةات ذات األةقام الفرادية عن إجاباتهم على العباةات ذات األةقام
الزوجية ،ومن ثم يحساااب معامل اةتباط بيرساااون بين إجاباتهم على العباةات الفرادية والزوجية وأخيرا يحساااب معامل الثبات
وفق معاادلة سبيرمان -براون بالصيغة اآلتية:
معامل الثبات =

×2ة
 +1ة

حيث ( :ة) يمثل معامل اةتباط بيرسون بين اإلجابات على العباةات ذات األةقام الفرادية واإلجابات على العباةات
ذات األةقام الزوجية.
ولحساب صدق وثبات االستبيان كما في أعاله قام الباحث بﺄخذ عينة استطالعية بحجم ( )2أفرااد من مجتمع الدةاسة
وتم حساب ثبات االستبيان من العينة االستطالعية بموجب طريقة التجزئة النصفية وكانت النتائج كما في الجدول اآلتي:
جدول رقم ()1
الثبات والصدق اإلحصائي إلجابات أفراد
العينة االستطالعية على االستبيان
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الفرضيات

عدد العبارات

معامل الصدق الذاتي

االولي

2

2.782
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الثانية

2

21818

الثبات العام

11

11216

المصدر :إعدادالباحثان من بيانات الدراسة الميدانية5112 ،م
يتضح للباحثان من الجدول ةقم ( )1أن معامل الثبات العام عال،حيث بلغ ( ،)21112وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدةجة
عالية من الثبات يمكن االعتمااد عليها في التطبيق الميداني للدةاسة.
 /4األساليب اإلحصائية المستخدمة
لتحقيق أهداف الدةاسة وللقبول من فرضياتها ،تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
األشكال البيانية ،التوزيع التكراةي لإلجابات ،النسبة المئوية ،معامل اةتباط بيرسون ،معاادلة سبيرما -براون لحساب معامل
الثبات ،الوسيط ،اختباة مربع كﺄي الداللة بين اإلجابات.
وللحصول على نتائج ادقيقة قدة اإلمكان ،تم استخدام البرنامج اإلحصائي SPSSوالذي يشير اختصاةا إلى الحزمة اإلحصائية
للعلوم االجتماعية ،Statistical Package for Social Sciences

إجراءات الدراسة:
للقيام بهذه الدةاسة وإخراجها بصوة علمية ،قام الباحثان بإلجراءات التالية:
 .1مسح أادبيات الدةاسة النظرية وأادةاجها في االطاة النظري للدةاسات السابقة.
 .2إعدااد أادا الدةاسة(االستبانة) والتﺄكد من صدقها وثباتها .تحديد مجتمع الدةاسة وعينتها.
 .3عرض أادا الدةاسة على المختصيين للتﺄكد من صالحيتها للتطبيق.
 .4تطبيق أادا الدةاسة أوال على عينة استطالعية للتحقق من ثباتها ،ثم على عينة الدةاسة بصوةتها النهائية.
 .2عرض نتائج أادا الدةاسة .التوصل إلى أهم النتائج والتوصيات.

ثالثاً :عرض نتالئج الدراسة ومناقشتها
تمهيد:
يعتبر هذا المبحث هو األهم في هذه الدةاسة ،ألنه يمثل خالصة الجهد الذي بذل وسوف يقوم الباحثان فيه بعرض
وتحليل ومناقشة نتائج الدةاسة الميدانية.
تحليل عبارات الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني.
جدول رقم()5
التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على العباررات الفرضية األولى
أوافق
م
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العباة

ال أوافق

أوافق

محايد

ال أوافق

التكراة

التكراة

التكراة

التكراة

التكراة

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

بشد

بشد
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.1

يساهم الفيس بوك على نشر المعلومة بوضوح.

.2

يقوم الفيس بوك بنشر األخباة المتعلقة بالتسويق.

.3

يعمل الفيس بوك على نشر الثقافة التسويقية.

.4

يسهم الفيس بوك على نشر المعلومة بتكلفة أقل.

.2

الفيس بوك أسرع وسيلة للتسويق في الوقت الحالي.
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%2

22

22

2

3

2

%42

%22
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المصدر :إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية5112 ،م
 .1يتبين للباحثان أن ( )22فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%42وافقوا على أن يساهم الفيس بوك على نشر المعلومة
بوضوح ،كما وافقوا بشد ( )21فرادا وبنسبة ( )%42على ذلك ،بينما لم يوافق ( )2فرادا وبنسبة ( )%12على ذلك،
بينما كانت هناك ( )3فرادا ال يدةي بنسبة ( ،)%3بينما اليوجد ال أوافق على االطالق.
 .2يتبين للباحثان أن ( )22فرادا من عينة الدةاسة وبنسبة ( )%50وافق بشد على أن يقوم الفيس بوك بنشر األخباة
المتعلقة بالتسويق ،كما وافق ( )12فرادا وبنسبة ( )%32على ذلك ،بينما ال يوجد من ال يدةي على ذلك،
بينما كان هناك ( )2فرادا ال يوافق على ذلك بنسبة ( ،)%12بينما كان هناك ( )2افرااد ال يوافق على ذلك بنسبة (،)%12
على ذلك.
 .3يتبين للباحثان أن ( )12فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%32وافقوا بشد و وافقوا على أن يعمل الفيس بوك على
نشر الثقافة التسويقية ،بينما ال يوجد من لم يدة على ذلك ،بينما كان هناك ( )12فرادافي عينة الدةاسة وبنسبة ()%22
لم يوافقوا و لم يوافقوا على االطالق بنسبة وعلى ذلك.
 .4يتبين للباحثان أن ( )21فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%28وافقوا بشد على أنيسهم الفيس بوك على نشر المعلومة
بتكلفة اقل ،كما وافقوا ( )22فرادا وبنسبة ( )%42على ذلك ،بينما لم يدة على ذلك ( )1فرادا وبنسبة ( ، )%2بينما
اليوجد من لم يوافقوا و لم يوافق على االطالق على ذلك.
يتبين للباحثان أن ( )22فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%42وافقوا بشد على أن الفيس بوك اسرع وسيلة للتسويق

.2

في الوقت الحالي  ،كما وافق ( )22فرادا وبنسبة ( )%22على ذلك ،بينما ال يوجد من لم يدة على ذلك ،بينما لم يوافق
( )3فرادا بنسبة ( )%2على ذلك ،بينما لم يوافقواعلى االطالق ( )2فرادا وبنسبة ( )%4على ذلك.
 /5تحليل عبارات الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الواتساب والتسويقاإللكتروني.
جدول رقم()3
التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على العباررات الفرضية الثانية
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أوافق
م

.1
.2
.3

العباة

يساعد الواتساب على نشر المعلومة بوضوح.
يساعد الواتساب على سرعة ترويج المنتجات.
يساعد الواتساب على تداول المعلومات بسرعة فائقة في
الوقت الحالي.

.4

يساعد الواتساب على عرض السلع والخدمات بتكلفة
أقل.

.2

يعتبر الواتساب من البرامج التي تتمتع بالخصوصية.
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%42

%32

%12

%4

%12

33

17

2

2

2

%22

%34

%2

%2

%2

22

22

1

3

2

%44

%44

%2

%2

%4

32

22

2

2

2

%22

%42

%2

%2

%2

بشد

بشد

المصدر :إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية5112 ،م
 .1يتبين للباحثان أن ( )12فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%22وافقوا على أن يساعد الواتساب على نشر المعلومة بوضوح
 )12( ،فرادا وبنسبة ( )%32موافقوا بشد على ذلك ،بينما ( )11أفرااد وبنسبة ()%11غير موافقين وال يدةون على ذلك،
بينما يوجد ( )3أفرااد وبنسبة ( )%2افرااد لم يوافقوا على االطالق على ذلك.
 .2يتبين للباحثان أن ( )12فرادا من عينة الدةاسة وبنسبة ( )%32موافق على أن يساعد الواتساب على سرعة ترويج
المنتجات ،حيث وافق بشد ( )22فرادا وبنسبة ( )%42على ذلك ،بينما لم يوافق فرادان وبنسبة ( )%4على ذلك ،بينما كان
هناك ( )2أفرااد و بنسبة ( )%12غير موافقين على االطالق على ذلك ،بينما كان هنالك ( )8أفرااد وبنسبة ( )%12اليدةون
على ذلك.
 .3يتبين للباحثان أن ( )33فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%22موافقونبشد على أن يساعد الواتساب على تداول المعلومات
بسرعة فائقة في الوقتالحالي ،كما أن ( )17فرادا وبنسبة ( )%34وافقوا على ذلك ،بينما كان اليوجد من اليدةي وغير
موافق و غير موافق على االطالق على ذلك.
 .4يتبين للباحثان أن ( )22فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%44موافقون على أن يساعد الواتساب على عرض السلع
والخدمات بتكلفة اقلة )22( ،فرادا وبنسبة ( )%44وافقوا بشد على ذلك )3( ،افراد وبنسبة ( )%2غير موافقين على ذلك،
بينما يوجد فرادان ونسبة( )4ال يوافقون على االطالق على ذلك ،بينما يوجد فرادا واحدا بنسبة()%2اليدةي على ذلك.
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 .2يتبين للباحثان أن ( )32فرادا في عينة الدةاسة وبنسبة ( )%22موافقون بشد على أن يعتبر الواتساب من البرامج التي
تتمتع بالخصوصية ،كما كان ( )22فرادا وبنسبة ( )%42موافقون على ذلك ،بينما اليوجد من اليدةي وغير موافق و غير
موافق على االطالق على ذلك.

رابعأ :اﺧتبار الفرضيات
تمهيد:
لإلجابة على تساؤالت الدةاسة والقبول من فرضياتها سيتم حساب الوسيط لكل عباة من عباةات االستبانة والتي تبين
آةاء عينة الدةاسة بخصوص ادوة مواقع التواصل االجتماعي في التسويق اإللكتروني حيث تم إعطاء الدةجة ( )2كوزن لكل
إجابة " أوافق بشد " ،والدةجة ( )4كوزن لكل إجابة " أوافق" ،والدةجة ( )3كوزن لكل إجابة " ال أادةي" ،والدةجة ()2
كوزن لكل إجابة "ال أوافق" ،والدةجة ( ) 1كوزن لكل إجابة " ال أوافق على االطالق" إن كل ما سبق ذكره وحسب متطلبات
التحل يل اإلحصائي هو تحويل المتغيرات االسمية إلى متغيرات كمية ،وبعد ذلك سيتم استخدام اختباة مربع كﺄي لمعرفة اداللة
الفروق في إجابات أفرااد عينة الدةاسة على عباةات كل فرضية.
 /1عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى
تنص الفرضية األولى من فرضيات الدةاسة على اآلتي:
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الفيس بوك والتسويق اإللكتروني".
وللتحقق من صحة هذه الفرضية ،ينبغي معرفة اتجاه آةاء عينة الدةاسة بخصوص كل عباة من العباةات المتعلقة بالفرضية
األولى ،ويتم حساب الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على كل عباة من ثم على العباةات مجتمعة،
والوسيط هو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يستخدم لوصف الظاهر والذي يمثل اإلجابة التي تتوسط جميع اإلجابات بعد
ترتيب اإلجابات تصاعديا وتنازليا كما في الجدول اآلتي:
جدول رقم()4
الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية األولى
الوسيط

التفسير

العبارات

ت
.1

يساهم الفيس بوك على نشر المعلومة بوضوح.

4

أوافق

.2

يقوم الفيس بوك بنشر األخباة المتعلقة بالتسويق.

4

أوافق

.3

يعمل الفيس بوك على نشر الثقافة التسويقية.

4

أوافق

.4

يسهم الفيس بوك على نشر المعلومة بتكلفة أقل.

4

أوافق

.2

الفيس بوك أسرع وسيلة للتسويق في الوقت الحالي.

4

أوافق

4

أوافق

جميع العباةات
المصدر :إعدادالباحثان من بيانات الدراسةالميدانية5112 ،م
يتضح للباحث من الجدول ةقم( )4مايلي:
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 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة األولى ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقون
على أن يساهم الفيس بوك على نشر المعلومة بوضوح.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الثانية ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقون على
أن يقوم الفيس بوك بنشر األخباة المتعلقة بالتسويق.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الثالثة ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقون على
أن يعمل الفيس بوك على نشر الثقافة التسويقية.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الرابعة ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقون
على أن يسهم الفيس بوك على نشر المعلومة بتكلفة اقل.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الخامسة ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقون
على أن الفيس بوك اسرع وسيلة للتسويق في الوقت الحالي .إن النتائج أعاله ال تعني أن جميع أفرااد عينة الدةاسة متفقون على
ذلك ،حيث أن هناك أفراادا ال يدةون أو غير موافقين على ذلك ،والختباة وجواد فروق ذات اداللة إحصائية بين أعدااد الموافقون
والذين ال يدةون ولم يوافقوا للنتائج أعاله تم استخدام اختباة مربع لداللة الفروق بين اإلجابات على كل عباة من عباةات
الفرضية األولى ،الجدول ةقم( )2يلخص نتائج االختباة لهذه العباةات.

جدول رقم ()2
نتائج اﺧتبارات مربع كأي لدالة لإلجابات على عبارات الفرضية األولى
ت

العبارات

درجة

قيمة مربع كأي

الحرية
.1

يساهم الفيس بوك على نشر المعلومة بوضوح.

4

62.48

.2

يقوم الفيس بوك بنشر األخباة المتعلقة بالتسويق.

2

40.11

.3

يعمل الفيس بوك على نشر الثقافة التسويقية.

4

35.76

.4

يسهم الفيس بوك على نشر المعلومة بتكلفة أقل.

4

34.90

.2

الفيس بوك أسرع وسيلة للتسويق في الوقت الحالي.

4

31.89

المصدر :إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية5112 ،م.
يستطيع للباحث تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقين على ما جاء بالعباة
األولى( ،)22148وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄي الجدولية عند ادةجة الحرية ( )4ومستوى اداللة ( )%1والبالغة(،)1148
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واعتماادا على ما وةاد  ،فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات العينة
ولصالح الموافقين بشد على أن يساهم الفيس بوك على نشر المعلومة بوضوح
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقين على ما جاء بالعباة
الثانية( ،)42111وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄي الجدولية عند ادةجة الحرية ( )2ومستوى اداللة ( )%1والبالغة (،)11127
واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية ،وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات العينة
ولصالح الموافقين بشد علىﺄن يقوم الفيس بوك بنشر األخباة المتعلقة بالتسويق
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقين على ما جاء بالعباة
الثالثة ( ،)32172وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄي الجدولية عند ادةجة الحرية ( )4ومستوى اداللة ( )%1والبالغة (،)1148
واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة ،إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات العينة
ولصالح الموافقين بشد على أن يعمل الفيس بوك على نشر الثقافة التسويقية.
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقون على ما جاء بالعباة
الرابعة( ،)34112وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄي الجدولية عند ادةجة الحرية ( )4ومستوى اداللة ( )%1والبالغة (،)1148
واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات العينة
ولصالح الموافقين بشد على أنيسهم الفيس بوك على نشر المعلومة بتكلفة أقل.
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة المحايدين وغير الموافقين على ما جاء بالعباة
الخامسة( ،)31181وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄي الجدولية عند ادةجة الحرية ( )2ومستوى اداللة ( )%1والبالغة (،)2111
واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات العينة
ولصالح الموافقين بشد على أن الفيس بوك أسرع وسيلة للتسويق في الوقت الحالي.
مما تقدم يستنتج الباحثان أن فرضية الدةاسة األولى والتي نصت على أن " توجد عالقة ذات اداللة إحصائية بين الفيس بوك
والتسويق اإللكتروني" قد قبلت.
/5عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية
تنص الفرضية الثانية من فرضيات الدةاسة على اآلتي:
" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الواتساب والتسويق اإللكتروني".
وللتحقيق من صحة هذه الفرضية ،ينبغي معرفة اتجاه آةاء عينة الدةاسة بخصوص كل عباة من العباةات المتعلقة بالفرضية
الثانية ،ويتم حساب الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على كل عباة من ثم على العباةات مجتمعة ،والوسيط هو أحد مقاييس
النزعة المركزية الذي يستخدم لوصف الظاهر  ،والذي يمثل اإلجابة التي تتوسط جميع اإلجابات بعد ترتيب اإلجابات تصاعديا
وتنازليا كما في الجدول اآلتي:
جدول رقم ()7
الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثانية
ت
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.1

يساعد الواتساب على نشر المعلومة بوضوح.

4

موافق

.2

يساعد الواتساب على سرعة ترويج المنتجات.

4

موافق

.3

يساعد الواتساب على تداول المعلومات بسرعة فائقة في

4

الوقتالحالي.

أوافق

.4

يساعد الواتساب على عرض السلع والخدمات بتكلفة أقل.

4

موافق

.2

يعتبر الواتساب من البرامج التي تتمتع بالخصوصية.

4

موافق

المصدر :إعدادالباحثان من بيانات الدراسة الميدانية5112 ،م
يتضح للباحثان من الجدول ةقم( )7مايلي:
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة األولى ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقين على
أن يساعد الواتساب على نشر المعلومة بوضوح.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الثانية ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقون
على أن يساعد الواتساب على سرعة ترويج المنتجات.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الثالثة ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة غير موافقين
على أن يساعد الواتساب على تداول المعلومات بسرعة فائقة في الوقت الحالي.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الرابعة ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقين
على أن يساعد الواتساب على عرض السلع والخدمات بتكلفة أقل.
 بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفرااد عينة الدةاسة على العباة الخامسة ( ،)4وتعني هذه القيمة أن غالبية أفرااد العينة موافقون
على أن يعتبر الواتساب من البرامج التي تتمتع بالخصوصية.
إن النتائج أعاله ال تعني أن جميع أفرااد عينة الدةاسة متفقون على ذلك ،حيث إنه وكما وةاد أن هناك أفراادا محايدين
أو غير موافقين على ذلك ،والختباة وجواد فروق ذات اداللة إحصائية بين أعدااد الموافقين والمحايدين وغير الموافقين للنتائج
أعاله تم استخدام اختباة مربع لداللة الفروق بين اإلجابات على كل عباة من عباةات الفرضية الثانية ،الجدولرقم ( )8يلخص
النتائج االختباة لهذه العباةات:
جدول رقم()8
نتائج اﺧتبارات مربع كأي لدالة لإلجابات على عبارات الفرضية الثانية
درجة الحرية

قيمة مربع كأي

العبارات

ت

 .1يساعد الواتساب على نشر المعلومة بوضوح.

4

35.47

يساعد الواتساب على سرعة ترويج المنتجات.

4

55.97

2

46.19

.2
.3
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 .4يساعد الواتساب على عرض السلع والخدمات بتكلفة أقل.

4

41.66

 .2يعتبر الواتساب من البرامج التي تتمتع بالخصوصية.

4

42.21

المصدر :إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية5112 ،م
يستطيع الباحثان تفسير نتائج الجدول أعاله كاآلتي:
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقين على ما جاء بالعباة
األولى ( ،)32147وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄيالجدولية عند ادةجة الحرية ( )4ومستوى اداللة ( )%1والبالغة
( ،)1148واعتماادا على ما وةاد  ،فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين
إجابات العينة ولصالح الموافقين بشد على أنيساعد الواتساب على نشر المعلومة بوضوح.
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقين على ما جاء بالعباة
الثانية(،)22117وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄيالجدولية عند ادةجة الحرية ( )4ومستوى اداللة ( )%1والبالغة (،)1148
واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات العينة
ولصالح الموافقين بشد علىﺄن يساعد الواتساب على سرعة ترويج المنتجات.
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقين على ما جاء في العباة
الثالثة ( ،)42111وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄيالجدولية عند ادةجة الحرية ( )2ومستوى اداللة ( )%1والبالغة (،)2111
واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات العينة
ولصالح الموافقين بشد على أن يساعد الواتساب على تداول المعلومات بسرعة فائقة في الوقت الحالي.
 بلغت قيمة مربع كﺄي المحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة الموافقين بشد والموافقين على ما جاء في العباة
الرابعة( ،)41122وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄيالجدولية عند ادةجة الحرية ( ،)4ومستوى اداللة ( ،)%1والبالغة
( ،)1148واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى عملية ( )%1بين إجابات
العينة ولصالح الموافقين بشد على أن يساعد الواتساب على عرض السلع والخدمات بتكلفة أقل.
 بلغت قيمة مربع كﺄيالمحسوبة لداللة الفروق بين أعدااد أفرااد عينة الدةاسة المحايدين وغير الموافقين على ما جاء في العباة
الخامسة(،)42121وهذه قيمة أكبر من قيمة مربع كﺄيالجدولية عند ادةجة الحرية ( ،)4ومستوى اداللة ( ،)%1والبالغة
( ،)1148واعتماادا على ما وةاد فإن ذلك يشير إلى وجواد فروق ذات اداللة إحصائية وعند مستوى الداللة ( )%1بين إجابات
العينة ولصالح الموافقين بشد على أن يعتبر الواتساب من البرامج التي تتمتع بالخصوصية.
مما تقدم يستنتج الباحثان أن فرضية الدةاسة الثانية والتي نصت على أن":توجد عالقة ذات اداللة إحصائية بين الواتساب
والتسويق اإللكتروني ".قد قبلت.

الخاتمة
أوالً:النتائج-:
من خالل عرض الدةاستين النظرية والميدانية توصل الباحثان إلى النتائج التالية-:
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(أ) النتائج الخاصة بالدةاسة
 .1الواتساب أكثر التطبيقات استخداما لالعالم التسويقي.
 .2تساهم مواقع التواصل االجتماعي في تعميق الروابط التسويقية وانتشاة العقول االفتراضية واالنتقال من المطلق
إلى النسبي.
 .3إسهام المواقع مساهمة ايجابية في المنحى التسويقي ،حيث شجعت على التوجه نحو التسويق اإللكتروني
 .4اسهام المواقع في زيااد الكفاء المهنية والنجاح التسويقي.
 .2ساهمت المواقع في إادخال ثقافات تسويقية واجتماعية في المجتمع السواداني.
 .2تساهم المواقع في زيااد وعي التسويقي.
ثانيا ً التوصيات:
من ﺧالل عرض الدراستين النظرية والميدانية توصل الباحثان إلى التوصيات التالية-:
 .1ضروة اهتمام الدولة بمواقع التواصل االجتماعي من خالل ادمجهم في الخطط االستراتيجية لبرامجها الداعمة
للتنمية والتطوير واستصحابو التسويق اإللكتروني.
 .2تجويد وتطوير الرسائل التسويقية عبر المواقع اإللكترونية.
 .3وضع البدائل للمواقع اإللكترونية العالمية وتجويد ةسالة هذه البدائل.
 .4تكثيف البحوث العلمية القائمة على قياس توجيه نحو السوق العالمي وتﺄثيراتهاعلى المجتمع وخاصة على األسواق.
 .2إثراء المكتبة العلمية بمثل هذه البحوث.

المصادر والمراجع
أوالً :الكتب العربية:
 .1جميل ،بشري الراوي2212 ،م ،ادوة التواصل االجتماعي في التغيير ،مدخل نظري ،مجلة الباحث اإلالمي ،العداد
،18

 .2مصطفى ،عباس الصاادق2211 ،م ،االعالم الجديد ،ادةاسة في مداخلة النظرية وخصائصه العامة ،البوابة العربية
لعلوم االعالم واالتصال.

 .3أبوعرقروب ،إبراهيم 1113،م ،االتصال اإلنساني وادوةه في التفاعل االجتماعي ، ،اداة جدالوي للنشر والتوزيع،
االةادن.
 .4بشير،عبد الرحيم ،الكلوب2222،م ،تكنولوجياعملية التع ُّلم والتعليم ، ،اداة الشروق للنشرو التوزيع ،األةادن.
 .2سند ،جمال السويدي2214،م ،وسائل التواصل االجتماعي وادوةها في التحوالت المستقبلية من القبيلة إلى الفيسبوك،
ط.4
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 .2ابراهيم ،خديجة عبدالعزيز علي(2214م) ،واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية بجامعات
صعيد مصر ،مجلة العلوم التربوية ،معهد الدةاسات التربوية ،ع ،3ج ،2جامعة القاهر .
 .7القاضي ،زيااد وآخرون2222،م ،مقدمة إلى اإلنترنت ،اداة صفاء للنشرو التوزيع ،عمان.
 .8عمااد ،حسن مكاوي1113،م ،تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات ،الداة المصرية اللبنانية ،القاهر ،

مصر.
 .1شفيق ،حسنين2228،م ،التصميم الجرافيكي في الوسائط المتعداد  :،اداة فكر وفن للطباعة والنشر ،القاهر  ،مصر.
 .12محمد ،حسين نصر2223،م ،اإلنترنت واإلعالم والصحافة اإللكترونية :،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،اإلماةات.
 .11خضر ،حلمي ساةي2222،م ،ثقافة اإلنترنت ادةاسة في التواصل االجتماعي ،اداة مجدالوي للنشر والتوزيع  ،عمان،
األةادن
 .12محمد ،ةائد عبد ةبه2213،م ،التسويق اإللكتروني ،الجناادةية للنشر والتوزيع.
 .13عبدهللا ،حسن1112،م ،إاداة التسويق : ،اداة الشروق للنشر ،مكة  ،السعوادية.
 .14جاسم ،محمواد و ةادينة عثمان2212،م ،التسويق اإللكترونى ،اداةالمسير للنشر ،عمان ،االةادن.
 .12عبواد ،نجم نجم2224،م ،اإلاداة اإللكترونية – اإلستراتيجية والوظائف والمشكالت ،اداة المريخ للنشر ،الرياض،
السعوادية.

 .12الطائ ،حميدي وآخرون2222،م ،األسس العلمية للتسويق الحديث – مدخل شامل ،اداة اليازوةي العلمية للنشر
والتوزيع ،القاهر  ،مصر.
 .17أبوقحف ،عبدالسالم وآخرون2222م - ،التسويق ،المكتب الجامعي الحديث ،القاهر  ،مصر.
 .18حسين ،نيفين شمت2212،م ،التسويق الدولي االلكتروني ،اداة التعليم الجامعي2212 ،م .االسكندةية ،مصر.
 .11عبدالعظيم ،محمد أبو النجا2212،م ،التسويق اإللكتروني،آليات التواصل الجديد مع العمالء ،القاهر  ،مصر.
 .22علي ،الخضر ترجمان2222م ،التسويق الدولي ،منشوةات جامعة ادمشيق ،ادمشق.
 .21حميد ،الطائي بشير العالق2221،م ،التسويق الحديث(مدخل شامل) ،عمان :اداة وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األةادن.
 .22طه ،طاةق2228،م ،التسويق باإلنترنت والتجاة اإللكترونية ،اداة الفكر الجامعي ،االسكندةية.

 .23فرحان ،عالء وآخرون2212 ،م ،المزيج التسويق وأثره في الصوة المدةكة للزبائن ،عمان اداة صفاة للنشر 2212م،
عمان ،االةادن.
 .24توفيق ،سمر صبر 2221 ،م ،التسويق االلكتروني  ،اداة االعصاة للنشر والتوزيع ،عمان ،االةادن.
 .22أحمد ،يوسف أبوفاة 2212 ،م ،التسويق االلكتروني عناصر المزيج التسويقي عبر االنترنت ،اداة االوائل للنشر،
ط ،4عمان ،االةادن.
 .22عبدالرحيم ،زاهر عاطف2212،م ،تسويق الخدمات ،اداة الراية للطباعة والنشر 2212م ،عمان ،االةادن.
ثانياً:الرسائل العلمية
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 .1حمياديــة قاســم2214،م ،ادوة مواقــع التواصـل االجتمــاعي فـي تنميــة العمــل التطوعي -ادةاسة وصفية تحليلية
لصفحة الفيسبوك لجمعية ناس الخية(الخرطوم :جامعة السوادان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدةاسات العليا ،ةسالة
ماجستير غير منشوة .
 .2سلطان مسـفة2212،م ،ادوة شبكات التواصل االجتماعي في خدمة العمل االنساني ،ةسالة ادكتوةاه غير منشوة .
 .3إيمان عبدالرازق2212،م ،ادوة االنستغرام فـي تحفيـز الشـباب البحةينـي علي العمل التطوعي ،ةسالة ماجستية غير
منشوة .
 .4إيميلـــي ال كــاس وأخـــرون2221 ،م ،جــذب أصـــحاب الشــﺄن عبــر مواقـــع التواصل االجتماعي ،وكيف يمكن
للمنظمات الغية ةبحية استخادام الفيسبوك.
 .2محمد عائض المحطاني2212 ،م ،ادكتوةاه جامعة أم القرى منشوة بعنوان ،أثر استخدام البرمجيات االجتماعبة على
كفايات التعليم اإللكتروني لدى مجتمع المماةسة من أعضاء هيئة التدةيس في جامعة الملك خالد.
ثالثاً :المجالت الدورية
جريد عكاظ  ،النسخة اإلكرتونية ،العداد( ،) 2221الخميس 21/1/ 1437

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2020اد .منال محمد محمواد ،اد .عصام الدين الطيب عمر ،المجلة األكااديمية لألبحاث والنشر
العلمي(CC BY NC) .
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آلية نظام الرقابة الداخلية في البنوك المصرفيّة (دراسة حالة البنك الكويتي المركزي(
Mechanism of the internal control system in banking banks (case study of the
)Central Bank of Kuwait
إعداد الدكتور /علي عماد محمد ازهر
دكتوراه في الفلسفة /االقتصاد وإدارة المؤسسات ،باحث ،وزارة التربية والتعليم -المملكة األردنية الهاشمية
Email: lokclokcy@gmail.com

الملخص:
إن االتجاه المتزايد نحو تطبيق العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل لألسواق وحرية تحرك
رؤوس األموا ل جعل قضية االستقرار المالي تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول ،وأصبح موضوع
الرقابة المصرفية يحتل أهمية كبيرة ،فمن خالل التجارب المتعلقة بتطبيق سياسة التحرير المالي والمصرفي
تأكد للسلطات النقدية وهيئات اإلشراف على الجهاز المالي ضرورة اقتران هذه السياسة برقابة فعالة على
الجهاز المصرفي تجنبا ألية ممارسات غير سليمة ،ذلك أن الدول التي تعرضت للنتائج السلبية للتحرير
المالي في ظل تزايد المخاطر وتشعبها كان ينقصها اإلشراف المصرفي الفعال.حيث تم إنشاء لجنة بازل
للرقابة المصرفية في بداية السبعينات والتي تسعى من خالل تقاريرها إلى تقوية صالبة االستقرار المالي
وتحقيق التوافق في األنظمة والممارسات الرقابية الوطنية.تم ذكر لمحة عن الرقابة الداخلية للبنوك ومن ثم
االطار القانوني للرقابة الداخلية في البنوك الكويتية واخذ عينة عن نشاط البنك الكويتي المركزي .
الكلمات المفتاحية :نظام الرقابة ،البنوك المصرفية ،البنك الكويتي المركزي.
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Mechanism of the internal control system in banking banks (case study of the
Central Bank of Kuwait)

Abstract:
The increasing trend towards the application of globalization and financial
liberalization and the associated integration of markets and the freedom of capital
movement made the issue of financial stability at the top of the list of countries'
concerns, and the issue of banking supervision became of great importance.
Supervising the financial system The necessity of coupling this policy with
effective supervision of the banking system to avoid any improper practices That
is because the countries that were exposed to the negative consequences of
financial liberalization in light of the increase in risks and their complexity lack
effective banking supervision, as the Basel Committee for Banking Supervision
was established in the early seventies, which seeks through its reports to
strengthen the solid financial stability and achieve compatibility in national
supervisory systems and practices. An overview of the internal control of banks
and then the legal framework for internal control in Kuwaiti banks and taking a
sample on the activities of the Central Bank of Kuwait.

Keywords: Supervision System, Banking Banks, Kuwait Central Bank.

www.ajrsp.com

199

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

المقدمة:
لقد كان للتحوالت السياسية واالجتماعية وخاصة االقتصادية التي شهدها العالم خالل القرن الماضي أثار
مباشرة على المحيط االقتصادي واالجتماعي للمؤسسات المالية والمؤسسات االقتصادية والذي شهد بدوره
تطورا ملحوظا خاصة بعد األزمة المالية لسنة 9191م وتغير نظرة المتعاملين مع األسواق المالية
والمؤسسات الممثلة بها ومحاولة هذه األخيرة إعطاء المزيد من الضمانات المتعامليها.
يتطلب هذا النهج الجديد من المؤسسة االقتصادية التكيف مع الظروف بغية ضمان الفعالية والصرامة حتى
تضمن لنفسها البقاء في هذا المحيط الذي تطبعه المخاطرة الشديدة والخوف من المستقبل نتيجة االنفتاح على
المحيط الخارجي في ظل هذه الظروف البد من توافر معلومات محاسبية ومالية واقتصادية التي تفي
باحتياجات مختلف األطراف التي لها مصالح في المؤسسة سواء كانت داخلية في اإلدارة ،نقابة وعمال) أو
خارجية (مساهمين ،إدارة الضرائب ،وغيرها)
تعتبر البنوك التجارية من أهم المؤسسات التي ترتكز عليها اقتصاديات الدول باعتبار البنك الوحدة الفعالة
التنمية وتطوير االقتصاد  ،ومن خالل تحقيق أهداف معينة عن طريق تطوير أساليب وإجراءات العمليات
ال بنكية وذلك باستخدام الموارد المالية وكذا البشرية  ،ومن ثم استمرار حياة البنك مدة أطول ويطرق أنجع ،
وذلك بإيجاد أنظمة وطرق تساعد على استمرارية البنك والتصدي لألخطار وحتى تفانيها ومن بينها الرقابة
الداخلية التي تعتبر من أهم المواضيع الجديدة ذات األهمية من أجل التسيير الجيد للبنوك .حيث تعد الرقابة
الداخلية أداة لتحسين أداء البنوك التجارية وكذا تحسين مردوديتها كما تكمن األهمية في اكتشاف المخاطر
ومواطن الضعف وبالتالي التعرف على أسبابها ومحاولة القضاء عليها حتى ال تعيق نشاط البنوك وتلك
بإتباع إجراءات واختيارات مناسبة.
مشكلة البحث :كيف يمكن للرقابة الداخلية في البنوك التجارية تحقيق التسيير الفعال والتصدي
لألخطار؟
اهداف البحث :تم اتخاذ مايلي:
 -9التعريف الشامل للرقابة الداخلية في البنوك
 -9اإلطار القانوني التحليلي للرقابة الداخلية في البنوك الكويتية
 -3لمحة عن احصائيات وهيكلة البنك الكويتي المركزي
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فرضية البحث:
إن اتفاقية بازل الثانية تهدف إلى ضمان أن األموال الخاصة للبنوك تكون في مستوى المخاطر التي تواجهها،
حيث تفرض على البنوك بان يكون رأسمالها الجاهز يساوي على األقل راس المال الرقابي المطلوب للتغطية
ضد المخاطر االئتمانية ( ) FPRCومخاطر السوق( )FPRMومخاطر التشغيل ( ،)FPROوقد عبرت
اتفاقية بازل الثانية عن هذه المعادلة بنسبة سميت باسم  Mc Donoughوالتي يجب أن تكون اكبر أو
تساوي  %8وهي كالتالي:

الفصل االول :تعريف نظـام الرقابـة الداخليـة وخصوصياته في البنوك
المبحث األول :مدخل إلى نظام الرقابة الداخلية
من خالل هذا المبحث سيتم التطرق إلى أهم التعاريف التي أعطيت لنظام الرقابة الداخلية وأهدافه والوسائل
المستخدمة لوضعه وكيفية تقييمه ،كما سيتم دراسة المبادئ األساسية التي يجب أن تتوفر في كل نظام رقابة
داخلية.
المطلب األول :ماهية نظام الرقابة الداخلية
ظهر نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات على إثر فضيحة التي اُكتشفت ألول مرة في الواليات المتحدة
األمريكية في سبعينيات القرن الماضي ،حيث تبنى الكونغرس األمريكي سنة  9111قانونا سمي باتفاقية
الممارسات األجنبية المشبوهة والذي يُلزم المؤسسات األمريكية بوضع أنظمة للرقابة الداخلية تساعدها على
التحكم في المخاطر التي تواجهها ،ثم انتشر استخدامه في الدول األوروبية .أما في المجال البنكي ،فقد نصت
لجنة بازل  9على وجوب حرص السلطات النقدية وتأكدها من وضع البنوك أنظمة للرقابة الداخلية تتأقلم مع
طبيعة واتساع العمليات التي تقوم بها بهدف ضمان سالمة النظام المصرفي.
الفرع األول :تعريف نظام الرقابة الداخلية
هناك عدة تعاريف أعطيت لنظام الرقابة الداخلية منها:
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عرّفت منظمة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين الفرنسية  OECCAنظام الرقابة الداخلية سنة
 9111على أنه" :مجموعة من الضمانات التي تساعد على التحكم في المؤسسة من أجل تحقيق هدف ضمان
الحماية واإلبقاء على األصول ونوعية المعلومات وتطبيق تعليمات المديرية وتحسين األداء ،ويبرز ذلك
بالتنظيم وتطبيق طرق وإجراءات نشاطات المؤسسة بهدف اإلبقاء على دوام العناصر سالفة الذكر".
وفي سنة  9118أعطت اللجنة االستشارية لألعضاء المحاسبين في بريطانيا تعريفا آخر لنظام الرقابة
الداخلية يتمثل في كون" :الرقابة الداخلية تتضمن مجموعة أنظمة الرقابة المالية الموضوعة من طرف
المديرية بهدف التّم ّكن من تسيير أعمال المؤسسة بطريقة منظمة وفعالة واحترام السياسات والبرامج
المسطرة وحماية األصول وضمان قدر المستطاع صحة ودقة المعلومات المسجلة".
كما عرّف المعهد األمريكي للخبراء المحاسبين  AICPAنظام الرقابة الداخلية بأنه "يتكون من البرامج
التنظيمية ومن كل الطرق واإلجراءات المستعملة داخل المؤسسة لحماية أصولها ،وذلك بهدف مراقبة دقة
المعلومات ورفع األداء وضمان تطبيق تعليمات المديرية".
وفي سنة ُ 9119عرّف نظام الرقابة الداخلية من طرف منظمة  COSOفي مرجعها المعنون بـ The
 internal control integrated frameworkبأنه" :سيرورة موضوعة من طرف مجلس اإلدارة
والمسيرين والمستخدمين في المؤسسة موجهة للحصول على ضمان كاف حول تحقيق األهداف التالية:
 التحقيق األمثل للعمليات؛ نزاهة المعلومات المالية؛ مطابقة القوانين والتشريع المعمول به.يعد هذا التعريف موسعا كون التنفيذ األمثل للعمليات يمس كل األنشطة الموجودة في المؤسسة وليس النشاط
المحاسبي والمالي فقط ،وقد قسمت هذه المنظمة العناصر المكونة لنظام الرقابة الداخلية إلى خمس:
 البيئة الرقابة؛ تقييم المخاطر؛ األنشطة الرقابية؛ نظام المعلومات واالتصال؛ القيادة.كما ُعرّف في أعمال  Groupe de placeفي المرجع حول نظام الرقابة الداخلية بأنه :نظام محدد
وموضوع من طرف المؤسسة تحت مسؤوليتها يهدف إلى التأكد من:
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 مطابقة القوانين والتشريع المعمول به؛ تطبيق القرارات والتوجيهات الصادرة عن المديرية العامة ومجلس اإلدارة؛ السير الجيد لنشاطات المؤسسة خاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على أصولها؛ نزاهة المعلومات المالية.بصفة عامة يساعد وضع نظام الرقابة الداخلية في التحكم في نشاطات المؤسسة وفعالية عملياتها واالستخدام
األمثل لمواردها ،غير أنه ال يعطي ضمانا مطلقا حول تحقيق أهدافها.
يُستنتج من هذه التعاريف أن البنك يضع مجموعة من الوسائل المادية والمعنوية والبشرية ثم ينظمها بشكل
فعال عبر تقسيم المهام والمسؤوليات بين موظفيه بطريقة واضحة وسليمة ،مع تحديد الطرق واإلجراءات
التي يجب على المستخدمين تطبيقها للوصول إلى تحقيق أهدافه المرتبطة بضمان سالمة سير العمل داخله
وحماية أصوله ،باإلضافة إلى ضمان وجود معلومات دقيقة وصحيحة والتأكد من االستخدام األمثل لموارد
البنك ،مع وجوب احترام األحكام القانونية والتنظيمية والسياسة العامة واإلجراءات الداخلية للبنك وإدارة
أعماله بصفة محكمة ،ومن ثم التقليل من المخاطر المرتبطة بنشاطه .فنظام الرقابة الداخلية ليس مجرد تحديد
لإلجراءات أو وضع تنظيم معين فقط ،بل هو سيرورة يتم تنفيذها من طرف أشخاص عند قيامهم بأعمالهم
في كل المستويات اإلدارية والتنفيذية الموجودة في البنك .وتجدر اإلشارة إلى أن وجود نظام رقابة داخلية
يعطي ضمانا كافيا لتحقيق األهداف المسطرة ولكن ليس بصفة مطلقة؛ فوجود نظام رقابة داخلية ال يمكن أن
يستدرك حكما خاطئا لمسير أو قرار سيئ أو أي حدث خارجي يؤدي إلى فشل البنك في الوصول إلى تحقيق
أهدافه .فليس بالضرورة أن يكون نظام الرقابة الداخلية فعاال أو قاد ًرا على تحديد والتحكم في كل المخاطر،
حيث يمكن أن تواجه البنك اختالالت معينة تقلل من فعالية النظام ،وكمثال عن ذلك:
 وضع إجراءات غير كافية من حيث المراجع أو عدم إيصالها إلى كل المستخدمين؛ عدم الدراية بالعمليات الرقابية اآللية التي تسهل اإلشراف على الرقابة؛ التطبيق غير الثابت لعمليات الرقابة المدمجة في اإلجراءات؛ وجود تواطؤ بين العديد من األفراد لتنفيذ عملية ما؛ عدم احترام نظام الرقابة الداخلية أو عدم إعطاؤه أهمية من طرف المديرية ووجود نية متعمدة لعرقلةمساره؛
 ال يمكن لنظام الرقابة الداخلية التحكم في المخاطر الناتجة عن القرارات الخاطئة للمسيرين؛ ال يمكن لنظام الرقابة الداخلية التحكم في المخاطر الناتجة عن حدوث تطورات سلبية خارج البنك؛ ال يقضي نظام الرقابة الداخلية على مخاطر التحايل بشكل كلي ،بل هو وسيلة وقائية للحد من عملياتالتحايل وإمكانية الكشف عنها في أقرب وقت ممكن.
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الفرع الثاني :أهداف نظام الرقابة الداخلية
لقد ح ّدد المعهد الدولي للمدققين الداخليين سنة  9118أهدافا لنظام الرقابة الداخلية تتمثل في:
أوال :التحكم في البنك :وذلك بالحفاظ على إدارة أعمال البنك بطريقة منتظمة ودائمة وضمان تنفيذ الخطط
المبرمجة وتحقيق األهداف المسطرة من طرف المديرية ،وألجل ذلك فإنه يتعين على األشخاص القائمين
على وضع أنظمة الرقابة الداخلية أن يكونوا على دراية كافية بأهداف البنك وميزانياته ومختلف الهياكل
واإلجراءات الموضوعة والقوانين المحددة ،فإدارة أعمال البنك بصفة منتظمة تؤدي بالضرورة إلى تحقيق
أهدافه المسطرة.
ثانيا :حماية أصول البنك :وذلك عبر حماية أصوله من السرقة أو االختالس أو الضياع والمحافظة عليها في
األجل الطويل والمساهمة في تنميتها ،فالبنك مطالب بتسيير محفظة قروضه تسيي ًرا محكما كونها تعد عنص ًرا
أساسيا من أصوله.
ثالثا :التأكد من نوعية المعلومات :تحتاج إدارة البنك لمعلومات أكيدة وكاملة وبصورة مستمرة باعتبارها
األساس الذي تُتخذ عليه القرارات ،فوجود نظام رقابة داخلية يضمن قدر المستطاع صحة ومصداقية
المعلومات المسجلة والحد من حدوث األخطاء أو الغش أو االختالس.
رابعا :التأكد من التطبيق السليم لتعليمات وتوجيهات اإلدارة  :يح ّدد المسيرون اإلستراتيجية واألهداف المراد
الوصول إليها ويوفرون الموارد الالزمة ويتخذون لذلك القرارات السليمة لضمان بقاء البنك وتطوره ،في
حين ينفذ المستخدمون اآلخرون العمليات وينسقون بين مختلف المصالح ،كما يشرف البعض منهم على
البعض اآلخر ،فوجود نظام رقابة داخلية يضمن بأنهم يعملون لصالح البنك وأنهم يحترمون السياسات
واإلجراءات المحددة والقوانين والنظام الداخلي للبنك ،وكذا العالقات الوظيفية والسلمية الموجودة ،ولتحقيق
ذلك يجب توفر نوعين من الرقابة:
 – 9رقابة قبلية :تسعى إلى التأكد من أن الهدف من وضع السياسات واإلجراءات محدد بدقة وأنها واضحة
ومالئمة ومفهومة وموجهة لموظفين مؤهلين لتنفيذها بشكل صحيح.
 – 9رقابة بعدية :تهدف إلى التأكد من تطبيق السياسات واإلجراءات والقوانين المحددة عبر القيام بدورات
رقابية روتينية من طرف المدققين الداخليين إلعطاء ضمانات حول مدى التزام المستخدمين بالتنفيذ الفعلي
لما هو محدد مسبقا.
خامسا :التأكد من االستخدام األمثل والفعال لموارد البنك يبرز ذلك من خالل تحسين مستوى األداء وإدارة
أعمال البنك بصفة فعالة وأكثر كفاية ممكنة ،والعمل على التقليل من المخاطر المرتبطة بنشاطه ،فيجب أن
يكون نظام الرقابة الداخلية قاد ًرا على تنبيه المسؤولين في حاالت انخفاض فعالية البنك.
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الفرع الثالث :الوسائل المستخدمة في وضع نظام الرقابة الداخلية
يتم التركيز على أربعة عناصر أساسية لوضع نظام الرقابة الداخلية وهي:
أوال :التنظيم :لكي يصل البنك إلى تحقيق أهدافه المسطرة ،يجب عليه وضع هيكل تنظيمي مفصل محدد فيه
العالقات الوظيفية والسلمية الموجودة بين األفراد والوظائف داخل البنك من جهة ،ومن جهة أخرى وصف
مناصب العمل وتحديد مسؤولية كل فرد داخل البنك من مستوى مجلس اإلدارة إلى المستويات اإلدارية
والتنفيذية الدنيا وذلك بتطبيق المبدأين األساسيين :من يعمل ماذا؟ ومن هو المسؤول عن هذا؟
ومن أهداف وجود الهيكل التنظيمي:
 البحث عن الفعالية والكفاية التشغيلية؛ إمكانية قياس نتائج كل نشاط أو كل وظيفة؛ تقسيم المهام والوظائف بين الموظفين داخل البنك ما يخلق نوعا من الرقابة المتبادلة خالل التنفيذ ،فتقسيمالمهام يجنب وقوع نفس الشخص في أخطاء أو مخالفات وتكون له القدرة على إخفائها ،فيجب أال تكون
لشخص معين مسؤولية كاملة في القيام بالعملية من بدايتها إلى نهايتها .كذلك يجب توفر موارد بشرية مناسبة
من حيث العدد والكفاءات ونشر المعلومات المناسبة والدقيقة للسماح لهم بتحمل مسؤولياتهم ،كما يجب على
البنك تفضيل حركية المستخدمين بين الوظائف بالترقية أو بين الوكاالت وهذا لتجنب خلق عالقات شخصية
بين العامل والزبون تؤدي بالضرر بمصالح البنك.
ثانيا :تحديد اإلجراءات وقواعد الممارسة :يجب أن تحدد المديرية العامة للبنك اإلجراءات وقواعد الممارسة
بوضوح وبصفة فعالة ،وتكون مكتوبة ومنشورة لكي يعرفها كل مستخدمي البنك ويتسنى لهم تطبيقها
بسهولة ،كما يجب أن تتناسب هذه اإلجراءات مع الهيكل التنظيمي وتتأقلم معه وتتصف بالديمومة؛ أي
تطبقيها خالل كل السنة ،كما يجب أن تكون مدروسة بصفة تضمن إمكانية المقارنة بين مصدرين للمعلومة
 Technique de recoupementووضع مبدأ الرقابة المتبادل.
ثالثا :وضوح األحكام القانونية والتنظيمية :يجب على السلطات المصرفية أن تصدر القوانين واألوامر
التشريعية التي تحكم سير المهنة بوضوح ودون وجود تناقضات فيما بينها أو ترك الفراغات القانونية ،لكيال
يتسنى للبنك أو مستخدميه التهرب والتملص من التطبيق الصارم لهذه األحكام التشريعية.
رابعا :وضع آليات للرقابة الدائمة :يجب على إدارة البنك وضع آليات للرقابة كوظيفة مراقبة التسيير ووظيفة
التدقيق الداخلي التي يعود لها الدور في الفحص المنتظم لسير نظام الرقابة الداخلية وإعطاء التوصيات
الالزمة لزيادة فعاليته وتكييفه مع التغيرات التي تطرأ على البنك.
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كما يجب القيام باإلشراف من طرف المسؤولين المباشرين عن عمليات التنفيذ وذلك بالمصادقة على أعمال
المنفذين بعد إعادة فحصها .كذلك يجب وضع إجراءات أمنية للحفاظ وصيانة األصول المادية والمالية وكل
المستندات التي يملكها البنك بهدف تجنب تحويلها أو اختالسها .ضرورة االستعانة بالمدققين الخارجيين
لمراقبة العمليات المجراة على مدار السنة والمصادقة على القوائم المالية والمحاسبية.
الفصل الثاني :اإلطار القانوني لنظام الرقابة الداخلية في البنوك الكويتية
استنـادا إلى حـكـم الـمـادة ”” 19مـن القانـون رقـم () 39لسنـة  9198في شـأن النـقـد وبنـك الكويت
المركزي وتنطيم المهنة المصرفية ،فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة أن تضع البنوك المسجلة في
دولة الكويت أنظمة الرقابة الداخلية الكافية ،بما يتناسب مع حجم وطبيعة ومجاالت نشاط البنك المختلفة،
وأن تلتزم بتطبيقها ،بما يوفر أساسا الدارة المخاطر التي تواجهها البنوك في أعمالها اليومية يتعين أن يكون
نطاق وطبيع ة أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة لحسن سير وانتظام العمل متفقا مع احتياجات البنك وظروفه
الخاصة ،بحيث يؤخذ في االعتبار في هذا الصدد  :طبيعة وحجم أعمال البنك ،تنوع النشاط ،حجم العمليات
ودرجة تعقيدها ،درجة المخاطر المرتبطة بكل مجال من مجاالت النشاط ،مستوى الرقابة التي تمارسها
اإلدارة العليا على العمليات اليومية ،درجة المركزية في إدارة العمل ،ومدى االعتماد على نظم المعلومات
اآللية .هذا ،كما يجب أن يراعى في هذا الصدد مدى التناسب في تطبيق أو االحتفاظ بإجراءات أو نظم
الرقابة المختلفة مع المنافع المتوقعة أو المحققة -سواء المالية أو غيرها -من تطبيقها.
ويتعين تصميم أنظمة الرقابة الداخلية بحيث تقدم الضمان المناسب على تحقيق األهداف من وضعها ،إذ يجب
أن توفر التأكيد الالزم على أن جميع إيرادات البنك تؤول لصالحه ،وأن سائر المصروفات تتم الموافقة عليها
بناء على التفويض الالزم ،وأنها تصرف حسب األصول ،وأن الموجودات تتم حمايتها بصورة كافية ،وأن
جميع االلتزامات يتم تسجيلها ،وأن جميع المتطلبات القانونية المتعلقة بالسجالت والحسابات يتم االلتزام بها،
وأن جميع شروط وإجراءات التقارير الالزمة لتوفير المعلومات لإلدارة تتم مراعاتها بدقة .إن مجلس إدارة
البنك واإلدارة العليا به مسئولون عن وضع أنظمة الرقابة الداخلية ،وعن مراجعة واختبار هذه األنظمة بشكل
منتظم ،للتأكد من فاعليتها واستمرارية جدواها في تحقيق أهدافها على أساس يومي .وفي كثير من البنوك
تساعد أعمال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا في هذا المجال عن طريق تقديم مراجعة مستقلة لمثل تلك
األنظمة .ال يهدف هذا الدليل إلى تقديم قائمة شاملة اإلجراءات الرقابة الداخلية ،التي تنطبق على كافة
البنوك ،أو تقديم قائمة تفصيلية لبعض اإلجراءات الخاصة بمجال نشاط أو آخر ،التي ينبغي اتخاذها -كلما
كان ذلك مناسبة -من جانب جميع البنوك ،إنما تحديد المتطلبات العامة الواجب توافرها في أنظمة الرقابة
الداخلية الفعالة لضمان حسن سير وانتظام العمل.
ينبغي أن تقدم أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في البنوك التأكيد الالزم على ما يلي:
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أ -أن األعمال يتم إنجازها بطريقة منتظمة ورشيدة ،التزاما بالسياسات والحدود الموضوعة .
ب -أن إبرام العمليات يتم وفقا للصالحيات المقررة .
ج .توافر أنظمة اإلشراف والرقابة الالزمة لتمكين اإلدارة من حماية موجودات البنك ،والرقابة على
االلتزامات المتعلقة باألعمال ،وأن هناك إجراءات للحد من مخاطر الخسائر التي قد تنجم عن مخالفات
األصول المرعية ،أو التدليس أو األخطاء ،وأن األنظمة تكفل تحديد تلك الخسائر بسهولة وفي الحال عند
حدوثها.
د .أن السجالت المحاسبية للبنك وغيرها من السجالت األخرى تقدم معلومات كاملة ودقيقة في الوقت
المناسب.
ه -أن اإلدارة قادرة على إدارة ومراقبة عناصر الوضع المالي (كفاية رأس المال ،السيولة،الربحية ،نوعية
األصول ،والمخاطر المرتبطة بها) ،وذلك على أساس منتظم وفي الوقت المناسب.
و .توافر األنظمة والضوابط التي تمكن إدارة البنك من التعرف على وتقييم مخاطر الخسائر التي يواجهها
البنك في مختلف مجاالت نشاطه ،بحيث تسمح بما يلي:
 -1إدارة ومراقبة المخاطر بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب .
 -9تحديد المخصصات المناسبة للديون المتعثرة ،وألي مخاطر أخرى سواء المتعلقة ببنود الميزانية ،أو
بالبنود خارج الميزانية .
ز .تمكين اإلدارة من إعداد جميع البيانات والتقارير المطلوبة لبنك الكويت المركزي على نحو دقيق ،ووفقا
للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ،وتقديمها في الوقت المناسب.
تتمثل أهم المجاالت والعناصر التي يجب أن يوليها البنك االهتمام الكافي في مجال وضع نظام الرقابة
الداخلية الفعال في االتي:
أ -الهيكل التنظيمي
ب -اإلشراف والرقابة على األداء .ج -الفصل بين الواجبات والمسئوليات .د-التفويض واالعتماد .ه-اإلنجاز
والدقة .و -حماية األصول .ز .القوى العاملة.
الهيكل التنظيمي :ينبغي على البنوك وضع وتوثيق الهيكل التنظيمي المناسب لحجم وطبيعة أنشطة البنك
المختلفة ،بحيث يوضح المستويات الوظيفية واللجان اإلدارية المتطلبة ،وعالقتها بمجلس اإلدارة ،مع تحديد
للصالحيات والمسئوليات ،وأسلوب التقارير عن كافة أوجه النشاط ،مع وضع التوصيف المناسب للوظائف
بشكل عام ،مع إيالء الوظائف اإلشرافية أهمية خاصة في هذا المجال.
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اإلشراف والرقابة على األداء :ينبغي على البنك وضع اإلجراءات التي تكفل تقديم المعلومات الكافية
والدقيقة ،فيما يتعلق بأداء البنك ومركزه المالي وااللتزامات التي تقع على البنك ،وذلك إلى مستويات اإلدارة
المناسبة على أساس منتظم في الوقت المناسب.
كما يتعين وضع اإلجراءات الالزمة للتأكد من االلتزام بالسياسات والحدود المقررة ،بما فيها حدود
الصالحيات ،فضال عن المتطلبات القانونية واإلشرافية المقررة.
الفصل بين الواجبات والمسئوليات :يمثل الفصل بين الواجبات والمسئوليات أحد أهم عناصر الرقابة الداخلية
الذي يتعين تطبيقه ،بالشكل الذي يمنع الموظف الواحد من تسجيل وإنجاز معاملة كاملة بمفرده .إن الفصل
بين الواجبات يعمل على تخفيض مخاطر التالعب واألخطاء ،ويزيد من فاعلية عملية المراجعة والضبط.
وتتمثل الوظائف أو األعمال التي ينبغي فصلها ،بحيث يقوم بكل منها قسم أو أفراد مختلفون ،فيما يلي:
أ -الموافقة على العمليات .ب .التنفيذ .ج-تسوية المدفوعات .د .التقييم .ه -تسوية المعلقات .و .حيازة األصول.
ز .القيد في السجالت.
وفي بعض المجاالت (على سبيل المثال :القروض أو عمليات الخزانة) ،يتعين فصل الوظائف أو األعمال
المذكورة أعاله من الناحيتين المادية والتنظيمية ،ويتعين تحديد الموظفين الذين يسمح لهم بالدخول إلى برامج
الحاسب اآللي المتعلقة بالمحاسبة أو المراقبة (مثال :ال يجوز لمسئول التسويق أن يدخل الحدود المقررة
للتعامل مع العمالء ،أو يقوم بتسجيل صفقات) .وكذلك في حالة النظم التي تعتمد على الحاسب اآللي ،يتعين
الفصل بين عمليات تطوير النظم والعمليات اليومية (تسجيل وإنجاز العمليات أو المدفوعات).
التفويض واالعتماد :تتطلب جميع العمليات الحصول على موافقة من قبل مسئول مناسب ،وفقا لتحديد مسبق
للصالحيات والمسئوليات .ويجب أن يراعى في هذا الشأن تناسب الصالحيات الممنوحة مع المسئوليات
للمستويات الوظيفية المختلفة ،أخذا في اإلعتبار طبيعة وحجم ودرجة تعقيد عمليات البنك.
اإلنجاز والدقة :ينبغي أن تضع البنوك الضوابط التي تضمن أن جميع المعامالت المعدة للتسجيل واإلنجاز قد
تمت بناء على تفويضات ،وأنه يتم تسجيلها بصورة صحيحة ويجري إنجازها على نحو دقيق ،يتفق
واإلجراءات المقررة .وتتضمن هذه الضوابط أساسا مراجعة الدقة الحسابية لمبالغ القيود مع المستندات،
عمليات التقييم ،تسوية المعلقات (سواء داخليا فيما بين السجالت والحسابات المختلفة ،أو خارجيا مع
األطراف األخرى) ،وحسابات الضبط والرقابة وموازين المراجعة.
حماية األصول :ينبغي أن يتوافر لدى البنك الضوابط التي تكفل منع الوصول (المباشر وغير المباشر) إلى
األصول أو المعلومات إال للمفوضين بذلك من قبل اإلدارة.
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وتظهر األهمية الخاصة لهذه الضوابط بالنسبة لألصول ذات القيمة والقابلة للحمل أو النقل ،والتي يمكن
استبدالها أو صرفها ،وكذا األصول التي يحتفظ بها البنك بصفة األمانة.
القوى العاملة :ينبغي أن يتبنى البنك السياسات واإلجراءات التي تضمن تناسب قدرات العاملين مع
المسئوليات التي تناط بهم ،حيث يعتمد حسن سير أي نظام على كفاءة ونزاهة الذين يقومون على تشغيله.
ويعتبر االهتمام بالمؤهالت وسياسات التعيين والتدريب ،فضال عن السمات الخاصة بالعاملين ،من بين
الجوانب الهامة في بناء أنظمة الرقابة .وفي هذا الخصوص ،يجب إيالء العناية الكافية بمتطلبات المادة ()98
من القانون رقم  39لسنة  9198وتعديالته بالمرسوم األميري رقم  39لسنة  ،9119في شأن أعضاء مجلس
اإلدارة ورئيس الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعديه.
الرقابة في ظل استخدام نظم المعلومات اآللية :تعتبر المعلومات المسجلة آليا في إطار نظم معلومات البنك
من بين الموجودات القيمة ،التي تحتاج إلى حمايتها ضد إمكانيات النفاذ أو الوصول بحرية إليها من قبل
أشخاص غير مفوضين ،بغرض االطالع على السجالت وإفشاء المعلومات ،وذلك لتجنب مخاطر
االستخدامات غير المسئولة لهذه المعلومات .وتنطبق عناصر الرقابة الداخلية المذكورة أعاله في هذا الجزء
من الدليل على العمليات التي تسجل يدويا أو آليا على حد سواء ،وإن كانت هناك ثمة مخاطر إضافية ترتبط
بمحيط األعمال التي تستخدم األساليب اآللية ،والتي سيتم التعرض لها في الفقرة التالية .إن اإلدارة مسئولة
عن فهم واستيعاب المدى الذي يعتمد فيه البنك على المعلومات اآللية ،وذلك التحديد قيمة تلك المعلومات،
وإرساء نظام الرقابة المناسب ويدرك بنك الكويت المركزي أنه يجوز تحقيق الرقابة المناسبة بالجمع بين
الضوابط اليدوية واآللية وهو أمر يختلف من بنك إلى آخر ،بما يعكس الحاجة إلى قيام كل بنك باالهتمام
بدراسة الضوابط المناسبة ،وتكلفتها لتحقيق الهدف الرقابي بشكل فعال.
تتمثل المخاطر المرتبطة باستخدام نظم المعلومات اآللية في المؤسسات المصرفية والمالية بصفة
أساسية فيما يلي:
أ .التدليس والسرقة :يتيح االطالع على المعلومات واألنظمة فرصة للتالعب بالبيانات ،وتحقيق أو إخفاء
خسائر مالية كبيرة ،عالوة على أنه باإلمكان سرقة المعلومات ،حتى بدون نقلها مادية أو إدراك سرقتها،
األمر الذي قد يؤدي إلى فقدان مزايا تنافسية .ويمكن ارتكاب مثل هذه األعمال غير المصرح بها ،سواء من
قبل أفراد يمتلكون أو ال يمتلكون حقوقا مشروعة لالطالع على السجالت أو المعلومات.
ب .األخطاء :بالرغم من أن أخطاء تحدث غالبا أثناء اإلدخال اليدوي للبيانات وتطوير أو تعديل برامج
الحاسب اآللي ،إال أنها يمكن أن تظهر في أي من مراحل دورة نظام المعلومات ،مما يتطلب ضرورة العناية
بإجراءات المراجعة والضبط.
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ج .التوقف أو الفشل :إن مكونات األنظمة االلية معرضة للتوقف أو الفشل ،وبدون وضع ترتيبات كافية
لمواجهة مثل هذه الطواريء ،فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات تشغيلية خطيرة و/أو خسائر مالية
بالغة.
د .إعطاء معلومات خاطئة :تنشأ مثل هذه المشكالت في األنظمة التي لم يتم تصميمها على نحو سليم ،أو لم
يتم تطويرها بالشكل المناسب .وقد تصبح هذه المشكالت واضحة على الفور ،ولكنها أيضا قد تمر دون أن
يتم اكتشافها لفترة تتمكن خاللها تلك المشكالت من إتالف المعلومات المفترض فيها الدقة والسالمة .وهذا
األمر يعتبر من بين المخاطر الهامة حيثما تكون إجراءات المراجعة والتدقيق متواضعة ،بحيث يصبح اقتفاء
أثر أي من العمليات أمرا صعبا.
أمن المعلومات :يت عين على إدارة البنك أن تدرك مسئولياتها في شأن تطوير الوعي األمني ،واليقظة بأهمية
التدابير المتعلقة باألمن في البنك.
وبوجه خاص ،على إدارة البنك االهتمام بما يلي:
أ -تبني سياسة األمن المعلومات ،تتضمن المعايير واإلجراءات والمسئوليات لتأكيد كفاية وسالمة الترتيبات
المستخدمة .
ب .التعليم والتدريب الخاص بأمن المعلومات اآللية ،وذلك بما يجعل جميع العاملين ذوي العالقةمدركين
للحاجة إلى ،ودورهم في ،دعم أمن تلك المعلومات ،وأهمية ذلك في حماية موجودات البنك.
التدقيق الداخلي :يشكل التدقيق الداخلي جزءا ال يتجزأ من أنظمة الرقابة التي تقوم إدارة البنك بإرساء
قواعدها والمحافظة عليها ،والذي من شأنه أن يقدم تأكيدات مستقلة حول مدى سالمة وفاعلية هذه األنظمة.
يعتبر وجود أعمال التدقيق الداخلي المستقل لدى البنوك أمرا هاما ،يتعين على البنوك المحلية االلتزام به،
لتوفير تقييم مستقل لكفاءة وكفاية الضوابط واألنظمة المتبعة.
ويعتمد نطاق وأهداف التدقيق الداخلي على تقدير إدارة البنك االحتياجاتها ،في ضوء حجم وهيكل البنك
والمخاطر الكامنة في أعماله .وتعتمد فاعلية التدقيق الداخلي على عدة عوامل أهمها :مدى االستقاللية عن
اإلدارة التنفيذية ،ومدى كفاية نطاق ودورية التدقيق ،ومدى كفاية إجراءات التدقيق ،ونظام التقارير ونوعية
موظفي التدقيق.
تتمثل أهم وظائف
التدقيق الداخلي في مجال الرقابة الداخلية فيما يلي:
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أ -مراجعة السجالت المحاسبية وغيرها من السجالت األخرى .ب .مراجعة مدى كفاية وفاعلية أنظمة
الرقابة الداخلية المتبعة.
ب -مراجعة مدى كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة .االختبار التفصيلي للعمليات واألرصدة،
لضمان تحقق األهداف الخاصة بالرقابة.
ت -تعليمات للبنوك بشأن نظم الرقابة الداخلية
ث -دليل اإلرشادات العامة ألنظمة الرقابة الداخلية لدى البنوك المحلية ،وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة
بتقديم تلك األنظمة
الفصل الثالث :بنك الكويت المركزي :لمحة تاريخية عنه ،احصائيات عن نشاطه وتنظيمه
تأسس بنك الكويت المركزي بموجب القانون رقم  39لسنة  9198في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
وتنظيم المهنة المصرفية الصادر بتاريخ  33يونيو  ،9198ليحل بذلك محل مجلس النقد الكويتي الذي تأسس
بموجب المرسوم األميري رقم  19لسنة  .9193وقد اقتصر دور مجلس النقد الكويتي في حينه على إصدار
العمالت الوطنية النقدية الورقية والمعدنية .وقد جاء إنشاء بنك الكويت المركزي تلبية لضرورة مواكبة
التطورات االقت صادية المحلية والدولية في إطار الدور الذي تقوم به البنوك المركزية في مجال رسم وتنفيذ
السياسة النقدية وتنظيم ومراقبة أعمال الجهاز المصرفي ،السيما في ضوء تزايد أهمية دور السياسة النقدية
في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في البالد.
وقد باشر بنك الكويت المركزي مهامه في األول من إبريل  9191سعيا ً لتحقيق أغراضه الرئيسية التي
نصت عليها المادة  91من القانون رقم  39لسنة  9198التي تشمل:
 -9ممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية لحساب الدولة.
 -9العمل على تأمين ثبات النقد الكويتي ،وعلى حرية تحويله إلى العمالت األجنبية األخرى.
 -3العمل على توجيه سياسة االئتمان بما يساعد على التقدم االقتصادي واالجتماعي وزيادة الدخل القومي.
 -1مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.
 -1القيام بوظيفة بنك للحكومة.
 -9تقديم المشورة المالية للحكومة.
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وبلغ رأسمال بنك الكويت المركزي خمسة ماليين دينار كويتي مسددة بالكامل من قبل الحكومة .ويجيز
القانون رقم  39لسنة  9198وتعديالته زيادة رأسمال البنك بالسحب من االحتياطي العام للبنك بموجب
مرسوم أميري .ويتولى إدارة بنك الكويت المركزي مجلس إدارة مؤلف من محافظ بنك الكويت المركزي -
رئيسا ً ،ونائب محافظ بنك الكويت المركزي ،اللذين يتم تعيين كل منهما بمرسوم لفترة خمس سنوات قابلة
للتجديد .كما يضم مجلس إدارة البنك ممثالً عن وزارة المالية ،وممثالً عن وزارة التجارة والصناعة،
باإلضافة إلى أربعة أعضاء آخرين ،يتم تعيينهم بمرسوم لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد ،من ذوي الخبرة
في الشؤون االقتصادية والمالية والمصرفية .تشتمل المهام واألنشطة األساسية بالرقابة من أجل تحقيق
األهداف المذكورة على ما يلي:
-

تجهيز تعليمات مناسبة صادرة عن بنك الكويت المركزي لجميع الوحدات الخاضعة لرقابته.

-

دراسة وتحليل الطلبات الخاصة بالوحدات الجديدة في النظام المصرفي والمالي وإعداد التوصيات في
هذا الخصوص.

-

وضع المقترحات والتوصيات المناسبة من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تسببها مشاكل الدمج والتي
تواجه الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي ومتابعة تنفيذ ذلك.

-

محاولة تطوير وتنظيم كالًّ من النظام المصرفي والمالي ،وخلق التعاون واالنسجام بينهما في محاولة
لتمكين دورهما في االقتصاد الوطني ،وتوجيه الموارد نحو االستخدام المناسب.

-

تحليل البيانات والمعلومات الواردة إلى بنك الكويت المركزي من الجهاز المصرفي والمالي ،وتقديم
التوصيات واالقتراحات الالزمة بشأن الرقابة على هذه المؤسسات.

-

دراسة الخدمات المصرفية والمنتجات التي يقدمها الجهاز المصرفي والمالي لجمهور المتعاملين معه
والمقابل الذي تتقاضاه مقابل هذه الخدمات ،ووضع المقترحات والتوصيات المناسبة التي يتطلبها تطوير
مثل تلك الخدمات.

-

القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي [بنوك،
شركات االستثمار (فيما يخص نشاط التمويل) ،وشركات التمويل ،وشركات الصرافة] للتأكد من سالمة
المراكز المالية لهذه المؤسسات وتقرير مدى التزامها بالتعليمات والقرارات الصادرة من البنك
المركزي ،وتحديد مدى التزامهم بقانون بنك الكويت المركزي والتعليمات الصادرة عنه وجميع القوانين
والتعليمات ذات العالقة ،وكذلك التعليمات والقرارات الصادرة من بنك الكويت المركزي والمرتبطة
بتنظيم العمل المصرفي والمالي والرقابي.
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-

متابعة األنشطة المرتبطة بالسوق المصرفي والمالي ،ودراسة مدى إمكانية تطور مثل هذا السوق وذلك
بالتعاون مع اإلدارات األخرى ذات العالقة ببنك الكويت المركزي ،ووضع المقترحات والتوصيات
المناسبة والتي تعتبر ضرورية لدمج المؤسسات المصرفية والمالية.

-

متابعة تطور أسعار الفائدة في السوق المحلي واألسواق األجنبية بهدف تقرير مدى تأثير ذلك على
السياسة النقدية واالئتمانية ،ودراسة تأثير مثل تلك التطورات على التدفقات النقدية وتقديم التوصيات
والمقترحات والتي تعتبر ضرورية في هذا الجانب بالتعاون مع اإلدارات األخرى ذات العالقة ببنك
الكويت المركزي.

-

إعداد النماذج والكشوف الخاصة بالبيانات الدورية ووضع التعاريف والمذكرات التفسيرية الخاصة بهذه
البيانات ومساعدة المؤسسات المالية على التطبيق األمثل لهذه المذكرات والقرارات.

-

مساعدة الوحدات الخاضعة للرقابة في تطبيق التعليمات الخاصة بالبنك المركزي والمرتبطة بالقانون
والقرارات والتعريفات والمالحظات التفسيرية للنماذج الصادرة من بنك الكويت المركزي والمرتبطة
بتنظيم العمل الرقابي المصرفي والمالي.

-

تتبـع دراسة التطورات الخاصة بأنظمة الرقابة المصرفية على المستوى العالمي بهدف تطوير أنظمة
الرقابة المعمول بها لتتماشى مع المستجدات العالمية في هذا الخصوص.

-

تطوير الوسائل والسياسات الرقابية حتى تتواكب مع المعايير الدولية.

-

تأسيس نظام مركزية المخاطر.

يوفر لهم البنك العديد من أنواع القروض قروض/عمليات تمويل استهالكية :يبلغ القرض /التمويل
االستهالكي الممنوح للعميل الواحد  91ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى  91ألف دينار
كويتي ،وال تتجاوز مدته خمس سنوات.
قروض/عمليات تمويل إسكانية :يبلغ القرض /التمويل اإلسكاني الممنوح للعميل الواحد بحد أقصى 13،333
د.ك ،وال تتجاوز مدته خمس عشرة سنة.
باإلضافة إلى إصدار بطاقات االئتمان :هي كل البطاقات االئتمانية والبطاقات المدينة بما فيها بطاقات السحب
اآللي والبطاقات مسبقة الدفع ،وهي:
البطاقات المدينة (- :)Debit Cardsبطاقات القيد المباشر على حساب العميل ،وتكون حدودها عادة
الرصيد المتوفر في حساب العميل ،وترتبط بحسابه لدى البنك المعني.
البطاقات مسبقة الدفع (- :)Pre-Paidبطاقات قيد مباشر على المبالغ المحولة للبطاقة من مصدر تحويل
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يخص العميل.
البطاقات االئتمانية- :بطاقات تمنح العميل حد ائتمان يمكنه الخصم منه ،وتنقسم إلى النوعين التاليين:
بطاقات االئتمان ( :)Credit Cardsبطاقات تمنح تقسيطا ً بالدفع (أي يترتب على استخدامها وجود مديونية
على العميل يتم تقسيطها).
بطاقات الخصم على الحساب ( :)Charge Cardsبطاقات ترتب مديونية مؤقتة يتم سدادها في تاريخ
االستحقاق بالكامل على أال يتجاوز االئتمان فترة شهر.
المطلب االول :بعض االحصاءات  /نشاطات البنك الكويتي المركزي:
تشير البينات المتاحة الى ارتفاع اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية نهاية السنة المالية 9391-98
ليصل الى نحو  91139،1مليون دينار كويتي مقابل نحو  93819،3مليون دينار كويتي في نهاية السنة
المالية  ، 9398-91بما يمثل ارتفاعا بنحو  3111،1مليونا وبنسبة  . %1،9وجاء ذاك االرتفاع في اجمالي
الميزانية المجمعة للبنوك المحلية كمحصلة للعديد من التطورات في عناصر تلك الميزانية على جانبي
الموجودات والمطلوبات نورد أبرزها فيما يلي:
أ -على جانب الموجودات:
زيادة رصيد مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنحو  9889،1مليون دينار وبنسبة ،% 1 .3ليصل
في نهاية السنة المالية  9391 -98إلى نحو  31919،9مليون دينار ،مقابل نحو  31391،1مليونا في
نهاية السنة المالية السابقة . 9398 -91كما موضح في الجدول رقم  9وقد جاءت تلك الزيادة نتيجة
الرتفاع أرصدة الجزء التقدي المستخدم من التسهيالت االئتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى القطاعات
االقتصادية المحلية المختلفة بنحو  9899،8مليون دينار كويتي وبنسبة  % 1،9لتصل إلى نحو
 31193،8مليون دينار كويتي في نهاية السنة المالية  9391 -98مقابل نحو  31111،9مليونا في نهاية
السنة المالية السابقة من جهة ،واالرتفاع في أرصدة االستثمارات المحلية األخرى بنحو  91،9مليون دينار
كويتي وبنسبة  %9،1لتصل إلى نحو  9839،3مليون دينار ،مقابل نحو  9839،9ماليين في نهاية السنة
المالية السابقة.
ارتفاع رصيد مطالب البنوك المحلية على بنك الكويت المركزي بنحو  189،1مليون دينار كويتي وبنسبة
 %98،1ليصل الى نحو  9913،9مليون دينار كويتي في نهاية السنة المالية  9391-98مقابل نحو
 1331،9مليون دينار كويتي في نهاية السنة المالية السابقة.
وياتي ذلك االرتفاع كم حصلة لالرتفاع في ارصدة كل من الودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي والتورق
المقابل بنحو  119،3وبنسبة ( %39،1من نحو 9911،9مليونا الى نحو ،)9131،9
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ودائع الجل والتورق المقابل بنحو  111،9مليون دينار كويتي وبنسبة ( %19،8من نحو 193،3ماليين
الى نحو 9911،9مليونا) م ن جهة .واالنخفاض في مقتنيات البنوك المحلية في سندات البنك المركزي
والتورق المقابل بنحو  9961مليون دينار كويتي وبنسبة  (%9،9من نحو 3331،9مليونا الى )9113،1
من جهة اخرى.
الجدول رقم ( )9رصيد المطالب على القطاع الخاص ()9391-9399
السنة

7112 -11

7112 -12

61212،1

62613،2

-12

المتغيرات %

7110
60737،

-7112

1

7112
1،2

7110-7112

3،1

المصدر :البنك الكويتي المركزي

ب -المطلوبات:
ارتفعت أرصدة ودائع القطاع الخاص (المقيم لدى البنوك المحلية بنحو  9181،8مليون دينار كويتي وبنسبة
 ،%1،9لتصل في نهاية السنة المالية  9391-98إلى نحو 31911،3مليون دينار كويتي ،مقابل نحو
 31319،9مليونا في نهاية السنة المالية السابقة .وقد جاء ذلك االرتفاع نتيجة النمو أرصدة الودائع بالدينار
الكويتي بنحو  9993،9مليون دينار كويتي وبنسبة  %11في نهاية السنة المالية  ،9398-91تصل إلى نحو
 31381،3مليون دينار كويتي ،مقابل نحو  39191،9مليونا في نهاية السنة المالية السابقة .ومو أرصدة
ودائع القطاع الخاص (المقيم) بالعمالت األجنبية لدى البنوك المحلية بنحو 991،1مليون دينار وبنسبة 9،1
 ،%لتصل إلى نحو  9119،1مليون دينار في نهاية السنة المالية  ،9391-98مقابل تحو  9181،3مليون
دينار في نهاية السنة المالية السابقة.
 تراجعت أرصدة ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية بنحو  181،1مليون دينار كويتي وبنسبة ،%99،1لتصل في نهاية السنة المالية  9391-98إلى نحو 9391،1مليون دينار ،وذلك مقابل نحو  9899،9مليون
دينار في نهاية السنة المالية السابقة 9398-91
 ازداد رصيد حقوق المساهمين لدى البنوك المحلية بنحو 991،1مليون دينار وبنسبة  ،% 1،3ليصل فينهاية السنة المالية 39391-98إلى نحو  1999،1مليون دينار كويتي،
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مقابل نحو  8181،1مليونا في نهاية السنة المالية السابقة  .9398-91ومن جانب آخر ،بلغت قيمة أرصدة
الحسابات النظامية لدى البنوك المحلية في نهاية السنة المالية  9391-98نحو  91319،3مليون دينار
كويتي ،مقابل نحو 99911،3مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة  ، 9398-91أي بارتفاع قيمته
199،3مليونا ونسبته  .%9،1وبلغت نسبة أرصدة تلك الحسابات إلى إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك
المحلية نحو  %91،3في نهاية السنة المالية  9391 -98مقابل  % 99،9في نهاية السنة المالية السابقة
.9398-91
الجدول رقم ( )9رصيد الودائع القطاع الخاص للسنوات ()9391-9399
السنة

7112 -11

7112 -12

63132،7

63621،7

-12

المتغيرات %

7110
62177،

-7112

1

7112
1،0

7110-7112

3،1

المصدر :البنك الكويتي المركزي

المطلب الثاني :هيكل التنظيمي – البنك الكويتي المركزي
من خالل هذا المطلب سيتم التطرق إلى الهيكل التنظيمي للبنك لمعرفة كل مديرياته ،وبصفة خاصة تلك التي
لها دور في نظام الرقابة الداخلية للبنك
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الشكل ( )9الهيكل التنظيمي البنك الكويتي المركزي
المصدر :البنك الكويتي المركزي
يعد الهيكل التنظيمي عنص ًرا هاما من مكونات نظام الرقابة الداخلية للبنك ،فهو يعكس مستويات السلطة
الموجودة فيه وكيفية تقسيم المسؤوليات واألعمال والتفويضات ،لهذا يتطلب دراسة دقيقة لتوضيح كيفية سير
الوظائف الموجودة في البنك.
من خالل الهيكل التنظيمي للبنك يتبين لنا ويمكن ايجازها على النحو االتي:
 -9المحافظ :يتولى مكتب المحافظ مسؤولية تسهيل وترتيب اإلتصاالت الخاصة بالمحافظ من داخل وخارج
البنك ،وكذلك التنسيق مع إدارات ومكاتب البنك والجهات الخارجية بشأن ما يطلب قيام مكتب المحافظ
بإجرائه من أعمال.
 -9نائب المحافظ :اإلشراف على كافة شئون مكتب نائب المحافظ ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي
تنبثق عن االجتماعات التي يعقدها السيد نائب المحافظ ومتابعة تنظيم البيانات والمعلومات وضمان
المحافظه على سريتها.
 -3المكتب القانوني :متابعة تطبيق أحكام البنك المركزي والتأكد من أن أعمال البنك تتم وفقا ً للقانون ،تقديم
المشورة في كافة األعمال القانونية إلدارات البنك المختلفة والجهات الخارجية ذات الصلة بشأن تطبيق
أحكام قانون البنك المركزي واألنظمة واللوائح المعمول بها.
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اختصاصات المكتب القانوني
متابعة تطبيق أحكام قانون البنك المركزي ،وجميع اللوائح والنظم التي يصدرها البنك المركزي ،والتوصية
بإجراء التعديالت التي يكشف التطبيق عن الحاجة اليها.
إعداد مشروعات اللوائح والقرارات التي تصدر عن مجلس ادارة البنك المركزي او المحافظ او نائب
المحافظ .إعداد العقود واالتفاقيات التي يبرمها البنك المركزي مع الغير.
الرد على االسئلة واالستفسارات التي ترد الى المكتب من ادارات البنك المركزي ،أو ترد الى البنك
المركزي من جهات خارجية ،بشأن تطبيق أحكام قانون البنك المركزي واللوائح واألنظمة والقرارات
المعمول بها في البنك ،والرد على االسئلة واالستفسارات الخاصة بالتشريعات المعمول بها في الدولة والتي
تكون ذات عالقة بموضوعات معروضة على البنك المركزي.
يقوم بإجراء التحقيقات في المخالفات اإلدارية التي تقع من بعض الموظفين ،والتي تحال إلى المكتب القانوني
إلجراء التحقيق في شأنها.
إعداد بيانات بالقواعد واإلجراءات القانونية الخاصة بالعمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي مع
الغير مثل صرف الشيكات وفتح االعتمادات المستندية ،والتأكد من ان أعمال البنك المركزي عموما ً تتم وفقا
ألحكام القانون.
إعداد دراسات عما يصدر في الدولة من تشريعات ذات صلة بأعمال البنك المركزي او بأعمال البنوك
وشركات المال واالستثمار.
إعداد الكتب القانونية التي يوجهها البنك المركزي الى البنوك او الجهات الخارجية ،ومباشرة القضايا التي
ترفع من البنك المركزي وعليه
 -1مكتب التدقيق الداخلي :يتبع مكتب التدقيق الداخلي مباشرة لمجلس إدارة بنك الكويت المركزي ،بهدف
ممارسة صالحياته واختصاصاته ومسئولياته باستقاللية دون الخضوع لسلطة أي إدارة في البنك
المركزي ،وعليه فإن مكتب التدقيق الداخلي يرفع تقاريره وتوصياته عن نتائج أعماله إلى مجلس
اإلدارة مباشرة.
أغراض وصالحيات واختصاصات مكتب التدقيق الداخلي
حماية كافة موجودات البنك والحرص على تطبيق اإلجراءات التي تكفل زيادة الكفاءة واإلنتاجية والتأكد من
صحة جميع المطلوبات ومراعاة مبدأ االقتصاد في األساليب المتبعة في العمليات والتنظيم.
دراسة أنظمة الرقابة الداخلية لعمليات البنك والتأكد من سالمة تطبيقها ورفع التقارير بشأن ما قد يوجد من
ثغرات مشفوعة بالتوصيات الالزمة لتقويمها واقتراح أية تعديالت أو إضافات جديدة إليها.
التأكد من كفاية وحسن سير ترتيبات الرقابة واألمن.
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العمل مع اإلدارات األخرى لتحديد العمليات التي تحتاج إلى تدقيق قبل تمريرها أو بعد تنفيذها وكذلك تحديد
العمليات التي تحتاج إلى تدقيق كلي وتلك التي يمكن أن تدقق على أساس نظام العينات.
اإلشراف بالتعاون مع مسئولين المختصين على تطبيق العمليات الجديدة التي من شأنها التأثير على إجراءات
الرقابة والتدقيق.
التأكد من تسجيل جميع األصول والعمليات في الدفاتر والسجالت وفقاً للتعليمات واللوائح الصادرة في البنك
والنظم المحاسبية المتعارف عليها.
التحقق من صحة وسالمة إعداد البيانات المالية للبنك والتأكد من أن الميزانية وحساب األرباح والخسائر
تعبر تعبيراً عن المركز المالي للبنك.
مراقبة الصرف من بنود الميزانية.
التعاون مع اإلدارات األخرى لحل المشاكل المالية والمحاسبية التي تظهر أثناء العمل.
التعاون مع مدققي البنك الخارجيين.
تطوير نظم وبرامج التدقيق في البنك ومتابعة التطورات العالمية في مجال التدقيق الداخلي لالستفادة منها.
رفع تقارير إلى المحافظ عن المالحظات والنتائج الهامة التي يسفر عنها التدقيق وإحالة المسائل التي يكتنفها
الخالف أيضا ً إلى المحافظ ،كل ذلك مشفوعة بالتوصيات المناسبة.
مراقبة األنظمة اآللية المختلفة ومتابعة التعديالت عليها إضافة الى مراقبة نظم الحماية الخاصة بالحساب
اآللي الرئيسي وشبكات البنك.
 -1مكتب االستقرار المالي :تتمثل المهام والمسؤوليات األساسية لمكتب االستقرار المالي في ضمان وجود
نظام مالي قوي وقادر على مواجهة الصدمات المالية واالقتصادية ،وبما يُعزز االستقرار المالي ويُخفف
من حدة أي أزمات مالية في إطار تطبيق نظام لإلنذار المبكر ،وذلك استنادًا لتقييم موضوعي للمخاطر
التي يتعرض لها النظام المالي ،وباستخدام اختبارات الضغط المالي ونماذج أداء االقتصاد الكلي .ويشمل
ذلك التأكد من متانة مؤشرات السالمة المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي بشكل فردي ،وفي
إطار رقابة جزئية حصيفة تأخذ باإلعتبار أهم تلك المؤشرات ،وذلك في إطار رقابة كلية حصيفة،
باإلضافة إلى التحقق من تطبيق نظم رقابة داخلية فعّالة ،ونظم قوية إلدارة المخاطر ومعايير حوكمة
سليمة من قبل مؤسسات القطاع المالي.
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 -9وحدة المخاطر الكلية :تتمثل مهام وحدة مراقبة المخاطر الكلية أساسا ً في صياغة السياسة االحترازية
وتضمينها األدوات ا لالزمة للحد من المخاطر النظامية والمحافظة على االستقرار المالي .وتتبع الوحدة
نهج للكشف المبكر عن نقاط الضعف الكامنة في النظام المالي ،وذلك من خالل تحليل البيانات
والمعلومات المتعلقة بأداء سوق المال واالقتصاد ومؤشرات السالمة المالية .باإلضافة إلى القيام بشكل
دوري بإجراء اختبارات الضغط للمؤسسات المالية للتأكد من متانة النظام المالي وقدرته على مواجهة
التقلبات االقتصادية والمالية.
 -1وحدة التحليل المالي :تعنى وحدة التحليل المالي بإعداد التقارير الدورية والتوصيات المتعلقة بتعزيز
سالمة واستقرار النظام المالي من خالل تحليل البيانات واإلحصاءات المالية لوحدات القطاع ،باإلضافة
إلى تطوير مراجعة مؤشرات السالمة المالية ومتابعة التطورات في األسواق النقدية والمالية المحلية
والعالمية ،وتقييم آثارها على فعالية ومتانة القطاع المصرفي بشكل خاص والمالي بشكل عام.
 -8مركز التميز :أنشئ مركز التميّز في بنك الكويت المركزي لبناء ثقافة االبتكار واإلبداع لدعم التميّز
وتطوير األداء.
 -1قطاع الرقابة :يتولى قطاع الرقابة مسئولية متابعة تنفيذ أحكام الباب الثالث من قانون بنك الكويت
المركزي رقم ( )39لسنة  9198وتعديالته ،والضوابط والتعليمات الصادرة بنا ًء عليه ،وذلك لضمان
سالمة واستقرار النظام المصرفي والمالي بما يكفل حماية أموال المودعين وتحقيق أهداف السياسات
النقدية واالئتمانية ،واإلشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي
 -93وحدة التنسيق والمراقبة على نظم المعلومات :تتولى وحدة التنسيق والمراقبة على نظم المعلومات
عملية التأكد من التزام المؤسسات المالية والمصرفية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بالقرارات
المتعلقة بأنظمة تقنية المعلومات (فيما عدا نظم المدفوعات والتسوية اإللكترونية) وتطوير أنظمة
المعلومات في قطاع الرقابة .عالوة على هذا ،تقوم الوحدة باستعراض طلبات المؤسسات المالية
الخاضعة لبنك الكويت المركزي فيما يخص طرق استخدام نظم المعلومات والتكنولوجيا وتقديم
توصيات فنية لإلدارة العليا في البنك المركزي.
 -99وحدة حفظ الوثائق :تتولى وحدة حفظ الوثائق إدارة النظام االلي لحفظ وتخزين المستندات والوثائق
الخاص ة بقطاع الرقابة بصورة تضمن متابعتها أو الرقابة عليها ،باإلضافة لتقديم المقترحات التي تكفل
المحافظة على سرية وامن النظام .كما تقوم الوحدة بالمحافظة على سالمة كافة الوثائق والمستندات
والتأكد من انتظام حفظها في الملفات المخصصة لكل منها يدويا وآليا بما يكفل سهولة وسرعة
استرجاعها في الوقت المناسب.
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 -99ادارة الرقابة الميدانية :تتولى إدارة الرقابة الميدانية متابعة أعمال الرقابة الميدانية على أنشطة
المؤسسات المصرفية والمالية [البنوك ،شركات اإلستثمار (فيما يخص نشاط التمويل) ،وشركات
التمويل ،وشركات الصرافة] ،بهدف التحقق من التزامها بأحكام القوانين ذات العالقة والسياسات
والضوابط الرقابية ،باإلضافة إلى اختصاص اإلدارة بمتابعة مكافحة عمليات غسيل األموال والعمليات
المشبوهة ،واقتراح السياسات والضوابط والتعليمات الالزمة في هذا المجال.
 -93ادارة الرقابة المكتبية  :تتولى إدارة الرقاب ة المكتبية متابعة تنفيذ أعمال الرقابة المكتبية على أنشطة
المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ،بهدف التحقق من سالمة
واستقرار أوضاع وحدات النظام المصرفي والمالي وكل من الوحدات المصرفية والمالية ،وتتلقى
اإلدارة البيانات المالية واإلحص ائية للوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ،ومتابعة تنفيذ
األعمال الالزمة إلصدار األنظمة والتعليمات والضوابط الرقابية لتلك الوحدات المصرفية والمالية،
ودراسة الظواهر المصرفية والمالية التي تتكشف ورصد انعكاساتها على مدى سالمة ومتانة وحدات
الجهاز المصرفي والمالي ،ومتابعة تنفيذ نظام األخطار المصرفية والقواعد الخاصة بتطبيقه ،فضالً عن
قيامها بمتابعة األمور المتعلقة بأي قوانين أو نظم أو قرارات ذات صلة بمهام هذه اإلدارة ،باإلضافة إلى
أنها اإلدارة المعنية باالتصال مع مراقبي الحسابات الخارجيين للوحدات الخاضعة في حال استدعى
األمر ذلك.
 -91قطاع التنظيم واالدارة :تتمثل المهام الرئيسية للمدير التنفيذي لقطاع التنظيم واإلدارة في اإلشراف على
مهام إدارة الموارد البشرية مثل توفير خدمات مميزة في مجال الشؤون الوظيفية ووضع الخطط
والبرامج التي تهدف إلى االرتقاء بطرق وأساليب العمل ومستوى أداء العاملين وتطوير وتحديث
المسارات الوظيفية لمختلف وظائف البنك.باإلضافة إلى اإلشراف على مهام إدارة الخدمات اإلدارية
المتمثلة في أعمال قسم األمن والسالمة وقسم الصيانة ،كما يقوم بمتابعة إجراءات قسم الخدمات
والمطبعة.
 -91ادارة الموارد البشرية  :تتمثل المهام الرئيسية لإلدارة بالتخطيط والمتابعة للموارد البشرية في بنك
الكويت المركزي ووضع الخطط المستقبلية لها ،باإلضافة إلى وضع خطط التأهيل الوظيفي وتحديد
اإلحتياجات التدريبية ،كما تقوم اإلدارة بتخطيط وتنسيق ومتابعة برامج التدريب ،وتطوير الهياكل
التنظيمية والو ظيفية ونظم إجراءات العمل في البنك ،ووصف وتقييم وترتيب كافة وظائف البنك،
وتطوير نظم الرواتب والمزايا.هذا ،فضالً عن إنهاء إجراءات تعيين الكفاءات المناسبة ،وإنجاز كافة
المعامالت واإلجراءات المتعلقة بالمسار الوظيفي لهذه الكفاءات وتنفيذ ومتابعة األمور المتعلقة بحسابات
الرواتب والخدمات الوظيفية ،وحفظ وتوثيق المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية ،وإستخراج
المعلومات اإلحصائية الالزمة.
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 -99ادارة الخدمات االدارية :تتمثل المهام الرئيسية إلدارة الخدمات اإلدارية في توفير الخدمات األمنية
المتكاملة ألجهزة ومرافق البنك المركزي ،باإلضافة إلى تلبية احتياجات البنك من المطبوعات المختلفة،
وإنجاز ومتابعة معامالت البنك الرسمية لدى الجهات الخارجية بالسرعة الممكنة .كما تقوم اإلدارة
بمتابعة وتطوير نظام المتابعة الدورية لعمليات الصيانة ألجهزة ومعدات البنك المركزي ،والعمل على
تأمين احتياجات البنك من المواد والتجهيزات المختلفة في الوقت والكمية والنوع والسعر المناسب،
وحفظ مواد المخزون .ومن مهام اإلدارة أيضا ً متابعة تنفيذ العقود التي يبرمها البنك ،وذلك بالتنسيق مع
الجهات ومراكز العمل المختلفة بالبنك ،والعمل على توثيق عالقة البنك المركزي بالجهات الحكومية
وغير الحكومية.
 -91قطاع تقنية المعلومات واالعمال المصرفية :يعتبر قطاع تقنية المعلومات واألعمال المصرفية المسؤول
عن البنية التحتية والبيئة العامة لتقنية المعلومات في بنك الكويت المركزي وعن خدمات العمليات
المصرفية التي يقدمها البنك .حيث يشمل هذا القطاع أنشطة كالً من إدارة األعمال المصرفية ،إدارة نظم
المعلومات والتشغيل ،إدارة التخطيط االستراتيجي لتقنية المعلومات ،وحدة أمن المعلومات ،وحدة
الرقابة على نظم الدفع والتسوية اإللكترونية ووحدة التقنيات المالية.
 -98وحدة امن المعلومات :تعنى وحدة أمن المعلومات بحماية سرية وسالمة وتوفر المعلومات عن طريق
التأكد من تطبيق الضوابط والمقاييس األمنية الالزمة ،والتأكد من التزام موظفي البنك بالقوانين
والسياسات واإلجراءات والمقاييس الخاصة بأمن المعلومات وذلك لضمان بيئة عمل آمنة .كما تعنى
الوحدة برفع مستوى الوعي عند الموظفين في مجال أمن المعلومات وذلك للحد من المخاطر األمنية.
 -91وحدة الرقابة على نظم الدفع والتسوية االلكترونية  :تعنى وحدة الرقابة على نظم الدفع والتسوية
اإللكترونية بالرقابة والتفتيش على كافة مزاولي نشاط أعمال نظم الدفع والتسوية اإللكترونية ووكالئهم،
باإلضافة إلى إعد اد الدراسات وتحليل البيانات المستخلصة من نظم الدفع والتسوية اإللكترونية و
البيانات الواردة من مزاولي النشاط ووكالئهم باستخدام أحدث األدوات واألساليب الرقابية ،عالوة على
المتابعة والمراقبة المستمرة لمؤشرات المخاطر األساسية ذات العالقة بنظم الدفع والتسوية اإللكترونية،
وذلك لتحقيق الدقة في التنبؤ وبالتالي توفير قدرة أفضل على رصد المخاطر وإدارتها للتنبيه ألي
متغيرات جوهرية بشكل مبكر وبما يتيح لبنك الكويت المركزي التدخل واحتواء تلك المتغيرات بالسرعة
والفعالية الالزمة بما يكفل المتانة والمرونة وتوفير الحصانة الالزمة لضمان جودة نظم الدفع والتسوية
اإللكترونية وتحقيق القدر المناسب من الحماية واألمان للمتعاملين بتلك األنظمة ،بهدف تعزيز سالمة
واستقرار النظام المالي في دولة الكويت.
 -93وحدة التقنيات المالية :تلقي طلبات القيد بسجل مزاولي أعمال نظم الدفع والتسوية اإللكترونية
ووكالئهم،
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وكذلك الطلبات الخاصة بالمنتجات/الخدمات ذات التقنية المالية التي يقدمها كل من مزاولي أعمال نظم
الدفع والتسوية اإللكترونية ووكالئهم ودراستها ورفع التوصيات بشأنها ،باإلضافة إلى الطلبات الخاصة
بالمنتجات/الخدمات ذات التقنيات المالية المبتكرة المقدمة في إطار البيئة الرقابية التجريبية
( ،) Sandboxحيث يتم دراستها واختبارها ضمن إطار البيئة الرقابية التجريبية وتقديم التوصيات
بشأنها وقيدها في السجل .والمشاركة في إصدار التعليمات المرتبطة بالتقنيات المالية وتنظيم أعمال
الدفع االلكتروني وذلك بالتنسيق مع اإلدارات المعنية ،هذا إلى جانب تلقي التقارير الدورية والبيانات
والمعلومات المقدمة من مزاولي النشاط.
 -99ادارة التخطيط االستراتيجي لتقنية المعلومات :تُعنى اإلدارة بوضع وتطوير الخطط اإلستراتيجية
الستخدام تقنية المعلومات من قبل جميع إدارات ومكاتب بنك الكويت المركزي ،ووضع السياسات
واألسس واإلجراءات التقنية من خالل البحوث والدراسات الداخلية ،على أن تتماشى مع أفضل المعايير
الدولية وضمان التقيد بها من خالل معايير الجودة المالئمة .كذلك القيام بإدارة المشاريع التقنية وتنفيذها
بصورة فعالة على مستوى البنك .ومن مهام اإلدارة أيضا ً مراجعة وإعادة النظر في اإلجراءات المتبعة
في شتى أعمال البنك بهدف جعلها أكثر فعالية وكفاءة .كما تُعنى بصورة مستمرة بزيادة الوعي الفني
وتوفير التعليم التقني المناسب.
 -99ادارة نظم المعلومات والتشغيل :تعنى إدارة نظم المعلومات والتشغيل بتوفير خدمات تقنية المعلومات
لجميع قطاعات وإدارات ومكاتب البنك المركزي ،حيث تقوم اإلدارة بتوفير البنية التحتية الالزمة لشبكة
وأنظمة البنك باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال.
 -93كما تقوم اإلدارة بتطوير األنظمة والتطبيقات وتقديم الحلول التقنية بما يدعم الخطط االستراتيجية لبنك
الكويت المركزي .عالوة على ذلك ،تختص اإلدارة بوضع الخطط لضمان إستمرارية ومرونة البنية
التحتية لتقنية المعلومات ،باإلضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني لجميع المستفيدين من خدمات وأنظمة
البنك.
 -91ادارة االعمال المصرفية :تتبع ادارة األعمال المصرفية قطاع تقنية المعلومات واألعمال المصرفية في
بنك الكويت المركزي ،وتتكون من أربعة أقسام :قسم الحسابات الجارية ،قسم الميزانية ،قسم النقد ،قسم
التطوير وأمن االصدار .حيث تضطلع اإلدارة بالمسئوليات والواجبات التالية:
دارة حسابات الحكومة تحقيقا ً لوظيفة بنك الحكومة (بنك الدولة).
إدارة حسابات البنوك من خالل نظام كاسب ،وهو نظام للمقاصة وتسوية المدفوعات المباشرة بين
المشاركين ،سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أعمال أو جهات مؤسسية ،أو أن تتم باألصالة عن البنك المشارك
ذاته لتسوية ما يخصه من إلتزامات مالية.
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تقديم التسهيالت االئتمانية للبنوك المحلية عن طريق خصم وإعادة خصم األوراق التجارية ،أو اإلقراض
وفقا ً للوائح والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
اإلشراف على نظم المدفوعات والتسويات المالية األخرى ،وذلك تحقيقا ً لوظيفة البنك المركزي كبنك البنوك.
صرف الشيكات المسحوبة على حسابات العمالء المفتوحة لدي البنك المركزي ،وإستالم اإليداعات النقدية
الواردة لهذه الحسابات ،بموجب قسائم اإليداع الخاصة بها ،من خالل القاعة المصرفية.
إدارة الحسابات الداخلية للبنك ،ومراقبة عمليات الصرف من بنود الميزانية المختلفة.
إعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي باإلضافة إلى إعداد الميزانية العمومية وحساب األرباح
والخسائر .إعداد الكشوف والبيانات الدورية التي تبين المركز المالي للبنك.
حفظ موجودات البنك الثمينة كالذهب ،وأوراق النقد ،والمسكوكات والسبائك الذهبية على النحو الذي يكفل
أقصى درجات األمان.
مراقبة المخزون من األوراق والمسكوكات النقدية ومدى كفايتها لمقابلة متطلبات السحب ،وتقدير الكميات
التعزيزية.
التفتيش على البنوك المحلية للتحقق من إلتزامها بالتعليمات والتعاميم الصادرة عن بنك الكويت المركزي
بشأن فرز وفحص أوراق النقد الكويتي.
متابعة تنفيذ العديد من األمور المتعلقة (إصدار– طرح -إستبدال– سحب  -إستالم  -تخزين) األوراق
والمسكوكات النقدية وإتالف غير الصالح منها.
متابعة تنفيذ إجراءات سك المسكوكات المعدنية واألوراق التذكارية.
إتخاذ اإلجراءات الالزمة عند إكتشاف أوراق أو مسكوكات نقدية مشكوك فيها.
 -91ادارة العمليات االجنبية :تقوم إدارة العمليات االجنبية بتقديم التوصيات واقتراح التدابير من أجل ثبات
النقد الكويتي ،وتنفيذ السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي عن طريق متابعة وتحليل أسعار الفائدة
وأثرها على مستويات السيولة المحلية وذلك بسحب الفائض وتوفير النقص وفقا ً لظروف السوق
ومراعاة لمبدأ عمل البنوك المركزية كمالذ أخير .كذلك تقوم االدارة باستثمار موجودات بنك الكويت
المركزي من العمالت االجنبية والذهب في األسواق العالمية وذلك وفق سياسة معتمدة إلدارة احتياطيات
البنك المركزي آخذةً باالعتبار األوضاع المالية للبنوك التي يتم االستثمار معها بحيث تكون مصنفة على
درجة عالية من المالءة من قبل هيئات التصنيف العالمية .وتقوم إدارة العمليات األجنبية أيضا ً بإدارة
إصدا رات أدوات الدين العام نيابة عن وزارة المالية ،كما تقوم بوظيفة بنك الحكومة إلنجاز المعامالت
بالعملة االجنبية من الحواالت واالعتمادات وتحصيل الشيكات للوزارات والمؤسسات العامة للدولة .هذا
باإلضافة الى تنظيم عالقات البنك مع البنوك المركزية والمؤسسات النقدية والمالية الدولية.
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 -99ادارة البحوث االقتصادية :تتولى إدارة البحوث االقتصادية متابعة وتحليل التطورات االقتصادية
والنقدية والمصرفية المحلية والدولية ،وتوجهاتها المستقبلية وآثارها المتوقعة على أداء االقتصاد الكويتي
بشكل عام وعلى الجهاز المصرفي والمالي بشكل خاص ،سعيا ً نحو تمكين بنك الكويت المركزي من
تحقيق أهدافه الرئيسية .كما تعنى اإلدارة بكل ما من شأنه توطيد وتعزيز عالقات البنك مع الهيئات
اإلقليمية والدولية األخرى ،مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصندوق النقد الدولي .ومن جهة
أخرى ،تساهم اإلدارة بالرأي الفني في إطار دور بنك الكويت المركزي كمستشار مالي للحكومة.
وتحقيقا ً لذلك ،تقوم إدارة البحوث االقتصادية بتجميع وتحليل مختلف البيانات االقتصادية من مصادر
عدة ،وبإعداد بيانات ميزان المدفوعات لدولة الكويت ،وإصدار التقرير السنوي واالحصائية النقدية
الشهرية والنشرة االحص ائية الفصلية والتقرير االقتصادي .كما تتولى إدارة البحوث االقتصادية إدارة
وتحديث الموقع اإللكتروني الخاص ببنك الكويت المركزي ،باإلضافة إلى أعمال الترجمة في بنك
الكويت المركزي.
 -91ادارة االعالم والعالقات العامة :تعمل إدارة اإلعالم والعالقات العامة في بنك الكويت المركزي على
تعزيز صورة بنك الكويت المركزي كمؤسسة تتسم بأعلى معايير الشفافية ،وتساهم في الحفاظ على الثقة
في القطاع المصرفي والمالي واالقتصاد ،وتسعى إلى ترسيخ مكانة البنك كجهة اختصاص تتمتع بخبرة
طويلة في الشأن المالي واالقتصادي وبناء الكوادر ونشر ثقافة اإلبداع سواء على مستوى المؤسسة أم
على مستوى القطاع المصرفي .كما تشارك اإلدارة في عديد من الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي
المالي حمايةً لعمالء الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي

الخاتمة:
تعد البنوك من أقدم المؤسسات المالية الحيوية التي لها دور أساسي في الحياة االقتصادية وتوفير متطلبات
التنمية باعتبارها أحد محاورها الكبرى ،فهي تلعب دورا استراتيجيا في تنفيذ أهداف ومكونات السياسة
المالية للدولة إذ أنها ساهمت في إنشاء الشركات وتمويلها ،حيث أن االئتمان الذي تزوده لالقتصاد يساهم
مباشرة في تطوير هذا األخير وتحقيق التنمية ،فالقطاع المصرفي يحتل مكانة بارزة في دورة إنتاج وتراكم
الثروة الوطنية .وبناءا على ذلك فان نجاح انتقال االقتصاد الموجه إلي اقتصاد تحكمه قوانين السوق يستلزم
بالضرورة وجود قطاع مالي فعال  ،أمام هذه الوضعية ،ألزمت اإلصالحات االقتصادية إعادة النظر في
الهيكلة الداخلية للبنوك ومراجعة أنظمة المعلومات المستخدمة فيها وكذا تحديد أهداف واضحة في إطار
التحوالت االقتصادية ،غير انه في الكويت تطور الرقابة البنكية بشكل ملحوظ  ،وبناء عليه البد من تطبيق
جيد وفعال لنظام الرقابة الداخلية ألنها تعد خطة متكاملة التنظيم الوسائل واإلجراءات التي يقرر البنك إتباعها
للمحافظة على األصول والتحقق من صحة البيانات المحاسبية و القوائم المالية المتعلقة بها.
225

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

ولضمان تنفيذ صحيح لمهمة الرقابة الداخلية تلجأ اإلدارة إلى تقييم مستمر يسمح بالتحقق من سالمة وفعالية
إجراءات الرقابة في المؤسسة ،وذلك عن طريق خدمات المراجعة ومراقبة التسيير ،التي تهدف أساسا إلى
فحص نظام المعلومات والتأكد من صحة وصدق القوائم المالية ،طبقا لمجموعة من المعايير والمبادئ العلمية
التي تساعد في الحكم وإبداء الرأي في مدى مصداقية وجودة المعلومات المستخدمة في المؤسسة.

النتائج:
من خالل استعراض مختلف عناصر الفصول الثالثة تم استخالص بعض النتائج التالية- :يعتبر نظام الرقابة
الداخلية ،فعال ويعود ذلك لعدة أسباب وهذا ما تم التطرق إليه من خالل تقييم نظام الرقابة الداخلية:
أ -االلتزام بالهيكل التنظيمي.
ب -أن الرقابة الداخلية من األس اليب الفعالة في تسير البنوك ومن خالل العرض تم التوصل إلى تأكيد
ذلك يعني أن النظام الرقابة الداخلية يمثل جميع السياسات واإلجراءات والقوانين التي تتبناها
المؤسسة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
ت -أن الرقابة الداخلية تساهم في اكتشاف مختلف الثغرات اإلدارية والمحاسبية وتفادي األخطار وهذا
ماتبينبوضوحمنخالل المقومات األساسية لنظام الرقابة الداخلية الفعال ،واإلجراءات واألساليب
المستخدمة وباعتباره أداة للتأكد من مدی مالئمة وصدق المعلومات المحاسبية المالية وصحة ودقة
القوائم المالية المستخدمة وعليه تفادي مختلف األخطار.
ث -إن استخدام الرقابة الداخلية يؤدي إلى اتخاذ القرارات الصحيحة وهذا صحيح حيث االلتزام بالرقابة
الداخلية يمكن اإلدارة من معرفة نقاط القوة والضعف في المؤسسة وهذا ما يساعد في عملية اتخاذ
القرارات الصحيحة.
ج -إن نظام الرقابة الداخلية له دور فعال في تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية ،وهذا من خالل
احترام السياسات والقوانين ،كذلك التعرف على تحقيق األهداف المرسومة والكشف على ما يقع من
انحرافات وتالعبات وما قد يكون في األداء من قصور وذلك باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة
وفي الوقت المناسب.

المراجع العربية:
 -9موقع البنك الكويتي المركزي
 -9أكرم حداد ،مشهور هذلول ،النقود والمصارف ،مدخل تحليلي ونظري ،الطبعة االولي ،االردن ،دار
وائل للنشر والتوزيع9331 ،
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مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام
ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه
The level of intellectual security of Prince Sattam University students
And the role of student activities in strengthening it

إعداد
د .حسن بن محمد ناصر آل سعيد التميمي
دكتوراه الفلسفة في التربية سياسات تربوية ،أصول تربية جامعة الملك سعود ،رئيس قسم نشاط الطالب بتعليم حوطة بني تميم
والحريق ،المملكة العربية السعودية

Email: abofahd58@hotmail.com
الفصل الدراسي األول
9341ه9331 /ه

المستخلص:
هدف البحث إلى التعرف على مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام ،ودور األنشطة الطالبية في
تعزيزه ،وتحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول مستوى األمن الفكري لدى
طالب جامعة األمير سطام تعزى إلى( :التخصص ،المستوى الدراسي ،المعدل التراكمي ،الحالة االجتماعية) .تكون مجتمع
البحث من جميع طالب جامعة األمير سطام في مدينة الخرج ،وفرع الجامعة في حوطة بني تميم ،وفرع الجامعة في األفالج.
وتكونت عينة البحث من عــــــدد ( )314تم اختيارهم بطريقة عشوائية من طالب جامعة األمير سطام في مدينة الخرج،
وفرع الجامعة في حوطة بني تميم ،وفرع الجامعة في األفالج الذين يدرسون في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
(9341ه 9331 -ه) .وكانت أهم نتائج البحث :أن موافقة أفراد عينة البحث على مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة
األمير سطام كانت بدرجة (موافق) ،وجاء ترتيب أبعاد مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام كما يلي:
مستوى (المواطنة) بدرجة (موافق بشدة) ،ثم المستوى األخالقي بدرجة (موافق بشدة ،ثم المستوى (الديني "العقدي" بدرجة
(موافق) ،ثم المستوى (األمني) بدرجة (موافق) ،ثم المستوى (اإلعالمي) بدرجة (موافق) ،ثم المستوى (التراثي) بدرجة
(موافق) ،وأخيرا المستوى (الفكري) بدرجة (موافق إلى حد ما.
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 أن يتعلم الطالب من خالل األنشطة أن الدفاع عن. أن يشارك الطالب في األعمال التطوعية التي تخدم الوطن:التوصيات
 أن تساهم األنشطة في ترسيخ أن السمع والطاعة لوالة األمر في غير معصية الخالق أصل من أصول.الوطن واجب ديني
 أن توجه األنشطة الطالبية إلى ضرورة. أن تركز برامج األنشطة على أن الغزو الفكري يؤثر علي أمن المجتمعات.الدين
.التعاون مع األجهزة األمنية في اإلبالغ عن كل خطر يهدد الوطن
. تعزيز، األنشطة الطالبية، األمن الفكري، مستوى:الكلمات المفتاحية

The level of intellectual security of Prince Sattam University students
And the role of student activities in strengthening it

Abstract:
The aim of the research is to identify the level of intellectual security among the students of
Prince Sattam University and the role of student activities in promoting it، also the research
aimed to identify the statistical differences between the mean responses of the research sample
members on the level of intellectual security among the students of Prince Sattam University
that attributed to: (specialization، level of education، GPA، social status). The research
community consists of all the students of Prince Sattam University in Al-Kharj City، the
University Branch in Houta Bani Tamim، and the University Branch in Aflaj. The research
sample consisted of (492) randomly selected students from Prince Sattam University in AlKharj City، and the University Branch in Bani Tamim and the University Branch in Aflaj who
study in the first semester of the academic year (1439H- 1440H). The most important results of
the research: The approval of the members of the research sample on the level of intellectual
security among the students of Prince Sattam University was (agree)، and the order of
dimensions of the level of intellectual security among students of Prince Sattam University as
follows: citizenship Level (strongly agree) Then the moral level (strongly agreed)، And then the
level of religious (agree)، Then the level of security (agree)، Then the media level (agree)، Then
the level of heritage (agree)، finally the intellectual level (somewhat agreeable).
Recommendations: Students participate in voluntary work that serves the nation. Students learn
through activities that defending the homeland is a religious duty. The activities should
contribute to the establishment of hearing and obedience to the authorities in the nondisobedience of the Creator as a source of religion.
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The programs of activities should emphasize that intellectual invasion affects the security of
societies. To direct student activities to the need to cooperate with the security services in
reporting every threat to the homeland.

Keywords: level، intellectual security، student activities، promotion.
مقدمة:
يرتبط األمن الفكري ارتباطً وثيقا ً بصور األمن األخرى فإن تحققه يؤمن تحققا ً تلقائيا ً ألنواع أخرى من األمن،
فاإلنسان أسير فكره ومعتقده ،وما عمل اإلنسان وسلوكــــــــــه وتصرفاتــــــه في واقـــــــــع الحياة إال صدى لفكره وعقله
(األشقر9344 ،ه ،ص .)14وتعزز األنشطة الطالبية االنتماء للوطن (أبو حجر4112 ،م ،ص .)43
وقد أشارت دراسات (خريف 9341هـ) ،الشهراني (9341هـ) ،األشقر (4191م) إلى أهمية برامج النشاط في
تعزيز األمن الفكري ،وأهمية دور المؤسسات التعليمية في مجال تحقيق األمن الفكري ،وأن الجامعة يمكن أن تقوم بدورها
لمواجهة التطرف ،وتنمية العقيدة اإلسالمية ،وإتاحة الفرصة للحوار ،وغرس قيم الوسطية والتوازن واالعتدال عند استخدام
األنشطة خصوصا ً النشاط الديني.

مشكلة البحث وأسئلته:
تعمل األنشطة الطالبية على إشباع ميول ورغبات الطالب ،وتساعد على النمو العقلي للطالب من خالل زيادة
بصيرتهم وتدريبهم على التفكير المنطقي السليم ،وتنمية القدرة على المناقشة واإلقناع والتخفيف من حدة التوترات الداخلية
(عبد القادر وعبد الحميد4113 ،م ،ص .)49وقد تطورت وظيفــــــــة الجامعـــــــــة تطورا جذريًا وأصبح الطالب هو محور
العملية التعليمية تم اتسعت وظيفة الجامعات وأصبح هدفها هو تنمية شخصية الطلبة تنمية شاملة بعدما كانت قاصرة على
التعليم فقط (الطاهري وأبو كوش4194 ،م ،ص .) 9فالجامعة ليس مكانا يتجمع فيه الطالب للتحصيل فقط بل هو مجتمع
صغير يتفاعل اعضاءه فيه يتأثرون ويؤثـــــــرون ببعضهم البعض (العيسوي 4111م.)981 ،
ومما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث من خالل األسئلة التالية:

-1

ما مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام؟ وما دور األنشطة الطالبية في تعزيزه؟

-2

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥1010بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث
حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام تعزى إلى التخصص؟

-3

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥1010بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث
حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام تعزى إلى المستوى الدراسي؟

-4

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥1010بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث
حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام تعزى إلى المعدل التراكمي؟

-5

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥1010بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث
حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام تعزى إلى الحالة االجتماعية؟
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أهداف البحث:
هدف البحث إلى التعرف على مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام ،ودور األنشطة الطالبية في
تعزيزه ،وتحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥1010بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث
حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام تعزى إلى (التخصص ،المستوى الدراسي ،المعدل التراكمي،
الحالة االجتماعية).

أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في التعرف على مستوى األمن الفكري لدى طالب الجامعات السعودية في تحقيق متطلبات األمن
الفكري ،وأهمية تحقيق متطلبات األمن الفكري في الجامعات السعودية ،وأهمية األمن الفكري للمرحلة العمرية لطالب
المرحلة الجامعية ،والتوصل إلى نتائج تساعد إدارات الجامعات السعودية في وضع استراتيجية لدور األنشطة الطالبية في
تحقيق األمن الفكري ،فتح مجاالت البحث في مجاالت أخرى في الجامعات السعودية تتناول األمن الفكري.

حدود البحث:

-1

الحدود الموضوعية :اقتصر موضوع البحث على مستوى األمن الفكري ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه.

-2

الحدود المكانية :طبقت الدراسة على طالب جامعة األمير سطام وفرع الجامعة في حوطة بني تميم ،وفرع الجامعة
في األفالج.

-3

الحدود الزمنية :تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام 9341ه9331 -ه.

مصطلحات البحث:
 )1األنشطة الطالبية:
تعرف األنشطة الطالبية بأنها" :كل ما تقدمة الجامعة لطالبها من األنشطة الثقافية واألنشطة االجتماعية ،واألنشطة
الرياضية ،والنشاط الفني ...إلخ" (الطاهري وأبو كوش4194 ،م ،ص .)91وتعرف بأنها :جميع البرامج واألنشطة التي
يمارسها الطالب الجامعي وتتفق مع ميوله واهتماماته واتجاهاته (التميمي9348 ،ه).
 )2األمن الفكري:
يعرف األمن الفكري بأنه" :تحقيق االطمئنان في المجتمع بضبط الكلمة ،وعدم الخروج إلى ما يؤثر على استقرار
المجتمع وفق الكتاب والسنة" (الربيش9341 ،ه ،ص .)44ويعرف بأنه" :األنشطة واإلجراءات المشتركة بين الجامعة
والطالب التي تقي الطالب الشوائب العقدية أو الفكرية أو النفسية وتكون سببا ً في انحراف السلوك واألفكار واألخالق عن
الصواب" (التميمي9348 ،ه).
األنشطة الطالبية:
تعرف األنشطة الطالبية بأنها" :نشاط منهجي مصاحب لمنهجية المقررات الدراسية ويستمد أهميته من كونه ينفذ
وفق خطة مرسومة (األشقر9349 ،ه ،ص .)93وتعرف بأنها" :بناء الشخصية المتوازنة للطالب روحيا ً واجتماعيا ً وفكريا ً
وانفعاليا ً وفق نشاط تربوي متكامل ليصبح مواطنا ً نافعا ً يخدم دينه ووطنه وأمته" (دليل األنشطة الطالبية9341 ،ه ،ص.)1
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وتعتبر األنشطة الطالبية الدعامة األساسية في التربية الحديثة ،لذلك يجدر أن يعطى لها االهتمام المناسب من جميع
النواحي التخطيطية والتنفيذية والتوجيهية والتقويمية .واألنشطة الطالبية أنشطة تعليم وتعلم تتم تحت توجيه وإشراف الجامعة
لتحقيق أهدافها وأهداف المجتمع من خاللها وتحقيق النمو الشامل المتكامل للطالب (النمو الجسمي ،النمو المعرفي العقلي،
النمو األخال قي القيمي ،النمو االجتماعي ،النمو االنفعالي الوجداني ،والنمو المهاري العملي) بشكل متوازن يتفق مع مرحلة
النمو التي يعيش فيها الطالب ،ويراعي اهتمامهم وميولهم ،ويهيئ فرصا ً لمراعاة الفروق الفردية ،بل واالستفادة منها ،وتنمية
كفاياتهم في مناحي الحياة المتعددة (بنجر4114 ،م ،ص.)20
وتتناول األنشطة كل ما يرتبط بالحياة الدراسية وأنشطتها المختلفة ،والتي يكتسب الطالب من خالل ممارستها الثقافة
والخبرة ،واالتجاهات والقيم الحميدة (األشقر9349 ،ه ،ص .)43ولألنشطة الطالبية عدد من الوظائف ،أهمها :الوظائف
التربوية :حيث يعمل المربون من خاللها على غرس القيم ،وتكوين االتجاهات اإليجابية في نفوس الطالب ،والوظائف
النفسية :حيث تعمل األنشطة على زيادة االهتمام لدى الطالب ،وتدفعه لتحقيق ذاته وإشباع رغباته (صالح4111 ،م،
ص ،)99والوظائف االجتماعية :حيث تساعد األنشطة على تنمية المقومات االجتماعية لدى الطالب ،وتساهم في حل عدد من
مشكالتهم االجتماعية (األشقر9349 ،ه ،ص.)42
األمن الفكري:
يعرف األمن الفكري بأنه" :مجموعة األساليب والمفاهيم والحقائق والمهارات التي يتعرض لها الطالب من خالل
األنشطة الطالبية غير الصفية ،والتي تعمل على تحصين عقولهم وحمايتهم من الوقوع في األفكار المنحرفة وإعداد جيل
صالح يعتمد في فكره على الوسطية واالعتدال بعيداً عن الغلو والتشدد" (األشقر9349 ،ه ،ص .)99وهو" :صيانة فكر أبناء
نحرف ،أو دخيل ،أو وافد ،أو مستورد ال يتفق (انغالقا ً أو
المجتمع ،وثقافتهم ،وقيمهم ،وكل شأنهم وحمايته من أي فكر ُم
ٍ
انفتاحاً) مع الثوابت والمنطلقات الرئيسة واألصيلة له" (أبو خطوة والباز4193 ،م ،ص.)914
ويؤدي الخلل في أنظمة األمن الفكري يولد في البداية صيغا للفكر الضال والمنحرف والمشبع بقيم ومبادئ متطرفة
أو هدامة ،وعندما يقترن هذا الفكر الضال بعد االقتناع به بالسلوك فإنه في الغالب ينحى منحى العنف والخروج عن اإلجماع،
وقد يبلغ مرحلة اإلرهاب ويكون سببا ً في زعزعة أمن المجتمع وترويع أفراده (الخطيب9341 ،ه ،ص .)41-91إن للنشاط
الطالبي دوراً فعاالً في تزويد الطالب ببعض الميول واالتجاهات اإليجابية كحب التعلم والبحث واإلبداع ورسوخ العقيدة
واحترام القيم واالنتماء (األشقر9349 ،ه ،ص.)4
ومن خالل األمن الفكري يمكن تحصين الشباب في مواجهة دعاة الغلو والتطرف والعنف خصوصا إذا أدركنا أن
نسبة غير قليلة من الشباب يعاني فراغا فكريا وثقافيا ملحوظا ،وإن بعض الشباب تلقوا العلم من مصادر مشبوهة ،وأن
بعضهم تم استغالله من قبل عناصر استطاعت الوصول إليهم ،فوجدتهم بمثابة أرض خصبة لغرس األفكار المتطرفة لعدم
وجود الحصانة الفكرية الالزمة لديهم ،فعملت على تلقينهم كثيرا من المبادئ والمعتقدات الخاطئة ،حتى أصبحوا أداة للقتل
والتدمير وتهديد أمن المجتمع وترويع أفراده (التركي9344 ،ه ،ص .)48-41ويترتب علي غياب األمن الفكري لدى
الطالب في الجامعة إلى الكثير من األضرار االجتماعية والثقافية واألخالقية التي تنعكس بشكل واضح علي نمط التفاعل بين
أفراد المجتمع (الوهيبي9342 ،ه ،ص.)31
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وتتمثل آليات الجامعة في تحقيق متطلبا ت األمن الفكري في :الدور األكاديمي والثقافي للجامعة ،الطالب الجامعي،
األستاذ الجامعي ،األنشطة الطالبية ،والمناهج ،اإلدارة الجامعية ،الدور اإلعالمي (طه واإلتربي4199 ،م).
وتتمثل أهمية األمن الفكري لطالب الجامعات في ارتباطه بدين األمة ،وأساس ذكرها وعلوها ،وسبب مجدها
وعزها ،ومن غايته المتمثلة في سالمة العقيدة واستقامة السلوك ،وإثبات الوالء لألمة ،وتصحيح االنتماء لها ،كما أنه يرتبط
بأنواع األمن األخرى ،وأنه األساس لها والركن األهم في نظم بنائها (أبو خطوة والباز4193 ،م ،ص.)911
دور األنشطة الطالبية في تعزيز األمن الفكري:
يحتاج التخطيط لألنشطة الطالبية إلى خبراء لديهم القدرة المناسبة لإلعداد والتنظيم ،وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق
أهداف النشاط  ،وإلى كوادر بشرية وإدارية قادرة على تفهم متطلبات واحتياجات العصر ،وعلى اتجاهات وميول الطالب
وبالتالي وضع الخطط المناسبة لألنشطة الطالبية .ويعتبر التخطيط لألنشطة الطالبية أمراً مهما ً ،والبد من األخذ في االعتبار
بأمرين مهمين ،وهما :اإلمكانيات الفنية والبشرية والمادية المتاحة والموجودة فعليا ً كالمالعب والصاالت والمسرح وغيرها،
ونوعية وكمية المناشط المطلوب تنفيذها .إن األنشطة الطالبية تساهم بشكل كبير في بلورة القيم واالتجاهات ،وإشباع الميول
والرغبات لدى العديد من الطالب ،وتغرس في نفوسهم عدداً من المفاهيم والسلوكيات ،وتحدد عدداً من األنماط الشخصية
للطالب (األشقر4190 ،م ،ص.)49
ويتطلب بناء مثل هذه البرامج توفر عدد من المعايير ،منها :أن تكون برامج األنشطة نابعة من حياة المجتمع واألسرة
والمدرسة ،وأن تكون األنشطة وسيلة وليس هدفا ً في حد ذاته ،وميكانيكية الخطة وقابليتها للتعديل والتطوير المستمر بما يلبي
حاجات الطالب وميولهم ،أن تكون مشاركة الطالب بالنشاط على أساس التقبل والموافقة وتحمل المسؤوليات والبعد عن
اإلجراءات واالشتراطات المنفرة ،وأن تهييء األنشطة المواقف للطــــــــــالب يتفاعلون فيها وبهـــــا ومعها مما يكسبهم قدرة
على االختيار والتخطيط وتوزيع المهام واألدوار والمسؤوليات وتقسيم العمل والممارسة ،والمالحظة والتجريب (محمود،
9118م ،ص.)412
ولكي تكون األنشطة في مجملها ناجحة ومفيدة ،وتحقق أهدافها في تعزيز األمن الفكري البد أن يتوفر في األنشطة
الطالبية عدد من الشروط ،منها :أن تغرس في نفوس الطالب حب العمل وتحث على إتقانه واإلبداع فيه والتأكيد على مدى
أثره في بناء كيان األمة ،وأن تتوافق األنشطة مع رغبات الطالب وتتناسب مع مختلف مستويات القدرة والمهارة ،وأن ترتبط
بأهداف التربية وحاجات الطالب واإلسهام في خدمة البيئة واستقطاب طاقة الطالب من أجلها ،وأن تكون قيمة النشاط محققة
لخبرات العملية المتوقع أن يكتسبها وصلته بأهداف العملية التعليمية ،وأن يكون للنشاط جدول يحدد فيه الزمان والمكان لكل
نشاط (الفهيدي4111 ،م ،ص ،)34-34وأن يتم تهيئة البيئية الجامعية بصورة متكاملة ومالئمة (من حيث تصميم المباني
وشمولها ،واألماكن الخاصة باألنشطة ،كالمالعب والمسرح ،وأماكن إلقامة األنشطة الفنية ،والمهنية كالورش والمعامل
والمختبرات وعموم وسائل التقنية الحديثة) (العيدروس9341 ،ه ،ص.)941

الدراسات السابقة:
تناولت بعض الدراسات األنشطة الطالبية في المرحلة الجامعية ومنها :دراســـــــــة (السدحان9344 ،ه) هدفت إلى
التعرف على دور األنشطــــــــــة الطالبيـــــة في وقايــــــــة الشباب من االنحراف .وكانت أهم نتائج الدراسة :أن األنشطة
الطالبية ضرورة اجتماعية في وقتنا الحاضر ،وخاصة حينما تراعى فيها قيم المجتمع،
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وأن هناك ضرورة إليجاد محاضن جديدة تقدم فيها أنشطة طالبية تستطيع استيعاب أعداد أخرى من الطالب .دراسة
(المطيري9344 ،ه) هدفت الدراسة إلى التعرف على دور األنشطة الطالبية في تحقيق األمن الفكري .وكانت أهم نتائج
الدراسة :أن لألنشطة الطالبية دور هام في تحقيق األمن الفكري للطالب في الجامعة ،وأن األنشطة الطالبية يجب أن تعالج
أسباب االنحراف الفكري .دراسة (التميمي9348 ،ه) هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتفعيل دور األنشطة الطالبية
في تحقيق متطلبات األمن الفكري بالجامعات السعودية ،وواقع األنشطة الطالبية بالجامعات السعودية في تحقيق متطلبات
األمن الفكري ،وأساليب األنشطة الطالبية بالجامعات السعودية في تحقيق متطلبات األمن الفكري ،والتحديات التي يمكن أن
تحد من فاعلية األنشطة الطالبية في تحقيق متطلبات األمن الفكري .وكانت أهم نتائج الدراسة :أن واقع األنشطة الطالبية
بالجامعات السعودية في تحقيق متطلبات األمن الفكري جاء بدرجة (متوسطة) ،وأن أساليب األنشطة الطالبية بالجامعات
السعودية في تحقيق متطلبات األمن الفكري جاءت بدرجة (كبيرة) ،وأن التحديات التي يمكن أن تحد من فاعلية األنشطة
الطالبية في تحقيق متطلبات األمن الفكري جاءت بدرجة (كبيرة).
وتناولت دراسات أخرى األنشطة الطالبية في مراحل التعليم العام ،ومنها :دراسة (العنزي9343 ،ه) هدفت إلى
التعرف على عالقة اشتراك الطالب في جماعات النشاط الطالبي باألمن النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحلة الثانوية.
وكانت أهم نتائج الدراسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المشاركين في النشاط الطالبي وأقرانهم غير
المشاركين في مستوى األمن النفسي واألمن االجتماعي المدرسي في صالح الطالب المشاركين في النشاط الطالبي ،وتوجد
فروق ذات داللة إحصائية باألمن النفسي واالجتماعي المدرسي بين الطالب المشاركين في النشاط الطالبي الثقافي
والنشاطات األخرى .دراسة (آل سالم9341 ،ه) هدفت الى التعرف على واقع األنشطة المدرسية ودورها في تعزيز األمن
الفكري الرقمي لدى طالب المرحلة المتوسطة  .وكانت أهم نتائج الدراسة :أن األنشطة المدرسية وبرامجها التعليمية والتربوية
والثقافية والمهنية دور فاعل في تعزيز الفكر األمني الرقمي لدى الطالب /الطالبات مما يساعدنا على التخطيط الجيد لألنشطة
المستقبلية ،أن االنفتاح التكنولوجي والفراغ األسري من أهم أسباب االنحراف األمني الفكري .دراسة (األشقر4191 ،م)
هدفت إلى تنفيذ العديد من األنشطة والبرامج والمشاريع التربوية المختلفة التي تعني باألمن الفكري لحماية أبنائنا الطالب من
الوقوع ضحايا االنحرافات الضالة وتعزيز أمنهم الفكري .وكانت أهم نتائج الدراسة :قلة البرامج التي تعمل على تعزيز األمن
الفكري ،وأن من أبرز المعوقات في دور األنشطة الطالبية في تعزيز األمن الفكري ضعف الحوافـــــــز المشجعـــــــة وكثرة
األعباء على المعلم ،وضعف المخصصات المالية لممارسة األنشطة غير الصيفية .دراسة (كرشمي9349 ،هـ) هدفت إلى
التعرف على مدى إسهام النشاط الطالبي في تحقيق األمن الفكري للمرحلة الثانوية .وكانت أهم نتائج الدراسة :أن درجة إسهام
األنشطة الطالبية في تحقيق األمن الفكري كانت بدرجة عالية ،وأنه يجب التعاون مع رجال األمن في نشر الثقافة األمنية،
وإيجاد برامج ضمن األنشطة الطالبية تعمل على تنمية سالمة الفكر للطالب إذا انتقل إلى خارج وطنه.
يتضح من خالل الدراسات السابقة أن هناك اهتمام بدور األنشطة الطالبية في تحقيق األمن الفكري للطالب في
مختلف مراحل التعليم إيمانا ً بدورها البارز في شخصية الطالب الذي يعد هو المحو الرئيسي في العملية التربوية والتعليمية،
حيث اهتمت الدراسات بأهمية تقديم األنشطة الطالبية بصورة متكاملة لكي تالءم ميول وحاجات الطالب ،وكذلك تناولت
بعض الدراسات السابقة دور المؤسسات التربوية في تحيق األمن الفكري للطالب بصفة خاصة ألنهم أكثر الفئات المتأثرة
بالتيار الفكري وأكدت الدراسات السابقة على ضرورة وضع استراتيجية لتحقيق األمن الفكري.
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 إجـراءات البحث الميدانية:منهج البحث:
استناداً إلى الهدف الرئيس الذي سعى البحث الحالية إلى تحقيقه وهو التعرف على مستوى األمن الفكري لدى طالب
جامعة األمير سطام ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه ،وإلى أن الظاهرة المدروسة تتعلق بالحاضر رأى الباحث أن أنسب
مناهج البحث العلمي الذي يمكن من خالل تطبيقه أن تتحقق أهداف البحث الحالية هو المنهج الوصفي.

مجتمع وعينة البحث:
تكون مجتمع البحث من جميعع طعالب جامععة األميعر سعطام فعي مدينعة الخعرج ،وفعرع الجامععة فعي حوطعة بنعي تمعيم،
وفرع الجامعة في األفالج والبالغ ععددهم ( )1031طالبعا .وتكونعت عينعة البحعث معن عـــــعـدد ( )314تمثعل ( )٪0معن مجتمعع
الدراسة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من طالب جامعة األمير سطام خالل العام الدراسي (9341ه9331 -ه).

أداة البحث:
استخدم الباحث مقياس األمن الفكري للشباب (إعداد مجده السيد علي الكشكي ونجوى ثواب العتيبي) .وتكون المقياس
من جزئين ،وهما:
-

أوال :البيانات األولية للمستجيب :المستوى التعليمي ،التخصص ،المعدل التراكمي ،الحالة االجتماعية.

-

ثانيا :قياس مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه ،تضمن المقيعاس
( )1أبعاد ،تضمنت ( )01عبارة.

صدق وثبات أداة البحث (المقياس):
 أوال :الصــــــــــــدق:ق من صدق االتساق الداخلي لفقرات المقياس ،والتأكد من عدم التداخـــــل بين األبعـــــــــــاد ،تم تطبيق
تم التَ َحقُّ ِ
المقياس على عينة استطالعية بلغت ( )21طالبا يدرسون في جامعة األمير سطام في مدينة الخرج وفرعيها.
وتم حساب معامالت ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه باستخدام معامل ارتباط بيرسون
.Pearson Correlation
جدول رقم ()9
صدق االتساق الداخلي لفقرات مقياس األمن الفكري
رقم معامل االرتباط رقم
العبارة
بالبعد
العبارة

9
99
90

235

معامل
االرتباط
بالبعد

البعد األول (المواطنة)
**10204
33
**10190
**10124
01
**10141
**10191

رقم
العبارة

4
8
94

معامل االرتباط رقم معامل االرتباط
بالبعد
العبارة
بالبعد
البعد الثاني (الديني "العقدي")
**10211
98
*10129
**10224
39
**10111
**10283
34
**10220
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**10899
البعد الثالث (الفكري)
49
**10244
44
**10190
43
**10231
31
**10213
38
**10148
**10111
البعد الخامس (التراثي)
31
**10219
31
**10194
**10108
**10131

42
4
49
42
41
41
41
2
1
91
91

44
**10281
1
40
**10211
94
** دال عند مستوى ( )1019فأقل.

91
**10124
**10114
**10192
**10100
**10121

**10219
البعد الرابع (األمني)
**10244
30
**10284
**10224
**10221
**10200
**10224
**10109
البعد السادس (األخالقي)
**10282
48
**10144
**10101
41
**10110
**10141
32
**10122
**10214

3
0
93
92
44
43

41
**10813
40
**10211
48
44
البعد السابع (اإلعالمي
**10224
41
**10289
**10194
34
**10203

يوضح الجدول أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كعل فقعرة والدرجعة الكليعة للبععد العذي تنتمعي إليعه موجبعة ودالعة
إحصائيا عند مستوى (.)1،19
جدول رقم ()4
صدق االتساق الداخلي بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس
م

البعد

 9األول (المواطنة).
(الديني
 4الثاني
"العقدي").
 4الثالث (الفكري).
 3الرابع (األمني
** دال عند مستوى ( )1019فأقل.

م

البعد

معامل ارتباط
بيرسون
**10194

0

الخامس (التراثي).

**10130

2

السادس (األخالقي).

**10140
**10121

1

السابع (اإلعالمي).

معامل ارتباط
بيرسون
**10101
**10184
10114

يوضح أن جميع أبعاد المقياس تتمتع بدرجــــــــــة مرتفعــــــة من الصدق ،مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجعة عاليعة
من الصدق.
 ثانيا :الثبات:تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية بلغت ( )21من طالب جامعة األمير سطام في مدينة الخرج وفرعيها .وتم
ثبات األبعاد والدرجة الكلية للمقياس باستخدام معامل كرونباخ ألفا .Cronbach's Alpha
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جدول رقم ()4
معامالت ثبات أبعاد المقياس والدرجة الكلية
المحور

م

عدد

معامل

الفقرات

كرونباخ

م

عدد

معامل

المحور

الفقرات

كرونباخ

ألفا
9

2

**10890

0

1

**10829

2

4

الثالث (الفكري).

99

**10814

1

3

الرابع (األمني).

1

**10821

4

األول (المواطنة).

ألفا

(الديني

الثاني
"العقدي").

الخامس (التراثي).

2

**1،880

السادس

1

**10811

(األخالقي).
السابع (اإلعالمي).

**10821

2

المقياس كله (**)298.2
** دال عند مستوى ()1،19
يوضح الجدول أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات ،حيث تراوحت قيم معامل ألفا كرونباخ بين (-10890
 ،)10880وبلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ للمقياس ككل ( ،)10814مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.
جدول رقم ()0
توزيع عينة البحث بعد التطبيق حسب متغيرات البحث
التكرار

النسبة المئوية ٪

التخصص

م
9

علمي

410

2401

4

أدبي

931

4800

4

شرعي

31

100

المجموع

2.2

٪ 122

المستوى التعليمي

التكرار

النسبة المئوية ٪

9

المستوى األول.

918

4401

4

المستوى الثاني.

2

904

4

المستوى الثالث.

21

9404

3

المستوى الرابع.

41

209

0

المستوى الخامس.

22

9403

2

المستوى السادس.

34

800

1

المستوى السابع.

911

4104

م
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81

9204

8

المستوى الثامن.
المجموع

2.2

٪ 122

م

المعدل التراكمي

التكرار

النسبة المئوية ٪

9

من  9010إلى أقل من 4010

944

4208

4

من  4010إلى أقل من 4001

919

4808

4

من  4001إلى 301

921

4304

المجموع

2.2

٪ 122

الحالة االجتماعية

التكرار

النسبة المئوية ٪

9

أعزب.

381

1102

4

متزوج.

94

403

2.2

٪ 122

م

المجموع

يوضح الجدول توزيع عينة البحث بعد التطبيق حسب التخصص ،وجاء في المرتبة األولى الذين تخصصهم (علمي)
بنسبة ( ،)٪2401ثم (أدبي) بنسبة ( ،)٪4800ثم (شرعي) بنسبة ( .)٪100ويوضح الجدول توزيع عينة البحث بعد التطبيق
حسب المستوى الدراسي ،وجاء في المرتبة األولى الذين في المستوى (األول) بنسبة ( ،)٪2401ثم (السابع) بنسبة (،)٪4104
ثم (الثامن) بنسبة ( ،)٪9204ثم (الخامس) بنسبة ( ،)٪9403ثم (الثالث) بنسبة ( ،)٪9404ثم (السادس) بنسبة ( ،)٪800ثم
(الرابع) بنسبة ( ،)٪209ثم (الثاني) بنسبة ( .)٪904ويوضح الجدول توزيع عينة البحث بعد التطبيق حسب المعدل التراكمي،
وجاء في المرتبة األولى الذين معدلهم (من  4010إلى أقل من  )4001بنسبة ( ،)٪4808ثم (من  4001إلى  )301بنسبة
( ،)٪4304ثم (من  9010إلى أقل من  )4010بنسبة ( .)٪4208ويوضح الجدول توزيع عينة البحث بعد التطبيق حسب الحالة
االجتماعية ،وجاء في المرتبة األولى الذين حالتهم (أعزب) بنسبة ( ،)٪1102ثم (متزوج) بنسبة (.)٪403

أساليب المعالجة اإلحصائية:

-1

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية للتعرف على توزيع أفراد عينة البحث بعد التطبيق.

-2

معامل ارتباط بيرسون  Pearson Correlationلحساب صدق االتساق الداخلي.

-3

معامل ألفا كرونباخ  Cronbach's Alphaلحساب ثبات االتساق الداخلي.

-4

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية للتعرف على تكرار اإلجابات لدى أفراد عينة البحث.

-5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات المقياس.

-6

اختبار (ت)  T testلتحديد الفروق بين أفراد عينة الدراسة حول مستوى األمن الفكري ودور األنشطة الطالبية في
تعزيزه والتي تُعزى إلى (الحالة االجتماعية).
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-7

اختبار تحليل التباين األحادي (ف) ) (ANOVAلتحديد الفروق بين أفراد عينة الدراسة حول مستوى األمن الفكري
ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه والتي تُعزى إلى المتغيرات (المستوى التعليمي ،المعدل التراكمي ،الحالة
االجتماعية).

-8

اختبار ( )Scheffeلتحديد اتجاه الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول مستوى األمن الفكري
ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه والتي تُعزى إلى (المستوى التعليمي ،المعدل التراكمي ،الحالة االجتماعية).

 عرض نتــائج البحث الميدانية:لإلجابة على السؤال األول الذي نصـه :ما مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام؟
تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة البحث حول مستوى األمعن الفكعري لعدى
طالب جامعة األمير سطام ،وقد تم ترتيبها تنازليا حسب المتوسطات الحسابية.
أوال :بعد المواطنة:
جدول رقم ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث حول مستوى المواطنة لدى طالب جامعة األمير سطام
رقم

ترتيبها

العبارة

العبارة

المتوسط االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الموافقة

01

9

أعتز بهويتي اإلسالمية.

3001

1018

موافق بشدة

33

4

أحافظ على الممتلكات العامة.

3008

1080

موافق بشدة

42

4

أؤمن بأن الدفاع عن الوطن واجب ديني.

3002

1081

موافق بشدة

9

3

أدرك حقوقي وواجباتي الوطنية.

3030

1084

موافق بشدة

90

0

أستفيد من الثقافات األخرى دون ضياع هويتي.

3041

1018

موافق بشدة

99

2

أشارك في األعمال التطوعية التي تخدم الوطن.

4000

9094

موافق

29.2

29.0

موافق

المجموع الكلي لمستوى المواطنة

بشدة
يوضح أن موافقة أفراد عينة البحث على مستوى المواطنة لدى طالب جامعة األمير سطام كانت بدرجة (موافق
بشدة) بمتوسط حسابي ( )3043وانحراف معياري ( .)1010وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)4000 -3001وتقع
هذه المتوسطات الحسابية ضمن فئتي االستجابة األولى والثانية والتي تشير إلى درجة موافقة (موافق بشدة -موافق) على
المقياس الخماسي المستخدم في أداة البحث..
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ثانيا :البعد الديني (العقدي)
جدول رقم ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث حول المستوى الديني (العقدي) لدى طالب جامعة األمير
سطام
رقم
العبارة
39

ترتيبها

العبارة

9

94

4

98

4

34

3

8
4
91

0
2
1

أعتقد أن تطبيق الشريعة اإلسالمية يقي
المجتمعات من الجرائم.
أؤمن بأن الكتاب والسنة هما المرجعان
األساسيان في أمور الحياة.
أعتقد أن السمع والطاعة لوالة األمر في غير
معصية الخالق أصل من أصول الدين.
أدرك أن االبتداع في الدين من أعظم أسباب
االنحراف الفكري.
يعجبني من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
سلوكي ترجمة عقلية لعقيدتي.
أتساهل في القيام بالفرائض التعبدية.

المجموع الكلي للمستوى الديني (العقدي)

درجة
الموافقة
موافق بشدة

المتوسط
الحسابي
3001

االنحراف
المعياري
1014

3033

9019

موافق بشدة

3034

1018

موافق بشدة

3043

1014

موافق بشدة

3044
3044
4023

1013
1081
9090

2912

298.

موافق بشدة
موافق بشدة
موافق إلى حد
ما
موافق

يوضح الجدول أن موافقة أفراد عينة البحث على المستوى الديني "العقدي" لدى طالب جامعة األمير سطام كانت
بدرجة (موافق) بمتوسط حسابي ( )3091وانحراف معياري ( .)1084وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين (-3001
 ،)4023وتقع هذه المتوسطات الحسابية ضمن فئات االستجابة األولى والثانية والثالثة والتي تشير إلى درجة موافقة (موافق
بشدة -موافق -موافق إلى حد ما) على المقياس الخماسي المستخدم في أداة البحث.
ثالثا :المستوى الفكري
جدول رقم ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث حول المستوى الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام
رقم
العبارة

ترتيبها

العبارة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الموافقة

49

9

43

4

3098

9014

موافق

31

4

ألتزم بوسطية اإلسالم في أفكاري وسلوكي
دون إفراط أو تفريط.
أجزم بأن الغزو الفكري يؤثر علي أمن
المجتمعات.
أمارس إعمال الفكر والعقل في أي قضية
تواجهني.

3043

1081

موافق بشدة

3090

1014

موافق
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42

3

41

0

4

2

41

أعتقد أن الجهاد هو الحل الوحيد لخالص
1
األمة اإلسالمية من المشكالت التي تواجهها.
أشكك في فتاوى هيئة كبار العلماء.
8
أتعصب للرأي ولو خالف الدليل.
1
 91لدي قناعة بأهمية فصل الدين عن الدولة.
 99أطالب بتعدد المذاهب والتيارات الفكرية
المعاصرة في المجتمع الواحد.
المجموع الكلي للمستوى الفكري

38
49
44
41

أدرك بأن الجهل بالعلم الشرعي يؤدي إلى
ظهور االنحرافات الفكرية.
لدي القدرة الكافية على اتخاذ القرار الصحيح
في القضايا الفكرية.
أتعصب آلراء بعض القيادات والرموز.

3019

9094

موافق

4089

9013

موافق

4019

9092

4021

9041

4000
4030
4041
4042

9090
9098
9091
9049

موافق إلى حد
ما
موافق إلى حد
ما
غير موافق
غير موافق
غير موافق
غير موافق

.923

29.0

موافق إلى حد
ما

يوضح الجدول أن موافقة أفراد عينة البحث على المستوى الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام كانت بدرجة
(موافق إلى حد ما) بمتوسط حسابي ( )4042وانحراف معياري ( .)1010وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين (-3043
 ،)4042وتقع هذه المتوسطات الحسابية ضمن فئات االستجابة األولى والثانية والثالثة والتي تشير إلى درجة موافقة (موافق
بشدة -موافق -موافق إلى حد ما -غير موافق) على المقياس الخماسي المستخدم في أداة البحث.
رابعا :المستوى األمني:
جدول رقم ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث حول المستوى األمني لدى طالب جامعة األمير سطام
رقم
العبارة

241

ترتيبها

93
44

9
4

92

4

0

3

3
43
30

0
2
1

العبارة

أقدر جهود رجال األمن في حماية الوطن.
لدي قناعة بضرورة تعاون أجهزة الدولة
لحماية أمنها واستقرارها.
من واجبي التعاون مع األجهزة األمنية في
اإلبالغ عن كل خطر يهدد الوطن.
أري ضرورة دعم نظام مكافحة الجرائم
اإللكترونية.
أشجع المالحقة القانونية للمنحرفين فكريًا.
أجهل الكثير من القوانين األمنية.
أرفض التعاون الدولي مع الدول غير
اإلسالمية في المجال األمني.
المجموع الكلي للمستوى األمني

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الموافقة

3002
3004

1011
1019

موافق بشدة
موافق بشدة

3048

9090

موافق بشدة

3043

9010

موافق بشدة

3014
4032
4011

9041
9092
9042

2920

2983

موافق
موافق
موافق إلى حد
ما
موافق
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يوضح الجدول أن موافقة أفراد عينة البحث على المستوى األمني لدى طالب جامعة األمير سطام كانت بدرجة
(موافق) بمتوسط حسابي ( )3010وانحراف معياري ( .)1082وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)4011 -3002وتقع
هذه المتوسطات ال حسابية ضمن فئات االستجابة األولى والثانية والثالثة والتي تشير إلى درجة موافقة (موافق بشدة -موافق-
موافق إلى حد ما) على المقياس الخماسي المستخدم في أداة البحث.
خامسا :المستوى التراثي:
جدول رقم ()91
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث حول المستوى التراثي لدى طالب جامعة األمير سطام
رقم
العبارة

ترتيبها

العبارة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الموافقة

2
31
91

9
4
4

91

3

أشعر بالفخر بأن لغتي العربية هي اللغة األم.
أجزم بأنه ال حضارة بدون تراث.
أفضل إحياء بعض مظاهر التراث في
المناسبات العامة.
أستمتع بقراءة الكتب التي تعتني بالتراث.

3021
3011
4018

1081
9093
9014

موافق بشدة
موافق
موافق

4048

9091

31

0

أرى أنه ال جدوى من إقامة مهرجانات تراثية.

4014

9049

1

أؤيد هدم اآلثار في سبيل توسعة األماكن
2
الترفيهية.
المجموع الكلي للمستوى التراثي

4004

9041

موافق إلى حد
ما
موافق إلى حد
ما
غير موافق

.90.

29.2

موافق

يوضح الجدول أن موافقة أفراد عينة البحث على المستوى التراثي لدى طالب جامعة األمير سطام كانت بدرجة
(موافق) بمتوسط حسابي ( )4004وانحراف معياري ( .)1014وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)4004 -3021وتقع
هذه المتوسطات الحسابية ضمن فئات االستجابة األولى والثانية والثالثة والرابعة والتي تشير إلى درجة موافقة (موافق بشدة-
موافق -موافق إلى حد ما -غير موافق) على المقياس الخماسي المستخدم في أداة البحث.
سادسا :المستوى األخالقي:
جدول رقم ()99
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث حول المستوى األخالقي لدى طالب جامعة األمير سطام
رقم
العبارة

ترتيبها

44
41
48
32

9
4
4
3

242

العبارة
أتألم لقتل األبرياء.
أطالب بالعدالة االجتماعية لكافة فئات المجتمع.
أراقب هللا في كل عمل أقوم بأدائه.
أبذل كل جهدي إلتقان عملي.

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الموافقة

3031
3041
3042
3042

1084
1011
1014
9014

موافق بشدة
موافق بشدة
موافق بشدة
موافق بشدة
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41

0

40

2

48

1

أراعي حقوق اآلخرين حتى لو كنت أخالفهم في
الراي.
أرى أن التسامح وتقبل غير المسلمين المسالمين
سبيل إلى التعايش البناء بين أفراد المجتمع.
لدي القدرة على تقبل الحوار مع اآلخر رغم
اختالف الرأي.
المجموع الكلي للمستوى األخالقي

3043

9014

موافق بشدة

3012

1019

موافق

4014

9010

موافق

2922

29..

موافق بشدة

يوضح الجدول أن موافقة أفراد عينة البحث على المستوى األخالقي لدى طالب جامعة األمير سطام كانت بدرجة
(موافق بشدة) بمتوسط حسابي ( )3041وانحراف معياري ( .)1011وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين (،)4014 -3031
وتقع هذه المتوسطات الحسابية ضمن فئتي االستجابة األولى والثانية والتي تشير إلى درجة موافقة (موافق بشدة -موافق) على
المقياس الخماسي المستخدم في أداة البحث.
سابعا :المستوى اإلعالمي
جدول رقم ()94
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث حول المستوى اإلعالمي لدى طالب جامعة األمير سطام
رقم
العبارة
34

ترتيبها

العبارة

المتوسط
الحسابي
3034

االنحراف
المعياري
1014

درجة
الموافقة
موافق بشدة

أرفض نشر كل ما فيه إثارة الفتن عبر مواقع
9
التواصل االجتماعي.
موافق بشدة
9091
أرفض االنسياق وراء األخبار والشائعات 3043
4
41
وتصديقها دون التأكد من حقيقتها.
موافق
9093
4013
أهتم بمشاهدة البرامج اإلعالمية الهادفة.
4
40
موافق
9090
أؤيد مصادرة جميع المطبوعات التي تنال من 4019
3
44
الذات اإللهية واإلساءة إلى الرسول الكريم.
موافق إلى حد
9098
أرفض أي رقابة تمارس على اإلعالم بشتى 4012
0
1
ما
أنواعه.
موافق إلى حد
9040
أؤيد قنوات الدعوة للخروج في مظاهرات 4030
2
94
ما
شعبية.
موافق
2982
.930
المجموع الكلي للمستوى اإلعالمي
يوضح الجدول أن موافقة أفراد عينة البحث على المستوى اإلعالمي لدى طالب جامعة األمير سطام كانت بدرجة

(موافق) بمتوسط حسابي ( )4020وانحراف معياري ( .)1083وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)4030 -3034وتقع
هذه المتوسطات الحسابية ضمن فئات االستجابة األولى والثانية والثالثة والتي تشير إلى درجة موافقة (موافق بشدة -موافق-
موافق إلى حد ما) على المقياس الخماسي المستخدم في أداة البحث.
وتتفق النتيجة التي انتهى إليها البحث مع دراسة (المطيري9344 ،ه) التي أشارت إلى أن لألنشطة الطالبية دور هام
في تحقيق األمن الفكري للطالب في الجامعة.
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ودراسة (التميمي9348 ،ه) التي أشارت إلى أن دور األنشطة الطالبية بالجامعات السعودية في تحقيق متطلبات األمن الفكري
جاءت بدرجة (كبيرة) .ودراسة (كرشمي9349 ،هـ) التي بينت أن إسهام األنشطة الطالبية في تحقيق األمن الفكري كانت
بدرجة عالية.

لإلجابة على السؤال الثاني الذي نصـه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥1010بين
متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام تعزى إلى التخصص؟
ت َّم استخدام اختبار التباين األحادي للكشف عن الفروق بين أفـــــــراد عينــــــــة البحعث حعول مسعتوى األمعن الفكعري
لدى طالب جامعة األمير سطام والتي تعزى إلى التخصص.
جدول رقم ()93
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (ف)  ANOVAألثر التخصص على وجهات نظر أفراد عينة البحث
حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

مستوى

البعد

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

4

140128

20219

10119

البعد األول

بين المجموعات

9310042

381

990140

(المواطنة)

داخعععععععععععععععععععععععععععععل

04190394

دالة

المجموعات
المجموع

00480131

319

البعد الثاني

بين المجموعات

1230942

4

4840128

(الديني

داخعععععععععععععععععععععععععععععل

24310311

381

940112

"العقدي")

410110

10111
دالة

المجموعات
المجموع

11990242

319

البعد الثالث

بين المجموعات

4410931

4

9900114

(الفكري)

داخعععععععععععععععععععععععععععععل

914440830

381

400330

40432

10131
دالة

المجموعات
910240114

319

المجموع
البعد الرابع

بين المجموعات

310484

4

410939

(األمني)

داخعععععععععععععععععععععععععععععل

22010234

381

940290

90311

10441
غير دالة

المجموعات
المجموع
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المستوى

بين المجموعات

9040112

4

120318

الخامس

داخعععععععععععععععععععععععععععععل

03290441

381

990928

(التراثي)

المجموعات
المجموع

02930444

319

المستوى

بين المجموعات

4410139

4

9930049

السادس

داخعععععععععععععععععععععععععععععل

21140414

381

930990

(األخالقي)

دالة

80994

10111
دالة

المجموعات
المجموع

19490390

319

المستوى

بين المجموعات

9100140

4

810124

السابع

داخعععععععععععععععععععععععععععععل

22880311

381

940218

(اإلعالمي)

20801

10119

20349

10114
دالة

المجموعات
المجموع

28230390

319

يوضح الجدول:
-

وجععود فععروق ذات داللععة إحصععائية حععول مسععتوى المواطنععة بععين تخصععص (علمععي) وتخصععص (أدبععي) وكانععت الفععروق
لصالح تخصص (علمي).

-

وجععود فععروق ذات داللععة إحصععائية حععول المسععتوى الععديني "العقععدي" بععين تخصععص علمععي وتخصععص (أدبععي) وكانععت
الفععروق لصععالح تخصععص (علمععي) ،وبععين تخصععص (شععرعي) وتخصععص (أدبععي) وكانععت الفععروق لصععالح تخصععص
(شرعي).

-

وجععود فععروق ذات داللععة إحصععائية حععول المسععتوى الفكععري بععين تخصععص (علمععي) وتخصععص (أدبععي) وكانععت الفععروق
لصالح تخصص (علمي).

-

وجععود فععروق ذات داللععة إحصععائية حععول المسععتوى التراثععي بععين تخصععص (علمععي) وتخصععص (أدبععي) وكانععت الفععروق
لصالح تخصص (علمي) ،وبين تخصص (شرعي) وتخصص (أدبي) وكانت الفروق لصالح تخصص (شرعي).

-

وجود فروق ذات داللعة إحصعائية حعول المسعتوى األخالقعي بعين تخصعص (علمعي) وتخصعص (أدبعي) وكانعت الفعروق
لصالح تخصص (علمي) ،بين تخصص (شرعي) وتخصص (أدبي) وكانت الفروق لصالح تخصص (شرعي).

-

وجود فروق ذات داللة إحصعائية حعول المسعتوى اإلعالمعي بعين تخصعص (علمعي) وتخصعص (أدبعي) وكانعت الفعروق
لصالح تخصص (علمي) ،بين تخصص (شرعي) وتخصص (أدبي) وكانت الفروق لصالح تخصص (شرعي).

-

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المستوى األمني تعزى إلى التخصص.
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لإلجابة على السؤال الثالث الذي نصـه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥1010بين
متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام تعزى إلى المستوى
الدراسي؟
ت َّم استخدام اختبار التباين األحادي للكشف عن الفروق بين أفـــــــراد عينــــــــة البحعث حعول مسعتوى األمعن الفكعري
لدى طالب جامعة األمير سطام والتي تعزى إلى الحالة االجتماعية.
جدول رقم ()90
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (ف)  ANOVAألثر الحالة االجتماعية على وجهات نظر أفراد عينة البحث
حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

مستوى

البعد

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

1

000814

00400

10111

البعد األول

بين المجموعات

4190430

383

910242

(المواطنة)

داخعععععععععععععععععععععععععععععل

09310113

دالة

المجموعات
المجموع

00480131

319

البعد الثاني

بين المجموعات

2320414

1

140441

(الديني

داخعععععععععععععععععععععععععععععل

24200444

383

940909

"العقدي")

10141

10111
دالة

المجموعات
المجموع

11990242

319

البعد الثالث

بين المجموعات

41410340

1

4880244

(الفكري)

داخعععععععععععععععععععععععععععععل

938340021

383

410222

940214

10111
دالة

المجموعات
910240114

319

المجموع
البعد الرابع

بين المجموعات

1210091

1

9110141

(األمني)

داخعععععععععععععععععععععععععععععل

01480390

383

940431

80110

10111
دالة

المجموعات
المجموع

22110140

319

المستوى

بين المجموعات

2410423

1

880211

الخامس

داخعععععععععععععععععععععععععععععل

31130121

383

910498

(التراثي)

المجموعات
المجموع
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المستوى

بين المجموعات

4110019

1

410141

السادس

داخعععععععععععععععععععععععععععععل

21490833

383

930419

(األخالقي)

دالة

المجموعات
المجموع

19490390

319

المستوى

بين المجموعات

4830833

1

030118

السابع

داخعععععععععععععععععععععععععععععل

23110011

383

940488

(اإلعالمي)

40114

10134

30911

10111
دالة

المجموعات
المجموع

28230390

319

يوضح الجدول:
-

وجود فروق ذات داللة إحصائية حعول مسعتوى المواطنعة بعين المسعتوى (األول) وكعل معن المسعتويات (الثعاني -الثالعث-
الرابع -السادس -السابع -الثامن) وكانت الفروق لصالح المستوى (األول).

-

وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المستوى الديني "العقدي" بين المستوى (السادس) وكل معن المسعتويات (األول-
الثالث -الرابع -الخامس -السابع -الثامن) وكانت الفروق لصالح المستوى (السادس).

-

وجود فروق ذات داللة إحصائية حعول المسعتوى الفكعري بعين المسعتوى (الثعاني) وكعل معن المسعتويات (األول -الثالعث-
الرابع -الخامس -السابع -الثامن) وكانت الفروق لصالح المستوى (الثاني).

-

وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المستوى األمني بين المسعتوى (الخعامس) وكعل معن المسعتويات (األول -الثالعث-
الرابع -السادس -السابع -الثامن) وكانت الفروق لصالح المستوى (الخامس).

-

وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المستوى التراثي بين المستوى (السعادس) وكعل معن المسعتويات (األول -الثالعث-
الرابع -الخامس -السابع -الثامن) وكانت الفروق لصالح المستوى (السادس).

-

وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المستوى األخالقعي بعين المسعتويات (األول -الثالعث -الرابعع -الثعامن) والمسعتوى
(السابع) وكانت الفروق لصالح المستوى (األول -الثالث -الرابع -الثامن).

-

وجععود فععروق ذات داللععة إحصععائية حععول المسععتوى اإلعالمععي بععين المسععتويين (الثععاني -السععادس) وكععل مععن المسععتويات
(األول -الثالث -الرابع -الخامس -السادس -السابع -الثامن) وكانت الفروق لصالح المستوين (الثاني -السادس).

لإلجابة على السؤال الرابع الذي نصـه :هل توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة ( )α ≥1010بدين
متوسددطات اسددتجابات أفددراد عينددة البحددث حددول مسددتوى األمددن الفكددري لدددى طددالب جامعددة األميددر سددطام تعددزى إلددى المعدددل
التراكمي؟
ت َّم استخدام اختبار التباين األحادي للكشف عن الفروق بين أفـــــــراد عينــــــــة البحعث حعول مسعتوى األمعن الفكعري
لدى طالب جامعة األمير سطام والتي تعزى إلى المعدل التراكمي.
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جدول رقم ()92
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (ف)  ANOVAألثر المعدل التراكمي على وجهات نظر أفراد عينة البحث
حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام
البعد

مصدر التباين

البعد األول
(المواطنة)

بين المجموعات
داخعععععععععععععععععععععععععععععل
المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخعععععععععععععععععععععععععععععل
المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخعععععععععععععععععععععععععععععل
المجموعات
المجموع

البعد الثاني
(الديني
"العقدي")
البعد الثالث
(الفكري)

البعد الرابع
(األمني)

المستوى
الخامس
(التراثي)
المستوى
السادس
(األخالقي)
المستوى
السادس
(اإلعالمي)

بين المجموعات
داخعععععععععععععععععععععععععععععل
المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخعععععععععععععععععععععععععععععل
المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخعععععععععععععععععععععععععععععل
المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخعععععععععععععععععععععععععععععل
المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
210141
03190141

درجة
الحرية
4
381

متوسط
المربعات
440120
990988

00480131
10114
11190143

319
4
381

30109
930498

11990242
94440123
924410148

319
4
381

2220044
440911

910240114

319

9310891
20010918

4
381

140118
940410

22110140
4410421
04130113

319
4
381

9910281
910114

02930444
810483
11330149

319
4
381

340214
930310

19490390
040804
28910024

319
4
381

420142
940148

28230390

319

قيمة
(ف)
40142

10432

410184

00098

910888

40144

90144

مستوى
الداللة
10131
دالة

10118
غير دالة

10111
دالة

10113
دالة

10111
دالة

10131
دالة

10932
غير دالة

يوضح الجدول:
-

وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى المواطنة بين المعدل ( 4010إلى أقعل معن  )4001والمععدل ( 9010إلعى
أقل من  )4010وكانت الفروق لصالح المعدل ( 4010إلى أقل من .)4001
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-

وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المستوى الفكري بين المعدل ( 4001إلعى  )3011وكعل معن المععدل ( 9010إلعى
أقل من  )4010وكانت الفروق لصالح المعدل ( 4010إلى أقل من  )4001وكانعت الفعروق لصعالح المععدل ( 4001إلعى
.)3011

-

وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المستوى األمني بين المععدل ( 4010إلعى أقعل معن  )4001والمععدل ( 9010إلعى
أقل من  )4010وكانت الفروق لصالح المعدل ( 4010إلى أقل من .)4001

-

وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المستوى التراثي بين المعدل ( 4010إلعى أقعل معن  )4001والمععدل ( 9010إلعى
أقل من  )4010وكانت الفروق لصالح المعدل ( 4010إلى أقل من .)4001

-

وجود فروق ذات داللة إحصائية حول المستوى األخالقي بين المعدل ( 4001إلى  )3011والمعدل ( 9010إلى أقل من
 )4010وكانت الفروق لصالح المعدل ( 4001إلى .)3011

-

عععدم وجععود فععروق ذات داللععة إحصععائية حععول المسععتوى الععديني "العقععدي" ،المسععتوى اإلعالمععي ،تعععزى إلععى المعععدل
التراكمي.
لإلجابة على السؤال الخامس الذي نصـه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥1010بين

متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول مستوى األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام تعزى إلى الحالة
االجتماعية؟
ت َّم استخدام اختبار (ت) للكشف عن الفروق بين أفـــــــراد عينــــــــة البحث حول مستوى األمن الفكعري لعدى طعالب
جامعة األمير سطام والتي تعزى إلى الحالة االجتماعية.
جدول رقم ()91
نتائج اختبار  T testألثر الحالة االجتماعية على وجهات نظر أفراد العينة حول مستوى األمن الفكري
لدى طالب جامعة األمير سطام
المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

البعد

الحالة

العدد

الحسابي

المعياري

(ت)

الداللة

البعد األول

أعزب

381

42014

4040

(المواطنة)

متزوج

94

40001

4022

البعد الثاني

أعزب

381

48012

4019

(الديني "العقدي")

متزوج

94

42011

0044

البعد الثالث

أعزب

381

40089

4013

(الفكري)

متزوج

94

41011

4018

البعد الرابع

أعزب

381

48040

4021

(األمني)

متزوج

94

41001

4020

االجتماعية
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40212

10289

90123

10010
غير دالة
10111
دالة
10312
غير دالة
10488
غير دالة
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البعد الخامس

أعزب

381

49091

4039

(التراثي)

متزوج

94

49011

9013

البعد السادس

أعزب

381

41031

4011

(األخالقي)

متزوج

94

41011

0044

البعد السابع

أعزب

381

49011

4012

(اإلعالمي)

متزوج

94

91001

9004

10914

10048

40413

10824
غير دالة
10019
غير دالة
10144
دالة

يوضح الجدول:
-

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة البحث حول المستوى الديني "العقدي" ،المستوى اإلعالمي تعزى إلى
الحالة االجتماعية وكانت الفروق لصالح الذين حالتهم (أعزب).

-

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى المواطنة ،المستوى الفكري ،المستوى األمني ،المستوى التراثي،
المستوى األخالقي ،والمقياس كله تعزى إلى الحالة االجتماعية.

التوصيات:

-1

أن يشارك الطالب في األعمال التطوعية التي تخدم الوطن.

-2

أن يتعلم الطالب من خالل األنشطة أن الدفاع عن الوطن واجب ديني.

-3

أن تساهم األنشطة في ترسيخ أن السمع والطاعة لوالة األمر في غير معصية الخالق.

-4

أن تركز برامج األنشطة على أن الغزو الفكري يؤثر علي أمن المجتمعات.

-5

أن توجه األنشطة إلى ضرورة التعاون مع األجهزة األمنية في اإلبالغ عن كل خطر يهدد الوطن.

الدراسات والبحوث المقترحة:

-1

إجراء دراسات حول مستوى األمن الفكري لدى طالب وطالبات الجامعات ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه في
مختلف مناطق المملكة.

-2

إجراء دراسة حول التحديات التي تواجه دور األنشطة الطالبية في تعزيز األمن الفكري لدى طالب وطالبات
الجامعات ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه في مختلف مناطق المملكة.

-3

إجراء دراسة حول مستوى األمن الفكري لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية ودور األنشطة الطالبية في تعزيزه
في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

-4

إجراء دراسة حول مستوى األمن الفكري لدى طالب وطالبات المرحلة المتوسطة ودور األنشطة الطالبية في
تعزيزه في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
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 المراجع العربية:أبو خطوة ،السيد عبد المولى السيد; والباز أحمد نصحي أمين الشربيني4193( .ه) .شبكة التواصل االجتماعي وآثارها على
األمن الفكري لدى طلبة التعليم الجامعي بمملكة البحرين .المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي ( .)1العدد
(.)90
األشقر ،منصور ناصر9349( .ه) .دور األنشطة الطالبية غير الصفية في تعزيز األمن الفكري نحو بناء نموذج تربوي
لتعزيز األمن الفكري .رسالة ماجستير غير منشورة .الرياض :جامعة نايف العربية.
بنجر ،آمنة راشد4114( .م ) .دور األنشطة الالصفية في رعاية التلميذات الموهوبات السعوديات في المرحلة االبتدائية من
وجهة نظر تربوية .مجلة رسالة الخليج العربي (.)84
التركي ،عبد هللا عبد المحسن9344( .ه) .األمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية .مكة المكرمة :مطابع رابطة العالم
اإلسالمي.
التميمي ،حسن محمد ناصر آل سعيد9348( .ه ) .دور األنشطة الطالبية بالجامعات السعودية في تحقيق متطلبات األمن
الفكري "تصور مقترح" .رسالة دكتوراه غير منشورة .الرياض :جامعة الملك سعود.
الخطيب ،محمد شحاته9341( .ه) .االنحراف الفكري وعالقته باألمن الوطني والدولي .الرياض :مكتبة الملك فهد.
السدحان ،عبد هللا ناصر عبد هللا .)9344( .دور األنشطة الطالبية في وقاية الشباب من االنحراف مدخل وقائي .مجلة البحوث
األمنية ( .)91العدد ( .)91الصفحات .430-448
آل سالم ،سمات عبد العزيز جعفر9341( .ه) .واقع األنشطة المدرسية ودورها في تعزيز األمن الفكري الرقمي من وجهة
نظر التربويات والمربيات في مدارس البنات المتوسطة بالقطيف .الدمام :اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.
طه ،محمد; واألتربي ،هويدا محمود4199( .م) .دور الجامعة في تحقيق األمن الفكري لطالبها تصور مقترح .مجلة مستقبل
التربية العربية ( .)11العدد (.)98
العنزي ،منزل عسران جهاد9343( .م ) .عالقة اشتراك الطالب في جماعات النشاط الطالبي باألمن النفسي واألمن
االجتماعي طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض .رسالة ماجستير غير منشورة .الرياض :جامعة نايف العربية.
العيدروس ،أغادير سالم .)9341( .إدارة النشاط المدرسي .مكتبة طيبة الخضراء :مكة المكرمة.
الفهيدي ،رشيد راشد4111( .م) .دليل األنشطة الطالبية .عمان :دار وائل للنشر.
كرشمي ،موسي حسن محمد9349( .ه) .مدى إسهام النشاط الطالبي في تحقيق األمن الفكري لطالب المرحلة الثانوية .دراسة
ميدانية بمحافظة جدة .رسالة ماجستير غير منشورة .مكة المكرمة :جامعة أم القرى.
محمود ،حمدي شاكر9118( .م) .النشاط المدرسي .حائل :دار األندلس.
مراد ،أحمد حامد إمبابي9340( .ه) .أثر تشرد العجزة والمعوقين وأصحاب المسألة واألطفال على أمن المجتمع .بحث مقدم
لندوة المجتمع واألمن في دورتها السنوية الثالثة والمنعقد في الفترة من 49ـ 9340/4/43هـ .الرياض :كلية الملك
فهد األمنية.
مرسي ،محمد منير9391( .ه) .مجتمع الفضيلة األخالق في اإلسالم .القاهرة :عالم الكتب.
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. سلسلة كتب المستقبل: بيروت. العولمة وتداعياتها علي الوطن العربي.)م4114( .مركز دراسات الوحدة العربية
. مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني: الرياض. الدليل التعريفي.)ه9341( .مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني
 أكاديمية نايف العربية للعلوم: الرياض. األمن بمفهومه الشامل وأهمية التعليم في تكوينه والتوعية به.)ه9341( . فايز،مساعدة
.األمنية
. مكتب األمم المتحدة: القاهرة. األمم المتحدة ومفهوم اإلرهاب.)م9182( . عبد المنعم،المشاط
. دور األنشطة الطالبية في تحقيق األمن الفكري من وجهة نظر طالب جامعة القصيم.) ه9344( . حمد سعد حمد،المطيري
. جامعة القصيم: القصيم.رسالة ماجستير غير منشورة
. دليل األنشطة الطالبية للمرحلة الثانوية.)ه9341( .وزارة التربية والتعليم
 درجة إسهام اإلدارة المدرسية في تعزيز األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانوية في.)ه9342( . سليمان إبراهيم،الوهيبي
. رسالة ماجستير غير منشورة.مدارس التعليم العام بمدينة الطائف من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين
. جامعة أم القرى:مكة المكرمة
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أثر التعويضات المالية في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن (دراسة ميدانية)
The Impact of Financial Compensations on Psychological Empowerment among
Employees at Aden University: A Filed Study
د .فوزي علي بلحاج
كلية دراسات األعمال ،الجامعة العربية المفتوحة ،المملكة العربية السعودية
Email: f.belhaj@arabou.edu.sa
د .محسن محمد بن كليب
أستاذ الموارد البشرية المشارك ،كلية العلوم اإلدارية ،جامعة حضرموت ،اليمن
أ .وحيدة محمد بلغيث
باحثة في إدارة األعمال ،جامعة عدن ،اليمن

الملخص:
استهدفت الدراسة معرفة أثر التعويضات المالية بأبعادها المختلفة (األجور ،الحوافز المالية ،الترقية) في التمكين
النفسي للموظفين العاملين في جامعة عدن باليمن ،إضافة إلى الوقوف على مستوى التعويضات المالية والتمكين النفسي
لدى الموظفين في الجامعة .اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت االستبانة األداة الرئيسة لجمع البيانات.
كما استخدمت أسلوب العينة العشوائية في توزيع ( )055استبانة على الموظفين اإلداريين بالجامعة .بلغ عدد االستبانات
الصالحة للتحليل اإلحصائي ( .)714توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :وجود أثر إيجابي ذي داللة إحصائية معنوية
للتعويضات المالية بأبعادها المختلفة (األجور ،والحوافز المالية ،والترقية) مجتمعة ومنفردة في التمكين النفسي
للموظفين في جامعة عدن ،حيث كان بُعد األجور هو األكثر تأثي ًرا في التمكين النفسي .كما أشارت النتائج إلى أن
عال .أهم توصيات الدراسة:
مستوى التعويضات المالية والتمكين النفسي لدى الموظفين في جامعة عدن متوف ٌر بمست ًوى ٍ
إيجاد نظام فعَّال للتعويضات المالية يحقق احتياجات الموظفين ويتناسب مع الوضع االقتصادي للبلد ،إضافة إلى تعزيز
ثقافة التمكين في أوساط الموظفين بالجامعة.
الكلمات المفتاحية :التعويضات ،المالية ،التمكين ،التمكين النفسي ،جامعة عدن.
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The Impact of Financial Compensations on Psychological Empowerment among
Employees at Aden University: A Filed Study

Abstract:
The purpose of this study is to identify the impact of financial compensations, and its
dimensions (wages, financial incentives, and promotion), on psychological empowerment
among employees at Aden University in Yemen. In addition, to investigate awareness
level of employees toward financial compensations and psychological empowerment in
Aden the University. The descriptive analytical method used for analysis and a
questionnaire for data collection. Random sampling technique was applied to distribute
(500) questionnaires among administrative staff at Aden university. 417 completed
questionnaires have returned. The most important results have been shown a positive and
significant impact of financial compensations and its dimensions (wages, financial
incentives, and promotion) –combined and separately- on the psychological empowerment
of employees at Aden University, and it revealed that wages have greater impact on
psychological empowerment than other dimensions. Furthermore, awareness level of
employees toward financial compensations and psychological empowerment was high.
The main recommendations, that university should create an effective compensations
system that meet employee’s needs with considering national economic situation. In
addition, university should enhance empowerment culture among employees in the
university.

Key Words: Financial, Compensations, Empowerment, Psychological Empowerment,
Aden University.
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المقدمة:
تعد التعويضات المالية بمنزلة العائد المالي المستحق والمحفز للموظف نظير الجهود التي يبذلها ومدى إخالصه
وانضباطه في أداء وظيفته ،كما أنها متعددة ومتنوعة وذات ارتباط بقرارات التعيين والترقية والتميز في األداء
الوظيفي .وتُعد أنظمة التعويضات من أهم األنظمة وأكثرها أث ًرا في استقرار الموظف ،واندماجه وتمكينه نفسيًًّا في
وظيفته ،وتحقيق الرضا الوظيفي لديه ،إذ تنعكس تعويضات الموظفين على أنظمة األجور والرواتب ،والحوافز،
والترقيات ،التي تسهم بشكل فعَّال في جذب األفراد ذوي الكفايات والمؤهالت القادرة على اإلسهام في تحقيق أهداف
المنظمة.
وتُعد التعويضات المالية من أساسيات التوظيف ومتطلباته التي تشبع رغبات الموظفين في مختلف منظمات
المجتمع ،سوا ًء أكانت منظمات القطاع العام أم الخاص ،كما تُعد من أهم سياسات إدارة الموارد البشرية التي تسهم
بشكل فعَّال في إنجاز األ عمال وفق خطط المنظمة المرسومة ،إضافة إلى آليات التعويضات المالية ولوائحها التي قد
تتشابه أو تختلف من منظمة إلى أخرى وفقًا لعوامل متعددة بحسب طبيعة نشاط المنظمة أو بيئتها أو مركزها المالي.
إن جامعة عدن هي إحدى المنظمات الخدمية التي تسهم في خدمة المجتمع من خالل تنمية الموارد البشرية في
البيئة الداخلية المتمثلة في المثلث البشري من طالب ،وأكاديميين ،وإداريين ،مستخدمة عنصر التعليم والتدريب للطرف
األول ،وعناصر التنمية البشرية الرئيسة (التعليم والتدريب والتطوير ،والدخل ،والسالمة المهنية والصحية) للطرفين
الثاني والثالث ،كذلك تستخدم الجامعة مختلف عناصر تنمية الموارد البشرية العلمية والمالية والصحية في خدمة البيئة
الخارجية .ولهذا سعت الدراسة للوقوف على مستوى التعويضات المالية وأثرها في التمكين النفسي لموظفي جامعة
عدن.

مشكلة الدراسة:
يتمثل دخل موظفي جامعة عدن في التعويضات المالية التي تمنحها الجامعة لموظفيها األكاديميين واإلداريين ،إال
أن هذه التعويضات المالية لم تصل إلى مستوى الكفاية في إشباع احتياجات الموظفين من السلع والخدمات األساسية؛
بسبب وضع البالد وتأثير الحرب في مختلف نواحي الحياة االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية وتقلبات أسعار
الصرف للعملة الوطنية أمام العمالت األجنبية منذ سنوات في ظل ثبات مستوى األجور والحوافز التي تمنحها الجامعة،
وضعف قيمة ومنفعة االمتيازات المالية المرافقة للترقيات اإلدارية ،إضافة إلى أن الزيادة المالية ( )%05في األجور
التي منحتها وزارة المالية لموظفي الدولة ابتدا ًء من أغسطس 8512م (قرار مجلس الوزراء )8512 ،لم تكن ُمجديةً
في ظل انهيار قيمة الريال اليمني ،وارتفاع أسعار السلع والخدمات .لذا تتضح مشكلة الدراسة من خالل مستوى قيمة
التعويضات المالية الذي يؤدي إلى انخفاض مستويات الروح المعنوية ،وضعف التمكين النفسي للموظفين ،مما سيؤثر
في انخفاض مستوى األداء الوظيفي ،وزيادة معدالت دوران العمل ،ومن ث َّم خلق فجوة إدارية مالية بين التعويضات
المالية والتمكين النفسي لموظفي جامعة عدن .وعليه يمكن بلورة مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:
 .1ما مستوى التعويضات المالية في جامعة عدن؟
 .8ما مستوى التمكين النفسي في جامعة عدن؟
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 .0ما أثر التعويضات المالية في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن؟
ومن هذا السؤال تتفرع األسئلة اآلتية:
أ .ما أثر األجور في التمكين النفسي لموظفي جامعة عدن؟
ب .ما أثر الحوافز المالية في التمكين النفسي لموظفي جامعة عدن؟
ج .ما أثر البُعد المالي للترقية في التمكين النفسي لموظفي جامعة عدن؟
 .7ما البُعد األكثر تأثي ًرا من أبعاد التعويضات المالية (األجور ،الحوافز المالية ،البُعد المالي للترقية) في التمكين
النفسي لموظفي جامعة عدن؟

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها ،والمتغيرات التي تتناولها ،والبيئة التي طبقت فيها ،والوضع االقتصادي
الذي يعيشه اليمن ،وما ترتب عليه من تأثير في حياة الموظفين في القطاعين العام والخاص على ح ٍّد سواء ،والظروف
المعيشية الصعبة التي تمر بها البالد عامةً ،ومحافظة عدن خاصةً .إضافة إلى تركيز الدراسة على موظفي ثاني أكبر
الجامعات اليمنية (جامعة عدن) من األكاديميين واإلداريين ،وما يعانونه من الضغوط النفسية الناتجة عن تدهور الوضع
االقتصادي ،وسوء السياسات المالية التي تتبعها وزارة المالية ،وتأثيرها في انخفاض قيمة األجور والحوافز بشكل
عام.
كما تبرز أهمية الدراسة من خالل إسهامها في رفد المعرفة ،سواء من خالل الجانب النظري أم العملي وما يتناوله
من نتائج ،إذ تُعد من الدراسات القليلة في اليمن –على حد علم الباحثين -التي تناولت موضوع التمكين النفسي لدى
الموظفين ،وفي قطاع الخدمات والقطاع التعليمي بشكل أساسي ،وبيان أثر التعويضات المالية في التمكين النفسي
لموظفي جامعة عدن ،إضافة إلى نتائج الدراسة وتوصياتها وما تسهم به في مساعدة إدارة الجامعة في الوقوف على
حجم المعاناة المالية التي يعاني منها الموظفون ،والبحث عن حلول وتقديمها للتخفيف من حدة المشكلة.

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1التعرف إلى مفاهيم التعويضات المالية والتمكين النفسي وأبعادهما.
 .8بيان أثر التعويضات المالية في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن.
ولتحقيق هذا الهدف يجب تحقيق األهداف الفرعية اآلتية:
أ.

بيان أثر األجور في التمكين النفسي لموظفي جامعة عدن.

ب .معرفة أثر الحوافز المالية في التمكين النفسي لموظفي جامعة عدن.
ج .بيان أثر البُعد المالي للترقية في التمكين النفسي لموظفي جامعة عدن.
 .0معرفة البعد األكثر تأثي ًرا من أبعاد التعويضات المالية (األجور ،الحوافز المالية ،البُعد المالي للترقية) في
التمكين النفسي لموظفي جامعة عدن.
 .7تقديم التوصيات المناسبة إلى قيادة الجامعة واإلدارات ذات العالقة ،التي تسهم في معالجة المشكلة ذات
العالقة بموضوع الدراسة ونتائجها.
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فرضيات الدراسة:
تسعى هذه الدراسة -انطالقًا من مشكلتها وأهدافها-إلى اختبار الفرضيات اآلتية:
الفرضية الرئيسة األولى (:)H01
ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية معنوية للتعويضات المالية في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن.
وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات اآلتية:
الفرضية الفرعية األولى (:)H01-1
ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية معنوية لألجور في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن.
الفرضية الفرعية الثانية (:)H01-2
ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية معنوية للحوافز المالية في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن.
الفرضية الفرعية الثالثة (:)H01-3
ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية معنوية للبُعد المالي للترقية في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن.
الفرضية الرئيسة الثانية (:)H02
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية معنوية بين تأثيرات كل من :األجور ،والحوافز المالية ،والبُعد المالي للترقية في
التمكين النفسي لموظفي جامعة عدن.

أنموذج الدراسة:
تم تصميم أنموذج الدراسة بنا ًء على مشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها ،حسب الشكل رقم ( )1الذي يوضح
متغير الدراسة المستقل (التعويضات المالية) ،ومتغير الدراسة التابع (التمكين النفسي للموظفين) ،وأبعادهما.
الشكل رقم ( :)1أنموذج الدراسة

الشكل رقم ( :)1أنموذج الدراسة
التمكين النفسي للموظفين:
التمكين النفسي للموظفين:

التعويضات المالية:
األجور

الحوافز المالية

المعنى (أهمية العمل)

H01-1
H01

H01-2

البُعد المالي للترقية

H01-3

H02

الكفاية (الجدارة)
االستقاللية وحرية التصرف
التأثير اإلدراكي

المصدر :إعداد الدراسة (.)8585
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اإلطار النظري
مفهوم التعويضات المالية:
تُعد التعويضات وظيفة من وظائف إدارة الموارد البشرية التي تتعامل مع جميع أنواع المكافآت التي يحصل عليها
الموظف مقابل أدائه لعمله (بسيوني .)881 :8552 ،وتُعرف التعويضات بأنها" :كل ما يحصل عليه الموظفون من
قبل المنظمة كعائد على أعمالهم أو خدماتهم التي قاموا بها" .)ydnoM & Rebort, 8550: 827( .وتقسم التعويضات
على قسمين ،هما:
 .1تعويضات مالية:
هي تلك التعويضات التي تجعل المنظمة مكانًا مناسبًا للعمل ،وتجعل الوظيفة مصد ًرا اقتصاديًًّا لكل فرد عامل يتمكن
من خالل ما يحصل عليه من أجور وامتيازات من تغطية التكاليف المعيشية ،ويتمحور الهدف األساسي من التعويضات
المالية في جذب الموظف للعمل ،وتحفيزه لتقديم الجهد المطلوب في سبيل تحقيق األداء المرغوب من قبل المنظمة
(القحطاني .)885 :8510 ،وتشمل التعويضات المالية (بسيوني )885 :8552 ،و(كافي:)161 :8517 ،
أ .التعويضات النقدية :وتمثل مجموع المبالغ النقدية التي تدفعها المنظمة للموظف الذي يعمل لديها لقاء إسهاماته
التي يقدمها لها عن طريق أدائه وسلوكه ونشاطه في العمل.
ب .التعويضات غير النقدية :وتمثل جميع العوائد واالمتيازات غير النقدية (العينية) التي تقدمها المنظمة
للموظفين لديها .أي إنها تعويضات مادية ليست في صورة نقود ،ولكن يمكن التعبير عنها بالنقود.
 .2تعويضات غير مالية:
هي المزايا والمنافع التي يمكن أن تحققها المنظمة للموظف ،والتي تعزز والءه وانتماءه للمنظمة .أي إن تلك
التعويضات ليست التزا ًما ماليًًّا تتحمله المنظمة ،وإنما التزام معنوي ذو تكاليف قد تكون عالية إذا افتقرت برامج
ُ
التعويضات
التعويضات غير المالية إلى حُسن التخطيط وكفاية اإلدارة والمتابعة (القحطاني .)885 :8510 ،وتشمل
ت غي َر النقدية المباشرة وغير المباشرة (بسيوني.)885 :8552 ،
غير المالية المدفوعا ِ
أبعاد التعويضات المالية:
تقتصر هذه الدراسة على التعويضات المالية وقياس أثرها في التمكين النفسي موضوع الدراسة ،وتشمل
التعويضات المالية األبعاد اآلتية:
 .1األجور:
هي جميع أشكال التعويضات المادية والخدمات والمنافع التي يحصل عليها الموظف من المنظمة مقابل الجهد الذي
يبذله في العمل ،وطاقاته وإمكانياته كافة ،وقيامه بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالوظيفة إسها ًما منه في تحقيق أهداف
المنظمة (كافي .)145 :8517 ،فاألجر الذي يتم تحديده وفقًا لعملية تقييم األعمال في هيكل األجور يُعبِّر عن قيمة
األجر األساسي وليس الحقيقي ،وهذا األجر ال يوفر األداء الفعَّال للموظفين؛
إذ إن تصميمه يعود إلى الوظيفة نفسها ال إلى ما يستحقه الفرد العامل وفق األداء المتحقق من قبله ،ولذا ال بد من
وجود هيكل للحوافز المادية التي تشجع األفراد على األداء الفعَّال ،من خالل ربط تلك الحوافز باألداء (حمود والخرشة،
.)185 :2015
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 .2الحوافز المالية:
وهي المدفوعات التي تُدفَع للموظفين في شكل نقدي أو عيني؛ من أجل العمل على زيادة معدالت اإلنتاجية في
شكل مباشر أو غير مباشر ،بحيث تعد العالوات والمشاركة في األرباح حواف َز مادية (حمداوي .)101 :8551 ،وهي
تمثل متطلبات دوافع الموظفين الواجب إشباعها في شكل المكافآت المالية ،والمشاركة في األرباح ،وبدل االنتقاالت،
وصرف الوجبات الغذائية المجانية (المغربي .)160 :8516 ،ويمكن تقسيم الحوافز المالية على نوعين ،هما
(القحطاني:)121-124 :8510 ،
أ .الحوافز المالية المباشرة :وهي تشكل القدرة الشرائية للفرد التي تمكنه من إشباع حاجاته الفردية واألسرية
من السلع والخدمات سوا ًء كانت أساسية أم كمالية ،وتشمل الحوافز المالية المباشرة األجر األساسي وملحقاته
من أجر إضافي ،وحوافز إنتاج ،وعالوة دورية ،ومكافآت بأنواعها ،وبدالت ،واشتراك في أرباح المنظمة.
ب .الحوافز المالية غير المباشرة :وتشمل هذه الحوافز خدمات اجتماعية تقدم للموظفين بالمنظمة مثل التغذية،
والسكن ،والمواصالت ،والتثقيف والتعليم ،والترويح والرياضة ،والخدمات الطبية ،ودور الحضانة.
 .3الترقيات اإلدارية:
وهي أكثر الطرق شيوعًا ،إذ تلجأ المنظمات إلى ملء شواغرها عن طريق ترقية الموظفين إلى وظيفة شاغرة ذات
مسؤوليات أعلى ،على أن تكون مؤهالت الموظف معروفة مسبقًا ،وتتم الترقية إما عن طريق الترفيع مكافأةً للوالء
واالنتماء والعطاء ،وإما عن طريق اعتبار األقدمية نتيجة انقضاء مدة زمنية محددة ،وإما عن طريق االختبار بأن تتم
الترقية وفق الجدارة أو المهارة التي يتمتع بها الموظف (كشواي( ،)68 :8556 ،درة والصباغ،)814 :8552 ،
(برنوطي( ،)881 :8551 ،عباس وعلي( ،)41 -62 :1111 ،الوليد( ،)41: 8551 ،حمود والخرشة- 16 :8515 ،
( ،)14رشيد.)745 :8551،
وينظر كافي ( )14 :8517إلى الترقية من منظور الربح والخسارة ،إذ يعدها ربح موظف للمستوى اإلداري الذي
تمت ترقيته إليه ،وخسارة موظف للمستوى اإلداري الذي حدثت فيه الترقية .كما ينظر (المغربي)167-160 :8516 ،
إلى الترقية على أنها نوع من الحافز غير المادي (المعنوي) ،إذ تمثل مزيدًا من السلطة والمركز االجتماعي ،ومن
ناحية أخرى تتضمن الترقية أج ًرا أعلى ،ومن ثَ َّم تعد حاف ًزا ماديًًّا؛ ألنها تتضمن عائدًا ماليًا.
لذا ينظر الباحثون إلى الترقية على أن حالها حال الحوافز ،فهي تشمل تعويضات مادية ومعنوية ،وهي التي تدفع
الموظفين إلى السعي للحصول على الترقية إلشباع رغباتهم وحاجاتهم المادية والمعنوية ،وهذه الدراسة تتطرق للبُعد
المالي للترقية بصفته أحد أبعاد التعويضات المالية.
مفهوم التمكين:
يعد التمكين من األساليب اإلدارية الحديثة والفعَّالة لدى معظم المنظمات في كل القطاعات ،سوا ًء العامة أم الخاصة،
الصناعية أم الخدمية ،إذ له أثر كبير في تعزيز ثقة الموظفين بإداراتهم ،وتحقيق الرضا الوظيفي واألداء بشكل عام لما
يسهم به في تحقيق أهداف المنظمة.
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ويُعرَّف التمكين بأنه زيادة االهتمام بالموظفين من خالل توسيع صالحياتهم ،وإثراء كمية من المعلومات التي
تُعطى لهم ،وتوسيع فرص المبادرة والمبادأة التخاذ قراراتهم ومواجهة مشكالتهم التي تعترض أداءهم (الكبيسي،
.)106 :8557
كما يرى ( )4AsA0A ,i azhAi,i rAi,a,i, rdgsAo,i 8515:7أنه امتداد للعمليات التعليمية من خالل
االتصاالت وممارسة النقد وإبداء اآلراء وممارسة العمل الفرقي ،وذلك لزيادة المعرفة والمهارات والدافعية .وهناك
نوعان من التمكين ،هما:
 .1التمكين اإلداري:
ويُعرف بأنه إدراك الموظفين لمعنى التمكين الذي يعزز اإلخالص لديهم ،وتكريس أنفسهم لالهتمام بالزبائن
الخارجيين ،وتعزيز الرضا للزبون الداخلي ( .)Spreitzer, 2007: 6ويعني ذلك إعطاء الموظف القوة ،وإتاحة
الفرصة له لتقديم أفضل ما يمتلكه من قدرات وخبرات مكنونة لديه ،وذلك يؤدي إلى اإلبداع والتفوق للمنظمة (الطاهر،
ومرزوق .)4 :8551 ،وهو أحد المبادرات الفعَّالة التي يقوم بها القادة في المنظمة تجاه الموظفين ،والتي من شأنها
منح مزيد من السلطات لهم في أداء أعمالهم ،مع تعهد الموظفين والتزامهم بمسؤولية االستخدام الف َّعال لهذه السلطات،
مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل لكل الموظفين والمنظمة (الوادي .)2 :8518 ،وقد توسع (جواد وحسن:8554 ،
 )11في تعريفه حينما عرَّفاه بأنه عملية تأهيل الموظفين في تحديد أهداف عملهم الشخصي ،ومسؤولية إنجازه ،واتخاد
القرارات في مجال معالجة المشكالت التي تواجههم ،وحلها في إطار المسؤولية المنوطة بهم والسلطة الممنوحة لهم
ً
فضال عن حرية التصرف التي يتلقونها لمواجهة الحالة في ضوء المواقف المختلفة
من قبل المستويات اإلدارية العليا،
في العمل .كذلك عرَّفه ( )e,n0nei anneniie die , e,z dni 8517: 45بأنه حاجة الموظف التخاذ المبادرة
وتبني المخاطرة وتحفيز االبتكار والتعامل مع عدم التأكد العالي.
 .2التمكين النفسي:
يركز التمكين النفسي على الحالة النفسية للفرد ،وليس على البناء االجتماعي أو الممارسات اإلدارية ،وعلى إحساس
الفرد بشعور السيطرة على عمله ،وفي هذا يختلف عن التمكين اإلداري الذي يركز على توزيع القوة على الموظفين
في جميع المستويات ،فالتمكين النفسي يركز على كيفية إدراك الموظفين لعملهم ،وهذا يُبرز التمكين كمعتقدات فردية
يمتلكها األفراد ألدوارهم وعالقتهم بمنظماتهم ( .)6 ie, seii 8554: 6ويشير (  )،uXi e, , 6X8552إلى أن
النظرية الحديثة في التمكين تقترح أن جوهر التمكين هو عملية التبصير وتأكيد المعرفة ،والخبرة ،ودافعية الموظفين
أنفسهم ،وزيادة كفايتهم الذاتية ،ومن ثم القضاء على شعورهم بالعجز ،وهناك جانبان مختلفان تما ًما بشأن التمكين،
أحدهما سلوك الرئيس الذي يفوض مرؤوسيه ،واآلخر الحالة النفسية للمرؤوس التي تنبثق من سلوك التمكين للرئيس،
الذي يُسمى إدراك التمكين ،أو التمكين النفسي.
ويُعرف التمكين النفسي بأنه عملية تحسين شعور الفرد بالكفاية الذاتية بين المشاركين التنظيميين ،من خالل االبتعاد
عن اإلستراتيجيات الموجهة نحو االلتزام ،والنظر إليه كونه أداةً لتشجيع الموظفين على التفكير في أنفسهم ،وفي شأن
متطلبات وظائفهم ،وتطوير مغزى القيام بالمهام الموكلة لهم ،وتحسين مستويات جدارتهم ( Bdn,Azi BAi iAai
.)2ehhA i , 6 An dn 8515: 088
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كما أن التمكين النفسي يعتمد على تهيئة الظروف المالئمة لزيادة الدافع إلنجاز المهمة من خالل تنمية اإلحساس القوي
بالكفاية الشخصية ( .)ieei 3en0,n , iXeaeii 8550: 802ويشير ()6 AnoAi , ad gaAni 8515: 8
إلى أن التمكين النفسي يكون موجودًا حينما يدرك الموظفون أنهم يمارسون بعض السلطة في عملهم .والتمكين النفسي
ليس سمة شخصية ثابتة ،وهو يشتمل على مجموعة إدراكات تشكل بيئة العمل.
أبعاد التمكين النفسي:
التمكين النفسي مفهوم متعدد الوجوه ،وغالبًا ما يعرف في األدب اإلداري من خالل أربعة أبعاد مميزة ومستقلة
ويكمل بعضها بعضًا ،وهي التي تخلق الشعور الداخلي والتوجه نحو العمل ،وتتمثل تلك األبعاد في اآلتي:
 .1المعنى (أهمية العمل):
ويعني إحساس المرؤوس وشعوره بأن المهام التي يؤديها ذات معنى وقيمة بالنسبة له ولآلخرين وللمنظمة .ويعتمد
إدراك معنى العمل على األهمية التي تتمتع بها الوظيفة في التنظيم ،ومدى تأثيرها في الوظائف األخرى في التنظيم،
وكذلك أهميتها من حيث مدى إسهامها في تحقيق األهداف الكلية للمنظمة ،ومن جهة أخرى مدى توافر وتنوع المهام
التي يمتلكها الموظف في إنجاز مهام وظيفته ،فكلما زادت هذه العوامل كلما أدرك الموظف معنى وظيفته وقيمتها،
ومن ثَ َّم يصبح عمله محر ًكا له بالوالء وااللتزام (الشاويش.)18 :2007،
 .2الكفاية (الجدارة):
يشير بُعد الكفاية أو الجدارة إلى الدرجة التي يمكن أن يؤدي الموظف عندها أنشطة الوظيفة بمهارة .وتتأثر الكفاية
الذاتية للموظف بثالثة متغيرات هي :الدعم التنظيمي ،وتوافر المعلومات ،والتدريب (المسدي.)070 :8551 ،
 .3االستقاللية وحرية التصرف:
إن االستقاللية وحرية التصرف تعني درجة الحرية التي يتمتع بها الموظف في اختيار طرق وأساليب تنفيذ مهام
عمله ،والذي ينعكس على سلوك الموظف معب ًرا عنه بالمهام واألدوار والممارسات الوظيفية (الشاوش.)18 :2007 ،
 .4التأثير اإلدراكي:
يشير هذا البُعد إلى إدراك الموظف لتصرفاته على أنها مميزة في صورة تحقق الغرض من الوظيفة ،وتحدث
تأثيرات في بيئة العمل الخاصة بالموظف ،أي إن هذا البُعد يعني اعتقاد المرؤوس بأن له تأثيرً ا في القرارات التي يتم
اتخادها ،والسياسات التي تضعها المنظمة ،خاصة تلك المتعلقة بوظيفته (الشاوش.)19 :2007 ،

الدراسات السابقة:
ا
أوال :الدراسات العربية:
 .1دراسة (الكسادي وبن كليب :)8511 ،والتي استهدفت معرفة أثر تقلبات أسعار الصرف في التعويضات المالية.
استخدمت الدراسة أسلوب المقابلة ومصادر البيانات الثانوية؛ للحصول على بيانات مالية ،وتمت معالجة البيانات
باستخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط ،كما تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي .وقد توصلت الدراسة إلى عدة
من النتائج ،من أهمها :وجود أثر ذي داللة إحصائية لتقلبات أسعار الصرف في التعويضات المالية بأبعادها
مجتمعة ومنفردة (األجور والحوافز) لموظفي جامعة حضرموت ،اليمن.
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 .2دراسة (إبراهيم :)8514 ،والتي استهدفت اختبار دور التمكين النفسي بوصفه وسيطًا في العالقة بين سلوك المواطنة
التنظيمية وااللتزام التنظيمي ،من خالل استبانة ُو ِّزعَت على عينة من ( )16طبيبًا ومعاونًا طبيًًّا ،وموظفين آخرين
في عينة من المستشفيات األهلية ببغداد – الرصافة – العراق .وتوصلت في أهم نتائجها إلى وجود أثر متوسط
للتمكين النفسي في العالقة بين سلوك المواطنة التنظيمية وااللتزام التنظيمي.
 .3دراسة (قرقط :)8514 ،سعت الدراسة إلى قياس أثر الثقافة التنظيمية في تحقيق التمكين النفسي لدى الموظفين
بمديرية بسكرة ،الجزائر .تكونت عينة الدراسة من ( )00موظفًا ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
واالستبانة أداةً لجمع المعلومات .توصلت الدراسة إلى عدة من النتائج أهمها :وجود أثر إيجابي للثقافة التنظيمية
في تحقيق التمكين النفسي للموظفين ،كما أظهرت الدراسة أيضًا وجود تأثير إيجابي للثقافة التنظيمية في أبعاد
التمكين النفسي :الجدارة ،االستقاللية ،التأثير ،المعنى.
 .4دراسة (حسين :)8516 ،استهدفت الدراسة معرفة أثر التمكين الهيكلي والنفسي للموظفين في رضا العمالء لشركات
التأمين في مدينة الالذقية بسوريا .استُخ ِد َم األسلوب االستنتاجي منهجًا للدراسة ،واالستبانة أداةً رئيسةً لجمع
المعلومات .تكونت عينة الدراسة من ( )855موظف .كانت أهم النتائج وجود مستوى مرتفع للتمكين النفسي في
شركات التأمين بالالذقية ،كما أظهرت النتائج وجود أثر للتمكين الهيكلي والنفسي للموظفين في رضا العمالء،
وأن هناك أث ًرا إيجابيًًّا لمحددات التمكين النفسي الوظيفي في أبعاد رضا الموظفين ممثلة في كل من االستقاللية،
والتطوير ،واالتصال الفعَّال.
 .5دراسة (برنيَ :)8517 ،ر َمت هذه الدراسة إلى بيان طبيعة العالقة بين التمكين اإلداري والتمكين النفسي لدى
الموظفين في القطاع الصحي الخاص في والية بسكرة في الجزائر .ولتحقيق أهداف الدراسة د ُِر َست عينة مؤلفة
من ( )01موظفًا من مختلف منظمات الرعاية الصحية الخاصة في الوالية .وكانت أبرز نتائج الدراسة أن مستوى
التمكين اإلداري والنفسي لدى الموظفين في هذا القطاع كان كبي ًرا ،وأن العالقة بين التمكين اإلداري والتمكين
النفسي قوية وموجبة.
 .6دراسة (القثامي :)8551 ،والتي تو َّخت التعرف إلى مستوى إدراك الموظفين بمستشفى قوى األمن بمدينة الرياض
بالتمكين النفسي وعالقته بالوالء التنظيمي ،من خالل استبانة موزعة على ( )815من الموظفين والموظفات.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود عالقة بين التمكين النفسي والوالء التنظيمي.
ثان ايا :الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ( :)yenh Ano 6Xni 8511والتي استهدفت دراسة دور التمكين النفسي في مشاركة العمل ألعضاء
هيئة التدريس في جامعة الصين ،واآلثار المترتبة على كل من أعضاء هيئة التدريس ومديري الجامعات .اعتمدت
الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدمت االستبانة أداةً لجمع البيانات من عينة مكونة من ( )168من
أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة في الصين .توصلت الدراسة إلى عدة من النتائج أهمها أن متغيرات
الجنس والعمر والمؤهل وكذلك المنصب الوظيفي لها أثر كبير في مستوى التمكين النفسي والمشاركة في العمل.
كما أظهرت النتائج أن التمكين النفسي مرتبط بشكل إيجابي بجميع أبعاد المشاركة في العمل .إضافة إلى ذلك بينت
أن هناك دو ًرا إيجابيًًّا للتمكين النفسي في المشاركة في العمل ،وال سيما بُعدَي المعنى والكفاية.
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كما أكدت النتائج أن تدرك الجامعة أهمية التمكين النفسي ودوره ،وخلق بيئة داعمة لتعزيز التنمية المهنية ألعضاء
هيئة التدريس ،والتي بدورها يمكن أن تزيد من إنتاجية الجامعات.
 .2دراسة ( :) iAze ,di ahA gAn,zA Ano 2X XineAni 8511والتي سعت إلى معرفة العالقة بين التعويضات
المالية وضغوط العمل والرضا الوظيفي في شركة البيع بالتجزئة في إندونيسيا .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي ،واالستبانة أداةً رئيسةً لجمع البيانات .تكونت عينة الدراسة من ( )154موظفين يعملون في شركات البيع
بالتجزئة في ساماريندا بإندونيسيا .توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن التعويضات المالية لم يكن لها تأثير في
ضغوط العمل .كما وجدت أن هناك عالقة إيجابية وقوية بين التعويضات المالية والرضا الوظيفي .كما أشارت
إلى أ ن ضغط العمل له عالقة بالرضا الوظيفي وتأثير فيه ،ولكن في االتجاه المعاكس (تأثير سلبي) .كما أشارت
النتائج إلى أن منظمات البيع بالتجزئة بحاجة إلى تطوير حزم التعويضات؛ للحفاظ على مستوى رضا الموظف،
ومن ثم على األداء.
 .3دراسة ( :)e,oMAz X ,i 8511والتي استهدفت معرفة أثر التمكين النفسي والتعويضات في أداء الموظفين في
المنظمات اإلقليمية بمدينة دينسابار بإندونيسيا ،حيث شملت العينة العشوائية على ( )155موظف .اظهرت نتائج
الدراسة أن التمكين والتعويضات وااللتزام التنظيمي ترتبط ارتباط إيجابي بأداء الموظف .إضافة إلى ذلك بينت
النتائج أن التمكين والتعويضات من أهم عوامل تطوير وتحسين أداء الموظفين عينة الدراسة.
 .4دراسة ( :)،aAsAi yAgaddoi om,zi , aAsA 8510والتي استهدفت معرفة أثر تمكين الموظفين في
الرضا الوظيفي للموظفين في قطاع الشركات المصرفية في باكستان ،من خالل استبانة ُو ِّزعَت على ( )20مدي ًرا
في عينة من المصارف الباكستانية .وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان أبرزها وجود تأثير معنوي إيجابي للتمكين
النفسي في الرضا الوظيفي للموظفين بالشركات المصرفية عينة الدراسة.
ُ
جريَت الدراسة لمعرفة مستوى إدراك عوامل التمكين النفسي في
 .5دراسة ( :)0gAn, Ano yd0g Ai,Ai 8518أ ِ
المؤسسات الخدمية في طهران .تكون مجتمع الدراسة من ( )055موظف يعملون في المنظمات الخدمية العاملة
في طهران (إيران) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )62موظفًا .تم تحليل البيانات عن طريق اإلحصائيات الوصفية،
وكذلك اإلحصائيات االستداللية مثل  ez -0و  .mAM a4o a-oneوقد أظهرت النتائج اختالفًا كبي ًرا في
وجهات نظر الرجال والنساء والموظفين في الرتب التنظيمية المختلفة عن تمكينهم النفسي.
 .6دراسة ( :)aAmA i 8511والتي سعت إلى معرفة أثر التمكين النفسي في التزام الموظفين .اعتمدت الدراسة على
المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات .تكونت عينة الدراسة من ( )100من الموظفين
العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات والمصارف والتأمين في الهند .توصلت الدراسة إلى نتائج كان أهمها
وجود أثر للتمكين النفسي في التزام الموظفين العاملين بتلك الشركات .كما أكدت أهمية الدور الكبير للتمكين
النفسي في تعزيز رضا الموظفين والتزامهم تجاه وظائفهم والمنظمات التي يعملون بها.
 .7دراسة ( :) 0geidni 8515والتي استهدفت معرفة أثر التمكين النفسي والرضا الوظيفي في االلتزام التنظيمي
للموظفين في الشركات الدولية العاملة في جنوب إفريقيا .شملت الدراسة عينة مكونة من ( )185موظفًا يعملون
في األقسام اإلدارية ،والهندسية ،واإلنتاج ،والجودة ،والتجارة في الشركات محل الدراسة .أهم نتائج الدراسة:
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وجود تأثير للتمكين النفسي والرضا الوظيفي في االلتزام الوظيفي للموظفين ،إذ بينت أن تأثير الرضا الوظيفي
أكبر م ن التمكين النفسي في تلك المنظمات .إضافة إلى ذلك أكدت الدراسة انخفاض مستوى التعويضات المالية،
وأن ضعف فرص التطوير والترقية يؤثر سلبيًًّا في الرضا الوظيفي للموظفين ،ومن ثَ َّم على التزامهم التنظيمي في
الشركات محل الدراسة.

مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة:
بالنظر إلى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة سواء العربية منها أم األجنبية= نجد أنها جاءت متنوعة
في أهدافها ،ونتائجها ،وبيئات تطبيقها ،وكذلك األبعاد والقطاعات التي تناولتها كقطاع التعليم ،واألمن ،والصحة،
واالقتصاد ،وغيرها .وقد أفادت هذه الدراسة من تلك الدراسات في بلورة فكرة الدراسة ،وتحديد متغيراتها ،والعالقة
فيما بينها ،واستخدام المنهج المناسب لتحقيق أهداف الدراسة ،كما أفادت من تلك الدراسات في إعداد أداة الدراسة
(االستبانة) بما يتوافق مع أهدافها ،واألساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات ومعالجتها.

ما يميز هذه الدراسة:
تتفق هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في تناولها لمتغير التمكين النفسي بأبعاده المختلفة ،لكنها تتباين معها
في المتغيرات األخرى التي ارتبطت بمتغير التمكين النفسي كااللتزام الوظيفي ،والرضا الوظيفي ،والمواطنة التنظيمية،
والثقافة التنظيمية ،ورضا العمالء ،والوالء التنظيمي ،وغيرها ،وما يميز هذه الدراسة هو تناولها لمتغير التعويضات
المالية وعالقته بالتمكين النفسي ،وتناول البُعد المالي للترقية في ضمن أبعاد متغير التعويضات المالية.
إضافة إلى ذلك افتقرت الدراسات السابقة للدراسات المشابهة وذات العالقة في البيئة اليمنية ،باستثناء دراسة
ُ
جريَت في بيئات مختلفة عربية وأجنبية ،وعليه تمثل
(الكسادي وبن كليب ،)8511 ،إذ إن أغلب الدراسات السابقة أ ِ
هذه الدراسة إضافةً للمعرفة بنتائجها من واقع البيئة والثقافة اليمنية ،كونها أُجريت في جامعة عدن بمحافظة عدن
اليمنية.

منهجية الدراسة إجراءاتها
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل خصائص عينة الدراسة ،ومتغيراتها ،وأبعادها ،واختبار
فرضياتها؛ سعيًا لتحقيق أهدافها ،والوصول إلى االستنتاجات والتوصيات.

مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين اإلداريين في جامعة عدن البالغ عددهم ( )1720موظفًا وموظفة ،وقد تم
رج َع منها ( )705استبانة بنسبة استجابة
توزيع ( )055استبانة على عينة عشوائية من الموظفين اإلداريين بالجامعة ،استُ ِ
بلغت ( ،)%15منها ( )00استبانة غير صالحة للتحليل اإلحصائي ،ومن ثم بلغ عدد االستبانات التي تم تحليلها ()714
استبانة من إجمالي االستبانات بنسبة (.)%20.7
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أساليب التحليل اإلحصائي:
لغرض تحليل البيانات تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي ( )6 66لتحليل فقرات االستبانة التي استخدمت
مقياس (ليكرث الخماسي) ،إذ يمثل الرقم ( )0أعلى درجة لإلجابة بـ(موافق بشدة) ،والرقم ( )1لإلجابة بـ(غير موافق
على اإلطالق) وهي أدنى درجات المقياس.
ولغرض اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها؛ استخدمت الدراسة مجموعة من األساليب اإلحصائية ،هي:
 .1مقياس اإلحصاء الوصفي ( :)Descriptive Statistic Measuresوذلك لوصف خصائص عينة الدراسة
اعتمادًا على النسب المئوية والتكرارات ،واإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وترتيب أبعاد الدراسة حسب أهميتها
النسبية باالعتماد على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 .8حساب المتوسط الحسابي؛ للوقوف على استجابة أفراد العينة وتحليلها.
 .0اختبار ألفا كرونباخ ( )an gA lidnhAlgلقياس ثبات أداة الدراسة ،واختبار التجزئة النصفية لقياس صدق
األداة.
 .7تحليل االنحدار البسيط ( :)6,a ne aehiezz,dn anAnMzezالختبار أثر المتغير المستقل في المتغير
التابع.
 .0االنحدار الخطي المتعدد :لمعرفة تأثير متغيرات الدراسة مجتمعة معًا في المتغير التابع.
 .6اختبار ويلكوكسن :الختبار اتجاه آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات الدراسة (اختبار اتساق اإلجابات عن
الفقرة الواحدة) ،وهو اختبار لمتوسط اإلجابات عند الوسط الفرضي للدراسة ويساوي (.)0
 .4اختبار مان وتني ( :)yAnn eg, neMلقياس درجة الفروق بين المتغيرات المستقلة والتابعة.

مصادر جمع البيانات والمعلومات:
اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسيين لجمع المعلومات ،هما:
 .1المصادر الثانوية:
استندت الدراسة إلى الكتب ،والدراسات ،والرسائل العلمية ،والدوريات ،واألبحاث المنشورة ،والتقارير ،والندوات
العلمية المتخصصة ذات العالقة بموضوع الدارسة.
 .2المصادر األولية:
تم اعتماد االستبانة أداةً رئيسةً للدراسة لجمع البيانات األولية وتوزيعها على عينة الدراسة من الموظفين اإلداريين
في ديوان رئاسة جامعة عدن ،والكليات واإلدارات التابعة.

أداة الدراسة:
استخدمت الدراسة االستبانة أداةً رئيسةً لجمع البيانات الالزمة لموضوع الدراسة ،وقياس رأي أفراد عينة الدراسة
عن أثر التعويضات المالية في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن .كما استندت الدراسة في تصميم االستبانة
إلى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة ،مثل دراسات( :المسدي ،)8551،و(الشاوش،)8554،
و(الطراونة والمبيضين ،)8511 ،و( ،)Spreitzer, 1996و(en gdXzei 1115

 .)0gdaAz ,وتكونت أداة

الدراسة من األجزاء اآلتية:
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القسم األول:
يحتوي هذا القسم على البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة ،إذ تضمن خمسة متغيرات هي :النوع (الجنس)،
والعمر ،والمؤهل العلمي ،والمستوى الوظيفي ،وسنوات الخدمة بالوظيفة الحالية.
القسم الثاني:
تضمن هذا القسم المعلومات عن متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة ،وينقسم إلى جزأين ،هما:
الجزء األول :ويتضمن ( )10فقرة خصصت لقياس متغير التعويضات المالية ،موزعة على ثالثة أبعاد ،هي:
 .1البُعد األول :ويشمل الفقرات من ( )0-1خصصت لقياس بُعد األجور.
 .8البُعد الثاني :ويشمل الفقرات من ( )15-6خصصت لقياس بُعد الحوافز المالية.
 .0البُعد الثالث :ويشمل الفقرات من ( )10-11خصصت لقياس البُعد المالي للترقية.
الجزء الثاني :ويتضمن ( )10فقرة تقيس أبعاد متغير التمكين النفسي ،موزعة على أربعة أبعاد ،هي:
 .1البُعد األول :ويشمل الفقرات ( )0-1خصصت لقياس بُعد المعنى (أهمية العمل).
 .8البُعد الثاني :ويشمل الفقرات ( )6-7خصصت لقياس بُعد الكفاية (الجدارة).
 .0البُعد الثالث :ويشمل الفقرات ( )15-4خصصت لقياس بُعد االستقاللية وحرية التصرف.
 .7البُعد الرابع :ويشمل الفقرات ( )10-11خصصت لقياس بُعد التأثير اإلدراكي.
صدق أداة الدراسة:
ضت في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين،
ُر َ
الختبار صدق األداة الرئيسة (االستبانة)؛ ع ِ
وذلك للتحقق من مدى صدق محتواها ومالءمتها ومناسبة كل فقرة منها للمجال الذي تنتمي إليه ،ونتج عن ذلك بعض
التعديالت في ضوء آراء المحكمين ومالحظاتهم القيمة التي أسهمت في ظهور االستبانة بشكلها النهائي.
ثبات أداة الدراسة:
اختُبِ َر ثبات أداة الدراسة من خالل معامل (ألفا كرونباخ) لالتساق الداخلي ،وقد بلغت قيمة ألفا كرونباخ لجميع متغيرات
الدراسة ( ،) 5.16وهو معامل قوي يجعل من االستبانة أداة مناسبة لجمع البيانات ،إذ بلغت قيمته لمتغير التعويضات
المالية ( ،)5.11كما بلغت قيمته لمتغير التمكين النفسي ( ،)5.17وهي معامالت قوية تجعل من االستبانة أداة مناسبة
لجمع البيانات المتعلقة بالدراسة ،وأظهرت نتائج االختبار أن معامل الصدق الكلي لألداة بلغت قيمته ( ،)5.11وهو
معامل قوي يجعل األداة تتمتع بالصدق لما أُ ِع َّدت له ،كما هو موضح في الجدول رقم (.)1
جدول (:)1
معامال الصدق والثبات ألداة الدراسة
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

معامل سبيرمان للتجزئة
النصفية

الرقم
1

التعويضات المالية

15

0.91

0.86

8

التمكين النفسي

33

0.94

0.90

االستبانة

48

0.96

0.91

المتغيرات
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المصدر :إعداد الدراسة (8585م).
حدود الدراسة:
 .1الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على متغيرات محددة تبحث أثر التعويضات المالية في التمكين النفسي
للموظفين.
 .8الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على الموظفين اإلداريين بجامعة عدن.
 .0الحدود المكانية :اقتصرت على جامعة عدن بالجمهورية اليمنية.
 .7الحدود الزمانية :اقتصرت الدراسة على المدة من يناير إلى مارس 8585م.

النتائج ومناقشتها
يتناول هذا الجزء من الدراسة وصف نتائج الدراسة ومناقشتها بنا ًء على المعلومات التي تم جمعها وتحليلها كما
يأتي:
ا
أوال :خصائص عينة الدراسة الشخصية والوظيفية:
في هذا الجزء تم وصف تحليل بيانات خصائص عينة الدراسة الشخصية والوظيفية على النحو اآلتي:
جدول (:)2
يوضح توزيع خصائص عينة الدراسة الشخصية والوظيفية
الر
قم

المتغير

1

النوع (الجنس)

العمر
8

0
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المؤهل العلمي

الرتبة

الفئات

العدد

النسبة

ذكر

180

70.8

8

أنثى

237

06.2

1

أقل من  25سنة

6

1.4

0

من  25إلى أقل من  35سنة

141

33.8

8

من  35إلى أقل من  45سنة

156

37.4

1

من  45إلى أقل من  55سنة

75

18.0

0

 55سنة فأكثر

39

9.4

7

ثانوية عامة وما دونها

57

13.7

0

دبلوم بعد الثانوية

63

15.1

8

بكالوريوس

246

59.0

1

عال بعد البكالوريوس
دبلوم ٍ

9

2.2

7

ماجستير

36

8.6

0
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7

0

دكتوراة

6

1.4

0

مدير عام

60

14.4

7

نائب مدير عام

22

5.3

6

مدير إدارة

98

23.5

8

نائب مدير إدارة

52

12.5

0

رئيس قسم

101

24.2

1

موظف مختص

84

20.1

0

أقل من  5سنوات

87

5.8

6

من  5إلى أقل من  10سنوات

45

10.8

0

من  10إلى أقل من  15سنة

69

16.5

0

من  15إلى أقل من  20سنة

63

15.1

7

من  20إلى أقل من  25سنة

114

27.3

1

 25سنة فأكثر

102

24.5

8

-

417

%111

-

المستوى
الوظيفي

سنوات الخدمة
بالوظيفة
الحالية

اإلجمالي
المصدر :بيانات الدراسة الميدانية (8585م).

يالحظ من الجدول رقم ( )8أن أكثر من نصف عينة الدراسة من اإلناث وبنسبة  ،%06.2و %70.8من الذكور،
ويعود ذلك إلى المستوى التعليمي والثقافي لمدينة عدن التي تعد أكثر تحض ًرا وتشجيعًا لعمل الفتاة مقابلةً بمحافظات
اليمن األخرى ،إضافة إلى مشاركة المرأة للرجل في كثير من األعمال في مختلف المنظمات ومنها جامعة عدن .كما
قد يعود ذلك إلى طبيعة األعمال اإلدارية في ديوان الجامعة .ويبين الجدول أن الفئة العمرية من ( 00إلى أقل من 70
سنة) احتلت المرتبة األولى بنسبة  %04.7من إجمالي عينة الدراسة ،في حين أن فئة من تقل أعمارهم عن  80سنة
احتلت المرتبة األخيرة بنسبة ،%1.7
ويشير متغير العمر إلى أن غالبية أفراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم بين  80وأقل من  70سنة بنسبة تجاوزت
 ،%45ويمثل ذلك مؤش ًرا إيجابيًًّا إلى وجود مزيج من الموظفين من الشباب وآخرين من ذوي الخبرة ،والذي قد يسهم
بشكل كبير في كفاية األداء وفاعليته .كما تشير البيانات إلى تنوع المؤهالت ألفراد عينة الدراسة ،فكان أعالها نسبة
الذين يحملون درجة البكالوريوس  %01في المرتبة األولى ،وأقلها درجة الدكتوراة التي كانت في المرتبة األخيرة
بنسبة  .%1.7وبشكل عام يحمل غالبية أفراد عينة الدراسة مؤهالت جامعية (بكالوريوس ،ماجستير ،دكتوراة) بنسبة
 ، %41.8وهذا يعود إلى طبيعة القطاع التعليمي الجامعي الذي يعملون به ،والذي يتطلب استقطاب إدارة الجامعة
مؤهالت جامعية متنوعة الدرجة والتخصص سواء من خريجي جامعة عدن أم غيرها .كذلك تظهر بيانات الدراسة أن
 %87.8من عينة الدراسة يشغلون وظيفة (رئيس قسم) محتلة المرتبة األولى،
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وآخرها ممن يشغلون مركز (نائب مدير عام) بنسبة  .%0.0ويالحظ من الجدول أن العينة توزعت بنسب متفاوتة على
المستويات اإلدارية المختلفة ،وهو ما يعكس طبيعة الهيكل التنظيمي الذي يقل عدد الموظفين في قمته ،وتتسع قاعدته
من الموظفين اإلداريين الذين يسهمون بشكل كبير في خدمة اإلدارات المختلفة ،وتحقيق أهداف الجامعة ،وخدمة
المجتمع بما فيه الطالب .كما يتضح من الجدول رقم ( )8أن الخبرة الوظيفية لفئة ( 85إلى أقل من  80سنة) احتلت
الترتيب األول بنسبة  ،%84.0أما آخرها ترتيبًا فكان من نصيب الفئة (أقل من  0سنوات) ،وأن  %20.7تراوحت
خبراتهم الوظيفية بين ( 15سنوات و  80سنة فأكثر) ،وتشير هذه النتيجة إلى مدى االستقرار الوظيفي ،وتراكم الخبرات
الوظيفية لدى موظفي جامعة عدن ،والتي تنعكس إيجابيًًّا على طبيعة العمل والتطوير اإلداري في الجامعة.
ثانياا :وصف متغيرات الدراسة وأبعادها وفقاا إلجابات أفراد عينة الدراسة:
تناول هذا الجزء وصف متغيرات الدراسة وتحليلها :التعويضات المالية ،والتمكين النفسي ،وأبعادها ،وفقًا إلجابات
أفراد العينة من خالل حساب المتوسطات الحسابية لهذه اإلجابات ،وتحديد مستوى الداللة باستخدام أسلوب ,nldodn e
 ،0ezوذلك على النحو اآلتي:
 .1متغير التعويضات المالية:
تم وصف وتحليل متغير الدراسة المستقل (التعويضات المالية) ،واإلجابة عن السؤال الرئيس األول :ما مستوى
التعويضات المالية في جامعة عدن؟ على النحو اآلتي:
أ .بُعد األجور:
جدول ()3
نتائج اختبار ويلكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام ألفراد عينة الدراسة عن بُعد األجور في جامعة عدن

الرقم

بُعد األجور

االنحرا
مستوى
مستو Wilcoxo
المتوسط
الرتبة
الوزن
ف
الداللة
n
ى
الحسابي
المعيار النسبي
التوافر (قيمة (P.value) )z
ن=417
ي

تقوم الجامعة بإعادة هيكلة األجور
 1كلما استدعى الوضع االقتصادي ذلك.

7.56

5.11

21.8

عا ٍل

0.00

5.55

إن األجر الذي أتقاضاه يغطي بكفاية
8
احتياجات الحياة األساسية.

0.18

1.51

42.7

عا ٍل

0.05

5.55

تمنحني الجامعة أجو ًرا إضافيةً جيدةً
0
مقابل العمل اإلضافي الذي أقوم به.

7.58

5.15

25.7

عا ٍل

0.08

5.55

يتناسب األجر الذي أتقاضاه مع
7
الجهود التي أبذلها في إنجاز األعمال.

0.42

1.51

40.6

عا ٍل

0.00

5.55

تقوم الجامعة بتحديد نظام عادل
 0لألجور وفق مهام ومسئوليات كل
وظيفة.

7.51

1.56

25.8

عا ٍل

8.10

5.55

3.24
 7..2 1.11عال
3..6
بُعد األجور
المصدر :بيانات الدراسة الميدانية ) ،(2020ن =  ،417مستوى الداللة عند .(P=0.05) 0.05
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تبين نتائج الجدول رقم ( )0أن متوسطات درجات التوافر لجميع فقرات بُعد األجور جاءت أعلى من نقطة المنتصف
في مقياس ليكارت الخماسي ،وتراوحت بين ( )7.56 ،0.42في ضمن المستوى العالي ،وكانت أعلى تلك الفقرات
تواف ًرا الفقرة (" :) 1تقوم الجامعة بإعادة هيكلة األجور كلما استدعى الوضع االقتصادي ذلك" بوسط حسابي عال
 ،7.56وانحراف معياري  5.11يشير إلى تقارب اآلراء وتجانسها عن الفقرة وبوزن نسبي عال  ،%21.8في حين أن
أدنى تلك الفقرات تواف ًرا الفقرة (" :) 7يتناسب األجر الذي أتقاضاه مع الجهود التي أبذلها في إنجاز األعمال" بوسط
حسابي عال  ،0.42وانحراف معياري  ،1.51وبوزن نسبي  .%40.6كما يالحظ من بيانات الجدول أن المتوسط العام
إلجابات أفراد العينة بلغ  ،0.16بانحراف معياري بلغت قيمته  1.55يدل على أن آراء األفراد كانت متسقة ومتقاربة
عال يشير إلى أن نسبة  %41.8من إجمالي أفراد عينة الدراسة يرون
ومتجانسة تجاه فقرات األجور بوزن نسبي عام ٍ
أن بُعد األجور متوافر في جامعة عدن .كذلك يبين الجدول رقم ( )0أن مستوى الداللة لجميع فقرات بُعد األجور منفردةً
ومجتمعةً كان معنويًًّا من الناحية اإلحصائية ،وهذا ما أظهرته قيم اختبار ويلكوكسن عند مستوى الداللة اإلحصائية P
التي بلغت قيمها االحتمالية ( ،)5.55وهي أقل من مستوى الداللة المعتمد ( .) 05.50مما يشير إلى اهتمام إدارة
الجامعة وإدراكها ألهمية األجور في حياة الموظفين ،وحرصها على توافرها بشكل مستمر وبما يلبي احتياجاتهم
الشخصية واألسرية .وتدل هذه النتائج على أن مستوى توافر أجور الموظفين في جامعة عدن كان عاليًا.
جدول ()4
نتائج اختبار ويلكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام ألفراد عينة الدراسة عن بُعد الحوافز المالية في جامعة عدن

الرقم

بُعد الحوافز المالية

االنحرا
المتوسط
الوزن مستوى
ف
الحسابي
المعيار النسبي التوافر
ن=417
ي

مستوى
Wilcoxo
الرتبة
الداللة
n
(قيمة (P.value) )z

أشعر بالسعادة عندما تمنحني الجامعة
1
مكافآت مالية لتميزي في األداء.

7.11

5.11

28.8

عا ٍل

8.16

5.55

تقدم لي الجامعة مزايا نقدية وعينية
8
غير متوفرة في جامعات أخرى.

0.02

5.14

64.6

متوسط

8.68

5.55

تعد العالوات حاف ًزا يمكنني من أداء
0
العمل بصورة جيدة.

7.50

5.20

25.6

عا ٍل

0.06

5.55

العالوات السنوية التي تقدمها الجامعة
7
تدفعني للبقاء فيها.

0.17

5.18

42.2

عا ٍل

0.50

5.55

8
0
0
7

تعطي الجامعة الحوافز المالية أهمية
 0كبرى لرفع الروح المعنوية للموظفين
وتحسين أدائهم.

7.18

5.14

28.7

عا ٍل

0.00

5.55

1

بُعد الحوافز المالية

3..2

1..2

7..4

عال

3.17

1.11

-

المصدر :بيانات الدراسة الميدانية (8585م)،
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تبين نتائج الجدول رقم ( )7أن متوسطات درجات التوافر لجميع فقرات بُعد الحوافز المالية جاءت أعلى من نقطة
المنتصف في مقياس ليكارت الخماسي ،وتراوحت بين ( ،)7.18 ،0.02مما يعكس درجة توافر تتراوح بين متوسطة
وعالية ،وقد كانت أعلى تلك الفقرات تواف ًرا الفقرة (" :)0تعطي الجامعة الحوافز المالية أهمية كبرى لرفع الروح
المعنوية للموظفين وتحسين أدائهم" بوسط حسابي عال  ،7.18وانحراف معياري  5.14يشير إلى تقارب اآلراء عن
الفقرة وتجانسها ،بوزن نسبي عال  ،%28.7في حين أن أدنى تلك الفقرات توافرًا الفقرة (" :)8تقدم لي الجامعة مزايا
نقدية وعينية غير متوافرة في جامعات أخرى" بوسط حسابي متوسط  ،3.38وانحراف معياري  ،0.97وبوزن نسبي
متوسط  .%67.6كما يالحظ من بيانات الجدول أن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة بلغ  ،0.18بانحراف معياري
بلغت قيمته  5.18يدل على أن آراء األفراد كانت متسقة ومتقاربة ومتجانسة تجاه فقرات الحوافز المالية بوزن نسبي
عال يشير إلى أن نسبة  %42.7من إجمالي أفراد عينة الدراسة يرون أن بُعد الحوافز المالية متوافر في جامعة
عام ٍ
عدن .كذلك يبين الجدول رقم ( )7أن مستوى الداللة لجميع فقرات بُعد الحوافز المالية منفردةً ومجتمعةً كان معنويًًّا من
الناحية اإلحصائية ،وهذا ما أظهرته قيم اختبار ويلكوكسن عند مستوى الداللة اإلحصائية  Pالتي بلغت قيمها االحتمالية
( ،)5.55وهي أقل من مستوى الداللة المعتمد ( .)50. 05ويفسر ذلك اهتمام إدارة الجامعة بنظام الحوافز ،ومنها
الحوافز المادية،
وإدراكهم لتأثيرها في أداء الموظفين والجانب النفسي والمعنوي لهم .وتدل هذه النتائج على أن مستوى توافر الحوافز
المالية في جامعة عدن كان عاليًا.
ج .البُعد المالي للترقية:
جدول ()5
نتائج اختبار ويلكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام ألفراد عينة الدراسة عن البُعد المالي للترقية في جامعة عدن
المتوسط

الرقم

البُعد المالي للترقية

n

الداللة

(قيمة )z

)(P.value

0.50

1.51

65.6

متوسط

8.12

5.55

0.64

1.50

40.7

عا ٍل

8.20

5.55

0.50

1.58

61.5

متوسط

8.05

5.55

الحسابي
ن=417

1

8

0

تمثل الترقية عائدًا ماليًا يسهم في رفع
روحي المعنوية في العمل.
الجانب المالي المرتبط بالترقية مهم
بالنسبة لي.
يلعب البُعد المالي للترقية دو ًرا مه ًّمًا
في تطوير مساري الوظيفي.
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االنحرا

Wilcoxo

مستوى

ف

الوزن مستوى

المعيار النسبي التوافر
ي

الرتبة

0

8

7
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تسهم الترقية في زيادة دخلي الشهري
7

بمقدار زيادة األجر في الوظيفة التي

0.21

5.12

46.8

عا ٍل

5.55

0.11

1

أترقى لها.
0

تزيد الترقية في االمتيازات المالية
المرتبطة بالوظيفة التي أترقى لها.
البُعد المالي للترقية

0.67

1.51

48.2

عا ٍل

0.57

5.55

3.44

1.11

6...

عال

2.73

1.11

المصدر :بيانات الدراسة الميدانية 8585م،

0
-

ن =  ،417مستوى الداللة عند .(P=0.05) 0.05

تبين نتائج الجدول رقم ( )0أن متوسطات درجات التوافر لجميع فقرات البُعد المالي للترقية جاءت أعلى من نقطة
المنتصف في مقياس ليكارت الخماسي ،وتراوحت بين ( ،)0.21 ،0.50مما يعكس درجة توافر تتراوح بين متوسطة
وعالية ،وقد كانت أعلى تلك الفقرات تواف ًرا الفقرة (" :)7تسهم الترقية في زيادة دخلي الشهري بمقدار زيادة األجر في
عال  ،0.21وانحراف معياري  5.12يشير إلى تقارب اآلراء عن الفقرة
الوظيفة التي أترقى لها" ،بوسط حسابي
ٍ
عال ،%46.8 :في حين َّ
أن أدنى تلك الفقرات تواف ًرا الفقرة (" :)1تمثل الترقية اإلدارية عائدًا
وتجانسها بوزن نسبي ٍ
ماليًا يرفع روحي المعنوية في العمل" ،بوسط حسابي متوسط  ،0.50وانحراف معياري  ،1.51وبوزن نسبي متوسط
.%65.6
كما يالحظ من بيانات الجدول أن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة بلغ  ،0.77بانحراف معياري بلغت قيمته 1.51
عال يشير
يدل على أن آراء األفراد كانت متسقة ومتقاربة ومتجانسة تجاه فقرات البُعد المالي للترقية ،بوزن نسبي عام ٍ
إلى أن نسبة  %62.2من إجمالي أفراد عينة الدراسة يرون أن البُعد المالي للترقية متوافر في جامعة عدن .كذلك يبين
الجدول رقم ( )0أن مستوى الداللة لجميع فقرات البُعد المالي للترقية منفردةً ومجتمعةً كان معنويًًّا من الناحية
اإلحصائية ،وهذا ما أظهرته قيم اختبار ويلكوكسن عند مستوى الداللة اإلحصائية

التي بلغت قيمها االحتمالية

( ،)5.55وهي أقل من مستوى الداللة المعتمد ( .) 05.50ويفسر ذلك أن البُعد المالي للترقية في جامعة عدن محل
اهتمام الموظفين وإدارة الجامعة .وتدل هذه النتائج على أن مستوى توافر البُعد المالي للترقية في جامعة عدن كان
عاليًا.
مما سببببق ،ومن خالل وصبببف ومناقشبببة نتائج أبعاد التعويضبببات المالية منفردة في جامعة عدن= يمكن وصبببف
متغير التعويضات المالية بأبعاده مجتمعة على النحو اآلتي:
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جدول (:)6
نتائج اختبار ويلكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام إلجابات أفراد العينة حول التعويضات المالية في جامعة عدن
المتوسط
الرقم أبعاد التعويضات المالية

الحسابي
ن=417

االنحراف

الوزن

مستوى

Wilcoxon

المعياري

النسبي

التوافر

(قيمة )z

مستوى
الرتبة

الداللة
)(P.value

1

األجور

0.16

1.55

41.8

عا ٍل

0.87

5.55

1

8

الحوافز المالية

0.18

5.18

42.7

عا ٍل

0.54

5.55

8

0

البُعد المالي للترقية

0.77

1.51

62.2

عا ٍل

8.40

5.55

0

التعويضات المالية

3.77

1...

75.47

عال

3.11

1.11

-

المصدر :بيانات الدراسة الميدانية (8585م) ،ن =  ،417مستوى الداللة عند .(P=0.05) 0.05
تبين نتائج الجدول رقم ( )6أن متوسطات درجات التوافر لجميع أبعاد التعويضات المالية (األجور ،الحوافز المالية،
البُعد المالي للترقية) جاءت أعلى من نقطة المنتصف في مقياس ليكارت الخماسي ،وتراوحت بين (،)0.16 ،0.77
عال ،0.16
وكانت في مستوى "متوافرة بدرجة عالية" ،وكان أعلى تلك األبعاد تواف ًرا هو بُعد األجور بوسط حسابي ٍ
عال  .%41.8وتفسير ذلك اعتبار
وانحراف معياري  1.55يشير إلى تقارب اآلراء عن البُعد وتجانسها ،وبوزن نسبي ٍ
َّ
أن األجور استحقاق أساسي وثابت للموظفين كافَّةً ،ويعكس مدى قدرتهم الشرائية للسلع والخدمات .ثم يليه بُعد الحوافز
عال  .%42.7ويعني ذلك أن الحوافز المالية
عال  ،0.18وانحراف معياري  ،5.18وبوزن نسبي ٍ
المالية بوسط حسابي ٍ
ربما ال تكون بالمستوى نفسه من األهمية لدى موظفي جامعة عدن؛ لعدم ثباتها شهريًًّا لمعظم الموظفين .وكان أدنى
عال ،%62.2
تلك األبعاد تواف ًرا هو البُعد المالي للترقية بوسط حسابي  ،0.77وبانحراف معياري  ،1.51وبوزن نسبي ٍ
وقد يرجع ذلك إلى تطلع أفراد عينة الدراسة واهتمامهم بتطوير مسارهم الوظيفي ،وطموحهم نحو الترقية ،وما يترتب
عليها من امتيازات مالية ،باإلضافة إلى االمتيازات المعنوية.
كما يالحظ من بيانات الجدول رقم ( )6أن المتوسط الحسابي العام لمستوى توافر أبعاد التعويضات المالية مجتمعة
بلغ  ،0.44وبانحراف معياري بلغت قيمته  5.12يدل على أن آراء األفراد كانت متسقة ومتقاربة ومتجانسة تجاه
عال يشير إلى أن نسبة  %40.74من إجمالي أفراد عينة الدراسة يرون أن أبعاد التعويضات
األبعاد ،وبوزن نسبي عام ٍ
المالية متوافرة في جامعة عدن .كذلك يبين الجدول أن مستوى الداللة لجميع أبعاد التعويضات المالية منفردةً ومجتمعةً
كان معنويًًّا من الناحية اإلحصائية ،وهذا ما أظهرته قيم اختبار ويلكوكسن عند مستوى الداللة اإلحصائية

التي بلغت

قيمها االحتمالية ( ،)5.55وهي أقل من مستوى الداللة المعتمد ( < ،)5.50مما يشير إلى األهمية الكبيرة للتعويضات
المالية لدى الموظفين واهتمام إدارة الجامعة بنظام التعويضات بما فيها المالية؛ لما له من أثر في أداء الموظف،
والجانب النفسي والمعنوي له .وبذلك تجيب النتيجة العامة عن السؤال الرئيس األول :ما مستوى التعويضات المالية
في جامعة عدن؟ وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (،) iAze ,di ahA gAn,zA Ano 2X XineAn 8511
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ودراسة ( )e,oMAz X ,, 8511التي دلت على وجود مستوى مرتفع للتعويضات المالية ،كما اختلفت هذه النتيجة مع
دراسة ( ،)0geidn, 8515التي بينت انخفاض مستوى التعويضات المالية.
 .2أبعاد التمكين النفسي في جامعة عدن:
لوصف وتحليل متغير الدراسة التابع (التمكين النفسي) ،ولإلجابة عن السؤال الرئيس الثاني :ما مستوى التمكين
النفسي في جامعة عدن؟ ظهرت نتائج التحليل في الجدول ( )4على النحو اآلتي:
أ .أهمية العمل:
جدول (:)7
نتائج اختبار ويلكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام ألفراد عينة الدراسة عن بُعد أهمية العمل

الرقم

بُعد أهمية العمل

االنحرا
المتوسط
الوزن مستوى
ف
الحسابي
المعيار النسبي التوافر
ن=417
ي

أن تكون النشاطات التي ضمن عملي
1
ذات معنى كبير لي شخصيًًّا.

4.12

0.90

82.4

أن يكون العمل الذي أقوم به مه ًّمًا وذا
2
قيمة عالية.

4.20

0.89

عال ج ًًّدا
84.0
ٍ

 3أن يتالءم عملي مع مؤهالتي.

4.09

1.05

81.8

4.14

1..5

.2..

بُعد أهمية العمل

عا ٍل

مستوى
Wilcoxo
الداللة
n
(قيمة (P.value) )z

الرتبة

3.06

0.00

8

2.98

0.00

1

عا ٍل

3.06

0.00

0

عال

3.13

1.11

-

المصدر :بيانات الدراسة الميدانية8585( ،م) .ن =  ،417مستوى الداللة عند .(P=0.05) 0.05
تبين نتائج الجدول رقم ( )7أن متوسطات درجات التوافر لجميع فقرات بُعد أهمية العمل جاءت أعلى من نقطة
المنتصف في مقياس ليكارت الخماسي ،وتراوحت بين ( ،)7.85 ،7.51وهو ما يعكس درجة التوافر العالية ،وكانت
أعلى تلك الفقرات تواف ًرا الفقرة (" :)8أن يكون العمل الذي أقوم به مه ًّمًا وذا قيمة عالية" ،بوسط حسابي ،7.85
عال  ،%27في حين كانت أدنى تلك الفقرات تواف ًرا الفقرة (" :)0أن يتالءم
وانحراف معياري  ،5.21وبوزن نسبي ٍ
عال  .%21.2كما يُالحظ من
عملي مع مؤهالتي" ،بوسط حسابي  ،7.51وانحراف معياري  ،1.50وبوزن نسبي ٍ
بيانات الجدول أن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة بلغ  ،7.17وبانحراف معياري بلغت قيمته  5.10يدل على أن
عال يشير إلى أن نسبة
آراء األفراد كانت متسقة ومتقاربة ومتجانسة تجاه فقرات بُعد أهمية العمل ،وبوزن نسبي عام ٍ
 %28.2من إجمالي أفراد عينة الدراسة يرون أن بُعد أهمية العمل متوافر في جامعة عدن .كذلك يبين الجدول رقم ()4
أن مستوى الداللة لجميع فقرات بُعد أهمية العمل منفردة ومجتمعة كان معنويًًّا من الناحية اإلحصائية ،وهذا ما أظهرته
قيم اختبار ويلكوكسن عند مستوى الداللة اإلحصائية

التي بلغت قيمها االحتمالية ( ،)5.55وهي أقل من مستوى

الداللة المعتمد ( ،) 05.50مما يشير إلى إدراك الموظفين عينة الدراسة ألهمية عملهم لما له من تأثير في معنوية
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عمالء الجامعة وسلوكهم .وتدل هذه النتائج على أن مستوى توافر بُعد أهمية العمل في جامعة عدن كان عاليًا.
جدول (:).
نتائج اختبار ويلكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام ألفراد عينة الدراسة عن بُعد الكفاية (الجدارة)
المتوسط

الرقم

بُعد الكفاية

ى

n

الداللة

التوافر

(قيمة )z

)(P.value

4.03

0.90

80.6

عا ٍل

3.03

0.00

4.23

0.85

84.6

عال
ٍ
ج ًًّدا

3.12

0.00

4.24

0.74

84.8

عال
ٍ
ج ًًّدا

3.14

0.00

4.17

1..3

.3.4

عال

3.1.

1.11

الحسابي
ن=417

1

2

3

أن تكون لدي الفرصة الستخدام إبداعي
الشخصي لتنفيذ أعمالي.
أن أثق بقدراتي التي تُمكنني من أداء عملي
ومواجهة تحدياته.
أن أستطيع استيعاب المهارات الضرورية
لعملي.
بُعد الكفاية (الجدارة)

االنحرا

مستو

Wilcoxo

مستوى

ف

الوزن

المعيار النسبي
ي

الرت
بة

0

8

1
-

المصدر :بيانات الدراسة الميدانية (8585م) .ن =  ،417مستوى الداللة عند .(P=0.05) 0.05
تبين نتائج الجدول رقم ( )2أن متوسطات درجات التوافر لجميع فقرات بُعد الكفاية أو الجدارة قد جاءت أعلى من
نقطة المنتصف في مقياس ليكارت الخماسي ،وتراوحت بين ( ،)7.87 ،7.50وهو ما يعكس درجة التوافر العالية ،وقد
كانت أعلى تلك الفقرات تواف ًرا الفقرة (" :)0أن أستطيع استيعاب المهارات الضرورية لعملي" ،بوسط حسابي ،7.87
عال  ،%27.2في حين
وانحراف معياري  ،5.47ويشير ذلك إلى تقارب اآلراء عن الفقرة وتجانسها ،وبوزن نسبي ٍ
َّ
أن أدنى تلك الفقرات تواف ًرا الفقرة (" :)1أن تكون لدي الفرصة الستخدام إبداعي الشخصي لتنفيذ أعمالي" ،بوسط
عال  .%25.6كما يالحظ من بيانات الجدول أن المتوسط العام
حسابي  ،7.50وانحراف معياري  ،5.15وبوزن نسبي ٍ
إلجابات أفراد العينة بلغ  ،7.14وبانحراف معياري بلغت قيمته  5.20يدل على أن آراء األفراد كانت متسقة ومتقاربة
عال يشير إلى أن نسبة  %20.7من إجمالي أفراد عينة الدراسة
ومتجانسة تجاه فقرات بُعد الكفاية ،وبوزن نسبي عام ٍ
يرون أن بُعد الكفاية متوافر في جامعة عدن .كذلك يبين الجدول رقم ( )2أن مستوى الداللة لجميع فقرات بُعد الكفاية
منفردةً ومجتمعةً كان معنويًًّا من الناحية اإلحصائية ،وهذا ما أظهرته قيم اختبار ويلكوكسن عند مستوى الداللة
اإلحصائية

التي بلغت قيمها االحتمالية ( ،)5.55وهي أقل من مستوى الداللة المعتمد ( .) 05.50مما يشير إلى

توافر المؤهالت العلمية والخبرات العملية التي يتمتع بها موظفو جامعة عدن عينة الدراسة ،وهو ما يتفق مع نتيجة
خصائص عينة الدراسة في ما يتعلق بمتغير المؤهل العملي،
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مما يعطي مؤش ًرا إيجابيًًّا إلى أداء الوظيفة التي يقوم بها الموظفون بكفاية وفاعلية .وتدل هذه النتائج على أن مستوى
توافر بُعد الكفاية (الجدارة) في جامعة عدن كان عاليًا.
ج .االستقاللية وحرية التصرف:
جدول (:).
نتائج اختبار ويلكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام ألفراد عينة الدراسة عن االستقاللية وحرية التصرف

الرقم

بُعد االستقاللية وحرية التصرف

المتوس االنحرا
ف
ط
الحسابي المعيار
ي
ن=417

مستوى
الوزن مستو Wilcoxo
الرتبة
الداللة
n
ى
النسب
ي التوافر (قيمة (P.value) )z

أن يكون لدي القدرة الذاتية والصالحيات
1
لالنطالق ألداء عملي.

7.12

0.85

20.6

عا ٍل

2.77

0.00

1

أن يكون لدي الفرصة الكاملة ألداء عملي
2
بحرية واستقاللية.

7.17

0.93

28.2

عا ٍل

2.99

0.00

8

أن يكون لدي الحرية الكافية لتقرير كيفية
3
أداء عملي.

7.15

0.90

28.5

عا ٍل

2.91

0.00

0

أن يكون العمل مرن إلنجازه بطرق
4
متنوعة.

3.84

0.96

76.8

عا ٍل

3.11

0.00

7

بُعد االستقاللية وحرية التصرف

4.17

1..1

.1.4

عال

2..5

1.11

-

المصدر :بيانات الدراسة الميدانية8585( ،م) .ن =  ،417مستوى الداللة عند .(P=0.05) 0.05
تبين نتائج الجدول رقم ( )1أن متوسطات درجات التوافر لجميع فقرات بُعد االستقاللية وحرية التصرف قد جاءت
أعلى من نقطة المنتصف في مقياس ليكارت الخماسي ،وبدرجة عالية تراوحت بين ( )7.12 ،0.27وقد كانت أعلى
تلك الفقرات تواف ًرا الفقرة (" :) 1أن يكون لدي القدرة الذاتية والصالحيات لالنطالق ألداء عملي" ،بوسط حسابي
عال  ،%20.6في حين كانت أدنى تلك الفقرات تواف ًرا الفقرة (:)7
 ،7.12وانحراف معياري  ،5.20وبوزن نسبي ٍ
عال
"أن يكون العمل مرن إلنجازه بطرق متنوعة" ،بوسط حسابي  ،0.27وانحراف معياري  ،5.16وبوزن نسبي ٍ
 . %46.2كما يالحظ من بيانات الجدول أن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة بلغ  ،7.54وبانحراف معياري بلغت
قيمته  5.11يدل على أن آراء األفراد كانت متسقة ومتقاربة ومتجانسة تجاه فقرات بُعد االستقاللية وحرية التصرف،
عال يشير إلى أن نسبة  %21.7من إجمالي أفراد عينة الدراسة يرون أن بُعد االستقاللية وحرية
وبوزن نسبي عام ٍ
التصرف متوافر في جامعة عدن .كذلك يبين الجدول رقم ( )1أن مستوى الداللة لجميع فقرات بُعد االستقاللية وحرية
التصرف منفردةً ومجتمعةً كان معنويًًّا من الناحية اإلحصائية ،وهذا ما أظهرته قيم اختبار ويلكوكسن عند مستوى
الداللة اإلحصائية
278
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وتفسر هذه النتيجة أن الجامعة تتبع سياسة التمكين للموظفين لممارسة أعمالهم دون الرجوع في كل األمور لمشرفيهم
المباشرين ،وبالطريقة التي تتناسب وقدرات العمل وظروفه ،األمر الذي يعكس اتباع سياسة الالمركزية في أداء المهام،
ومستوى الثقة لدى الرؤس اء تجاه مرؤوسيهم في جامعة عدن عينة الدراسة .وتدل هذه النتائج على أن مستوى توافر
بُعد االستقاللية وحرية التصرف في جامعة عدن كان عاليًا.
د .التأثير اإلدراكي:
جدول (:)11
نتائج اختبار ويلكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام ألفراد عينة الدراسة عن بُعد التأثير اإلدراكي

الرقم

بُعد التأثير اإلدراكي

المتوسط
االنحراف الوزن
الحسابي
المعياري النسبي
ن=417

مستوى
مستوى Wilcoxon
الداللة الرت
(قيمة )z
التوافر
) (P.valueبة

أن يؤخذ بآرائي التخاذ القرارات
1
على مستوى إدارتي.

4.01

0.88

80.2

عا ٍل

2.85

0.00

1

أن يكون لدي تأثير بالتطورات التي
2
تحدث في وحدتي.

0.18

0.83

42.7

عا ٍل

3.59

0.00

0

أن يكون لدي تأثير فعال فيما يحدث
3
من مستجدات بإدارتي.

4.00

0.99

25.5

عا ٍل

3.30

0.00

8

بُعد التأثير اإلدراكي

3...

1..1

7..6

عال

3.25

1.11

-

المصدر :بيانات الدراسة الميدانية (8585م) .ن =  ،417مستوى الداللة عند .(P=0.05) 0.05
تبين نتائج الجدول رقم ( )15أن متوسطات درجات التوافر لجميع فقرات بُعد التأثير اإلدراكي قد جاءت أعلى من
نقطة المنتصف في مقياس ليكارت الخماسي ،وبدرجة عالية تراوحت بين (،)7.51 ،0.18
وقد كانت أعلى تلك الفقرات تواف ًرا الفقرة (" :)1أن يؤخذ بآرائي التخاذ القرارات على مستوى إدارتي" ،بوسط
عال  ،%25.8في حين كانت أدنى تلك الفقرات تواف ًرا الفقرة
حسابي  ،7.51وانحراف معياري  ،5.22وبوزن نسبي ٍ
(" :)8أن يكون لدي تأثير بالتطورات التي تحدث في وحدتي" ،بوسط حسابي  ،0.18وانحراف معياري  ،5.20وبوزن
عال  . %42.7كما يالحظ من بيانات الجدول أن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة بلغ  ،0.12وبانحراف
نسبي
ٍ
معياري بلغت قيمته  5.15يدل على أن آراء األفراد كانت متسقة ومتقاربة ومتجانسة تجاه فقرات بُعد التأثير اإلدراكي،
عال يشير إلى أن نسبة  %41.6من إجمالي أفراد عينة الدراسة يرون أن بُعد التأثير اإلدراكي متوافر
وبوزن نسبي عام ٍ
في جامعة عدن .كذلك يبين الجدول رقم ( )15أن مستوى الداللة لجميع فقرات بُعد التأثير اإلدراكي منفردةً ومجتمعةً
كان معنويًًّا من الناحية اإلحصائية ،وهذا ما أظهرته قيم اختبار ويلكوكسن عند مستوى الداللة اإلحصائية

التي بلغت

قيمها االحتمالية ( ،)5.55وهي أقل من مستوى الداللة المعتمد ( .) 05.50ويُعد هذا مؤش ًرا إيجابيًًّا قد يُعزى إلى
المستوى العلمي لدى أفراد عينة الدراسة ،والخبرات العملية التي يتمتعون بها في جامعة عدن .وتدل هذه النتائج على
أن مستوى توافر بُعد التأثير اإلدراكي في جامعة عدن كان عاليًا.
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مما سبق ،ومن خالل وصف ومناقشة نتائج أبعاد التمكين النفسي منفردة في جامعة عدن= يمكن وصف متغير
التمكين النفسي بأبعاده مجتمعة على النحو اآلتي:
جدول (:)11
نتائج اختبار ويلكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام ألفراد العينة نحو التمكين النفسي
المتوسط
الحسابي
ن=417

االنحرا
ف
المعيار
ي

الوزن
مستوى
النسب
التوافر
ي

Wilcoxo
n
(قيمة )z

مستوى الداللة
)(P.value

الرتبة

1

أهمية العمل

4.14

0.95

82.8

عا ٍل

3.03

0.00

8

2

الكفاية

4.17

0.83

83.4

عا ٍل

3.09

0.00

1

3

االستقاللية
التصرف

4.07

0.91

81.4

عا ٍل

2.95

0.00

4

التأثير اإلدراكي

3.98

0.90

79.6

عا ٍل

3.25

0.00

7

ملخص التمكين النفسي

4.1.

1..1

.1..

عال

3.1.

1.11

-

األبعاد

الرقم

وحرية

0

المصدر :التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانية 8585م .ن =  ،417مستوى الداللة عند .(P=0.05) 0.05
تبين نتائج الجدول رقم ( )11أن متوسطات درجات التوافر لجميع أبعاد التمكين النفسي األربعة (أهمية العمل،
الكفاية ،االستقاللية وحرية التصرف ،التأثير اإلدراكي) جاءت أعلى من نقطة المنتصف في مقياس ليكارت الخماسي،
عال
وبدرجة عالية تراوحت بين ( ،)7.14 ،0.12وقد كان أعلى تلك األبعاد توافرًا هو بُعد الكفاية بوسط حسابي
ٍ
 ،7.14وانحراف معياري  5.20يشير إلى تقارب اآلراء عن البُعد وتجانسها،
عال  . %20.7وهو ما يشير إلى كفاية الموظفين في جامعة عدن عينة الدراسة ،وهذا ما ينسجم مع
وبوزن نسبي ٍ
ا لمؤهالت العلمية والخبرات العملية المتوافرة لدى الموظفين ،وحرص إدارة الجامعة على توظيف الكفايات الالزمة
لشغل الوظائف في الجامعة .وكان أدنى تلك األبعاد توافرًا هو بُعد التأثير اإلدراكي بوسط حسابي  ،0.12وبانحراف
عال .%41.6
معياري  ،5.15وبوزن نسبي ٍ
كما يُالحظ من بيانات الجدول رقم ( )11أن المتوسط الحسابي العام لمستوى توافر أبعاد التمكين النفسي مجتمعة
بلغ  ،7.51وبانحراف معياري بلغت قيمته  5.15يدل على أن آراء األفراد كانت متسقة ومتقاربة ومتجانسة تجاه األبعاد
عال يشير إلى أن نسبة  %.1..من إجمالي أفراد عينة الدراسة يرون أن أبعاد التمكين النفسي
وبوزن نسبي عام
ٍ
متوافرة في جامعة عدن .كذلك يبين الجدول أن مستوى الداللة لجميع أبعاد التمكين النفسي منفردةً ومجتمع ًة كان معنويًًّا
من الناحية اإلحصائية ،وهذا ما أظهرته قيم اختبار ويلكوكسن عند مستوى الداللة اإلحصائية

التي بلغت قيمها

االحتمالية ( ،)5.55وهي أقل من مستوى الداللة المعتمد ( .) 05.50وتفسر هذه النتيجة المستوى العالي إلدراك إدارة
جامعة عدن ألهمية التمكين النفسي للموظفين ،وما له من أثر كبير في تحسين مستوى األداء الوظيفي والوالء التنظيمي.
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وبذلك تجيب النتيجة العامة عن السؤال الرئيس الثاني :ما مستوى التمكين النفسي في جامعة عدن؟ وتتفق هذه النتيجة
مع دراسة كل من ،)yenh Ano 6Xn, 8511( ،e,oMAz X ,(, 8511( :و(حسين ،)8516 ،و( Raza, et. al.,
 ،)2015و(برني ،)8517 ،ودراسة ( ،)aAmA , 8511التي توصلت إلى وجود مستوى مرتفع للتمكين النفسي في
المنظمات المبحوثة.
ثالثاا :اختبار الفرضية الرئيسة األولى (:)H01
الختبار الفرضية الرئيسة األولى استخدمت الدراسة طريقتَين للتحليل هما :طريقة االنحدار الخطي البسيط ،وطريقة
االنحدار الخطي المتعدد ،والختبار هذه الفرضية يجب اختبار فرضياتها الفرعية أ ً
وال ،وقد تم االختبار على النحو
اآلتي:
 .1طريقة االنحدار الخطي البسيط:
تم استخدام هذه الطريقة وفق النموذج  y=a+bxلكل فرضية فرعية على حدة كما يأتي:
أ .اختبار الفرضية الفرعية األولى (:)H01-1
الختبار هذه الفرضية استخدمت الدراسة أسلوب تحليل االنحدار الخطي البسيط؛ لمعرفة عالقة األجور بالتمكين
النفسي للموظفين عينة الدراسة وتأثيرها فيه .ويوضح الجدول رقم ( )12أهم النتائج الالزمة الختبار هذه الفرضية.
جدول (:)12
أهم نتائج االنحدار الخطي البسيط لمعرفة أثر األجور في التمكين النفسي للموظفين
البُعد المستقل

األجور

المعامالت

قيم
المعامالت

ثابت االنحدار a

2.04

معامل االنحدارb

0.43

معامل
االرتباط
R

معامل
التحديد
R2

0.58

0.33

قيمة t
المحسوبة

قيمة f
المحسوبة

قيمة مستوى
الداللة
sig

68.46

0.000

11.75
8.27

المصدر :بيانات الدراسة الميدانية8585( ،م) .ن = 417
يتضح من نتائج الجدول رقم ( )18وجود أثر إيجابي ذي داللة إحصائية معنوية لبُعد األجور في التمكين النفسي
للموظفين ،إذ بلغت قيمة معامل االنحدار  ،5.70أي إنه كلما زادت األجور بمقدار وحدة قياس واحدة أدى ذلك إلى
زيادة في التمكين النفسي للموظفين بمقدار  %70من الوحدة ،في حين بلغت قيمة معامل االرتباط  ،5.02وهو معامل
ارتباط طردي معنوي متوسط ،أي إن زيادة األجور تؤدي إلى زيادة التمكين النفسي للموظفين ،والعكس صحيح ،كما
بلغت قيمة معامل التحديد  ،5.00والتي تشير إلى أن  %00من التغيرات التي تطرأ على التمكين النفسي للموظفين
تعود إلى األجور (مع ثبات بقية العوامل األخرى) ،في حين أن  %64من التغيرات التي تطرأ على التمكين النفسي
للموظفين تعود إلى عوامل أخرى ،وقد أشار اختبار  Fإلى وجود داللة معنوية ،إذ بلغت قيمة  Fالمحسوبة (،)62.76
بقيمة احتمالية ( ،)5.555وهي أقل من مستوى الداللة (.)α ≥ 5.50
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وبهذه النتيجة ترفض الدراسة الفرضية الفرعية األولى والتي تنص على أنه" :ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية
معنوية لألجور في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن" ،وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه" :يوجد أثر
إيجابي ذو داللة إحصائية معنوية لألجور في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن".
ب .اختبار الفرضية الفرعية الثانية (:)H01-2
استخدمت الدراسةُ تحلي َل االنحدار الخطي البسيط الختبار هذه الفرضية ،ولمعرفة تأثير الحوافز المالية في التمكين
النفسي للموظفين ،ويوضح الجدول رقم ( )13أهم النتائج الالزمة الختبار هذه الفرضية.
جدول (:)13
أهم نتائج االنحدار الخطي البسيط لمعرفة أثر الحوافز المالية في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن
البُعد المستقل

الحوافز المالية

المعامالت

قيم
المعامالت

ثابت االنحدار a

2.14

معامل االنحدارb

0.34

معامل
االرتباط
R

معامل
التحديد
R2

0.55

0.30

قيمة t
المحسوبة

قيمة f
المحسوبة

قيمة مستوى
الداللة
Sig

51.21

0.000

14.25
7.16

المصدر :بيانات الدراسة الميدانية8585( ،م) ،ن = 417
يتضح من نتائج الجدول رقم ( )10وجود أثر إيجابي ذي داللة إحصائية معنوية لبُعد الحوافز المالية في التمكين
النفسي للموظفين ،إذ بلغت قيمة معامل االنحدار  ،5.07أي إنه كلما زادت الحوافز المالية بمقدار وحدة قياس واحدة
أدى ذلك إلى زيادة في التمكين النفسي للموظفين بمقدار  %07من الوحدة ،في حين بلغت قيمة معامل االرتباط 5.00
وهو معامل ارتباط طردي معنوي متوسط ،أي إن زيادة الحوافز المالية تؤدي إلى زيادة التمكين النفسي للموظفين،
والعكس صحيح ،كما بلغت قيمة معامل التحديد  5.05والتي تشير إلى أن  %05من التغيرات في التمكين النفسي
للموظفين تعود إلى الحوافز المالية وحدها (مع ثبات بقية العوامل األخرى) ،في حين َّ
أن  %45من التغيرات التي تطرأ
على التمكين النفسي للموظفين تعود إلى عوامل أخرى ،وقد أشار اختبار  Fإلى وجود داللة معنوية ،إذ بلغت قيمة F
المحسوبة ( ،)01.81بقيمة احتمالية ( ،)5.555وهي أقل من مستوى الداللة ( .)α ≥ 5.50وبهذه النتيجة ترفض
الدراسة الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على أنه" :ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية معنوية للحوافز المالية
في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن" ،وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه" :يوجد أثر إيجابي ذو داللة
إحصائية معنوية للحوافز المالية في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن".
ج .اختبار الفرضية الفرعية الثالثة (:)H01-3
استخدمت الدراسة تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار هذه الفرضية ،ولمعرفة تأثير البُعد المالي للترقية في
التمكين النفسي للموظفين ،ويوضح الجدول رقم ( )14أهم النتائج الالزمة الختبار هذه الفرضية.
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جدول (:)14
أهم نتائج االنحدار الخطي البسيط لمعرفة أثر البُعد المالي للترقية في التمكين النفسي للموظفين

البُعد المستقل

البُعد المالي
للترقية

المعامالت

قيم
المعامالت

ثابت االنحدار a

1.75

معامل االنحدارb

0.38

معامل

معامل

االرتباط

التحديد

R

R2

قيمة مستوى

قيمة t

قيمة f

المحسوبة

المحسوبة

الداللة
sig

6.24
0.52

35.12

0.27

0.000

8.16

المصدر :بيانات الدراسة الميدانية8585( ،م) .ن = 417
يتضح من نتائج الجدول رقم ( )17وجود أثر إيجابي ذي داللة إحصائية معنوية للبُعد المالي للترقية في التمكين
النفسي للموظفين ،إذ بلغت قيمة معامل االنحدار  ،5.02أي إنه كلما زاد البُعد المالي للترقية بمقدار وحدة قياس واحدة
أدى ذلك إلى زيادة في التمكين النفسي للموظفين بمقدار  %02من الوحدة ،في حين بلغت قيمة معامل االرتباط ،5.08
وهو معامل ارتباط طردي معنوي متوسط ،أي إن زيادة البُعد المالي للترقية تؤدي إلى زيادة التمكين النفسي للموظفين،
والعكس صحيح ،كما بلغت قيمة معامل التحديد  ،5.84والتي تشير إلى أن  %84من التغيرات في التمكين النفسي
للموظفين تعود إلى البُعد المالي للترقية وحده (مع ثبات بقية العوامل األخرى) ،في حين َّ
أن  %40من التغيرات التي
تطرأ على التمكين النفسي للموظفين تعود إلى عوامل أخرى ،وقد أشار اختبار  Fإلى وجود داللة معنوية ،إذ بلغت
قيمة  Fالمحسوبة ( ،)00.18بقيمة احتمالية ( ،)5.555وهي أقل من مستوى الداللة ( .)α ≥ 5.50وبهذه النتيجة ترفض
الدراسة الفرضية الفرعية الثالثة التي تنص على أنه" :ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية معنوية للبُعد المالي للترقية
في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن" ،وتقبل الفرضية البديلة  31التي تنص على أنه" :يوجد أثر إيجابي ذو
داللة إحصائية معنوية للبُعد المالي للترقية في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن".
من خالل اختبار الفرضيات الفرعية الثالث تم التوصل إلى رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة لكل منها،
أي إنه يوجد أثر إيجابي معنوي طردي لكل من األجور ،والحوافز المالية ،والبُعد المالي للترقية ،في التمكين النفسي
للموظفين في جامعة عدن ،ومن خالل ذلك تشير النتائج إلى رفض الفرضية الرئيسة األولى التي تنص على أنه" :ال
يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية معنوية للتعويضات المالية في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن" ،وقبول
الفرضية البديلة التي تنص على أنه" :يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية معنوية للتعويضات المالية في التمكين النفسي
للموظفين في جامعة عدن".
 .2طريقة االنحدار الخطي المتعدد:
تم استخدام طريقة االنحدار الخطي المتعدد الختبار الفرضية الرئيسة األولى ،وقد كانت النتائج كما هي مبينة في
الجدول (.)15
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جدول (:)15
نتيجة تحليل االنحدار الخطي المتعدد إليجاد تأثير التعويضات المالية في التمكين النفسي للموظفين
معامل

معامل

قيمة t

قيمة f

قيمة مستوى

ثابت

معامل

االرتباط

التحديد

المحسوبة

المحسوبة

الداللة

a

B

R

R2

1.06

0.27

0.76

0.58

الرقم األبعاد المستقلة االنحدار االنحدار

األجور

gis
5.48

36.61

0.000

الحوافز المالية

0.14

2.27

0.000

البُعد المالي

0.12

2.11

0.000

للترقية
𝑦 = 1.06+0.27𝑥1+ 0.14𝑥2+0.12𝑥3
المصدر :بيانات الدراسة الميدانية8585( ،م).

ن = 417

أظهرت نتائج الجدول ( ) 10وجود أثر إيجابي معنوي وطردي لألبعاد المستقلة المتمثلة في األجور والحوافز
المالية والبُعد المالي للترقية في التمكين النفسي ،أي إنه كلما زادت األجور ،والحوافز المالية ،والترقية ،بمقدار وحدة
قياس واحدة لكل منها أدى ذلك إلى زيادة في التمكين النفسي للموظفين بمقدار  5.00من الوحدة ،أي إن األجور تزيد
في التمكين النفسي للموظفين بمقدار  5.84من الوحدة ،مع األخذ بعين االعتبار تأثير البُعدَين اآلخ َرين ،وتزيد الحوافز
المالية في التمكين النفسي للموظفين بمقدار  5.17من الوحدة ،مع األخذ بعين االعتبار تأثير البُعدَين اآلخ َرين ،ويزيد
البُعد المالي للترقية في التمكين النفسي للموظفين بمقدار  5.18من الوحدة ،مع األخذ بعين االعتبار تأثير البُعدَين
اآلخ َرين،
عال ،أي
في حين بلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد  ،5.46والتي تشير إلى وجود ارتباط طردي معنوي بمستوى ٍ
إن زيادة التعويضات المالية تؤدي إلى زيادة في التمكين النفسي للموظفين ،والعكس صحيح ،كما بلغت قيمة معامل
التحديد  ،5.02ويشير إلى أن  %02من التأثيرات التي تطرأ على التمكين النفسي للموظفين تعود إلى التعويضات
المالية المتمثلة في األجور ،والحوافز المالية ،والبُعد المالي للترقية ،مع ثبات بقية العوامل األخرى ،في حين أن %78
من التأثيرات قد تعود إلى عوامل أخرى ،وقد أشارت نتيجة اختبار  Fإلى وجود داللة معنوية ،إذ بلغت قيمة  Fالمحسوبة
( ،)06.61بقيمة احتمالية ( ،)5.555وهي أقل من مستوى الداللة ( .)α ≥ 5.50وعليه تشير النتائج إلى:
أ .رفض الفرضية الرئيسة األولى التي تنص على أنه" :ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية معنوية للتعويضات
المالية والمتمثلة بـ (األجور ،والحوافز المالية ،والبُعد المالي للترقية) في التمكين النفسي للموظفين في جامعة
عدن" ،وقبول الفرضية البديلة "يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية معنوية للتعويضات المالية والمتمثلة في
األجور ،والحوافز المالية ،والبُعد المالي للترقية ،في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن”.
ب .اإلجابة عن السؤال الرئيس الثالث :ما أثر التعويضات المالية في التمكين النفسي للموظفين في جامعة عدن؟
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راب اعا :اختبار الفرضية الرئيسة الثانية (:)H02
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار مان وتني ( )yAnn eg, neMلقياس درجة الفروق بين المتغيرات
المستقلة والتابعة ،وقد كانت النتائج كما هي مبينة في الجدول (:)16
جدول (:)16
نتائج اختبار ( )yann hWitnaMالختبار فروق مستوى تأثير أبعاد التعويضات المالية في التمكين النفسي
األبعاد

المتغير المستقل

متوسط

قيمة U

الدالة اإلحصائية P

الرتب
التعويضات المالية

H02

األجور

81.56

الحوافز المادية

86.78

البعد المالي للترقية

22.16

المصدر :بيانات الدراسة الميدانية8585( ،م)،

نتيجة فرضية

85.854

5.5511

ن = ،714

≥ 5.50

رفض

Significant

أظهرت نتائج الجدول رقم ( )16وجود فروق ذات داللة إحصائية معنوية في مستوى تأثير أبعاد التعويضات المالية
(األجور ،والحوافز المالية ،والبُعد المالي للترقية) في التمكين النفسي لموظفي جامعة عدن ،إذ بلغت قيمة ()5.5511
 ،وهي أقل من قيمة مستوى الداللة المعتمد ( ،) ≥ 5.50كما يبين الجدول تفاوت درجة تأثير أبعاد التعويضات المالية
في التمكين النفسي ،إذ كانت األجور أكثر تأثي ًرا في التمكين النفسي ،تليها الحوافز المالية ،وكان أقلها تأثي ًرا البُعد المالي
للترقية ،وذلك حسب قيم متوسط الرتب ( )88.16 ،86.78 ،81.56على الترتيب .وهذه النتيجة منسجمة مع نتائج
الجداول ( )10 ،17 ،10 ،18من حيث مستوى التأثير .وبنا ًء على هذه النتائج:
 .1ترفض الدراسة الفرضية الرئيسة الثانية التي تنص على أنه" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية معنوية بين
تأثيرات كل من :األجور ،والحوافز المالية ،والبُعد المالي للترقية في التمكين النفسي لموظفي جامعة عدن" ،وتقبل
فرضية االثبات البديلة التي تنص على أنه" :توجد فروق ذات داللة إحصائية معنوية بين تأثيرات كل من :األجور،
والحوافز المالية ،والبُعد المالي للترقية في التمكين النفسي لموظفي جامعة عدن".
 .2تجيب الدراسة عن السؤال الرئيس الرابع :ما البُعد األكثر تأثيرً ا من أبعاد التعويضات المالية (األجور ،الحوافز
المالية ،البعد المالي للترقية) في التمكين النفسي لموظفي جامعة عدن؟

النتائج والتوصيات
بنا ًء على تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها يعرض هذا الجزء أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،باإلضافة إلى
صت في ضوء تلك النتائج.
أهم التوصيات استُخ ِل َ

ا
أوال :نتائج الدراسة:
من خالل التحليل والمناقشة توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:
 .1إن مستوى إدراك الموظفين للتعويضات المالية في جامعة عدن لجميع األبعاد الثالثة مجتمعة (األجور ،والحوافز
المالية ،والبُعد المالي للترقية) كان بدرجة عالية ،وبمتوسط حسابي بلغ .0.44
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.8

احتل بُعد األجور المرتبة األعلى ،يليه بُعد الحوافز المالية ،ثم البُعد المالي للترقية ،من حيث األهمية ،ومستوى
اإلدراك من قبل أفراد عينة الدراسة ،وبمتوسطات حسابية 0.77 ،0.18 ،0.16 :على الترتيب.

عال للتمكين النفسي لدى الموظفين في جامعة عدن عينة الدراسة لجميع األبعاد األربعة مجتمعة
 .0هناك مست ًوى ٍ
(أهمية العمل ،الكفاية ،االستقاللية وحرية التصرف ،التأثير اإلدراكي) ،بمتوسط حسابي بلغت قيمته .7.51
 .7احتل بُعدا الكفاية وأهمية العمل المراتب األعلى ،يليهما بُعدا االستقاللية وحرية التصرف والتأثير اإلدراكي،
من حيث توافر أبعاد التمكين النفسي ،بمتوسطات حسابية ،0.12 ،7.54 ،7.17 ،7.14 :على الترتيب.
 .0يوجد أثر ذو داللة معنوية للتعويضات المالية المتمثلة في أبعاد( :األجور ،والحوافز المالية ،والبُعد المالي
للترقية) في التمكين النفسي ،بدرجات متفاوتة لدى الموظفين في جامعة عدن ،وقد كان بُعد األجور أكثرها تأثيرًا
في التمكين النفسي.

ثانياا :توصيات الدراسة:
بنا ًء على النتائج توصي الدراسة بما يأتي:
 .1العمل على رفع مستوى وعي الموظفين وإدراكهم للتعويضات المالية من خالل عقد دورات تدريبية مكثفة عن
وظائفها واألسس العلمية والقانونية التي تستند إليها ،وبما يتالءم والوظائف التي يشغلونها ،ومؤهالتهم وقدراتهم
وخبراتهم.
 .8المراجعة والتقييم لنظام وسياسة األجور ،والحوافز ،والترقيات في الجامعة ،من خالل تصميم نظام فعَّال يستند
إلى أسس واضحة ومعايير علمية تالئم مؤهالت الموظفين ومهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم ،ومتطلبات الوظائف
المتعددة والمتشابهة ،ونتائج تقييم األداء.
 .0أخذ الوضع االقتصادي في البالد بعين االعتبار ،وكذا القيمة الحقيقية للتعويضات المالية مقابل أسعار السلع
والخدمات ،وذلك عند تحديد أنظمة وسياسات األجور والحوافز المالية ،والجوانب المالية واالمتيازات المرافقة
للترقيات.
عال من الرقابة الذاتية والرغبة في بذل جهود
 .7ضرورة العمل على استقطاب األفراد الذين يتمتعون بمستوى ٍ
إضافية لتطوير األداء ،ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب ،بنا ًء على أسس ومعايير علمية بعيدة عن
المحسوبية والوالءات الشخصية ،والذي يضمن سعيهم في تطوير وظائفهم وإداراتهم ومن ثم تطوير الجامعة.
 .0تعزيز ثقافة التمكين اإلداري والنفسي في إدارات الجامعة بالمستويات كافة ،وخلق بيئة عمل داعمة للتمكين
ومحفزة تمنح الموظفين الثقة واالستقاللية في العمل ،بما يسهم في تحقيق االستقرار واألمن الوظيفي للموظفين
وتحقيق أهداف الجامعة.
.6

تبنى الجامعة سياسة استثمار أصولها المادية واإلدارية والتعليمية المختلفة لتحسين التعويضات المالية
لموظفيها ،مما سينعكس إيجابيًًّا على دخلهم وتمكينهم النفسي ،ومن ثَ َّم على مستوى أداء الموظف والجامعة
بشكل عام.

 .4إجراء دراسات مستقبلية تهتم بجوانب التمكين والعوامل المؤثرة فيه إلى جانب عوامل الدراسة ،بما يسهم في
تعزيز المعرفة وتطوير إدارات المؤسسات ،سوا ًء في القطاع العام أم الخاص.
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عن الحمة التاجية (قراءة لغوية اجتماعية)
)CoronaVirus (A reading in the Sociolinguistics

إعداد الدكتورة /عائشة صالح أحمد بابصيل
أستاذة فقه اللغة المساعدة ،قسم اللغة العربية ،كلية اللغات والترجمة ،جامعة جدة ،المملكة العربية السعودية
1441هـ 0202-م
Email: asbabssal@uj.edu.sa

ملخص:
"عن الحمة التاجية :قراءة لغوية اجتماعية" دراسة تهدف إلى توضيح تأثير جائحة الحمة التاجية في لغة المجتمع،
وذلك من خالل الوقوف على بعض األلفاظ المتداولة في الخطاب اإلعالمي الصادر عن وزارة الصحة في المملكة العربية
السعودية .وتركزت الدراسة في محورين :األول عن علم اللغة االجتماعي ،والثاني :عن األلفاظ المتداولة في الجائحة ،مع
االعتماد على المنهج الوصفي في ذلك .وخلصت الدراسة إلى أن اللغة مرآة صادقة تعكس التطور الذي يدور في المجتمع،
وأن األلفاظ جزء من اللغة تُمنح معاني جديدة وتُبعث للحياة بين المتكلمين بطرق عديدة ،منها :توسيع داللتها ،أو إضافة
مفردات جديدة للمعجم لم تكن فيه من قبل.

الكلمات المفتاحية:
الحمة التاجية ،علم اللغة االجتماعي ،اللغة ،الجائحة ،الوباء.
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CoronaVirus (A reading in the Sociolinguistics)

Abstract:
A study about CoronaVirus: A reading in the Sociolinguistics. this study aims at showing
the effect of coronavirus pandemic on the social language, by studying some colloquial
semantically word that appears on the social media which issued by The Saudi Ministry of
Health. The study concentrated on two axis: the first: Sociolinguistics, the second: the
colloquial semantically words that is used during the pandemic period. This depends on
the descriptive method. The study summarizes that the language is a true reflective of the
social role in developing. It also shows that words of the language grant new meanings,
which survive it between the speakers differently. This includes expanding semantics or
adding new vocabularies which non- existing before for the dictionary.

KeyWords: CoronaVirus – Sociolinguistics – Language – Pandemic – Epidemic.

:تقديم
 أي أن،)33/1 ، الخصائص، بها "يعبر كل قوم عن أغراضهم" (ابن جني،اللغة جزء من حياة اإلنسان اليومية
 فكل فرد فيها يستعمل اللغة بصور ٍة أو بأخرى في النشاط الذي،اللغة ذات وظيفة اجتماعية ترتبط بالجماعة اإلنسانية
 والمعلم يشرح لطالبه، والبائع والمشتري يتجاذبان الحديث حول السلعة، فالمريض يذكر للطبيب أعراض مرضه،يمارسه
 واألم مع أبنائها تو ّجه سلوكياتهم وتعبر عن حبها لهم وهكذا الحال مع كل واحد منّا بما يجعل اللغة مادة صالحة،الدروس
،هـ1401 ، عبد العزيز عالم. إذ يقوم على "دراسة اللغة على نحو علمي" (د، وهو ما يُعنى به علم اللغة،للبحث والدراسة
 فظهرت فروع علم اللغة، ويشترك معه العديد من العلوم اإلنسانية في دراسة اللغة على أنها سلوك إنساني،)10 ص
 كل هذا. علم اللغة االجتماعي – علم اللغة النفسي – علم اللغة الحاسوبي – علم اللغة الجنائي وغيرها: من مثل،التطبيقي
التكامل المعرفي أ ّدى إلى تنوع المعارف اإلنسانية وتضخم المعلومات فيما يعيشه العالم اليوم من انفجار المعرفة والتقدم
.التقني
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إن الواقع الذي تعيشه المجتمعات اليوم ينعكس بصورة واضحة على لغتها ،فما يحدث في مجتمع ما من تغيرات
يُحدث تغييراً لغويا ً واضحا ً في لغة ذلك المجتمع ،خاصة إذا كانت تلك التغيرات طويلة األمد ،وذات أثر بالغ فيه ،مثل:
األزمات والحروب والهجرات والصراعات ،والتي تنتج واقعا ً مختلفا ً عما سبق ،ويكون للغة النصيب األوفى من هذا الواقع
المختلف .وهذا ما يلمسه القارئ في أزمة الحمة التاجية ( ،)CoronaVirusأو ما أطلق عليها كوفيد،)11-Covid( 11-
صنّفت منظمة الصحة العالمية في الحادي عشر من
والتي بدأت في مدينة ووهان الصينية في أوائل ديسمبر 0211م ،ثم َ
مارس 0202م الحمة التاجية على أنها جائحة اجتاحت العالم كله.
من هنا جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن سؤال :كيف أثّرت جائحة الحمة التاجية في لغة المجتمع؟ من خالل رصد
األلفاظ المتداولة التي صاحبت ال جائحة ،بالتركيز على المدونة اللغوية في المملكة العربية السعودية ،ممثلة في الخطاب
اإلعالمي الصادر عن وزارة الصحة بها .وجعلت عنوان الدراسة "عن الحمة التاجية :قراءة لغوية اجتماعية" ،مركزَة في
محورين:
األول :عن علم اللغة االجتماعي :مفهومه وأهميته وأثر المجتمع في التطور اللغوي.
والثاني :من األلفاظ المتداولة في جائحة الحمة التاجية بين المعجم واالستعمال.
وقد اعتمدت في سبيل إنجاز هذه الدراسة على المنهج الوصفي.

أهمية البحث:
ترجع أهمية البحث إلى أنه يركز على إبراز المفردات المتداولة مع جائحة الحمة التاجية في االستعمال اللغوي اليومي
ووسائل التواصل اإلعالمي واالجتماعي ،وعرض هذه المفردات من خالل بيان المعنى المعجمي الوارد للفظ ،وبيان
معناه في االستعمال االصطالحي الذي صاحبه مع الجائحة.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى عدة أمور ،من أبرزها.
-

إعطاء لمحة موجزة عن علم اللغة االجتماعي

-

بيان تأثير األزمات ومنها :جائحة الحمة التاجية على لغة المجتمع في النواحي المختلفة.

-

ذكر بعض األلفاظ المتداولة في جائحة الحمة التاجية وتوضيح معانيها بين المعجم واالستعمال.

خطة البحث:
المحور األول :عن علم اللغة االجتماعي
المحور الثاني :من األلفاظ المتداولة في جائحة الحمة التاجية بين المعجم واالستعمال
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الخاتمة والتوصيات

المحتوى البحثي:
المحور األول :عن علم اللغة االجتماعي:
اللغة جزء من سلوك اإلنسان الذي يعيش في مجتمعه ،فتصبح اللغة ركيزة أساسية في حياة أي مجتمع ،ومرآة
تعكس تاريخه وحضارته ،ألن اللغة تمتاز بالمرونة والقدرة على التعبير عن مختلف المعاني المعجمية وفوق المعجمية،
وإليها ينتسب األفراد .وهي الموضوع الذي يدور حوله علم اللغة ،والذي تعددت فروعه وتنوعت بقسميه :النظري
والتطبيقي .وقد ظهر علم اللغة االجتماعي فرعاً من فروع علم اللغة التطبيقي في القرن الماضي في فترة الستينات بداية
السبعينات في بحوث اللغة عند علماء الغرب.
يع ّرف علم اللغة االجتماعي على أنه "دراسة اللغة في عالقتها بالمجتمع" (هدسون1112 ،م ،ص  .)10وعرفه
الدكتور محمد حسين عبد العزيز (1432هـ ،ص  )12بأنه "فرع من فروع اللغة يختص بدراسة اللغة كظاهرة اجتماعية".
وجاء في معجم علم اللغة النظري (الخولي1190 ،م ،ص  )061أنه "فرع من علم اللغة التطبيقي ،يدرس مشكالت اللهجات
الجغرافية واللهجات االجتماعية ،واالزدواج اللغوي والتأثير المتبادل بين اللغة والمجتمع".
والشمولية التي يجدها القارئ في التعريفين األول والثاني أولى من التخصيص الوارد عند الدكتور الخولي ،حيث
ذكر قلة من موضوعاته على الرغم من أنه علم يسع الكثير من القضايا اللغوية ذات العالقة المجتمع .وميدان هذا العلم
اإلجابة عن "من يقول ،ماذا يقول ،أين ،متى ،كيف ،لماذا؟" (د .محمود عكاشة0213 ،م ،ص .)12

وقد تعددت مصطلحاته ،فقيل:

– Sociolingustics – Sociallingusistics – Linguistical society

 The sociology of languageوترجمت إلى :علم اللغة االجتماعي – علم االجتماع اللغوي – علم اجتماع اللغة( .د.
محمد حسن عبد العزيز ،ص  .)10وقد فرق هدسون (1112م) بين علم اللغة االجتماعي وعلم اجتماع اللغة بأنه يعود إلى
األهمية التي يركز عليها الباحث هل هي :اللغة أو المجتمع؟ وما يمتلكه من مهارة في تحليل البنية اللغوية أو االجتماعية،
مؤكداً على التالقي بينهما في نقاط كثيرة .ولعل هذا التعدد المصطلحي يبين "تكامل المعرفة اللغوية واتساعها موضوعاً
ومنهجاً ،وهو أيضا ً يساعد على رصد التطور في المصطلحات" (نهر ،0212 ،ص  .)43وإن كان القارئ يجد من الباحثين
من أضاف مصطلحا ً جديداً فيما س ّماه سوسيو لسانيات (الطائي0216 ،م) وهو خلط بين العربية واإلنجليزية ال حاجة له.
وفي هذا تأكيد لما يعانيه المصطلح في الدراسات اللغوية العربية من خلط وتعدد عند ترجمة المصطلح اإلنجليزي إلى
العربية ،حيث تتعدد الترجمات بتعدد اللغويين شرقا ً وغربا ً في العالم العربي.
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وفي هذه الدراسة اعتمدت مصطلح علم اللغة االجتماعي قياسا ً على بقية فروع علم اللغة التطبيقي والنظري ،من مثل:
علم اللغة الوصفي – علم اللغة الحاسوبي – علم اللغة الجغرافي ،وهكذا.
ولعل البذور األولى لهذا العلم جاءت في صنيع دي سوسير ،حين فرّق بين اللغة والكالم ،وأكد أنه "يجب أال يخلط
بينها وبين القدرة اللغوية عند اإلنسان" الكالم "اإلنساني  Langageالذي يعتبر الجزء المحدد" (دي سوسير1192 ،م،
ص  .)31وبعبارة أخرى اللغة هي اللغة المعنية التي تدرس ،ألنها نتاج بيئة لغوية واحدة ،فهي عامة واجتماعية .أما الكالم
فهو فردي يراد به كيف يستخدم الفرد النظام اللغوي (حجازي1111 ،م ،ص  .)06وقد فرق بينهما الدكتور تمام حسان
(1419هـ ،ص  )30هكذا:
اللغة

الكالم
 -عمل

حدود هذا العمل

 -سلوك

معايير هذا السلوك

 -نشاط

قواعد هذا النشاط

 -حركة

نظام للحركة

 -يحس بالسمع نطقا ً والبصر كتابة

تفهم بتأمل الكالم

 -هو المنطوق وهو المكتوب

هي الموصوفة في كتب القواعد والمعاجم

 -عمل فردي

ال تكون إال اجتماعية

ولعل هذا العلم قد بدأ في التبلور حين أطلق توماس هدسون مصطلح اللسانيات االجتماعية في بحث له (الطائي0216 ،م).
ويع ّد ويليام البوف المؤسس العملي لهذا العلم حين أصدر كتابه "التراتبية االجتماعية في إنكليزية مدينة نيويورك" عام
1166م( .الطائي0216 ،م).
وتبرز أهمية علم اللغة االجتماعي من خالل تعدد الموضوعات التي تدخل تحت لوائه ،حيث إنه ينظر إلى العوامل
الخارجية والعوامل الداخلية التي تؤثر في االستعمال اللغوي ،فاالستعمار والغزو والصراع الفكري بين الشعوب المختلفة
عوامل خارجية لها آثارها الواضحة على لغات المجتمعات ،فالنيل من لغة مجتمع ما يؤدي إلى مسح تاريخها ووأد
حضارتها .أما االزدواجية اللغوية أو الثنائية اللغوية فهما من العوامل الداخلية التي يمكن أن تؤثر سلبا ً على النظام اللغوي
السائد في مجتمع ما حال انعكست على مقومات الحضارة فيه( .نهر0212 ،م).
ومن الموضوعات التي تندرج ضمن علم اللغة االجتماعي:
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-

االستعمال اللغوي عند أفراد المجتمع ،واختالف اللغة على أساس من المكانة االجتماعية ،أو السن ،أو الجنس،
أو التعليم ،وغير ذلك مما يتأكد به أهمية المعنى االجتماعي ،وأنه جزء من التفاعل االجتماعي الذي يظهر
بوضوح في تباين لغة المتحدثين للتباين في االختيار اللغوي االجتماعي.

-

دور التغير االجتماعي في التطور اللغوي.

-

التواصل اللغوي بين الشعوب ذات اللغات المختلفة ،وما ينشأ عنه من مشكالت.

-

نشأة اللهجات في المجتمع الواحد بسبب المنطقة الجغرافية أو المهن ،أو األقليات العرقية ،أو طبقات المجتمع،
أو ما يكون عليه اإلقليم من مدن وقرى.

-

المحظور اللغوي ،وما يفرضه المجتمع على أفراده من سلوك لغوي محدد تجاه بعض الكلمات والعبارات.

-

دراسة لغات المجتمعات النامية بما يكشف عن اللغة المناسبة للتعليم وللتفاهم بين أفراد المجتمع على أساس اللغة
القومية لهم.
إن علم اللغة االجتماعي يكشف عن السلوك االجتماعي في مجتمع ما بما يعين على معالجة مشكالته اللغوية

والوقوف على تفسيرها ،والكشف عن ضوابط اجتماعية تنظم أنماط اللغة وسلوك األفراد في المجتمع .إن أثر اللغة يتضح
في جوانب حياة األفراد المختلفة الثقافية والدينية والسياسية وغيرها ،فما يحدث من تغير لغوي يتوقف على التغير الثقافي
في المجتمع على أساس أن الثقافة هي "ذلك المركب الكمي الذي يشتمل على المعرفة والمعتقد والفن واألدب واألخالق
والقانون والعرف والقدرات والعادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان بوصف كونه عضواً في المجتمع" (الفخراني،
1409هـ ،ص  ،)30أي أن الثقافة هي نتاج النشاط اإلنساني .وكذلك الحال في الجوانب الدينية ،وال أدلّ من ذلك كيف
ارتبطت اللغة العربية بالدين اإلسالمي ،وكان من أسباب انتشارها حركة الفتوحات اإلسالمية ،ودخول األعاجم في هذا
الدين ،ورغبتهم في تعلم لغة القرآن الكريم ،وهذا ما نشهده اليوم من حرص كثير من غير الناطقين باللغة العربية على
تعلمها ألسباب متعددة ،ومنها الرغبة في تعلم لغة كتاب هللا تعالى في المقام األول.
ومما يؤكد العالقة القوية بين اللغة والدين ما قام به المستعمر اإلنجليزي في مصر ،والفرنسي في المغرب العربي من
جهود متتابعة بهدف القضاء على اللغة العربية وإحالل لغتهما مكانها لتكون اللغة الرسمية للبالد( .الفخراني1409 ،هـ).
أما اللغة والسياسة فالعالقة بينهما وثيقة ،حيث إن اللغة هي عماد الدولة ،وجرت األعراف السياسية على النص في
المواثيق بذكر اللغة الرسمية للبالد ،والتي تجعلها مجاالً لدراستها في األنظمة السياسية المختلفة ،وفي اللغة المستعملة في
المحافل المتنوعة التي تقيمها الدولة ،من مثل االحتفاالت الرسمية ،والحمالت االنتخابية ،والخطاب السياسي في السلم
والحرب .وللغة السياسية وظائفها ،وهي خمس وظائف ذكرها الدكتور محمد حسن عبد العزيز ( ،0221ص  :)164نشر
المعلومات – ترتيب األولويات – التفسير والربط – تصور الماضي والمستقبل – الحث على العمل .وانتهى إلى التأكيد
على أنه "لم تعد اللغة في عصرنا أداة للتفكير أو للتعبير أو للتأثير،
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أو لقضاء المصالح ،وعقد الصالت االجتماعية فحسب بل أصبحت في ذاتها سلطة تتحكم فيمن يستعملها وأصبحت أيضاً
أداة يتحكم فيها الذين يمارسون السلطة" ،0221( .ص .)110
وقد بين أستاذنا الدكتور علي عبد الواحد وافي (1111م) كيف أن اللغة تتطور متأثرة بعوامل عديدة في كتابه "اللغة
والمجتمع" ،وجعل جملة من هذه العوامل مردها "إلى الحياة الجمعية وما تمتاز به هذه الحياة من خصائص ،وتسير عليه
من نظم وتسلكه من مناهج" (ص  ،)110وكل تطور يحدث في حياة أمة من األمم :نظمها ،تقاليدها ،مذاهبها ينعكس صداه
في اللغة أداة التعبير والتواصل ،والتي هي أصدق سجل لتاريخ الشعوب .وضرب األمثلة على ذلك ،ففي العربية يجد
الدارس أثراً واضحا ً النتقال العرب من حياة البداوة إلى الرفاهية والحضارة حينما يسمع الشاعر علي بن الجهم مادحا ً
أميره:
أنت كالكلب في حفاظك للعهد

وكالتيس في قراع الخطوب

ثم جادت قريحته بعد تهذيبها بقوله:
عيون المها بين الرصافة والجسر

جلبن الهوى من حيث أدري وال أدري

وفي اللغة اإلنجليزية يلحظ الباحث كيف أن اللغة عبرت بلفظ واحد عن الخال والعم  ،uncleوعن العمة والخالة
 ،auntوابن العم وابن الخال  cousinمما يدل على أن المجتمع ينزل هؤالء األفراد منزلة واحدة في درجة قرابتهما على
خالف ما هو موجود في العربية في تفريقها بين المفردات الدالة على عائلة األب عنها في أسرة األم.
كذلك أشار إلى أن كثرة استخدام الكلمة في مدلول محدد ،لحدوث ما يدعو إلى تداولها يجردها من المعنى األصلي
أحيانا ً ويجعلها قاصرة على ما كثر فيه استعمالها ،من ذلك استخدام العام في داللة محددة وقصرها عليه ،أو استخدام
الخاص عن طريق التوسع في معا ٍن عامة ،أو استخدام الكلمة في معناها المجازي لسبب اجتماعي مما يؤدي إلى نسيان
معناها الحقيقي وعدم استعماله ،وهذا كله يؤكد دور الحياة االجتماعية في نشأة الكلمات أو دورانها على األلسنة أو
انقراضها( .علي عبد الواحد وافي1111 ،م) .وهذا ما سيرى القارئ تجليه واضحا ً في المحور الثاني اآلتي.
المحور الثاني :من األلفاظ المتداولة في جائحة الحمة التاجية بين المعجم واالستعمال:
شيوع ألفا ٍظ وانحسار أخرى في مرحلة من مراحل حياة المجتمع ظاهرة شائعة في كل اللغات ،يجدها الدارسون
ماثلة أمامهم عند تتبع نمو اللغة عبر أطوارها التاريخية .وهذا أمر مقبول ألن لغة مجتمع ما تتضمن كل ما ينطق به أفراده
في جميع مظاهر حياتهم العامة والخاصة .وهذا الشيوع أو االنحسار من مظاهر تطور داللة األلفاظ لحاجة المجتمع إلى
التجديد في التعبير أو تداول ألفاظ مختصة نتيجة لما يمر به المجتمع من ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو
صحية.
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األلفاظ اللغوية أشبه ما تكون بالكائن الحي ،ينمو بنمو الحياة بمختلف أشكالها ،وكذلك معاني األلفاظ تنمو هي
األخرى بنمو األلفاظ وهذا ما يعرف بتطور الداللة ،أي تغير معنى اللفظ ،وهذا التطور له مظاهره ،من مثل :تخصيص
الداللة أو تعميمها ،ورقي الداللة أو انحطاطها ،وتوسع الداللة أو ضيقها.
والمجتمع يؤثر في اللغة ،ولعل نظرة فاحصة على واقع اللغة في المجتمع المدني والمجتمع القروي تبين دور
المجتمع في اختالف اللغة بما يجعلها قادرة على التعبير بحاجاته والوفاء بمتطلباته ،لذا فإن اللغات تعد أصدق سجل دوّ ن
تاريخ الشعوب( .د .علي عبد الواحد وافي1424 ،هـ1194/م).
ومن العوامل االجتماعية التي تنعكس على اللغة :تأثر اللغة في ألفاظها ومعانيها بمظاهر الحياة االجتماعية ،ومن
تلك المظاهر ما يتصل بالحياة الصحية وشؤون الرعاية الطبية ،وهذا ما يلحظه الدارس فيما يمر به العالم أجمع في جائحة
الحمة التاجية ،أو ما سمي كوفيد ،)11-Covid( 11-وجدير بالذكر أن مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة (الفتوى )0442
اقترح اعتماد الحمة التاجية ترجمة عربية دقيقة لقولهم (فيرس كورونا)؛ ذلك أن كلمة (فيروس) تترجم إلى ( ُح َمة) ،والجمع:
ُح ّمى – حُمات ،وكلمة (كورونا) التينية األصل تعني التاج واإلكليل ،فتكون الترجمة العربية الحُمة التاجية.
لقد بدأ انتشار هذا المرض للمرة األولى في مدينة ووهان الصينية في األول من ديسمبر 0211م ،ثم أعلنت منظمة
الصحة العالمية في  32يناير  0202م أن فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة يشكل حالة طوارئ
عامة .ثم عادت المنظمة في  11مارس 0202م لتعلن أن تفشي هذا المرض تحول إلى جائحة عالمية ،وما تزال مستمرة
حتى البدء بكتابة هذه الدراسة ( 14يونيو 0202م) .وقد تسببت هذه الجائحة في تعطل الحياة والشلل التام في كثير من
مناحي الحياة اليومية ،كما أسفر عنها الضرر البالغ الواقع على االقتصاد العالمي.
هذه الجائحة دعت إلى االلتجاء إلى ألفاظ اللغات األجنبية فقد استعير منها مصطلح المرض كما هو ،وبات مستخدماً
في لغتنا العربية بلفظه ،وإن كان قد ترجم إلى الحمة التاجية إال أنه قد ذاع بين الناس بلفظه األجنبي .وقد أصدر مكتب
تنسيق التعريب بالرباط "معجم مصطلحات كوفيد0202( "11-م) ،والذي شمل ( )199مدخالً باللغات العربية والفرنسية
واإلنجليزية ،حيث ضم أبرز المصطلحات المتعلقة بهذا المرض؛ ليكون بين يدي المختصين مصطلحات موحدة .وقد جاء
فيه (ص " :)16فيروس كورونا  CoronaVirusغالبا ً ما يستخدم المصطلحان "فيروس كورونا" و "كوفيد "11-لإلشارة
إلى نفس العدوى" .ومصطلح كوفيد )11-Covid( 11-هو االسم الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية في  11فبراير 0202م
على المرض الذي يسببه فيروس كورونا ،وهذا االسم هو اختصار  ،Corona Virus Diseaseويرمز الرقم ( )11للعام
الذي ظهر فيه ألول مرة.
وفيما يأتي استعراض ألبرز المفردات التي صارت متداولة مع الجائحة في االستعمال اللغوي اليومي ووسائل
التواصل اإلعالمي واالجتماعي ،وسيكون تركيز عرضها من خالل بيان المعنى المعجمي الوارد للفظ ،ثم بيان معناه في
االستعمال االصطالحي الذي صاحبه مع الجائحة ،وذلك على النحو اآلتي:
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 -1تفش:
ورد األصل الثالثي مهموز الالم ،ومعتلها باأللف التي أصلها الواو ،ففي لسان العرب (ابن منظور ،مادة
فشأ)" :فشأ – تف ّشأ الشيء تف ّشؤاً :انتشر .أبو زيد :تف ّشأ بالقوم المرض ،بالهمز ،تف ّشؤاً :إذا انتشر فيهم".
وفي المعجم الوسيط (1110م ،مادة فشأ)" :فشا ف ْشواً وفُشوّ اً :ظهر وانتشر  ...وتفشى الشي :اتسع وانتشر  ...والمرضُ
القوم ،وبهم :انتشر فيهم وع ّمهم" .وجعله الخليل (1196م ،مادة فشو) عاما ً وليس قاصراً على المرض ،يقول" :فشا الشيء:
يفشو فشواً إذا ظهر ،وهو عام في كل شيء  ...والتفشي :التوسع .وفشا وتفشى :توسع وكثر وظهر".
وهذا المعنى المعجمي يجده القارئ حاضراً في المعنى االصطالحي حين عُرف التفشي بأنه" :زيادة مفاجئة في
كثير من األحيان في عدد المصابين بمرض أو وباء ما بين السكان بمنطقة محدودة وأكثر مما هو متوقع عادة"( .معجم
مصطلحات كوفيد ،0202 ،11-ص  .)40فالزيادة المفاجئة بأكثر مما هو متوقع في المعنى االصطالحي تعني عموم
االنتشار والتوسع في المعنى المعجمي.
 -2وباء:
الفعل الثالثي (وبأ) ،يقالَ :وبِئت األرض توْ بأ وبأً ،أي كثر فيها الوباء .والوبأ :الطاعون :ورد بالقصر والمد والهمز،
وقيل هو كل مرض عام .والجمع أوباء للمقصور ،وأوبئة للممدود (ابن منظور ،مادة وبأ).
وفرّق معجم مصطلحات كوفيد0202( 11-م) بين الوباء والتفشي على أساس االنتشار ،فالوباء ينتشر في مساحة
كبيرة ،ويتحقق في كليهما الزيادة الحادة في عدد األشخاص المصابين بمرض واحد ،حيث ورد ما نصّ ه" :وباء
ش أو وباء أو جائحة تبعاً لمدى انتشاره .فالتفشي زيادة
 epidemie– epidemicيمكن تصنيف حالة المرض على أنها تف ٍ
حادة في عدد األشخاص المصابين بمرض واحد .والوباء زيادة حادة في عدد المرضى المصابين ،وانتشار هذه الزيادة
على مساحة كبيرة" .وفي معجم المصطلحات الطبية – ج0223( 0م)" :وباء  epidemicمرض واسع االنتشار يصيب
الجماعات البشرية أحيانا ً".
ويالحظ أن المعنى المعجمي ال يشير إلى مسألة التوسع واالنتشار على حين أن المعنى االصطالحي الطبي راعى
انتشار المرض على مساحة كبيرة مع النظر إلى كثرة المرضى المصابين.

 -3جائحة:
"الجائحة :الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة" (ابن منظور ،مادة جوح) ،وتدور هذه المادة
حول استئصال األموال وجذب السنين وهالك الثمر بأمر سماوي دون تدخل البشر كالجراد أو البرد ،فال عالقة لمعناها
المعجمي باألمراض واألوبئة .وفي معجم مصطلحات كوفيد0202( 11-م) ذكر أن "جائحة  pandemicوباء ينتشر
بشكل واسع ،ويجتاح عدة دول أو قارات ،ويصيب عدداً كبيراً من الناس" (ص .)44
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وللتوفيق بين المعنيين المعجمي واالصطالحي يمكن القول :الجوح والجائحة قد تأتي عامة بمعنى الهالك والدخول
عنوة لألرض المجاورة والداهية والمصيبة (معجم اللغة العربية المعاصرة1401 ،هـ) ،ونكون أمام تطور داللي للمعنى
من الخاص الضيق إلى المعنى العام الواسع ،حيث انتقل معنى جائحة من المعنى الخاص بهالك المال بطرق مختلفة إلى
مدلول عام أوسع من السابق ،فصارت الكلمة تدل على كل هالك ومصيبة للمال أو لإلنسان ،فتدخل األوبئة في هذا العموم.
وهذا االستخدام يعكس داللة الخوف والهلع بعد إعالن منظمة الصحة العالمية أن وباء كوفيد 11-هو جائحة عالمية.
وقد أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين حين استخدم – حفظه هللا – هذه الكلمة صراحة في خطابه الموجه للشعب السعودي
في  04رجب 1441هـ ،في أكثر من موضع منه ،بما يؤكد إدراك المسؤول في بالد الحرمين الشريفين صعوبة المرحلة
التي يعيشها العالم كله في فترة الجائحة.
وبين األلفاظ الثالثة :التفشي – الوباء – الجائحة تفريق يحسن الوقوف عنده حسب المعاني االصطالحية الواردة
لها .ففي جميع المصطلحات الثالثة يكون االنتشار للمرض بزيادة كبيرة مفاجئة ،تزيد مساحة االنتشار في الوباء عنها في
التفشي ،ويكون الوباء منتشراً على المستوى المحلي وبين السكان المحليين .أما الجائحة فيكون االنتشار خارج حدود البالد
متجاوزاً للمناطق األخرى وعابراً للقارات .ففي  11مارس 0202م حين اجتاح المرض حدود الصين ،ووصل إلى دول
أوروبية كإيطاليا والشرق األوسط كإيران ،ثم تجاوز ذلك إلى دول وقارات أخرى كأمريكا ،وسُجلت حاالت المصابين في
الدول بمئات اآلالف ،والوفيات كذلك في ذلك اليوم أعلنت منظمة الصحة العالمية أن (كوفيد )11-الحمة التاجية
 CoronaVirusهو جائحة عالمية.
 -4أزمة:
لفظ مفرد ،والجمع أَزَمات أَ ْزمات ،من الفعل الثالثي أَ َزم ،يقال :أزمت عليهم السنة :اشتد قحطها ،واألزمة :الشدة
والضيق .يقال :أزمة مالية ،وأزمة سياسية وأزمة مرضية (معجم اللغة العربية المعاصرة1401 ،هـ  ،معجم الوسيط،
1110م) .وفي معجم كوفيد0202( 11-م) ورد وصف أزمة بأنها أزمة صحية ،وهي" :حالة صعبة أو نظام صحي معقد
يؤثر في البشر في منطقة أو عدة مناطق جغرافية ،وقعت أساساً في األخطار الطبيعية ،من مكان معين لتشمل الكوكب
بأسره .لألزمات الصحية عموما ً آثار كبيرة على صحة المجتمع ،وتمتد خسائرها إلى األرواح واالقتصاد ،وقد تنجم عن
األمراض أو العمليات الصناعية أو سوء السياسات"( .ص )09
وانتشار هذا المرض في العالم هو أزمة عالمية يمر بها في جميع نواحي الحياة:
-

أزمة صحية ،فما زال العالم يعمل ليل نهار؛ للوصول إلى لقاح يقضي على هذا المرض ،وتتواصل الجهود دون
الوصول له حتى كتابة هذه الدراسة.

-

أزمة اقتصادية ،فقد تسبب انتشار المرض في توقف عجلة الحياة االقتصادية اليومية حين فرض في عدد من
الدول الحظر ،وفي انخفاض أسعار النفط ،وفي تكبد الدول الخسائر المالية.
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-

أزمة سياسية ،حيث بدأت قوى العالم الكبرى تتقاذف التهم في السبب الرئيسي النتشار هذا المرض ،وجاءت
تصريحات الرئيس األمريكي باالتهام للصين ولمنظمة الصحة العالمية ،ومسؤوليتهما عن انتشار هذا الوباء.

-

أزمة اجتماعية ،فقد توقفت أنشطة الحياة اليومية االجتماعية في معظم العالم ،ففي المملكة العربية السعودية
اتخذت الجهات المختصة عدداً من اإلجراءات للحد من انتشار هذا المرض .من ذلك :إيقاف المناسبات االجتماعية
العامة مثل حفالت األفراح وسرادقات العزاء ،والتجمعات في المراكز التجارية واالستراحات ،وفُرضت
العقوبات على كل من يخالف ذلك.

-

أزمة دينية ،فلقد طالت األزمة بيوت هللا والحرمين الشريفين ،فتوقفت صالة الجماعة فيها ،وصارت األبواب
مغلقة غير مفتوحة في وجوه القاصدين لها.
نعم هي أزمة يضيق بها هذا العالم الفسيح ،ويشتد الكرب على العباد والبالد  ...نسأل هللا الفرج القريب بقدرته

وحوله تعالى.
 -5حظر:
تزامن مع ما اتخذته الحكومات في مواجهة الجائحة أن فرض الحظر ،هذا اللفظ الذي كثر على األلسنة ،وتوافق
معناه المعجمي مع معناه االصطالحي:
الحظر هو الحجر والمنع ،وخالفه اإلباحة .يقال :حظر الشيء يحظره حظراً فهو حاظر والمفعول محظور :منعه،
وفي القرآن يراد بالمحظور الحرام (ابن منظور ،مادة حظر – المعجم الوسيط1110 ،م ،مادة حظر) .وفي الدراسات
اللغوية يجد الباحث المحظور اللغوي أو المحرم اللغوي ،وهو" :لفظ يمنع استعماله في سياق معين لعوامل متعددة ،يتكون
من كلمة أو أكثر ،قابل للتغير متنوع بين الحقيقة والمجاز"( .الطائي0216 ،م ،ص .)003
ويقالْ :
حظر التجول ،وهو "إجراء تتخذه الحكومات عند وقوع اضطرابات داخلية أو بسبب عدوان خارجي يُمنع
بمقتضاه السير في الطرقات"( .معجم اللغة العربية المعاصرة1401 ،هـ  ،مادة حظر) وفي معجم كوفيد0202( 11-م،
ص " )32حظر :إغالق  Lockdownوقف جميع األنشطة غير األساسية والطلب من الموظفين غير األساسيين العمل
من المنزل .إضافة إلى إغالق المدارس ودور السينما والمطاعم مع اإلبقاء على إمكانية مغادرة األشخاص منازلهم للذهاب
إلى الصيدليات ومحالت البقالة" .ولذا يقال :الحظر اإللزامي ،أي ما تفرضه الحكومات من تعليمات إلجبار الناس للبقاء
في منازلهم من خالل قوات الشرطة( .معجم كوفيد ،11-ص  .)31ويكون الحظر أحد نوعين:
-

حظر كلي ،يمنع فيه الخروج من المنازل ووجوب البقاء فيها ،ويمنع الذهاب إلى العمل أو المدارس والجامعات.

-

وحظر جزئي ،وهو الذي يسمح فيه بالخروج من المنازل والتحرك في ساعات محددة حسب النظام المعلن عنه
للحظر الجزئي.
وفي ظل هذه األوضاع المحظورة جراء جائحة الحمة التاجية طبّقت المملكة العربية السعودية مثل كثير من دول

العالم نظام الحظر بنوعيه ،حسب توجيهات القيادة الرشيدة ،وما تعلنه اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات هذا المرض،
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وأعلنت قرارات عديدة للحظر ابتداء من  01فبراير 0202م ،وما تزال مستمرة ويعاد النظر في تلك القرارات وفق
مستجدات الوضع الصحي لتفشي هذا الوباء .كذلك من إجراءات الحظر التي انتهجتها المملكة العربية السعودية ما قامت
به من تعليق أداء العمرة للمواطنين والمقيمين فيها ،وتعليق منح تأشيرة العمرة للمسلمين في العالم أجمع ،ثم ما أصدرته
من إقامة شعيرة الحج الركن الخامس من أركان اإلسالم بمراعاة الضوابط الخاصة في هذا الوضع االستثنائي ،فكل هذا
وغيره يندرج ضمن إجراءات الحظر.
 -6حجر:
 -7عزل:
من المفردات التي كثر تداولها مع هذا المرض ،وصارت جزءاً من اللغة المستعملة بين أفراد المجتمع ،وفي اإلعالم
بوسائله المتعددة مسموعة ومقروءة ومرئية الحجر والعزل ،فهل المعنى فيهما واحد وال فرق بين داللتيهما أو بينهما
اختالف؟
الحجْ ر :بسكون الجيم وهو المنع ،مصدر حجر عليه يحجر حجراً إذا منعه من التصرف ،يقال :حجر القاضي على
الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف في مالهما (ابن منظور ،مادة حجر) ،وحجر الشيء على نفسه :خصها به (المعجم
الوسيط1110 ،م ،مادة حجر) .وفي معجم اللغة العربية المعاصرة (1401هـ  ،مادة حجر) الحجر الصحي هو" :عزل
األشخاص أو الحيوانات أو النباتات الوافدة من منطقة موبوءة باألمراض المعدية للتأكد من خلوهم من تلك األمراض".
وفي معجم مصطلحات كوفيد0202( 11-م) ورد أن "الحجر الصحي  quarantaine – quarantineالفصل بين
لمرض مع ٍد ،وعزلهم عن األشخاص األصحاء خالل فترة حضانة المرض"
المواطنين وتقييد حركة األشخاص المعرضين
ٍ
(ص  ،)49وتكون فترة الحجر الصحي هي "الفترة الزمنية التي يجب أن يقضيها الذين تعرضوا لمرض مع ٍد قبل أن يسمح
لهم بالعودة إلى حياتهم العادية" (السابق ،ص .)41
أما العزل فمصدر من الفعل عزل الشيء يعزله عزالً ،وع ّزله فاعتزل وانعزل وتع ّزل :نحّ اه جانباً فتنحَّى (لسان
العرب ،مادة عزل) ،ويقال :عزل المرضى عن األصحاء :أنزلهم في مكان منعزل اتقاء للعدوى (المعجم الوسيط1110 ،م،
مادة عزل) ،وعزل مريضاً عن األصحاء :فصله وفرزه وأبعده( ،معجم اللغة العربية المعاصرة1401 ،هـ  ،مادة عزل)،
و ُع ّرف العزل بأنه" :فصل المرضى المصابين بمرض مع ٍد عن غير المرضى" (معجم مصطلحات كوفيد ،11-ص ،)33
ومنه العزل الذاتي ،ويقصد به "بقاء الشخص في المنزل بعيداً عن اآلخرين قدر اإلمكان ،خاصة بعد التعرض لمصاب أو
مصاب محتمل بمرض كوفيد( "11-معجم مصطلحات كوفيد ،0202 ،11-ص .)20
وعلى ذلك يظهر الفرق بين الكلمتين في االصطالح الطبي ،فهما معجميا ً تدوران حول المنع واإلبعاد لكن اصطالحيا ً
يختص الحجر بمن يشك بمرضه وتعرضه للعدوى فيكون الحجر للتأكد من مرضه أو عدمه ،فهو بمثابة فترة زمنية للتاكد
من اإلصابة بالمرض أو الخلو منه .أما العزل فيكون للمريض الذي تثبت إصابته بمرض مع ٍد عن غير المرضى .وبعبارة
أخرى :الحجر الصحي هو إجراء وقائي اتخذته الحكومات لوقف انتشار هذا المرض المعدي،
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وحماية الناس من انتقال العدوى لهم ،فيوصى به لألفراد الذين تعرضوا لمرض مع ٍد لكن لم تظهر أعراض المرض
عليهم ،وبقاء الفرد في منزله فترة الحجر والمراقبة تعني أنه لن ينقل المرض إلى غيره في حال أن أعراض المرض
أخذت تتطور وظهرت عليه .وفي هذه الجائحة حددت الجهات الصحية المعنية في الدول بأن فترة الحجر الكافية للتأكد من
اإلصابة بالمرض هي فترة أسبوعين.
وفي المملكة العربية السعودية جاءت قرارات وزارة الداخلية مؤيدة التدابير االحترازية المطلوب تطبيقها من قبل
وزارة الصحة ،فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالحجر والعزل تواصلت الجهود في توعية أفراد المجتمع بجميع طوائفه
باإلجراءات الواجب اتباعها ،تنبيها ً وتأكيداً للعمل بها ،وتحذيراً من التهاون بها .واتخذت كافة طرق التواصل للوصول إلى
الشعب ،ولعل من يتصفح وسائل التواصل االجتماعي ،ووسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية يتأكد له ذلك التنوع
في طرق العرض لمخاطبة جميع فئات المجتمع بلغات متعددة ،وللقارئ الكريم بعض هذه الرسائل التوعوية والخاصة بما
يتعلق بالحجر والعزل واإلرشادات المتبعة في كل منهما أو التفريق بينهما حسب الشخص هل هو مريض أو مخالط أو
غير ذلك:
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 -8التباعد االجتماعي:
هذا المصطلح مكون من كلمتين :الصفة والموصوف .وكلمة تباعد مصدر الفعل الثالثي المزيد بحرفين (تباعد)
على وزن (تفاعل) ،جذره الثالثي المجرد (بعد) بالكسر والضم ،والبعد ضد القرب .وباعد بين الشيئين :فرق بينهما ،تباعد:
أبعد في تكلف ويقال :تباعد عنه ومنه( .المعجم الوسيط1110 ،م ،مادة بعد).
وتباعد مطاوع باعد ،يقال :تباعد القوم :نأى بعضهم عن بعض ،وتباعد الصديقان :انفصال وتفرقا .ومن معاني
(تباعُد) :فقدان االتصال أو قيام العداوة بين األقارب بسبب عدم االتفاق ،ومنه التباعد االجتماعي من مصطلحات علم
االجتماع ،ويراد به" :الدرجات المتفاوتة للبعد أو االنفصال أو القرب أو التحرك االجتماعي الذي يحدث أو يسمح به داخل
المجتمع بين األسر أو األفراد أو الطبقات االجتماعية المختلفة"( .معجم اللغة العربية المعاصرة1401 ،هـ  ،مادة بعد).
وفي معجم مصطلحات كوفيد0202( 11-م ،ص  )24ورد تعريف التباعد االجتماعي على أنه" :مجموعة من اإلجراءات
التي تسعى إلى منع الناس من التالقي والتجمع بهدف الحفاظ على مسافة آمنة بين األفراد ،ال تقل عن متر واحد .وهي
مسافة متوسطة تمنع الشخص المصاب من نقل العدوى .كما تشمل هذه اإلجراءات إغالق المدراس واألماكن العامة
والمطاعم وحظر التجمعات".
والمالحظ من المعاني السابقة أن البعد قد يراد به البعد المعنوي باالنفصال والتفرق ،والذي سينتج عنه البعد الحسي
بعد ذلك ،وقد يراد به البعد الحسي المادي ابتدا ًء وهو المقصود من هذا المصطلح في جائحة الحمة التاجية .ولذا عبر عنه
بعضهم بالتباعد الجسدي أو التباعد الشخصي .يؤكد ذلك مظاهر التباعد االجتماعي التي عنيت الجهات المختصة بنشرها،
وتعريف أفراد المجتمع بها ،من مثل :ترك مسافة متر /مترين بينك وبين اآلخرين – تجنب مصافحة اآلخرين – البعد عن
التجمع .كما ظهر االهتمام بتلك المظاهر بفرض العقوبات على مخالفيها ،والتشديد على المسؤولين في مقرات العمل
ومراكز التسوق بضرورة المراقبة الشديدة المستمرة للتأكد من االلتزام بتنفيذ إجراءات التباعد االجتماعي .والصور اآلتية
لرسائل وزارة الصحة الموجهة لألفراد توضح ذلك:
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 -9كمامة:
مادة (ك – م – م) تدور حول الغطاء والستر ،يقال :ك ّم الشهادة :أخفاها ،وك ّم البعير :جعل على فيه الكمامة ،وك ّمم
فم الحيوان :س ّده بالكمامة ،وتكمم الرجل بثيابه :تغطّى (لسان العرب ،مادة :كمم ،المعجم الوسيط1110 ،م ،مادة :كمم).
وفي معجم اللغة العربية المعاصرة (1401هـ) ُذكر أن ال ِك َمامة بكسر الكاف وفتح الميم يراد بها ما يوضع على الفم واألنف
حماية من الغازات السامة ونحوها ،مع مالحظة أن المعاجم القديمة لم تذكر أن الكمامة تكون لإلنسان ،بل خصّ بها البعير
والفرس ،لكن مادام أن المراد باللفظينِ :كمامة من الثالثي (كمم) ،و َك ّمامة من المزيد (ك ّمم) المعنى نفسه من التغطية
والستر ،فال ضير في هذا االستخدام (منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية0202 ،م) ،مع مالحظة أن نطق
(ك ّمامة) بتضعيف الميم هو األكثر استعماالً بين الناس.
وجدير بالذكر أن معجم مصطلحات كوفيد0202( 11-م) لم يستعمل كلمة (كمامة) مصطلحاً مقابالً للكلمة األجنبية
( ،)maskبل ترجمه بكلمة (قناع) ،ووردت الكلمة في الشرح والتوضيح بما نصه" :كمامة مصنوعة من مادة نقية تشبه
القماش ،تحمي مرتديها من استنشاق الجُسيمات الصغيرة المعدية ،وتمنع دخولها إلى األنف والفم ،يزود بها عادة العاملون
في مجال الرعاية الصحية".
وهذا يؤكد ما سبق قوله من أن اللغة تتجدد وتنمو بنمو المجتمع ،وداللة األلفاظ جزء من اللغة تتسع أو تضيق،
وتخصص أو تعمم .وفي لفظ (كمامة) يجد القارئ أن معناها تطور بتطور المجتمعات البشرية ،وتكون اللغة قادرة على
التعبير عنها من خالل االستعمال الحقيقي والمجازي للفظ ،فيصير اللفظ داالً على المعنى اإلضافي دون أن يفقد معناه
األساسي.
مما سبق يجد القارئ كيف أن اللغة تعكس التطور الذي يدور في المجتمع ،وتكون مرآة صادقة تمكن الناظر فيها
من استجالء الحقائق ،واأللفاظ جزء من اللغة تنال نصيبها من التطور والتغير .وفي هذه الجائحة التي يمر بها العالم كله
رأينا كيف أنها أثرت على تداول مفردات محددة ،أو منحها معاني جديدة بتوسيع داللتها ،أو إضافة ألفاظ جديدة لمعجمنا
العربي حتى صارت تلك األلفاظ جزءاً من الخطاب اليومي الجماعي وشقت طريقها إلى آذان الناس في كل وسائل اإلعالم
المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة .واألزمات ال تدوم وسيأتي ذلك اليوم الذي تكون فيه هذه المفردات الذائعة مع
األزمة جزءاً من معجمنا العربي مثل بقية المفردات تستخدم بين الحين واآلخر وتحفظ في طيات األوراق.

الخاتمة:
علم اللغة االجتماعي أحد علوم اللغويات ،والذي بدأ اهتمام الباحثين به يزداد كما بقية العلوم األخرى
خالل مراحل التطور البشري ،وذلك ألن اللغة إحدى أهم الوسائل األساسية للتواصل وإيصال المعلومات
والمعاني،
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وتمر اللغة عبر مراحلها التاريخية بتطورات مختلفة نتيجة لما يمر به المجتمع من ظروف اجتماعية أو
اقتصادية أو صحية أو سياسية ،وجميعها تنعكس على لغة االستعمال اليومية البارزة في معظم وسائل التواصل
واإلعالم  ...كل هذا مما يُعنى به علم اللغة االجتماعي.
التوصيات:
توصي الدراسة بضرورة الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز حضورها من خالل التعبير بها فيما يحدث في المجتمع

من التغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية .والحاجة إلى توثيق تطور المفردات اللغوية واالصطالحية في اللغة
العربية في معاجمنا .وإبراز المفردات اللغوية في معانيها الجديدة بما يسهم في الوفاء بالمصطلحات المستحدثة
دون اللجوء إلى المفردات المعربة من اللغات األخرى .كذلك توصي الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات في علم
اللغة االجتماعي خاصة فيما يتعلق بلغة التواصل والتخاطب ذات العالقة بالحياة االجتماعية.
المصادر والمراجع:
-

إبراهيم مصطفى ،أحمد حسن الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد علي النجار1310 ،هـ 1110 /م :المعجم الوسيط،
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المكتبة اإلسالمية ،دار المعارف ،الطبعة الثانية.

-

د .أبو السعود أحمد الفخراني (1409هـ 0221 /م) :في علم اللغة العام ،مكتبة المتنبي – الدمام – الطبعة األولى.

-

د .أحمد مختار عمر1401( ،هـ 0229 /م) :معجم اللغة العربية المعاصرة ،عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة األولى.

-

د .تمام حسان1419( ،هـ 1119 /م) :اللغة العربية معناها ومبناها ،عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة الثالثة.

-

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي1196( ،م) :كتاب العين ،تحقيق د .مهدي المخزومي – د .إبراهيم
السامرائي ،دار ومكتبة الهالل – بغداد ،الطبعة الثانية.

-

د .عبد العزيز أحمد عالم1401( ،هـ 0226 /م) :في علم اللغة العام ،مكتبة المتنبي – الدمام – الطبعة األولى.

-

أبو الفتح عثمان بن جني :الخصائص ،حققه محمد علي النجار ،دار الهدى – بيروت – الطبعة الثانية.

-

فرديناند دي سوسيز (1192م) :فصول في علم اللغة العام ،ترجمه إلى العربية د .أحمد نعيم الكراعين ،دار المعرفة
الجامعية – اإلسكندرية.

-

علي عبد الواحد وافي:
(1111م) :اللغة والمجتمع ،دار نهضة مصر – القاهرة.
(1424هـ 1194 /م) :علم اللغة ،دار نهضة مصر – القاهرة – الطبعة التاسعة.

-

محمد جالل الدين بن مكرم المشهور بابن منظور :لسان العرب تحقيق عبد هللا علي الكبير ،محمد أحمد حسب هللا،
هاشم محمد الشاذلي ،دار المعارف – القاهرة.
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-

د .محمد حسن عبد العزيز0221( ،م) :علم اللغة االجتماعي ،مكتبة اآلداب – القاهرة ،الطبعة األولى.

-

د .محمد علي الخولي (1190م) :معجم علم اللغة النظري ،مكتبة لبنان – بيروت ،الطبعة األولى.

-

د .محمود عكاشة0213( ،م) :النظرية البراجماتية اللسانية – التداولية "دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ" ،مكتبة
اآلداب ،القاهرة ،الطبعة األولى.

-

د .محمود فهمي حجازي1111( ،م) :علم اللغة العربية – مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية،
دار الثقافة – القاهرة.

-

د .نعمة دهش فرحان الطائي (1431هـ 0216 /م) :مقاربات سوسيو لسانية ،الدار المنهجية – عمان – الطبعة
األولى.

-

د .هادي نهر0212( ،م) :اللسانيات االجتماعية عند العرب ،دار األمل – أربد – األردن.

-

د .هدسون1112( ،م) :علم اللغة االجتماعي ،ترجمة د .محمود عياد ،عالم الكتب – القاهرة – الطبعة الثانية.

-

معجم مصطلحات كوفيد( 11-انجليزي – فرنسي – عربي) :)0202( ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم –
مكتب تنسيق التعريب – الرباط.

-

مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية1430( ،هـ 0210 /م) ،موقع الكتروني.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2020الدكتورة /عائشة صالح أحمد بابصيل ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر
العلمي(CC BY NC) .
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موقف المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية تجاه التعليم عن بُعد خالل جائحة
فيروس كورونا ()COVID-19
Attitude of male and female teachers in the Kingdom of Saudi Arabia towards
distance education during the Coronavirus (COVID-19) pandemic

الباحثة /رقية رضي مسلم العلقم
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ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة "موقف المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية تجاه التعليم عن بُعد خالل
جائحة فيروس كورونا ( ")COVID-19حيث تمحورت الدراسة حول "ما موقف المعلمين والمعلمات في السعودية
تجاه التعليم عن بُعد خالل جائحة فيروس كورونا ( ،")COVID-19ولبلوغ أهداف الدراسة أعددنا استمارة استبيان
كأداة من أدوات المنهج الوصفي وطبقت على ( )609معلم ومعلمة في التعليم العام ،وبلغ عدد أسئلة استمارة االستبيان
( )51سؤال موزعة على أربعة محاور ،وقسمت الدراسة إلى ثالثة فصول ،الفصل األول تضمن الجانب المنهجي،
الفصل الثاني تمثل في الجانب النظري للدراسة تحث عنوان التعليم عن بعد ،أما الفصل الثالث واألخير فتمثل في
الجانب التطبيقي للدراسة بحيث خلصنا إلى أبرز النتائج التالية :الغالبية من المعلمين والمعلمات غير متمكنين أو ليس
لديهم الخبرة في التعليم عن بعد ،مستوى األنتاجية أقل في التعليم عن بعد مقارنة بالتعليم التقليدي المباشر .كما كشفت
الدراسة عن وجود مزايا وتحديات لتطبيق التعليم عن بعد خالل جائحة فيروس كورونا ،أيضا ً أظهرت الدراسة إتفاقا ً
على أن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تقدم دعما تنظيميا ً كافيا ً للمعلم .وأخيراً ،كشفت الدراسة عن أسباب
رغبة المعلمين والمعلمات لمواصلة التعليم عن بعد حتى بعد إنتهاء جائحة فيروس كورونا وكذلك أسباب عدم الرغبة
في ذلك .بنا ًء على هذه النتائج قُدمت التوصيات التالية :تبني استخدام طريقة التعليم المدمج من خالل الدمج بين
الطريقة التقليدية واإللكترونية (التعليم عن بعد) في التعليم ،التفاؤل والرغبة في أداء عمل ما عامل مهم ألدائه وإتمامه
بأحسن وجه ،خاصة إذا كان هذا العمل هو خدمة الطالب،
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 ضرورة،ضرورة تنفيذ دورات تدريبة للمعلمين والمعلمات في استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في التعليم عن بعد
 اجراء المزيد من الدراسات حول التعليم عن بعد،التوعية الدائمة بفاعلية التعليم عن بعد لمواجهة األزمات والكوارث
.لقياس األثر على التحصيل الدراسي
)COVID-19(  جائحة فيروس كورونا المستجد، التعليم عن بعد، التعليم:الكلمات المفتاحية

Attitude of male and female teachers in the Kingdom of Saudi Arabia towards
distance education during the Coronavirus (COVID-19) pandemic

Abstract
This study aimed to know “the attitude of male and female teachers in the
Kingdom of Saudi Arabia towards distance education during the Coronavirus (COVID-19)
pandemic”, as the study focused on “What is the attitude of male and female teachers in
Saudi Arabia towards distance education during the Coronavirus (COVID-19) pandemic”
) ", In order to achieve the objectives of the study, we prepared a questionnaire form as a
tool of the descriptive curriculum, and it was applied to (906) teachers in public education,
and the number of questionnaire questions reached (15) questions distributed on four
categories, and the study was divided into three chapters, the first chapter included the
methodological aspect, the second chapter Represented in the theoretical side of the study,
it under the title of distance education, while the third and final chapter represents the
practical side of the study, so that we concluded the following most prominent results: The
majority of male and female teachers are not able or do not have experience in distance
education, the level of productivity is lower in distance education compared to traditional
direct education. The study also revealed that there are advantages and challenges to
applying distance education during the Coronavirus pandemic, the study also showed
agreement that the Ministry of Education in the Kingdom of Saudi Arabia provides
sufficient organizational support for the teacher. Finally, the study revealed the reasons for
male and female teachers' desire to pursue distance education even after the end of the
Coronavirus pandemic, as well as the reasons for unwillingness to do so. Based on these
results,

www.ajrsp.com

310

م0202-9-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

the following recommendations were made: Adopting the use of the blended learning
method through the combination of the traditional and electronic method (distance
education) in education, optimism and the desire to perform a work is an important factor
for its performance and completion in the best way, especially if this work is the service of
the student, The necessity of implementing training courses for male and female teachers
in the use of modern educational methods in distance education, the necessity of constant
awareness of the effectiveness of distance education to face crises and disasters, conducting
more studies on distance education to measure the impact on academic achievement.

Keywords: Education, Distance Education, Coronavirus (COVID-19) pandemic
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مقدمة
يعيش العالم اآلن كارثة لم يشهد لها مثيال من قبل وهي جائحة فيروس كورونا المستجد ( ،)COVID-19انعكست
آثارها على كل جوانب الحياة في العالم ،ومن أكثر القطاعات تأثرا بتلك الكارثة قطاع التعليم ،والذي وصفته المدير
العام لليونسكو أودري أزوالي بقولها ” لم يسبق لنا أبدا أن شهدنا هذا الحد من االضطراب في مجال التعليم( ”.الدهشان،
)April 6, 2020
مع زيادة حجم االضطراب التعليمي وسرعته الناتج عن إغالق المدارس والجامعات لمنع انتشار الفيروس بين أفرادها،
وفي ظل هذا العالم المنكوب بفيروس كورونا ،تسعى الحكومات إلى توفير التعليم والتعلم ألبنائها مع مراعاة بقاء الطالب
في منازلهم بعيدا عن المدارس والجامعات يتعلمون فيها عن بعد.
بدأت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خطة بديلة الستمرار تعليم طالب وطالبات التعليم العام فور تعليق
الدراسة كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بتطبيق التعليم عن بُعد عبر خمسة خيارات تتمثل
في قنوات عين الفضائية وعددها عشرون قناة وبوابتها اإلثرائية ونافذة قنوات عين على اليوتيوب وبوابة المستقبل
ومنظومة التعليم الموحد ليتلقى الطالب تعليمهم غير المتزامن عبرها.
تتناول هذه الدراسة تحديد موقف المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية تجاه التعليم عن بعد خالل فترة انتشار
فيروس كورونا المستجد ( ،)COVID-19تحديات ومزايا التعليم عن بُعد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد،
معرفة واقع الدعم التنظيمي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات العاملين عن بُعد خالل أزمة فيروس كورونا ،تفضيالت
المعلمين والمعلمات للعمل عن بُعد وذلك بعد فيروس كورونا المستجد.

الفصل األول
اإلطار المنهجي
مشكلة الدراسة:
تمر الدول في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي بأزمة عالمية أطلق عليها مسمى فيروس كورونا )،(COVID-19
والتي بدأت من الصين تحديداً مقاطعة ووهان ،وللوقاية من انتشار هذا الفيروس أخذت جميع الدول عددا من التدابير
كان من ضمنها إغالق كافة المؤسسات التربوية التعليمية ،لذلك كان يجب على صانعي القرارات التفكير بحلول بديلة
لضمان استمرارية التعليم .كان الحل األمثل والذي لجأت له جميع الدول هو (التعليم عن بُعد) ،حيث انتقلت المملكة إلى
التعليم عن بُعد بشكل كامل من خالل منصات وقنوات عدة على التلفزيون واليوتيوب مثل منصة عين.
تسعى هذه الدراسة إلى معرفة كيف تكيف المعلمين والمعلمات مع التعليم عن بُعد خالل جائحة فيروس كورونا المستجد
( ،) COVID-19وما الذي عمل معهم بشكل جيد ،وما الذي يجب تغييره ،وما هي الدروس المستفادة ،وكيف يؤثر
التعليم عن بعد على إنتاجية المعلم .وتسعى بصورة رئيسية لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :ماهو موقف المعلمين
والمعلمات في المملكة العربية السعودية تجاه التعليم عن بُعد خالل جائحة فيروس كورونا المستجد ()COVID-19؟
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ولإلجابة عليه تم صياغة األسئلة الفرعية التالية:
 -5ما هو أثر أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على التعليم في المملكة العربية السعودية؟
 -2ما هي التحديات والمزايا للتعليم عن بُعد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية؟
 -3إلى أي مدى يمكن أن يساهم الدعم التنظيمي من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في تعزيز
العملية التعليمية في التعليم عن بعد؟
 -4ما هو رأي وموقف المعلمين والمعلمات تجاه التعليم عن بُعد وذلك حتى بعد انتهاء فيروس كورونا المستجد؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى:
 -1معرفة أثر أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على التعليم في المملكة العربية السعودية
 -9الكشف عن التحديات والمزايا للتعليم عن بُعد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية
السعودية
 -7معرفة وجهة نظر المعلمين والمعلمات العاملين عن بُعد خالل أزمة فيروس كورونا المستجد في مدى مساهمة
الدعم التنظيمي من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في تعزيز العملية التعليمية في التعليم عن
بعد
 -8معرفة رأي وموقف المعلمين والمعلمات تجاه التعليم عن بُعد وذلك حتى بعد انتهاء فيروس كورونا المستجد

فرضيات الدراسة:
 -5أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد تؤثر على التعليم في المملكة العربية السعودية
 -2هناك تحديات ومزايا للتعليم عن بُعد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية
 -3الدعم التنظيمي من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للمعلمين والمعلمات العاملين عن بُعد خالل
أزمة فيروس كورونا المستجد يساهم بدرجة كبيرة في تعزيز التعليم
 -4يفضل المعلمين والمعلمات التعليم عن بُعد وذلك حتى بعد انتهاء فيروس كورونا المستجد

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:
 -5توضيح أثر أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على التعليم في المملكة العربية السعودية
 -2توضيح أهمية التعليم عن بعد نسبة لدوره اإليجابي في تعزيز العملية التعليمية في ظل وجود األزمات
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 -3توضيح أهمية الدعم التنظيمي من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في تعزيز العملية التعليمية
في التعليم عن بعد
 -4تشجيع المعلمين والمعلمات على استمرار التعليم عن بُعد وذلك حتى بعد انتهاء فيروس كورونا المستجد لضمان
الجاهزية في األزمات

مصطلحات الدراسة:
التعليم :هو وصول المعلومة واستقرارها في ذهن المتعلم ووجدانه وإمكانية استدعائها وقت الحاجة إليها.
التعليم عن بعد :هو نمط من التعلم يتم فيه إعادة تصميم المواد التعليمية بشكل إلكتروني ثم نشرها باستخدام أي وسيلة
تقنية من أجل تعزيز االتصال بين المعلمين والمتعلمين وبين المتعلمين والمؤسسة التعليمية حيث يمكن للطالب التفاعل
مع المحتوى التعليمي في أي وقت بما يتناسب واحتياجاتهم التعليمية( .األخرس)2058 ،
أو هو نمط من التدريس يعتمد على التعلم الذاتي من خالل استخدام التكنولوجيا حيث يتم إعادة تصميم المادة التعليمية
المقررة إلكترونيا ونقلها للطالب بحيث يكون التفاعل األكاديمي بين الطالب والمعلم غير متزامن( .العريني)2001 ،
فيروس كورونا : COVID-19فيروس كورونا من فصيلة فيروسات كورونا الجديد؛ حيث ظهرت أغلب حاالت
اإلصابة به في مدينة ووهان الصينية نهاية ديسمبر 2056م على صورة التهاب رئوي حاد( .الصحة)2020 ،

إجراءات الدراسة:
منهج البحث :استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بإعتباره منهجا ً مناسبا ً في تحقيق أهداف البحثعينة الدراسة :تم اختيار العينة من المعلمين والمعلمات الذين يدرسون في مدارس التعليم العام عن بعد والبالغ عددهم( )609معلما ً ومعلمة .حيث تم توزيع األستبانة بشكل إلكتروني على العينة.
أدوات الدراسة :تمثلت األدوات في هذه الدراسة باإلستبانة اإللكترونية وصف اإلستبانة :تكونت اإلستبانة من أربعة محاور تضمنت 51عبارة لقياس أبعاد المشكلة كما هو موضح بالجدول(( )5-5العمار)2020 ،
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الرقم
1

عدد العبارات

اسم المحور

4

تأثير أزمة فيروس كورونا على التعليم من وجهة نظر المعلمين والمعلمات العاملين
عن بُعد

2

تحديات ومزايا التعليم عن بُعد في ظل أزمة فيروس كورونا من وجهة نظر المعلمين

2

عن بعد
3

واقع الدعم التنظيمي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات العاملين عن بُعد خالل أزمة

7

فيروس كورونا
4

تفضيالت المعلمين والمعلمات للعمل عن بُعد وذلك بعد فيروس كورونا

2
51

المجموع
جدول ( :)1-1محاور اإلستبانة وعدد العبارات في كل محور

الدراسات السابقة:
نظراً ألهمية التعليم عن بعد فقد أجريت العديد من الدراسات حول هذا الموضوع ،وفيما يلي عرض ألبرز تلك
الدراسات مرتبة حسب تسلسلها الزمني من األقدم إلى األحدث.
دراسة ماجد حمايل ،حنان ناصر ،لينا عمر ( )2055بعنوان :تجربة جامعة القدس المفتوحــة في التعلم اإللكتروني.
تتناول هذه الدراسة تجربة جامعة القدس المفتوحة عن بعد في تطوير التعليم الجامعي الفلسطيني اإللكتروني الذي
ساعد الطالب على مواجهة تحديات العالم الرقمي ومكنهم من ممارسة دورهم الريادي في تنمية وتطوير المجتمع.
دراسة منال صبحي محمد الحناوي ( )2052بعنوان :دور نظامي التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في بناء مجتمع
المعرفة العربي .تلقي هذه الدراسة الضوء على نوعان من التعليم هما :التعليم المفتوح والتعليم عن بعد ،وما لهما من
دور في تأسيس وبناء مجتمع المعرفة العربي .وقد خلصت الدراسة إلى أن كال النوعين من التعليم يتفقان على
ضرورة توفير فرصة التعليم لمن يرغب دون قيود .كما أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيق نظامي التعليم
المفتوح والتعليم عن بعد منها :أن الوضع االقتصادي المتدني للطالب وعدم وجود الخبرة في استخدام التكنولوجيا
الحديثة تحد من قدرة الطالب على اإلستفادة الفعالة من هذا النوع من التعليم ،كذلك عدم ارتياح أعضاء هيئة التدريس
لفكرة التعليم المفتوح وترددهم في استخدام التكنولوجيا .كما عرضت العديد من التجارب الرائدة في تطبيق نظامي
التعليم المفتووح والتعليم عن بعد على كافة المستويات واألنماط.
دراسة حمدي البيطار ( )2059بعنوان :فاعلية استخدام التعلم عن بعد في تنمية التحصيل الدراسي واإلتجاه نحو
التعليم عن بعد في مقرر تكنولوجيا التعليم لدى طالب الدبلوم العامة نظام العام الواحد شعبة التعليم الصناعي.
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هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية التعلم عن بعد على التحصيل األكاديمي لدى طالب الدبلوم العالي بكلية
التربية في جامعة أسيوط وقد أظهرت الدراسة بأن التعليم عن بعد ساهم في تحسين التحصيل الدراسي ألفراد العينة
البالغ عددهم ( )32طالب.
دراسة غدير المحمادي ( )2058بعنوان :تقويم واقع استخدام نظام التعليم اإللكتروني ( )EMESفي برنامج التعلم
عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز من وجهة نظر الطالب .سعت الدراسة إلى تقييم تجربة التعلم عن بعد في جامعة
الملك عبد العزيز من وجهة نظر الطالب وكانت النتائج كالتالي :أن درجة اإلستفادة من برنامج التعلم عن بعد كانت
متوسطة في حين كانت التوقعات أن تتراوح الدرجة مابين المتوسط إلى العالي وذلك بسبب عدم توفر البيئة التحتية
وصعوبة استخدام بعض آليات نظام التعلم عن بعد من قبل بعض الطلبة.
دراسة آمال بلمانع ( )2056بعنوان :أثر تكنولوجيا التعليم عن بعد على جودة التعليم العالي دراسة ميدانية على جامعة
التكوين المتواصل بالمسيلية .هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير تكنولوجيا التعليم عن بعد على جودة التعليم العالي
وخلصت إلى النتائج التالية :استخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد زاد من دافعية الطالب للتعليم ،لألستاذ قدرة قوية في دمج
تكنولوجيا التعليم عن بعد في منهاجه الدراسي ،قلة التوقيت المخصص للمقرر الدراسي وارتفاع تكلفة رسوم االنترنت
من أهم المعيقات التي تحول دون تحقيق الجودة في التعليم العالي.

الفصل الثاني
التعليم عن بعد
مفهوم التعليم عن بعد
يمكننا تعريف التعليم عن بُعد بأنه نظام تعليمي يقوم على مبدأ إيصال المادة التعليمية إلى المتعلم عبر الوسائط المتعددة
أو أساليب االتصاالت التقنية المختلفة ،حيث أن المتعلم يكون بعيدا ومنفصال عن القائم بالعملية التعليمية .من حيث المبدأ،
يقوم التعليم عن بُعد على عدم اشتراط الوجود المتزامن للمتعلم مع المعلم أو القائم بالعملية التعليمية في الموقع والزمن
نفسه .وهناك تعريف آخر للتعليم عن بعد ينص على إن التعليم عن بُعد يقوم على أساس فلسفة تؤكد حق األفراد في
الوصول إلى الفرص التعليمية المتاحة ،بمعنى تقديم فرص التعليم والتدريب لكل من يريد في الوقت والمكان الذي يريده
دون التقيد بالطرق والوسائل االعتيادية المستخدمة في عملية التعليم العادية( .الدليمي)2050 ،
وعـرف هـولمبرج التعلـيم عن بعد علـى أنـه "مصـطلح يشـمل كافـة أسـاليب الدراسـة وكـل المراحل التعليمية التي ال
تتمتع باإلشراف المباشر والمسـتمر مـن قبـل معلمـين يحضـرون مـع طالبهـم داخـل قاعـات الدراسـة التقليديـة ،ولكـن
تخضـع علميـة التعلـيم لتخطـيط وتنظـيم وتوجيـه مـن قبـل مؤسسـة تعليميـة)5661 ،Holmberg( ".
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أهداف التعليم عن بعد
يسعى التعليم عن بعد إلى تحقيق العديد من األهداف التربوية والعلمية المهمة ،كما لخصها (رونتري( )5661 ،مازن،
 )2006فيما يلي:
 -5زيادة فرص األفراد للتعليم المستمر.
 -2تعويض األفراد ممن فاتهم فرص التعليم ،وإتاحة الفرصة لهم للنمو المستمر وتحسين ظروف حياتهم .
 -3تحمل المتعلم مسئولية تعلمه مما يساعد في عملية التقويم وتحقيق األهداف المنصوص عليها.
 -4تقديم الخدمات التعليمية لمن فاتهم فرص التعليم ،أو من يرغبون في تغيير مهنتهم مع عدم ترك العمل أثناء
الدراسة وذلك بمراعاة ظروف الدارسين التعليمية.
 -1تقديم البرامج الثقافية العلمية لشرائح واسعة من المواطنين وتمكينهم من مواكبة المستجدات المعرفية
والتكنولوجية.

أهمية التعليم عن بعد
يحقق التعليم عن بعد كثير من المزايا منها على سبيل المثال ال الحصر :اإلسهام في زيادة عدد المتعلمين من كافة طبقات
المجتمع وخاصة الفئات الغير قادرة على التعليم النظامي ،التغلب على ندرة المعلمين خاصة في المناطق النائية والفقيرة،
اإلستفادة القصوى من المستجدات التكنولوجية بما تتمتع به من فردية وتفاعلية وتكاملية ،سهولة اتصال الطالب بالمؤسسة
التعليمية ومعلميها ،كما أن المتعلم يسير في التعليم وفق حاجته وقدرته وظروفه( .عبدالسالم)2050 ،
تحديات التعليم عن بعد
بالرغم من المزايا التي يقدمها التعليم عن بعد إال أن هناك تحديات لتطبيق هذا النوع من التعليم ،وأكبر تحدي هو
المحافظة على المعايير األكاديمية الخاصة بالجودة في ظل غياب جلسات التدريس والتعليم ،والتفاعل بين المعلم
والمتعلم والتغذية الراجعة الفورية للمتعلم)2052 ،Rashid( .
مبررات التحول إلى التعليم عن بعد
تتبنى المؤسسات التعليمية والتربوية التعليم عن بعد ألنه يُمكن من تعزيز شعور المتعلمين بالتكافؤ والمساواة في توزيع
الفرص في العملية التعليمية ،ومساعدتهم على التعبير عن أفكارهم بحرية وكسر حاجز الخوف لديهم ،كما أنه يسهل
وصول المتعلمين إلى المعلم حتى خارج أوقات العمل الرسمية .كذلك تفوقه على التعليم التقليدي اإلعتيادي في إشعار
المعلمين بأنهم خارج حدود القاعة الدراسية مما يساهم في زيادة الفاعلية والتطوير( .الفنتوخ)5666 ،
إال أن الدافع األبرز لتبني المؤسسات التعليمية والتربوية للتعليم عن بعد كان جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-
) ،19فقد أدت الجائحة إلى إغالق المدارس والجامعات بهدف منع تفشي الفيروس.
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سارعت الدول في جميع أنحاء العالم أثناء جائحة فيروس كورونا ) (COVID-19لطرح العديد من الحلول لمواصلة
التعليم من خالل إعادة الترتيب المادي للفصول الدراسية ،منع العمل الجماعي للطالب داخل الصف الدراسي وخلق
فرص للتعليم عن بعد ،بالتالي تم تقديم المحتوى التعليمي عبر اإلنترنت ،والبث التلفزيوني ،والقنوات عبر اإلنترنت في
 69دولة لتغطية الدروس ونقل المحتوى التعليمي المقرر للمتعلمين)2020 ،UNESCO( .

الفصل الثالث
اإلطار التطبيقي

تحليل النتائج
سعت هذه الدراسة للكشف عن موقف المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية تجاه التعليم عن بُعد خالل
جائحة فيروس كورونا المستجد ( ،)COVID-19وسيتناول هذا الجزء عرض النتائج التي تم التوصل إليها على
ضوء فرضيات الدراسة.
أ .التحليل الكمي والكيفي للبيانات األولية:
 -5توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير المنطقة التي يعمل فيها ،كما يوضحها الجدول ()5-3

التكرار

النسبة

المنطقة
الوسطى

99

%7

الشرقية

983

%71

الغربية

64

%50

الشمال

56

%2

الجنوب

44

%1

المجموع

609

%500

جدول ( :)1-3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير المنطقة التي يعمل فيها
من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرار أفراد العينة والبالغ عددهم ( ،)609اتضح أن معظمهم من المنطقة الشرقية
بنسبة  ،%71يليها المنطقة الغربية بنسبة  %50ثم المنطقة الوسطى بنسبة  %7وأخيرا المنطقة الجنوبية والمنطقة
الشمالية بنسبة  %1و  %2على التوالي ،كما يوضحها الشكل (.)5-3
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5%

7%

2%
10%

75%
الجنوب

الشمال

الغربية

الشرقية

الوسطى

شكل( :)1-3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير المنطقة التي يعمل فيها

 -2توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس ،كما يوضحها الجدول ()2-3

التكرار

النسبة

الجنس
ذكر

99

%7،3

أنثى

840

%62،7

المجموع

609

%500

جدول ( :)2-3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس
يتضح من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرار أفراد العينة والبالغ عددهم ( ،)609أن عدد اإلناث يفوق عدد الذكور
بأكثر من عشرة أضعاف حيث بلغ عدد اإلناث  840بنسبة  %62،7بينما عدد الذكور  99فقط بنسية ال تتجاوز ،%7،3
كما يوضحها الشكل (.)2-3
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7%

93%
أنثى

ذكر

شكل ( :)2-3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس

 -3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر ،كما يوضحها الجدول ()3-3

التكرار

النسبة

العمر
أقل من  33سنة

50

%5،5

من  33إلى 33

545

%51،9

من  33إلى 43

476

%12،6

من  43إلى 33

272

%30

4

%0،4

609

%500

أكثر من 33
المجموع

جدول ( :)3-3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر
نالحظ من خالل الجدول ( )3-3أن الذين بلغت أعمارهم مابين  39إلى  41يقدر عددهم بـ  476معلما ومعلمة بنسبة
 ،%12،6أما عدد الذين بلغت أعمارهم مابين  49إلى  11فيقدر بـ  272بنسبة  ،%30أما الذين بلغت أعمارهم مابين
 30إلى  31فقدر تكرارهم بـ  545بنسبة  ،%51،9وأما الذين بلغت أعمارهم أقل من  30سنة فبلغ عددهم  50بنسبة
 ،%5،5في حين تمثل نسبة  %0،4عدد الذين بلغت أعمارهم أكثر من  19سنة بتكرار  .4نالحظ أن الفئة األكثر
استحواذا هي الفئة العمرية من  39إلى  41سنة وهذا يدل على أن معلمين ومعلمات التعليم عن بعد شباب نظراً لطبيعة
التعليم ومتطلبات العصر التكنولوجي والتماشي مع مختلف تطوراته ،وهذا ما هو موضح من خالل الشكل (.)3-3
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0.40% 1.10%
15.60%
30%

52.90%
أكثر من 56

من  46إلى 55

من  36إلى 45

من  30إلى 35

أقل من  30سنة

شكل ( :)3-3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر

 -4توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد سنوات الخبرة في التعليم ،كما يوضحها الجدول ()4-3

التكرار

النسبة

سنوات الخبرة
أقل من  3سنوات

90

%7

من  3إلى 13

213

%28

من  11إلى 23

281

%35

أكثر من 21

308

%34

المجموع

609

%500

جدول ( :)4-3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد سنوات الخبرة في التعليم
نالحظ أن  308منهم لديهم خبرة أكثر من  25سنة في التعليم بنسبة  ،%34أما الذين لديهم خبرة في التعليم من  55إلى
 20سنة فبلغ عددهم  281بنسبة  ،%35في حين أن التكرار  213يمثل الذين لديهم خبرة في التعليم من  1إلى 50
سنوات بنسبة  ،%28أما نسبة  %7فتمثل الذين لديهم خبرة أقل من  1سنوات بالتعليم بتكرار  .90نستنتج أن الفئة
المسيطرة في التعليم هي الفئة ذات الخبرة األكثر وهذا يدل على أن معظم المستجوبين لديهم أقدمية مهنية كافية تسمح
لهم بالتحلي بالموضوعية والشفافية في ملئ اإلستبيان الموجه إليهم وكذلك إعتماد الوزارة على فئات ذات كفاءة وخبرة،
كما يوضحها الشكل (.)4-3
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7%

34%
28%

31%
أكثر من 21

من  11إلى 20

من  5إلى 10

أقل من  5سنوات

شكل( :)4-3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد سنوات الخبرة في التعليم

 -1توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص ،كما يوضحها الجدول ()1-3

التكرار

النسبة

التخصص
التربية اإلسالمية

65

%50

الحاسب

83

%6،2

الرياضيات

534

%54،8

اللغة العربية

528

%54،5

اللغة اإلنجليزية

99

%7،2

العلوم

97

%7،4

التربية األسرية

12

%1،7

التربية الفنية

28

%3،5

التربية االجتماعية والوطنية

82

%6،5

مكتبات

9

%0،7

الدراسات النفسية واإلجتماغية

22

%2،4

الكيمياء

37

%4.5

الفيزياء

22

%2،4

األحياء

28

%3،5

اإلدارة

51

%5،7
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التربية الخاصة

41

%1

المجموع

609

%500

جدول ( :)3-3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص
نالحظ من الجدول أعاله بأن أفراد العينة من مختلف التخصصات بنسب تتراوح ما بين  %54،8إلى  %0،7حيث
وصل أعلى تكرار للتخصص  534بينما أقل تكرار للتخصص هو  ،9كما هو مبين في الشكل ()1-3
160
128

134

140
120

91

83

82
67

80

66

52

45

28
15

37
22

60

28

22

100

40
20

6

0

شكل ( :)3-3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص

 -9توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير حجم المنشأه التي يعمل بها ،كما يوضحها الجدول ()9-3

حجم المنشأه
منشأة صغيرة

التكرار

النسبة

598

%58،1

(من  13إلى  33موظف)
منشأة متوسطة

401

%44،7

(من  31إلى  33موظف)
منشأة كبيرة

333

%39،8

(من  31وأعلى)
المجموع

609

%500

جدول ( :)3-3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير حجم المنشأه التي يعمل بها
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يتضح من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرار أفراد العينة أن عدد الذين يعملون في منشأة متوسطة مكونة من 35
إلى  10موظف بلغ  401بنسبة  ،%44،7أما الذين يعملون في منشأة كبيرة مكونة من أكثر من  10موظف قدر
تكرارهم بـ  333بنسبة  ،%39،8أما النسبة األقل  %58،1فثمثل الذين يعملون بمنشأة صغيرة بتكرار  ،598كما
يوضحها الشكل (.)9-3

19%

37%

45%

منشأة كبيرة

منشأة متوسطة

منشأة صغيرة

شكل ( :)3-3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير حجم المنشأه التي يعمل بها
ب .التحليل الكمي والكيفي لفرضيات الدراسة:
عرض ومناقشة نتائج الفرض األول الذي ينص على (أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد تؤثر على التعليم في
المملكة العربية السعودية):
 -5توضيح مستوى تدريس أفراد العينة عن بُعد قبل أزمة فيروس كورونا ،كما يوضحها الجدول ()7-3

مستوى تدريس أفراد العينة عن
بُعد قبل أزمة فيروس كورونا
لم أدرس عن بُعد نهائياً قبل أزمة
كورونا
يوميا

التكرار

النسبة

495

%10،6

540

%51،1

عدة مرات خالل األسبوع

583

%20،2

عدة مرات خالل الشهر

10

%1،1

احياناً خالل السنة

72

%7،6

المجموع

609

%500

جدول ( :)7-3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير مستوى تدريس أفراد العينة عن بُعد قبل أزمة فيروس
كورونا
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نالحظ من خالل الجدول السابق أن عدد أفراد العينة الذين لم يسبق لهم نهائيا ً التعليم عن بعد قبل جائحة فيروس كورونا
تكرر بنسبة  %10،6أي النصف تقريباً ،بينما الذين يدرسون يوميا ً عن بعد فكانت نسبتهم  ،%51،1أما الذين يدرسون
عدة مرات خالل اإلسبوع فبلغت نسبتهم  ،%20،2أما النسبة  %1،1والنسبة  %7،6فكانت تمثل الذين يدرسون عن
بعد عدة مرات خالل الشهر والذين أحيانا ً يدرسون عن بعد خالل السنة على التوالي .يتبين لنا أن نصف أفراد العينة هم
ممن يملكون خبرة في التعليم عن بعد أما النصف اآلخر فال خبرة لهم في هذا المجال كما يوضحها الشكل (.)9-3
8%
6%

20%

51%

15%

يوميا

لم أدرس عن بُعد نهائيا ً قبل أزمة كورونا

عدة مرات خالل الشهر

عدة مرات خالل األسبوع
احيانا ً خالل السنة

شكل ( :)7-3توضيح توزيع أفراد العينة حسب متغير مستوى تدريس أفراد العينة عن بُعد قبل أزمة فيروس
كورونا
 -2إنتاجية أفراد العينة أثناء فترة العمل عن بُعد مقارنة بالوضع الطبيعي ،كما يوضحها الجدول ()8-3

إنتاجية أفراد العينة أثناء فترة

التكرار

النسبة

العمل عن بُعد مقارنة بالوضع
الطبيعي
نفس مستوى اإلنتاجية

507

%55،8

أعلى

92

%9،8

أقل

291

%26.2

من الصعب الحكم في مثل هذه

472

%12،5

الظروف
المجموع

609

%500

جدول ( :)8-3إنتاجية أفراد العينة أثناء فترة العمل عن بُعد مقارنة بالوضع الطبيعي
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من خالل النسب التي حصلنا عليها نالحظ أن  %12،5من أفراد العينة بتكرار  472لم يستطيعوا تحديد مستوى انتاجيتهم
من التعليم عن بعد مقارنة بالوضع الطبيعي لصعوبة الظروف وقلقهم من تفشي فيروس كورونا) ،(COVID-19بينما
بلغ عدد الذين قل مستوى تعليمهم وإنتاجيتهم  291بنسبة  ،%26أما من كان مستوى إنتاجيتهم وتعليمهم بنفس المستوى
فبلغ تكرارهم  507بنسبة  ،%55،8أما النسبة  %9،8فتمثل الذين كان مستوى إنتاجيتهم أعلى في التعليم عن بعد خالل
جائحة كورونا من أدائهم وإنتاجيتهم في الوضع الطبيعي بتكرار  .92نسنتج أن عدد أفراد العينة الذين كان أدائهم
وإنتاجيتهم أعلى وضمن المستوى المطلوب بما يقارب  596بنسبة  %58،9ضئيل جدا مقارنة بمجمل عدد أفراد العينة
التي بلغ عددهم  609كما يوضحها الشكل (.)8-3
12%
7%

52%

29%

من الصعب الحكم في مثل هذه الظروف

أقل

أعلى

نفس مستوى اإلنتاجية

شكل ( :)8-3إنتاجية أفراد العينة أثناء فترة العمل عن بُعد مقارنة بالوضع الطبيعي
 -3توضيح مدى سهولة أو صعوبة العمل عن بُعد بالنسبة ألفراد العينة خالل أزمة فيروس كورونا وتعليق
حضور المعلم والمتعلم ،كما يوضحها الجدول ()6-3

مدى سهولة أو صعوبة العمل عن
بُعد
سهل

التكرار

النسبة

558

%53

سهل إلى حد ما

536

%51،3

ال وال صعباً
ال سه ً

244

%29،6

صعب إلى حد ما

282

%35.5

صعب

523

%53،9

المجموع

609

%500

جدول ( :)9-3مدى سهولة أو صعوبة العمل عن بُعد بالنسبة ألفراد العينة خالل أزمة فيروس كورونا وتعليق
حضور المعلم والمتعلم
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يتضح من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرار أفراد العينة أن عدد األفراد الذين يجزمون بأن التعليم عن بعد سهل
مساوي تقريبا لعدد األفراد الذين أجزموا بأن التعليم عن بعد صعب بتكرار بلغ  558و  523بنسب متقاربة  %53و
 %53،9على الترتيب  ،أما الذين كانوا محايدين واختاروا أن التعليم عن بعد ليس سهالً وال صعبا ً فبلغ تكرارهم 244
بنسبة  ، %29،6أما الذين اختاروا أن التعليم عن بعد سهل إلى حد ما فبلغ عددهم  536بنسبة  ،%51،6بينما تمثل
النسبة  %35،5وهي األعلى األفراد الذين أقروا بصعوبة التعليم عن بعد إلى حد ما بتكرار بلغ  ،282كما هو موضح
بالشكل ( .)6-3نستنتج أن معظم أفراد العينة غير متمكنين من التعليم عن بعد فيجب أن يكون هذا التمكين من ضمن
خطة وزارة التعليم للتطوير المهني للمعلم.

13%

14%

15%

31%

27%
صعب

صعب إلى حد ما

ال سهالً وال صعبا ً

سهل إلى حد ما

سهل

شكل ( :)9-3مدى سهولة أو صعوبة العمل عن بُعد بالنسبة ألفراد العينة خالل أزمة فيروس كورونا وتعليق
حضور المعلم والمتعلم

 -4توضيح مدى تفاؤل أفراد العينة بالعمل عن بُعد خالل ازمة كورونا ،كما يوضحها الجدول ()50-3

مدى تفاؤل أفراد العينة بالعمل

التكرار

النسبة

عن بُعد خالل ازمة كورونا
كنت متفائ ً
ال بالعمل عن بعد

495

%10،6

كنت متشائماً بالعمل عن بعد

249

%27،2

كما كنت قبل االزمة

566

%22

المجموع

609

%500

جدول ( :)13-3مدى تفاؤل أفراد العينة بالعمل عن بُعد خالل ازمة كورونا
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التفاؤل والرغبة في أداء عمل ما عامل مهم ألدائه وإتمامه بأحسن وجه ،خاصة إذا كان هذا العمل هو خدمة الطالب،
من خالل الجدول أعاله وبالنظر إلى تكرار أفراد العينة ،اتضح أن معظمهم كانوا متفائلين بالعمل والتعليم عن بعد بنسبة
 %10،6وقدر تكرارهم بـ  ،495أما الذين كانوا متشائمين من العمل والتعليم عن بعد فقد بلغ عددهم  249بنسبة
 ،%27،2بينما الذين لم يتغير مستوى تفاؤلهم فهم يمثلون النسبة  %22بتكرار  ،566كما يوضحها الشكل (.)50-3

22%

51%

27%

كما كنت قبل االزمة

كنت متشائما ً بالعمل عن بعد

كنت متفائالً بالعمل عن بعد

شكل ( :)13-3مدى تفاؤل أفراد العينة بالعمل عن بُعد خالل ازمة كورونا

عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني الذي ينص على (هناك تحديات ومزايا للتعليم عن بُعد في ظل أزمة فيروس
كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية):
 -5توضيح أهم التحديات التي تواجه أفراد العينة للتعليم عن بعد خالل ازمة فيروس كورونا ،كما يوضحها
الجدول ()55-3

التكرار

النسبة

التحديات
لم اواجه أي تحديات

80

%8،8

عدم القدرة على التكيف على

542

%51،7

العمل عن بعد
عدم القدرة على التوقف عن

98

%7،1

العمل عن بعد
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التعاون والتواصل مع الزمالء

540

%51،1

في العمل
مكان العمل غير مناسب في

563

%25،3

المنزل
البقاء متحمسا وغياب التحديات

13

%1،8

رعاية األطفال

562

%25،2

االتصال بشبكة االنترنت

453

%41،9

ضعف البنية/البيئة التقنية

307

%33،6

للمنظمة
التشتت وعدم التركيز

541

%59

القلق من فيروس كورونا

242

%29.7

عدم القدرة على الوصول إلى

229

%24.6

بعض االدوات/المعلومات التي
احتاجها للعمل
الوحدة ،العزلة

39

%4

التعليم عن بعد مجهد ومرهق

251

%23،7

ايجاد توازن بين المنزل والعمل

597

%58،4

زيادة ضغط العمل

596

%58،7

تحديات أخرى

73

%8

جدول ( :)11-3توضيح أهم التحديات التي تواجه أفراد العينة للتعليم عن بعد خالل ازمة كورونا
نالحظ في الجدول أعاله أبرز التحديات التي واجهت أفراد العينة عند تطبيقها للتعليم عن بعد خالل جائحة فيروس
كورونا ،تمثل النسبة  %41،9وهي نسبة التحدي األكبر وهو ضعف اإلتصال باإلنترنت من وجهة نظر أغلب أفراد
العينة ،يليه ضعف البنية التحتية والبيئة التقنية للمنظمة بنسبة  ،%33،6كذلك القلق من فيروس كورونا وكان بنسبة
 ،%29،7كما أجمع أفراد العينة أن عدم القدرة على الوصول إلى بعض األدوات والمعلومات التي يحتاجها الفرد للعمل
من التحديات التي لها أثر على التعليم عن بعد وظهر بنسبة  ،%24،6أما التحديات األخرى فكان لها تأثير أقل تراوحت
نسبتها ما بين  %23إلى  %4بناء على أثرها من وجهة نظر أفراد العينة ،كما هو مبين في الشكل ()55-3
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تحديات أخرى
زيادة ضغط العمل
ايجاد توازن بين المنزل والعمل
التعليم عن بعد مجهد ومرهق
الوحدة ،العزلة
عدم القدرة على الوصول إلى بعض االدوات/المعلومات…
القلق من فيروس كورونا
التشتت وعدم التركيز
ضعف البنية/البيئة التقنية للمنظمة
االتصال بشبكة االنترنت
رعاية األطفال
البقاء متحمسا وغياب التحديات
مكان العمل غير مناسب في المنزل
التعاون والتواصل مع الزمالء في العمل
عدم القدرة على التوقف عن العمل عن بعد
عدم القدرة على التكيف على العمل عن بعد
لم اواجه أي تحديات

73
169
167
215
36
226
242
145
307
413

192
53
193
140
68
142
80

شكل ( :)11-3توضيح أهم التحديات التي تواجه أفراد العينة للتعليم عن بعد خالل ازمة كورونا

 -5توضيح أهم المزايا التي رصدها أفراد العينة للتعليم عن بعد خالل ازمة كورونا ،كما يوضحها الجدول (-3
)52

التكرار

النسبة

المزايا
ال توجد أي مزايا

61

%50،1

ال زحام مروري وال حاجة إلى

490

%10،8

الذهاب يومياً للعمل
انخفاض تكاليف الذهاب للعمل

459

%41،6

والتنقل
مرونة أكبر في ادارة يوم العمل

241

%27

انجاز المزيد من العمل

579

%56،4

ضغط اقل في العمل

244

%29،6

المساعدة في إدارة مسؤوليات

581

%20،4

رعاية االطفال والمنزل
خطورة اقل من االصابة بفيروس

936

%70،1

كورونا
توفير أكثر من عدم تناول الطعام

67

%50،7

خارج المنزل
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مزيد من الوقت للنفس واالسرة

%56.3

571

وممارسة الرياضة
أكل صحي أكثر

539

%51

إلهاء أقل من الزمالء

83

%6،2

مزايا أخرى

52

%5،3

جدول ( :)12-3توضيح أهم المزايا التي رصدها أفراد العينة للتعليم عن بعد خالل ازمة كورونا
نستنتج من الجدول السابق أبرز المزايا واإليجابيات التي رصدها أفراد العينة عند تطبيقهم للتعليم عن بعد خالل جائحة
فيروس كورونا ،تمثل النسبة  %70،1وهي نسبة أهم المزايا للتعليم عن بعد وهي خطورة أقل من اإلصابة بفيروس
كورونا من وجهة نظر أغلب أفراد العينة ،يليه عدم الزحام المروري وعدم الحاجة إلى الذهاب يوميا ً للعمل بنسبة
 ،%10،8كذلك انخفاض تكاليف الذهاب للعمل والتنقل وكان بنسبة  ،%41،6كما أجمع أفراد العينة أن التعليم عن بعد
يعطي مرونة أكبر إلدارة يوم العمل وظهر بنسبة  ،%27أما المزايا األخرى فكانت أيضاً ذا فائدة ألفراد العينة تراوحت
نسبتها ما بين  %29إلى  %5،3بناء على أهميتها من وجهة نظر أفراد العينة ،كما هو مبين في الشكل ()52-3
12
83

مزايا أخرى
إلهاء أقل من الزمالء
أكل صحي أكثر

136

مزيد من الوقت للنفس واالسرة وممارسة الرياضة

175
97

توفير أكثر من عدم تناول الطعام خارج المنزل
خطورة اقل من االصابة بفيروس كورونا

639

المساعدة في إدارة مسؤوليات رعاية االطفال والمنزل

185

ضغط اقل في العمل

244

انجاز المزيد من العمل

176

مرونة أكبر في ادارة يوم العمل

245

انخفاض تكاليف الذهاب للعمل والتنقل

416

ال زحام مروري وال حاجة إلى الذهاب يوميا ً للعمل

460
95

ال توجد أي مزايا

شكل ( :)12-3توضيح أهم المزايا التي رصدها أفراد العينة للتعليم عن بعد خالل ازمة كورونا
عرض ومناقشة نتائج الفرض الثالث الذي ينص على (الدعم التنظيمي من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية
السعودية للمعلمين والمعلمات العاملين عن بُعد خالل أزمة فيروس كورونا المستجد يساهم بدرجة كبيرة في تعزيز
التعليم):
 -5توضيح لرأي أفراد العينة في الدعم التنظيمي المقدم من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خالل
جائحة كورونا ( ،)COVID-19كما يوضحها الجدول ()53-3
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التكرار

العبارة
أتفق بشدة

أتفق

محايد

ال أتفق

منظمتي تتواصل معي بانتظام

264

331

580

81

ال أتفق
بشدة
52

أشعر أن منظمتي تبقيني على اطالع

284

390

580

93

56

أشعر بالدعم من منظمتي

211

321

254

81

27

أشعر بأني جزء من منظمتي

268

338

583

75

59

منظمتي تبذل قصارى جهدها في هذه
الظروف
منظمتي توفر لي نصائح عن السالمة
والصحة

324

346

513

90

20

264

336

574

72

27

جدول ( :) 13-3توضيح لرأي أفراد العينة في الدعم التنظيمي المقدم من وزارة التعليم في المملكة العربية
السعودية خالل جائحة كورونا
من بيانات الجدول أعاله يتضح أن أغلب أفراد العينة يتفقون على أن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تقدم
دعما ً تنظيميا ً كافيا ً يتمثل بالتالي :التواصل المنتظم ،إبقاء األفراد على اطالع بشكل مستمر ،الدعم من الوزارة واشعار
المعلم بأنه جزء من المنظمة ،بذل الجهود في ظل هذه األزمة لمواصلة العملية التعليمية ،وكذلك توفير النصائح الخاصة
بالسالمة والصحة والوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا .كما هو موضح في شكل ()53-3
360

349
324

339

400

338

335

325

298

294

294

284

350
300

255
250

214
183

174

180

180

200

153
150
72

27

60
20

85

71

85
63

16

100
50

27

19

أشعر بالدعم من
منظمتي

أشعر أن منظمتي منظمتي تتواصل معي
بانتظام
تبقيني على اطالع

12

0
منظمتي توفر لي منظمتي تبذل قصارى أشعر بأني جزء من
منظمتي
جهدها في هذه
نصائح عن السالمة
الظروف
والصحة
ال أتفق بشدة

ال أتفق

محايد

أتفق

أتفق بشدة

شكل ( :) 13-3توضيح لرأي أفراد العينة في الدعم التنظيمي المقدم من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
خالل جائحة كورونا
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 -2توضيح مدى ثقة أفراد العينة في قيادة المنظمة التي تعمل بها وقرراتها ومواردها لمواجهة االزمة ،كما
يوضحها الجدول ()54-3

التكرار

النسبة

الثقة في قيادة المنظمة
واثق جداً

248

%27،4

واثق

415

%46،8

لست واثق

580

%56،8

غير واثق إطالقاً

27

%3

المجموع

609

%500

جدول ( :)14-3توضيح مدى ثقة أفراد العينة في قيادة المنظمة التي تعمل بها وقرراتها ومواردها لمواجهة االزمة
نالحظ في الجدول أعاله أن أغلب أفراد العينة يثقون في قيادة المنظمة وهي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
حيث بلغ عدد أفراد العينة الذين يثقون بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية  966من أصل  609بنسبة %77،2
بينما بلغ عدد الغير واثقين بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية  207بنسبة  .%22،8كما هو موضح في شكل
()54-3

3%
20%

27%

50%
غير واثق إطالقا ً

لست واثق

واثق

واثق جداً

شكل ( :) 14-3توضيح مدى ثقة أفراد العينة في قيادة المنظمة التي تعمل بها وقرراتها ومواردها لمواجهة االزمة
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عرض ومناقشة نتائج الفرض الرابع الذي ينص على (يفضل المعلمين والمعلمات التعليم عن بُعد وذلك حتى بعد انتهاء
فيروس كورونا المستجد):
 -5توضيح رغبة أفراد العينة من عدمها في مواصلة التعليم عن بُعد حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا ،كما
يوضحها الجدول ()51-3

الرغبة في مواصلة التعليم عن

التكرار

النسبة

بُعد
نعم وبشكل يومي

582

%20،5

نعم ولكن عدة مرات في اإلسبوع

241

%27

نعم ولكن عدة مرات في الشهر

549

%59.5

ال ارغب في مواصلة التعليم عن

333

%39،8

بعد
المجموع

609

%500

جدول ( :)13-3توضيح رغبة أفراد العينة من عدمها في مواصلة التعليم عن بُعد حتى بعد انتهاء أزمة فيروس
كورونا
نستنتج من بيانات الجدول السابق أن أغلب أفراد العينة ال يرغبون في مواصلة التعليم عن بعد حيث بلغ تكرارهم 333
بنسبة  ،%39،8بينما بلغ تكرار األفراد الذين يرغبون في مواصلة التعليم عن بعد وبشكل يومي  582بنسبة ،%20،5
أما األفراد الذين يرغبون في مواصلة التعليم عن بعد ولكن بشكل اسبوعي بلغ عددهم  241بنسبة  ،%27بينما تمثل
النسبة  %59،5األفراد الذين يرغبون في مواصلة التعليم عن بعد ولكن بشكل متقطع بشكل شهر بتكرار  .549كما هو
موضح في شكل ()54-3
ويرجع سبب عدم رغبة أفراد العينة لمواصلة التعليم عن بعد الى األمور التالية :عدم وجود الخبرة في مجال التعليم عن
بعد ،التواصل المباشر في التعليم التقليدي أفضل وأكثر كفاءة من التعليم عن بعد ،عدم تكافؤ الفرص لجميع الطالب
للتعلم عن بعد بسبب ظروفهم المادية أو الجغرافية ،البعض يرى أن التعليم عن بعد هو حل مؤقت في األزمات والكوارث
وفي حالة إنعدامها ال داعي له ،التعليم عن بعد مجهد ونتائجه ال تتسم بالجودة ،البئية غير مالئمة للتعليم عن بعد ،بعض
المهارات ال يمكن تدريسها او قياسها عن بعد .في الجهة المقابلة ،يرجع سبب رغبة أفراد العينة لمواصلة التعليم عن
بعد الى األمور التالية :مرونة في التواصل مع الطالب  ،الحاجة لتطبيق التعليم اإللكتروني لمواكبة التطور في هذا
العصر ولمواجهة األزمات والكوارث حال وقوعها ،التعليم عن بعد هو اسلوب تعليمي تقني شامل المواصفات محقق
لألهداف يتوافق مع متطلبات القرن الواحد والعشرون ،مناسب لتخفيف ضغوط العمل وتقليل التكاليف المادية ،التعلم
عن بعد يتيح للطالب فرصة المتابعة والسؤال بنوع من الخصوصية ،كما أنه يراعي الفروق الفردية بين الطالب فكالً
يتعلم بالسرعة والطريقة المناسبة.
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20%

37%

27%

16%
نعم ولكن عدة مرات في اإلسبوع

نعم وبشكل يومي

ال ارغب في مواصلة التعليم عن بعد

نعم ولكن عدة مرات في الشهر

شكل ( :)13-3توضيح رغبة أفراد العينة من عدمها في مواصلة التعليم عن بُعد حتى بعد انتهاء أزمة فيروس
كورونا

التوصيات
في ضوء ما تقدم من عرض ومناقشة النائج يوصى باآلتي:
 -5تبني استخدام طريقة التعليم المدمج من خالل الدمج بين الطريقة التقليدية واإللكترونية (التعليم عن بعد) في
التعليم.
 -2ضرورة تنفيذ دورات تدريبة للمعلمين والمعلمات في استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في التعليم عن بعد.
 -3ضرورة التوعية الدائمة بفاعلية التعليم عن بعد لمواجهة األزمات والكوارث.
 -4أجراء المزيد من الدراسات حول التعليم عن بعد لقياس األثر على التحصيل الدراسي.

الخاتمة
لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة معرفة موقف المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية تجاه التعليم عن بعد
خالل جائحة فيروس كورونا ( ،)COVID-19والوصول إلى نتائج موضوعية فيما يتعلق بهذا الموضوع  ،وأردنا
التعرف على تأثير التعليم عن بعد على التعليم من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،قدرة المعلم وتمكنه من التعليم عن
بعد ،وأيضا ً الكشف عن تحديات ومزايا التعليم عن بُعد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ،معرفة واقع الدعم
التنظيمي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات العاملين عن بُعد خالل أزمة فيروس كورونا ،تفضيالت المعلمين
والمعلمات للعمل عن بُعد وذلك بعد فيروس كورونا المستجد.
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وقد خلصنا إلى أن أهم العوامل التي تؤثر على التعليم عن بعد هو قدرة المعلم وتمكنه من التعليم عن بعد وذلك ال يتحقق
إال بتدريبه من خالل برامج التطوير المهني ،وليتحقق التعليم عن بعد بنجاح يجب التغلب على التحديات التي تواجه
المعلم واالستفادة من المزايا التي يوفرها التعليم عن بعد ،فمحاولة الوصول إلى النتائج واألهداف المرجوة لم تكن سهلة
في يوم من األيام بل البد من بذل الجهد لتحقيقها كذلك التفاؤل والرغبة في أداء عمل ما عامل مهم ألدائه وإتمامه بأحسن
وجه ،خاصة إذا كان هذا العمل هو خدمة الطالب الذي هو أساس بناء المجتمع.

قائمة المصادر والمراجع
The evolution of the character and practice of .1 distance .)5661( .B. Holmberg .5
.47-44 ،50 .education. Open Learning
Issues and Problems in Distance .)2052( .Nadia and Rashid, Muhammad Rashid .2
.29-20)5(53 ،Turkish Online Journal of Distance Education- TOJD .Education
UNESCO .COVID-19 Educational Disruption and Response .)2020( .UNESCO .3
.Report
 .4أ.د.جمال علي خليل الدهشان .)April 6, 2020( .أزمة التعليم والتعلم في ظل كورونا  :األفق و التحديات.
مجلة دار الفكر.
 .1السلطان ،عبدالعزيز عبدهللا،عبدالقادر عبدهللا ،الفنتوخ .)5666( .اإلنترنت في التعلم :مشروع المدرسة
اإللكترونية .رسالة الخليج العربي.76-551 )75( ،
 .9آمال بلمانع .)2056( .أثر تكنولوجيا التعليم عن بعد على جودة التعليم العالي دراسة ميدانية على جامعة
التكوين المتواصل بالمسيلية .جامعة محمد بو ضياف بالمسيلية.
 .7حسام محمد مازن .)2006( .تكنولوجيا مصادر التعليم المحلية– العالمية .مصر -القاهرة :دار الفجر للنشر
والتوزيع ،الطبعة االولى.
 .8حمدي البيطار .)2059( .فاعلية استخدام التعلم عن بعد في تنمية التحصيل الدراسي واإلتجاه نحو التعليم عن

بعد في مقرر تكنولوجيا التعليم لدى طالب الدبلوم العامة نظام العام الواحد شعبة التعليم الصناعي .مجلة
دراسات عربية في التربية وعلم النفس.57-38 )78( ،

 .6دريك رونتري .)5661( .تكنولوجيا التربية في تطوير المنهج :ترجمة فتح الباب عبد الحليم السيد .،المنظمة
العربية للتربية والثقافة و العلوم المركز العربي للتقنيات التربوية ،الكويت.
 .50سارة العريني .)2001( .التعلم عن بعد .الرياض :مطابع الرضا.
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 .55غدير المحمادي .)2058( .تقويم واقع استخدام نظام التعليم اإللكتروني ( )EMESفي برنامج التعلم عن بعد

بجامعة الملك عبدالعزيز من وجهة نظر الطالب .مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية /جامعة
بابل.577-569 )36( ،
 .52فهد محمد العمار .)2020( .موقف الموظفين والموظفات في السعودية تجاه العمل عن بعد خالل جائحة
فيروس كورونا ( .)COVID-19البحث قيد اإلعداد.

 .53ماجد حمايل ،حنان ناصر ،لينا عمر .)2055( .تجربة جامعة القدس المفتوحــة في التعلم اإللكتروني .مجلة
العلوم التربوية.
 .54منال صبحي محمد الحناوي .)2052( .دور نظامي التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في بناء مجتمع المعرفة
العربي .المنهل.
 .51مندور عبدالسالم .)2050( .وسائل وتقنيات التعليم مفاهيم وتطبيقا .الرياض :مكتبة الرشد.
وتطوره وفلسفته .موسوعة التعليم والتدريب.
 .59ناهدة عبد زيد الدليمي .)2050( .التعلُّم عن بُعد:مفهومه
ُّ
 .57وزارة الصحة .)2020 ،2 21( .فيروس كورونا الجديد ( كورونا  .) COVID-19تم االسترداد من وزارة
الصحة:
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Page
s/corona.aspx
 .58يوسف األخرس .) 2058( .أثر تطبيق استراتيجية التعليم اإللكتروني على التحصيل الدراسي في مادة

الرياضيا ت في الصفوف األساسية في محافظة العاصمة من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات .مجلة
دراسات العلوم التربوية.70-80 )4( 41 ،
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المالحق
استمارة بحث حول موقف المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية تجاه التعليم عن بُعد خالل جائحة فيروس
كورونا ()COVID-19
https://forms.gle/4pC7cx7U84XSf3ed7
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اإلجرام السيبراني (المعلوماتي) ودوره في تحقيق التنمية المستدامة
Cybercrime and its role in achieving sustainable development
 عائشـة عبد الحميد/ د
 الطارف – الجزائر، جامعة الشاذلي بن جديد، كلية الحقوق،-أستاذة محاضرة قسم – ب
E-mail : malekcaroma23@gmail.com

:الملخص
يبقى دائما موضوع التنمية المستدامة خاصة في المجال الثقافي وتحقيق قدر معين من األمن الثقافي خاصة في الجزائر
،مرهون بحجم التحدديداا التي تواجدا رداهرة األمن الثقدافي أمدا انفتدا الجزائر على العولمدة خاصددددددة العولمة الثقافية
.وأضحت هذه التهديداا تنمو وتزيد يوما بعد يو خاصة مع وجود قوانين ونصوص تشريعية منظمة لهذه الظاهرة
وهي راهرة اإلجرا السدددديبراني أو المعلوماتي وتهديده الدائم والمسددددتمر لامن الثقافي خاصددددة في الدول النامية ومنها
.الجزائر
. الجزائر، امن المعلوماا، التنمية المستدامة، االمن الثقافي، الجريمة السيبرانية:الكلمات المفتاحية

Cybercrime and its impact on the threat of cultural security in Algeria

Abstract :
The issue of sustainable development, especially in the cultural field, and the achievement
of a certain amount of cultural security, especially in Algeria, depends on the size of the
challenges facing the phenomenon of cultural security in the face of Algeria's openness to
globalization, especially cultural globalization, and these threats are growing and increasing
day by day. For this phenomenon.
The phenomenon of cybercrime or information crime and its constant and continuing threat
to cultural security, especially in developing countries, including Algeria.

Keywords : Cyber Crime - Cultural Security - Sustainable Development - Information
Security - Algeria.
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مقدمــة:
إن التطور المتسارع الذي تشهده الجزائر في مجال التكنولوجياا الجديدة لإلعال واالتصال واالستخدا المتنامي
للتطبيقاا المتصلة باألنترنيت والوسائط اإللكترونية والرقمية الجديدة لحفظ الملفاا والصور وغيرها ،يستدعي إرساء
قاعدة قانونية وتوفير األجهزة والهياكل الضرورية لمكافحة الجريمة السيبرانية العابرة لاوطان.
حيث تواجا البشرية تهديداا رقمية جديدة أكثر تعقيدا وأشد فتكا وضررا ،تتسبب في إتالف منظوماا شبكاا الكمبيوتر
لمؤسساا كبيرة وحساسة داخل الدول التي ال زالت غير آمنة ،باإلضافة إلى وجود هجماا إلكترونية موجهة ومعقدة،
حيث ينتج تعقيد هذه الهجماا اإللكترونية من كون أنا قد ال يبرز أثرها على الفور ،فأغلبية ضحايا هذه الهجماا يجهلون
بادئ األمر تعرضهم للقرصنة وال يكتشفوا ذلك إال بعد مرور الوقت.
وحسب آخر اإلحصائياا ،فإن  %04فقط من الدول اإلفريقية هي التي تملك اليو إطارا قانونيا يعاقب األعمال المتعلقة
بالجرائم السيبرانية ،وحتى وإن وجدا هذه القوانين الساعية لتطوير مجال األمن السيبراني إال أنها ال تواكب الوتيرة
المتسارعة لالبتكاراا المتجددة في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وتعد الجزائر من الدول التي تحارب اإلجرا السيبراني حفارا على مراسالتها اإللكترونية وأمنها المعلوماتي.
وعليا يمكن التطرق إلى اإلشكاليــة التاليــة:
ما هو مفهو األمن الثقافي وما هي عالقتا بالتنمية؟
ما هو اإلجرا السيبراني أو المعلوماتي؟ وكيف تصدى المشرع الجزائري لهذا النوع من خالل المنظومة القانونية
والتشريعية وما تأثيره على األمن الثقافي؟
يمكن تقسيم هذه الورقة البحثية إلى العناصر التاليــة:
المبحث األول – تعريف األمن الثقافي وعالقـتا بالحق في التنميـة.
المبحث الثاني – اإلجرا السيبراني (المعلوماتي).
المبحث الثالث – موقف المشرع الجزائري من اإلجرا السيبراني.
المبحث األول–تعريف األمن الثقافي وعالقته بالحق في التنميــة:
مع مرور الزمن وتسارع التطور التكنولوجي ،غلبت ثقافة العولمة في أرجاء المعمورة فتحول العالم إلى قرية
صغيرة وأصبح تبادل المعلوماا واألفكار متا بضغطة زر.
ومن هنا رهور مصطلح مفهو األمن الثقافي الذي يبدو للوهلة األولى متناقض المفرداا كمصطلح لفظي فهو يتكون
من كلمتين ذاا معنيين مختلفين هما األمن والثقافة .فاألمن هو مفهو متداول يعني توفير الجو اآلمن لتداول الحرياا
التي تمارسها وداللتا هو ما تشير إلى الدفاع.
أما مفهو الثقافة المتداول والمعروف يشير دوما إلى اإلبداع واالنفتا والتحرر من القيود للتعامل مع اآلخر وتبادل
اآلراء المختلفة والهامة والمطلوبة تبعا الختالف التجربة والبيئة.
إن ربط األمن الثقافي بالتنمية يتبع أساسا من أهمية األمن الثقافي في عملية التنمية فهو بأهمية األمن القومي للدول ألنا
الحل الحضاري واألمن للتعبير عن قدرتنا على الحفار على هويتنا ومواجهة كل أوجا العولمة السلبية الساعية لطمس
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آثار الحضاراا وهد الهوية وثقافاا الشعوب ،فما هو مفهو األمن بصورة عامة ،ماهي صوره ومستوياتا وما عالقتا
بالتنمية؟
 -)1تعريــف األمــن:
تعرف دائرة المعارف البريطانية األمن بأنا حماية األمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية.
وهو يعني :حالة ترى فيها الدولة أنا ليس ثمة أي خطر في هجو عسكري أو ضغط سياسي أو إجبار اقتصادي بحيث
تتمكن من المضي بحرية في العمل على تنميتها الذاتية وتقدمها.
ويقتصر مفهو األمن على حدود أمن الدولة القومية ،باعتبارها الفاعل الرئيسي إن لم يكن الوحيد في العالقاا الدولية،
وذلك ضد أي تهديد عسكري خارجي يهددها ،أو يهدده تكاملها اإلقليمي ،أو سيادتها أو استقرار نظامها السياسي أو يمس
إحدى مصالحها القومية.
ويقصد باألمن في المنظور اإلسالمي  ،حالة ليس فيها أي قلقل أو تهديد أو شعور بالخوف من أي كان ،ولهذا فإن األمن
إسالميا يقو على إزالة كل ما يؤدي إلى زعزعة االستقرار ومخاطر الحرب ،ويعكر صفو العالقاا الدولية ،كما يقو
على تأمين رفاهية الشعوب وتحسين نوعية حياتها ويعبر عن األمن في اإلسال قولا تعالى في القرآن الكريم " :فليعبدوا
رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " سورة قريش اآلية  ،0-3وهو ما يعني أن األمن هو ضد
الخوف ،والخوف بالمفهو الحديث يعني التهديد الشامل ،سواء منا االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي  ،الداخلي منا
والخارجي (. )1
يتشكل مفهو األمن اإلنساني من مقوماا أو دعاماا ترتكز على تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة وصون حقوق
اإلنسان وحرياتا ،والحكم الراشد والمساواة االجتماعية وسيادة القانون.
يضم مصطلح األمن أربعة مستوياا ،هي:
أ) -أمــن الفــرد :ضد اية أخطار تهدد حياتا أو ممتلكاتا أو أسرتا.
ب) -أمن الوطن :ضد اي أخطار داخلية أو خارجية للدولة وهو ما يعبر عنا باألمن الوطني.
ج) -األمن القطري أو الجماعي :وهي اتفاق عدة دول في إطار إقليم واحد على التخطيط لمواجهة التحدياا التي تواجهها
داخليا وخارجيا وهو ما يعرف عنا باألمن القومي.
د) -األمــن الدولــي :وهو الذي تتواله المنظماا الدولية سواء منها الجمعية العامة لامم المتحدة أو مجلس األمن الدولي،
نظرا لدورها في الحفار على األمن والسلم الدوليين.
 -)2صـــــــــور األمــن:
تتعدد صور األمن ،حيث نجد من خالل التعامل بهذا المصطلح عدة صور وهي:
أ) -األمن االقتصادي :تستهدف أنشطتا حصول األسر المعيشية والمجتمعاا على الوسائل المطلوبة لتلبية احتياجاتها
االقتصادية األساسية.
ب) -األمــن البيئي :ويت صرف إلى الحيلولة دون خطر االختراعاا الحديثة والتي لها تأثيراا جانبية بالغة الخطورة
على البيئة (. )2

353

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

ت) -األمــن الشخصــي :ويتصرف إلى منع انتشار الجريمة المنظمة والتي أصبحت تستخد أحدث التكنولوجيا الحديثة
.
ث) -األمـن الصحــي :ويعني توفير الخدماا الصحيــة.
ج) -األمن الغذائي :يعني مقدرة البلدان أو األقاليم أو األسر على توفير القدرة المادية من خالل الحصول على الغذاء
الكافي لجميع أفرادها.
ح) -األمن اإلسالمي :يتصرف معناه للعمل من أجل المحافظة على األمن والسلم في العالم ،ويدل على ذلك عقد الرسول
صلى هللا عليا وسلم للعديد من المعاهداا السلمية التي تدخل في هذا المجال منها إبراما إلتفاقياا سلمية مع اليهود
والمسيحيين ،وإيجاد الحلول السلمية للنزاعاا والخالفاا لتفادي سفك الدماء وإزهاق أروا األبرياء سواء من العسكريين
أو المدنيين.
د) -األمن السيبراني (المعلوماتي) أو الرقمي :وهو الهدف منا حماية البياناا الشخصية وإحترا الحرياا األساسية
لافراد وتعميم استخدا تكنولوجيا اإلعال واإلتصال.
فاألمن السيبراني ال يعترف بالحدود الجغرافية ومن الصعب إجراءاا على المستوى الوطني فقط دون توسيع رقعة
التعاون إلى دول إقليمية أخرى.
 -)3األمــن الثقافــي :يتصرف مدلول األمن الثقافي إلى عد فرض األفكار والثقافاا على القيم الثقافية المحلية ،وإلى
تكافؤ في إنتقال المعرفة واألفكار من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة وعد تهديد وسائل اإلعال واألقمار الصناعية
الغربية للوسائل المحلية.
وفي تقرير أصدره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عا  9111بعنوان عولمة ذاا وجا إنساني  ،سعى هذا البرنامج إلى
التركيز على عدة أوجا تتحدى الوصول إلى أمن إنساني جماعي غيابها غياب األمن الثقافي ،إذ تقو عملية العولمة على
إمتزاج الثقافاا وإنتقال األفكار والمعرفة عبر وسائل اإلعال واألقمار الصناعية ،إذ أن إنتقال المعرفة وإمتزاج الثقافاا
يتم بطريقة غير متكافئة  ،تقو على إنتقال المعرفة واألفكار من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة وفي أحيان كثيرة تفرض
األفكار والثقافاا الوافدة تهديدا على القيم الثقافية المحلية (. )3
تعرف الثقافة على أنها ذلك المركب المتجانس من الذكرياا والتصوراا والقيم والرموز والتعبيراا واإلبداعاا
والتطلعاا التي تحتفظ بجماعة بشرية تشكل أمــة.
الثقافة هي المعبر األصيل عن الخصوصية التاريخية ألمة من األمم ،كما أن الهوية الثقافية ال تكتمل إال إذا كانت
مرجعيتها جماع الوطن واألمة والدولة ،وكل مساس بها هو مساس بالهوية الثقافية.
والعولمة تختلف عن العالمية ،حيث تعني العالمية التفتح على العالم وعلى الثقافاا األخرى واالحتفار بالخالف
اإليديولوجي ،أما العولمة فهي إحتراق ثقافي محل الصراعاا اإليديولوجية والحلول محلا (. )4
يعني العولمة هيمنة اقتصادية وسياسية وإتجاه للهيمنة الثقافية.أما العولمة في الحقل الثقافي تأتي في إطار شبكاا
المعلوماا واالتصاالا ،وقنواا البث الفضائي ودور األنترنيت (وجل هذه أمريكية).
فالعولمة تمثل االختراق الثقافي وتأكيد شيوع ثقافة واحدة وطمس الثقافاا والهوياا األخرى ،وتصير بذلك العولمة
وبالذاا العولمة الثقافية قدرا محتوما ،وليس للشعوب والثقافاا األخرى إال الدخول فيها (*) .
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إال أن مواجهة ه ذه التحدياا الخارجية تبدأ من الداخل من خالل تعزيز مقوماا الهوية الثقافية من لغة وتراث ثقافي
وتطويرها من أجل ترسيخ الهوية لمواجهة العولمة (. )5
 -)4الحق في التنميــة:
يتصرف تعبير الحق في التنمية إلى حق من حقوق اإلنسان غير قابلة للتصرف وبموجبا يحق لكل إنسان ولجميع
الشعوب المشاركة واإلسها في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ،والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها
إكمال جميع حقوق اإلنسان والحرياا األساسية إكماال تاما.
ويحتل الحق في التنمية أهمية كبيرة في زمن التغيراا الكونية الكبيرة والعولمة.
حيث تعني حالة التنمية على نهاية األمن إحترا حقوق اإلنسان وحرياتا األساسية وتعزيز مبدأ سيادة القانون وإشتراك
أكبر للمواطنين في الحياة السياسية واالجتماعية في أي بلد (. )6
أما مفهوم التنمية :وهو مفهو حديث النشأة ال يتجاوز رهوره أربعينياا القرن الماضي ،كما أنا وبالرغم من تداولا
أكاديميا ،سياسيا ،اجتماعيا وإعالميا ،إال أنا من الصعب أن نجد لا تعريفا دقيقا لدى فهناك من عرفا على أسس اقتصادية،
سياسية واجتماعية ،ومنهم من عرفا على أسس حضارية ،ثقافية وأخالقية وسيكولوجية.
إن السياق المعرفي والعلمي لمفهو التنمية ،يجعل من الصعب علينا تحديد وإيجاد تعريف جامع لمفهو التنمية ،إال أن
التنمية في الوقت الحديث ورغم أبعادها التقليدية فهي تشمل أكثر من كونها تنمية اقتصادية تتمثل في زيادة مستوى دخل
األفراد في المجتمع وتوفير المأكل والملبس والمسكن ،وإنما تتطلب أيضا تحسين مستلزماا حياة أفضل ،تتمثل في
المساواة ،حقوق اإلنسان ،الديمقراطية ،حماية البيئة والسلم.
إن البعد اإلنساني لمفهو التنمية ،يضع التنمية البشرية ضمن أولياا التكامل الجهوي والتنمية المستديمة لبلد أو منطقة
جغرافية معينة وباعترافها بمركزية البعد اإلنساني في التنمية حيث اعتبرا التنمية عملية متكاملة ذاا أبعاد اقتصادية
واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان (. )7
إن التنمية تتضمن أشكاال متعددة تضمن بها تغطية جوانب متعددة من حياة اإلنسان وفي الجانب االقتصادي مثال نجد
التنمية االقتصادية وفي الجانب االجتماعي نجد التنمية االجتماعية وفي الجانب اإلداري هناك التنمية اإلدارية ،في حين
أن هناك التنمية السياسية على الجانب السياسي  ...إلخ.
ومن حيث اإلمتداد الجغرافي واإلقليمي للتنمية هناك شكلين بارزين للتنمية وهما :التنمية الوطنية والتنمية المحلية (. )8
فمهو التنمية يبنى أساسا على االستقاللية وبمشاركة شعبية وباإلعتماد على النفس قطريا وقوميا ( ، )9حيث تعمد التنمية
المستدامة في حقيقتها على إشباع كل من الحق في التنمية والحق في حماية البيئة ،فكل من اإلثنين حق من حقوق اإلنسان
يكمل اآلخر ،وقد بين هذا المعنى إعالن ريو لعا  9111عن مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمية حيث أكد أن البشر
هو محور إهتما التنمية المستدامة.
فقد تجاوز المجتمع الدولي مرحلة التعايش بين الدول ،وانتقال إلى مرحلة أخرى هي التعاون وتحقيق التنمية ال يمكن أن
يقف داخل حدود إقليمية بل يمتد إلى الناحية الدولية وهنا نكون أما مظهر مهم للقانون الدولي وهو القانون الدولي للتنمية
(. )10
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المبحث الثاني – اإلطار المفاهيمي لإلجرام السيبراني:
 -)1تعريف الجريمة السيبرانية (اإللكترونية):
تعتبر الجريمة المعلوماتية من بين الجرائم التي تباينت تسمياتها عبر المراحل الزمنية ،لتطورها ،التي
ارتبطت بتقنية المعلوماا ،فقد اصطلح على تسميتها بداية بـ" إساءة استخدا الكمبيوتر " ،ثم " إحتيال الكمبيوتر ""،
فالجريمة المعلوماتية " بعدها" ،جرائم الكمبيوتر" ،جرائم التقنية العالية إلى

" جرائم الهاكرز " " فجرائم

األنترنت " وأخيرا " السيبركرايم " (. )11
وقد وصفت هذه الجريمة بأنها مقاومة للتعريف ،لكثرة ما تناولتا الكتاباا عنها شرحا وتوضيحا ،فمنهم من نظر إليها
من خالل وسيلة ارتكابها ،ومنهم من خالل موضوعها ،ومنهم من خالل توافر المعرفة بتقنية المعلوماا.
حيث يعرفها مكتب تقييم التقنية بالوالياا المتحدة األمريكية بأنها ":الجريمة التي تلعب فيها البياناا الحاسوبية ،والبرامج
المعلوماتية دورا رئيسيا " ( )12أو " كل فعل إجرامي متعمد أيا كانت صلتا بالمعلوماتية ،ينشأ عنا خسارة تلحق بالمجني
()13

عليا ،أو كسب يحققا الفاعل

 ،وقد إتجا جانب كبير من الفقهاء ،إلى إعتماد التعريف الذي تبنتا منظمة التعاون

االقتصادي والتنمية ( )OCDEللجريمة المعلوماتية في إجتماع باريس عا  9193بأنها ":كل سلوك غير مشروع  ،أو
غير أخالقي ،أو غير مصر با ،يتعلق بالمعالجة اآلتية للبياناا أو نقلها " (.)14
 -)2مراحــل تطور الجريمــة السرانية:
مرا الجريمة السيبرانية بتطور تاريخي ،بدأ من إختراع الحاسوب وإنشاء الشبكة العنكبوتية ،وصوال إلى
الثورة العالمية في اإلتصاالا والتكنلوجيا ،ويحكم هذا التطور تطورا هذه الجريمة بشكل عا خاص ،ويمكن مالحظة
ثالث مراحل لتطورها:
أ -مرحلة شيوع استخدام الكمبيوتر في الستينيات ثم السبعينيات :بظهور استخدا الكمبيوتر وربطا بالشبكاا في
الستينياا إلى السبعيناا رهرا أول معالجة لنظا الكمبيوتر وتدمير أنظمة الكمبيوتر فبقيت محصورة في البداية في
إطار السلوك الغير أخالقي دون النطاق القانوني ،ومع توسع الدراساا
تدريجيا وخالل السبعيناا بدأ الحديث عنها كظاهرة إجرامية جديدة (. )15
ب -مرحلــة الثمانينــات :في هذه المرحلة  ،رهر نوع جديد من الجرائم ارتبط بعملياا اقتحا نظا الحاسوب عن بعد،
ونشر الفيروساا عبر شبكاا الكمبيوتر أين شاع إصطال " الهاكرز " وكانوا مرتكبوها من العباقرة صغار السن
إلرهار التفوق التقني ،وبعد ذلك تحولت الجريمة من مجرد مغامرة إلى أفعال تستهدف التجسس واالستالء على البياناا
االقتصادية واإلجتماعية والسياسية والعسكرية (. )16
ت -مرحلــة التسعينــات :شهدا هذه المرحلـة تناميا هائال ،في حقل الجرائم التقنية ،وتغييرا في نطاقها ومفهومها ،
فظهرا أنماط جديدة كأنشطة إنكار الخدمة  ،كما نشطت جرائم نشر الفيروساا غير مواقع األنترنت ،كما رهرا أنشطة
الرسائل والمواد الكتابية المنشورة على األنترنيت ،أو المراسلة غير البريد اإللكتروني المنطوية على إثره األحاقد أو
المساس بالكرامة (. )17
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 -)4خصائـص الجريمــة السيبرانيــة:
تعد الجرائم السيبرانية إفرازا ونتاجا لتقنية المعلوماا وهذا ما أكسبتها وطابعا قانونيا خاصا يميزها عن
غيرها من الجرائم التقليدية بمجموعة من الخصائص.
أ) -الجرائـم السيبرانية هي جرائم عابرة للحدود :
إن الجريمة المعلوماتية هي شكل من أشكال الجرائم العابرة للحدود ،فمسر الجريمة لم يعد محليا بل أصبح
عالميا ،إذ أن العامل ال يتواجد ماديا على مسر الجريمة ،فالفاعل يستطيع القيا بجريمتا بالدخول إلى ذاكرة الحاسوب
الموجود في بلد آخر ،وهذا الفعل فيلقى شخص ثالثا موجود في بلد آخر ( )18وهذا ما يثير مسألة االختصاص القضائي
في محاكمة الجاني.
ب) -صعوبـة اكتشاف وإثبــات الجرائم السيبرانية :
تتميز هذه الجرائم بصعوبة واإلكتشاف واإلثباا وذلك بعد ترك الجاني آثار تدل على إجراما ،فالجريمة
تتم عن طريق إدخال رموز وأرقا دقيقة يصعب إكتشافها وإثباتها ،لهذا عادة ما يتم إكتشافها بالصدفة ،وغالبا ما يصعب
معاقبة المجر وذلك لعد وجود أدلة قائمة في حقا (. )19
فالجريمة المعلوماتية ،ال تترك آثار ملموسة ،وبذلك ال تترك شهود تمكن االستدالل بأقوالهم ،وال أدلة مادية تمكن فحصها،
ألنها تقع في بيئة افتراضية ،يتم فيها نقل المعلوماا وتناولها بواسطة نبضاا إلكترونية غير مرئية (. )20
ارتفاع الخسارة الناتجة عن الجريمة المعلوماتية ،وذلك مقارنة بالجريمة التقليدية ،فقطاعاا األعمال العالمية يتكبد خسائر
تصل إلى  044مليار دوالر أمريكي ،وقد خسر مصرفين في الخليج  04مليون دوالر في ساعاا قليلة وأعلنت الهند
عن تعرض  349309موقعا إلكترونيا لإلختراق بين عامي  1499و . )21( 1493
قلة اإلبالغ عن وقوع الجريمة اإللكترونية وذلك راجع إلى الخشية والخوف من التشهير واإلساءة إلى السمعة.
 -)5الجهود الدولية لمواجهة الجريمة السيبرانيــة:
أ) -جهود األمم المتحدة في مجال مكافحة اإلجرام السيبراني:
بذلت األمم المتحدة جهود كبيرة في سبيل العمل على مكافحة اإلجرا السيبراني  ،وذلك لما تسببا هذا
الجرائم من أضرار بالغة وخسائر فادحة باإلنسانية جمعاء ،حيث توصلت األمم المتحدة في مؤتمرها الثامن المنعقد بهافانا
 9114حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين إلى إصدار قانون خاص بالجرائم المتعلقة بالحاسوب ،حيث اشار القرار
إلى أن اإلجرا الدولي لمواجهة الجرائم المستحدثة يتطلب من الدول األعضاء إتخاذ عدة إجراءاا تتلخص فيما يلي:

)(22

 تحديث القوانين وأغراضها الجنائية بما في ذلك التدابير المتخذة من أجل ضمان تطبيق القوانين الجنائية الراهنة منتحقيق وقبول األدلة على نحو مالئم وإدخال التعديالا إذا دعت الضرورة ذلك.
 إتخاذ تدابير األمن والوقاية مع مراعاة خصوصية األفراد وإحترا حقوق اإلنسان.التعاون مع المنظماا المهتمة بهذا الموضوع ووضع وتدريس اآلداب المتخذة في استخدا الحاسوب في المناهج التعليمية.
 -حماية مصالح الدولة وحقوق ضحايا جرائم الحاسوب (. )23
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ومع تزايد الجريمة السيبرانية أدى بمنظمة األمم المتحدة إلى عقد االتفاقية الخاصة بمكافحة إساءة استعمال
التكنولوجيا ألغراض إجرامية ديسمبر  1444رقم  33/44الجلسة العامة ،أين أكدا على الحاجة إلى تعزيز التنسيق
والتعاون بين الدول في مكافحة إساءة استعمال تكنلوجيا المعلوماا ألغراض إجرامية.
كما عقدا كذلك المؤتمر الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالبرازيل أيا  91إلى  91أفريل  1494حيث
ناقشت فيا الدول األعضاء يتضمن التعمق في مختلف التطوراا في استخدا التكنولوجيا من طرف المجرمين والسلطاا
المختصة في مكافحة لجريمة ،كما وضعت الهيئة مجموعة من القواعد الموضوعية واإلجرائية لمواجهة هذا النوع من
الجرائم (. )24
ب) -جهـود المنظمات الدولية في مجال مكافحة اإلجرام السيبراني:
* منظمـة التعاون االقتصادي والتنمية (:)OECD
تهدف هذه المنظمة إلى تحقيق أعلى مستوياا النمو االقتصادي ،وتناغم التطور االقتصادي مع التنمية
االجتماعية ،حيث بدأا هذه المنظمة باالهتما بالجريمة السيبرانية منذ سنة  ،9109حيث وضعت مجموعة من األدلة،
وقواعد إرشادية تتصل بتقنية المعلوماا ،حيث أصدرا سنة  9193تقريرا بعنوان الجرائم المرتبطة بالحاسوب ،وتحليل
السياسة القانونية الجنائية ،حيث استعرض التقرير السياسة الجنائية القائمة والمقترحاا الخاصة في عدد من الدول
األعضاء ،حيث جرمت عددا من األفعال والتي تشمل:
 االستخدا أو الدخول إلى النظا ومصادر الحاسوب على نحو غير مصر با.
 اإلفشاء غير المصر با للمعلوماا المعالجة آليا ،أو النسخ واإلتالف أو التخريب لما تحتويا من بياناا.
وفي عا  9111وضعت المنظمة توصياا وإرشاداا خاصة بأنظمة المعلوماا ،وأوصت بضرورة أن تعطي
التشريعاا الجنائية للدول األعضاء عدة مبادئ عامة (. )25
* األنتــربــول:
وضعت منظمة األنتربول

()26

نظاما خاصا للتعاون ،وهو النظا الوطني الخاص بالنقطة المرجعية

المركزية  ،)27(NCRPويوجد في كل دولة من الدول األعضاء في األنتربول ،مكتب مركزي وطني يعد نقطة إتصال
مع اإلداراا األجنبية ،التي تجري تحقيقاا خارج حدودها.
وتضم شبكة المحققين العاملين في الوحداا الوطنية المعنية بالجرائم لتسيير االتصاالا الميدانية بين البلدان األعضاء
وتسريعها قدر اإلمكان ،وهناك فرق عاملة إقليمية إلفريقيا واألمريكيتين وآسيا وجنوب المحيط الهادي ،وأوروبا والشرق
األوسط وشمال إفريقيا.
* على المستوى اإلقليمي (اتفاقية بودابست):
تعد هذه االتفاقية بمثابة دعوة موجهة إلى دول العالم للتفاعل مع الجرائم المستحدثة  ،والتي جاءا نتيجة
لمحاوالا عديدة منذ ثمانيناا القرن العرشين ،فبتاريخ  14أفريل  1444تقدمت اللجنة األوروبية لمشكالا الجريمة
ولجنة الخبراء في حقل جرائم التقنية بمشروع اتفاقية جرائم الكمبيوتر ،حيث أعدا مسودتها النهائية واقرا الحقا في
 1449وعرفت بإتفاقية بودابست ( إتفاقية الجرائم اإللكترونية سابيركرا ) ،ومن أهم األسباب التي أدا إلى إبرا هذه
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اإلتفاقية هو الحاجة إلى إتخاذ تدابير تشريعية لمكافحة الجريمة السيبرانية و مخاطرها المدمرة  ،إضافة إلى التشديد على
أهمية مكافحة كافة األنشطة التي تستهدف أمن المعلوماا ونظم الكمبيوتر (. )28
حيث أن هذه التدابير وضعت من أجل مالحقة مرتكبي هذه الجرائم ،وكشفها ،وتوفير القواعد المالئمة للتحري والتحقيق
والضبط والتفتيش ،كما أكدا على أهمية التعاون المحلي واإلقليمي والدولي مع وجوب إقامة التوازن بين متطلباا تنفيذ
القانون وإحترا حقوق اإلنسان والسيادة.
وقد ركز مشروع االتفاقية على  43عناصر رئيسية (:)29
 أهمية التدابير التشريعية الموضوعية (نصوص التجريم).
 أهمية التدابير التشريعية اإلجرائية (نصوص إجرائية).
 أهمية تدابير التعاون الدولي واإلقليمي في مجال مكافحة الجرائم.
وقد قدمت هذه اإلتفاقية قائمة لجرائم الكمبيوتر وأنماطها وطوائفها باإلضافة إلى تقديمها مجموعة من القواعد الموضوعية
لجرائم الكمبيوتر واألنترنت (. )30
المبحث الثالث – موقف المشرع الجزائري من اإلجرام السيراني:
بالموازاة مع منافعها وخدماتها الجمة ،أضحت التكنولوجيا واألنترنيت بصفة خاصة تستخد إلرتكاب
الجرائم واإلضرار باألفراد والمؤسساا وممتلكاتهم ،وبالتالي أصبح من واجب الدولة إتخاذ اإلجراءاا الالزمة إلحباط
أي هجو من شأنا تهديد سيادة الدولة ومؤسساتها وأمن مواطنيها.
لقد أبدا الجزائر التي تعتبر دولة رائدة إقليميا في مجال األمن المعلوماتي استعدادها منذ سنواا لمكافحة
الجرائم السيبريانية والمعلوماتية بشكل حاز  ،لذا عكفت على إعداد النصوص القانونية القادرة على إنشاء منظومة دفاعية
وقائية يتم على اساسها مكافحة األعمال اإلجرامية المتعلقة باألنترنيت ومتابعة مرتكبيها قضائيا ،كما تسمح بثقفي آثار
المجرمين والجناة الذين يستغلون التكنولوجيا وتطبيقاتها إلرتكاب أعمال إجرامية وغير قانونية.
فكيف ساهمت النصوص القانونية المختلفة في مكافحة ومحاربة اإلجرامي السيبراني أو اإلجرا
المعلوماتي؟
وبعبارة أخرى كيف واجا التشريع الجزائري الجرائم السيبريانية ؟.
حاول المشرع الجزائري إصدار قوانين عامة وخاصة وهياكل وأجهزة للجرائم اإللكترونية ومنا بينها:
كفل الدستور الجزائري الصادر في  43مارس  )*( 1493حماية الحقوق االساسية والحرياا الفردية وعلى أن تضمن
الدولة عد إنتهاك حرمة اإلنسان منها المواد  00 ،39من الدستور.
وقد تم تكريس هذه المبادئ الدستورية في التطبيق بواسطة نصوص تشريعية أوردها قانون العقوباا وقانون اإلجراءاا
الجزائية والتي تحظر كل مساس بهذه الحقوق.
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 -)1قانون العقوبــات:
لقد تطرق المشرع الجزائري إلى تجريم األفعال الماسة بأنظمة الحاسب اآللي حيث عدل قانون العقوباا
بموجب القانون رقم  94-40المؤرخ في  94نوفمبر  1440المعدل والمتمم لامر رقم  943-33المتضمن قانون
العقوباا ،تحت عنوان ":المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطياا ،ويتضمن هذا القسم ثمانية مواد من المادة 310
مكرر إلى  310مكرر .0
 -)2قانون اإلجراءات الجزائيــة:
قا المشرع الجزائري بتمديد اإلختصاص المحلي لوكيل الجمهورية في مجال الجرائم اإللكترونية ،طبقا
للمادة  30فقرة  41من قانون اإلجراءاا الجزائية (. )31
حيث يمتد اإلختصاص المحلي إذا تعلق األمر بجرائم المخدراا أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم
الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطياا أو جرائم تبييض األموال أو اإلرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص
بالصرف وجرائم الفساد والتهريب (. )32
كما تعد هذه الجرائم أيضا من الجرائم الموصوفة طبقا للتشريع الجنائي الجزائري.
كما نص على التفتيش في المادة  04فقرة  0من نفس القانون المعدل حيث اعتبر أن التفتيش المنصب على المنظومة
المعلوماتية يختلف عن التفتيش المتعرف عليا من حيث القواعد اإلجرائية العامة والشروط الشكلية والموضوعية،
وبالتالي ال تطبق عليا المادة  00من قانون اإلجراءاا الجزائية إذا تعلق األمر بالجرائم اإللكترونية ونص على توقيف
النظر في جريمة المساس بأنظمة معالجة المعطياا طبقا للمادة  49فقرة  43من القانون (قانون اإلجراءاا الجزائية).
كما نص أيضا قانون اإلجراءاا الجزائية بموجب المادة  34مكرر  3فقرة  4أنا في حالة الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة
اآللية للمعطياا فإن وكيل الجمهورية المختص يقو بوضع الترتيباا التقنية دون موافقة المعني ،من أجل إلتقاط وتثبت
وبث وتسجيل الكال المتفوه با بصفة خاصة أو سرية في أماكن خاصة أو عامة.
وفي عا  ،1443أدخل المشرع تعديل آخر على قانون العقوباا بموجب القانون رقم  13-43المؤرخ في  14ديسمبر
 ، 1440من هذا التعديل القسم السابع مكرر والخاص بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطياا ،وقد تم تشديد
العقوبة المقررة لهذه األفعال.
وبعد التعديل األخير لقانون العقوباا الجزائري بموجب القانون رقم  41-93المؤرخ في  91يونيو 1493
(*) ،ضمن القسم السابع مكرر من قانون العقوباا بموجب المواد من  310مكرر إلى المادة  310مكرر .9
وضمن نطاق الفصل الثالث الخاص بالجناياا والجنح ضد األموال.
من بين هذه الجرائم :الغش أو الشروع فيا في كل أو جزء من المنظومة للمعالجة اآللية للمعطياا ،حذف أو تغير
لمعطياا المنظمة ،إدخال أو تعديل في نظا المعطياا ،تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو حيازة أو إفشاء
أو نشر أو استعمال المعطياا ،تكوين جمعية األشرار.
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 -)3صـدور القانون رقم :94-90
عمليا ،سعت الجزائر إلى إستدراك الفراغ القانوني من خالل تعزيز منظومتها التشريعية خاصة منذ
 ،1441بحيث سن المشرع الجزائري القانون رقم  40-41المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة
بتكنولوجياا اإلعال واإلتصال وكافحتها بتاريخ  44أوا .)33( 1441
يحتوي هذا القانون على  91مادة موزعة على  43فصول مستمدة من اإلتفاقياا الدولية (إتفاقية بودابست حول الجرائم
المعلوماتية لسنة .)1449
كما جاء مطابقا للتشريعاا الوطنية السيما تلك المتعلقة بمحاربة الفساد وتبييض األموال وتمويل اإلرهاب.
حيث نص القانون رقم  40-41وبموجب الفصل الخامس منا على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة
بتكنولوجياا اإلعال واإلتصال ومكافحتا.
ومن مها الهيئة الوطنية تفعيل التعاون القضائي واألمني الدولي وإدارة وتنسيق العملياا والوقاية ولمساعدة الجهاا
التقنية للجهاا القضائية واألمنية مع إمك انية تكليفها بالقيا بخبراا قضائية في حالة اإلعتداءاا على المنظومة
المعلوماتية على نحو يهدد مؤسساا الدولة أو الدفاع الوطني أو المصالح االستراتيجية لالقتصاد الوطني.
وذلك بالتعاون مع جهاا قضائية أخرى منها المعهد الوطني لادلة الجنائية وعلم اإلجرا والمديرية العامة لامن الوطني
مكافحة الجريمة اإللكترونية ذاا البعد الدولي من خالل انضمامها للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية .Interpol
عالوة على ذلك يجب التنويا بالجهود التي تقو بها الجزائر منذ جانفي  1494من أجل تكييف إطارها التشريعي
والتنظيمي من خالل تبني مجموعة من القوانين الهامة منها الخاصة بالتوقيع والمصادقة اإللكترونية التي من شأنها
تطوير الخدماا المقدمة عبر األنترنيت مثل اإلدارة اإللكترونية ،التجارة اإللكترونية وكذا البنوك اإللكترونية ،فضال عن
سعي الجزائر الحثيث إلى إرساء قاعدة قانونية الستخدا التكنولوجياا الجديدة لإلعال واإلتصال في تطوير قطاع
العدالة.
 -)4تأثير اإلجرام السيبراني على األمن الثقافي في الجزائر :
يمتد إطار هذا التأ ثير إلى أبعد من مجرد العمل على سالمة وأمن الحواسيب ليصل إلى الحد الذي
يكون لا تأثير مباشر على األمن الثقافي وحتى األمن القومي ،وبالتالي يجب العمل على الدفاع على مختلف النظم
اإللكترونية الخاصة بالدولة والتصدي للتهديداا المحدقة بالشبكاا واألجهزة الرقمية الحساسة للمؤسساا الكبرى
والتحكم في استغالل شبكاا األنترنيت والسيطرة على العديد من األنظمة اإلستراتيجية  ،من حيث مراقبة جميع مستوياا
نظم المعلوماا سواء البياناا أو التطبيقاا  ،هذا التأثير يبدو للوهلة األولى إيجابيا من خالل جعل اإلدارة اإللكترونية
وتسهيل اإلجراء اا وتقريب اإلدارة من المواطن ولكن األمر ليس بهذه اإليجابية بل ينطوي على العديد من السلبياا
بحيث يصبح أمن المواطن مهددا.
إن هذا التأثير يجب التصدي لا من خالل ضمان أكثر للهوية الثقافية الجزائرية واإلبتعاد عما يكون دخيال عن هذه الهوية
الضاربة بجذورها في قلب التاريخ وكذا التمسك باألصالة الثقافية أما كل ما يشكل من مظاهر سلبية طاغية على المجتمع.

الخاتمة:
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من خالل موضوع الحال حول اإلجرا السيبراني وأثره على تهديد األمن الثقافي في الجزائر توصلنا إلى النتائج
التالية:
 -9ضرورة تفعيل الدفاع السيبراني للقضاء على الجريمة السيبرانية.
 -1استغالل شبكاا األنترنيت وصعوبة التحكم والسيطرة على اإلجرا المعلوماتي.
 -3قصور المنظومة التشريعية القانونية الجزائرية.
 -0عد وجود قانون صار للعقاب نظرا لخصوصية اإلجرا السرياني وصعوبة إثباتا.

االقتراحات:
يمكن التوصل إلى اإلقتراحاا التالية:
 -9العمل على السيطرة والتحكم في تكنولوجياا اإلعال واإلتصال.
 -1ضرورة تفعيل نظم الحماية والدفاع الفعال لمنظومة المعلوماا.
 -3إدارة األزماا السيبرانية ودعم اإللتزاماا الدولية فيما يخص األمن اإللكترونية.
 -0دعم وتطوير نظم التعاون الدولي في مجال مكافحة اإلجرا السيبراني.
قائمة الهوامــــــــــش:
( -)9عمر سعد هللا ،معجم في القانون الدولي المعاصر ،ديوان المطبوعاا الجامعية ،الجزائر ،1440 ،ص .00
( -)2عمر سعد هللا ،مرجع سابق ،ص .00-03
( -)3عمر سعد هللا ،مرجع سابق ،ص .00-03
( -)4عبد العزيز العشاوي ،حقوق اإلنسان في القانون الدولي ،دار الخلدونية ،1499 ،ص .00-40-00
(*) -هناك إزدواجية في الثقافة ،هناك اإلزدواجية الناشئة عن حركاا الحديث منذ القرن  ،91والجانب اآلخر هو
االتصال بالغرب ،فهل يمكن الجميع بين التراث والحداثة ؟.
( -)5عبد العزيز الدوري ،الهوية الثقافية العربية والتحدياا ،مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،109أكتوبر  ،9111مركز
دراساا الوحدة العربية ،ص .9 ،0 ،3
( -)6عمر سعد هللا ،مرجع سابق ،ص .911-914
( -)7سعيدي الشيخ ،التنمية الريفية المستدامة في الجزائر على ضوء االستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية ،المجلة
الجزائرية للعلو القانونية ،االقتصادية والسياسية ،عدد  ،41جوان  ،1491ص .144
( -)8سعيدي الشيخ ،مقال سابق ،ص .134-130
( -)9عبد العزيز العشاوي ،مرجع سابق ،ص .090
( -)10أحمد فتحي سرور ،العالم الجديد بين االقتصاد والسياسة والتعاون  ،دار الشروق ،1444 ،ص .133
( -)91أنظر مليكة عطوي ،الجريمة المعلوماتية ،حولياا جامعة الجزائر ،ع ،19ص .49
( -)11محمد عبيد الكعبي ،الجرائم الناشئة عن االستخدا غير المشروع لشبكة األنترنيت ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
ط ،1441 ،1ص .33
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( -)13نهلة عبد القادر المومني ،الجرائم المعلوماتية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،9سنة  ،1449ص .01
( -)10سميرة معاشي ،ماهية الجريمة المعلوماتية ،مجلة المنتدى القانوني،ع ،0جامعة محمد خيضر ،بسكر ،أفريل
ص .109

،1494

( -)15يونس عرب ،جرائم الكمبيوتر واألنترنت ،إيجاز في المفهو والنطاق والخصائص والصور والقواعد اإلجرائية
للمالحظة واإلثباا ،ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر األمن العربي  ،1441تنظيم المركز العربي للدراساا والبحوث
الجنائية ،أبو ربي ،1441 ،ص .49
( -)16عبد الفتا مراد ،دور الكمبيوتر في مجال ارتكاب الجرائم اإللكترونية بشر جرائم الكمبيوتر واألنترنت ،-3-
دار الكتب والوثائق المصرية ،ص .03
( -)17يونس عرب ،مرجع سابق ،ص .49
( -)18معتوق عبد اللطيف ،اإلطار القانوني لمكافحة جرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن ،مذكرة
ماجستير  ،1499ص .10
( -)19معتوق عبد اللطيف ،اإلطار القانوني لمكافحة جرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن ،مذكرة
ماجستير  ،1499ص .10
( -)20سعد نعيم ،مرجع سابق ،ص .10
(-)21

عبد

اإللا

مجيد،

القراصنة

يفضلون

استهداف

الدول

الغنية

،

األنترنيت

الموقع:

.http://elaph.com/web/news
( -)22سعيد نعيم ،مرجع سابق ،ص .30
( -)23عواطف محمد عثمان عبد الحليم ،جرائم المعلوماتية ،مجلة العدل ،العدد الرابع والعشرون ،ص .31
( -)24عبد هللا عبد الكريم  ،جرائم المعلوماتية واألنترنت دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،منشوراا الحلبي الحقوقية،
،1440

ص .990

( -)25علي جيار الحسناوي ،جرائم الحاسوب واألنترنت ،دار اليازوي العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،1441 ،ص
.940
( -)16األنتربول :هي أكبر شرطة دولية أنشأا سنة  9113مكونة من قواا شرطة لـ  19دولة ومقرها الرئيسي في
مدينة ليون بفرنسا.
( -)27جون فرنسوا هنروا ،أهمية التعاون الدولي بين عناصر الشرطة ،الندوة اإلقليمية حول الجرائم المتصلة
بالكمبيوتر 91 ،و  14جوان  ،1440المملكة العربية ،ص .944
( -)28عبد هللا عبد الكريم عبد هللا ،مرجع سابق ،ص .913
( -)29يونس عرب ،مرجع سابق ،ص .93
( -)30عماد مجدي عبد الملك ،جرائم الكمبيوتر واألنترنت ،دار المطبوعاا الجامعية ،اإلسكندرية ،1499 ،ص .904
(*) -أنظر دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الصادر في  43مارس  ،1493جريدة رسمية عدد 03
في  43أوا .1493
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( -)39أنظر المادة  30من قانون اإلجراءاا الجزائية  ،بموجب األمر  41-94المؤرخ في  13يوليو سنة .1494
( -)31عبد هللا أوهايبية ،شر قانون اإلجراءاا الجزائية ،الجزء األول ،دار هومة ،1499 ،ص .349
(*) -أنظر الجريدة الرسمية عدد  30المؤرخ في  11يونيو .1493
( -)33أنظر المادة نص القانون رقم  ، 40-41الجريمة الرسمية ،عدد  00الصادرة في  44أوا  ،1441المتعلق
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اإلهداء
إلى شمعتا دربي والد ّ
ي الموقران
إلى فقيدي ومحفزي األول جدي سالم محمد بامقابل (رحمه هللا)
إلى صانعي ابتسامتي أخواتي أريج ،ريم ،روان
إلى صديقات الغربة أخوات الدرب
إلى كل معلم /معلمة تعمل مع أطفال فرط الحركة وتشتت النتباه
أهدي لكم هذا الجهد.

الشكر والتقدير
الحمد هلل والشكر له على أن من على إلتمام هذا الجهد العلمي فقد قال وهو اصدق من قالَ " :وإِ ْذ تَأَ َّذنَ َربُّ ُك ْم لَئِن َشكَرْ تُ ْم
َألَ ِزي َدنَّ ُكم فالشكر له أول وأخيرا ومن مبدأ حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم :ل يَ ْش ُك ُر َّ
اس".
هللاَ َم ْن ل يَ ْش ُك ُر النَّ َ
يسعدني أن أتقدم بشكري وامتناني للدكتورة /حصة سليمان الفايز ،على إشرافها وجهدها المبذول ودعمها الدائم لي ،وتقديمها يد
العون لتطوير رسالتي والوصول بها ألفضل صورة ،كما يمتد الشكر ألساتذتي في قسم التربية الخاصة والى لجنة المناقشة سعادة
األستاذ الدكتور إبراهيم العثمان وسعادة الدكتور عبد الرحمن أبا عود على جهدهم في اخراج هذه الرسالة بصورتها النهائية لهم
مني الدعاء في ظهر الغيب وعالنيته ،كما أتقدم بخالص شكري لكل من حكم أداتي وبذل جهده ووقته في إبداء مالحظاته التي
طورت منها ،أيضا ا أشكر األستاذ ولء محفوظ المسؤول عن وحدة األبحاث العلمية ( التحليل اإلحصائي ) في عمادة البحث العلمي
بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز على قيامه بالتدقيق اللغوي والتنسيق لجميع أجزاء للرسالة.
وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر لكل من دعمني ،ونصحني ،وساهم في إكمال مسيرتي ،كما أسأل هللا العلي العظيم أن
يجعل عملي هذا خالصا ا لوجهه وينتفع به ،وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم تسليماا كثيراا عدد ما
ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
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ملخص الدراسة باللغة العربية
 التعرف على مستوى ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات:هدفت هذه الدراسة إلى
 والكشف عن، ومعرفة المعوقات التي تواجهها المعلمات داخل الصف الدراسي،فرط الحركة وتشتت النتباه في مدينة الرياض
الفروق اإلحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه تعزى
 حيث أعدت استبانة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي،) الخبرة، الدورات التدريبية،لمتغيرات الدراسة (التخصص
طبقت على عينة من معلمات التعليم العام والتربية الخاصة في المدارس الملحق بها برنامج فرط الحركة وتشتت النتباه حيث بلغ
 كما أنهن، وقد توصلت الدراسة إلى أن ممارسة معلمات التعليم العام أكبر من معلمات التربية الخاصة،) معلمة111( عدد العينة
 وأيضا ا المعلمات تواجه معوقات،أحيانا ا ما يمارسن أساليب اإلدارة الصفية مع التلميذات؛ وهو أمر غير مطمئن من الناحية العملية
 كما أظهرت النتائج بعدم وجود فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة،متنوعة أثناء ممارسة أساليب اإلدارة الصفية مع التلميذات
معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه تعود إلى متغيرات الدراسة
.) الخبرة، الدورات التدريبية،(التخصص
. فرط الحركة تشتت النتباه، التلميذات، استراتيجية اإلدارة الصفية، معلمات:الكلمات المفتاحية

Abstract
This study aimed to: This study aimed to: Identify the level of primary school teachers
practice of classroom management methods with students of hyperactivity and distraction in the
city of Riyadh, and know the obstacles faced by teachers within the classroom, and reveal the
statistical differences between the practice of primary school teachers of classroom management
methods with students of hyperactivity The distraction is attributed to study variables
(specialization, training courses, experience), and the researcher used the descriptive survey
method, where a questionnaire was prepared that was applied to a sample of general education and
special education teachers in schools with the hypermobility program Attention has reached (116)
female teachers, and the study concluded that the practice of general education teachers is greater
than that of special education, and they sometimes practice classroom management methods with
female students, which is not reassuring in practical terms, and also the teachers face various
difficulties during the practice Classroom management methods with female students, as well as
there are no statistically significant differences between the practice of primary school teachers of
classroom management methods with overactive and distracting female students of study variables
(specialization, training courses, experience).

Keywords: Parameters - Classroom Management Strategy - Female Students - Hyperactivity
Distraction
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أوالً :المقدمة
يعد اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه اضطراب عصبي نمائي وهو من أكثر الضطرابات انتشاراا في مرحلة
الطفولة(الحميدي ،)3317،كما تظهر أعراضه بشكل متواصل؛ من تشتت النتباه و /أو فرط الحركة؛ مما يؤدي إلى ظهور سلوكيات
غير مالئمة تسبب قصور في مستوى أداء التلميذ األكاديمي ،الجتماعي ،والوظيفي (الباحثة) ،وأشارت دراسة برير ،دوبفنر و فروليش
وأمونن ( ) Froelich,Breuer,Dopfner&Amonn,2012أن اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه يؤثر على ما ل يقل عن (-0
 )%3من طالب المدارس ،وقد أشار محمد ( )Mohammed,2018في دراسة إلى أن انتشار الضطراب في الوليات المتحدة
( ، )%11بينما نسبة انتشاره في المملكة العربية السعودية ( )%13وهذا يعتبر مؤشر عالي ،في حين أن انتشاره عند الذكور يفوق
بنسبة  0:1مقارنة باإلناث.
ويتسم األطفال ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه بعدة أعراض من أهمها؛ النشاط الزائد ،وعدم النتباه،
والندفاعية ،كما يعانون من انخفاض في التحصيل الدراسي ،وصعوبة في تكوين العالقات باألقران والحتفاظ بها ،والخروج من
المقعد أثناء الدرس دون استئذان ،وعدم إتباع لتوجيهات المعلم ،وصعوبة في إكمال المهام المطلوبة منهم ،وغيرها من األمور؛
التي تؤثر على جودة حياتهم الجتماعية والتحصيلية على حد سواء وفقا ا لدراسة روسيل ،موور ،أرنل وفورد ( Moore,
.)Russell, Arnell & Ford,2017
ويجد بعض المعلمين صعوبة في تمييز واكتشاف األعراض ،فيختلط عليهم تفسير سلوكيات األطفال وأفعالهم ،فيظنون
أنها تنم عن عدم احترام من التلميذ ،أو رفض منه للتعليمات؛ مما يجعله يتجاهل وجوده داخل الفصل ،أو يقوم بطرده خارجاا ،أو
تحويله لإلدارة المدرسية ،فعدم معرفة المعلم بوجودهم داخل الصف وتجاهلهم؛ قد يزيد من تفاقم المشكلة وصعوبتها مستقبالا،
خاصة وأن المعلم هو جزء أساسي في العملية التعليمية واألكثر تواجداا مع التلميذ ،كما أنه يعد مصدراا قيما ا للمعلومات؛ فيما يتعلق
باإلحالة والتشخيص ،وأيضا إنه المسؤول عن خلق بيئة داعمة ونشطة؛ تساعد جميع التالميذ على النجاح والمشاركة الفعالة داخل
الصف الدراسي (المواجدة ،عودة هللا ،الهويدي ،البدري ،والمواضية.)3313،
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وفي دراسة جالنت ،مارتن ،جونيل وكوركوم؛ بوزنانسكي ،هارت و كرامير (Blotnicky-Gallant, Martin,
) McGonnell &Corkum ,2015; Poznanski, Hart& Cramer,2018أكدت على ضرورة معرفة المعلمين بأعراض
اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وإنه كلما زادت معرفتهم بها ،زادت ممارستهم لستراتيجيات اإلدارة الصفية الفاعلة التي
من خاللها باإلمكان مساعدة هؤلء التالميذ داخل الصفوف الدراسية ،والرفع من مستواهم التحصيلي.
لذا؛ على المعلم أن يكون أكثر إلماما ا ومعرفة بخصائصهم ،خاصة وأن المملكة العربية السعودية تقوم بإلحاق برامج
تعليم ذوي الحتياجات التربوية الخاصة بمدارس التعليم العام ،وذلك تماشيا ا مع التوجهات التربوية المعاصرة واستجابةا لحتياجات
الواقع التربوي ،الذي يدعوا للدمج (اليوسف واألغبري ،)3311،وبما أن التعليم الناجح والفعال ل يمكن أن يكون في بيئة صفية
يسودها الفوضى والضطراب ،فهنا يأتي دور المعلم في تنظيم البيئة واستخدام بعض الستراتيجيات أو التدخالت الفعالة التي
تزيد من تحصيلهم ومشاركتهم وتظهر تقبل المعلم واتجاهاته اإليجابية نحوهم(الشيراوي3313،؛  Polirstok,2015؛ السيد
وعلي.)3311،
وتعد استراتيجية اإلدارة الصفية من الستراتيجيات التي تقوم على األدلة والبراهين ،والتي تكون فيها بيئة الصف بيئة
داعمة ودافئة تشجع التلميذ للوصول ألقصى إمكانياته عن طريق تشجيع المعلم ،وتعزيزه للسلوكيات المرغوبة ،فالتالميذ من ذوي
اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،يؤدون بشكل أفضل عندما يكون الفصل عالي التنظيم والمناهج معدلة بحيث تتناسب مع
قدراتهم ومهاراتهم ،كما يقوم بتغير ترتيب مقاعدهم ،وإعطائهم فواصل من الراحة بين المهام؛ مما يزيد من مستوى تحصيلهم
ومشاركتهم ،والحفاظ على تركيزهم والقدرة على إتمام المهام المطلوبة منهم .جالنت وآخرون؛ بوليستوك؛ لي و
ويتروك(.)Blotnicky-Gallant et al ,2015; Polirstok ,2015; Lee& Witruk,2016
وأثبتت دراسة محمد ( )Mohammed,2018فاعلية برنامج لإلدارة الصفية مصمم للمعلمين ألعراض فرط الحركة
وتشتت النتباه وتحسينه من سلوكيات التالميذ وتحصيلهم داخل الصف ومقدرتهم على تكوين عالقات واتجاهات إيجابية مع
األخرين ،ويقودنا هذا األمر إلى وجود عالقة إيجابية بين ممارسة المعلمين لستراتيجيات اإلدارة الصفية مع التالميذ المصابين
باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه وبين تحسنهم التحصيلي والجتماعي ،وذلك عندما تكون ممارستهم لها بالشكل الصحيح.

ثانياً :مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة؛ في أن التلميذات من ذوي فرط الحركة ،وتشتت النتباه لديهم قصور في التحصيل الدراسي،
وضبط السلوك ،والعالقة مع األقران (السيد وعلي ،)3311،ووجودهم داخل الصف الدراسي دون إلمام المعلمة بالمشكالت التي
يواجهونها ،وكيفية التعامل معها يزيد من المشكلة (اليوسف واألغبري ،)3311،لذلك تعد استراتيجية اإلدارة الصفية ذات أهمية
بالغة في العملية التعليمية لمساعدتها هؤلء التلميذات على تجاوز مشكالتهن ،ليس فقط من الناحية األكاديمية وإنما أيضاا من
الناحية األخالقية والجتماعية.
لذا على جميع المعلمات اإللمام بأساليب اإلدارة الصفية وتطبيقها بكفاءة داخل الصف الدراسي ،وذلك باستغالل اهتمامات
وقدرات التلميذات ،ومد يد العون لهن .وفي ضوء المعلومات أعاله يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي :ما ممارسة
معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه في مدينة الرياض؟
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ثالثاً :أسئلة الدراسة:
أجابت هذه الدراسة على األسئلة التالية:
 .1ما ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة ،وتشتت النتباه في مدينة
الرياض؟
 .3ما المعوقات التي تواجه المعلمات لممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة ،وتشتت النتباه داخل صفوف
المرحلة البتدائية بمدينة الرياض؟
 .0هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة ،وتشتت النتباه؛ تغزى لمتغير التخصص (معلمة تعليم عام ،معلمة تربية خاصة)؟
 .3هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة ،وتشتت النتباه؛ تغزى لمتغير الدورات التدريبية حول (فرط الحركة وتشتت النتباه ،اإلدارة
الصفية)؟
 .3هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط
الحركة ،وتشتت النتباه؛ تغزى لمتغير الخبرة (أقل من خمس سنوات ،أكثر من خمس سنوات)؟

رابعاً :أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى:
 .1معرفة ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة ،وتشتت النتباه في
مدينة الرياض.
 .3معرفة المعوقات التي تواجه معلمات المرحلة البتدائية لممارسة اإلدارة الصفية داخل الصف الدراسي.
 .0التعرف على الفرق بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة
وتشتت النتباه؛ تغزى لمتغير التخصص (معلمة تعليم عام ،معلمة تربية خاصة).
 .3التع رف على الفرق بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة
وتشتت النتباه؛ تغزى لمتغير الدورات التدريبية حول (فرط الحركة وتشتت النتباه ،اإلدارة الصفية).
 .3التعرف على الفرق بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة
وتشتت النتباه؛ تغزى لمتغير الخبرة (أقل من خمس سنوات ،أكثر من خمس سنوات).

خامساً :أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:
 .1تفتح الدراسة الحالية المجال لدراسات أخرى تتناول موضوعات ذات عالقة باإلدارة الصفية مع ذوي اضطراب فرط
الحركة وتشتت النتباه ،خاصة مع قلة الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع.
 .3تعد معرفة ممارسة المعلمات لإلدارة الصفية داخل الصف الدراسي مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه في المرحلة
البتدائية يوفر بيئة داعمة ونشيطة تساعد على تخطي المشكالت التي تقف عقبة في طريقهن داخل الصف الدراسي.
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األهمية التطبيقية:
 .1تسهم نتائج الدراسة في تحديد المشكالت التي تواجهها المعلمات في ممارسة اإلدارة الصفية داخل الفصل الدراسي.
 .3تساعد نتائج الدراسة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي وزيادة المشاركة الصفية لدى التلميذات.
 .0تعود نتائج الدراسة بتحسين مهارات المعلم في مواجهة المشكالت الصفية ،وزيادة الكفاءة الالزمة للتعليم عبر تنظيم
البيئة الصفية.

سادساً :حدود الدراسة:
الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة الحالية على مدارس التعليم العام للبنات في المرحلة البتدائية الملحق بها برامج اضطراب
فرط الحركة وتشتت النتباه التابعة لوزارة التعليم بمدينة الرياض.
الحدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول  1331-1333هـ.
الحدود البشرية :تقتصر الدراسة الحالية على جميع معلمات المرحلة البتدائية في مدارس التعليم العام من معلمات تربية خاصة
ومعلمات التعليم العام العامالت مع التلميذات.
الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة الحالية على معرفة ممارسة المعلمات ألساليب اإلدارة الصفية داخل الصفوف الدراسية،
والصعوبات التي يواجهونها.

سابعاً :مصطلحات الدراسة:
معلمات المرحلة االبتدائيةElementary school teachers :
"هم األشخاص المؤهلون لتربية وتعليم األطفال الملتحقين بالمدارس البتدائية من الصف األول إلى السادس في التعليم
العام أو الخاص ويتم إعدادهم وتأهيلهم في كليات التربية أو كلية إعداد المعلمين"(أبا عود والمالكي ،3313 ،ص.)311.
وتعرف الباحثة معلمات المرحلة البتدائية إجرائيا ا :هن المعلمات الالتي يُدرسن التلميذات ذوات فرط الحركة وتشتت
النتباه في المدرسة العادية التي فيها برامج خدمات لهن.
اإلدارة الصفيةClassroom Management :
" جميع الخطوات واإلجراءات الالزمة للبناء والحفاظ على بيئة صفية مالئمة لعمليتي التعليم والتعلم"( .في:
الشيراوي ،3313،ص.)03.
وتعرف الباحثة اإلدارة الصفية إجرائيا بأنه :ما يقوم به المعلم من إجراءات وأساليب ووسائل تعليمية لتحقيق أهداف
العملية التعليمية وضبط السلوك الصفي داخل الفصل الدراسي.
تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه:Students with Attention deficit hyperactivity disorder :
عرف الدليل التنظيمي للتربية الخاصة الصادر من وزارة التعليم ( ،1307ص )11.اضطراب فرط الحركة وتشتت
النتباه بأنه ":اضطرابات سلوكية وعصبية ،تظهر في صورة تشتت النتباه وعدم القدرة على التركيز مدة كافية لتنفيذ المهمة
المطلوبة ،كما قد يظهر فرط الحركة على شكل سلوك يتسم بحركة زائدة وبنشاط مفرط غير هادف يعيق تعلم الطالب وقد تقترن
هذه الظاهرتان معا ".
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كما وتُعرف الباحثة التالميذ ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه إجرائياا :بأنهن التلميذات المسجالت في برامج
فرط الحركة وتشتت النتباه الملحقة بالمدارس العادية في مدينة الرياض.

الفصل الثاني
أوالً :اإلطار النظري
ثانياً :الدراسات السابقة
ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة

أوالً :اإلطار النظري
المحور األول :اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه
تعريف اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه:
حظ َي اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه باهتمام كثير من الباحثين ،وذلك لمتداد تأثيره على كثير من المجالت
منها األكاديمية ،الجتماعية ،والمهنية وقد عرف كروندويل ( )Crundwell, 2005التلميذات من ذوي اضطراب فرط الحركة
وتشتت النتباه بأنهن " المتعلمون الذين يظهرون عدم القدرة على النتباه للمهام لفترة مناسبة من الوقت ،والندفاع في أداء المهام
قبل التفكير في نتائجها ،ولديهم نشاط جسمي حركي مفرط “.
كما ويخبرنا (زهران )3333 ،بأنه "فرط النشاط المستمر والمجهد دون هدف أو غرض بالمقارنة بنشاط التلميذ
العادي ،ويرتبط بالنشاط الزائد نقص النتباه وتشتته ،مما قد يعوق التلميذ عن التعلم ،وقد يؤدي إلى العديد من المشكالت السلوكية
".
ويقول (عبد الواحد )3331 ،بأنه "حركات جسمية تفوق الحد الطبيعي المعقول ،كما أنه سلوك اندفاعي مفرط وغير
مالئم للموقف وليس له هدف مباشر ،ويؤثر سلبا على سلوك التلميذ وتحصيله ".
وأيضا بأنه" النشاط الزائد المصحوب بعدم القدرة على تركيز النتباه لمدة طويلة ،وعدم ضبط النفس وعدم القدرة على
إقامة عالقات اجتماعية جيدة مع األولياء والمعلمين والزمالء" (مقداد :3331 ،ص .)133
ويعرف توفان ويلوج ( )Tufan&Yalug , 2009اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه بأنه "متالزمة سلوكية تتسم
بأعراض أساسية تتمثل بنقص النتباه ،وفرط النشاط الحركي ،والندفاعية ،ويمكن لهذه األعراض أن تظهر مجتمعة وقد تظهر
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أعراض الندفاعية وفرط الحركة فقط دون نقص النتباه لدى البعض ،بينما يظهر فقط نقص النتباه دون الندفاعية أو فرط
الحركة لدى البعض اآلخر".
كما عرف الدليل التنظيمي للتربية الخاصة الصادر من وزارة التعليم ( ،1307ص )11.اضطراب فرط الحركة وتشتت
النتباه بأنه ":اضطرابات سلوكية وعصبية ،تظهر في صورة تشتت النتباه وعدم القدرة على التركيز مدة كافية لتنفيذ المهمة
المطلوبة ،كما قد يظهر فرط الحركة على شكل سلوك يتسم بحركة زائدة وبنشاط مفرط غير هادف يعيق تعلم الطالب وقد تقترن
هذه الظاهرتان معا ".
وبسبب تلك الضطرابات يواجهون مشكالت داخل الصفوف الدراسية ،ومن أمثلة ذلك :ضعف تحصيلهم ،أو عدم
قدرتهم على إنهاء أو إنجاز ما يكلفون به وما هو مطلوب منهم أصال ،وهذه بدورها تنعكس سلبا على أدائهم األكاديمي اآلني
والمستقبلي (.)Kos, Richdale, & Jackson, 2004
ويوضح لنا (حسن ) 3331 ،أن عمليه التعلم تتطلب من التالميذ تركيز انتباههم أثناء استقبال المعلومات ويمثل ذلك
صعوبة لدى بعض التالميذ حيث يتشتت انتباههم ،مع زيادة في النشاط الحركي والندفاعية .ويتسم هؤلء التالميذ بعدم الستقرار
داخل حجرة الدراسة وخارجها ،مما يؤدي إلى ظهور بعض المشكالت التي تنتشر بين هؤلء التالميذ وزمالئهم من جهة ،وبينهم
وبين معلميهم من جهة أخرى ،وقد تؤثر مشكلة النشاط الزائد على التحصيل الدراسي للتلميذ لما لها من آثار سلبية على سلوكه،
والتي تتضح في عدة مظاهر وأعراض يمكن مالحظتها في سلوك التلميذ داخل المدرسة.
أسباب اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه:
ل يعد اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ناتجا ا عن إهمال الرعاية األبوية أو الكسل في التحصيل الدراسي ،كما أنه
ليس بشيء يختاره الطفل بإرادته لكي يالم عليه ،إنما هو حالة عصبية بيولوجية تتطلب تدخالت خاصة في الغالب ،وتكون نتيجة
أسباب جينية وغير جينية وليست أسبابا ا اجتماعية (الحميدي.)3317،
وعلى الرغم من الدراسات المتعددة التي تم إجراءها؛ لمعرفة تلك األسباب الدقيقة خلف اضطراب فرط الحركة وتشتت
النتباه؛ إل أنه لتزال تلك األسباب غير محددة ومعروفة ،كما أخبرت ( )cortese,2012بأن هذا الضطراب معقد ،وهو نتيجة
لجينات تفاعلية متعددة.
وبذلك يمكن تصنيف أسباب اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه إلى( :أسباب متعلقة بوظائف الدماغ ،عوامل
بيولوجية ،وعوامل بيئية).
-1األسباب المتعلقة بوظائف الدماغ:
تعد مناطق الدماغ المعنية بالنتباه والسلوك وتنظيم النبض؛ أصغر وأقل نشاطا ا عند األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة
وتشتت النتباه منها لدى غير المصابين به ،كما تم أيضا مالحظة وجود اختالل في القشرة األمامية الجبهية والمخيخ والعقد القاعدية في
الدماغ ،وهذا الختالل ليس محصوراا على منطقة دماغية محددة ،وإنما المشكلة لدى المصابين بهذا الضطراب؛ تكمن في ربط المنطقة
األمامية من الدماغ مع هذه المناطق (الحميدي ،)3317،حيث توصلت الدراسات الحديثة إلى وجود قصور وظيفي خاصة في الفصوص
األمامية كما وجد لو وآخرون (  )Lou, et al, 1984انخفاض في معدل التدفق الدموي في الفصوص األمامية للمخ لدى المصابين
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باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وأيضاا توصل شلون وآخرون (  )chelone, et al, 1986إلى أن أداء األطفال المصابين
باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه؛ يعادل أداء المرضى الذين لديهم إصابات في الفصوص األمامية (في :الحنو.)3313،
كما برز في اآلونة األخيرة أوجه القصور في الوظائف التنفيذية للدماغ باعتبارها عوامل رئيسية تؤثر على النجاح
األكاديمي والمهني ،وتتمثل الوظائف التنفيذية بقدرة الدماغ على إعطاء األولوية وإدارة األفكار واإلجراءات ،حيث تسمح هذه
القدرة لألفراد بالنظر في العواقب طويلة األجل ألعمالهم ،وتوجيه سلوكهم عبر الزمن على نحو أكثر فعالية ،وقد يواجه األفراد
الذين لديهم مشكالت في األداء التنفيذي صعوبات في إكمال المهام ،أو قد ينسون أشياء ذات أهمية بالنسبة لهم( .الحنو)3313 ،
-0العوامل البيولوجية:
إن العوامل البيولوجية من أكثر عوامل اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه وضوحا ا ،إذ تشير نتائج بعض الدراسات
إلى أن ( )% 83من الختالف في سمات الضطراب؛ تعود للجانب البيولوجي أو الوراثي ،وتشمل العوامل البيولوجية األصول
الوراثية وتأخر النمو في المراحل الحرجة واألمراض المزمنة،
كما توصل مركز دراسة صحة الطفل " بأنتاريو" بكندا بعد دراسة قام بها تأثير كل من العوامل البيولوجية ،والعوامل النفسية
الجتماعية على األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه؛ إلى وجود عالقة ارتباطية واضحة بينها وبين
المتغيرات البيولوجية ،وتمثلت هذه المتغيرات في المشكالت النمائية مثل  :صعوبة الحديث  ،بطئ المشي ،و انخفاض الوزن عند
الميالد ،كما توصل إلى أن نسبة المشكالت الصحية المزمنة لديهم تعادل ( )1.3مرة عند تلك الموجودة لدى العاديين وذكر أيضا
في العوامل البيولوجية والنفسية؛ أنها يمكنها أن تسهم في أعراض مشابهة لألعراض الموجودة عند اضطراب فرط الحركة
وتشتت النتباه كالقلق ،الكتئاب  ،وأنواع معينة من صعوبات التعلم (في :الحنو.)3317،
ويجب اإلشارة إلى أن الدراسات الحديثة تميل إلى التأكيد على األهمية البالغة للعوامل البيولوجية في اضطراب فرط
الحركة وتشتت النتباه ،وأن إسهامها يفوق بكثير إسهام العوامل البيئية( .الزيات ،1338 ،ص 013-011؛ مقداد ،3331 ،ص
.)130
 -6العوامل البيئية:
إن اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه قد يكون نتيجةا لبعض المضاعفات أثناء الحمل ،أو الولدة كتسمم الدم ،أو
تعاطي أحد والدي الطفل للمخدرات ،أو النيكوتين ،أو شرب الكحول ،كما يؤدي التعرض للسموم البيئية بعد الولدة؛ إلى اإلصابة
باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وتعد مادة الرصاص من أكثر المواد التي إذا تم التعرض لها تؤثر على التعلم والنتباه
والسلوك ،كما في دراسة (نغ )3331 ،التي أظهرت أن التعرض ولو بشكل طفيف لمادة الرصاص يشكل خطورة ،كما يوجد
هناك مادة الزئبق والمنجنيز وثنائي الفينيل المعامل بالكلور المتعدد (()Polychlorinated biphenylsالحنو.)3313،
ولكن ينبغي مالحظة أن مخاطر السموم البيئية المرتبطة باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه تكون نتيجة تفاعالت
وراثية بيئية معقدة ،كما أن هناك العديد من الباحثين مؤخرا بدأوا بدراسة إمكانية أن يؤدي تفاعل السموم البيئية مع العوامل
الوراثية إلى زيادة احتمال اإلصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه( .الحميدي)3317،
وهناك عوامل يمكن أن تزيد من سوء األعراض لبعض األطفال؛ ولكنها غير معروفة كمشاهدة التلفاز بكثرة ،وتناول
السكريات ،والتجارب الصادمة ،واإلجهاد األسري (كالفقر – والصراع األسري) ،حيث توجد هناك دراسة تدرس العالقة بين مشاهدة
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التلفاز أثناء الطفولة واإلصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وكانت نتيجة هذه الدراسة أن العالقة بينهما ضعيفة ،ولكن وجد
أن هناك عالقة سببية كبيرة بين البرامج التلفزيونية المحرضة على العنف وارتفاع السلوك العدواني لدى األطفال المعرضين للمشاكل
السلوكية ،لذلك تشير النتائج إلى ضرورة خفض مشاهدة مثل هذه البرامج ،كما وجد أن أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه؛
قد تؤدي إلى الصراعات األسرية ،على الرغم أن هذه الصراعات ل تسبب اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،ولكنها قد تتسبب
بتغير الطريقة التي يعرض بها الضطراب نفسه ،وتؤدي إلى مشاكل أخرى كالسلوك المعادي للمجتمع ).)Barkley, 2010
كيفية التعرف على اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه داخل الفصل الدراسي:
يجد األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه عادةا صعوبة في التكييف مع البيئة المدرسية؛ بسبب
المشكالت السلوكية كالعدوان اللفظي والجسدي ،الخروج من المقعد ،وعدم المتثال لألوامر التي ينتج عنها المشكالت الجتماعية
والنخفاض في التحصيل الدراسي(.)Steiner,Sheldrick,Frenette,Rene&Perrin,2014
وعادةا ما يعتبر المعلم أول من يقوم بمالحظة هذه المشكالت ،حيث يجد أولياء األمور صعوبة في مالحظتها لدى الطفل
داخل المنزل ،وذلك حيث تكون المشكالت التي يعاني منها الطفل أكثر وضوحا في المدرسة (القحطاني.)3313،
وبما أن اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ليس اضطرابا سهل التشخيص؛ حيث يتميز هذا الضطراب عن
الضطرابات األخرى بأن بعض أعراضهم التي تظهر تكون غالبا ا كأنها اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وهذا سبب
للتعقيدات التشخيصية؛ لذا يلزم أن يقوم بعملية التقييم التشخيصي مهني مدرب في الطب النفسي ،علم نفس األطفال والنمو العادي
للطفل ،والقياس النفسي (الحميدي.)3317،
وينبغي جمع المعلومات المتعلقة بأداء الطفل األكاديمي وسلوكه في الفصل ،حيث ستكون هذه المعلومات مفيدة في
التواصل مع الوالدين وموظفي المدرسة اآلخرين ،ثم يجب تحويله إلى األخصائي النفسي في المدرسة أو المرشد الطالبي أو معلم
التربية الخاصة أو المدير وذلك من أصحاب الخبرة ،كما يجب إشراك أولياء األمور لبدء تدخل مدرسي منزلي أو وضع تسهيالت
إضافية للطفل داخل الفصل ،و يجب التأكيد على أن جميع عينات العمل وسجالت السلوك الخاصة بالطفل التي تقيس تقدمه وتحدد
حاجته لتدخالت إضافية ،هي مفيدة في حال اجتماع فريق تدريس الطفل(الحميدي3317،؛ القحطاني.)3313،
وحين يجرب األطفال من ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه نجاحا ا طفيفا ا فقط داخل الصف الدراسي أو مع
األقران على مدى سنين طويلة مع تعرضهم المستمر لالنتقادات السلبية؛ فإنه يؤثر سلباا على التواصل بين المعلم والتلميذ وبين
انخفاض مستويات تفاعلهم ونجاحهم والعكس صحيح ،حيث يؤدي التفاعل اإليجابي إلى ارتقاء األداء األكاديمي وارتفاع في
المهارات الجتماعية وتنظيم المشاعر ،وأن المعلم القادر على التواصل مع تالميذه من خالل اهتماماتهم فإنه سوف يغرس فيهم
دافعية وتعاونا ا كبيراا حيث يعتبر األكثر تواصالا وارتباطا ا بالتالميذ(الحميدي.)3317،
فوجود معلم واحد يؤمن بقدراتهم ول يستسلم معهم قادر على تشكيل نقطة تحول حقيقية في حياتهم ،وليس ذلك فقط
فوجود بيئة صفية مساعدة و ُمهيئة تساعد األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه على التغيير ،فممارسات
اإلدارة الصفية المتبعة بشكل صحيح تعزز النتباه الجيد والسلوك الالزم للنجاح األكاديمي والجتماعي بطريقة استراتيجية ،من
خالل إعداد بيئة صفية واستخدام استراتيجيات سهلة توفر مستوى عال من الستعداد للتعلم (القحطاني.)3313،
الفصول الدراسية المالئمة للتالميذ المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه:
377

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495
إن التالميذ المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه يميلون لعدم الصبر والملل وسرعة اإلحباط وعدم الميل
لتباع الضوابط ،وهذه الصفات ل تساعد في بناء صداقات أو عالقات اجتماعية ،فعند إعداد بيئة صفية لهؤلء التالميذ؛ يجب
الوضع في الحسبان حاجتهم للتنظيم والحدود الحسية الواضحة وقرب المعلم واستخدام المثيرات البصرية وتقليل المشتتات
الخارجية إلى أدنى حد ،وتنظيم التكليفات ،ومناطق العمل ،ومتابعة المحتوى؛ مما يسهل العملية التعليمية (الحنو.)3313،
كما يجب وضع التلميذ في المكان المناسب له؛ وذلك إما بالقرب من مقدمة الفصل أو بجانب زمالءه المجتهدين أو
مواجها للسبورة؛ بحيث ل يضطر إلى تغيير مكانه ،أو تعديل وضعه لتلقي التوجيهات ،وأيضاا يجب تنظيم مكان جلوس التلميذ
بوضع حدود واضحة لمنطقة عمله حيث يواجه التالميذ الذين لديهم اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه صعوبة في معرفة
الحدود المادية؛ لذلك يلجؤون إلى مضايقة أقرانهم بانتهاك المساحة المخصصة لهم،
كما ل يستطيع الكثير منهم الجلوس في مكان واحد فترة تكفي إلنهاء عملهم؛ لذلك يجب السماح لهم بالوقوف أثناء العمل ما داموا
هادئين وغير مزعجين لآلخرين (الحميدي.)3317،
كما يجب تنظيم الفصل الدراسي بشكل جيد بحيث يكون غير مكتظ باألشياء ،وتكون جميع المواد التي يحتاجها التلميذ
بشكل يومي معدة قبل بدء الحصة ،ويحتفظ باحتياطي المواد في مناطق يمكن للتلميذ الوصول لها بسهولة ،وأيضاا يجب التأكد من
خلو الطاولت من الفوضى ،والقيام بمنح جميع التالميذ فرصة إللصاق أفضل أعمالهم؛ ليفاخروا بها ،وليس فقط تلك التي تعد
استثنائية (القحطاني.)3313،
كما يفضل إلصاق مساعدات بصرية بارزة ومثيرة كالجداول والالفتات والرسوم البيانية على الجدران؛ لستثارة فضول
التالميذ حول المادة التي يتعلمونها ،وإلصاق رسائل تذكيرية لهم بضرورة التركيز على المهام التي بين أيديهم ،واستخدام ألواح
لتدوين أنظمة الفصل ومدى تحسن السلوك ،حيث تقلل الحاجة إلى التكرار شفهيا ول يتطلب من المعلم سوى اإلشارة إلى القاعدة،
كما أنها تجعل التالميذ يراقبون تحسنهم بشكل شخصي (الحميدي.)3317،
وتعتبر التقنية التعليمية المساعدة من األدوات التي تزيد النتباه للمهام ،وتربط التلميذ بالمادة التعليمية كالمساعدات
البصرية اإللكترونية واأللواح التفاعلية ،ومن المهم النتباه عند التعامل مع أطفال فرط الحركة وتشتت النتباه وضع أمور روتينية
تحقق لهم نجاحا ا باهراا؛ حيث تساعدهم على تنظيم سلوكهم ،وتعت بر كوسيلة جيدة لتالفي المشاكل فمنها ما يكون عند بدء اليوم،
كتحديد وقتا ومكانا لتسليم الواجبات ،ومراجعة الجدول اليومي ،ومنها ما هو أثناء اليوم كوضع جدول يلتزم به وتدريس المواد
األكاديمية الرئيسية تبعا ا لنشاط التالميذ ،والتناوب بين النشاطات الحيوية والهادئة ،والتنويع بين النشاطات المشوقة وغير المشوقة
حيث ينهي التالميذ النشاطات األقل رغبة أولا ثم النتقال للنشاطات المرغوبة بشكل أكبر ،وأيضا وضع روتينيات لبدء وإنهاء
الدروس كأهداف تعليمية واضحة يتم تناولها وتوضيح المطلوب منها ،وأيضا توقعات سلوكية واضحة؛ لكي يعرف التالميذ
السلوك المتوقع منهم اتباعه أثناء الدرس ،ووضع أوقات راحة منتظمة ،وهناك الروتينيات الخاصة بنهاية اليوم كمراجعة مدى
تحقيق التالميذ ألهدافهم اليومية ،واستخدام قائمة تدقيق للتحقق من أخذ التالميذ األدوات الالزمة والواجبات معهم إلى المنزل ،كما
يتم ختم اليوم بمالحظات إيجابية تحفز التالميذ على الستمرار (القحطاني.)3313،
أيضا يفضل إلقاء الدروس بأسلوب جذاب يجعل انتباه التالميذ في أقصى درجاته وذلك بتقديم الدروس بصورة جماعية
مبتكرة ،والتقليل من استخدام الجمل الطويلة والمعقدة ،واستخدام لغة مناسبة لجميع التالميذ ،وإتاحة فرصا لإلجابة ،واستخدام
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األساليب التوضيحية بدل من الطرق المباشرة ،وأيضا تشجيع التالميذ على السؤال وخفض اإلزعاج إلى أدنى مستوياته واستخدام
اإليماءات عند التدريس (الحنو.)3313،
أيضا ا يعتبر التعليم الثنائي والتعليم التعاوني ذا فعالية كبيرة في تدريس التالميذ المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت
النتباه ،ومثل هذه الطرق تساعد التالميذ وتشجعهم على المشاركة الفعالة في العملية التعليمية ،وتزيد من مستوى انتباههم
واهتمامهم بالمهمة ،حيث أظهرت الدراسات أن التعليم الثنائي على مستوى الفصل كامال؛ يعزز سلوك اللتزام بأداء المهمة ويرفع
من األداء األكاديمي لدى األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،ولكن يُعتقد أن التعليم التعاوني ذا فعالية
أكبر معهم (الحميدي.)3317،
كما تعتبر مراقبة األقران لسلوك بعضهم البعض؛ من األساليب التي تحسن في الحقيقة من مواطن الضعف عند هؤلء
التالميذ الذين يقومون بالمراقبة ،حيث أن التالميذ الذين يشعرون باألمان والرتباط بمدارسهم وفصولهم الدراسية يكونون أكثر
تهيئا ألن يكونوا ناجحين اجتماعيا ا وأكاديميا ا ،وإن أفضل المناهج المصممة للتالميذ الذين يعانون من باضطراب فرط الحركة
وتشتت النتباه لتحسين النتباه لديهم؛ يجب أن تكون مشوقة حيث تشمل على استخدام طرق تعتمد على جميع األحاسيس ،واستعمال
مواد يمكن التعامل معها يدويا عوضا عن الورقة والقلم ،والتأكيد على التعلم التجريبي ذات اإلثارة والقوة ،والتقليل من الحفظ دون
الفهم إلى أدنى مستوى ،واستخدام برامج التعلم بواسطة الحاسب ذات التصحيح الذاتي (الحميدي.)3317،
المحور الثاني :استراتيجية اإلدارة الصفية
أصبح الفصل الدراسي في القرن الواحد والعشرين شامالا ،يتألف من طالب التعليم العام والطالب من ذوي الحتياجات
الخاصة ،وغالبا ا ما يعاني الطالب من ذوي الحتياجات الخاصة في هذه الفصول من صعوبات تعلم خفيفة إلى معتدلة و /أو
تحديات سلوكية ،وهذا يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى إدارة الفصل الدراسي؛ مما يتطلب أن يكون المعلمين منظمين بدرجة
عالية ومعززين لطالبهم (.)Polirstok,2015
إن اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه يؤثر بشكل كبير على األداء الجتماعي والعاطفي واألكاديمي للطالب في
المدرسة ،وبالتالي من المهم جداا أن يقوم المعلم بإدارة هذه الحتياجات لكل طالب ،التي بدورها تؤدي إلى نتائج إيجابية باإلضافة
إلى النجاح المستقبلي لهم ،ومن التدخالت القائمة على األدلة التي تساعد المعلم في ضمان التكيف األمثل لطالبه هو استراتيجية
اإلدارة الصفية التي تقوم على التعديالت في أساليب ،وهيكل المهمة كتقليل مدة المهام ،وتوفير الخيارات في األنشطة ،وإضافة
الخصوصية للمواد التعليمية أو السماح باستكمال المهام عن طريق الفم بدلا من الكتابة ،وتقديم المعلومات إلى أقسام أصغر،
وفصل الواجبات المنزلية والمهام إلى شرائح صغيرة يمكن التحكم فيها ،ودروس خصوصية أو تعليم مخصص لتلبية احتياجات
الطالب .(Blotnicky-Gallant et al,2015; Lee& (Witruk,2016
لذلك اعتبرت اإلدارة الصفية مجالا مهما ا في مجال التعليم ،حيث تضم سلسلة من اإلجراءات والستراتيجيات المستخدمة
في الفصل الدراسي من أجل الحد من بعض السلوكيات غير المالئمة ،ووفقا ا لدويل ( )1383يمتلك الطالب مجموعة متنوعة من
الهتمامات والقدرات التي يجب أن يستغلها المعلمون إلشراكهم في إنتاج العمل ومحاولة الحد من بعض هذه
الضطرابات).)Polirstok,2015
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وتعرف اإلدارة الصفية بأنها " جميع الخطوات واإلجراءات الالزمة للبناء والحفاظ على بيئة صفية مالئمة لعمليتي
التعليم والتعلم"(في :الشيراوي ،3313،ص ،)03.والتي يكمن الغرض األساسي من تنفيذها هو تعزيز السلوك الجتماعي
اإليجابي ،وزيادة المشاركة األكاديمية للطالب (.)Gage,Scott,Hirn&Macsuge-Gage,2018
كما يمكن تنفيذ استراتيجيات اإلدارة الصفية بشكل فعال ومنظم الطالب من القضاء على جميع أنواع المشاعر السلبية،
وتطوير التفكير اإليجابي؛ الذي يساهم في تعزيز أدائهم األكاديمي ،وتحسين مهاراتهم وقدراتهم بشكل أكثر مالئمة ،ويساهم في
خلق بيئة تساعد الطالب على الستمتاع بالتعلم ،وهناك دلئل على أن استراتيجيات اإلدارة الصفية مثل( :التعزيز اإليجابي،
والمبادئ والتوقعات والقواعد الواضحة ،والمطالبات واإلشارات المناسبة ،وبطاقة التقرير اليومي) تكون فعالة في تلبية احتياجات
الطالب الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه داخل فصول التعليم العام ،عندما يتم تنفيذها بشكل لئق ومستمر
.) (Blotnicky-Gallant et al,2015; Poznanski,Hort&Cramer,2018
وبما أن اإلدارة الصفية ذات أهمية قصوى بالتحديد مع األطفال الذين تم تشخيصهم باضطراب فرط الحركة وتشتت
النتباه ،كجزء من نظام العالج الخاص بهم؛ فإن تدريب المعلمين على إدارة سلوك هؤلء الطالب يعتبر خطوة أولى مهمة؛
إلدارة فصولهم الدراسية).(Topkin,Roman&Mwaba,2015
أهمية استراتيجية اإلدارة الصفية
وتكمن أهمية اإلدارة الصفية بأنها:
-

تساهم في خلق جو يتسم بالنظام مما يؤدي إلى تحسين عملية التعليم والتعلم.

-

تساهم بفعالية في بناء شخصية المتعلمين بجميع جوانبها السلوكية والجتماعية والمعرفية وتحقيق مقاصد الفلسفة
التربوية.

-

تحقيق التفاعل اإليجابي بين المعلم والمتعلم والذي ينعكس على تحصيل الطالب بصورة جيدة.

-

تسهل نجاح الطالب في البيئات المدرسية.

-

تساهم في تحديد خصائص المجتمع وصفاته والقيم المجتمعية والسلوك العام "راشد ،مخلوف ،وعثمان،3317،
ص."030.

أهداف استراتيجية اإلدارة الصفية
يكمن الهدف من اإلدارة الصفية بأنها:
-

تحقيق أهداف التعليم والتعلم من قبل المعلم والمتعلم.

-

استخدام عناصر اإلدارة الصفية البشرية والمادية المتاحة استخداماا علميا ا وعقالنياا إلحداث التعليم والتعلم المرغوب
فيهما.

-

تنظيم وتنسيق الجهود المبذولة من قبل المعلم والمتعلم؛ بما يتفق مع األهداف المنشودة.

-

إيجاد روح التفاهم والتعاون ،وممارسة العمل الفردي والجماعي في الفصل الدراسي.

-

تهيئة البيئة الصفية المناسبة؛ التي تؤدي دوراا فاعالا وأساسيا ا في عملية التعلم.
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-

حفظ النظام في غرفة الصف؛ بما ييسر عملية التفاعل الصفي باتجاه األهداف المخططة والمنشودة "راشد وآخرون،
 ،3317ص."033.

المعوقات التي تواجه المعلم لممارسة استراتيجية اإلدارة الصفية داخل الفصول الدراسية:
بعد التطرق لستراتيجية اإلدارة الصفية تم التأكيد على أهميتها البالغة في العملية التعليمية ومساعدتها للتالميذ على
تجاوز مشكالتهم ،ليس فقط من الناحية األكاديمية ،وإنما أيضا ا من الناحية األخالقية والجتماعية ،ومع ذلك يوجد عدد من المعوقات
التي يتعرض لها المعلمين وتعوقهم عن تحقيق الفاعلية المطلوبة إلدارة صفوفهم الدراسية؛ كالنظام اإلداري السائد في المدرسة،
مدير المدرسة ،وتأثيره على العاملين ،البيئة المادية والجتماعية السائدة في الفصل الدراسي ،ووضوح األهداف التعليمية وتوافر
المواد الالزمة لتحقيقها (راشد وآخرون.)3317،
أيضا ا لبد من التمييز بين أنواع المشكالت التي تحدث للمعلم داخل الصف الدراسي فمنها ما يكون مشكالت تعليمية ،ومشكالت
إدارية؛ والمعلم الكفء هو الذي يستطيع التميز بين المشكالت التي تظهر داخل صفه ومواجهة كل منها بحلول تتناسب مع نوع المشكلة
الظاهرة وليس العكس ،ومنها ما يكون مشكالت فردية ومشكالت جماعية ،وبالنسبة للمشكالت الفردية تم تصنيفها من قبل دريكزوكاسيل
إلى عدد من األنماط السلوكية غير المقبولة وهي:
-

أنماط سلوكية لجذب النتباه.

-

أنماط سلوكية للبحث عن القوة.

-

أنماط سلوكية تهدف لالنتقام.

-

أنماط سلوكية تظهر عدم القدرة.

-

أنماط سلوكية انسحابية ومحبطة ومنعزلة نتيجة عنف المعلم أو تجاهله لبعض التالميذ( .في :قناديلي
وقاروت)3313،

كما تناول السيد وعلي ( )3311المعوقات التي قد يتعرض لها المعلم لممارسة اإلدارة الصفية داخل فصله الدراسي
وتصنيفها إلى:
 المشكالت المتعلقة باإلدارة المدرسية:إن المشكالت التي تتعلق باإلدارة المدرسية عادة تنم عن عدم حرص إدارة المدرسة على تحسين المناخ المدرسي ،وانشغالها
بالجوانب اإلدارية وإهمالها للجوانب الفنية واألكاديمية للطالب من ذوي الحتياجات التربوية الخاصة ،كما تنم عن عدم تحفيز اإلدارة
لمعلمي الطالب وتجاهلها لحتياجاتهم ،وعدم حرصها على المتابعة الكافية من إدارات التعليم إلدارات المدارس بهدف تحسينها ،وأيضاا
تنم عن غياب األنظمة والتعليمات الخاصة بالنضباط المدرسي وكثرة األعباء الملقاة من قبل اإلدارة على عاتق معلمي الطالب مما
يؤثر على أدائهم الصفي(السيد وعلي.)3311 ،
 -0المشكالت المتعلقة بالبيئة الصفية والوسائل التعليمية:
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هذا النوع من المشكالت ينطوي على قلة األجهزة والوسائل التعليمية؛ بحيث ل تلبي احتياجات الطالب ،كما أنها تنم
عن عدم تفعيل غرف مصادر التعليم بشكل جيد ،زيادة أعداد الطالب في الصف الدراسي الواحد ،وأيضا ا بأن البيئة الصفية غير
مجهزة على نحو أمثل ليس من حيث الوسائل فحسب؛ بل من حيث غياب المناخ النفسي السليم (السيد وعلي.)3311،
 -6المشكالت المتعلقة بمعلمي الطالب:
يعتبر هذا النوع من المشكالت من أكثر المشكالت تأثيراا على الطالب؛ حيث تنطوي على القصور في تأهيل المعلمين
وإعدادهم بشكل عام ومجال اإلدارة الصفية بشكل خاص ،كما تنم أيضا ا على عدم تدريب معلمي الطالب على استخدام األجهزة
والوسائل التعليمية المناسبة ،وأن معظم المعلمين غير متخصصين بالتربية الخاصة ،وأيضا ا عدم تقبل الطالب من قبل بعض
المعلمين ،ضيق صبر المعلمين في التعامل مع طالبهم ،القصور في تنويع استراتيجيات التدريس للطالب وأخيراا قصور في
البرامج التدريبية المقدمة لمعلمي الطالب خاصة في كيفية إدارة السلوك الصفي بصفة عامة وفي مجال اإلدارة الصفية بصفة
خاصة (السيد وعلي.)3311،
 -4المشكالت المتعلقة بالطالب:
إن المشكالت المتعلقة بالطالب عادة ما تكون في ظهور بعض أنواع السلوكيات والتي تعطل التوافق الجتماعي بين
المعلمين والطالب وشعور بعض الطالب بالنفعال والحاجة الضرورية لتفريغ ذلك (السيد وعلي.)3311،
 -5المشكالت المتعلقة بالمناهج والمقررات الدراسية:
المنهج والمقررات الدراسية هي األساس التي تقوم عليه العملية التعليمية؛ فمن المشكالت التي تتعلق بها وتؤثر بشكل
كبير عدم مالئمة المناهج والمقررات الدراسية للطالب ،وتدني وجود برامج محددة لستخدام الوسائل التعليمية داخل حجرة
الصف الدراسي (السيد وعلي.)3311،
وحتى يستطيع المعلم إدارة الفصل الدراسي بشكل منظم وضبطه ،فالبد من أن تتوفر فيه الكفايات التالية:
اإللمام التام بأهداف التربية الخاصة ومبادئها التعليمية ،اإللمام بطريقة التعامل مع الطالب من ذوي الحتياجات التربوية
الخاصة ،امتالك القدرة على المثابرة والصبر وتحمل مشكالت الطالب ،القدرة على تصميم وسائل تعليمية تتناسب مع قدرات
الطالب ،القدرة على التقويم الموضوعي لقدرات الطالب ،القدرة على إعداد الدروس النموذجية الفعالة في مجال التربية الخاصة،
المرونة والنتماء الوجداني لميدان أو لمهنة التعليم و القدرة على تطوير نفسه وذاته بما يعود بالنفع على الطالب.
(الشيراوي)3313،
كما وأشارت دراسة العبد الجبار ( )3330إلى أهمية البرامج التدريبية ومتغيرات العمر ،الخبرة ،المؤهل ،التخصص،
والدورات التدريبية على اإلدارة الصفية (في :الشيراوي ،)3313،وأيضاا دراسة فريدريك ( )Fredick,1992أكدت على أهمية
تطوير البيئة الصفية ،وذلك باستخدام استراتيجيات فعالة في التخلص من السلوكيات غير المقبولة مثل :استراتيجية إدارة السلوك
التعاوني ،التعزيز ،والنمذجة اإليجابية؛ مما يساعد على تعديل السلوكيات السلبية وزيادة السلوك الصفي الصحيح واإليجابي (في:
الشيراوي.)3313،
مما سبق يتضح وجود عدد من المعوقات التي تؤثر على مجرى العملية التعليمية داخل الصف الدراسي وتتفاوت في
أهميتها ومدى قوة تأثيرها كالمشكالت المتعلقة باإلدارة المدرسية ،ومعلم الصف الدراسي ،الطالب والمناهج والمقررات الدراسية،
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أو حتى المتعلقة بالوسائل التعليمية المستخدمة .كما اتضح وجود عدد من الكفايات المهمة التي يجب أن يتحلى بها المعلم؛ إلدارة
صفه والسيطرة على السلوكيات التي قد تؤثر على نجاح العملية التعليمية داخل الصف الدراسي (الباحثة).

ثانياً :الدراسات السابقة
فيما يلي عرض للدراسات السابقة مع ترتيبها من األقدم إلى األحدث:
هدفت دراسة فلورش و برير و دوبفينر وأمونن ( )Froellch,Breuer,Doepfner&Amonn,2012إلى معرفة أثر
برنامج تدريب للمعلمين على سلوكيات وأعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وتم استخدام المنهج التجريبي ،على
عينة مكونة من ( )37طالبا ا ومعلما ا تم اختيارهم بطريقة غير عشوائية في مدرسة كولون البتدائية من ( )11فصالا ،تكونت
المجموعة التجريبية من ( )8معلمين و( )33تلميذاا والمجموعة الضابطة من ( )8معلمين و( )17تلميذاا ،وأسفرت نتائج الدراسة
أن برنامج تدريب المعلمين مفيد في تحسين مهارات المعلمين في التعامل مع المشكالت السلوكية المتعمدة والسيئة في الفصل
الدراسي للتالميذ من ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه،
كما أن برنامج تدريب المعلمين ل يوجد له أي أثر على المجموعة الضابطة والتجريبية مقارنة بزمالئهم العاديين في متغير
الجنس والعمر والجنسية ،بينما له تأثير إيجابي على المجموعة التجريبية من الخط القاعدي إلى نهاية التدخل.
كما هدفت دراسة المواجدة ،عودة هللا ،الهويدي ،البدري والمواضية( )3313إلى معرفة استراتيجيات اإلدارة الصفية
الحديثة المتبعة لدى المعلمين في المرحلة األساسية العليا في جنوب األردن من وجهة نظر المعلمين ،باستخدام المنهج الوصفي،
على عينة مكونة من ( )083معلما ا ومعلمة من مديريات التربية والتعليم في محافظات جنوب األردن (الكرك ،الطفيلة ،معان،
العقبة) ،وأسفرت النتائج بأن المعلمين أكثر استخداما ا لألسلوب الديمقراطي ثم األوتوقراطي ثم الترسلي في اإلدارة الصفية.
وقام كالا من بلوتنسكي ،جالنت و مارتن و ماكجونيل و كوركم &(Blotnicky-Gallant, Martin, McGonnell
) Corkum,2015بدراسة هدفت إلى معرفة مدى استخدام معلمين نوفا سكوتيا لستراتيجيات اإلدارة الصفية الفعالة مع التالميذ
داخل الفصل ،حيث استخدم المنهج الوصفي ،على عينة مكونة من ( )110معلما ا من ( )3-1مدارس في المرحلة البتدائية في
نوفا سكوتيا بكندا ،وأسفرت النتائج بأن المعلمين يميلون لستخدام استراتيجيات اإلدارة الصفية األقل تركيزاا مع التالميذ؛ كالثناء
من استخدام الستراتيجيات األكثر تركيزاا مع التالميذ كبرامج تكلفة الستجابة وغيرها.
بينما قام موابا و توبكن و رومان ()Topkin,Roman&Mwaba,2015بدراسة هدفت إلى تحديد الستراتيجيات
المستخدمة من قبل معلمي المرحلة البتدائية لإلدارة الصفية في الفصول الدراسية مع األطفال المشخصين باضطراب فرط
الحركة وتشتت النتباه ،وذلك باستخدام المنهج الوصفي ،على عينة مكونة من ( )333معلما ا من ( )30مدرسة بكيمبرلي في
جنوب أفريقيا ،وأسفرت نتائج الدراسة أن من أكثر الستراتيج يات المستخدمة التعزيز الرمزي ،والتدريب على المهارات
الجتماعية ،وتعليم األقران ،واستخدام التعديل في المهام والمراقبة الذاتية ،بينما أن هناك صعوبة على المعلمين في الوصول
للموارد لنقصها في المدارس.
وهدفت دراسة السيد وعلي ( )3311إلى معرفة المشكالت التي يواجهها معلمين التالميذ ذوي الحتياجات الخاصة في
ممارساتهم ألبعاد اإلدارة الصفية ،وتم استخدام المنهج الوصفي ،على عينة مكونة من مجموعة من معلمين التالميذ ذوي
الحتياجات الخاصة وبعض المختصين في مجال التربية الخاصة في محافظة قنا ،وأسفرت النتائج أن هناك اختالف في المشكالت
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التي يواجهها المعلمين؛ فمنها ما هو إداري ومنها ما يتعلق بالبيئة الصفية والوسائل التعليمية ،ومنها المتعلق بالمعلمين أنفسهم،
ومنها المتعلق بالتالميذ وأيضا هناك المتعلق بالمناهج والمقررات الدراسية.
كما هدفت دراسة لي و ويترك ( )Lee&Witruk,2016إلى معرفة مواقف المعلمين لستخدام اإلدارة الصفية مع
التالميذ المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه على أساس نظرية اإلجراء العقالني ونظرية السلوك المخطط ،وتم
استخدام المنهج الوصفي ،على عينة مكونة من ( )331معلماا كورياا و( )313معلما ا ألمانياا تم اختيارهم بالطريقة الطبقية غير
المتناسبة ،وأسفرت النتائج على أن المعلمين األلمان والكوريين يتمتعون بمواقف إيجابية نحو اإلدارة الصفية ذات التوجه اإليجابي
مقارنة باإلدارة الصفية ذات التوجه السلبي ،كما أن المعلمين الكوريين أكثر تأثر بالزمالء واآلباء مقارنة بالمعلمين األلمان.
وفي دراسة قاروود و فيمون فيقناس( )Garwood&Vemon-Feagans,2017إلى معرفة مدى حسن إدارة الصفوف
الدراسية للمعلمين في ( ) 3سنوات األولى من المدرسة البتدائية مع التالميذ و التلميذات الريفين الذين يعانون من اضطرابات
سلوكية وانفعالية لتحقيق أفضل للقراءة في الصف الثالث،
وفهم العالقة بين سنوات اإلدارة الصفية للفصول الدراسية عالية الجودة من رياض األطفال إلى الصف الثالث لألطفال الريفين
الذين تم تحديدهم من قبل معلميهم والذين يعانون من اضطرابات سلوكية وانفعالية ،وتم استخدام المنهج الوصفي ،على عينة
مكونة من ( )303تلميذاا و( )183معلما ا من ( )81مدرسة من المقاطعات الريفية الفقيرة في شرق ولية كارولينا الشمالية ووسط
ولية بنسلفانيا ،وأسفرت النتائج بأن اإلدارة الصفية ذات الجودة العالية في أول ( )3سنوات من المدرسة كانت ترتبط بشكل كبير
بنتائج إنجاز القراءة في الصف الثالث بالنسبة للبنين الذين يعانون من اضطرابات سلوكية وانفعالية ،ولكن الفتيات لم يظهرن تأثر
بنوعية اإلدارة الصفية خالل نفس الوقت ،كما حصل ( )13تلميذاا على خبرة منخفضة بينما حصل ( )03تلميذاا على خبرة عالية
الجودة.
بينما هدفت دراسة بوزنانسكي وهورت وكرامر( )Poznanski,Hort&Cramer,2018إلى التعرف على مدى
معرفة معلمي ما قبل الخدمة لستراتيجيات اإلدارة الصفية واضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وأيضا فهم العالقة بين
خصائص المعلم ومعرفته باستراتيجيات اإلدارة الصفية واضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،وتم استخدام المنهج الوصفي،
على عينة مكونة من ( )137من معلمي ما قبل الخدمة في إحدى الجامعات الحكومية في جنوب شرق الوليات المتحدة ،وأسفرت
النتائج أن هناك فجوة كبيرة في معرفة معلمي ما قبل الخدمة في استراتيجيات اإلدارة الصفية واضطراب فرط الحركة وتشتت
النتباه ،كما أنه ليس هناك صلة بين خصائص المعلم ومعرفته باستراتيجيات اإلدارة الصفية أو اضطراب فرط الحركة وتشتت
النتباه.
وقام محمد (( Mohammed,2018بدراسة هدفت إلى تقييم األثار المترتبة لبرنامج إدارة الفصول الدراسية المصممة
للمعلمين على السلوك أثناء المهمة لألطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،حيث تم استخدام المنهج التجريبي،
على عينة مكونة من ( )3أطفال مصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،و( )3أطفال عاديين تم استخدامهم كمقارنة
معيارية لتحسن السلوك ،و( )13معلمين في إحدى مدارس المرحلة البتدائية في أديس أبابا بأثيوبيا ،وأسفرت النتائج إلى تحسن
سلوك األطفال المشاركين المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه في نهاية الدراسة بنسبة ( ، )%133-31كما أشار
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التحليل البصري إلى محافظة األطفال على السلوكيات المكتسبة خالل مرحلة المتابعة ،ولكن التحسن في سلوكيات األطفال
المشاركين لم يصل ألطفال المقارنة المعيارية.
بينما كانت دراسة كالا من جاج و سكوت و هيرن وماكسقجاج )(Gage,Scott,Hirn&Macsuge-Gage,2018
تهدف لمعرفة مدى تنفيذ المعلمين لممارسات اإلدارة الصفية وكيفية ارتباطها بسلوكيات التالميذ ،وتم استخدام المنهج التجريبي،
على عينة مكونة من ( )1330معلما ا وطالبا ا من ( )13مدرسة ابتدائية في جنوب شرق الوليات المتحدة ،وأسفرت النتائج إلى أن
المعلمين يستخدمون ممارسات اإلدارة الصفية بنسب متفاوتة بين ( ردود فعل استجابة التالميذ – التغذية الراجعة اإليجابية والسلبية
– دعم السلوك اإليجابي ) ،كما أن التالميذ في الفصول الدراسية ذات ممارسات اإلدارة الصفية المنخفضة والمعلمين قليلين
التفاعل يعانون من مشاكل كبيرة من الناحية األكاديمية.
ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة:
اتفقت أغلب الدراسات على معرفة مدى ممارسة المعلمين ألساليب اإلدارة الصفية الفاعلة مع التالميذ داخل الفصول
الدراسية،
وأثر اإلدارة الصفية على المستوى التحصيلي للتالميذ ،ومعرفة الصعوبات التي قد يواجهها المعلمين لستخدام اإلدارة الصفية
داخل الفصول الدراسية ،كما في دراسة )(Blotnicky-Gallant et al ,2015;Gage et al,2018; Mohammed,2018
(السيد وعلي.)3311،
كما قامت أغلب الدراسات بتطبيق الدراسة على التالميذ الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،كما
في دراسة ;(Froellch et al ,2012;Blotnicky-Gallant et al,2015; Topkin et al,2015
) ،Lee&Witruk,2016;Mohammed,2018; Poznanski,Hort&Cramer,2018بينما قامت دراسة (المواجدة
وآخرون3313 ،؛السيد وعلي (Garwood&Vemon-Feagans,2017;Gage et al ,2018) )3311،بتطبيقها على
التالميذ المضطربين سلوكيا وانفعاليا وذوي الحتياجات الخاصة والعاديين.
كما واتفقت أغلب الدراسات بتطبيق الدراسة على تالميذ المرحلة البتدائية ،كما في دراسة (Froellch et
al,2012;Blotnicky-Gallant et al,2015; Topkin et al ,2015;Garwood&Vemon-Feagans,2017;Gage
.)et al ,2018; Mohammed,2018
بينما استخدمت أغلب الدراسات المنهج الوصفي والستبانة كأداة لها ،كما في دراسة (Blotnicky-Gallant et
al,2015,Topkin et al ,2015;Lee&Witruk,2016;Garwood&Vemon-Feagans,2017; Poznanski et al
 (( ,2018المواجدة وآخرون 3313 ،؛السيد وعلي ،)3311 ،بينما استخدمت دراسة ( Froellch et al ,2012; Gage et
 )al,2018 ; Mohammed,2018المنهج التجريبي.
وأيضا قامت مع دراسة ()(Blotnicky-Gallant et al,2015; Topkin et al,2015; Lee&Witruk,2016
(المواجدة وآخرون 3313 ،؛السيد وعلي )3311 ،باستخدام نفس العينة في الدراسة وهي المعلمين ،بينما دراسة (Froellch
; et al,2012; Garwood&Vemon-Feagans,2017; Gage et al,2018; Poznanski et al,2018
) Mohammed,2018استخدمت التالميذ كعينة لها.
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حاولت الدراسة الحالية سد الفجوة في الدراسات العربية؛ التي لم تتناول ممارسة اإلدارة الصفية مع التالميذ ذوي
اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ،من حيث معرفة مدى ممارسة المعلمات ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة
وتشتت النتباه داخل الفصول الدراسية للمرحلة البتدائية ،وأيضا معرفة الصعوبات التي قد تواجهها المعلمات لستخدام أساليب
اإلدارة الصفية داخل الفصل ،كما حاولت التعرف على أثر استخدام اإلدارة الصفية على المستوى التحصيلي للتالميذ ،والخروج
بنتائج تفيد البحث العلمي وتفتح المجال لدراسات أخرى ذات ارتباط بنفس الموضوع.

الفصل الثالث :منهج الدراسة وإجراءاتها
أوالً :منهج الدراسة وإجراءاتها
ثانياً :أفراد الدراسة
ثالثاً :أداة الدراسة
رابعاً :األساليب اإلحصائية
تمهيد:
يتناول هذا الفصل منهج الدراسة وإجراءاتها ،باإلضافة إلى مجتمع الدراسة وعينته ،وبناء أداة الدراسة وإجراء معامالت
الصدق والثبات وتحديد األساليب اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسة.

أوالً :منهج الدراسة وإجراءاتها:
تم تطبيق المنهج الوصفي المسحي ،وذلك لمالئمته ألهداف الدراسة ،حيث يهدف هذا المنهج إلى وصف الواقع؛ كما
هو ،والتعرف على مدى وجودة في المجتمع المقاس(العساف.)3313،
لقد واجهت الباحثة عدداً من الحدود أثناء إجراء وتطبيق هذه الدراسة من أبرزها:
-

ندرة وجود دراسات سابقة بحثت موضوع الدراسة في البيئة العربية ومنها السعودية بشكل مباشر ،ونقص في الدراسات
األجنبية في هذا السياق؛ مما يجعل من الصعب التحقق من المصداقية الخارجية للدراسة بمقارنتها مع غيرها من الدراسات.

-

اقتصار الدراسة على ( )13مدارس وبالتالي صعوبة تعميم نتائج الدراسة على جميع مدارس المملكة.

-

اعتماد الدراسة على الستبانة كأداة لجمع البيانات ،وبالتالي اعتماد صدق نتائج هذه الدراسة على صدق إجابات المبحوثات.

ثانياً :مجتمع الدراسة وعينته:
شمل مجتمع الدراسة جميع معلمات المرحلة البتدائية العامالت مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه سواء من
التربية الخاصة أو التعليم العام في المدارس الحكومية ،الملحق بها برامج اضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه التابعة لوزارة
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التعليم في مدينة الرياض ،والبالغ عددها ( )11برنامجاا .وتكونت عينة الدراسة الحالية من جميع أفراد المجتمع؛ وذلك لقلة أفراد
مجتمع الدراسة والتي يقدر عددهن ( )111معلمة من معلمات التعليم العام والتربية الخاصة حسب اإلحصائية 1333هـ (وزارة
التعليم.)1333،

خصائص عينة الدراسة حسب المتغيرات الوظيفية
يوضح الجدول رقم ( )1وصف لبعض الخصائص الوظيفية للمعلمات عينة الدراسة والمكونة التخصص والدورات
التدريبية وعدد سنوات الخبرة.

جدول رقم ()1
توزيع المعلمات عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة الوظيفية
الفئات

التكرار

النسبة %

المتغير

معلمة تعليم عام

81

73.1

معلمة تربية خاصة

03

33.3

الحصول على دورات تدريبية في فرط

نعم

31

33.3

الحركة وتشتت االنتباه

ل

33

77.1

الحصول على دورات تدريبية في

نعم

78

17.3

اإلدارة الصفية

ل

08

03.8

سنوات الخبرة

 3سنوات فأقل

1

3.3

أكثر من  3سنوات

113

33.8

التخصص

تشير النتائج الواردة في الجدول رقم ( )1والمتعلقة بمتغير التخصص ،أن ما نسبته ( )%73.1من المعلمات عينة
الدراسة هن معلمات تعليم عام ،في حين بلغت نسبة المعلمات من التربية الخاصة ( .)%33.3وأما فيما يتعلق بتوزيع المعلمات
عينة الدراسة حسب متغير الحصول على دورات تدريبية في مجال فرط الحركة وتشتت النتباه ،فيبين الجدول رقم ( )1أن نسبة
هامة بلغت ( ) %77.1من المعلمات عينة الدراسة لم يلتحقن بهذا النوع من الدورات ،في حين بلغت نسبة الملتحقات لهذا النوع
من الدورات ( .) %33.3وتعتبر هذه النتيجة غير مطمئنة من الناحية العملية ،حيث تعتبر هذه الدورات من المجالت الهامة في
تنمية وتطوير معارف ومهارات المعلمات في مجال التعامل مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه .كما تشير النتائج أن نسبة
هامة من المعلمات عينة الدراسة قد التحقن بدورات تدريبية في مجال اإلدارة الصفية وبلغت نسبتهن ( .)%17.3كما تشير النتائج
إلى تدني نسبة تمثيل المعلمات عينة الدراسة اللواتي لديهن سنوات خبرة من ( 3سنوات فأقل) وبلغت ( )%3.3والنسبة الباقية
منهن والبالغة ( )%33.8لديهن خبرة تزيد عن ( 3سنوات) في مجال التعليم والتدريس.

387

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

ثالثاً :أداة الدراسة:
تم بناء أداة الدراسة المتمثلة باستبانة؛ لمعرفة ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة وتشتت النتب اه في مدينة الرياض ،وذلك بعد الطالع على عدد من الدراسات السابقة ،واألُطر النظرية المرتبطة
باإلدارة الصفية (الشيراوي3313،؛ قناديلي وقاروت3313،؛ القحطاني3313،؛ السيد وعلي3311،؛ الحميدي3317،؛
أباعود.)3317،
وتكونت الستبانة في صورتها النهائية من جزأين ،الجزء األول يتضمن معلومات متعلقة بأفراد العينة وهي (الخبرة –
التخصص – الدروات التدريبية) ،والجزء الثاني تكون من محورين ويحتوي على ( )03عبارة  ،المحور األول ممارسة معلمات
التلميذات المصابات باضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه ألساليب اإلدارة الصفية معهم داخل الفصول الدراسية وتكون من
( )31عبارة ،وكانت استجابات المشاركين فيه على النمط (دائما ا ،غالبا ا ،أحيانا ا ،نادراا ،أبداا)،
والمحور الثاني المعوقات التي تواجهها المعلمات لستخدام أساليب اإلدارة الصفية مع التلميذات داخل الصفوف وتكون من ()18
عبارة ،وكان تفسير استجابات المشاركين للمحور الثاني على النمط (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ل أوافق ،ل أوافق بشدة).
صدق وثبات أداة الدراسة:
يتم التحقق من صدق أداة الدراسة (االستبانة) من خالل:
 الصدق الظاهري (الخارجي) لألداة:تم التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة والممثلة بالستبانة التي تم تطويرها من قبل الباحثة (ملحق رقم  1األداة
في صورتها األولية) وتم عرضها بعد تطوير شكلها األولي على عدد كبير من المحكمين بصورتها األولية من المختصين
والمهتمين بموضوع البحث بقسم التربية الخاصة وعلم النفس بجامعة الملك سعود وغيرها من الجامعات األخرى وتم الحصول
على ( )8ردود فقط(ملحق رقم- 3أسماء المحكمين) ،لقياس صدقها والتأكد من وضوح عباراتها ودقتها ،وسالمتها من األخطاء
اللغوية والنحوية ،والتأكد من مالءمتها ألبعاد موضوع الدراسة ،ثم عدلت الستبانة بنا اء على مالحظاتهم في حذف بعض العبارات،
وتعديل وإضافة عبارات جديدة ،وإعادة صياغة بعض الفقرات ،لتصبح أكثر وضوحا ا وفهما ا لدى المعلمات عينة الدراسة ،وأكثر
صدقا ا في قياس موضوع الدراسة الحالية (ملحق رقم )0األداة في صورتها النهائية.
 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة (الصدق البنائي):ولمزيد من التأكد من صدق الستبانة ،فقد تم العتماد على مقياس صدق المحتوى والذي يهدف للتأكد من أن العناصر
أو العبارات التي تحتويها أداة القياس تبدو في ظاهرها متوافقة مع ما تم قياسه ،وقادرة على قياس الظاهرة المراد بحثها قياساا
صحيحاا (.)Schwab,1980
حيث قامت الباحثة بتحليل بياناتها اإلحصائية بمساعدة متخصص في هذا المجال وباستخدام برنامج  .SPSSويبين
الجداول رقم ( )3العالقات الرتباطية بين درجات كل فقرة ،والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه هذه الفقرة.
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جدول رقم ()0
معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية لمحوري الدراسة
صدق المحتوى
رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

المحور األول :ممارسة معلمات المرحلة االبتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه
1

3.131

**3.333

3

3.883

**3.333

0

3.317

**3.333

3

3.031

**3.333

3

3.831

**3.333

1

3.331

**3.333

7

3.883

**3.333

8

3.813

**3.333

3

3.133

**3.333

13

3.333

**3.333

11

3.733

**3.333

13

3.773

*3.333

10

3.833

*3.333

13

3.331

*3.333

13

3.801

*3.333

11

3.813

*3.333

17

3.80

*3.333

18

3.783

*3.333

13

3.330

**3.333

المحور الثاني :الصعوبات التي تواجهها المعلمات لممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه داخل
الفصول

389

1

3.118

**3.333

3

3.737

**3.333

0

3.731

**3.333
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صدق المحتوى
رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

3

3.831

**3.333

3

3.733

**3.333

1

3.713

**3.333

7

3.331

**3.333

8

3.731

**3.333

3

3.11

**3.333

13

3.133

**3.333

11

3.133

**3.333

13

3.731

**3.333

10

3.78

**3.333

13

3.138

**3.333

13

3.771

**3.333

11

3.733

**3.333

17

3.700

**3.333

18

3.733

**3.333

**دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()2021≤α
تشير النتائج الواردة في الجدول رقم ( )3إلى أن جميع قيم معامالت الرتباط كانت أعلى من ( )3.03بين الفقرات
والدرجة الكلية لكل محور وكانت دالة إحصائيا ا من جهة أخرى عند مستوى الدللة ( ،)3.31≤αمما يدل على درجة المصداقية
العالية لمحوري أداة الدراسة في قياس الظاهرة محل الدراسة.
 ثبات أداة الدراسة:لقد تم التأكد من ثبات األداة المستخدمة في الدراسة من خالل استخراج معامل ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي ألسئلة
الدراسة ذات المقياس المتعدد ،من أجل التأكد من عدم حصول أداة الدراسة على بيانات خاطئة إذا أعيدت الدراسة نفسها وباستخدام
نفس األداة في الظروف نفسها التي استخدمت فيها للمرة األولى ،ويبين الجدول رقم ( )0أبرز نتائج هذا الختبار والتي تعكس
مدى ثبات أداة الدراسة.
جدول رقم ()6
نتائج معامل ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي لمحوري الدراسة
المحور

390

أبعاد المحور

عدد الفقرات

قيمة ألفاكرونباخ
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األول

ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع

3.371

31

تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه
الثاني

الصعوبات التي تواجهها المعلمات لممارسة اإلدارة الصفية مع

3.333

18

تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه داخل الفصول
03

أداة الدراسة (جميع الفقرات)

3.313

يتبين من الجدول رقم ( )0أن قيمة معامالت ألفا كرونباخ جيدة ومقبولة ودالة على ثبات أداة الدراسة واتساقها الداخلي
لمحاوريها األول والثاني (كلما اقتربت هذه القيمة من ( )1كانت األداة أكثر ثباتا ا)،
وبلغت قيمة هذا المعامل ( )3.371لمحور الدراسة األول (الممارسات) و( )3.333لمحور الدراسة الثاني (المعوقات) ،كما
وتشير قيمة ألفا كرونباخ ألداة الدراسة ولجميع فقراتها إلى وجود درجة ثبات واتساق جيدة ،حيث بلغت هذه القيمة (.)3.313
ولمزيد من التأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد قامت الباحثة باستخدام طريقة التجزئة النصفية ،بحيث تم تجزئة فقرات
أداة الدراسة على جزأين ،ومن ثم حساب معامل الرتباط بينهما ،وقد تم تصحيح هذا المعامل باستخدام معامل ارتباط سبيرمان
براون حسب المعادلة التالية:
𝒓𝟐
𝐫𝟏+
حيث  rهو معامل الرتباط بين درجات الفقرات التي تم تجزئتها ،ويبين الجدول رقم ( )3أبرز نتائج معامل ارتباط
سبيرمان براون للتجزئة النصفية.
جدول رقم ()4
نتائج معامل سبيرمان براون للتجزئة النصفية لمحوري الدراسة
أبعاد المحور

المحور

ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط

األول

الحركة وتشتت النتباه
الصعوبات التي تواجهها المعلمات لممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط

الثاني

الحركة وتشتت النتباه داخل الفصول
أداة الدراسة (جميع الفقرات)

عدد

قيمة معامل

الفقرات

سبيرمان براون

31

**3.313

18

**3.301

03

**3.338

**دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01≤α
يتضح من الجدول رقم ( )3أن جميع قيم معامالت ارتباط سبيرمان براون عالية ودالة إحصائيا ا عند مستوى الدللة
( ،)3.31≤αوتضيف هذه النتيجة مزيداا من التأكيد على ثبات أداة الدراسة.
إجراءات تطبيق أداة الدراسة:

391
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بعد النتهاء من أداة الدراسة بصورتها النهائية (ملحق رقم  )0وأصبحت جاهزة للتطبيق والتأكد من صدقها ثباتها ،تم
رفعها من قبل الدكتور المشرف لعميد الكلية وبعد الحصول على موافقته تم إرسالها لوزارة التعليم والحصول على الموافقة بأمر
تسهيل مهمة باحث (ملحق رقم ،)3بعد ذلك تم رفعها ألخالقيات البحث والحصول على موافقتهم لتطبيق الدراسة (ملحق رقم،)3
ّ
يعملن مع التلميذات
ثم تم رفع طلب بإحصائية لعدد المدارس الملحق بها برامج فرط الحركة وتشتت النتباه وعدد المعلمات الالتي
من معلمات تربية خاصة ومعلمات التعليم العام (ملحق رقم.)3.
بعد الحصول على اإلحصائية وأسماء المدراس تم النزول لها وفقا ا من األقرب إلى األبعد ،كما وجد أن عدد المعلمات
في اإلحصائية وعدد المدارس الملحق فيها البرنامج غير دقيق،
فقد وجد أن أحد المدارس ل يوجد بها برنامج للفرط وأيضا ا عدد المعلمات أكثر من اإلحصائية المعطاة ،حيث وزعت ()111
استبانة شملت عدد جميع المجتمع المراد دراسته دون ترك أحد ،وبعد ذلك تم جمعها وإجراء األساليب اإلحصائية على فقراتها
والخروج بنتائج وتوصيات للدراسة الحالية.

رابعاً :األساليب اإلحصائية:
لقد تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم الجتماعية ) )SPSSفي تحليل البيانات األولية التي تم جمعها ألغراض
هذه الدراسة ،وتماشيا ا مع طبيعة هذه الدراسة ،وأهدافها ،وأسئلتها وفرضياتها ،فقد تم استخدام عدة أساليب إحصائية منها بعض
األساليب الوصفية التي شملت على :النسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار (ت) للعينة
الواحدة لفقرات الستبانة المختلفة ،من أجل إعطاء وصف شامل لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات الستبانة المختلفة.
كما استخدم عدة اختبارات إحصائية منها :ألفا كرونباخ ومعامل ارتباط سبيرمان براون بهدف التحقق من التجانس أو
التساق الداخلي ألداة الدراسة والتأكد من ثباتها ،وتم أيضا ا اختبار (ت) للعينات المستقلة ،والذي يستخدم عادةا إلظهار الختالفات
المهمة ما بين مجموعتين فيما يتعلق بمتغير تابع معين.
وبما أنه تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس محوري الدراسة ،فقد تم الحكم على استجابات المعلمات عينة الدراسة
من خالل تحويل درجات الستجابة بحيث تنحصر بين ( )1و( )3درجات ،وذلك بتقسيم الدرجة الكلية لكل مقياس على عدد فقراته
حيث تم تقسيم الستجابات إلى خمس فئات في ضوء المتوسطات الحسابية ،وهي( :دائماا/أوافق بشدة) ،و(غالباا/أوافق)،
و(أحياناا/محايد) ،و(نادراا/ل أوافق) ،و(أبداا/ل أوافق بشدة) ،وقد تم اعتماد طول الفئة كأساس لتحديد الستجابات ،وذلك من خالل
طرح الدرجة العليا للفقرة (وهي  )3من الدرجة الدنيا (وهي  ،)1وقسمة الناتج على عدد فئات الستجابة (وهي  ،)3وكان طول
الفترة المستخدمة ( ،)3.88وعليه كانت النتيجة على النحو الوارد في الجدول التالي:
جدول رقم ()5
توزيع مدى المتوسطات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة

392

الوصف

مدى المتوسطات

دائماا/أوافق بشدة

3-3.31

غالباا/أوافق

3.33 – 0.31
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أحياناا/محايد

0.33 – 3.11

نادراا/ل أوافق

3.13 –1.81

أبداا/ل أوافق بشدة

1.83 –1.3

الفصل الرابع :نتائج الدراسة ومناقشتها
 نتائج الدراسة تحليل ومناقشة نتائج الدراسةتمهيد
يتضمن هذا الفصل عرضا ا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية ومناقشتها في ضوء أهداف وأسئلة وفرضيات
الدراسة ،وسوف يتم البدء بتقديم وصفا ا تفصيليا ا لخصائص عينة الدراسة الوظيفية ،ثم النتقال بعد ذلك إلى عرض ومناقشة
وتحليل أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها المتعلقة بمحوري الدراسة .وينتهي هذا الفصل بتقديم ملخص لنتائج الدراسة وأبرز
توصياتها.
سيتم في هذا الجزء تحليل ومناقشة نتائج الدراسة وفقا ا لتساؤلتها المرتبطة بمحوريها ،وذلك على النحو التالي:
التساؤل األول :ما ممارسة معلمات المرحلة االبتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه في
مدينة الرياض؟
يبين الجدول رقم ( )1التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية إلجابات المعلمات عينة
الدراسة على فقرات هذا السؤال.
جدول رقم ()3
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المعلمات حول فقرات محور الدراسة األول
(الممارسات)
م
1

الفقرة
تُجلس المعلمة التلميذة في

ك

مقدمة الفصل

%

393

دائما ً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

73

33

1

3

3

3.3

3.0

7.8

33.7 13.1

المتوسط

االنحراف

اتجاه

الحسابي

المعياري

اإلجابة

3.33

1.333

دائماا
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م

دائما ً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

31

37

38

13

13

8.1

8.1

تُجلس المعلمة التلميذة

ك

3

7

03

31

33

بالقرب من النافذة

%

7.8

1

37.1

03.7

13

تُجلس المعلمة التلميذة

ك

3

8

33

33

33

بالقرب من الباب

%

0.3

1.3

13

03.3

01.3

تُعطى المعلمة التلميذة

ك

17

37

33

03

13

37.1

13.3

00

01

33

1

13

38.3

01

33

3.3

13.0

03

01

00

1

13

3.3

13.0

33

10

الفقرة
تُعطى المعلمة التلميذة
أوقات للراحة  /الحركة

3

أثناء الحصة
0

3

3

ك
%

أوقات للراحة  /الحركة
بين الحصص
تحرص المعلمة على

1

%
ك

توفير بيئة تعليمية منظمة %
تحرص المعلمة على
تقليل المشتتات في البيئة

7

الصفية
تحرص المعلمة على

ك
%
ك

31.3 30.0 18.1

31.1 30.0 13.7

38.3 31.7 33.0
01

31

33

المتوسط

االنحراف

اتجاه

الحسابي

المعياري

اإلجابة

0.03

3.33

3.37

3.33

0.13

0.33

1.103

1.131

1.313

1.373

1.333

1.331

أحياناا

نادراا
نادراا

أحياناا

غالباا

غالباا

توضيح تعليمات الفصل
8

بأساليب جذابة وعملية
مثل (جداول مصورة،

0.00
%

33.3 31.7

13

33.7

1.010

أحياناا

11.3

بطاقات  ...الخ)
تُقدم المعلمة للتلميذة

ك

طلب واحد في كل مرة

%

تستخدم المعلمة اللوحات

ك

التفاعلية داخل الفصل

%

تُراجع المعلمة جدول

ك

31

اليوم قبل البدء

%

33.3

13

ك

33

33

3

13

11
13

394

31

1

13

00

33

3.3

13.0

3

13

3.0

13.0

33

33

17

31

31.1

13.7

33.3

31

3

18

33.7 38.3 03.0
37

03

33

01.3 33.3 30.0

0.70

1.381

غالباا

0.37

1.138

غالباا

0.33

1.313

أحياناا

0.73

1.311

غالباا
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م

دائما ً

الفقرة

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

المتوسط

االنحراف

اتجاه

الحسابي

المعياري

اإلجابة

تستخدم المعلمة
المعززات المفضلة عند
التلميذات كمكافأة إلتمام

%

18.1 17.3 33.8

3.0

13.3

المهمة
تُقدم المعلمة المعزز

ك

03

37

07

3

13

بشكل فوري بعد

10

الستجابات الصحيحة

0.33
%

01.3 30.0 03.3

3.0

1.333

غالباا

13.0

من التلميذة
تَنقل المعلمة التلميذة في

33

31

13

33

18.1

13.1

ك

31

33

37

13

37

نشاط آلخر

%

13.1

33

30.0

13.0

30.0

تَشرح المعلمة المطلوب

ك

01

33

13

1

13

%

01

3.3

13.3

ك

33

8

13

13

النشاطات من المشوق
لغير المشوق والعكس
تُقدم المعلمة فترة راحة

13

11

ك
%

للتلميذة عند النتقال من

من التلميذة بوضوح قبل
البدء بالنشاط
تستخدم المعلمة أسلوب

37

33

31.1 30.0

11.3 03.3
30

33

تعليم األقران مع

17

التلميذات داخل الفصل

%

33

07.1

13

1.3

13.1

0.31

0.33

0.11

0.31

1.031

1.330

1.013

1.373

أحياناا

أحياناا

غالباا

غالباا

إلنهاء المهام
تستخدم المعلمة قوائم
18

33

11

37

ك

13

3.3

30.0

ك

07

33

03

3

13

%

01.3

33

37.1

3.0

11.3

المالحظة مع التلميذات
لمراقبة سلوكهن الخاص
تختار المعلمة مهام

13

وأنشطة تتناسب مع
قدرات التلميذات

395

%

01

33

31.1 31.7

0.13

0.13

1.313

1.380

أحياناا

غالباا

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495
الفقرة

م
33

31

تُعرف المعلمة التلميذات

ك

بنتائج سلوكهن

%

تُراجع المعلمة القواعد

ك

والتعليمات بشكل مستمر
مع التلميذات

%

دائما ً

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

03

07

38

1

10

3.3

11.3

1

03

3.3

37.1

33.1 01.3 37.1
08

33

33

17.3 17.3 03.8

المتوسط الحسابي العام

المتوسط

االنحراف

اتجاه

الحسابي

المعياري

اإلجابة

0.33

1.338

غالباا

0.33
0.03

1.111
1.308

قيمة (ت) للعينة الواحدة

0.131

مستوى الدللة

**3.331

أحياناا
أحياناا

**دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)2021≤αحجما لعينة = .113
يتبين من الجدول رقم ( )1أن إجابة المعلمات عينة الدراسة حول مستوى ممارستهن ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة وتشتت النتباه كانت في فئة (أحياناا) ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لذلك ( )0.03وبانحراف معياري بلغ
( .)1.308كما وتشير نتيجة اختبار (ت) حول الوسط الفرضي ( ،)0إلى أن قيمة هذا الختبار بلغت ( )0.131وكانت دالة
إحصائيا حيث بلغ مستوى الدللة ( )3.331وهو أقل من مستوى الدللة ( ،)3.31≤αوهذا يعني أن متوسط إجابة عينة الدراسة
حول هذا السؤال المتعلق بمستوى ممارستهن ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه كان أكبر من
المتوسط الفرضي ( ،)0وهذا يدل على أن عينة الدراسة يرون بأنهن يمارسن "أحياناا" أساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط
الحركة وتشتت النتباه .وتعتبر هذه النتيجة غير مطمئنة من الناحية العملية كون هذه الفئة من التلميذات بحاجة إلى تكثيف
ممارسات اإلدارة الصفية المتعلقة بهن في ضوء الحالة التي يعانون منها.
وأما فيما يتعلق بكل ممارسة على حدة ،فنالحظ من نتائج الجدول رقم ( )1أن الممارسة المتعلقة بـ " تُجلس المعلمة
التلميذة في مقدمة الفصل" احتلت المرتبة األولى من حيث الممارسات ذات العالقة وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.33وفي فئة "دائماا"
وبانحراف معياري بلغ ( .)1.333وأما فيما يتعلق ببقية بالممارسات ،فقد جاء اثنين منها في فئة "نادراا" وهما:
● تُجلس المعلمة التلميذة بالقرب من النافذة وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.33وبانحراف معياري (.)1.131
● تُجلس المعلمة التلميذة بالقرب من الباب وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.37وبانحراف معياري (.)1.313
كما جاء ( )13ممارسات في فئة "غالباا" وبمتوسطات حسابية تراوحت بين ( )0.70-0.37وكان أعالها الممارسة
المتعلقة بـ "تُقدم المعلمة للتلميذة طلب واحد في كل مرة" وأدناها الممارسة المتعلقة بـ "تستخدم المعلمة اللوحات التفاعلية داخل
الفصل" ،في حين جاء ( )8ممارسات في فئة "أحياناا" وبمتوسطات حسابية تراوحت بين ( )0.03-3.33وكان أعالها الممارسة
المتعلقة بـ "تُعطي المعلمة التلميذة أوقات للراحة  /الحركة أثناء الحصة" وأدناها الممارسة المتعلقة بـ "تُعطي المعلمة التلميذة
أوقات للراحة  /الحركة بين الحصص".
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وتشير قيم النحرافات المعيارية المرتفعة نسبيا ا ولجميع الممارسات الواردة في الجدول رقم ( )1إلى وجود تباين بين
إجابات المعلمات عينة الدراسة كون تجاوز النحراف المعياري لهذه الممارسات الواحد صحيح ،وقد يعزى ذلك إلى تفاوت
مستوى الصعوبات التي تواجهها المعلمات في ممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه ،حيث أظهرت
النتائج التفصيلية للدراسة ،وجود عالقة ارتباط عكسية بين مستوى هذه الصعوبات ومستوى ممارسة اإلدارة الصفية؛ حيث بلغ
معامل الرتباط ( )3.318-بين هذين العاملين.
التساؤل الثاني :ما المعوقات التي تواجهها المعلمات لممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه داخل
فصول المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض؟
طرحت هذه الدراسة في الستبانة المستخدمة فيها ( )18فقرة حول طبيعة المعوقات التي تواجهها المعلمات عينة الدراسة
في سياق ممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه داخل فصول المرحلة البتدائية ،ويبين الجدول التالي
النتائج الخاصة بهذا التساؤل اعتماداا على ما تم جمعه وتحليله من بيانات.
جدول رقم ()3
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المعلمات حول فقرات محور الدراسة األول
(الممارسات)
المتوس
م

أوافق

الفقرة

ال أوافق

أوافق

محايد

ال أوافق

ك

11

07

3

8

3

%

31.3

01.3

3.0

1.3

3

قصور في إعداد المعلمة

ك

37

37

01

33

3

وتهيئتها بشكل عام

%

30.0

30.0

31.7

33

1.7

قصور في معرفة المعلمة باإلدارة

ك

30

38

13

33

1

الصفية واستراتيجياتها

%

13.8

33.1

8.1

33.3

3.3

تقسيم المعلمة الوقت بين المهام

ك

33

33

38

03

3

بشكل غير جيد

%

17.3

33

33.1

03.3

0.3

ضعف قدرة المعلمة على ضبط

ك

18

37

13

31

3

سلوكيات التلميذات

%

13.3

30.0

13.3

33

3.0

ك

07

33

8

18

1

بشدة

بشدة

ط

االنحراف

اتجاه

الحساب المعياري اإلجابة
ي

تدني الميزانية المخصصة
1

لبرامج فرط الحركة وتشتت
االنتباه

3
0
3
3
1

397

3.03

3.813

أوافق
بشدة

0.31

1.13

أوافق

0.11

1.331

محايد

0.33

1.138

محايد

0.33

1.311

محايد

0.31

1.330

أوافق
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المتوس
م

أوافق

الفقرة

بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

ط

االنحراف

اتجاه

الحساب المعياري اإلجابة
ي

عدم كفاية الوسائل والتجهيزات
الالزمة للمعلمة في غرفة

%

01.3

33.8

1.3

13.3

3.3

المصادر
ك

08

31

3

33

1

%

03.8

03.7

7.8

13

3.3

قصور في صبر المعلمة على

ك

13

33

11

03

3

سلوك التلميذات

%

11.3

08.8

10.8

37.1

0.3

كثرة األعباء الملقاة على معلمة

ك

11

01

0

13

3

الفصل

%

33.1

01

3.1

13.1

1.7

كثرة عدد التلميذات داخل الفصل

ك

11

07

3

10

3

الواحد

%

33.1

01.3

3.0

11.3

3

تركيز المعلمة على الجانب

ك

01

31

13

33

3

األكاديمي

%

01

03.0

13.0

31.1

1.7

قصور بإلمام المعلمة بخصائص

ك

00

07

13

33

3

التلميذات

%

38.3

01.3

13.3

33

1.7

قصور في تعاون اإلدارة

ك

30

31

17

31

3

المدرسية مع معلمة الفصل

%

13.8

03.7

13.7

33.3

0.3

ك

07

30

3

33

0

%

01.3

07.1

7.8

33.7

3.1

ك

33

31

13

00

0

%

31.1

03.0

13.1

38.3

3.1

ك

38

37

31

08

3

قلة في توفير أخصائية
7

اضطرابات سلوكية في غرفة
المصادر.

8
3
13
11
13
10
13

الغياب المتكرر من قبل التلميذة
ضعف عالقة المعلمة مع أسرة
ً

13

التلميذة وقصور في التواصل
المستمر

11
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0.83

1.138

أوافق

0.07

1.133

3.31

1.371

3.31

3.373

0.73

1.113

أوافق

0.1

1.130

أوافق

0.3

1.131

أوافق

0.73

1.181

أوافق

0.33
0.03

1.183
1.318

محايد
أوافق
بشدة
أوافق
بشدة

أوافق
محايد
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المتوس
م

أوافق

الفقرة

بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

ط

االنحراف

اتجاه

الحساب المعياري اإلجابة
ي

قصور في إدراك اإلدارة
المدرسية لطبيعة احتياج التالميذ %

33.1

30.0

18.1

03.8

1.7

داخل الفصل الدراسي
17

18

عدم كفاية البرامج التدريبية

ك

38

07

13

03

1

المقدمة للمعلمة

%

33.1

01.3

13.3

03.3

3.3

قصور في استخدام

ك

30

31

11

31

3

%

13.8

33.3

10.8

03.7

3.0

االستراتيجيات المناسبة من قبل
المعلمة مع التلميذات

المتوسط الحسابي العام

0.38

0.13
0.1

1.180

1.337
3.810

قيمة (ت) للعينة الواحدة

7.338

مستوى الداللة

**3.331

أوافق

محايد
أوافق

**دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)2021≤αحجم العينة= .113
يتبين من الجدول رقم ( )7أن إجابة المعلمات عينة الدراسة حول المعوقات التي تواجهها في ممارسة اإلدارة الصفية
مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه كانت في فئة (أوافق) ،حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لذلك ( )0.13وبانحراف معياري
متدني بلغ ( .)3.810كما وتشير نتيجة اختبار (ت) حول الوسط الفرضي ( ،)0إلى أن قيمة هذا الختبار بلغت ( )7.338وكانت
دالة إحصائيا حيث بلغ مستوى الدللة ( )3.331وهو أقل من مستوى الدللة ( ،)3.31≤αوهذا يعني أن متوسط إجابة عينة
الدراسة حول هذا السؤال المتعلق بالمعوقات كان أكبر من المتوسط الفرضي ( ،)0وهذا يدل على أن عينة الدراسة يرون بأنهن
يواجهن معوقات متنوعة لممارسة أساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه.
وأما فيما يتعلق بكل معوق على حدة ،فنالحظ من نتائج الجدول رقم ( )7أن "تدني الميزانية المخصصة لبرامج فرط
الحركة وتشتت النتباه" كان من أبرز المعوقات التي تواجهها المعلمات عينة الدراسة لممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط
الحركة وتشتت النتباه ،حيث جاء هذا المعوق بأعلى موافقة ومتوسط حسابي والذي بلغ ( )3.03وفي فئة "أوافق بشدة" وبانحراف
معياري متدني بلغ ( .)3.813كما وجاء "كثرة عدد التلميذات داخل الفصل الواحد" من الصعوبات البارزة في هذا السياق وبفئة
"أوافق بشدة" وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.31وبانحراف معياري متدني بلغ ( ،)3.373في حين جاءت "كثرة األعباء الملقاة على
معلمة الفصل" كأحد الصعوبات األخرى في فئة "أوافق بشدة" وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.31وبانحراف معياري (.)1.371
وأما فيما يتعلق ببقية المعوقات ،فقد غابت المعوقات الواقعة في فئة "ل أوافق" و "ل أوافق بشدة" ،وانحصرت في فئة
"أوافق" وفئة "محايد" .حيث جاء ( )3منها في فئة "أوافق" وبمتوسطات حسابية تراوحت بين ( )0.31-0.13وكان أعالها في
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الموافقة على الصعوبة المتعلقة بـ "عدم كفاية الوسائل والتجهيزات الالزمة للمعلمة في غرفة المصادر" ،وأدناها المتعلقة بـ
"قُصور في إعداد المعلمة وتهيئته بشكل عام" .أما الصعوبات التي انحصرت في فئة محايد فقد بلغت ( )1صعوبات وبمتوسطات
حسابية تراوحت بين ( )0.07-0.33وكان أعالها في "قُصور في صبر المعلمة على سلوك التلميذات" وأدناها في "ضعف قدرة
المعلمة على ضبط سلوكيات التلميذات".
وتشير قيم النحرافات المعيارية المرتفعة نسبيا ا لهاتين الفئتين (أوافق ومحايد) إلى وجود تباين بين إجابات المعلمات
عينة الدراسة في النظر لهذه المعوقات  ،وقد يعزى ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى تفاوت البيئات المدرسية محل الدراسة ،وإلى
تباين معارف وقدرات وخبرات المعلمات عينة الدراسة في مجال التعامل مع المعوقات ومواجهتها في ضوء ما أظهرته دراسة
السيد وعلي (.)3311
التساؤل الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة االبتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط
الحركة وتشتت االنتباه تغزى لمتغير التخصص (معلمة تعليم عام ،معلمة تربية خاصة)؟
لإلجابة عن هذا التساؤل ،قامت الباحثة باختبار هذه الفروق في ضوء متغير التخصص باستخدام اختبار (ت) للعينات
المستقلة ،ويبين الجدول رقم ( )8أبرز نتائج هذا الختبار.

جدول رقم ()3
نتائج اختبار (ت) ألثر التخصص على متغير مستوى الممارسة ألساليب اإلدارة الصفية

المحور األول

التخصص
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
معلمة
معلمة
معلمة تربية
معلمة
تربية
تعليم عام
خاصة
تعليم عام
خاصة

قيمة ت*

الداللة
اإلحصائية

مدى ممارسة أساليب اإلدارة الصفية مع
تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه
* تم احتساب قيمة  Tعلى أساس تساوي تباين عينة التعليم العام والتعليم الخاص ألن اختبار)  (Leven’s testأظهر ذلك
0.03

0.03

3.311

1.33

3.303-

3.813

من خالل قيمة ( )Fالغير دالة من الناحية اإلحصائية (درجات الحرية = .)114
يتبين من النتائج الواردة في الجدول رقم ( )8عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة
البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه تغزى لمتغير التخصص (معلمة تعليم عام ،معلمة تربية
خاصة) ،حيث بلغت قيمة (ت) ( )3.303-وبمستوى دللة بلغ ( )3.813وهو أكبر من مستوى الدللة( ،)3،33≤αمما يعني
عدم وجود أثر دال إحصائيا ا للتخصص على توجهات المعلمات عينة الدراسة في ممارسة أساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة وتشتت النتباه .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بوزنانسكي وآخرون ( )Poznanski et al ,2018التي أظهرت عدم
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وجود تأثير لخصائص المعلم (عام أم تربية خاصة) على درجة ممارسته ألساليب اإلدارة الصفية مع طلبة فرط الحركة وتشتت
النتباه.
التساؤل الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة االبتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة وتشتت االنتباه تغزى لمتغير الدورات التدريبية حول (فرط الحركة وتشتت االنتباه ،اإلدارة الصفية)؟
لإلجابة عن هذا التساؤل ،قامت الباحثة باختبار هذه الفروق في ضوء متغير الدورات التدريبية في مجال فرط الحركة
وتشتت النتباه من جهة والدورات التدريبية في مجال اإلدارة الصفية من جهة أخرى باستخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة،
ويبين الجدول رقم ( )3والجدول رقم ( )13أبرز نتائج هذا الختبار.
جدول رقم ()3
نتائج اختبار (ت) ألثر متغير الدورات التدريبية في مجال فرط الحركة وتشتت االنتباه على متغير مستوى الممارسة ألساليب
اإلدارة الصفية
دورات تدريبية-فرط الحركة وتشتت االنتباه
المحور األول

مدى ممارسة أساليب اإلدارة الصفية مع
تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي
نعم

ال

نعم

ال

0.3

0.01

1.108

1.31

قيمة ت*

3.833

الداللة اإلحصائية

3.333

* تم احتساب قيمة  Tعلى أساس تساوي تباين عينة التعليم العام والتعليم الخاص ألن اختبار ) (Leven’s testأظهر ذلك
من خالل قيمة ( )Fالغير دالة من الناحية اإلحصائية (درجات الحرية = .)114
جدول رقم ()12
نتائج اختبار (ت) ألثر متغير الدورات التدريبية في مجال اإلدارة الصفية على متغير مستوى الممارسة ألساليب اإلدارة
الصفية
دورات تدريبية-اإلدارة الصفية
المتوسط
المحور األول

مدى ممارسة أساليب اإلدارة الصفية مع
تلميذات فرط الحركة وتشتت االنتباه

الحسابي

االنحراف المعياري

نعم

ال

نعم

ال

0.30

0.18

3.333

1.187

قيمة ت*

1.333

الداللة
اإلحصائية

3.317

* تم احتساب قيمة  Tعلى أساس تساوي تباين عينة التعليم العام والتعليم الخاص ألن اختبار ) (Leven’s testأظهر ذلك
من خالل قيمة ( )Fالغير دالة من الناحية اإلحصائية (درجات الحرية = .)114

401

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

يتبين من النتائج الواردة في الجدول رقم ( )3والجدول رقم ( )13عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة
معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه تغزى لمتغير الدورات التدريبية سواء
أكانت في مجال فرط الحركة وتشتت النتباه أو في مجال اإلدارة الصفية ،حيث بلغت قيمة (ت) ( )3.833و( )1.333وبمستوى
دللة بلغ ( )3.333و( )3.317وعلى التوالي وهما أكبر من مستوى الدللة(،)3.33≤αمما يعني عدم وجود أثر دال إحصائيا ا
لنوعي الدورات التدريبية على توجهات المعلمات عينة الدراسة في ممارسة أساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة
وتشتت النتباه.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بوزنانسكي وآخرون ( )Poznanski et al,2018التي أظهرت عدم وجود تأثير لمعرفة
ومهارة معلم ما قبل الخدمة لستراتيجيات اإلدارة الصفية واضطراب فرط الحركة وتشتت النتباه على درجة ممارسته ألساليب
اإلدارة الصفية مع طلبة فرط الحركة وتشتت النتباه.

الفصل الخامس :الخالصة
أوالً :ملخص نتائج الدراسة
ثانياً :توصيات الدراسة
ثالثاً :مقترحات الدراسة
تمهيد:
تناول هذا الفصل ملخص للنتائج التي توصلت إليها الدراسة ،والتوصيات والمقترحات التي توصل إليها الباحث في
ضوء تلك النتائج:

أوال :ملخص نتائج الدراسة:
هدفت الدراسة ل معرفة ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت
النتباه في مدينة الرياض ،ومعرفة المعوقات التي تواجههن لممارسة اإلدارة الصفية داخل الصف الدراسي ،كما هدفت للتعرف
على الفرق بين ممارستهن ألساليب اإلدارة الصفية مع التلميذات تعزى لمتغيرات الدراسة (التخصص-الدورات التدريبية-الخبرة)،
وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:
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 .1ما ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه في مدينة
الرياض؟
 .3ما المعوقات التي تواجه المعلمات لممارسة اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه داخل صفوف
المرحلة البتدائية بمدينة الرياض؟
 .0هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة وتشتت النتباه تغزى لمتغير التخصص (معلمة تعليم عام ،معلمة تربية خاصة)؟
 .3هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات
فرط الحركة وتشتت النتباه تغزى لمتغير الدورات التدريبية حول (فرط الحركة وتشتت النتباه ،اإلدارة الصفية)؟
 .3هل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط
الحركة وتشتت النتباه تعزى لمتغير الخبرة (أقل من خمس سنوات ،أكثر من خمس سنوات)؟
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وشملت عينته على جميع معلمات المرحلة البتدائية العامالت مع تلميذات
فرط الحركة وتشتت النتباه سواء من التربية الخاصة أو التعليم العام في المدارس الحكومية ،الملحق بها برامج اضطراب فرط
الحركة وتشتت النتباه التابعة لوزارة التعليم في مدينة الرياض والبالغ عددهن ( )111معلمة.

وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية:
-

أن عدد معلمات التعليم العام أكبر من معلمات التربية الخاصة في مدارس المرحلة البتدائية.

-

قلة عدد المعلمات الحاصالت على دورات تدريبية في فرط الحركة وتشتت النتباه.

-

أن المعلمات من ذوي الخبرة أكبر عدداا من ذوي الخبرة األقل.

-

أحيانا ا ما تمارس المعلمات أساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه وذلك يعتبر غير مطمئن
من الناحية العملية.

-

مواجهة المعلمات لمعوقات متنوعة أثناء ممارسة أساليب اإلدارة الصفية.

-

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين ممارسة معلمات المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط
الحركة وتشتت النتباه لمتغير التخصص (معلمة تعليم عام ،معلمة تربية خاصة).

-

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية لمتغير الدورات التدريبية بنوعيها على ممارسة معلمات المرحلة البتدائية
ألساليب اإلدارة الصفية مع تلميذات فرط الحركة وتشتت النتباه.

ثانياً :توصيات الدراسة
وفي ضوء النتائج السابقة ،فإن الباحثة توصي بما يأتي:
-

إعطاء دورات تدريبية لمعلمات التعليم العام حول فرط الحركة وتشتت النتباه وكيفية وطرق ضبط السلوك داخل
الفصل الدراسي.

-

منح فرص للمعلمات األصغر سنا واألكثر تقبال للتغيرات الحاصلة في البيئة الصفية داخل المدرسة.
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-

إعطاء دورات للمعلمات حول استراتيجيات اإلدارة الصفية المختلفة وطريقة تطبيقها على التلميذات.

-

إعطاء دورات تهيئة إلدارة المدرسة قبل إدخال برامج التربية الخاصة حتى يكونوا أكثر وعيا ا وتعاوناا مع احتياجات
المعلمات والتلميذات.

-

تفعيل القوانين والشروط داخل البرامج كضرورة التواصل المستمر بين األسرة والمدرسة واللتزام بحضور الطالبة
للمدرسة وأل يتعدى غيابها عن 3مرات طوال الترم الدراسي.

-

تقليل عدد التلميذات داخل الفصل الدراسي الواحد.

ثالثاً :المقترحات
بناء على دراسة الباحثة فإنها تقترح الدراسات التالية:
-

إجراء دراسة حول ممارسة معلمين المرحلة البتدائية ألساليب اإلدارة الصفية مع تالميذ اضطراب فرط الحركة
وتشتت النتباه.

-

إجراء دراسة حول مدى تقبل المعلمات والمعلمين للبرامج الملحقة في المدارس.

المراجع
أوالً :المراجع العربية
ثانياً :المراجع األجنبية
أوالً :المراجع العربية:
أبا عود ،عبد الرحمن .بن .عبد هللا .والمالكي ،نبيل .بن .شرف .)3313( .المشكالت السلوكية المرتبطة باضطراب نقص النتباه

والنشاط الحركي الزائد لدى التالميذ كما يدركها معلمو المرحلة البتدائية بمدينة الرياض .مجلة العلوم التربوية -كلية
التربية -جامعة الملك سعود -السعودية ،مج ،37ع.331-333 ،0
أبا عود ،عبد الرحمن .بن .عبد هللا .)3317( .إلمام المعلمين بالمشكالت التعليمية المصاحبة لضطراب قصور النتباه والنشاط

الحركي الزائد .مجلة التربية الخاصة -مركز المعلومات التربوية والنفسية والبيئية بكلية التربية جامعة الزقازيق -مصر،
ع.31-17 ،13

الزيات ،فتحي .)1338( .صعوبات التعلم باألسس النظرية والتشخيصية والعالجية ،اضطراب العمليات المعرفية والقدرات
األكاديمية-ضمن سلسلة علم النفس المعرفي.
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السيد ،محمد .سيد .محمد؛ وعلي ،عزة .أحمد .صادق .)3311( .أبعاد اإلدارة الصفية وممارستها لدى معلمي الطالب ذوي الحتياجات
الخاصة .دراسات عربية في التربية وعلم النفس -السعودية ،ع.313–307 ،13

الشيراوي ،مريم .عيسى .)3313( .مشكالت اإلدارة الصفية التي تواجه معلمي التالميذ المعاقين ذهنياا في دولة قطر .مجلة
الطفولة والتنمية -مصر ،مج  ،3ع .37-33 ،13
العساف ،صالح .)3313( .المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية .الرياض :دار الزهراء
المواجدة ،بكر .سميح؛ عودة هللا ،أزهار .جمال .الهويدي ،زيد .البدري ،أحمد .عبد اللطيف .والمواضية ،رضا .سالمة.)3313( .

مدي ممارسة معلمي المرحلة األساسية العليا لستراتيجيات اإلدارة الصفية الحديثة في األردن .مجلة التربية للبحوث
التربوية والنفسية والجتماعية ،ع ،133ج.308 -313 ،0

اليوسف ،عبد اللطيف .بن .عبد الرحمن ،واألغبري ،عبد الصمد .قائد )3311(.كفايات اإلدارة الصفية لمعلمي برامج التربية الخاصة
الملحقة بمدارس التعليم العام في محافظة اإلحساء :دراسة ميدانية على مديري ومعلمي برام التربية الخاصة بمدارس التعليم العام
بالمحافظة (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة الملك فيصل ،الدمام.
بافيفنير ،لندي (.)3317كل ما هنالك حول اضطراب نقص النتباه وفرط الحركة :الدليل العلمي الكامل للمعلمين(.ترجمة د .ماجد
الحميدي) ،الرياض :دار جامعة الملك سعود للنشر.
برانجلو ،روجر؛ جيولياني ،جيورجي ( .)3313اإلدارة الصفية للطالب ذوي الضطرابات النفعالية والسلوكية :دليل التربويون خطوة
بخطوة(.ترجمة د .ختام القحطاني) ،الرياض :دار جامعة الملك سعود للنشر.
حسن ،أحمد .)3331( .النتباه والذاكرة العاملة لدى عينات مختلفة من ذوي صعوبات التعلم وذوي فرط النشاط الزائد والعاديين.
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي لصعوبات التعلم .وزارة التربية والتعليم ،السعودية.
راشد ،سونة سعيد ،مخلوف ،سميحة علي محمد ،وعثمان ،منى شعبان .)3317( .تفعيل دور معلمة رياض األطفال المكفوفين
في إدارة الصف .مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية :جامعة الفيوم  -كلية التربية ،ع ،7ج- 353. 033 ،1
مسترجع منhttps://search.mandumah.com/Record/9121
زهران ،حامد .)3333( .علم نفس النمو الطفولة والمراهقة(ط.)1القاهرة :عالم الكتب .

عبد الواحد ،سليمان .)3331( .النشاط الحركي الزائد المصحوب بالندفاعية ونقص النتباه لدى األطفال .مجلة الطب النفسي
اإلسالمي (النفس المطمئنة)،مجلد(.)83
قناديلي ،جواهر .بنت .أحمد .صديق ،.وقاروت ،رباب .بنت .عصام .زيني .)3313( .اإلدارة الصفية في مدارس المرحلة
المتوسطة بمدينة مكة المكرمة .العلوم التربوية -مصر ،مج ،30ع.103 –111 ،0
مقداد ،محمد .)3331( .التكفل باألطفال الذين يعانون اضطراب عجز النتباه مع فرط النشاط في تنمية الموارد البشرية .رسالة
ماجستير .جامعة فرحات عباس ،سطيف الجزائر.311-183،
ويبر ،جو وبلوتس ،سينثيا .)3313( .الضطرابات النفعالية والسلوكية :النظرية والتطبيق( .ترجمة د .إبراهيم الحنو) .الرياض،
السعودية :دار جامعة الملك سعود للنشر( .العمل األصلي نشر في عام .)3338
وزارة التعليم1307( .هـ) .الدليل التنظيمي للتربية الخاصة .الرياض :األمانة العامة للتربية الخاصة.
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دور البنوك االسالمية الفلسطينية في تمويل المشاريع الصغيرة
The Role of Palestinian Islamic Banks in Financing Small and Medium Projects
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الملخص
تعتبر البنوك االسالمية في فلسطين حديثة العهد وتشكل من السوق المصرفي نسبة ال تتجاوز  %21اال أنها تشهد اقباال
متزايدا خالل السنوات األخيرة بسبب رغبة العمالء في البحث عن المنتجات التي تلبي متطلبات الشريعة االسالمية.
تكمن أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على عمل البنوك االسالمية في فلسطين وما تبذله من جهود في تمويل المشاريع
الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يجب أن تمارسه نظرا لطبيعة أهدافها وعملها الذي يتضمن تشجع العمليات االنتاجية
والمساهمة في تطوير االقتصاد الفلسطيني.
يهدف البحث الى توضيح أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين وبيان حجم التمويالت لهذا الغرض من قبل
البنوك االسالمية كما يوضح حصة تمويالت المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرض وسائل تمويل المشاريع الصغيرة
والمتوسطة.
توصل البحث الى أن البنوك االسالمية تعمل بشكل مركز جدا في عمليات المرابحة لآلمر بالشراء وتعتبر مساهمتها في
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة محدودة جدا مما يساهم في زيادة نطاق التمويل االستهالكي لدى العمالء وبالتالي
تبتعد البنوك عن مخاطر المشاركة وأية تبعات ادارية واستشارية قد تساهم بها ألصحاب المشاريع.
يتطلب من البنوك التوجه لتطوير تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل انشاء الوحدات االدارية الالزمة أو انشاء
شركات تمويل تابعة لها وتبني توجه تطوير هذا القطاع من االدارات العليا للبنوك كما وتقديم المساندة االدارية والمالية
حسبما يلزم وبهذا يحصل التكامل في دور البنوك بين تطوير وتنمية المجتمع وتحقيق الربح العادل للمساهمين وتشغيل
العمالة.
الكلمات المفتاحية :بنوك اسالمية ،مشاريع صغيرة ومتوسطة ،فلسطين
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The Role of Palestinian Islamic Banks in Financing Small and Medium Projects

Abstract
Islamic banks in Palestine are very recent and constitute of the banking market no more than
12%. However, they are witnessing an increase in demand in recent years due to the desire of
customers to have products that meet the requirements of Islamic sharia.
The importance of this research lies in shedding light on the work of Islamic banks in
Palestine and the efforts they exert in financing small and medium enterprises and the role
they must play given the nature of their objectives and their work, which includes
encouraging production processes and contributing to the development of the Palestinian
economy.
The research aims to clarify the importance of small and medium enterprises in Palestine and
the size of financing for this purpose by Islamic banks, as well as clarify the share of
financing for small and medium enterprises, and show the means of financing small and
medium enterprises.
The research found that Islamic banks focused on the Murabaha financing, and their
contribution to financing small and medium enterprises is very limited, which contributes to
increasing the scope of consumer financing for customers and so the banks avoid the risks of
participation with projects' owners.
Banks are required to invest in the development of financing small and medium enterprises
through the establishment of the necessary administrative units or the establishment of
financing companies affiliated to them and adopt the direction of developing this sector from
the higher management of the banks as well as providing administrative and financial
support as necessary, and thus the role of banks will be integrated between developing
society and achieving a fair profit For shareholders and customers.

Key words: Islamic banks, small and medium enterprises, Palestine
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المقدمة
يعمل في فلسطين سبعة عشر بنكا ثالثة منها اسالمية هي البنك االسالمي العربي والبنك االسالمي الفلسطيني وبنك الصفا
لديها  44فرعا موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وجميعها تحمل تحت اشراف سلطة النقد الفلسطينية التي هي بمثابة
البنك المركزي الفلسطيني .تعتبر فلسطين من الدول ذات االقتصاد الضعيف ومعظم الشركات العاملة فيها ضمن الشركات
ذات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تبلغ نسبتها  ،%44البنوك االسالمية في فلسطين ليست قديمة ويمكن القول
أنها بدأت بشحذ جهودها في الخمسة سنوات األخيرة التي شهدت توسعا جغرافيا ملموسا.
معظم الدول العالمية تركز في اعمالها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تساهم هذه المشاريع في تطوير االقتصاد
وتشغيل العمالة ،يغلب الطابع العائلي على هذه المشاريع وتحتاج الى راس مال ليس بالكثير وتصنف المشاريع على أنها
صغيرة أو متوسطة بشكل مختلف من دولة ألخرى اعتمادا على معايير منها راس مال الشركة وعدد العمال وغيرها من
المعايير.
حصة البنوك االسالمية في فلسطين ال تتجاوز  %21حسب البيانات المالية للبنوك نهاية العام  1022وتعتبر هذه النسبة
صغيرة جدا وتسعى البنوك االسالمية لزيادة هذه النسبة من خالل التوسع المتسارع في مختلف المناطق الجغرافية.
تشكل تمويالت المرابحة في فلسطينة نسبة عالية تتجازو ال  %40من اجمالي المحفظة التمويلية للبنوك االسالمية وتعتبر
مساهمتها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة متدنية جدا وتعتمد بشكل عام على تمويل المرابحة ال المشاركة.

مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في توضيح دور البنوك االسالمية في فلسطين في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من
حالل اإلجابة على سؤال البحث الرئيسي وهو:
"ما هو دور البنوك االسالمية الفلسطينية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة"
وينبثق من هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية سيتم االجابة عليها خالل البحث وهي
 .2ما هو حجم التمويل بسكل عام في البنوك االسالمية الفلسطينية
 .1ما هي نسبة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 .4كيف هي وسائل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أهداف البحث
 .2توضيح أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين وبيان حجم التمويالت لهذا الغرض من قبل البنوك
االسالمية
 .1توضيح حصة تمويالت المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 .4عرض وسائل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
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أهمية البحث
خالل السنوات القليلة الماضية ال يوجد ابحاث ناقشت هذا األمر في فلسطين وسيضيف هذا البحث مادة علمية تناقش هذا
األمر حول البنوك االسالمية في فلسطين كما أتمنى أن يساهم في تطوير أعمال البنوك االسالمية في هذا المجال وبالتالي
المساهمة في تحقيق الرؤية للبنوك االسالمية بشكل أكبر من أجل تطوير االنتاج وتشغيل العمالة ،األمر الذي سيقلل ولو
بشكل قليل من التمويالت االستهالكية.

محددات الدراسة
الحدود المكانية :البنوك االسالمية العاملة في فلسطين وهي البنك االسالمي العربي والبنك االسالمي الفلسطيني ولكن تم
استثناء بنك الصفا حيث أنه حديث العهد
الحدود الزمانية :كافة األرقام المنشروة في هذا البحث اعتمدت على البيانات المالية للبنوك خالل الفترة  1024حتى نهاية
.1022

الدراسات السابقة
 .1غادة بنت عثمان نصيف دراسة حالة في مدينة جدة -دور البنوك االسالمية في تمويل المشاريع
التجارية (نصيف)1004 ،
نشرت هذه الدراسة من خالل جامعة الملك عبد العزيز – عمارة الدراسات العليا وخلصت الى أن هناك
العديد من الصعوبات التي تواجه تمويل المنشآت التجارية الصغيرة وأن هناك فرصة للبنوك االسالمية
لتوظيف أموالها في ضوء توفر رغبة أصحاب هذه المنشآت بالتعامل مع البنوك االسالمية  ،فمن خالل
دراسة ميدانية أجرته الباحثة أوضحت النتائج تفضيل أصحاب المنشآت للبنوك االسالمية وضرورة
االهتمام بجودة المنتجات المصرفية االسالمية كما وضرورة زيادة الحمالت التسويقية للبنوك
االسالميةكما وحث البنوك البتكار أساليب تمويل جديدة تناسب احتياج هذه المنشآت، ،اهم ما جاء في
التوصيات ضرورة وجود جهة خارجية تقدم االستشارات والدراسات والمعلومات للمنشآت الصغيرة
وتشجع البنوك لتمويلها.
 .2د .ياسر عبد طه الشرفا ،دراسة تطبيقية على البنوك االسالمية العاملة في فلسطين بعنوان  -أهمية
البنوك االسالمية في إنماء قطاع الصناعة بصيغة االستصناع واالستصناع الموازي (الشرفا،
.)1021
هدفت الدراسة الى ابراز أهمية المصارف االسالمية في تمويل وانماء الصناعة في قطاع غزة من
خالل أدوات تمويل االستصناع واالستصناع الموازي وذلك للتغلب على الصعوبات االقتصادية التي
يواجهها أهل قطاع غزة حيث يوجد مشكلة تمويل من قبل البنوك التقليدية كما وهدفت الدراسة الى القاء
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الضوء على تطبيقات االستصناع وابراز المزايا المتوقعة على االقتصاد الفلسطيني ومؤسساته
الصناعية وصوال الى نموذج عملي مقترح لتمويل قطاع الصناعة .وقد خلصت الدراسة الى وجود
رغبة لدى البنوك االسالمية للتوسع في انماء القطاعات االقتصادية المختلفة من خالل تمويل
االستصناع على الرغم من وجود صعوبات التمويل في هذا المجال وذلك بسبب قلة الضمانات المقدمة
للحصول على هذا النوع من التمويل مما يزيد نسبة مخاطر القدرة على السداد ،واتضح من الدراسة ان
رغبة البنوك للتعامل مع القطاع الصناعي اقل من القطاع التجاري ورأى الباحث أنه من الممكن تحقيق
االرباح من عمليات االستصناع من خالل سعي ادارات البنوك لعمل دراسات وافية للطلبات المقدمة
كما ينصح الباحث سلطة النقد الفلسطينية التي تعمل بمثابة البنك المركزي الفلسطيني بضرورة تشجيع
البنوك للتعاون في المجال الصناعي ،كما وضرورة تنوع ادوات التمويل في البنوك االسالمية العاملة.
 .3د .محمد البلتاجي" ،تمويل المشروعات الصغيرة بالمصارف االسالمية" (البلتاجي)1004 ،
ناقش الباحث أهمية المشاريع الصغيرة ودورها في توفير فرص العمل وتحقيق التوازن االقتصادي و
الدور الفعال الذي تساهم به المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية االقتصادية الفعالة وكذلك التنمية
االجتماعية وهذا بدوره يدعم االقتصاد القومي ويزيد من معدل دخل الفرد كما واهتم البحث بتصنيف
المشاريع الصغيرة حسب العمالة أو راس المال أو قيمة المشتريات وأشار الى أهمية في البنوك ان
تلعب دورا هاما لتمويل المشاريع الصغيرة بمختلف االدوات حيث ان البنوك التقليدية تحجم عن تمويل
المشروعات الصغيرة نظرا لقلة الضمانات وعدم انتظام السجالت المحاسبية وارتفاع درجة المخاطرة .
وقد أكد الباحث الى أن المنهج اإلسالمي يقدم منظومة من صيغ التمويل اإلسالمي التي تناسب ظروف
المشروعات الصغيرة ،مثل اإلجارة والمشاركة والسلم واإلستصناع والمرابحة والبيع اآلجل وقد
استطاعت المصارف اإلسالمية في الوقت الحالي تمويل العديد من المشروعات الصغيرة بصيغ التمويل
اإلسالمي مثل البنك الوطني للتنمية وبنك فيصل اإلسالمي السوداني وثبت نجاحها.
المبحث األول :تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،اهميتها ،أدوات تمويلها:
المطلب األول :تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي شركات صناعية أو خدماتية يتم تشغيلها من قبل مجموعة صغيرة من األفراد لتوفير
دخل مناسب باستخدام رأس مالها محدود ويعرفها بوقرة زهر الدين (زهرالدين )1024 ،بأنها "منشأة بسيطة ذات مسمى
تكنولوجي محدود تدار من قبل مالكها هدفها في الغالب تغطية االحتياجات المادية الالزمة ألصحاب المشروع عن طريق
رفد السوق المحلية بمتطلباتها" .يتم تصنيف الشركات الى صغيرة أو متوسطة حسب معايير مختلفة منها عدد الموظفين
وحجم راس المال أو معيار المستوى التكنولوجي وغيرها ففي أوروبا على سبيل المثال يعتبر عدد العمال أحد المعايير
( )1000 ،Loecherوحجم دوران المال السنوي فالشركات التي عدد موظفيها اقل من  40موظف ودورانها المالي في
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العام يقل عن مليون يورو تعتبر شركة صناعية صغيرة بينما اذا كان عدد الموظفين اقل من  400موظف ودوران المال
من مليون الى  2124مليون يورو تعتبر شركة صناعية متوسطة هناك العديد من التصنيفات األخرى لتصنيف الشركات
ولكني أردت االشارة الى أن عدد العمال هو احد معايير التصنيف.
يضيف محمد فرحان (فرحان )1024 ،أن تصنيف الشركات يتدخل به عدة عوامل منها:
 .2معيار عدد العاملين :يختلف هذا المعيار من دولة ألخرى فمثال في امريكا وفرنسا يعرف المشروع
الصغير الذي يشغل أقل من  400موظف ،بينما في الدانمارك وايرالتد وبلجيكا اقل من  40موظف

2

وكذلك في ألمانيا 1اضافة الى دول اخرى تختلف فيما بينها حسبب عدد العمال.
 .1معيار رأس المالي (صافي حقوق الملكية):
يستخدم هذا المعيار في العديد من الدول ففي اليابان على سبيل المثال يصنف المشروع على أنه صغير
اذا لم يزد رأس ماله عن  20ماليين ين وفي األردن يعتبر المشروع صغيرا اذا كان راس ماله أقل من
خمسون ألف دينار ،وبالتالي ال يوجد معيار واحد في جميع الدول وانما يحدد ذلك الدولة نفسها بناء على
اقتصادها.
هناك معايير أخرى مثل االستخدام التكنولوجي داخل المؤسسة أو معيار المبيعات .في فلسطين يتم تصنيف المشاريع حسب
عدة معايير منها عدد العمال (السميري )1029 ،حيث تعتبر الشركات التس تشغل من  4الى  4موظفين شركات صغيرة
 4والشركات التي تشغل  20الى  24موظف متوسطة.
وتعرف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المشروعات الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي يديرها مالك
واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين  40 – 20عامل فيما يصنف البنك الدولي المشروعات
التي يعمل فيها اقل من  20عمال بالمشروعات المتناهية الصغر ،والتي يعمل فيها بين  20و  40عامال بالمشروعات
الصغيرة ،والتي يعمل فيها بين  200 – 40عامل بالمشروعات المتوسطة.

9

1قاسم الحموري :التمويل الالسالمي للمشورعات الصغيرة ،ورقة عمل مقدمة للندوة االقتصادية الثانية بعنوان "دور المشروعات الصغيرة
واالجتماعية القليم الشمال" جامعة اربد األردن 1111/5/5-4 ،ص.1
2نبيل أبودياب :تعريف النشآت لصغيرة والمتوسطة وأهميتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية ومتطلبات نجاحها والمعوقات التي تواجهها ،مقدم
للملتقى السنوي السادس بعنوان "دور المصارف والمؤسسات المالية االسالمية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" ،األكاديمة العربية للعلوم المالية
والمصرفية ،عمان ،2002/1/21-22 ،ص .4
 2نور الدين السميري ،دراسة :االقتصاد الفلسطيني قائم على المشاريع الصغيرة جداً لعدم اهتمام القطاع المصرفي بتمويل المشاريع الصغيرة
والمتوسطة جامعة األزهر بغزة تمنح درجة الماجستير للباحث االقتصادي نور الدين السميري .2014/11/22
4تنمية المشروعات الصغيرة ، ،دورية جسر التنمية ،العدد التاسع سبتمبر  ،2002السنة االولى ،المعهد العربي للتخطيط بالكويت.
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المطلب الثاني :أهمية المشاريع الصغيرة االقتصادية
تحتل المشاريع الصغيرة أهمية عالية في تطوير اقتصاد الدول وتوفير فرص العمل باألخص في الدول النامية ففي أندونسيا
على سبيل المثال  %40من الشركات تصنف ضمن كشركات صغيرة/متوسطة ( )1021 ،NurulHudaوفي فلسطين
تمثل  %44من اجمالي الشركات (السميري. )1029 ،
وقد ازدادت أهمية المشروعات الصغيرة في التنمية االقتصادية نتيجة للتحوالت االقتصادية العالمية نحو تشجيع المبادرات
الفردية ودعم المشاريع الخاصة من اجل المشاركة الواسعة وتلبية لرغبات األفراد والرياديين في االستقاللية وتحقيق
طموحاتهم ورفع مستوى المعيشة ،بما يساهم في معالجة مشكلة البطالة بتوفير فرص عمل ،إضافة للخدمات اإلنتاجية
واإلدارية واالجتماعية وبالتالي تحقيق االكتفاء الذاتي في كثير من السلع والخدمات والحد من التبعية والعجز التجاري
ومختلف المشاكل االقتصادية.
يرى الباحث عبد الفتاح نصر هللا (نصرهللا )1009 ،أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هامة للمجتمع ألنها تساهم في في
استيعاب قوة العمل وبالتالي الحد من مشكلة البطالة المتفاقمة في المجتمع الفلسطيني كما أنها تساهم في توفير العديد من
السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني على سبيل المثال وتزيد من درجة االكتفاء الذاتي كما تشجع
المبادرات الفردية الريادية باستثمارات قليلة وتكون عبارة عن نواة لصناعات الكبيرة  ..ويشير الكاتب أيضا الى أهميتها
في االستقرار االجتماعي والسياسي حيث تعطي هذه الفئة من العمل القدرة على التفاعل في العملية االنتاجية.
المطلب الثالث :أدوات تمويل المشاريع الصغيرة من خالل البنوك االسالمية
كما نعلم فإن البنوك االسالمية تختلف عن البنوك التقليدية التي تقوم على مبدأ اقراض المال مقابل فوائد ربوية بينما تعتمد
البنوك االسالمية على عدة أساليب تمويلية لتوفير المعدات الالزمة للمشاريع أو رأس المال الالزم للصنع كما وتغطية
المصارف التشغيلية وذلك بأسلوب ميسر واضح يساهم في تطوير المشاريع وتنفيذها ضمن ضوابط شرعية واقتصادية.
يرى الباحثين المكي الدراجي وجديدي روضة (الدراجي و روضة )1024 ،أن صيغ التمويل تنقسم الى ثالثة أقسام:
 .2صيغ التمويل القائمة على الى البر واالحسان:
هذه الصيغ يقدم فقط القرض الحسن من خالل البنوك االسالمية والذي بموجبه يقوم البنوك بتقديم مال دون أية
عوائد على أن يتم استرداد هذا المال خالل فترة سداد يتم التوافق عليها ويكون ذلك المنح طمعا في الثواب من هللا
عز وجل وأحيانا يصنف ضمن نشاط البنك في مجال المسؤولية االجتماعية.
هناك أيضا صيغ أخرى ولكنها ال تخص البنوك مثل مصارف الزكاة والوقف واالقراض المباشر من أصحاب
المال.4
 5الدراجي ،المكي; روضة ،جديدي ،التمويل االسالمي ودوره في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر (الوقف والزكاة)،
جامعة الوادي/الجزائر .2012
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 .1صيغ التمويل القائمة على المشاركة
يضيف الباحث حسين األسرج (األسرج ح )1020 ،.أن المشاركة هي ما يتم بين شخصين أو اكثر في مال معين
أو أموال معينة وذلك من أجل اقتسام االرباح/الخسائر ويختلف هذا النظام عن المضاربة أن رأس المال يقدم من
جميع المشاركين ويمكن أن يكون العمل من شريك معين وتوزع االرباح/الخسائر حسب الحصص وهنا يكون دور
البنك عادة في تقديم المال على سبيل الشراكة مع احد اصحاب المشاريع الصغيرة أو المتوسطة بحيث يقدم العميل
مقترحا لمشروع ما مع دراسة جدوى وخطة عمل فيقوم البنك بدراستها واالستثمار بنسبة ما حسب ما يتم التوافق
فيما بينهما ويتميز هذا األسلوب في تحمل البنك للمخاطر أكثر من عمليات المرابحة كما ومساهمته األكبر من
الناحية االدارية التي من المفترض أن يقوم بها  ..اضافة الى المتابعات الدورية خالل دورة حياة المشروع للوقوف
على تطوره وعمله ضمن الخطط الموضوعة منذا البداية .ويقع ضمن هذا النوع المشاركة المتناقصة التي تؤدي
في النهاية الى خروج البنك وابقاء المشروع للعميل صاحب الفكرة من خالل تسديد مساهمة البنك دوريا من عوائد
المشروع او من العميل المشارك.
يعتبر عقد المضاربة أحد عقود المشاركة ولكن ليس برأس المال من الجهات المشتركة ولكن براس المال من جهة
والمعرفة م ن جهة أخرى وهنا يكون دور البنك المشاركة برأس المال والعميل بجانب الخبرة والمعرفة وهي
بنوعيها المضاربة المطلقة والمقيدة حسب ما يتم التوافق بين البنك والعميل (ناصر و محسن.)1022 ،
هناك صيغ أخرى مثل المزارعة والمساقاة والتي تساهم في توفير أدوات مواد الزراعة والري وتتم من خالل عقود
خاصة موجهة لهذه المجال االستثماري.

4

 .4صيغ التمويل القائمة على الدين
يتمحور دو رالبنك في هذا النوع بتقديم المال للعميل بعدة أنواع حسبما يلي:
أ .المرابحة أو البيع اآلجل:
يعتبر أكثر أنواع التمويل شيوعا وتصل نسبته في معظم البنوك الى نسب تتجاوز ال  %40حيث ترى
البنوك فيها تمويالت خالية من مخاطر المشاركة وتحميل الخطر جميعه على العميل كما أن العميل ملزم
بتقديم الضمانات الالزمة للسداد ويكمن الخطر الوحيد للبنك االسالمي في تأخر العميل عن السداد وخسارة
البنك لفائدة التأخير التي تعمل البنوك التقليدية على استيفائها عند التأخير ولكن يالحظ ان البنوك االسالمية
تحتاط لذلك باخذ نسبة أرباح اعلى من نسب الفوائد في البنوك التقليدية كما وتتحوط أكثر من ناحية
الضمانات وسرعة تسييلها.
2المكي الدراجي ،و جديدي روضة .)2012( .التمويل االسالمي ودوره في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر (الوقف
والزكاة) .الجزائر :جامعة الوادي.
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يتمحور دور البنك في شراء المواد التي يحتاجها العميل والتي يستخدمها في المشروع الخاص به ثم يقوم
البنك ببيعها للعميل بيعا آجال مقابل ربح يضاف على المبلغ األصلي
ب .بيع السلم:
هو شرا ء سلعة ما بثمن مدفوع عاجال على أن يتم تسليمها في وقت الحق وكثيرا ما يستخدم هذا التمويل
في المشاريع الزراعية حيث يتم استرداد المال عند قطف الثمر وبيعه من قبل العميل ويقدم البنك المال
للعميل لغرض اعمار االرض وشراء ما يلزمه ،كما يستخدم في مختلف االعمال التجارية والصناعية
التي يكون فيها الثمن معجال.
ت .االستصناع:
يتم تأجيل دفع الثمن لحين استالم البضاعة المصنعة وكثيرا ما يستخدم هذا النوع في المشاريع بحيث
يكون العميل مصنعا أو مستفيدا من الصناعة ويكون البنوك هو الممول.
ث .االجارة المنتهية بالتمليك:
يقوم البنك بشراء معدات أو غيرها تستخدم من قبل اصحاب المشاريع وتأجيرها للعميل من قبل البنك
بعقد ينتهي بمنح المعدات المطلوبة والمباني أو غيرها الى العميل على شكل هبة ألن العميل قددفع قيمة
المؤجر خالل مدة العقد على شكل اقساط.
المبحث الثاني :البنوك االسالمية في فلسطين
المطلب األول :تقديم البنوك االسالمية في فلسطين
خالل السنوات الخمسة الماضية شهدت البنوك االسالمية الفلسطينية تطورا ملحوظا فد ارتفعت حصتها السوقية من %4
الى ( %21رجوب )1022 ،ويظهر بشكل جلي اقبال العمالء على البنوك االسالمية تحريا للمعامالت التي التخالف
الشريعة االسالمية وقد ساهم في ذلك توسع البنوك االسالمية الجغرافي حيث تضاعفت عدد فروعها بشكل ملحوظ ويالحظ
أيضا اقبال البنوك التجارية على البنوك االسالمية بتكوين أذرع لها فقد حصل بنك فلسطين على حصة كبيرة في البنك
االسالمي العربي وحصل البنك الوطني على حصة كبيرة في البنك االسالمي الفلسطيني كما وساهم بنك القاهرة عمان في
انشاء بنك اسالمي جديد هو بنك الصفا .كما وأشارت سلطة النقد الفلسطينية الى وجود فرصة كبيرة أمام توسع البنوك
االسالمية وحصولها على حصة أكبر انطالقا ً من نسبة الراغبين بالتعامل مع منتجات مصرفية مطابقة لتعاليم الشريعة
اإلسالمية من بين أفراد المجتمع الفلسطيني .
على الرغم من ارتفاع حصة البنوك االسالمية اال أنها أقل بشكل ملحوظ مقارنة مع معدل دول الخليج العربي ،إذ تسجل
هناك  %49من إجمالي القطاع المصرفي ،في حين تبدو النسبة قريبة من بعض الدول اإلسالمية في شرق آسيا ،ومنها
ماليزيا .وتبدو مرتفعة مقارنة مع تركيا ودول شمال أفريقيا ،إذ تبلغ هناك %. 4
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فيما يلي نبذة عن البنوك االسالمية في فلسطين:
 .2البنك االسالمي العربي:
تأسس البنك اإلسالمي العربي ،كأول شركة مصرفية إسالمية تعمل في فلسطين ،بتاريخ  2444/2/4وباشر
البنك نشاطه المصرفي في مطلع عام  ،2444ويقوم بممارسة األعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال
االستثمار وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية من خالل المركز الرئيسي بمدينة البيرة وفروعه السبعة عشر المنتشرة
في فلسطين ،ويخطط البنك لتوسع أكبر خالل األعوام القادمة (العربي.)1024 ،
 .1البنك االسالمي الفلسطيني:
تأسست شركة البنك اإلسالمي الفلسطيني المساهمة العامة المحدودة عام  2444وباشر البنك نشاطه المصرفي
في مطلع عام  ،2442ويبلغ رأسماله المصرح به  200مليون سهم بقيمة إسمية دوالر أمريكي واحد للسهم ،وتم
خالل عام  1022زيادة رأسماله المدفوع ليصبح  44مليون دوالر أمريكي .يقوم البنك بممارسة األعمال
المصرفية والمالية والتجارية وأعمال االستثمار وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية ،من خالل  44فرعا ومكتبا و
 44جهاز صراف آلي في جميع أنحاء فلسطين  ،منها  24صرافا يتوفر بها خدمة االيداع النقدي  ،وهناك خطط
طموحة ليصبح عدد فروعه  44فرعا ومكتبا ً بحلول عام  ،1010مما يؤكد هويته كأكبر شبكة مصرفية إسالمية
في فلسطين ،محققا رؤيته بأن يكون البنك الفلسطيني الرائد في أنشطة وخدمات الصيرفة اإلسالمية التي تلبي
احتياجات ومتطلبات العمالء( .الفلسطيني ،نظرة عامة.)1024 ،
 .4مصرف الصفا:
تأسس مصرف الصفا كشركة مساهمة عامة قام على تأسيسه مجموعة من الشركات والمؤسسات الكبيرة
والشخصيات االعتبارية والطبيعية المرموقة في العام  1024وباشر بممارسة أعماله بتاريخ 1024/4/11
كمؤسسة مصرفية تعمل وفق احكام الشريعة االسالمية السمحاء ،يبلغ رأس مال المصرف  24مليون دوالر
أمريكي ،و يسعى مصرف الصفا الى تلبية احتياجات السوق الفلسطيني من الخدمات والمنتجات المصرفية
االسالمية واستبعاداً للفائدة في جميع صورها وأشكالها.وكذلك ممارسة اعمال التمويل واالستثمار وتطوير
وسائل اجتذاب االموال والمدخرات نحوالمشاركة في االستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية ال تتعارض مع
أحكام الشريعة اإلسالمية (الصفا.)1024 ،
المطلب الثاني :حجم تمويالت البنوك االسالمية وتمويالت المرابحة
لم تظهر البنوك االسالمية في فلسطين توجها واضحا حتى ضمن خططها االستراتيجية المعلنة سابقا باتجاه تطوير
المشاريع الصغيرة والمتوسطة اال أن ذلك ال ينكر تمويل البنوك لعمليات مرابحة لشراء معدات أو أجهزة لتنفيذ مشاريع
ولكن هذه األرقام غير واضحة ضمن التقارير السنوية للبنوك االسالمية،
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بعض المؤشرات التي يمكن االستدالل بها هي نسبة المرابحة للبنوك والتي تعني بشكل عام تمويل السلع االستهالكية
والعقارات التي تعتبر مؤشرا سلبيا في حال ارتفعت نسبتها لنشاط البنوك باتجاه تمويل المشاريع التي تكون بصفتها
استثمارية على مبدأ المشاركة بين البنك والعمالء .مؤشر آخر سوف يستدل به وهو نسبة تمويالت االستصناع من اجمالي
التمويالت التي ليست بالضرورة أن تمثل المشاريع الصغيرة أو المتوسطة ولكن كما نعلم أن االستصناع ال يعني مرابحة
اي ال يعني تمويل بضاعة جاهزة .وقد يكون هناك نسبة من المرابحة لتمويل شراء أجهزة أو معدات لتمويل مشاريع
ولكنها غير واضحة لكال البنكين.
فيما يلي بعض االرقم والنسب للبنك الالسالمي الفلسطيني والبنك االسالمي العربي خالل األعوام  1024حتى  1022وقد
تم استثناء بنك الصفا من المثارنة لحداثته.
البنك االسالمي الفلسطيني
بلغت نسبة تمويل المرابحة  %44حتى نهاية عام  1022وهي نسبة مرتفعة علما أنها كانت  %44عام  1024وهذا يعني
توجها من البنك نحو تمويالت أخرى غير تمويل المرابحة وهذا توجه ايجابي ولكنه غير كافي ولكن نهاية العام 1024
كانت النسبة  %41ولكن يبدو أن عام  1022كان حافال بتمويالت المرابحة بسبب افتتاح فروع جديدة .عام  1024بدأ
البنك تمويل االستصناع بنسبة بلغت  %2212من اجمالي محفظة التمويل ارفعت الى نسبة  %124عام  1022بما قيمته
 2924مليون دوالر ولكن هذه النسبة ال تزال صغيرة جدا مقارنة مع الدور المطلوب للبنك الذي يجب أن يتجه في معظمه
الى المشاريع االستثمارية  ، ..ومن األمور األخرى للبنك هو عدم وجود دائرة مختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة
والتي تعكس عدم وجود خطة استراتيجية حتى العام  1024توضح توجه البنك لالستثمار في هذا المجال( .الفلسطيني،
التقارير السنوية من العام  1029حتى )1022 ،1022
البنك االسالمي العربي
بلغت نسبة تمويل المرابحة  %44حتى نهاية عام  21022وهي نسبة مرتفعة علما أنها كانت  %40عام  1024وهذا ال
يعني توجها من البنك نحو تمويالت أخرى غير تمويل المرابحة نظرا الستقرار النسبة ،بخصوص االستصناع فهو موجود
منذ العام  1024ولكن بنسبة قليلة  %2244انخفضت بعد ذاك على  41024الى  %2224على الرغم من وجود دائرة
لتمويل المشاريع( .العربي ،التقارير السنوية  1029حتى )1022 ،1024

 2تم تقريبها بناء على نمائج بيانات الربع الثالث حيث بيانات نهاية العام  2012غير متوفرة
8ال تتوفر بيانات 2012
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لكال البنكين تتطور قيمة ونسبة التمويل بالنسبة للسوق الفلسطيني ولكنها ال تزال غير كافية ويركز البنكين على المرابحة
كما يبدو في الجداول والرسومات التالية:
إجمالي التمويل
2013

2014

2015

2016

2017

البنك االسالمي الفلسطيني

268

352

446

539

619

البنك االسالمي العربي

191

247

311

419

564

مالحظة :بالنسبة للبنك االسالمي العربي ال تتوفر بيانات  1022/21وقد تم اظهار بيانات الربع 1022/4

إجمالي التمويالت المباشرة للبنوك االسالمية في
فلسطين مقربة لمليون دوالر
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بالنسبة لحجم وتطور تمويل المرابحة للبنكين:
المرابحة
2013

2014

2015

2016

2017

البنك االسالمي الفلسطيني

263

333

412

494

595

البنك االسالمي العربي

172

219

271

372

498

مالحظة :بالنسبة للبنك االسالمي العربي ال تتوفر بيانات  1022/21وقد تم اظهار بيانات الرابع 1022/4
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إجمالي تمويالت المرابحة للبنوك االسالمية في
فلسطين مقربة لمليون دوالر
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المطلب الثالث :حجم تمويالت البنوك االسالمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
قبل التطرق الى حجم التمويالت فإن كال البنكين يعتمد في تصنيفه للمشاريع الصغيرة معايير سلطة النقد الفلسطينية التالية:
 .2أن ال يتجاوز مبيعات العميل/الشركة عن  2مليون دوالر
 .1أن ال يتجاوز عدد العمال في المنشأة او الشركة  14عامال.
 .4أن ال تكون شركة مساهمة عامة حسب سند تسجيل الشركة (مراقب الشركات)
ولغرض التعرف على حجم تمويالت المشاريع الصغيرة في البنكين فقد تمت مراسلتهما والحصول على المعلومات التالية:
 .2البنك االسالمي العربي
يوجد في البنك االسالمي العربي دائرة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتم منح التمويالت لجميع
القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدماتية وتعتمد التمويالت في معظمها على المرابحة
لآلمر بالشراء باستثناء بعض التمويالت التي تزيد عن  %2من الممنوح تنفذ على نظام االستصناع واالجارة
المنتهية بالتمليك ،أوضح البنك ان العمالء ملتزمين بالسداد لنسبة تصل الى  .%44لم يوضح البنك أية مشاركات
قائمة مع أي من العمالء.
 .1البنك االسالمي الفلسطيني
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ال يوجد في البنك االسالمي الفلسطيني دائرة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتم منح التمويالت لجميع
القطاعات ويتم تقديم التمويالت لجميع القطاعات الصناعية والخدماتية حيث ال يوجد تحديد من قبل البنك كما ال
يوجد تحديد لقطاع معين من العمالء فتمنح التمويالت لقطاعي األفراد والشركات.
يقدم البنك تمويالت مشاركة بلغت قيمتها تقريبا  124مليون دوالر حتى نهاية العام  1024ويلتزم العمالء بشكل
جيد جدا في التسديد.

المبحث الثالث :تطوير آلية عمل البنوك االسالمية في مجال المشاريع الصغيرو والمتطورة
المطلب األول :تطوير أعمال البنك كهيكل تنظيمي وآلية عمل

مما تقدم ومن خالل تحليل آلية عمل البنوك االسالمية العاملة في فلسطين يتضح أن دوؤها ينحصر في عمليات التمويل
التي تخلو من تحمل المشاركة مع العميل كما كما يظهر أن نشاط البنوك االسالمية سواء كعمليات تمويل او مشاركة قليلة
جدا وال يوجد دور اداري واستشاري واضح للينوك وعليه يمكن تقديم ما يلي للمساهمة في نحسين دور النوك االسالمية
في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
الفرع األول :استحداث دائرة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطى
أرى ان اضافة دائرة متخصصة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيشكل توجها نوعيا لتعزيز نشاط البنوك في هذا
المجال وسيكون من أهم المهام التي ستقوم بها هذه الدائرة ما يلي:
 .2دراسات السوق وتحديد آليات العمل من حيث القطاعات (زراعية ،سياحية ،خدماتية ،صناعية وغيرها) وهذا
سيساهم في توحيه العمالء نحو هذه المشاريع من خالل الفروع العاملة أو بتصميم برامج خاصة لذالك.
 .1تطوير ما يلزم من آليات عمل ونماذج تستخدم لغرض تقديم الطلبات الخاصة بالمشاريع ومن هذه النماذج ،دراسة
الجدوى وتحليل التجفق النقدي المتوقع كما وخطة العمل للمشاريع.
 .4تقديم االستشارات االدارية للعمالء
 .9متابعة المشاريع المنفذة وتقدم المشندة حسبما يلزم
 .4تقديم التقارير الدورية لمتيعة أية انحراف عن المخطط لمختلف المشاريع.
 .4تطوير الخطط التدريبية للموظفين والعمالء لهذا المجال.
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هذه الدائرة هامة ويجب أن يحدد لها اهداف سنوية لتحققها من خالل المشاريع التي ستنفذ من مختلف الفروع وتتابع
هذه الدائرة واهدافها من قبل االدارة التنفيذية للبنك للتأكد من صجة عملها وتحقيق االهداف المطلوبة ألن ذلك يعتبر
توجها استراتيجيا للبنك ودور جديد يقوم به البنك تجاه تحقيق رسالة البنك االسالمي بشكل عام.
الفرع الثاني :تطوير آلية العمل
اضافة جديدة الستراتيجية التمويل في البنك تتطلب اجراءت عمل جديدة تتكامل مع برامج التمويل الحالية وبالتالي
تطوير منتجات يتم توجيهها باتجاه تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن آليات العمل التي يجب تطويرها هو
تطوير برمجيات جديدة للمساهمة في تحليل ومتابعة كافة المشاريع كما وتساهم هذه البرامج في ادارة المشاريع من
قبل العمالء أنفسهم وذلك لتقليل المتابعات اليدوية ما أمكن .كما يتطلب األمر تطوير الموقع االلكتروني للبنك لتوفير
كافة المعلومات والنماذج المطلوبة.
الفرع الثالث :الترويج
انشاء دائرة المشاريع الصغيرة وتوجه البنك لهذا المجال بتطلب جهدا اعالميا مميزا لهذا المجال بحيث يتم تطوير
وسائل االعالم لتعريف العمالء بشكل عام حول نشاطات البنك ويتم عقد ورسات تعريفية في مختلف المناطق
الجغرافية المستهدفة كما واستخدام مختلف وسائل االعالم كوسائل التواصل االجتماعي ووسائل االبث المسموع
والمريء لتحقيق نفس الغرض ،وارى ان هذا الجهد مميز وهام جدا ألنه هو من سيقدم هذا التوجه لعمالء البتك
وللجمهور وسيعرفهم بما يلزم من آليات عمل للتقدم حسبما يلزم.
المطلب الثاني :تطوير تعليمات البنك المركزي

البنوك االسالمية في فلسطين تتبع الى سلطة النقد الفلسطينية التي هي بمثابة البنك المركزي الفلسطيني وهي الجهة التي
تصدر التعليمات المنظمة لعنل جميع البنوك والشركات المالية ،إنني ارى ان اصدار تعليمات من قبل سلطة النقد
الفلسطيني سيكون عامال هاما جدا في توجيه جهود البنوك االسالمية وغيرها لتطوير اعمالها في مجال المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ويمكن ان تحوي هذه التعليمات عدة أمور منها:
 .2نسب معينة كحد ادنى من اجمالي محفظة التمويل
 .1التوزيع الجغرافي لتنفيذ المشاريع
 .4القطاعات االقتصادية المختلفة وذلك لتطوير المشاريع في مختلف االتجاهات
في ضوء ما تصدر سلطة النقد من تعليمات فإنها ستساهم أيضا في عمليات التوعية والترويج بشكل عام ودون تخصيص
بنك معين وذلك لتشجيع المواطن على العمل مع البنوك والعالمه بدوره ودور البنوك ومن المهم أن نعلم مدى راحة
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العميل حين يأتي األمر من قبل البنك المركزي ،وقد تم هذا األمر في العديد من األمور المصرفية في فلسطين كنظام
الشيكات المعادة الفلسطيني حيث كان الدور الرئيسي لتوعية المواطنين لسلطة النقد الفلسطينية.
وأرى أن دخول سلطة النقد الفلسطينية سوف يساهم في اتمام ما يلزم من تعاون مع مختلف الوزارت العاملة في فلسطين
بشكل مركزي عند إطالق المشاريع حيث كما نعلم أن هذه المشاريع سوف تتحول الى شركات مسجلة في وزارة الصناعة
وفرغة التجارة والصناعة وغيرها من الوزارات والدوائر لذا ستتمكن سلطة النقد من تطور آلية تساعد البنوك لتنفيذ
أعمالها بشكل سلس ميسر.
ومن األمور التي أرى أن سلطة النقد دور فيها هو امكانية التنسيق مع مختلف الوزرات للحصول على خصومات ضريبة
تشجيعية ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة األمر الذي سيساعد بشكل كبير في ترويج هذه المشاريع من خالل
البنوك.
إنها جهود مختلفة تصب جميعها في اتجاه واحد وهو ايجاد ظروف مالئمة محفزة للمواطنين وللبنوك لتنفيذ المشاريع التي
ستساهم في تطوير االقتصاد.

الخاتمة :النتائج والتوصيات
أوال :الخاتمة
حصة البنوك االسالمية الفلسطينية  %21كما هي نهاية العام  1022وتتشكل معظم محفظتها االئتمانية من عمليات
المرابحة اآلمرة بالشراء االأنها تتقدم بشكل متسارع ولكن تتقدم البنوك الربوية أيضا من خالل التوسع الجغرافي لجميع
البنوك ،لكن البنوك االسالمية في فلسطين تسعى بشكل أكبر كما ويالحظ اقبال المستثمرين لشراء حصص كبيرة في
البنوك االسالمية بسبب زيادة الطلب من قبل العمالء على البرامج االسالمية ألسباب دينية في معظم الحاالت .تعمل البنوك
االسالمية جاهدة لتطوير حصتها السوقية من خالل افتتاح فروع جديدة بزيادة التوسع الجغرافي للوصول الى اكبر شريحة
من العمالء حيث أماكن سكنهم وعملهم كما وتعمل البنوك على تطوير منتجاتها المصرفية لتلبية حاجة العمالء من خالل
البطاقات االئتمانية واجارة المنفعة وغيرها مما عزز من دور البنوك االسالمية في تلبية حاجات العمالء كما والمنافسة مع
البنوك الربوية ،وال ننسى االستثمار الكبير في الخدمات االلكترونية ملبية بذلك حاجة العصر.
دور البنوك االسالمية االستثماري باألخص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ال يزال غير مذكور فحصة المشاريع
الصغيرة قد تكون معدومة في تمويالت المشاركة انما يتم تمويل هذه المشاريع بأسلوب المرابحة ولم تأخذ البنوك زمام
المبادرة لتصميم برامج متكاملة مما يضعها في مسافة غير قريبة من اهدافها كبنوك اسالمية وآلية عملها التي يجب ان
تهدف الى تنمية المجتمع واالقتصاد واعتماد مبدأ المشاركة الذي يؤدي الى زيادة المشاريع االنتاجية التي تساهم في توفير
فرص عمل وتشجع االنتاج وبالتالي النهوض باالقتصاد.
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ثانيا :التوصيات
من المفروض ان تسارع البنوك االسالمية الى تأسييس دائرة/قسم خاص بتمويل المشاريع الصغيرة تعمل بشكل كامل في
مساعدة العمالء الراغبين بالبدء بمشاريع صغيرة ومتوسطة وتفعيل تمويالت المشاركة بحيث يخصص جزء مهم من نسبة
تمويلتها االجمالي ليكون في هذه المجال ويمكن ان تساعد سلطة النقد الفلسطينية في ذلك من تحديد نسب وتقديم مساعادات
مختلفة .كما نوصي بأن تقوم البنوك بتطوير الجهود االدارية لدراسة المشاريع وتقديم المشورة الصحاب المشاريع لبعد
أكبر من التمويل بحد ذاته ،ويمكن للبنوك االسالمية انشاء شركات مساندة تتخصص بتمويل المشريع الصغيرة بحيث
تكون شركة مشتركة بين هذه البنوك االسالمية وبمساهمة فيما بينها.

قائمة المصادر والمراجع
المراجع األجنية
The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs .)1021( .Aulia NurulHuda 
( in a Developing Country: The Indonesian Caseالمجلد Procedia - Social and .)41
.Behavioral Sciences
Small and medium‐sized enterprises – delimitation and the .)1000( .Ulrich Loecher 
 .149-142 ،)4(21 ،European Business Review .European definition in the area ofتم
االسترداد من https://doi.org/10.1108/09555340010373537
المراجع العربية
 أ .عبدالقادر زيتوني .)1021( .دور الوقف في تمويل المشروعات الصغيرة .أوقاف.222 ،11 ،
 االقتصادي 244 .)1024( .ألف مؤسسة ومنشأة في فلسطين حتى  .1024تم االسترداد من
http://www.aliqtisadi.ps/article/30051/136-%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%AD%D8%AA%D9%89-2015
 البنك االسالمي العربي .)1024( .لمحة عامة .تم االسترداد من البنك االسالمي العربي:
http://www.aibnk.com/post/ar/105/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A9_%D8%B
9%D8%A7%D9%85%D8%A9/58
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 البنك االسالمي الفلسطيني .)1029( .التقرير السنوي .فلسطين  -رام هللا :البنك االسالمي الفلسطيني.
 البنك االسالمي الفلسطيني .)1022( .التقارير السنوية من العام  1029حتى  .1022فلسطين  -رام هللا :البنك
االسالمي الفلسطيني.
 البنك االسالمي الفلسطيني .)1024( .نظرة عامة .تم االسترداد من البنك االسالمي الفلسطيني:
https://www.islamicbank.ps/ar/about/overview/pib

 المكي الدراجي ،و جديدي روضة .)1024( .التمويل االسالمي ودوره في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة
والمتوسطة في الجزائر (الوقف والزكاة) .الجزائر :جامعة الوادي.
 بوقرة زهرالدين .)1024( .دور البنوك االسالمية في تمويل وتنمية المرسسات الصغيرة والمتوسطة .الجزائر -
سطيف :جامعة فرحات عباس.

 حسين عبد المطلب األسرج .)1020 ،4( .صيغ تمويل المشروعات الصغيرة في االقتصاد االسالمي .دراسات
اسالمية.4 ،
 حسين عبدالمطلب األسرج .)1004( .دورالتمويل االسالمي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة .تم
االسترداد من مجلة االقتصاد االسالمي العالميةhttps://giem.kantakji.com/article/details/ID/263 :

 د .أحمد عثمان بابكر .)1009( .تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل االسالمية  -تجربة بعض المصارف
السودانية.
 د .محمد البلتاجي .)1004( .تمويل المشروعات الصغيرة بالمصارف اإلسالمية .مؤتمر العمل المصرفي
والمالي اإلسالمي.

 د .ياسر عبد طه الشرفا .)1021( .أهمية البنوك االسالمية في إنماء قطاع الصناعة بصيغة االستصناع
واالستصناع الموازي .غزة  -فلسطين :الجامعة االسالمية.

 سليمان ناصر ،و عواطف محسن .)1022( .تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية
االسالمية .الجزائر  -غرداية :الملتقى الدولي األول لمعهد العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التيسير.
 عبدالفتاح أحمد نصرهللا .)1009( .دراسة حول المشروعات الصغيرة في فلسطين :واقع ورؤية نقدية .بحث
دراسي ،فلسطين  -غزة.
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 غادة بنت عثمان نصيف .)1004( .دور البنوك االسالمية في تمويل المنشآت التجارية الصغيرة  -دراسة
تطبيقية في مدينة جدة  .جدة  :جامعة الملك عبد العزيز.
 محمد رجوب .)1022 ،2( .قفزات بنمو المصارف اإلسالمية في فلسطين .تم االسترداد من العربي الجديد:
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/1/31/%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%
A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8
%A9-%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86

 محمد عبدالحميد فرحان .)1024( .النمويل االسالمي للمشروعات الصغيرة ،دراسة ألهم مصادر التمويل.
األكاديمة العربية للعلوم المالية والمصرفية.
 مصرف الصفا .)1024( .نبذة عن المصرف .تم االسترداد من مصرف الصفا:
http://www.safabank.ps/ar/page/brief

 نور الدين السميري .)1029( .االقتصاد الفلسطيني قائم على المشاريع الصغيرة جد ًا لعدم اهتمام القطاع
المصرفي بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  .غزة :جامعة األزهر.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2020الباحث أكرم حمدان ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
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جمعيات المجتمع المدني بالمغرب وتحديات الديناميات الترابية (دراسة حالة)
Civil society associations in Morocco and the challenges of territorial dynamics
)(Case Study
الباحث /بنعيسى مسكين

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فاس-سايس ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس المغرب
السنة السادسة دكتوراه في الجغرافيا البشرية ،إطار بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس-المغرب

Email: benaissa.maskine@usmba.ac.ma
الباحث /عبد اللطيف مليح
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فاس ،سايس ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس المغرب
دكتوراه في الجغرافيا البشرية ،إطار بوزارة السياحة
Email: abdellatifmalih@usmba.ac.ma

الملخص:
يعد المجتمع المدني من أبرز مكونات الفاعلين بمجال ترابي ما من حيث مساهمته في التنمية بشتى أنواعها :اجتماعية،
اقتصادية ،ثقافية ومجالية ،حيث يضطلع بأدوار تنموية رائدة بحكم إلمامه بأولويات وحاجيات ساكنة المجال الذي ينتمي
إليه ،وبحكم تعدد المجاالت التي يشتغل عليها.
في الوقت الذي عرف العمل الجمعوي دينامية بعد اإلعالن عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،حيث تكاثرت
الجمعيات وهرولت نحو طلب أشكال الدعم دون أن يساهم أغلبها في بناء أو تطوير مشروع مجتمعي واضح المعالم؛
لكونها جاءت "موضة" اجتماعية ال استجابة إلشكالية تنموية محلية .تأكد هذا الضعف بالغياب الشبه التام للمجتمع
المدني في جائحة كورونا ،إذ تم إغفا ل الدور الذي تلعبه منظماته في معاضدة جهود الدولة لدفع الضرر الصحي
واالجتماعي ،واالنخراط في جهود مكافحة الوباء عبر تّفاعلها اإليجابي.
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سنبرر من خالل هذا المقال أن إضعاف الجمعيات واالستنزاف المتواصل لرأس مالها الرمزي والسياسي والرغبة
 أثقل كاهل الدولة وحرم التنمية من إسهام قوة مجتمعية في أوقات الرخاء وباألحرى في،في السيطرة عليها واحتوائها
.أوقات المحنة
. الحجر الصحي، جائحة كورونا، التنمية البشرية، العمل الجمعي، المجتمع المدني، المجال الترابي:الكلمات المفتاحية

Civil society associations in Morocco and the challenges of territorial dynamics
(Case Study)

By: Benaissa Maskine, Abdellatif Malih
Abstract:
Civil society is considered one of the most important components of actors in any given
domain in terms of its contribution to the development of all kinds: social, economic,
cultural and spatial, as it assumes pioneering developmental roles based on its knowledge
of the priorities and needs of the inhabitants of the field to which it belongs, and by virtue
of the large area of fields in which it operates.
When the government announced the National Initiative for Human Development, the
associative movement experienced a dynamic translated by an important increase and a
rush to request forms of support, without most of them contributing to building or
developing a well-defined community project, because it came as a social "fashion" not in
response to a local development problem. This weakness was confirmed by the almost
complete absence of civil society in the Corona pandemic, as the role that its organizations
play in supporting the government's efforts to face health and social damages, and to
engage in efforts to combat the epidemic through positive interaction.
Through this article, we will justify that the weakening of associations and the continuous
depletion of their symbolic and political capital and also the desire to control and contain
them has burdened the government and deprived the development from the contribution
of a societal force in times of prosperity or rather in times of adversity.
Keywords: territorial space, civil society, association work, human development,
Corona virus pandemic, quarantine.
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 . 1.مقدمة
ط َّو َر اإلنسان أشكال ومظاهر عدة ومختلفة في االنتظام االجتماعي ،تنسجم وطبيعة المرحلة المظروفة بقوانينها
وأعرافها ومنضبطة للثقافة والفكر السائدين ،والتي تنضج معها آليات اإلبداع والتطوير المجتمعي وتتأقلم بمدى تقبُّل
وجود قوة مجتمعية كمعين أو منافس للدولة ،بحسب الهاجس والنظرة التي تحكم السلطة اتجاه هذه القوة .لذلك عرف
تأثير العمل الجمعوي في الشأن العام مدا وجزرا ،وذلك بحسب المقاس وهامش المساهمة المسموح به في كل ظرفية.
شهد النسيج الجمعوي منذ اإلعالن عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دينامية متسارعة من حيث عدد الجمعيات
وتهافتها على الضفر بالدعم والمنح ،في المقابل لوحظ غيابها شبه التام في الجائحة التي تضرب البالد .فمنذ شهر
مارس  0202والعالم يعيش على إيقاع ظاهرة مرضية غير مسبوقة وهي تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-
)19

فرض على الدول مجموعة من التَّراتيب
Coronavirusالقادم من الصين ليَشمل جل أقطار المعمور ،وليَ ِ

الصّارمة لوقف تفشيه .فقد بدأت تدا ِعياته االقتصادية والسياسية تتجلى بعمق على البلدان المتقدمة قبل الدول النامية
والتي هي في طور النمو.
في المغرب تحركت الدولة -منذ بدء انتشار فيروس كورونا على المستوى الوطني-بقيادة وزارة الداخلية بمجموعة
من التدابير االحترازية ،واإلجراءات المالية واالقتصادية واالجتماعية التضامنية التي تروم مكافحة الفيروس،
والتخفيف من آثار هذه الجائحة .ومقابل اإلشادة الدولية تجاه اإلجراءات االستباقية المتخذة من طرف الدولة ،نسجل
غياب شبه تام لألحزاب ورجال األعمال ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة.
هل هذا الغياب فرضته ضرورة التباعد االجتماعي والعزلة الذاتية لمحاصرة الوباء وحماية الصحة العامة؟ أم هو
تغييب من طرف السلطة؟ وإن كان األمر كذلك ،فهل األمر يتعلق بتخوف السلطات من خطورة المرض والسعي لتجنب
االتصال غير الضروري الحتواء تفشي الفيروس بأقل الخسائر؟ أم بسبب ما تتوفر عليه الدولة من طواقم بشرية
ولوجستيكية عبر التراب الوطني ،وتفتقر إليه باقي المكونات المجتمعية؟ أم أن تبرير ذلك ينسحب إلى إرادة السلطة
للتفر د بتدبير الملف والمرحلة بعيدا عن "مزاحمة" باقي الفاعلين كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من الملفات
االجتماعية؟
في هذا المقال ،سنسلط الضوء على المساهمة المحتشمة والظهور الباهت لجمعيات المجتمع المدني في هذه الجائحة،
خصوصا إذا ما قارنا أدائها بالزخم العددي الكبير الذي تأسس بعد اإلعالن عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة
 ،0222وتهافتها على الدعم وعلى تسيير المراكز المنشأة لالستفادة من ريعها.
سنبحث عن األسباب والتداعيات مقتصرين على نموذج مقاطعة زواغة بمدينة فاس؛ والتي غدت في وقت ما 1بؤرة
النتشار الوباء بعد الزيادة المهولة في عدد اإلصابات بالفيروس في فترة الحجر الصحي.

 -1أواخر شهر أبريل سنة .0202
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 .2جمعيات المجتمع المدني بين التنظيم القانوني والسياق التاريخي
يطلق مسمى المجتمع المدني على المنظمات غير الحكومية التي ال تهدف إلى الربح ،وتضم متطوعين في العمل
الجمعوي هدفهم خدمة المجتمع من خالل تقديم مختلف الخدمات واألنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية والحقوقية،
باإلضافة إلى تنفيذ بعض المشروعات التنموية لخدمة المجتمعات المحلية وفقا لمجال عملها .كما يمكن اعتبارها "قنوات
يعبر بواسطتها عن مصالح وأهداف المجتمع الحديــث برمته ،وتمكنه من الدفاع عن نفسه بطرق سلمية ،واقفة بذلك
في مواجهة طغيان سلطة الدولة" .0إذ تسعى "الهيئات والجمعيات المدنية إلى التأثير في الحياة العامة وفي المخططات
مـن دون أن يرقى هذا التأثير إلى مستوى طرح البدائل الكبرى كما هو الشأن بالنسبة للحـزب السياسي .كما أن االنتماء
إلى هذه الجمعيات والهيئات المدنية ال يتم بالطريقة نفسها لدى الحـزب السياسي".3
 .2.2اإلطار القانوني المنظم للجمعية
يدخل تأسيس الجمعيات ضمن اإلطار القانوني للحريات العامة بالمغرب ،الذي يؤطر الحرية السياسية واالجتماعية.
مفادها أن يستطيع األفراد المشاركة في الحياة االجتماعية والتأثير على مجرى الشأن العام عن طريق تكوين جمعيات
أو عن طريق التجمع العمومي السلمي ،قصد المشاركة في االختيارات والرهانات االجتماعية التي تمس وجودهم".4
يكرس قانون الحريات العامة هيمنة السلطة على الحرية ويضع مظاهرها في قفص االتهام على اعتبار أنها تهدد
األمن العام ،إذ ال زالت الداخلية تتمتع بحق منح التراخيص بناءا على بحوث ينجزها رجال وأعوان السلطة .ورغم
التعديالت لتوسيع مجال الحرية العامة والتي فرضتها ظروف سياسة الستعادة الثقة وتأكيد الشعارات المتداولة كالمفهوم
الجديد للسلطة وتثبيت دولة الحق والقانون ،فإن ملف حقوق اإلنسان عموما يعرف تراجعات على مستوى تأسيس
الجمعيات وحرية الصحافة واإلعالم 2وحتى على مستوى األمن الشخصي الذي أصبح مهددا بقانون اإلرهاب.
أ-.تعريف الجمعية
نص الفصل األول من ظهير 1521م ،والفصل  7من القانون المعدل له سنة  1573على أن الجمعية "هي اتفاق
لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص الستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع األرباح بينهم".6
وقد أجاز المشرع لكل جمعية إمكانية الحصول على االعتراف بصفة المنفعة العمومية ،وهو األمر الذي يخولها
شخصية قانونية تمكنها من ممارسة صالحيات أوسع .وقد جاء تعديل  03يوليوز  0220للفصل  5من الظهير كما
يلي" :كل جمعية باستثناء األحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية ،أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة
بمقتضى مرسوم ،بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة اإلدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها".

 - 0البدوي ،1550 ،ص.150.
- 3الغيالني ، 0222 ،ص.16.
 -4البحري ،0223 ،ص.06 .
 -2كانت سنة  0215سنة االعتقاالت والمحاكمات بامتياز بناء على آراء أو مواقف سياسية ال تنحو منحى قناعات السلطة.
 -6الفصل األول من قانون الجمعيات .72.22
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ب .حرية تأسيس الجمعيات
تقاس الديمقراطية بوجود أربعة حقوق أو عدمها وهي :الحق في التعبير وتعددية اإلعالم ،الحق في انتخابات نزيهة
ودورية في إطار تكافؤ الفرص ،الحق في المحاكمة العادلة واستقالل القضاء ألنها تحمي الحقوق ومنها الحق في
تأسيس الجمعيات .ينص الفصل  5من الدستور على هذه الحرية ،كما يضمنها كذلك العهد الدولي في الفصل 00
المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ،والفصل  1المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وقد نظمت حرية تكوين الجمعيات بظهير  12نونبر  1521ووردت عليه تعديالت في سنة  1573م ،حيث غلبت
عليها الصبغة األمنية وذلك بالرغم من كون التوجه السياسي العام الداخلي بعد سنة  1555هو إفساح المجال أمام
مؤسسات المجتمع المدني خاصة الجمعيات التنموية؛ لمساندة الدولة للتغلب على المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي
تتخبط فيها الفئات الواسعة المهمشة والفقيرة.
ج .شروط تكوين الجمعية
تعني حرية تأسيس الجمعيات ،حرية الجمعية في اختيار أعضائها ،وحرية وضع حد لنشاطها ،وحرية الفرد في
االنخراط فيها أو االنسحاب منها .ويشترط في الجمعية أال تتنافى والقواعد المطبقة في مجال العقود وااللتزامات ،وكذا
القواعد الدستورية مثل مشروعية الجمعية وغايتها وهدفها.
تهم اإلجراءات الشكلية الجمعيات الوطنية واألجنبية على السواء ،حيث تقدم الجمعية تصريحا بالتأسيس إلى السلطة
المحلية ،ويضم مجموعة من المعلومات المرتبطة بالجمعية وبأعضائها .كما أن السلطات المحلية بدورها ملزمة بتسليم
وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحين ،على أن يتم تسليم التصريح النهائي للجمعية في أجل أقصاه  62يوما .ويع ُّد
البعض هذه اإلجراءات من السلطات اإلدارية عرقلة لتكوين الجمعياتـ ،وتضييقا على حرية التأسيس المصرح بها في
القوانين ،وهو ما يفرز تناقضات بين الممارسة والخطاب.
ح .الحقوق والوسائل التي تتمتع بها الجمعية
تتمتع الجمعية بمجموعة من الحقوق والوسائل ،إذا ما تحقق فيها شرط الصفة القانونية ،كأن تتسلم وتتصرف في
واجبات االنخراط وواجبات االشتراك ألعضائها ،7وحق االستفادة من إعانات القطاع الخاص ،1والمساعدات من
جهات أجنبية باستثناء الجمعيات ذات الصبغة السياسية حسب الفصل  .17كما تتمتع الجمعية بحق المرافعة أمام المحاكم
دون إذن خاص .أما إذا اعترف لها بالمنفعة العامة فإنها تكتسب امتيازات إضافية أهمها القيام بدون إذن مسبق بالتماس
اإلحسان العمومي أو تنظيم يانصيب مرخص بها .بالمقابل تكون الجمعية ملزمة بتقديم تقرير سنوي إلى األمانة العامة
للحكومة مصادق عليه من طرف خبير محاسب مقيد بهيئة الخبراء المحاسبين.

 -7الفصول من  5إلى .13
 - 1تعديل .1573
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خ .نهاية الجمعية
عمر الجمعية غير محدود ،ماعدا إذا كان مؤسسها قد اشترطوا عند تأسيسها تحديده بزمن معين ،ويتم وضع حد
لحياة الجمعية في ثالث حاالت :إما اختياريا عن طريق جمعها العام ،أو بمقتضى نظامها األساسي إذا كان يربط
استمرارها بتحقيق شروط معينة ،وإما عن طريق القضاء بسبب انتفاء الشرعية القانونية .كما أضاف تعديل  12أبريل
 1573حالة ثالثة وهي أن تحل إداريا عن طريق مرسوم حكومي وذلك لمدة معينة أو بصفة نهائية بسبب نشاطها الذي
تعتبره السلطة من شأنه أن يخل باألمن العام .وعلى الرغم من التعديالت التي عرفها قانون تأسيس الجمعيات ،إال أنها
لم تواكب التغيرات التي لحقت المجتمع المغربي على جميع المستويات ،حيث تبقى هذه التعديالت في جلها يطغى عليها
الهاجس األمني.
 2.2العمل الجمعوي بالمغرب :التموقع والتطور التاريخي
أطاحت منظمات المجتمع المدني "بالصيغ والتنظيمات التي كانت قائمة وخلقت صيغا وتنظيمات جديدة بديلة
كالجمعيات والنقابات مثال ،فجاءت والدة منظمات المجتمع المدني كتعبير عـن مرحلة جديدة في تاريخ هذه
المجتمعات" .5وقد شهد العمل الجمعوي بالمغرب تطورات كبيرة ،تجسد في فترة ما قبل االستعمار في الزوايا التي
كانت تعمل على " تنظيم الجهاد والحماية وتوفير السكن والغذاء والتربية والتعليم والعمل" ،12وتنظيمات التويزة
و"الجماعة والوقف التي سعت إلى زرع روح التضامن وتحريك كل عمل جماعي"

11

باإلضافة إلى الرباطات التي

"يتم االعتزال فيه قصد العبادة ،رفضا لكل مذهب مخالف للسنة ...ولمحاربة المذاهب الضالة".10
في فترة االستعمار ،تم التضييق على كل أشكال العمل الجمعوي ،وغلب عليه طابع السرية خصوصا أنه كان
واجهة إلخفاء العمل التحريري الوطني .وبحكم ارتباط المغرب بالنظم األوربية من خالل معاهدة الحماية سنة 1510م،
تم استبدال جانب من النظم العتيقة بأشكال حديثة للعمل الجمعوي مقتبسة من النماذج األوربية ،فتأسست بطنجة
باعتبارها منطقة دولية أول هذه األشكال من خالل تأسيس" جمعية المغرب" سنة  ،1511ثم جمعية "الهالل" سنة
 ،1506وفي سنة  1530تأسس "االتحاد الرياضي للرباط وسال" الذي انبثقت عنه "الكشفية الحسنية" في السنة
الموالية.13
في فترة االستقالل تأسست جمعيات رياضية وفنية وثقافية ونسائية ،وكانت أهدافها تتعلق بالتربية والتنشيط الثقافي
ورعاية النشء.

 - 5واصف ،0227 ،ص.11.
 - 12العدوني ،0225 ،ص.122 .
 - 11بوخريص ،0213 ،ص.05.
 - 10محمد ضريف ،1516 ،ص.\07 .
-13أميلي ،0224 ،ص.02 .
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ومع بناء الدولة الحديثة نشأت العديد من الجمعيات في جميع القطاعات ،غلب عليها طابع التخصص الذي غدى
ضروريا بعد التغيرات التي لحقت المجتمع المغربي في بنيته االقتصادية واالجتماعية ،خاصة بعد فرض سياسة التقويم
الهيكلي حيث برز دور المجتمع المدني محل الدولة بعد انسحابها وتخليها عن بعض أدوارها المتعلقة بالشق االجتماعي.
مبيان رقم  :2تطور عدد الجمعيات بالمغرب بين  1556و.0215

المصدر :وزارة الداخلية المغربية0215 ،
عرف النسيج الجمعوي كأحد أبرز مكونات المجتمع المدني توسعا مذهال ،حيث انتقل عدد الجمعيات بالمغرب من
 6222جمعية سنة  ،1556إلى  32222جمعية سنة  ،0220ومع انطالق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
سيعرف النسيج الجمعوي تضخما عدديا ،حيث بلغ مع نهاية المرحلة األولى سنة  0212نحو  22222جمعية ،ليصل
سنة  0211إلى أكثر من  162ألف جمعية عبر التراب الوطني 14منها  2222جمعية بمدينة فاس.
فإلن كانت الديمغرافيا الجمعوية تدل على "عافية المجتمع" ،12فإن الميدان في الوقت الحالي يؤكد على ضعف
األداء الجمعي وتراجع تأثيره وفاعليته.
فبعد االستقالل وأمال في وجود مكانة تليق به ،خاض الشباب نضاالت ومواجهات شكلّت أحداثا بينهم وبين النظام
من أجل التغيير ،خصوصا في الفترة الممتدة بين  1562و .1511ونتيجة لذلك تم تقزيم العمل الجمعي من أجل الحد
من فاعليته .ففي فترات كثيرة اكتست األشكال واألنشطة التي اشتغلت عليها الجمعيات طابع الترفيه والتثقيف ،ولم تعد
فضاءات يعبّر من خاللها الشباب بحرية عن آرائهم في تدبير الشأن العام،

 14ذكره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني ،الناطق الرسمي باسم
الحكومة ،خالل مداخلته في الجلسة االفتتاحية لجامعة التنمية االجتماعية -دورة شتاء .0211
 -12استعارها بوخريص فوزي وبثها في "تقرير نصف قرن من العمل الجمعوي".
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وهو ما أكده بعض المستجوبين والذين يرون في "الفضاء األزرق" ووسائل التواصل االجتماعي ،فضاء أرحب وأريح
للتعبير عن مواقفهم دون أي وساطة أو رقابة ،بل ولممارسة نوع من الرقابة على صناع القرار.16
أ .دينامية المجتمع المدني بعد  :2002أي تموقع تنموي أمام التزايد الكمي؟
توسع مفهوم التنمية ليشمل غايات وأهدافا ترتبط بجودة حياة البشر .إنها تنمية ال تركز على" السياسات الماكرو
اقتصادية ومؤشراتها كالناتج الوطني الخام للفرد ومستوى الدخل القومي وحجم االستثمار األجنبي " ،17وال تقاس
بوفرة السلع والقدرة على شرائها واستهالكها ،بل تتوجه إلى تحقيق كرامة اإلنسان ،وتتوجه إلى الذات "لتجعل البشر
يعيشون حاضرهم في طمأنينة وينظرون إلى مستقبلهم بكل ثقة وتفاؤل" .11وقد راهنت" فلسفة" المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية على المجتمع المدني ،حيث تضم اللجنة الجهوية ممثلي النسيج الجمعي الجهوي ،كما أن ثلث تركيبة كل من
اللجنتين اإلقليمية والمحلية من ممثلي المجتمع المدني النشيطون باألحياء المستهدفة .كما يتضمن برنامج الهشاشة تقوية
الجانب المؤسساتي عند الجمعيات ،والدعم المادي للجمعيات النشيطة بهدف مساعدتها على الرفع من أدائها وتحسين
جودة خدماتها والمساهمة في نفقات تسيير الجمعيات ومراكز االستقبال…إلخ
لمعرفة تمثالت ونظرة الفاعل السياسي والسلطة للعمل الجمعوي وتفاعله ومدى دعمه ،سنلقي نظرة على الدعم
وتمويل المنظمات والمؤسسات التطوعية والجمعيات الخيرية على صعيد مقاطعة زواغة مقارنة مع باقي مقاطعات
مدينة فاس .ففي سنة  0211بلغت مجموع المبالغ المرصودة كمنح لدعم العمل الجمعوي ما قدره  0،522مليون سنتيم،
وبلغ عدد الجمعيات المستفيدة  110جمعية.
يتراوح مقدار الدعم بين  2222و 22.222درهم .وتأتي في مقدمة الجمعيات المدعمة تلك التي تشتغل على
األنشطة ذات الطابع الثقافي ب  1.222.222درهم ،تليها الجمعيات الرياضية ب  552.222درهم ،ثم الجمعيات
التي تنشط في المجال االجتماعي ب  212.222درهم ،وفي األخير الجمعيات ذات الطابع الخيري ب 422.222
درهم وعددها جمعيتان .أما عن توزيع عدد الجمعيات المستفيدة من المنح حسب المناطق الحضرية ،فتأتي أكدال في
المرتبة األولى ب  63جمعية ،تليها زواغة ب  01جمعية ،وتأتي سهب الورد في المرتبة األخيرة ب  14جمعية بعد
كل من فاس المدينة ،سايس ،الجنانات ،شراردة والمرينيين.

 -16اعتبر عدد من المستجوبين أن هذا البديل من بين أهم األسباب في عدم انخراط الشباب في التنظيمات الجمعوية
والسياسية.
 - 17جعفري وآخرون  ،2007،ص. 10 .
 - 11مادي ،0226 ،ص .13
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جدول رقم  :2الجمعيات الممنوحة من الجماعة الحضرية لفاس برسم سنة .0211
المصدر :جدول تركيبي ملخص لمعطيات من المصلحة الثقافية بالجماعة الحضرية لفاس
الجمعيات الممنوحة

المنطقة الحضرية

عدد الجمعيات
سايس
المنحة
مبلغ
عدد الجمعيات
الشراردة
(بالدرهم)
المنحة
مبلغ
عدد الجمعيات
المرينيين
(بالدرهم)
المنحة
مبلغ
عدد الجمعيات
سهب الورد
(بالدرهم)
المنحة
مبلغ
عدد الجمعيات
الجنانات
(بالدرهم)
المنحة
مبلغ
زواغة بنسودة عدد الجمعيات
(بالدرهم)
المنحة
مبلغ
عدد الجمعيات
أكدال
(بالدرهم)
المنحة
مبلغ
عدد الجمعيات
فاس المدينة
(بالدرهم)
المنحة
مبلغ
عدد الجمعيات الممنوحة حسب كل فرع
(بالدرهم)
حجم المبالغ الممنوحة حسب كل فرع

ذات الطابع

ذات الطابع الرياضي

الرياضي فرع -كرة

–باقي الفروع-

 2القدم-
8
40 000
20 000
3
2
35 000
20 000
2
3
30 000
30 000
4
5
20 000
120 000
6
3
30 000
60 000
6
14
30 000
220 000
16
7
120 000
70 000
6
4
30 000
120 000
54
40
335 000
660 000
مجموع المبالغ الممنوحة

ذات الطابع الثقافي
0
0,00
3
60 000
1
20 000
1
20 000
6
120 000
1
20 000
20
560 000
10
200 000
42
1 000000
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ذات الطابع

ذات الطابع

االجتماعي

الخيري

11
94 000
9
67 000
7
42 000
4
34 000
3
18 000
7
49 000
20
185 000
3
21 000
44
510 000

1
200 000
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1
200 000
2
400000

مجموع
الممنوحةحسب
المبالغالممنوحة
الجمعيات
عدد
المنطقة الحضرية
22
354
000,00
/
17
182
000,00
/
16
122 000,00
14
194 000,00
18
228 000,00
28
319 000,00
63
935 000,00
24
571 000,00
عدد الجمعيات الممنوحة
182
2 905 000,00
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مبيان رقم  :2توزيع عدد الجمعيات الممنوحة من الجماعة الحضرية لفاس برسم سنة  0211حسب المقاطعات
اإلدارية.
70
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63

30
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28

24

16

22

10
0

فاس المدينة

أكدال

زواغة بنسودة

المرينيين

سايس

المصدر :الجماعة الحضرية لفاس0202 ،
يتضح من المبيان أعاله أن عدد الجمعيات الممنوحة ال تمثل إال  % 3،64من مجموع عدد الجمعيات بفاس ،مما
يؤشر على تصنيف ضمني للجمعيات الجادة من طرف المجلس المنتخب ،وقد تأ َّكد لنا بالبحث الميداني والتقصي بعد
تمحيص الوالءات لبعض الجمعيات الممنوحة ،أنها تنتمي للتيارات المعارضة ،خاصة حزبي االستقالل واالتحاد
االشتراكي .كما يمكن تفسير قلة عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم بكون الميزانية المتوفرة للمجلس والمخصصة للمنح
ال تستطيع تغطية كل الطلبات .وتبقى الجمعيات الجادة ذات الكفاءة في التسيير والقادرة على تبني طموح الساكنة
والمرافعة عليه ،ال تتجاوز السقف الوطني وهو  % 12حسب تصريح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني .فرغم التزايد الكمي لجمعيات المجتمع المدني خالل  14سنة الماضية ،ال
يزال عددها ضئيال مقارنة بعدد السكان وباحتياجاتها الفعلية ،كما أن مجاالت عملها ينقصه التنوع.
يتكون المجتمع المدني بحي المسيرة من 6 :وداديات 4 ،تعاونيات و 32جمعية .وببنسودة البركاني تتواجد  6وداديات،
 3تعاونيات و 67جمعية .وبزواغة السفلي تتواجد  2وداديات 3 ،تعاونيات و 07جمعية .وبحي سيدي الهادي -کريو
توجد  4وداديات 2 ،جمعيات وتعاونية واحدة من بين  12تعاونية متواجدة بتراب المقاطعة.
تنحصر مجاالت تدخل الجمعيات بمقاطعة زواغة في المحاور االجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية .بينما تنكب
التعاونيات بمجال الدراسة على االشتغال بالخياطة والطرز والخبازة والحلويات والنحاسيات والصناعة التقليدية
والفالحة ونجارة األلمنيوم .وتعمل الوداديات على تأطير السكان وتوفير الحراسة وتأمين النظافة وحماية البيئة وخلق
جمالية داخل الحي .وتشتكي وداديات الحي من تماطل وتهرب شريحة كبيرة من السكان من أداء الواجبات ،الشيء
الذي يؤثر سلبا على مردوديتها ويحول دون قيامها بالدور المنوط بها.
تتميز المنظمات المتواجدة بضعف أدائها ،وحضور قلة قليلة منها في العمل الميداني اليومي .وفي أحسن األحوال
تظل أنشطتها رهينة بظرفية معينة أو لخدمة مصالح خاصة.
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كما أن الجمعيات الجادة المرخصة يبقى تدخلها دون المستوى المطلوب أمام الرهانات والتحديات المطروحة،
حيث تعرف األحياء المستهدفة تواجد أعداد كبيرة من األشخاص المدمنين والمتسولين والسجناء السابقين بدون موارد،
وفئات أخرى هشة من نساء ومسنين في أوضاع صعبة ،مما يكرس مدى الهشاشة التي ال زالت تعرفها تلك األحياء.
تبرز العديد من المعوقات أمام مشاركة الجمعيات على الوجه المطلوب ومن ذلك ،اتساع دائرة الفقر واألمية،
وضعف القدرة المادية ألغلب القائمين عليها ،وضعف أو غياب الدعم .ويميز عمل أغلب الجمعيات النمطية ،حيث
تفتقر إلى تنوع في التخصصات واألنشطة .ويمكن القول إن مجمل األدوار التي تقوم بها الجمعيات ال تزال محدودة
وذات فاعلية ضعيفة وقاصرة على أن تحقق قفزة نوعية وكمية في التنمية بمختلف اتجاهاتها في أحياء ال تزال مؤشراتها
تعكس احتياجا ملحا لتوظيف كافة الجهود والطاقات واالستفادة منها لتجاوز مشكالتها المتفاقمة على أغلب األصعدة.
في الفقرة الموالية سنرى مدى حضور هذا الزخم العددي من الجمعيات في الجائحة التي تضرب المغرب والعالم
أجمع.
ب .المجتمع المدني أمام جائحة كورونا :غياب يؤكد الضعف ويكرس انفراد السلطة في الفعل المجتمعي
ساهم فيروس كورونا المستَجد في إبراز النّقائص التي تنخر القطاع الصحي واالجتماعي .ففي الوقت الذي صمدت
بلدان ،عانت أخرى بسبب النقص الحاد في اإلمكانيات المالية واللوجستية وضعف المنظومة الصحية ،مما أتر بشكل
سريع على القطاعين االقتصادي واالجتماعي .زاد من حدة العجز االعتماد على مؤهالت السلطات وإقصاء باقي
الفاعلين ،مما أثقل كاهل ا لدولة التي جمعت كل أشكال وأساليب التدخل من فرض الحجر الصحي الزجري ،وقوانين
لعقاب المخالفين للنصائح الوقائية المعتمدة ،وتعويض القاعدين عن العمل ،إلى التعريف بالوباء ،وأساليب توعية
المواطن وتنشيط الساكنة داخل بعض األحياء السكنية.
وللخروج من براثن األزمة؛ خص وصا أمام انهيار المنظومة الصحية وكثرة المهام المنوطة بالسلطة ،تم االرتكاز
على المقاربة األمنية ،15وفرض االقتطاعات على قطاع الموظفين كإسهام للمواطن في إنعاش صندوق محاربة جائحة
كورونا وحل اإلشكاالت االقتصادية واالجتماعية التي تعترض البلد .في المقابل تم إغفال الدور الذي تلعبه منظمات
المجتمع المدني في معاضدة جهود الدولة لدفع الضرر الصحي واالجتماعي ،واالنخراط في جهود مكافحة الوباء،
وذلك عبر التّفاعل اإليجابي وتوفير اإلمكانيات والطاقات البشرية التي يمكن لها أن تساهم في استنباط حلول فعالة
تساعد الدولة في مجابهة األزمات.
تضم الجمعية من حيث المبدأ أشخاصا وشبابا متطوعين وطموحين ،هاجسهم المساهمة في تنمية مجتمع تسوده
مبادئ التضامن والتكافل االجتماعي ،وتنمية روح المواطنة وتشجيع روح المبادرة .إذ هي مؤسسة للتنشئة والتربية
على القيم ،كما أنها وسيطة بين المواطن والدولة ومكملة لجهودها،

 -15تمت المراهنة على رجال السلطة لحصر الوباء وتمت االستعانة بنزول اآلليات العسكرية وسيارات الجيش إلى
الشوارع واألحياء الشعبية إلجبار الناس على االلتزام بالحجر الصحي.
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ومؤسسة ناقدة ومراقبة للسياسات العمومية لتعزيز الحكامة والشفافية والديمقراطية في التدبير .وهو ما يؤهلها
نظريا للقيام ببعض األنشطة والمهام في إدارة "جائحة كورونا" عبر التَّدخل السريع لمعالجة األوضاع المتفاقمة ،وذلك
من خالل:
 اإلسهام في التوعية والتحسيس بمخاطر الفيروس ،وطرق الوقاية منه وحمايتهم من خطره، إحداث خلية إنصات ،ومراكز لالستماع واإلرشاد لتحديد مشاغل المواطنين وتقديم النصائح المالئمة لهم، تقديم حلقات نقاش عن بعد حول قضايا لها عالقة بالوباء، تقديم الخدمات اإلنسانية والطبية واالجتماعية ،والمساعدات ال َعينيَّة من مواد تنظيف وكمامات طبية لكل منيحتاجها من الفئات الهشة،
 تقديم اإلعانات وتوزيع المواد الغذائية لفائدة األسر التي توقف معيلها عن العمل بسبب الوباء، تشجيع المواطنين على مزيد من البذل والعطاء ،والتّحلي بالمسؤولية والوعي التّام إزاء خطر الوباء، توفير المتطوعين المدربين للمساعدة في أعمال الرعاية في مناطق الحجر الصحي، اإلشراف على إقامة الدورات التدريبية للمتطوعين عبر البوابات اإللكترونية، هذا فضال عن دعم جهود التعليم عن بعد ،عبر مساندة ودعم الفئات االجتماعية المعوزة على متابعة دراسةأبنائها خالل فترة الحجر الصحي.
إال أن واقع الحال خالل الجائحة ،أكد بشكل قطعي غياب الجمعيات عن ساحة المساهمة في التخفيف من عبئ
السلطات في مجهودات مكافحة الوباء وتوعية المواطنين ،اللهم إال بعض المساهمات المحتشمة هنا وهناك ،كتثبيت
ُّ
تحث على االلتزام بالحجر الصحي ،كتب عليها عبارة " ادخل
إحدى الجمعيات لالفتة تحسيسية في مفترق الطرق
دارك تحمي راسك وناسك" .لتأكيد موضع قدم في ساحة فارغة من المساهمات الجمعوية في زمن الجائحة ،مما يبرز
انتعاش السلطوية في زمن األزمة.
فكيف تقوم الساكنة األداء الجمعوي ما بعد انطالق ورش المبادرة إلى اآلن؟ وماهي أسباب الغياب والصعف في
األداء عن الفعل المأمول والمرغوب فيه؟
 .3المجتمع المدني بين تهجين العمل الجمعوي ومطلب ترسيخ مبدأ التشارك والفعالية
 2.3مواقف وتمثالت حول جمعيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
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يضطلع المجتمع المدني بأدوار مهمة ،تعززت بعد الربيع العربي في دستور  0211الذي جعل منه نظريا شريكا
أساسيا في التنمية واإلصالح وذلك من أجل صياغة جماعية للمشروع التنموي" ،والذي يتحقق بمشاركة السكان في
الشأن العمومي".02
وقد خصصت الدولة ،موازاة مع اإلعالن عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمواال ضخمة لتمويل المشاريع
المدرة للدخل وأخرى لدعم األنشطة الثقافية والرياضية .ونتيجة لذلك ،شهد العمل الجمعوي طفرة غير مسبوقة من
حيث الكم ،كما أسس العديد من المنتخبين جمعيات محلية بهدف مزاحمة الجمعيات الجادة في الحصول على تمويالت
المبادرة ،وعدم ترك الساحة فارغة أمامها ،حيث اعتبروها جمعيات مزاحمة لهم في تكثير سواد المتعاطفين وكسب
الزخم الشعبي في المحطات االنتخابية.
فأغلب هذه الجمعيات لم تنشأ نشأة طبيعية نتيجة لحاجة واستجابة لقضية ملحة أو ظاهرة اجتماعية تحتاج جوابا
ومعالجة .إذ سجلنا أن غالبية مشاريع هذه الجمعيات ذات طابع ربحي ،تحوَّل معها العمل الجمعوي إلى مصدر جديد
للريع واالرتزاق .وقد تم توظيف هذه الجمعيات من طرف السلطات المحلية للدفاع عن مشاريع ،أو لخدمة أجندة سياسية
مثل الدعوة للتصويت اإليجابي في استفتاء دستور  ،0211ولمزاحمة وأحيانا مواجهة الحراك الشعبي الذي عرفه
المغرب فيما سمي بالربيع العربي.
مبيان رقم  :3تمثالت الجمعويين حول جمعيات المبادرة.

زيادة النسيج الجمعوي بعد المبادرة كمي ال
نوعي

86%

المحاباة في منح الدعم لبعض الجمعيات

73%

التركيز على المشاريع المدرة للربح وإغفال
الدور الثقافي

69%

100%

80%

60%

40%
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المصدر :بحث ميداني0215-0217 ،
وقد عبر  % 16من المستجوبين أن الزيادة في عدد الجمعيات بعد اإلعالن عن المبادرة كان زيادة كمية .كما صرح
 % 73منهم أن هناك نوع من المحاباة في منح الدعم لبعض الجمعيات على حساب الجمعيات الفاعلة،

20- Echkoundi , 2004, p .52.
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حيث أن بعض المراكز االجتماعية ت َّم منح تسييرها لجمعيات معينة دون االرتكاز على تجربتها وإنجازاتها ،ودون
مطالبتها بالمشروع .فقد صرح أحد الفاعلين أن " المشروع هو الذي يحتاج إلى جمعية ،في مقاربة تشاركية مقلوبة".
أفرز التقرب للسلطة والرغبة في منح الدعم ،جمعيات مستنسخة في البرامج مسخرة ألهداف ال تخدم التنمية وال
تمارس األدوار المنوطة بها ،بل تضرب بعمق العمل الجمعوي وتؤسس مجتمعا مدنيا مفرغا وهشا .وقد صرح 65
 %من الفاعلين الجمعويين ،أن عدد من جمعيات المبادرة تغفل عن الدور الثقافي ،وتركز على المشاريع المدرة للربح
السريع بعيدا عن العمل الجمعي الهادف ،حيث جعلت من المقرات والمراكز االجتماعية مشاريع يتقاسم ريعها مسؤولو
الجمعية وهو ما يتنافى مع قانون الجمعيات.
وقد مكن البحث الميداني والعينات التي تمت دراستها من استخالص الخصائص التالية ألغلب "جمعيات المبادرة":
 ضعف األداء الجمعي ،مرده أن مصدر إنشاء الجمعية ليست إشكالية وظاهرة يعرفها المجال الذي تشتغل فيه(بيئية ،ثقافية ،مدرسية )... ،إنما هي جمعيات نشأت للريع واستغالل المبادرة.
 هناك من الجمعيات من تشتغل على كل شيء وليس لها تخصص في مجال معين .فغالبية هذه الجمعيات ليستلها برامج واضحة ،وال تعرف كيف تركب مشروعها وال التسويق له ،وال تعرف كيف تشرك المواطن ألنها بعيدة
عن همومه.
 تحولت بعض المراكز التي تسيرها "جمعيات موالية" لبنايات بدون عمق وبدون رصيد نوعي ،يهم أصحابهابالدرجة األولى تحقيق الربح على حساب الفئات المعوزة ،وهو ما يناقض فلسفة المبادرة التي جاءت لتحقيق الحماية
االجتماعية لهاته الفئة.
 تعاني الجمعيات غير المح َّزبة من ضعف التمويل وضعف التكوين وغياب دخل ألداء مهماتها التربويةوالتعليمية والتكوينية.
 المراكز المسيَّرة من طرف القطاعات الحكومية أجود في خدماتها وتكويناتها وجدية تفاعلها من المراكز المسيًّّرةمن طرف الجمعيات ،إال في بعض الحاالت االستثنائية کمركز المتعدد االختصاصات إلدماج المرأة النموذجي.
هذا الضعف في األداء أكدته أزمة كورونا ،حيث غابت جمعيات المبادرة وباقي الجمعيات عن الساحة .تاركة تدبير
األزمة للمقاربة األمنية من طرف السلطات ولدرجة وعي الساكنة وطاقتها مما فرض عليها قيودا جديدة وأعباء إضافية،
مع العلم أن الفئة الكبيرة والعريضة في المجتمع تعاني من توفير قوت ما تواجه به طول مدة الحجر الصحي وباألحرى
تحملها ألعباء إضافية تمثلت في اقتناء المستلزمات الصحية المتواجدة بقلة في السوق.
 2.3عوامل الضعف والغياب وضرورة تحرير العمل الجمعي
تراجعت وظيفة المجتمع المدني وانحصرت ميادين تد ّخل الجمعيات نتيجة توالي التهميش واالستهداف الممنهج
لمؤسسات المجتمع من جراء المقاربات األمنية والسياسات التعليمية المتبعة والخطاب اإلعالمي السائد .فالتضييق على
هامش الحرية المتروك لفاعلي المجتمع المدني،
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أفرغ هذه التنظيمات من أدوارها في استيعاب وتأطير الشباب ودفعه إلى المشاركة في تدبير الشأن العام .فالنسق
االجتماعي والسياسي بالمجتمع المغربي ،وافتقار عدد من الجمعيات إلى الخبرة في مجال التدبير والديمقراطية ،والفشل
في إنجاز المشاريع ،وغياب ثقافة المشروع ،وغياب روح النقد والحوار والتواصل ،واتخاذ العمل الجمعوي حرفة ال
عمال تطوعيا …إلخ ،لم يم ّكن الشباب من تحقيق انتظاراتهم وتطلعاتهم.
إن اإلمعان في فرض الخناق على مستوى العمل الجمعوي في الجانب العملي والممارسة ،زاد من الهوة الحاصلة
بين القانون النظري وتنزيالته العملية .فاالستنزاف المتواصل -عن سبق إصرار وترصد لرأس المال السياسي
والرمزي للجمعيات ،والرغبة في السيطرة على التنظيمات الجمعوية واحتوائها خالل فترة سبعينيات وثمانينيات القرن
الماضي ،أفقد العمل الجمعوي ديناميته الحقيقية ،وجعل تلك المؤسسات االجتماعية تتخبط في إكراهات متعددة حالت
دون أن تقوم بدورها التنموي والتوعوي والسياسي واالجتماعي للرقي باإلنسان ،وبناء أو تطوير مشروع مجتمعي
واضح المعالم .فحتى جائحة كورونا يتم استغاللها لترسيخ مزيد من السلطوية ،وتحويل األزمة الصحية إلى أزمة
حقوقية تستعمل لتصفية المعارضين بدل إشراك الجميع في إجراءات حماية الصحة العامة والحفاظ على سالمة
المواطنين وحماية اقتصاد البالد.
وقد اتضح مع تمديد حالة الطوارئ والحجر الصحي ،أن المراهنة على القوة لحصر الوباء رهان خاسر ،ما لم
يسبقه تأهيل مجتمعي عبر إذكاء الوعي لمجابهة كل المخاطر التي تهدد الصحة العامة ،وتأهيل منظومة الصحة
والتعليم ،واتخاذ التدابير االجتماعية التي من شأنها ضمان استمرار الحجر الصحي.
إن اقتناع الدولة بكون استمرار الحجر الصحي وإغالق المؤسسات والشركات هو انهيار وتدمير لالقتصاد ،دفعها
إلقرار رفع إجراءات الحجر الصحي وإعادة النشاط االقتصادي ،وذلك بالرغم من استمرار الوباء وعدم التوصل للقاح
ف ًّّعال .وبالتالي فقد تم تحويل المسؤولية من الدولة إلى المواطن .فالمقاربة األمنية والمنع والصد لم تفلح في الصمود
أمام أزمة الوباء .وهو اعتراف ضمني بحاجة الدولة إلى منظمات المجتمع المدني األصيلة لتعضيد دورها ،ولتحقيق
ما قد تعجز عنه كل مؤسساتها وآالتها الدعائية؛ ليس في تدبير الطارئ الصحي فحسب ،بل في تأمين المعيش اليومي
لعموم المواطنين ،بفضل قيم التآزر والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع انطالقا من وازعها الديني واألخالقي الذي
تمليه معاني الرحم اإلنسانية ،ولما تتميز به الجمعيات كنواة للنسق المجتمعي في احتواء وتخفيف األزمات.
 .4توصيات من أجل عودة األدوار االجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني
كشفت نتائج مرحلتين من عمر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واألزمة الوبائية الحالية المتمثلة في فيروس كورونا
عن ضعف النسيج الجمعوي .كما حركت الراكد وطفا على السطح ما كان مستترا ،حيث تراجعت الشعارات الفارغة،
وبرزت حقيقة األوضاع الصحية لكل بلد ،وتع ّرت السياسات االقتصادية أمام حقيقة األرقام الناطقة بمدى اإلهمال
والتهميش لمجموعة من القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الصحة .كما سلطت الضوء على نتيجة اإلقصاء
والتهميش الممارس على الفاعل الجمعوي.
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إن فترة الحجر الصحي لحظة تاريخية زلزلت المجتمع لينصت لصوت الحكمة ولترشده إلى مواطن الزلل والخطأ
ليتًّّقيه مستقبال .لذا وجب اغتنامها .فارتفاع منسوب التضامن والمسؤولية والتضحية التي أبان عليها المواطنون وعلى
رأسهم األطر الصحية ،تتناقض مع الفردانية السياسية التي ينبغي ألصحابها إعادة النظر في مواقفها وتوجهاتها لصالح
المجتمع واإلنسان والمواطن.
ولتحرير العمل الجمعي ،وجعله يلعب دوره التوعوي التحسيسي ،ودوره الرقابي ،ودوره الميداني القائم على توفير
الرّصيد البشري المؤهل لحسن سير ونجاعة التدخل؛ وجب التعجيل بإخراج الترسانة القانونية لمالئمته والمقتضيات
الدستورية واألدوار المطلوبة للمجتمع المدني في التنمية ،والتسريع بإصالح القانون المنظم للجمعيات ،واالكتفاء
بالمراقبة الجا ّدة ألنشطتها ،من أجل إشراكه فعليا في صناعة القرار وتمكينه من أداء أدوار أكثر فعالية في أوقات
الرخاء والسلم االجتماعي وفي األزمات التي تعرفها البالد.
ًّ
مستقبال ،نقترح بعض التوصيات وهي كالتالي:
لذلك ولتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة األزمات
 إعداد جيل جديد من الجمعيات العاملة في مجال إدارة الطوارئ، دعم الشراكة بين الجمعيات ،وتثمين أدوار المجتمع المدني الحيوية عند الرخاء والسلم االجتماعي ،ليظهرخراجها عند األزمات والمصائب،
 ضرورة إشراك ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في برامج التدريب والدورات التي تنظمها مصالح الدولةالالمركزية في مسألة تقوية القدرات لمواجهة األزمات وإدارة الطوارئ،
 وضع دليل عمل لتنسيق جهود مؤسسات المجتمع المدني في إدارة الطوارئ، إنشاء لجان إقليمية ومحلية إلدارة األزمات ،وضم ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني في عضويتها، -إنشاء اتحاد للتنسيق بين الجمعيات وتبادل التجارب الناجحة.

 .2خاتمة
أصبح الفاعلون الجمعويون "يغطون مجاالت حساسة في حياة المواطنين ويتقلدون مسؤوليات جسيمة ،كانت إلى
أمد قريب حكرا على المؤسسات الحكومية .فدور الجمعيات لم يعد مقتصرا على ملء الفراغ أو التنشيط ،ولكن سارت
محاضن للتربية والتكوين والتأطير وأوراشا للعمل ومؤسسات للتحسيس والتوعية ووسيلة للتضامن والتكافل ،وقنوات
للتأثير على صانعي وجبهات للنضال وصناعة الرأي العام ،بل عن الجمعيات استطاعت أن تحقق ما عجزت الحكومات
واألحزاب عن تحقيقه" ،01وذلك لما تمتلكه من قوة وقدرة على التحرك السريع والفعال وبأبسط الوسائل بفضل عملها
الميداني واليومي مع السكان وقربها من المواطن وعملها الدائم بجانبه ،وبحكم توفرها على امتداد جغرافي وبشري
مهم .لذلك يشير بعض " المحللين إلى أنه إذا كان هناك شيء ما يتحرك اليوم في المغرب،

 - 01صدقي ،)0222( ،ص.12.
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فهو بالفعل المجتمع المدني" ،00إذ يعتبر حقال تنتعش فيه روح المسؤولية بشكل جماعي ،ويتم فيه دفع الشباب نحو
تحرير طاقتهم وبلورة إمكانياتهم من أجل تحقيق تنمية تكون في خدمة المجتمع قبل أن تكون في خدمة الجمعية.
إن وعي الفاعل العام والخاص بالظاهرة الجمعوية وترك المجال لممارسة جادة ألدوارها في إطار "توزيع
الصالحيات بين المجتمع والدولة ،بدل أن يكون أداة وصاية للدولة على المجتمع" ،03سيزيد للدولة قوة إضافية تمكن
من مضاعفة المجهود العمومي للتصدي لكل الظواهر ،من أجل مغرب حديث وديمقراطي يستفيد من كل إمكانياته
البشرية .فإلن كان للجمعيات دور أساسي في الظروف العادية للمجتمع ،فهو أكثر أهمية في الظروف الخاصة.
فهل سيتم استثمار ظرفية الجائحة للتدرب على التعاضد المجتمعي ،وخدمات الحماية االجتماعية والقانونية،
وخدمات الصحة النفسية ،وخدمات التوعية العامة عبر مواقع التواصل االجتماعي واإلعالم ،وتقوية قدرات األطر
لألزمات ،ورفع منسوب الوعي والثقة خصوصا مع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تروم دعم
الفاعلين والجمعيات العاملة في ميدان محاربة الهشاشة؟
 .6قائمة المراجع:
المراجع باللغة العربية
 البدوي عبد الرزاق .)1550( .المجتمع المدني .مجلة آفاق ،عدد.4/3 العدوني ،عصام .)0225( .المجتمع المدني في المغرب المفهوم والسياق .العدد الخامس. الغيالني ،محمد .)0222( .محنة المجتمع المدني :مفارقات الوظيفة ورهانات االستقاللية (الطبعة األولى) .دفاتروجهة نظر ( ،)6مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.
 المصدق ،رقية .)1555( .الحريات العامة وحقوق اإلنسان .المنشورات المحلية المغربية لإلدارة المحلية والتنمية. أميلي ،حسن .)0224( .العمل الجمعوي بالمغرب :التاريخ والهوية .منشورات الجمعية المغربية لتربية الشبيبة،الرباط المغرب.
 بوخريص ،فوزي .)0213( .مدخل إلى سوسيولوجيا الجمعيات .منشورات افريقيا الشرق. جعفري ،سعيد .وآخرون .)0227( .المبادرة الوطنية للتنمية البشرية :السياق العام ،األسس واآلليات ،القراراتوالمهارات المطلوبة (الطبعة الثانية) .الدار البيضاء المغرب.
 صدقي ،أحمد .)0222( .دليل الجمعيات في مشاريع التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة .مطبعة أميمة المغرب. ضريف ،محمد .)1516( .مؤسسة الزوايا بالمغرب .المجلة المغربية لعلم االجتماع السياسي ،العدد األول .الرباطالمغرب.

22 - Roque, 2004, p.3.
 - 03المصدق ،1555 ،ص.77.
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ملخص البحث:
زادت المخاطر االقتصادية في الفترة األخيرة منذ بدأيه انتشار فيروس كورونا المستجد في اغلبيه دول العالم علي جميع
قطاعات الصناعة والتجارة الدولية مما اثر علي سالسل التوريد العالمية وتعطيلها في بعض الدول اضافه الي توقف عجله
االنتاج ومحركاته في بعض الصناعات والخدمات اللوجستية او بطئ في عمل خطوط االنتاج المحلية وتعطيل عمليات
االستيراد والتصدير المحتمل في بعض االوقات مما ادي الي ظهور سالسل االمداد والتوريد ببه هشة والذي قد يكون
بسبب تمركز بعض الصناعات العالمية في دوله معينه واحتكار بعض الدول لبعض الصناعات األخرى
الكلمات المفتاحية :فيروس كورونا ،كوفيد –  ،21سالسل االمداد والتموين ،الخدمات اللوجستية.
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A scientific and statistical study on the impact of increasing rates of Corona virus on
the quality of the performance of supply chains in Egypt

By: Ahmed Samir khorshid Abd Elrahem

Abstract:
Economic risks have increased in the last period since the beginning of the spread of the new
Corona virus in most countries of the world on all sectors of industry and international trade,
which affected global supply chains and disrupted them in some countries in addition to the
suspension of the production wheel and its engines in some industries and logistical services
or slow work Local production lines and the disruption of potential import and export
operations at some times, which led to the emergence of semi-fragile supply and supply
chains, which may be due to the concentration of some global industries in a particular
country and the monopoly of some countries for some other industries.

Keywords: Coronavirus, Covid-19, supply chains, logistics.

اإلهداء
لمن دواعي سروري ان اقدم هذه الدراسة العلمية الي وطني الحبيبة والغالية مصر والتي عشت علي اراضيها واكلت من خيرها
 فانه في ظل تكريس وتوجيه الجهود المبذولة لقطاعات الدولة المختلفة، وبربت من نيلها وتعلمت بها ونضجت ورزقت منها
خاصه ألفراد القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية وجميع افراد الطاقم الطبي المصري للحد من انتشار فيروس كورونا
 ويمثل هذا البحث جزء من رد الجميل الي مصرنا الحبيبة والذي قد يساعد ان يكون بارقه امل في تقديم الحلول االقتصادية،
لمواجهه مخاطر زيادة معدالت فيروس كورونا وتأثيرها السلبي علي مستوي جودة اداء سالسل االمداد والتموين في مصر في
. الوقت الراهن
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المبحث االول :اإلطار العام للدراسة

.1
( )1-1تمهيد:

 زادت المخاطر االقتصادية في الفترة األخيرة منذ بدأيه انتشار فيروس كورونا المستجد في اغلبيه دول العالم
علي جميع قطاعات الصناعة والتجارة الدولية مما اثر علي سالسل التوريد العالمية وتعطيلها في بعض الدول
اضافه الي توقف عجله االنتاج ومحركاته في بعض الصناعات والخدمات اللوجستية او بطئ في عمل خطوط
االنتاج المحلية وتعطيل عمليات االستيراد والتصدير المحتمل في بعض االوقات مما ادي الي ظهور سالسل
االمداد والتوريد ببه هشة والذي قد يكون بسبب تمركز بعض الصناعات العالمية في دوله معينه واحتكار بعض
الدول لبعض الصناعات األخرى .
 والجدير بالذكر زيادة صعوبة انتقال االفراد وبحن المنتجات وجميع أبكل البضائع وصعوبة تقديم بعض
الخدمات الطبية والسياحية والدينية نتيجة لتوقف حركه النقل وبطئها بشكل عام على مستوي اغلبيه دول العالم.
 واستنادا لما هو مذكور اعاله فان هذه الدراسة تسعي الي توضيح االثر المحتمل لفيروس كورونا على مستوي
جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر اضافه الي النتائج التي تم التوصل اليها والتوصيات لمواجهه
مخاطر الفيروس المحتملة على سالسل االمداد.
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( )2-1متغيرات الدراسة:
 المتغير التابع في الدراسة :سالسل االمداد والتموين.
 المتغير المستقل في الدراسة :فيروس كورونا.



( )3-1مشكله الدراسة:
 تكمن مشكله البحث في توضيح مدى التأثير المحتمل من انتشار فيروس كورونا وذلك على سالسل االمداد
والتوريد في مصر واكتشاف طبيعة العالقة بينهما.
 واستنادا الي ما ذكر سالفا يمكن اظهار مشكله الدراسة من خالل اثاره االسئله االتيه :
 )2هل توجد عالقة بين زيادة معدالت فيروس كورونا وسالسل االمداد والتموين في مصر؟
 )1هل يوجد عالقة بين انتشار فيروس كورونا في مصر واستيراد المواد الخام من الخارج؟
 )0ها يوجد عالقة بين استراتيجيات تسعير بعض الصناعات والخدمات في مصر وبين انتشار فيروس كورونا؟
 )1هل يوجد عالقة بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين مستوي جوده الخدمات اللوجستية في مصر؟
 )1ما هو تأثير زيادة معدالت فيروس كورونا على مستوي رضاء العمالء في مصر؟



( )4-1فرضيات الدراسة:
 تم صياغة الفرضيات الخاصة بالدراسة كاالتي والتي ستخضع لالختبار:
 .2الفرضية االولي :H1



يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا ومستوي جوده سالسل االمداد
والتموين في مصر.

 .1الفرضية الثانية :H2



يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وحركه استيراد المواد الخام
والمنتجات من الخارج.

 .0الفرضية الثالثة :H3
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يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين انخفاض مستوي رضاء
العمالء.

 .1الفرضية الرابعة :H4



يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين تأخير توصيل المنتج او

الخدمة في الوقت المناسب للمستهلك النهائي.
 .1الفرضية الخامسة :H5



يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين ارتفاع اسعار المنتجات
والخدمات في مصر.



( )5-1اهداف الدراسة:
 الهدف الرئيسي من الدراسة هو قياس مدي مخاطر االثر المحتمل لفيروس كورونا المستجد وتأثيره على مستوي
جوده اداء سالسل االمداد والتموين وذلك من خالل تحقيق االهداف األتية:
 .2ان يتم توضيح وتفسيرا لعالقة بين فيروس كورونا المستجد ومستوي جوده سالسل االمداد والتموين واألنشطة
اللوجستية في مصر.
 .1معرفه العوامل المؤثرة على مستوي جوده عمليات االستيراد والتصدير نتيجة زيادة معدالت فيروس كورونا.
 .0تفسير ظاهره االستراتيجيات التسعيرية المتباينة لبعض الصناعات نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في
مصر.
 .1تفسير العالقة بين معدالت فيروس كورونا ومستوي اداء الخدمات اللوجستية المقدمة في مصر.
 .1توضيح الحلول البديلة نتيجة تعطل سالسل االمداد والتموين نتيجة انتشار فيروس كورونا.



( )6-1اهميه الدراسة:
 تستمد الدراسة اهميتها من توضيح الحلول البديلة عن التعطل المحتمل لسالسل االمداد والتوريد وتعطل عمليات
النقل اللوجستية بين الدول نتيجة زيادة معدالت انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثير تلك االنتشار على مستوي
جوده سالسل االمداد والتموين في مصر.
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 وتعد هذه الدراسة بدأيه للقيام بالعديد من الدارسات القادمة لمعرفه اهميه العوامل المؤثرة على مستوي جوده اداء
سالسل االمداد والتموين في مصر نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 وتفسير العالقة بين انتشار الفيروس والعوامل المؤثرة علي حركه النقل والعمليات اللوجستية وجميع الخدمات
اللوجستية من خدمات طبيه وسياحيه وصناعيه وتجاريه وتخزينيه وتتبع عمليات التوريد البري والجوي
والبحري.

 )7-1( حدود الدراسة:
تتضمن حدود الدراسة االتي:
 الحدود المكانية :تتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة في عينه مختاره من المنشآت التجارية والصناعية والخدمية
الحكومية منها والخاصة في نطاق جمهوريه مصر العربية.
 الحدود الزمنية :تتمثل الحدود الزمنية للدراسة خالل الفترات األتية:
 .2الفترة االولى :منذ بدأيه اكتشاف اول حاله لفيروس كورونا في مصر بتاريخ 1717-1-21م وحتى نهاية
بهر مارس بتاريخ  1717/0/02م
 .1الفترة الثانية :بدأيه انتشار الفيروس في مصر بتاريخ  1717/1/2حتى 1717/1/07
 .0الفترة الثالثة :بدأيه فتره ذروه الفيروس في مصر بتاريخ  1717/1/2حتى 1717/1/07
 الحدود البشرية :تتمثل في الموظفين العاملين الذين لهم صله وعالقة وثيقة بسالسل االمداد والتموين داخل
الحدود المكانية :في جمهوريه مصر العربية.



( )8-1محددات الدراسة:
ا .قياس المتغير التابع للدراسة وايضاح وتفسير العالقة المحتملة بين مخاطر انتشار معدالت فيروس كورونا
علي سالسل امداد وتموين بعض القطاعات في مصر من خالل جمع المعلومات وتحويلها الي بيانات إحصائية
من خالل تقديم نموذج استبيان لبعض هيئات القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في مصر
ب .عمل مقابالت وزيارات ميدانيه في بعض المؤسسات ممن لهم عالقة بسالسل االمداد والتموين في مصر.
ج .قياس المتغير المستقل للدراسة والتي بملت قياس معدالت فيروس كورونا المستجد في مصر منذ تاريخ بداية
اكتشاف اول حاله للفيروس بتاريخ 1717/1/21م حتى 1717/1/07م .
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( )9-1التعريفات التطبيقية واإلجرائية للدراسة:
 .1فيروس كورونا:
" فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان .ومن المعروف أن
عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض
األبد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية (ميرس) والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) .ويسبب
فيروس كورونا ال ُمكتشف مؤخراً مرض كوفيد( ." 21-تعريف منظمه الصحة العالمية)( .منظمة الصحة العالمية،
2

 ،1721مرض فيروس كورونا (كوفيد((21-
 .2مرض كوفيد:19-

" مرض كوفيد 21-هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا .ولم يكن هناك أي علم
بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون األول /ديسمبر  .1721وقد
تحوّل كوفيد 21-اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم "( .تعريف منظمه الصحة العالمية)( .منظمة الصحة
1

العالمية ،1721 ،مرض فيروس كورونا (كوفيد((21-

(صوره ملتقطه لفيروس كورونا من قرب)
 .3سالسل االمداد والتموين:

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

1

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

2
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هي مجموعه العمليات واألنشطة اللوجستية التي تتم من بدء توريد المنتج او الخدمة او المادة الخام مرورا بمراكز
التخزين ووصوال في النهاية الي مراكز االستهالك والمستهلك النهائي.
 .4االقتصاد القومي:
" National Economyهو علم االقتصاد الذي يدرس ناتج كل أمة من وجهة النظر االقتصادية باعتبارها
كائن اقتصادي لهُ بيئته وظروفه الخاصة .وبالرغم من إن إجراءات الدول قد تختلف وتتباين فيما بينها من حيث
تـخصصها الزراعي أو الصناعي ،إال أن وحدة اللغة والتعامل في الدولة الواحدة تعطي صفة الشمول
لوحدة النظام االقتصادي فيها " (الدجفي حسن2100 ،م ،ويكبيديا)

0

 .2المبحث الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة
( )1-2اإلطار النظري:
سالسل االمداد والتموين :تعتبر ببكه سالسل االمداد والتموين نموذج متكامل من الموردين والعمالء والمستهلكين
والوكالء والموزعين وهيئات النقل المختلفة بين مكونات السلسلة والمؤسسات المالية اضافه الي مجموعه من
التدفقات العكسية متمثلة في التدفقات المالية العكسية من العمالء والمستهلكين والبضاعة التالفة والغير صالحه
للعرض او االستخدام.
وتهدف سالسل االمداد الي تناغم وتوافق جميع مكونات السلسلة والتي تؤدي الي تحقيق نجاح كافة مكونات السلسلة
وتحقيق ربح مناسب لجميع مالكو السلسلة.
وتتضمن سلسله االمداد جميع العمليات اللوجستية التي تتضمن عمليات الشراء والبيع والتخزين والمناولة والتعبئة
والتغليف والنقل والتوزيع بدءا من منطقه التوريد مرورا بقناه االمداد المادي وصوال الي مراكز التخزين مرورا
بقناه التوزيع المادي وصوال الي مراكز االستهالك وتتأثر جوده اداء مستوي السلسلة بعمليات االستيراد والتصدير
التي تتم من خاللها فمع انتشار األوبئة على مستوي العالم تتأثر حركه النقل والعمليات اللوجستية بين الدول.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D9%88%D9%85%D
9%8A
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و في ظل انتشار فيروس كورونا وتزايده بشكل ملحوظ تسعي جميع المؤسسات والمنظمات اإلنتاجية والصناعية
والخدمية في مصر الى توفير المواد الخام الخاصة بخطوط االنتاج في حين انه في بعض االحيان تواجهه سلسله
االمداد صعوبة في توفير التدفقات المالية الالزمة او التدفقات البشرية الالزمة إلنهاء عمليات واجراءات االستيراد
والتصدير فقد يواجه بعض مالكو المصانع والشركات التجارية وجود اصابات بفيروس كورونا الحدي موظفيها
ووقتئذ تقوم هذه الشركات والمؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة باتخاذ اجراءات وتدابير احترازيه للحد من
انتشار المرض والذي يؤدي الي تعطل في سريان سلسله االمداد والتموين والتوقف بشكل مؤقت للعمليات اللوجستية
بين مكونات السلسلة.
وقد تواجهه الحكومة اضطرابات غير مسبوقة في ببكه سلسله االمداد منذ بداية اكتشاف الفيروس وانتشاره نظرا
إلقبال المستهلكين علي براء بعض المنتجات والسلع بطلب غير معلوم وفي بعض االحيان بشكل عشوائي مما
يؤدي الي ضعف محتمل في سالسل االمداد والتموين نظرا للنفاذ المحتمل للمواد الخام والسلع االستهالكية في
االسواق وخاصه في ظل النظريات السائدة قبل انتشار الفيروس لتقليل المخزون االستراتيجي لتقليل التكاليف وفي
ظل ارتفاع اسعار بعض المواد الخام نظرا لنقص االنتاج نتيجة لعدم التخطيط السابق علي انتشار الفيروس في
مصر فيجب ان تتمتع سالسل االمداد بالمرونة في االوقات الحالية والقادمة وذلك في ظل بحث جميع الموردين
علي تخفيض التكاليف وتقليل الوقت المستغرق في التوريد.
ولضمان سريان تدفقات العمليات واألنشطة اللوجستية في سالسل االمداد والتي ستؤدي الي سرعه االستجابة
لطلبات وتلبيه واحتياجات العمالء والمستهلكين فيجب ان تتوفر للحكومة المعلومات الكافية والالزمة للمنتجات
والمواد الخام المعرضة للخطر من خالل توضيح هويه جميع الموردين وما هي البدائل المتاحة المتواجدة ألدراجها
بسالسل االمداد والتموين.
وفي ظل ان معظم الصناعات في مصر تعتمد على استيراد المواد الخام لها من دوله
الصين ومنذ بداية انتشار الفيروس بها تم اصدار ما يقرب من  0777تصريح من موردين
الصين بتعرضهم لظروف قهريه تمنعهم من التوريد.
واخيرا هناك مخاطر اقتصاديه ضخمه تهدد سالسل اإلمداد التي قد يكون تصميمها ضعيف وغير قوي لتحملها
هذه الجائحة بما يكفي للتعامل مع اآلثار الناتجة لهذه الكارثة فقد تكون سالسل التوريد التي تم تخطيطها لتناسب
احتياجات االعمال قبل اكتشاف الفيروس هشة للغاية بحيث ان هذه االضطرابات امر غير متوقع حدوثه من قبل
فقد يكون تصميم وتخطيط سلسله االمداد جزء من المشكلة واالضطرابات الناتجة عن جائحه فيروس كورونا وليس
حل او لمواجهه هذا الوباء.
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( )2-2الدراسات السابقة:



وباستعراض بعض الدراسات السابقة عن هذه الدراسة ونظرا لحداثه مشكله الدراسة في هذا المجال كاالتي:

 دراسة لجنه االمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب اسيا (االسكوا) حول اثار فيروس كورونا:
بعنوان 8.3 :ماليين يقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب فيروس كورونا
وهدفت هذه الدراسة انه " ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية بعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة اإلقليمية
داعمةً للجهود الوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألبخاص المعرّضين للمخاطر".
 تقرير رئيس غرفه تجاره االتحاد االوروبي بعنوان التحذير من نقص المضادات الحيويه بسبب فيروس
كورونا .واضح التقرير بانه من المحتمل ان تواجه الصيدليات في جميع انحاء العالم نقصا في المضادات
الحيوية واألدوية األخرى إذا لم يتم حل مشاكل االمدادات بعد انتشار فيروس كورونا في الصين( .صحيفة
1

بوابة األهرام اإللكترونية 1717 ،م)

 مقاالت وتقارير اخباريه من خالل البيانات اإلحصائية واإلعالمية المحلية والعالمية والتي تم نشرها اعالميا
على المواقع اإللكترونية بدءا من فتره اكتشاف فيروس كورونا في مصر بتاريخ  1717/1/21حتى
 1717/1/07والتي سيتم االخذ بها كمؤبر مبدئي لوجود هذه العالقة االحتمالية بين زيادة معدالت فيروس
كورونا ومستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين ويذكر على سبيل المثال وليس الحصر:
 )2منشور البنك المركزي المصري والذي افاد فيه بان " انخفض احتياطي مصر من النقد األجنبي خالل بهري
مارس وأبريل الماضيين بنحو  0.1مليار دوالر ليصل إلى  00مليار دوالر ،وذلك بعد خروج نحو 21
مليار دوالر من استثمارات األجانب في أدوات الدين الحكومية ،بحسب تقديرات وكالة موديز للتصنيف
االئتماني ".
" )1وتوقعت موديز حدوث ارتفاع مؤقت في عجز الحساب الجاري إلى  %1.1من الناتج المحلي اإلجمالي في
العام المالي الجاري ،وهو ما يتفق مع توقعات نعمان خالد بأن يكون العجز بين  1و ،%1وأن تصل الفجوة
التمويلية إلى بين  21و 20مليار دوالر".
عيد مصطفي ،1717 ،كيف سيتأثر اقتصاد مصر من تداعيات أزمة فيروس كورونا؟ (تحليل) ،موقع
مصراوي.

http://gate.ahram.org.eg/News/2373078.aspx
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 )0تقرير صندوق النقد الدولي " :أن تقرير صندوق النقد الدولي توقع تراجع معدل النمو االقتصادي لمصر إلى
 %1في  ،1717و %1.0في  1712مقارنة بـ %1.6في  1721علما ً بأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في
منطقة الشرق الوسط وبمال أفريقيا التي سيظل بها معدل النمو “موجب” بحسب تقديرات الصندوق أما
بالنسبة للدول المستوردة للنفط فتشير األرقام إلى تراجع كبير للدول المنتجة والمصدرة للنفط مثل دول الخليج
العربي بنسب تتفاوت ما بين  %1-إلى  %1-في ".1717
"وأوضح أن معدالت البطالة في مصر والتضخم في الحدود المتوقعة ما بين  %0.6في عام  1721إلى
 %27.0في  1717ومن المتوقع أن تصل إلى  %22.6للعام المالي المقبل  1712ما يستوجب إجراءات
سريعة لدعم المشروعات كثيفة العمالة وتحفيز أكبر لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واالستثمار
في المجاالت الجديدة على مستوى كافة المحافظات لتوفير فرص عمل"( .محي الدين محمود 1717 ،م،
جريدة البورصة)

1

 " )1قال رجل األعمال العربي الدكتور طالل أبو غزالة ،رئيس مجموعة بركات طالل أبو غزالة الدولية ،إن
القطاع الخاص سيعيش مع تبعات فيروس كورونا لمدة عام وسيتضرر منها بشدة ،مشيراً إلى أهمية تغير
الشركات خططتها للتعايش مع الجائحة على أنها واقع مستمر".
" )1وحول حجم الخسائر المالية واالقتصادية المتوقعة ،أكد الدكتور طالل ابو غزالة ،أنه ال يمكن ألحد التنبؤ
بحجم الخسائر ألننا نعيش ازمة تباعتها المتوقعة ستكون أخطر من مرحلة الكساد العالمي لم تتعامل معها اي
دولة من قبل".
" )6وحول القطاع الخاص ودوره في تجاوز أزمة كورونا أكد رجل االعمال “أبو غزالة” ،انه ال توجد أي دولة
تتعامل مع القطاع الخاص كما يجب في عصر يمتلك فيه المعرفة ويتحكم في كافة وسائل االنتاج وصانع للثروات،
قائال ” :في وقت األزمات ال توجد أهمية أو قيمة للمواد األولية او الثروات المصرفية ،فالثروة الحقيقة في اإلبداع
واإلبتكار"( .ابو غزالة طالل ،1717 ،أزمة كورونا ستفرض نفسها على القطاع الخاص لمدة عام ،صحيفة
المال اإللكترونية)

( )3-2ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

https://alborsaanews.com/2020/04/23/1323756
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تعد هذه الدراسة من الدراسات التي قامت بشكل تحليلي واحصائي وبمولي لدراسة مخاطر فيروس كورونا
على مستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر وذلك على بعض مؤسسات المجتمع المصري
سواء الصناعية او التجارية او الخدمية.



وتتميز هذه الدراسة عن سابقتها من الدراسات واالبحاث بانها قامت بدراسة األنشطة والعمليات اللوجستية
سواء الصناعية او التجارية او الخدمية وتوضيح وتفسير العالقة المحتملة بين انتشار فيروس كورونا ومستوي
جوده اداء سالسل االمداد والتوريد وبيان موقف الموردين من ظروف التوريد المختلفة منذ بداية الجائحة
واظهار العالقة بين االستراتيجيات التسعيرية المتباينة لبعض الصناعات وبين انتشار فيروس كورونا المستجد
في مصر وذلك على سالسل االمداد والتموين.



كما تستمد اهميه هذه الدراسة الحالية في الوقت الراهن لمواجهه المخاطر المحتملة النتشار فيروس كورونا
المستجد من الحاجة الماسة للبحث عن الحلول والتوصيات االقتصادية نتيجة لضعف سالسل االمداد والتموين
وتوقف العمل بشكل كامل او بشكل جزئي بكثير من المصانع والشركات خالل هذه الفترة في بعض الصناعات
والخدمات والتي ستؤثر بالسلب على مستوي سالسل االمداد والتوريد لمصرنا الغالية.



وتعتبر هذه الدراسة بداية للعديد من الدراسات المحتملة والتي ستؤدي حتميا الي كثرة الحلول االقتصادية
المقدمة والتي قد تكون أكثر تخصصا في المجاالت المختلفة وفي سالسل التوريد والتي بدورها ستؤدي الي
تغيير وجهه النظر االقتصادية للمؤسسات في تعامالتها مع بعضها البعض او مع كافة المواطنين وذلك لدعم
سالسل االمداد والتموين والتي ستؤثر على مستوي مستوى االقتصاد القومي بشكل عام.

( )4-2دراسة مقارنه للحدود الزمنية للدراسة:



وتتضمن الدراسة دراسة معدالت حاالت المصابون بفيروس كورونا والمتعافون والوفيات خالل عدد 270
يوم بدءا يوم من تاريخ ( 1717/1/21بداية اكتشاف اول حاله صينيه في مصر) وحتى تاريخ 1717/1/07
والتي توضح دراسة إحصائية للمتغير المستقل وهو معدالت فيروس كورونا.



وتم تقسيم فتره الحدود الزمنية للدراسة على ثالثة فترات زمنيه تبين مؤبرات ومعدالت انتشار الفيروس في
مصر خالل  270يوم بدءا من  1717/1/21الي  1717/1/07كاالتي:
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الفترات
الفترة االولي

التاريخ

اجمالي الفترة باليوم

اجمالي المصابون

اجمالي المتعافون

اجمالي الوفيات

عدد المصابون خالل الفترة

عدد المتعافون خالل الفترة

عدد الوفيات خالل الفترة

متوسط عدد المصابون خالل الفترة

متوسط عدد المتعافون خالل الفترة

متوسط عدد الوفيات خالل الفترة

معدل عدد االصابات

معدل المتعافون

معدل الوفيات

14/2/2020:31/3/2020

47

710

157

46

710

157

46

15.11

3.34

0.98

0

0

0

الفترة الثانية

1/4/2020:30/4/2020

30

5537

1381

392

4827

1224

346

160.90

40.80

7.52 7.80 6.80 11.53

الفترة الثالثة

1/5/2020:30/5/2020

30

5693 23449

913

4312 17912

521

1.51 3.52 3.71 17.37 143.73 597.07

متوسط عدد الحاالت اليومية
متوسط عدد الحاالت خالل
الساعة

219

53

9

107
9.13

2.22

0.36

 ويتم احتساب نسبه معدل اصابات فيروس كورونا خالل كل فتره وذك من اجمالي عدد االصابات االجمالي خالل
كل الفترة للحدود الزمنية للدراسة ( 270يوم) وذلك كاالتي:
 النسبة = مجموع االصابات خالل الفترة الواحدة مقسوم على اجمالي عدد الحاالت المصابة خالل الفترات الثالثة
مضروبا في .111
نسبه معدل االصابات خالل الفترة الواحدة لفيروس كورونا من اجمالي
عدد االصابات خالل  117يوم
النسبة

460

الفترة االولي
%3.127

الفترة

الفترة

الثانية

الثالثة

%20.59

%76.39
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معدل حاالت االصابه خالل الفتره

3

2

1

17912

4827

710

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Series1

معدل شفاء الحاالت خالل الفتره الواحده

3

2

1

4312

1224

157

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Series1

معدل حاالت الوفاه خالل الفتره الواحده
600
500
400
300
200
100

461

3

2

1

521

346

46

0
Series1
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متوسط عدد الحاالت اليوميه خالل الفتره من
 14/0/0202حتي  / 32/5/0202اجمالي
المده 127يوم
250
219

200

150
Series1

100
53

50
9

اجمالي المصابون

اجمالي المتعافون

0

اجمالي الوفيات

متوسط عدد الحاالت خالل الساعه الواحده
للفتره من  14/0/0202حتي 32/5/0202
 /اجمالي المده 127يوم
10.00
8.00

4.00

Axis Title

6.00

2.00
اجمالي المصابون
9.13



اجمالي المتعافون
2.22

اجمالي الوفيات
0.36

0.00
Series1

( )5-2اسباب توقع العالقة االحتمالية بين متغيرات الدراسة:
 من خالل القرارات التي قامت الحكومة المصرية باتخاذها منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا المستجد في
مصر وبالرجوع الي القرارات واالحصائيات التي قامت بإصدارها لبعض الهيئات الحكومية والخاصة
واتخاذها لبعض التدابير االحترازية لمواجهه انتشار الفيروس والتي كان منها بعض اجراءات الغلق الكلي
او الجزئي لبعض الهيئات والمؤسسات او المحال التجارية او اجراءات العمل من المنازل لبعض الموظفين
والهيئات او تأجيل مواعيد الدراسة او االلتزام بفتح بعض المحال التجارية في مواعيد معينه علي مدار اليوم
462
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او ايقاف بعض األنشطة بشكل كامل مثل ايقاف عمل النشاط الرياضي واألنشطة الترفيهية وانديه الجيم
وايقاف ايضا بعض المؤسسات الخدمية كإيقاف حركه النقل الجوي واقتصارها علي رجوع العالقين
المصريين فقط من الدول األجنبية وايقاف ايضا وحدات مرور تراخيص المركبات ومكاتب توثيق الشهر
العقاري وذلك بعض الوقت واعاده فتحها بشكل جزئي فيما بعد وغيرها الكثير من القرارات التي تم اصدارها
منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا في مصر بتاريخ  1717/1/21م حتي انتهاء الحدود الزمنية للدراسة
بتاريخ 1717/1/07م ونتيجة لكل هذه القرارات والتي حتما ستؤدي الي احتماليه تأثير انتشار معدالت
فيروس كورونا علي مستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر.

 .3المبحث الثالث :اجراءات وتطبيقات الدراسة
( )1-3منهج الدراسة:
 هدف الدراسة الحالية هو ايضاح وتفسير العالقة بين زيادة معدالت انتشار فيروس كورونا و والتي لها االثر
علي اضطراب مستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر ومحاوله الوصول الي حلول اقتصاديه
وبامله لدعم سالسل االمداد والتموين وايجاد حلول وبدائل للمشاكل التي تواجهه وتعيق عمل سالسل االمداد
نتيجة انتشار فيروس كورونا.
 ولقد اتبع الباحث في دراسته الحالية المنهج الوصفي التحليلي عن طريق دراسة تحليليه للواقع وعمل المسح
الميداني للحصول على البيانات من المصدر الرئيسي لها من خالل عمل نموذج استبيان لطرح بعض األسئلة
على عينات البحث المستهدفة ثم معالجه وتحليل هذه البيانات احصائيا للوصول في النهاية الي اختبار
فرضيات الدراسة السابق ذكرها واإلجابة عن التساؤالت التي تم طرحها في مشكله الدراسة.
 اضافه الي بعض الزيارات الميدانية والمقابالت التي تيسر لنا عملها.
( )2-3مجتمع الدراسة:
 يتكون مجتمع الدراسة من موظفي اإلدارة العامة للمؤسسات في التخصصات التي لها عالقة بسالسل االمداد
والتموين سواء الصناعية والتجارية او الخدمية في عدد  17مؤسسه حكومية وخاصه صناعيه وتجاريه
وخدميه وتم استبعاد  1مؤسسات ليصبح العدد االجمالي  01مؤسسه وتم تقسيمها كاالتي:
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نشاط الشركة
اسم الشركة
المسلسل
صناعي
سامسونج
1
صناعي
اوليمبيك
2
صناعي
لوروا
3
صناعي
السويدي للكابالت
4
صناعي
السعودية لألمالح
5
صناعي
الموزعون
6
صناعي
لييز
7
صناعي
حول العالم
8
صناعي
مونجيني
9
صناعي
ارما
10
صناعي
اإلسكندرية للكيماويات والمنظفات
11
صناعي
نستله
12
صناعي
ليفر
13
صناعي
افكو
14
صناعي
البردي لصناعه الوريقات
15
نشاط الشركة
اسم الشركة
المسلسل
تجاري
سنتر شاهين
1
تجاري
رنين
2
تجاري
خير زمان
3
تجاري
الصعيدي لتوزيع المواد الغذائية
4
تجاري
المتحدة للتجارة والتوكيالت
5
تجاري
سوزوكي لالستيراد
6
تجاري
التوحيد والنور للتجارة
7
تجاري
الراية للتجارة والتوريدات
8
تجاري
اوالد رجب للتجارة
9
تجاري
بيبي كالس الستيراد مالبس االطفال
10
نشاط الشركة
اسم الشركة
المسلسل
خدمي
مستشفى االمل
1
خدمي
شركه المجد لخدمات النقل البري
2
خدمي
مطار القاهرة الدولي
3
خدمي
العز للسياحة الدينية
4
خدمي
المصرية لالتصاالت We
5

464

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

6
7
8
9
10

صيدليه العزبي
فندق انتركونتيننتال
ميناء العين السخنه
محطه بنزينه توتال
مجموعه اسما جروب للشحن

خدمي
خدمي
خدمي
خدمي
خدمي

( )3-3عينه الدراسة:
تم تحديد حجم العينة من خالل عدد  17مؤسسه مختلفة األنشطة وتم استرداد عدد  36استمارة استبانة (بنسبه 90
 %من اجمالي االستبيانات) وتم استبعاد عدد  1نموذج استبانة (بنسبه  )% 7.71لعدم كفاءته للتحليل االحصائي
ليصبح عدد االستبيانات الصالحة للتحليل االحصائي هي  01استمارة استبانة لعدد  01مؤسسه (بنسبه % 00.1
من اجمالي االستبيانات) وتعد تلك النسبة مقبولة إلجراء التحليل االحصائي علي مشكله الدراسة.
( )4-3ادوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات:
لقد اعتمدت الدراسة على االدوات األتية للحصول على المعلومات الوصفية والبيانات اإلحصائية من خالل:
 .2من خالل تصميم نموذج لالستبانة (البيانات األولية) علي عينه مختاره من المجتمع للحصول علي أكبر
قدر من البيانات والمعلومات الستكمال الجانب التطبيقي والعملي للدراسة ومن ثم معالجه أسئلة االستبانة
وتحويلها الي بيانات إحصائية ورقميه واختبار فرضياتها.
 .1المعالجة اإلحصائية وتحليل البيانات التي جمعها من خالل نموذج االستبيان.
 .0المقابالت والزيارات الميدانية.

وقد تتضمن نموذج االستبانة على عدد من المتغيرات من حيث:
 .2مستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين.
 .1معدل عمليات سريان تدفق المنتج والخدمة.
 .0معدل حركه عمليات االستيراد من الخارج.
 .1معدل ارتفاع اسعار المنتجات والخدمات.
 .1مستوي رضاء العمالء وتقديم المنتج في الوقت المناسب.
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 .6معدالت التدفقات المالية والبشرية.
 .0حجم المبيعات.
 وتم االستناد في الدراسة الي اسلوب المقياس الثنائي في عدد  1أسئلة (من فقره  2الي  )1وسؤاالن مفتوحان
(من  6الي  )0وتم استبعادهما لتباين اآلراء بشكل واضح من افراد العينة وصعوبة وضعهما للتحليل
االحصائي.
نعم ال

( )5-3صدق وثبات اداه الدراسة:
اوال :صدق اداه الدراسة:
 تم االستعانة بنخبه واصحاب الخبرات من العاملين بمجال سالسل االمداد والتموين في مصر من بعض
المؤسسات وتم االخذ بمالحظتهم وذلك بهدف جعل المقياس أكثر دقه وموضوعيه.

ثانيا :ثبات اداه الدراسة:
 تم حساب معامل كرونباخ الفا للتأكد من ثبات اداه القياس للتثبت من العوامل الموجودة باالستبانة وبالرغم من
ان قيمه المعامل المثلي غير محدده اال انه تم االتفاق في احدي الدراسات علي ان ( ALPHA ≥ .60علي
انه يعتبر من الجانب التطبيقي في العلوم اإلدارية واإلنسانية نسبه مقبولة .) Sekaran ,2003
 معامل الثبات البعاد ومتغيرات االستبيان (باستخدام معامل كرونباخ الفا) :
األسئلة

البعد (المتغير)

عدد
الفقرات

نعم

ال

االجما
لي

اجمالي السؤال
االول

مستوي جوده اداء سالسل االمداد

1

31

4

35

88.57%

اجمالي السؤال
الثاني

درجه تأثير عمليات االستيراد

1

26

9

35

74.29%

اجمالي السؤال
الثالث

معدالت ارتفاع االسعار

1

14

21

35

60.00%
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اجمالي السؤال
الرابع

مستوي تواجد الخدمة والمنتج في الوقت
المناسب

1

26

9

35

74.29%

اجمالي السؤال
الخامس

مستوي رضاء العمالء

1

22

13

35

62.86%

5

119

56

175

70.86%

23.8
0

11.2
0

االجمالي
الوسط الحسابي لإلجابة بنعم  /ال

 ويتضح ان معامل الثبات لكافة ابعاد االستبيان  % 07.06وتعتبر نسبه مقبولة يتضح من خاللها ترابط فقرات
االستبيان.
 ويتبين لنا من النتائج السابقة ان اعلي معامل الفا كان للبعد الرئيسي واالساسي لالستبيان وهو مستوي جوده اداء
سالسل االمداد والتموين بنسبه  % 00.10وان اقل معامل الفا هو لبعد معدالت ارتفاع االسعار بنسبه .% 67
 وباستخدام الوسط الحسابي يتضح ان متوسط اإلجابة بنعم هو  10.07فرد.
 وباستخدام الوسط الحسابي يتضح ان متوسط اإلجابة بـ ال هو  22.17فرد.
 وباستخدام المدي لحساب الفرق بين اعلي معامل واقل معامل حصل على مستوي ثبات محدد كاالتي:
10.10 = 67 – 00.10 

( )6-3المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:


من اجل الوصول الي تحليل البيانات واختبار الفرضيات احصائيا فقد تم استخدام االساليب اإلحصائية األتية في
الدراسة:
 .2معامل كورنباخ الفا.
 .1الوسط الحسابي.
 .0المدى.
 .1االنحراف المعياري.
 .1الوسيط.
 .6النسب المئوية.
 .0الوزن النسبية (الترجيحي).
 .0المنوال.
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.4المبحث الرابع :النتائج واختبار الفرضيات
( )1-4المؤشرات اإلحصائية لمتغيرات الدراسة:

 يعد الهدف االساسي من المؤبرات اإلحصائية هو معرفه اتجاهات اإلجابة ألفراد العينة والتي تم اعتمادها لقياس
العالقة المحتملة بين زيادة انتشار معدالت فيروس كورونا ومستوي جوده اداء سالسل االمداد ودرجه تأثيرها على
عمليات االستيراد ومعدل ارتفاع االسعار ومستوي مدي تواجد المنتج والخدمة في الوقت المناسب ومستوي رضاء
العمالء من تقديم المنتج او الخدمة.
 فقد تم استخدام اسلوب تحديد الوزن النسبي (الترجيحي) لكل بعد (متغير) وتم حساب الوسط الحسابي والنسبة
المئوية والمدي واالنحراف المعياري والوسيط والمنوال لجميع االبعاد في فقرات االستبيان كما يلي:

البعد (المتغير)

نعم

ال

االجمالي

الوزن النسبي

مستوي تواجد الخدمة والمنتج في الوقت
المناسب

26

9

35

15%

مستوي رضاء العمالء

22

13

35

15%

االجمالي

119

56

175

100
%

الوسط الحسابي

23.8
0

11.2
0

35.0
0
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المعالجة الرياضية
(ال)
المعالجة الرياضية
(نعم)

معدالت ارتفاع االسعار

14

21

35

10%

النسبة المئوية
(نعم)

درجه تأثير عمليات االستيراد

26

9

35

20%

النسبة المئوية
(ال)

مستوي جوده اداء سالسل االمداد

31

4

35

40%

0.3
5
0.1
5
0.0
4
0.1
1
0.0
9
0.7
5

0.0
5
0.0
5
0.0
6
0.0
4
0.0
6
0.2
5

89
%
74
%
40
%
74
%
63
%
68
%

11
%
26
%
60
%
26
%
37
%
32
%
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 ويتم حساب مقاييس النزعة المركزية عن طريق حساب الوسيط في جميع فقرات اإلجابة (نعم) كاالتي:
()21/11/16/02
 الوسيط = (11 = 1 ÷ )11+16
 ويتم حساب الوسيط في جميع فقرات اإلجابة (ال) كاالتي)1/1/20/12( :
 الوسيط = (22 = 1 ÷ )1+20
 ويتم حساب المنوال في جميع فقرات اإلجابة (نعم) كاالتي :قيمته  16لتكرارها مرتان.
 ويتم حساب المنوال في جميع فقرات اإلجابة (ال) كاالتي :قيمته  1لتكرارها مرتان.
 ويتم حساب مقاييس التشتت عن طريق حساب المدي في جميع فقرات اإلجابة (نعم) كاالتي:



20 = 21 -02

 ويتم حساب المدي في جميع فقرات اإلجابة (ال) كاالتي:
20 = 1 -12 
 ويتم حساب االنحراف المعياري في جميع فقرات اإلجابة (نعم) كاالتي:



= 11 = 1 ÷ 221 = 11+21+16+16+02

106 = 11 × 11 



101+216+606+606+16 )11(11+)21(21+)16(16+)16(16+)02(02
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

1110
= ــــــــــــــــ = 110.6
1
469

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

= 4.75 = 11.6 = 106 – 110.6
 ويتم حساب االنحراف المعياري في جميع فقرات اإلجابة (ال) كاالتي:



= 22.1 = 1 ÷ 16 = 20 + 1+ 12 + 1 + 1

211.11= 22.1×22.1 



)20(20+)1(1+)12(12+)1(1+)1(1

261+02+112+02+26

= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

1
000
ــــــــــ = 210.6

=
1

= 5.67 = 01.26 = 211.11 – 210.6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )2-4اختبار فرضيات الدراسة:
 .2تم وضع فرضيات الدراسة االحتمالية لدراسة واقعها وطبيعتها واكتشاف العالقة بين متغيرات الدراسة والبحث
عن وجود العالقات من عدمه لوضع توصيات البحث بناء على تلك النتائج.
من وجهه نظرك اقتصاديا هل يوجد عالقة بين انتشار فيروس كورونا في مصر وبين سالسل االمداد والتموين الخاصة بمؤسساتكم؟

 .1الفرضية االولي : H1
يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا ومستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر
النشاط الخدمي

النشاط الصناعي

النشاط التجاري

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

نعم

90%

80%

100%

89%

ال

10%

20%

0%

11%

االجمالي

100%

100%

100%

100%

الرد
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 ويتبين من الرد علي الفرضية االولي من خالل عينات الدراسة التي تم اختيارها ان  % 17من قطاع األنشطة الخدمية
و % 07من قطاع األنشطة الصناعية و % 277من قطاع األنشطة التجارية موافقون علي وجود عالقة بين زيادة
معدالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين مستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر بينما يري
 % 27من قطاع األنشطة الخدمية و % 17من قطاع األنشطة الصناعية و  % 7من قطاع األنشطة التجارية انه ال
يوجد عالقة بين معدالت فيروس كورونا ومستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر ويالحظ ارتفاع نسبه
الموافقة علي وجود العالقة ويرجع ذلك الي وجود الكثير من األنشطة والعمليات اللوجستية التي تعطلت منذ اكتشاف
الفيروس والتي تتم منذ بدء توريد المواد الخام والمنتجات والخدمات من مصادر توريدها وصوال في النهاية الي
المستهلك او المستخدم النهائي.



ويتبين ايضا ان النتيجة اإلجمالية للمعالجة الرياضية لجميع األنشطة موافقه على وجود هذه العالقة بنسبه % 01
وتعتبر هذه النسبة قوية جدا وهو ما يؤكد صحة الفرضية االولي.

الفرضيه االولي
120%
100%

80%
60%
40%
20%
0%

النشاط الخدمي
90%

النشاط الصناعي
80%

النشاط التجاري
100%

Series1

10%

20%

0%

Series2

من وجهه نظرك هل تأثرت عمليات استيراد السلع والمنتجات الخاصة بالمؤسسة بالسلب مع زيادة انتشار فيروس كورونا
في مصر ادي الي تعطيل عمليات البيع والشراء؟
 .2الفرضية الثانية : H1
يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وحركه استيراد المواد الخام والمنتجات من الخارج
الرد
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النشاط الخدمي

النشاط الصناعي

النشاط التجاري

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة اإلجمالية
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نعم

80%

73%

70%

74%

ال

20%

27%

30%

26%

االجمالي

100%

100%

100%

100%

 ويتبين من الرد علي الفرضية الثانية من خالل عينات الدراسة التي تم اختيارها ان  % 07من قطاع األنشطة
الخدمية و % 00من قطاع األنشطة الصناعية و % 07من قطاع األنشطة التجارية موافقون علي وجود عالقة بين
زيادة معدالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين عمليات استيراد المواد الخام والمنتجات بينما يري % 17
من قطاع األنشطة الخدمية و % 10من قطاع األنشطة الصناعية و  % 07من قطاع األنشطة التجارية انه ال يوجد
عالقة بين معدالت فيروس كورونا وبين عمليات استيراد المواد الخام والمنتجات من الخارج ويالحظ ارتفاع نسبه
الموافقة النسبية في النشاط الصناعي عنه في النشاط التجاري علي وجود العالقة وذلك يرجع الي اعتماد اغلبيه
المصانع علي استيراد معظم المواد الخام في مراحل التصنيع المختلفة مقارنه بالمؤسسات التجارية والتي تكتفي
باستيراد منتج تام الصنع مبابره.



ويتبين ايضا ان النتيجة اإلجمالية للمعالجة الرياضية لجميع األنشطة موافقه على وجود هذه العالقة بنسبه % 01
وتعتبر هذه النسبة قوية وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثانية.

الفرضيه الثانيه
90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
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0%

النشاط الخدمي
80%

النشاط الصناعي
73%

النشاط التجاري
70%

Series1

20%

27%

30%

Series2
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من وجهه نظرك مع انتشار فيروس كورونا في مصر هل أثر ذلك بالسلب علي مستويات تواجد السلع والمنتجات
والخدمات الخاصة بمؤسساتكم للعمالء في السوق المستهدف الخاص بمؤسساتكم ادي ذلك بالسلب علي مستويات رضاء
العميل؟
 .3الفرضية الثالثة : H1
يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين انخفاض مستوي رضاء العمالء
النشاط الخدمي

النشاط الصناعي

النشاط التجاري

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

نعم

90%

47%

60%

63%

ال

10%

53%

40%

37%

االجمالي

100%

100%

100%

100%

الرد

النسبة اإلجمالية

 ويتبين من الرد علي الفرضية الثالثة من خالل عينات الدراسة التي تم اختيارها ان  % 17من قطاع األنشطة
الخدمية و  % 10من قطاع األنشطة الصناعية و  % 67من قطاع األنشطة التجارية موافقون علي وجود عالقة
بين زيادة معدالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين انخفاض مستوي رضاء العمالء بينما يري  % 27من
قطاع األنشطة الخدمية و % 10من قطاع األنشطة الصناعية و  % 17من قطاع األنشطة التجارية انه ال يوجد
عالقة بين معدالت فيروس كورونا وبين انخفاض مستوي رضاء العمالء ويالحظ انخفاض نسبه الموافقين النسبية
علي وجود العالقة في النشاط الصناعي عنه في النشاط التجاري وايضا الخدمي وذلك يرجع الي التزايد في
عمليات الشراء التي تمت في بداية انتشار الفيروس من  1717/1/21حتي  1717/0/02ألغلبيه السلع االستهالكية
واالستراتيجية والتموينية وايضا جميع انواع المنظفات والمطهرات والمناديل الورقية فيتضح من وجهه النظر
الصناعية انه قام باستيفاء جميع طلبات العمالء بينما تتضح وجهه النظر مع الفرضية البحثية بوجود العالقة متمثلة
في القطاع التجاري متمثلة في المحال التجارية وخاصه سالسل السوبر ماركت التي تواجد بها نقص بديد في
بعض االصناف مما اثر بالسلب علي رضاء العمالء لديهم في السوق المستهدف من وجهه النظر التجارية او
الشرائية .
 ويتبين ايضا ان النتيجة اإلجمالية للمعالجة الرياضية لجميع األنشطة موافقه على وجود هذه العالقة بنسبه % 60
وتعتبر هذه النسبة متوسطة وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة.
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هل تأثرت الخدمات اللوجستية المصاحبة لتقديم المنتج للعمالء في الوقت المناسب لهم بالسلب منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا حتى
 2121/5/31وتسبب ذلك في تأخير وصول طلبات واحتياجات العمالء في الوقت المناسب لهم او تأجيلها او الغائها؟

 .4الفرضية الرابعة : H1
يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين تأخير توصيل المنتج او الخدمة في الوقت المناسب للمستهلك
النهائي

النشاط الخدمي
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74%

ال

20%

40%
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26%

االجمالي

100%

100%

100%

100%

الرد

النسبة اإلجمالية

 ويتبين من الرد علي الفرضية الرابعة من خالل عينات الدراسة التي تم اختيارها ان  % 07من قطاع األنشطة
الخدمية و % 67من قطاع األنشطة الصناعية و % 17من قطاع األنشطة التجارية موافقون علي وجود عالقة بين
زيادة معدالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين مستوي تواجد الخدمة والمنتج في الوقت المناسب بينما
يري  % 17من قطاع األنشطة الخدمية و  % 17من قطاع األنشطة الصناعية و % 27من قطاع األنشطة التجارية
انه ال يوجد عالقة بين معدالت فيروس كورونا وبين مستوي تواجد الخدمة والمنتج في الوقت المناسب ويالحظ
ارتفاع نسبه الموافقة النسبية في النشاط التجاري مقارنه بباقي األنشطة وذلك علي وجود العالقة وذلك يرجع الي
وقوع الشركات التجارية والتوزيع كالمحال التجارية والسوبر ماركت بين المورد او الموزع او الوكيل والعميل
النهائي مما اثر بالسلب علي تقديم المنتج في الوقت المناسب للمستهلك النهائي.
 ويتبين ايضا ان النتيجة اإلجمالية للمعالجة الرياضية لجميع األنشطة موافقه على وجود هذه العالقة بنسبه % 01
وتعتبر هذه النسبة قوية وهو ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة.
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هل تم ارتفاع اسعار في بعض السلع والمنتجات والخدمات من قبل الموردين منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا بتاريخ
 2121/2/14حتى  2121/5/31ادي الي اضطراب في اسعار المنتجات والسلع والخدمات الخاصة بمؤسساتكم؟

 .5الفرضية الخامسة : H1
يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين ارتفاع اسعار المنتجات والخدمات في مصر
النشاط التجاري
النشاط الصناعي
النشاط الخدمي
النسبة اإلجمالية
الرد
النسبة المئوية
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40%
60%
33%
20%
نعم
60%
40%
67%
80%
ال
100%
100%
100%
100%
االجمالي

 ويتبين من الرد على الفرضية الخامسة من خالل عينات الدراسة التي تم اختيارها ان  % 17من قطاع األنشطة
الخدمية و % 00من قطاع األنشطة الصناعية و % 67من قطاع األنشطة التجارية موافقون علي وجود عالقة بين
زيادة معدالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين ارتفاع اسعار المنتجات والخدمات في مصر بينما يري 07
 %من قطاع األنشطة الخدمية و  % 60من قطاع األنشطة الصناعية و  % 17من قطاع األنشطة التجارية انه ال
يوجد عالقة بين معدالت فيروس كورونا وبين ارتفاع اسعار المنتجات والخدمات في مصر.
 ويتضح ان هذه النتائج تخالف صحة الفرضية الخامسة وهو ما يعطي بارقه امل عن عدم ارتفاع اسعار المنتجات
والخدمات بشكل نسبي مع مالحظه ارتفاع نسبه الموافقة علي وجود العالقة في النشاط التجاري وهذا يدل على انه
يوجد بعض المنتجات تامه الصنع التي تم ارتفاعها
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 ويتبين ايضا ان النتيجة اإلجمالية للمعالجة الرياضية لجميع األنشطة غير موافقه علي وجود هذه العالقة بنسبه 67
 %وموافقون علي وجود العالقة بنسبه . % 17
 وعلى هذا االساس يتم رفض الفرضية الخامسة  H1وقبول الفرضية الصفرية (فرضيه العدم )H0
" ال يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين ارتفاع اسعار المنتجات والخدمات
في مصر".
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 .2المقابالت والزيارات الميدانية:
 تيسر لنا اجراء عده مقابالت بخصيه مع ثالثة مؤسسات احداهما خدميه واألخرى صناعيه واألخرى تجاريه
لها عالقة باالستيراد كاالتي:
 .2زيارة إحدى فروع سالسل التوحيد والنور (نشاط تجاري له عالقة باالستيراد)
 .1زيارة إحدى فروع قطاعات القاهرة الكبرى للشركة المصرية لالتصاالت ( WEنشاط خدمي).
 .0مقابله مع إحدى الموظفين بإدارة االمداد والتموين بشركه ارما الصناعية.
وسنقوم بسرد ما توصلنا اليه من نتائج ومالحظات حول هذه الزيارات والمقابالت الميدانية:

 .1زيارة احدي فروع سالسل التوحيد والنور (شركه تجاريه له عالقة باالستيراد).
 وتم التوصل الي هذه النتائج من خالل المقابلة:
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 تم مالحظه عدم وجود الكثير من المنتجات المستوردة لديهم بالفرع في منطقه العرض بنسبه  % 07عن
الظروف الطبيعية قبل انتشار الفيروس وتم اإلفادة بانه نظرا لبطيء عمليات االستيراد وتأثرها بانتشار فيروس
كورونا واتخاذ التدابير االحترازية والتي من بانها البطيء في عمليات التوريد للسالسل.
 ارتفاع اسعار بعض المنتجات بنسبه  % 27 : % 1والتي لها عالقة بأدوات التعقيم وتم اإلفادة بانه نظرا
الرتفاع اسعار منتجات بعض الموردين وزيادة الطلب عليها وقله المعروض.
 تم مالحظه زيادة الطلب على االدوات الرياضية بنسبه حوالي  % 07والتي من بانها ان تقوم بتقويه جهاز
المناعة لألفراد وخاصه وقت جلوسهم والعمل من المنزل ونتيجة اغالق األندية الرياضية وأنديه الجيم والتي
من بانها عدم التمكن من ممارسه الرياضة والبحث عن بديل وبراء االدوات الرياضية.
 نفاذ مخزون بعض المنتجات والذي من بانه تأخير عمليات التوريد لنفس السلع خالل فتره قصيره مما ادي
الي انخفاض مستوي رضاء العمالء بنسبه .% 17
 استياء بعض العمالء لعدم وجود خدمه التوصيل للمنازل لبعض السلع وعدم امكانيه الشراء من خالل ببكات
التسوق االلكتروني.
 .2زيارة إحدى فروع قطاعات القاهرة الكبرى للشركة المصرية لالتصاالت ( WEنشاط خدمي)
 وتم التوصل الي هذه النتائج من خالل المقابلة:
 تم اإلفادة بانه تم مالحظه ارتفاع معدالت بيع خدمه االنترنت المنزلي بشكل ملحوظ لألفراد بنسبه % 17
وانخفاض معدل بيع خدمات االنترنت للشركات بنسبه  % 17ويرجع ذلك تنفيذ لقرار مزاوله العمل االداري
من المنزل.
 تم انشاء ما يسمي بالمحفظة اإللكترونية لدفع العميل من خاللها مقابل الحصول على الخدمة وبدون تكاليف
اداريه.
 تأخير وصول خدمه توصيل التليفون االرضي وخدمات االنترنت المنزلي الي العمالء نتيجة الطلب المتزايد
عليها وتخفيض نسبه العمالة الفنية بنسبه  % 17مما أثر بالسلب على مستوي رضاء العمالء بنسبه  % 67عن
الظروف الطبيعية.
 لم يتم ارتفاع في اسعار الخدمة مطلقا سواء على العمالء الحاليين او العمالء الجدد.
 انخفاض مخزون بعض المواد الخام المستخدمة لتوصيل الخدمة بنسبه  % 17مثل كابل الفايبر واألجهزة
السلكية والالسلكية (الراوتر) بسبب بطيء عمليات االستيراد واالكتفاء بالمخزون الحالي بالمخازن المركزية
والذي سيؤدي الي تأخير وصول الخدمة للمستخدم النهائي.
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 .3مقابله مع إحدى موظفي اداره االمداد والتموين بشركه ارما الصناعية:
 وتم التوصل الي هذه النتائج من خالل المقابلة:
 تم اإلفادة بارتفاع ملحوظ في حجم المبيعات وخاصه خالل الفترة من منتصف بهر فبراير -2020وحتي نهاية
بهر مارس  2020 -بنسبه  % 07عن السنه الماضية خالل ذات الفترة .
 يوجد مخزون كافي لمده تقارب من اربعه أبهر قادمه من المواد الخام المستخدمة في عمليات االنتاج.
 يوجد تأخير نسبي في عمليات االنتاج لزيادة الطلب على منتجات النظافة بشكل عام وانه سيتم حل المشكلة عن
طريق زيادة ساعات العمل وزيادة الشيفتات للعمال بالمصنع.

 .5المبحث الخامس :مناقشه نتائج وتوصيات الدراسة
( )1-5المقدمة:
 يتناول هذا المبحث اهم االستنتاجات التي تم التوصل اليها في ضوء النتائج السابقة للدراسة والتي يترتب عليها
التوصيات والحلول االقتصادية المقترحة من قبل الباحث مرتكزة على النتائج واالحصائيات والعالقات التي تم
التوصل اليها.

( )2-5االستنتاجات:
 اثبتت نتائج البحث صحه اربعه فرضيات من الفرضيات الخمسة وتم رفض صحه الفرضية الخامسة لعدم
تطابقها مع نتيجة االستبيان الذي تم تجميعه من خالل عينه الدراسة المختارة وايضا هناك عده نتائج اخري تم
التوصل اليها:
 .2ان جائحه كورونا منذ ظهورها في مصر بتاريخ  1717/1/21وقد اثرت باإليجاب في حجم المبيعات علي
بعض القطاعات مثل محال السوبر ماركت فقد زاد حجم المبيعات بشكل ملحوظ جدا في الفترة من
 1717/1/17حتي  1717/0/02وخاصه في جميع منتجات النظافة والمطهرات وادوات التعقيم مثل اصناف
478

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

الكلوريكس وجميع منظفات االسطح وجميع انواع صابون االيدي المطهرة ومن ناحيه اخري زادت معدالت
الطلب علي المنتجات والسلع االستهالكية األساسية للمجتمع المصري مثل الزيوت واالرز والمكرونة
والصلصة وتم مالحظه ايضا زيادة حجم المبيعات علي االصناف الغذائية التي لها عالقة بالتعقيم والتي من
الممكن استخدامها كمطهر مثل الملح والخل .
 .1تم زيادة عمليات التحويالت المالية بين البنوك واالبخاص للخوف من تداول االوراق المالية وتغيير سلوك
العميل الي طرق دفع اخري غير التعامل النقدي او الكاش كالدفع بالفيزا او بالماستر كارد او من خالل قسائم
الشراء.
 .0ان زيادة الطلب واالقبال الكبير على ادوات التعقيم كالكمامات ومحلول الكحول وجميع انواع الصابون المعقم
لأليدي ادي الي ظهور جشع واستغالل بعض التجار وارتفاع اسعار بعض المنتجات في بعض المناطق وادي
ايضا الي ظهور منتجات وادوات غير اصليه مما ادي الي ظهور سوق سوداء لهذه المنتجات وبأسعار اعلي
بكثير من تكاليف انتاجها.
 .1تم زيادة الطلب علي خدمه توصيل الطلبات للمنازل نتيجة خوف العميل من االختالط والتكدس في مكان بيع
المنتج او الخدمة.
 .1ال بديل عن االهتمام بالقطاع الصحي والطبي من قبل الحكومة وتعظيم ميزانيه وزاره الصحة والحفاظ على
جميع مكونات المنظومة الصحية.
 .6انه بالرغم من اكتشاف العديد من الحاالت المصابة بالفيروس بالعديد من المؤسسات الخدمية او الصناعية او
التجارية منذ بداية الجائحة اال ان حركه االنتاج والتوزيع لم تتوقف اال لبعض الوقت فقط وهي فتره االغالق
التي تمر بها المؤسسة لحين تعقيم المنشاة واعاده الفتح مره اخري او توقف الخدمة او تقديم المنتج خالل ساعات
الحظر المقررة فقط.
 .0تم زيادة الطلب واالقبال من خالل العمالء على اجراء اغلب عمليات الشراء ألغراضهم من خالل التسوق عبر
االنترنت وهذا يدل على تغيير سلوك المستهلك في عمليه الشراء وان التكنولوجيا لها دور هام وفعال في تغيير
سلوك الشراء للعميل.
 .0تم استنتاج ان تعظيم وزيادة حجم المبيعات في بعض الصناعات هو نتيجة الطلب العشوائي للعميل والغير مبرر
في بعض االحيان ونتيجته هو خوف المستهلك من نفاذ بعض المنتجات من االسواق او مد فتره الحظر في
البالد او الخوف من االغالق الكامل وعدم القدرة على براء احتياجاتهم اليومية مما ادي الي تخزين الكثير من
العمالء للمنتجات مما ادي الي ارتفاع نسبي في بعض المنتجات نتيجة زيادة الطلب وقله المعروض.
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 .1ان زيادة معدالت اإلصابة بفيروس كورونا ادي الي تعطيل حركه الطيران فيما عدا العالقين فقط في البالد
األجنبية وذلك أثر بالسلب على القطاع الخدمي لشركات الطيران والمالحة الجوية وأثر ايضا بالسلب على حجم
مبيعات بركات السياحة الداخلية والخارجية سواء الدينية او بغرض الترفيه او بغرض التعليم او بغرض العمل.
 .27انه مع زيادة انتشار الفيروس تم اغالق عمل الفنادق والقري السياحية وذلك أثر بالسلب علي حركه السياحة
الداخلية للبالد مما ادي الي حدوث خسائر كبيره ألصحاب الفنادق والقري السياحية وال سيما جميع العاملين
بقطاع السياحة والذي قد يؤدي الي ارتفاع نسبه البطالة.
 .22ان زيادة معدالت فيروس كورونا في مصر ادي الي وجود فرص بيعيه لبعض المؤسسات والشركات والمصانع
للتخلص من المخزون الراكد لديها وتحقيق مبيعات وارباح ضخمه في وقت قصير نسبيا وفي المقابل ادي في
بعض الصناعات األخرى الي حاله من الركود وتهديد لكيان وجود المؤسسة ذاتها وتعرضها لخسائر مؤكده.
 .21ان تعطيل حركه االستيراد من الخارج للمواد الخام والمنتجات المستوردة ادي الي تعطيل الكثير من طلبات
العمالء او الغائها وعدم تسليمهم في الوقت المناسب لهم وذلك التأخير ادي الي البطيء في االستجابة لطلب
العمالء.
 .20ان مع زيادة معدالت فيروس كورونا تم تعليق األنشطة الدراسية واغالق المدارس والجامعات وتعطيل العملية
التعليمية بأكملها واالكتفاء بتقديم االبحاث العلمية واصدار التكليفات للطالب لنيل درجات النجاح وانه ال بديل
عن تطبيق وتفعيل نظام التعليم عن بعد وسرعه العمل علي تنفذه اليته خالل الفترة المقبلة.
 .21تأثرت حركه التدفقات البشرية في بعض القطاعات والمؤسسات نتيجة عمل بعض المؤسسات الحكومية والخاصة
بالعمل بنصف قوه الموظفين اضافه الي تنفيذ قرار اعفاء النساء من العمل ممن لهم اطفال دون  21عام مما
أثر بالسلب على تقديم الخدمات بشكل مناسب وفي الوقت المناسب للعمالء وانه ال بديل اال اللجوء للعمل عن
بعد لبعض االعمال التي تسمح بذلك.
 .21ال بديل عن اللجوء للتكنولوجيا الحديثة والتي لجات اليها بعض الدول األجنبية مثل االستعانة بالروبوتات التي
تقوم بنقل األطعمة واألدوية لمرضي هذا الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي بشكل امن وايضا اكتشاف
مرضي الفيروس عن طريق ببكه معلومات ضخمه.
 .26تأثرت حركه التدفقات المالية بالسلب في بعض المؤسسات في القطاع الخدمي مثل بركات السياحة والطيران
بينما تم التأثير باإليجاب على معظم بركات النقل البري لزيادة حجم الطلب عليهم وذلك نتيجة زيادة الطلب
علي نقل المواد الخام والمنتجات والسلع تامه الصنع الي مراكز االستهالك.

( )3-5التوصيات:
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من خالل االستنتاجات السابقة واإلطار النظري لدراسة المشكلة ومن واقع النتائج التي تم التوصل اليها من خالل
التحليل االحصائي للبيانات فتم الخروج بالتوصيات األتية:

 )2اننا بحاجه الي سالسل امداد وتموين اكثر مرونة من التي كانت عليه قبل اكتشاف فيروس كورونا ومرونة
جميع النظريات الخاصة بعدم وجود مخزون استراتيجي لمواجهه حاالت الطوارئ وضرورة اهتمام جميع
مؤسسات الدولة المصرية بتقديم الخدمات والمنتجات في الوقت والمكان والسعر والجودة المناسبة للعميل
بشكل اكثر فاعليه في حاله الطوارئ عن طريق مرونة سالسل التوريد المتعامل بها بين المؤسسات وموردين
المنتج او المادة الخام او الخدمة عن طريق اعاده هيكله نظريات مستويات المخزون واالحتفاظ بمخزون امان
مناسب للحاالت الطارئة ألطول فتره ممكنه .
 )1ال بديل عن تطبيق نظام التعليم عن بعد في المدارس والجامعات عن طريق االستعانة بخبراء التعليم عن بعد
وسرعه عمل اليه تطبيقها وتنفيذها وكيفية اعتماد الشهادات والتأكد من صحتها ومصداقيتها من خالل استخدام
التكنولوجيا الحديثة وتطبيق برمجه بلوك تشين في المنظومة التعليمية.
 )0ضرورة ايالء قطاع الصحة باالهتمام واألولوية االكبر من خالل تعظيم الميزانية السنوية لوزارة الصحة
والقائمين على قطاع الصحة في مصر من رعاية طبيه كافيه لهم واجراءات وقائية أكثر امانا وسعي الحكومة
الفعال في توفير رعاية صحية لكل مواطن وبشكل فعال وملحوظ.
 )1تعظيم الميزانية السنوية لوزارة البحث العلمي واالهتمام بالعلم والعمل على وضع خطه حتى عام  1707م
للوصول الي منصة علميه مرموقة لمصر على مستوي العالم واالهتمام باألبحاث العلمية وتنميتها من خالل
لجان حكومية وخاصه وتكون متخصصة في بتي المجاالت بعيدا عن اي وساطة وان تتمتع بالنزاهة العلمية.
 )1تغيير طريقه الدفع لدي القطاع الخدمي وخاصه المؤسسات الحكومية بغرض منع التداول باألوراق المالية
والتي قد تؤدي الي سرعه انتقال الفيروس.
 )6تشجيع التسوق االلكتروني من خالل مؤسسات القطاع الخاص والبيع عبر االنترنت وهذا يحتاج الي ببكه
معلوماتية قوية بين الشركة وعمالئها.
 )0التشجيع الحكومي والخاص على تقديم االستشارات الطبية والهندسية والقانونية والتجارية والمالية عبر
االنترنت وتحديد طريقه الدفع الكترونيا.
 )0منع استيراد اي مالبس او اقمشه مستعمله من الخارج او من اي سوق خارجي لمنع انتشار األوبئة.
 )1تفعيل خدمات توصيل المنتجات او الخدمات الي منازل العمالء من خالل جميع المؤسسات الخاصة.
 )27ال بديل لدينا اال توجه الدولة المصرية نحو الصناعة المحلية ألغلبيه الصناعات وتبني مبدا التخصصية في
اغلب النشاطات الصناعية واعاده هيكله فتح المصانع العاملة والمعتمدة على استيراد قطع الغيار والمنتجات
من الخارج واصدار قوانين وتشريعات لمنع المنافسة الضارة بين الشركات والمصانع فبعد سرد النتائج السابقة
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تبين ان جميع عمليات االستيراد والتصدير كعمليه لوجستية وخدميه هامه جدا في االقتصاد القومي المصري
فيجب العمل على تصنيع المواد الخام وقطع الغيار الالزمة ألغلبيه الصناعات في مصر.
 )22يتضح لنا اهميه االعتماد على الزراعة المحلية لكوننا بلد زراعية منذ القدم ونمتلك التربة الزراعية الخصبة
ونهر النيل ولتحقيق االكتفاء الذاتي لجميع المواطنين فيجب اتخاذ كافة االجراءات التي تمنع اي اجراء غير
قانوني على االراضي الزراعية في كافة محافظات الجمهورية وان ال تتم عمليات التصالح في اراضي الدولة
الزراعية واالستغناء عنها.
 )21اصدار تشريعات من الدولة المصرية لمنع تصدير المنتجات الغذائية والزراعية اال بعد تحقيق االكتفاء الذاتي
للمواطنين من مختلف السلع والمنتجات وباألسعار المناسبة للمستوي االقتصادي للبالد ومواكبا لمستوي دخل
الفرد.
 )20عمل جميع مؤسسات الدولة علي عدم االستيراد من الخارج اال في حاله الضرورة والعمل على بدائل السلع
والمنتجات سواء الزراعية او الصناعية او الخدمية واالعتماد علي المنتج المحلي والتشجيع عليه في بتي
المجاالت.
 )21نحن بحاجه الي سرعه االستجابة في تقديم الخدمات اللوجستية والصحية والسياحية واإلنتاجية والصناعية
اضافه الي خدمات النقل لجميع المواطنين وهذا االمر يتطلب سرعه اعاده فتح المصانع والشركات وجميع
الهيئات والمؤسسات التي تأثرت باي بكل من االبكال سواء باإلغالق الكلي او الجزئي واستعادتها لعافيتها
للبدء في حركه النشاط وبأسلوب طبيعي مع اخذ التدابير االحترازية الالزمة.
 )21اهميه توجه الحكومة نحو الرقابة على أسعار المنتجات والخدمات بأكثر فعالية واصدار تشريعات أكثر صرامه
لمنع االحتكار والتالعب باألسعار في االسواق.
 )26التشجيع الحكومي علي نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمواجهه مشكله البطالة المحتملة وخاصه
مع زيادة معدالت انتشار الفيروس وايقاف عمل بعض القطاعات في البالد.

( )4-5المصادر والمراجع العربية واألجنبية والمالحق:

 )1اوال  /المصادر والمراجع:
النجفي ،ويكيبيديا
منظمة الصحة العالمية ،الموقع اإللكتروني لكوفيد 21
بوابة األهرام ،فوتيكا (ي)
عيد(م) مصراوي
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محي الدين(م) جريدة البورصة
أبو غزالة(ط) جريدة المال
دراسة لجنه االمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب اسيا (االسكوا) حول اثار فيروس كورونا :عنوان 0.0 :ماليين
يقعون في بباك الفقر في المنطقة العربية بسبب فيروس كورونا.

 )2ثانيا  /المالحق:
 .2اداه الدراسة األساسية (االستبيان الخدمي  /الصناعي  /التجاري).
 .1قائمه بأسماء المؤسسات التي تم اخذها عينه من المجتمع.
 .1اداه الدراسة األساسية:
( .Iاالستبيان الخدمي)

استبيان
 oاتشرف بعمل استبيان لتوضيح العالقة المحتملة بين معدالت زيادة حاالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين مستوي
جوده اداء سالسل االمداد والتموين والذي من المحتمل انه سيؤثر على االقتصاد القومي للبالد في حاله وجود عالقة بينهما
لذا يرجي من حضراتكم ملئ استمارة االستبيان مع ضمان سريه المعلومات المقدمة من
مؤسساتكم الجليلة وحق الغاء االستبيان في اي وقت قبل تقديمه علما بانه سيتم استخدام

خدمي صناعي تجاري

البيانات المستخلصة من االستبيان ألغراض علميه وأكاديمية فقط.
االســــم(.................................. :اختياري) الوظيفة ............................... :نشاط المؤسسة:
العمــــر(.................................. :اختياري) رقم التليفون(........................... :اختياري) اسم المؤسسة:
.......................
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من فضلك اختر اإلجابة المناسبة لك بـنعم او ال
 .2من وجهه نظرك اقتصاديا هل يوجد عالقة بين انتشار فيروس كورونا وبين سالسل االمداد والتموين في مؤسساتكم
والذي قد يكون ادي الي تعطيل او تأخير او ايقاف وصول الخدمة الي عمالئكم؟

نعم

ال

 .1من وجهه نظرك هل تأثرت عمليات سريان تدفق الخدمات في مؤسساتكم بالسلب منذ اكتشاف فيروس كورونا في
مصر وحتى 1717/1/07؟

نعم

ال

 .0هل تم ارتفاع اسعار في بعض الخدمات المقدمة لديكم بالمؤسسة منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا في مصر منذ
 1717/1/21حتى 1717/1/07؟

نعم

ال

 .1هل تأثرت الخدمات اللوجستية المقدمة للعمالء في توصيل الخدمة في الوقت المناسب للعميل بالسلب منذ
 1717/1/21حتى  1717/1/07وتسبب ذلك في تأخير بحن وتوصيل طلبات
واحتياجات العمالء في الوقت المناسب لهم او تأجيلها او الغائها؟

نعم

ال

 .1من وجهه نظرك مع انتشار فيروس كورونا في مصر هل أثر ذلك بالسلب على مستويات رضاء العمالء في السوق
المستهدف الخاص بمؤسساتكم؟
نعم

ال

 .6هل تأثرت عمليات التدفقات المالية والبشرية لديكم بالمؤسسة منذ اكتشاف فيروس كورونا في مصر؟ ولماذا؟ واي
فتره تأثرت المؤسسة بالسلب او باإليجاب في حركه التدفقات (بهر فبراير  /مارس  /ابريل  /مايو)؟
..........................................................................................................................................
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 .0هل تأثر حجم المبيعات لديكم بالمؤسسة منذ بداية انتشار الفيروس بتاريخ  1717/1/21حتى 1717/1/07؟ وهل
تأثر باإليجاب ام بالسلب؟ وكم تبلغ نسبه التأثير من وجهه نظرك خالل الفترة من  1717/1/21حتي 1717/1/07
مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي 1721م ؟
..........................................................................................................................................
ونشكر سيادتكم على حسن التعاون والمشاركة،
( .IIاالستبيان الصناعي)
استبيان
 oاتشرف بعمل استبيان لتوضيح العالقة المحتملة بين معدالت زيادة حاالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين مستوي
جوده اداء سالسل االمداد والتموين والذي سيؤثر على االقتصاد القومي للبالد في حاله وجود عالقة بينهما لذا يرجي من
حضراتكم ملئ استمارة االستبيان مع ضمان سريه المعلومات المقدمة من مؤسساتكم
الجليلة وحق الغاء االستبيان في اي وقت قبل تقديمه علما بانه سيتم استخدام البيانات

صناعي تجاري خدمي

المستخلصة من االستبيان ألغراض علميه وأكاديمية فقط.

االســــم(.................................. :اختياري) الوظيفة ............................... :نشاط المؤسسة:
العمــــر(.................................. :اختياري) رقم التليفون(........................... :اختياري) اسم المؤسسة:
.......................
من فضلك اختر اإلجابة المناسبة لك بـنعم او ال
 .2من وجهه نظرك اقتصاديا هل يوجد عالقة بين انتشار فيروس كورونا في مصر وبين سالسل االمداد والتموين
ال
نعم
الخاصة بمؤسساتكم؟

نعم
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 .1من وجهه نظرك هل تأثرت عمليات استيراد المواد الخام الخاصة بالمؤسسة بالسلب مع زيادة انتشار فيروس
كورونا في مصر ادي الي تعطيل إحدى خطوط االنتاج او تعطيل عمليات التصنيع واالنتاج؟
 .0هل تم ارتفاع اسعار في بعض المواد الخام من قبل الموردين منذ بداية اكتشاف

نعم

ال

فيروس كورونا بتاريخ  1717/1/21حتى  1717/1/07ادي الي اضطراب
في اسعار المنتجات والسلع الخاصة بمؤسساتكم؟

 .1هل تأثرت الخدمات اللوجستية المصاحبة لتقديم المنتج للعمالء في الوقت

نعم

ال

المناسب لهم بالسلب منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا حتى 1717/1/07
وتسبب ذلك في تأخير وصول طلبات واحتياجات العمالء في الوقت المناسب لهم او تأجيلها او الغائها؟
 .1من وجهه نظرك مع انتشار فيروس كورونا في مصر هل أثر ذلك بالسلب

نعم

ال

على مستويات تواجد السلع والمنتجات الخاصة بمؤسساتكم للعمالء في السوق
المستهدف الخاص بمؤسساتكم ادي ذلك بالسلب على مستويات رضاء العميل؟

 .6هل تأثرت عمليات التدفقات المالية والبشرية لديكم بالمؤسسة منذ اكتشاف فيروس كورونا في مصر؟ ولماذا؟
واي فتره تأثرت المؤسسة بالسلب او باإليجاب في حركه التدفقات (بهر فبراير  /مارس  /ابريل  /مايو)؟
..........................................................................................................................................
 .0هل تأثر حجم المبيعات لديكم بالمؤسسة منذ بداية انتشار الفيروس بتاريخ  1717/1/21حتي  1717/1/07؟
وهل تأثر باإليجاب ام بالسلب؟ وكم تبلغ نسبه تأثير المبيعات خالل الفترة من  1717/1/21حتى 1717/1/07
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1721؟
..........................................................................................................................................
ونشكر سيادتكم على حسن التعاون والمشاركة،
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( .IIIاالستبيان التجاري)
استبيان
 oاتشرف بعمل استبيان لتوضيح العالقة المحتملة بين معدالت زيادة حاالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين مستوي
جوده اداء سالسل االمداد والتموين والذي سيؤثر على االقتصاد القومي للبالد في حاله وجود عالقة بينهما لذا يرجي من
حضراتكم ملئ استمارة االستبيان مع ضمان سريه المعلومات المقدمة من مؤسساتكم تجاري صناعي خدمي
الجليلة وحق الغاء االستبيان في اي وقت قبل تقديمه علما بانه سيتم استخدام البيانات
المستخلصة من االستبيان ألغراض علميه وأكاديمية فقط.
االســــم(.................................. :اختياري) الوظيفة ............................... :نشاط المؤسسة:
العمــــر(.................................. :اختياري) رقم التليفون(........................... :اختياري) اسم المؤسسة:
.......................
من فضلك اختر اإلجابة المناسبة لك بـنعم او ال

 .2من وجهه نظرك اقتصاديا هل يوجد عالقة بين انتشار فيروس كورونا في

نعم

ال

مصر وبين سالسل االمداد والتموين الخاصة بمؤسساتكم؟

 .1من وجهه نظرك هل تأثرت عمليات استيراد السلع والمنتجات الخاصة

نعم

ال

بالمؤسسة بالسلب مع زيادة انتشار فيروس كورونا في مصر ادي الي تعطيل
عمليات البيع والشراء؟

 .0هل تم ارتفاع اسعار في بعض السلع والمنتجات من قبل الموردين منذ بداية

نعم

ال

اكتشاف فيروس كورونا بتاريخ  1717/1/21حتى  1717/1/07ادي الي
اضطراب في اسعار المنتجات والسلع الخاصة بمؤسساتكم؟
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 .1هل تأثرت الخدمات اللوجستية المصاحبة لتقديم المنتج للعمالء في الوقت
المناسب لهم بالسلب منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا حتي 1717/1/07

نعم

ال

وتسبب ذلك في تأخير وصول طلبات واحتياجات العمالء في الوقت المناسب
لهم او تأجيلها او الغائها؟
 .1من وجهه نظرك مع انتشار فيروس كورونا في مصر هل أثر ذلك بالسلب على
مستويات تواجد السلع والمنتجات الخاصة بمؤسساتكم للعمالء في السوق

نعم

ال

المستهدف الخاص بمؤسساتكم ادي ذلك بالسلب على مستويات رضاء العميل؟
.6
 .0هل تأثرت عمليات التدفقات المالية والبشرية لديكم بالمؤسسة منذ اكتشاف فيروس كورونا في مصر؟ ولماذا؟
واي فتره تأثرت المؤسسة بالسلب او باإليجاب في حركه التدفقات (بهر فبراير  /مارس  /ابريل  /مايو)؟
..........................................................................................................................................

 .0هل تأثر حجم المبيعات لديكم بالمؤسسة منذ بداية انتشار الفيروس بتاريخ  1717/1/21حتى 1717/1/07؟
وهل تأثر باإليجاب ام بالسلب؟ وكم تبلغ نسبه تأثير المبيعات خالل الفترة من  1717/1/21حتى 1717/1/07
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1721؟
..........................................................................................................................................
ونشكر سيادتكم على حسن التعاون والمشاركة،
 .2قائمه بأسماء المؤسسات التي تم اخذها عينه من المجتمع:
المسلسل
1
2
3
4
5
6
7
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اسم الشركة
سامسونج
اوليمبيك
لوروا
السويدي للكابالت
السعودية لألمالح
الموزعون
لييز

نشاط الشركة
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
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صناعي
حول العالم
8
صناعي
مونجيني
9
صناعي
ارما للمنظفات
10
صناعي
اإلسكندرية للكيماويات والمنظفات
11
صناعي
نستله
12
صناعي
ليفر
13
صناعي
افكو
14
صناعي
البردي لصناعه الورقيات
15
نشاط الشركة
اسم الشركة
المسلسل
تجاري
سنتر شاهين
1
تجاري
رنين
2
تجاري
خير زمان
3
تجاري
الصعيدي لتوزيع المواد الغذائية
4
تجاري
المتحدة للتجارة والتوكيالت
5
تجاري
سوزوكي لالستيراد
6
تجاري
التوحيد والنور للتجارة
7
تجاري
الراية للتجارة والتوريدات
8
تجاري
اوالد رجب للتجارة
9
تجاري
بيبي كالس الستيراد مالبس االطفال
10
نشاط الشركة
اسم الشركة
المسلسل
خدمي
مستشفى االمل
1
خدمي
شركه المجد لخدمات النقل البري
2
خدمي
مطار القاهرة الدولي
3
خدمي
العز للسياحة الدينية
4
خدمي
المصرية لالتصاالت We
5
خدمي
صيدليه العزبي
6
خدمي
فندق انتركونتيننتال
7
خدمي
ميناء العين السخنة
8
خدمي
محطه بنزينة توتال
9
خدمي
مجموعه اسما جروب للشحن
10

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2020الباحث أحمد سمير خوربيد عبد الرحيم ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر
العلمي(CC BY NC) .
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متطلبات إعداد المواطن الرقمي في ضوء رؤية
المملكة العربية السعودية (02٠2م)
The requirements for preparing a digital citizen in light of the Kingdom of
Saudi Arabia vision 2030
إعداد الباحثة  /إيمان عبدالعزيز األحمدي
باحثة دكتوراه في أصول التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية
Email: s43970025@st.uqu.edu.sa

مستخلص الدراسة
سـة :متطلبات إعداد المواطن الرقمي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية (٠٢٠٢م).
ُع ْن َوانُ ال ِّد َرا َ
اسََََََةُ إلَ  :الكشففففففت عن متطلبات إعداد المواطن الرقمي في ضففففففوء رؤية المملكة العربية
َه َدفَتْ ال ِّد َر َ
السعودية (٠٢٠٢م).
صففا َّد َّر ال ُمتَن ََو َعةُ َّل َو ْ
ت
َوقَ ْد ا ْ
اج َّع َوال َم َ
سََت َْخ َد َمت الدراسََة ال َم ْنهَ َج الوصفف َّي ا
صفف َّ
ُوع إَّلَى ال ُم َر َّ
ي الوئايقي َّبالرج َّ
يق أَ ْهدَافَّهَا.
ُمشكلة الدراسة َوتَحْ َّدي ُدهَا لَّتَحْ قَّ َّ
سةُ إلَ نَتَائ َجَ ،كانَ َّم ْن أَهَ َمهَا َما يَ َّلي :وضحت الدراسة أن رؤية المملكة العربية السعودية
َوتَ َو َّ
صلَتْ ال ِّد َرا َ
(٠٢٠٢م) اهتم فت بففدعففداد المواطن الرقمي قيمي فا ر ومهففاريفار ،ووضففففففعففت القواألين التي تكي ف ل ف ا من الرقمي،
وتشفعع على العطاء واببداع ،كما بينت الدراسة أن متطلبات إعداد المواطن الرقمي تصنت على أربع محاور
هي :القيم ا خالقيفففة ،والمهفففارات الرقميفففة ،وا من الرقمي ،والتطوع الرقمي ،وأن كففف محور من المحفففاور
ا ربعة يحتوي على قيم  ،ومهارات عديدة أسففففاسففففية وفرعية ،تكون في معملها مواطن رقمي مسففففف ول ،يلت م
با خالق الرقمية ،كما توصففففففلت الدراسففففففة إلى أن من أهم متطلبات إعداد المواطن الرقمي اتقان المهارات في
ا من الرقمي ،ألظرار لتصاعد العرايم ابلكتروألية وتنوعها على المستوى الشخصي والحكومي والدولي.
الس َاب َة َّباآلتَّي :تيعي التعاون بين العامعات في تداول البرامج
ض َ ْوء النَّتَائج َّ
اس َةُ في َ
ص َتْ ال ِّد َر َ
َوقَ ْد أَ ْو َ
التي تسفهم في إعداد المواطن الرقمي،كما أوصت الدراسة بتممين متطلبات إعداد المواطن الرقمي في المناهج
التعليمية،وإقامة الدورات والبرامج التي تسهم في تطوير مهارات المواطن الرقمي.
الكلمات المفتاحية :المواطنة الرقمية ،المواطن الرقمي ،رؤية المملكة العربية السعودية (٠٢٠٢م)
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The requirements for preparing a digital citizen in light of the Kingdom of
Saudi Arabia vision 2030

Abstract
Study title: Requirements for preparing the digital citizen in light of the Kingdom of
Saudi Arabia vision (2030 AD). The aim of the study was to: Reveal the
requirements for preparing the digital citizen in light of the vision of the Kingdom of
Saudi Arabia (2030 AD).
The study used the documentary descriptive approach by referring to the references
and the various sources to describe and identify the problem of the study.
The study reached the results, the most important of which were the following: The
study showed that the vision of the Kingdom of Saudi Arabia (2030 AD) concerned
with preparing the digital citizen value and skill, and developed laws that ensure
digital security for him, and encourages the study and creativity, as between the
citizen It has four axes: ethical values, digital skills, digital security, and digital
volunteering, and that each of the four axes contains many basic and sub-values and
skills, which in their entirety are a responsible digital citizen, committed to digital
ethics, and the study also found that one of the most important The requirements of
preparing a digital citizen to master skills in digital security, given the escalation and
diversity of cyber crime at the personal
, governmental and international levels.
In light of the previous results, the study recommended the following: Activating
cooperation between universities in circulating programs that contribute to
preparing the digital citizen, and the study recommended including
requirements for preparing a digital citizen in educational curricula, and setting up
courses and programs that contribute to developing the skills of the digital citizen.

Key words: digital citizenship / digital citizen / vision of the Kingdom of
Saudi Arabia (2030 AD)
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اإلطار العام للدراسة
الم دمة:
إن المواطنة بميهومها التقليدي تدل على إحسفففففار اليرد بابألتسفففففا إلى وطن أو تفففففعوره بابألتماء إلى
معموعة يتقاسم معها مشاعر حب البلد وغيرة،وإذا كان هذا هو الميهوم العام والتقليدي لمصطلح المواطنة ،فدن
ذات الميهوم قد أخذ صفففورة جديدة عندما دخلت الثورة الرقمية وابأليعار المعرفي ابلكتروألي على الخح ،حي
أضففحى لهاتين الثورتين تيئير على ك جواألب العصففر الحدي (حاي بشففير )٠٠٢ ،٠٢٠٢ ،وصففارت المواطنة
عالمية في طبيعتها ،وأصفففبحت التكنولوجيا وسفففيلة لتحوي اليرد إلى مواطن في عالم بال حواج  ،وأصفففبح على
م سفففسفففات التربية مسففف ولية إعداد ا فراد للعيل في العالم الرقمي (الحصفففري ،)١٠ ،٠٢٠٢ ،والعالم الرقمي
مسفففففتمر في النمو بشفففففك كبيرت حي أصفففففبحت التكنولوجيا الرقمية ج ء من الحياة اليومية ليفراد :من التعليم
المدرسفففي والتربية ،إلى ابقتصفففاد والشفففركات والصفففحة والترفي  ،والعيل في العالم الرقمي المعاصفففر يتطلب
قواعد وقواألين تمففبح السففلور الرقمي ،وتحدد واجبات  ،وفي ذات الوقت تكي ل حقوق في العالم الرقمي ،وهذا
ما يسمى بالمواطنة الرقمية.
والمواطنة الرقمية ب تقتصفر فقح على معموعة الحقوق والواجبات وابلت امات ذات العالقة بابستخدام
ا مث للتكنولوجيا الرقمية ،فالمواطنة الرقمية تعتبر وسفيلة عصرية بعداد مواطن قادر على استخدام وتوييت
التكنولوجيا الرقمية بطرق سفليمة ووفقا لقواعد وضفوابح سفلوكية وأخالقية ودينية وقاألوألية ،وبالتالي فهي مسيلة
ضرورية لمعتمع رقمي صحي (المصري وتعت.)٠٠١ ،٠٢٠٠ ،
فالمواطنة الرقمية تشففعيع السففلوكيات المرغوبة وتحار السففلوكيات المنبوذة في التعامالت الرقمية من
أج إعداد مواطن رقمي يحب وطن ويعتهد من أج تقدم ويعتمد ذلك على معالين أسففاسففيين ا ول :اسففتخدام
سفلور يتسففم بالقيم ا خالقية في احترام اآلخرين ،والبعد عن ابيذاء ابلكتروألي بك أتففكال  ،والثاألي :المشففاركة
المدألية عبر ابألترألت من خالل ا ألشفففففطة المعتمعية المختلية كالعم التطوعي ابلكتروألي (محرور،٠٢٠١ ،
.)٨٠١
وفي العالم الرقمي من المتوقع أن يتياع المواطنون الرقميون بطريقة معينة في إطار المعايير والقواعد
والقواألين الموضففففوعة ،ولكن هذا ب يحدل غالبارت حي ألعد ابألتشففففار السففففيل لتطبيقات التكنولوجيات ن العالم
ينطو إب على القلي من القواعد الخاصففة بالسففلور المناسففب وغير المناسففب للمواطن الرقمي ،وعلي
الرقمي لم
َّ
ذلك صفارت الحاجة ملحة إلي وضفع اسفتراتيعيات واليات بعداد وتدريب المواطن الرقمي على كييية ممارسة
السلور التكنولوجي المقبول من خالل مناهج التعليم (الحصري.)١٠ ،٠٢٠٢ ،
إن دول متقدمة عديدة مث بريطاأليا والوبيات المتحدة وكندا تدرر لطالبها في المدارر مواضيع خاصة
بالمواطنة الرقمية في إطار منهج التربية الرقمية ،كما ألعد في أليس ابطار المشفففففروع الذي وضفففففعت أسفففففتراليا
تحت تففعار الابتصففال بثقة :تطوير مسففتقب أسففتراليا الرقميال والذي ينم على تعميم تدريس المواطنة الرقمية
للطالب مع تدريب اآلباء والمعلمين عليها وفق خطة وطنية متكاملة،
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كما تخطح فرألسا لعع موضوع المواطنة الرقمية قمية وطنية كبرى (المالح.)١ ،٠٢٠٠ ،
وقففد أدركففت دولففة المملكففة العربيففة السففففففعوديففة هففذه ا هميففة للمواطنففة الرقميففة ويظهر ذلففك في رؤيففة
(٠٢٠٢م) التي كفان من محاورها :الألتعلم لنعم  :سففففففنواصفففففف ابسففففففتثمار في التعليم والتدريب وت ويد أبناينا
بالمعارف والمهارات الالزمة لويايت المسففففتقب  .وسففففيكون تركي ألا على تيهي المدرسففففين والقيادات التربوية
وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية ،كما سنع ز جهودألا في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات
سففففوق العم  ،وسففففنرك على اببتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة ا عمال ،كما جاء في الرؤية أأل سففففيتم
تدريب ٨٢٢ألت مويت حكومي بشففففك رقمي عن بعد ،وتيهيلهم رقميا ر بشففففك مسففففتمر لرفع إألتاجية المويت
وكياءت إلى أعلى مستوىال.
ويتمفففففح مما سفففففبق أن رؤية المملكة (٠٢٠٢م) اهتمت بالمواطن طالبا ر كان أو موييا ر وحرصفففففت على
التيكيد على ت ويده بالمهارات الالزمة لويايت المسفتقب في التقنيات المتطورة ،والتعام مع التقنيات المتطورة
والمتعددة بشففففك إيعابي يشففففك أحد أهداف المواطنة الرقمية ،وتظهر أهمية تعلم مهارات المواطنة الرقمية في
كوألها الوسففففففيلة المثلى بعداد ا فراد لالألخراط الكام في المعتمع ،والمشففففففاركة الياعلة في خدمة الوطن ،من
خالل ابسفتخدام ا مث لمعطيات التكنولوجيا الحديثة ،وكوألها ئقافة تساعد المهتمين من قادة التكنولوجيا وأولياء
ا مور ليهم ما يعب على الطلبة والشفففبا من مسفففتخدمي التكنولوجيا لكييية التعام معها بطريقة مناسفففبة ،كما
أألها تقل من ابألعكاسات السلبية بستخدام ابألترألت (جامعة أم القرى٠٤٤٢ ،ه)(.)٠
وألظرار إلى أهميففة المواطنففة الرقميففة فقففد تنففاولتهففا عففدة دراسفففففففات بففالبحف والتحلي ف  ،وقففد تنوعففت هففذه
الداراسفففاتت منها ما تناول مدى تمفففمن مهارات المواطنة الرقمية في المناهج (القحطاألي٠٢٠١ ،ت الدوسفففري،
٠٢٠٠ت سففففففالم ،)٠٢٠٢ ،ومنهففا مففا كففان يقيس مهففارات المواطنففة الرقميففة لففدى المعلمين (طوالبففة٠٢٠٠ ،ت
الحصفري ،)٠٢٠٢ ،وهنار دراسات سعت للكشت عن الوعي بميهوم المواطنة الرقمية في المعتمع (الموزان،
٠٢٠١ت السففيد ،)٠٢٠٢ ،وقد خدمت ألتايج الدراسففات المواطنة الرقمية في عدة معابت ،إب أأل لم توجد دراسففة
على حد علم الباحثة -تناولت متطلبات إعداد المواطن الرقمي في ضوء رؤية (٠٢٠٢م) والتي تشك موضوعالدراسة الحالية.

مشكلة الدراسة:
إن إعداد المواطن الرقمي يعد مطلبا ر مهما ر في العصفففففر الحالي ،فالمهارات التقنية أصفففففبحت ضفففففرورية
للحصففول على الويايت في العصففر التقني الحالي ،وتشففير ألتايج الدراسففة ابحصففايية التي أجراها أخيرار «معهد
تشففففففارترد لتكنولوجيا المعلومات» البريطاألي ،إلى أن  ٪١٠من المديرين والمويّيين العاملين في إدارة الموارد
البشفرية يعتبرون إتقان المهارات الرقمية ترطا ر أساسيا ر للحصول على وييية ،و التكنولوجيا الرقمية تمث بوابة
للدخول إلى اليماء ابلكتروألي الواسع الذي يتّسم بالشمولية وابأليتاح بعيدار عن التشريعات والقواألين،
( )1جامعة أم القرى ،عمادة التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد ،ملتقى املواطنة الرقمية :حنو جمتمع إلكرتوين آمن ،مت االسرتجاع على الرابط:
https://uqu.edu.sa/App/News/44307
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وهو ما يتيح للعميع إمكاألية اسفتخدام بصفورة حرّة وتحت هوية معهولة .لذا ّ
فدن «ابألسان الرقمي» ما لم يكن
مسففففلحا ر بالمعرفة المع ّمقة والدراية الكافية فمن المرجح أن يعد أليسفففف عاج ار عن مواكبة تطور المعتمع الرقمي
وبالتالي يصففففبح أكثر عرضففففة تففففكال العرايم ابلكتروألية .وت ّكد هذه المعطيات أهمية تلقي المواطن الرقمي
التفدريفب ابحترافي والتثقيت الرقمي الالزم الفذي يمنع ابسففففففترالل ابلكتروألي الفذي يترر ائفارار سففففففلبيفة على
المستويين الشخصي والمهني (ع و.)٠٢٠١ ،
وابسترالل ابلكتروألي والعرايم ابلكتروألية كليتها باهظة ،حي أتارت إحصاييات أجنبية إلى أن تكلية
العرايم ابلكتروأليفة في المملكفة بلرت  ٢ .٠مليار دوبر أمريكي ،فيما بلرت ألسففففففبة الهعمات على الشففففففركات
السفففعودية ،)٠( ٪٢١كما زادت معدبت العرايم ابلكتروألية بسفففبب كثرة اسفففتخدام التقنية الرقمية في التعامالت
وفي التعليم وفي الترفي ت في الوقت الذي يعاألي في ا فراد من ضفففعت في فهم المهارات والسفففلوكيات المناسفففبة
للتعام التقني ،مما يتطلب ابهتمام بدعداد المواطن الرقمي ،وتقع مسففف ولية هذا ابعداد على عاتق م سفففسفففات
التعليم بففدرجففة كبيرة ،وذلففك بتمففففففمين المنففاهج التعليميففة مهففارات إعففداد المواطن الرقمي ،بحي ف تكون من
المتطلبات ا ساسية في مناهج التعليم.
وقد أتفففففارت الدراسفففففات (الملحم٠٢٠١ ،ت العموش٠٢٠١ ،ت القحطاألي٠٢٠١ ،ت الدوسفففففري٠٢٠٠ ،ت
سففففففالم )٠٢٠٢ ،إلى ضففففففعت تمففففففمن مهفارات المواطنة الرقمية في مناهج التربية الوطنية،ت وتقنيات التعليم
والمهارات الحياتية ،وامتد هذا المففعت بمياهيم ومهارات المواطنة الرقمية إلى المعلمين ،حي كشفففيت دراسفففة
(طوالبة )٠٢٠٠ ،تدألي معرفة معلمي التربية الوطنية والمدألية بشففففففك كبير بمحاور ومياهيم المواطنة الرقمية،
واتيقففت هففذه النتيعففة مع دراسفففففففة (الحصففففففري )١١ ،٠٢٠٢ ،التي أجريففت على عينففة من معلمي الففدراسفففففففات
ابجتماعية بالمدينة المنورة وكشيت عن األخياض درجة المعلمين بيبعاد المواطنة الرقمية ومتطلباتها.
وهذا المعت في المناهج وفي إعداد المعلمين األعكس بدوره على درجة الوعي بميهوم المواطنة الرقمية
لدى الطال  ،حي كشففيت دراسففة (الموزان )٠٠٠ ،٠٢٠١ ،التي أجريت على عينة من طالبات جامعة ا ميرة
ألورةت أن الوعي بميهوم المواطنة الرقمية كان بنسففففبة قليلة جدار بلرت  ٪٠٠،٨من عينة الدراسففففة في حين كاألت
النسففففففبة ا كبر وهي  ٪١٢،٨من الطالبات ب تعرف ما يعني هذا الميهوم ،كما توصففففففلت دراسففففففة (السففففففرحان
واخرون )٠١ ،٠٢٠١ ،في العفامعفة ا ردأليفة إلى أن درجفة وعي الطلبفة بميهوم المواطنفة الرقميفة كفان بدرجة
متوسففففطة،وبينت دراسففففة (السففففيد )٠٢٠٢ ،في جامعة بنها في مصففففر أن ألسففففبة ( )٪١٠،٤من طال وطالبات
العامعة أجمعوا على أألهم ب يعرفون معنى المواطنة الرقمية سففففففواء ذكور أم إألال وب فرق بين طال الكليات
العلمية والكليات النظرية ،أما دراسففة (المسففلماألي والدسففوقي )٠٢٠٤ ،التي أجريت على ( )٠٢٢طالب وطالبة
من طال التعليم الثاألوي في مصففر فقد أيهرت عدم إلمام الطال بمعايير السففلور الصففحيح والمقبول المرتبح
باسفتخدام التكنولوجيا،وأسيرت ألتايج دراسة (ترف والدمرداش )٠٢٠٤ ،على أن هنار حاجة ضرورية بعداد
المواطنين الرقميين في عصر الرقمنة.
( )1وزارة االتص ا ا ا ا ا ا اااالت وتقنيااة املعلومااات 2،٩ ،٩١1٢ ،مليااارات تكل ااة امراإلم اإللكرتويفيااة و ال،ا ا ا ا ااعودبااة،مت االسا ا ا ا اارتجاااع على الرابط:
https://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/93609
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وجميع الدراسففففات السففففابقة التي تناولت المواطنة الرقمية سففففواء فيما يتعلق بالمناهج ،أو الوعي بميهوم
المواطنففة الرقميففة ومتطلبففاتهففا عنففد المعلمين أو الطال أوصفففففففت بففابهتمففام بففدعففداد المواطن الرقمي من جميع
جواألب  ،من خالل التعليم والتدريب المكثت للمعلمين والطلبة ،وإدراي مهارات المواطن الرقمي إما في مقررات
خاصفففة ،أو إدراجها بصفففورة تكاملية في المقررات الحالية التي تتعلق بالمهارات الحياتية أو التربية الوطنية ،أو
تقنيات التعليم وغيرها من المناهج التعليمية.
إن ابهتمام بدعداد المواطن الرقمي قد يسفففهم في تحقيق رؤية (٠٢٠٢م) حي يعد وسفففيلة بعداد ا فراد
لالألخراط الكام في المعتمع والمشاركة الياعلة في خدمة مصالح الوطن عموما وفي المعال الرقمي خصوصار.
تساؤبت الدراسة:
وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة التساؤل الرييس للدراسة كاآلتي:
ما متطلبات إعداد المواطن الرقمي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ( )٠٢٠٢؟
وتوطئة لإلجابة على التساؤل الرييس ينطلق البح لإلجابة عن التساؤبت اليرعية اآلتية:
ر ٠ما ابطار المياهيمي للمواطنة الرقمية؟
ر ٠ما متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة (٠٢٠٢م) في القيم ا خالقية ؟
ر ٠ما متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة (٠٢٠٢م) في المهارات الرقمية؟
ر ٤ما متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة (٠٢٠٢م) في ا من الرقمي؟
ر ٨ما متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة (٠٢٠٢م) في التطوع الرقمي؟

أهداف الدراسة:
 -٠توضيح ابطار المياهيمي للمواطنة الرقمية.
 -٠التعرف على متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة (٠٢٠٢م) في القيم ا خالقية.
 -٠توضيح متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة (٠٢٠٢م) في المهارات الرقمية.
 -٤بيان متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة (٠٢٠٢م) في ا من الرقمي.
 -٨توضيح متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة (٠٢٠٢م) في التطوع الرقمي.

أهمية الدراسة:
 -٠تبرز الفدراسففففففة متطلبفات إعفداد المواطن الرقميت وهو مفا يمثف أحد أهداف رؤية المملكة العربية
السعودية (٠٢٠٢م).
 -٠إن إعفداد المواطن الرقمي يواكفب ابتعفاهفات العفالميفة الحفديثفة التي تسففففففعى إلى ت ويفد مواطنيها
بمهارات العالم الرقمي ،التي تكي ابستخدام المس ول للتكنولوجيا الرقمية.
 -٠قد تييد الدراسففففة مخططي البرامج ومعدي الدورات في وضففففع برامج ودورات تسففففاعد على إعداد
وتطوير المواطن الرقمي.
 -٤قد تييد الم سسات التعليمية في دمج متطلبات إعداد المواطن الرقمي في مناهعها بصورة منيصلة،
أو بصورة تكاملية مع المناهج ا خرى.
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منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسفففة على المنهج الوصفففيي لتحقيق أغراضفففها حي أأل المنهج ا ألسفففب للدراسفففة من حي
األسففففففعام وأهدافها وطبيعة ا سففففففئلة التي تسففففففعى إلى ابجابة عنها والمتمثلة في الكشففففففت عن متطلبات إعداد
المواطن الرقمي في ضفففوء رؤية (٠٢٠٢م) .وتعتمد الدراسفففة على أحد أألواع المنهج الوصفففييت وهو الوصفففيي
الوئايقي الذي يعرف العسفففففاف بيأل الالعمع المتيألي والدقيق للسفففففعالت والوئايق المتوافرة ذات العالقة بمشفففففكلة
البح  ،ومن ئم التحلي الشفففام لمحتوياتهات بهدف اسفففتنتاي أدلة وبراهين تعين على ابجابة على أسفففئلة البح
(العساف .)٠٢٢ ،٠٢٢٢ ،وسيتم ابستيادة من هذا المنهج في جمع المعلومات من المصادر والمراجع المرتبطة
بالمواطنة الرقمية ،وسب إعداد المواطن الرقمي.

مصطلحات الدراسة:
ب يَ ّ
َطلفب ،ا
أ -متطلبَات :مع ُمت ا
تطلفب ،تطلبفر ا ،فهو ُم َ
تطلفب ،وهو أمر أو عمف يُطلَب تحقيق  ،تففففففيء
تطلف َ
َمي ،يَ ْست َْل َّ ُم ،يَ ْستَ ْد َّعي ،يَحْ تَايُُ .متَطَلابَ ُ
ات ْال َحيَا َّة:
أسفاس ّي ب غنى عن  ،ألَ َعا ُح َ
ك يَتَطَلابُ َمعْ هُودرا َك َّبي ررا :يَ ْي َّرضُ  ،يَ ْقت َّ
اجيَاتُهَا (مععم المعاألي العامع ،٠٢٠١ ،معنى متطلبات).
ُم ْقتَ َ
ميَاتُهَا َو َح َّ
ويتمفح من المعنى اللروي أن المتطلبات تيء أساسي ،وأمر يطلب تحقيق وتهدف الدراسة إلى توضيح
ا مور ا ساسية التي يُطلَب تحقيقها بعداد المواطن الرقمي.
ب -إعَداد المواطن الرقمي :إعفداد :أعده ،أع اد ا
ا
حمففففففره ،هيايه (مععم المعاألي العامع،
الشففففففي َء جها ه،
 ،٠٢٠١معنى إعداد) والمقصفففففود في هذه الدراسفففففة تهيئة المواطن للعصفففففر الرقمي عبر ت ويده بعدة متطلبات
ومهارات ضفرورية ،والمواطن الرقمي :هو ذلك ابألسان الذي ولد خالل طيرة التكنولوجيا أو بعدها وتياع مع
التكنولوجيففا الرقميففة منففذ سففففففن مبكرة ولففديف قففدر كبير من ابلمففام بهففذه الميففاهيم .فهففذا المصففففففطلح يرك على
ا تففخاا الذين ألشففئوا مع التكنولوجيا التي األتشففرت في الع ء ا خير من القرن  ٠٢واسففتمرت بالتطور حتى
يومنا هذا .فهو ذلك الشفخم الذي ييهم قيمة التكنولوجيا الرقمية ويستخدمها للبح والسعي بيعاد فرا ينيذها
ويكون لها تيئير (بشير.)٠٠٢ ،٠٢٠٢ ،
ج -المواطنة الرقمية :تعرف المواطنة الرقمية بيألها معموعة القواعد والمففففففوابح والمعايير وا عراف
وا فكفار والمبفادا المتبعفة في ابسففففففتخفدام ا مث والقويم للتكنولوجيا ،والتي يحتاي إليها المواطنون صففففففرارار
وكبارار من أج المسفففففاهمة في رقي الوطن ،المواطنة الرقمية باختصفففففار هي توجية وحماية ،توجي ألحو منافع
التقنيفات الحفديثفة ،وحمفايفة من أخطفارهفا ،المواطنة الرقمية باختصففففففار أكبر هي التعام الذكي مع التكنولوجيا
(الدهشان واليويهي.)٠٠ ،٠٢٠٨ ،

التعريف اإلجرائي للدراسة:
متطلبات إعداد المواطن الرقمي في ضففففففوء رؤية (٠٢٠٢م) تعني تهيئة المواطن للعصففففففر الرقمي عبر
ت ويده بعدة أمور ومهارات أساسية في عدة معابت قيمية وأمنية وغيرها ...والتي تساعده في ابستخدام ا مث
للتكنولوجيا الرقمية ،والوقاية من مخاطرها،

496

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

كما تسفففففاعده في تحقيق مكاسفففففب ويييية واجتماعية ...وت هل لخدمة وطن وابسفففففهام في تقدم وتطوره على
المستوى العالمي وهو ما تهدف إلى تحقيق رؤية (٠٢٠٢م).
حدود الدراسة:
الحدود الموضَََوعية :تقتصفففر الدراسفففة الحالية على دراسفففة ا د التربوي المتعلق بالمواطنة الرقمية،
وما يرتبح بها من متطلبات بعداد المواطن الرقمي في ضوء رؤية (٠٢٠٢م).

الدراسات الساب ة:
أ -دراسَََة (الحصَََري  )02٠٢بعنوان المسفففتوى معرفة معلمى الدراسفففات ابجتماعية بيبعاد المواطنة
الرقميففة وعالقتففة ببعم المتريراتال ،هففدفففت الففدراسفففففففة إلى التعرف على درجففة معرفففة معلمي الففدراسفففففففات
ابجتماعية بالمواطنة الرقمية وأبعادها ،وقد بينت الدراسفة التي تملت  ٠٢٢معلم ومعلمة دراسات اجتماعية في
متدن ،وقد جاءت درجة معرفة المعلمين
المفدينفة المنورة ،أن درجفة إلمفام المعلمين بفالمواطنفة الرقميفة وأبعادها
ج
منخيمفة جدا لخمسفة أبعاد (السفلور الرقمي ،القاألون الرقمي ،الحقوق والمسف وليات الرقمية ،الصحة والسالمة
الرقميففة ،ا من الرقمي) ،في حين جففاءت درجففة معرفففة المعلمين منخيمفففففففة بففيبعففاد المواطنففة الرقميففة ا خرى
(التمكين الرقمي ،التعارة الرقمية ،التواصففففف الرقمي ،المعرفة الرقمية) .وقد أوصفففففت الدراسفففففة بيهمية ألشفففففر
المعرفة حول ميهوم المواطنة الرقمية وإقامة الدورات التدريبية للمعلمين وتممين المواطنة الرقمية في المناهج
الدراسية.
ب -دراسََََََة (طوالبة  )02٠٢بعنوان الالمواطنة الرقمية في كتب التربية الوطنية والمدألية – دراسففففففة
تحليليةال ،هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تممين كتب التربية الوطنية والمدألية لمياهيم المواطنة الرقمية.
واسفففتخدم المنهج الوصفففيي التحليلي ،وقد بينت ألتايج الدراسفففة ،التي تفففملت مقابلة  ٤٠معلما ،خلو كتب التربية
الوطنيفة والمفدأليفة من ميهوم المواطنة الرقمية ،وكذلك خلوها من  ٢٠ميهوما ر مرتبطة بميهوم المواطنة الرقمية،
في حين كان هنار وجود لعدد  ٨٢ميهوما ر مرتبطا ر بالمواطنة الرقمية .وبينت النتايج أيمفففا أن الوصفففول الرقمي
ومحو ا ميفة الرقميفة همفا المحوران اللفذان ترددت ميفاهيمهما في جميع كتب التربية الوطنية والمدألية ،في حين
غابت المياهيم المرتبطة بخمسفة محاور من أصف تسعة من محاور المواطنة الرقمية .كما أيهرت الدراسة عدم
كاف ،وخلم الباح إلى عدد من
إلمفام معلمي التربيفة الوطنيفة والمدألية بالمواطنة الرقمية ومحاورها بشففففففك
ج
التوصيات والمقترحات التي من تيألها ابرتقاء بتدريس المواطنة الرقمية.
ج -دراسََََََة (المو ان 02٠٢م) بعنوان الدرجة تمث طالبات الكليات ابألسففففففاألية بعامعة ا ميرة ألورة
بنت عبدالرحمن لقيم المواطنة الرقمية مع تصففففور لدور العامعة في تع ي قيمهاال هدفت الدراسففففة إلى التعرف
على مفدى األتشففففففار ميهوم المواطنفة الرقمية بين الطالبات العامعيات ،وكذلك تحديد درجة تمثلهن لقيم المواطنة
الرقمية ،واسفففتخدمت الدراسفففة المنهج الوصفففيي التحليلي ،وطبق على عينة طبقية قوامها  ١١طالبة من طالبات
الكليات ابألسففاألية بعامعة ا ميرة ألورة بنت عبدالرحمن ،وكان من أبرز ألتايج الدراسففةت أن درجة األتشففار ميهوم
المواطنة الرقمية بين الطالبات كان بنسبة قليلة جدار بلرت  ٪٠٠،٨من عينة الدراسة في حين كاألت النسبة ا كبر
وهي )٪ ١٢،٨( :من الطالبات ب تعرف ما يعني هذا الميهوم،
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وبناء على ما توصففففففلت إلي الدراسففففففة من ألتايج فقد قدمت رؤية مقترحة لما ينبري أن تقوم ب العامعة لتع ي
مياهيم المواطنة الرقمية لدى الطالبات العامعيات.
د -دراسفففة (الععمي واخرون٠٢٠١ ،م) بعنوان الدور المناهج الدراسفففية في تع ي المواطنة الرقمية في
دولة الكويت من وجهة ألظر الطال في ضففوء بعم المتريراتالهدفت الدراسففة إلى التعرف على دور المناهج
الدراسفية في تع ي المواطنة الرقمية من وجهة ألظر المتعلمين ،وعالقة بعم المتريرات بذلك .ولتحقيق أهداف
الدراسفة ،قام الباحثون بتصميم استباألة مكوألة من ( )٤٠فقرة موزعة على محاور المواطنة الرقمية التسعة ،وقد
ب وطالبة من مختلت المناطق التعليمية
طبقت ابسففففتباألة بالطريقة العشففففوايية على عينة تكوألت من ( )٢٢٢طال ج
السففت بدولة الكويت . ،وقد أيهرت ألتايج الدراسففة أن دور المناهج الدراسففية يعتبر سففلبي في خمسففة محاور من
محاور المواطنة الرقمية ،ومتوسففففح في أربعة محاور .وفي ضففففوء ما توصففففلت إلي الدراسففففة من ألتايج ،اقترح
الباحثون عدد من التوصيات التي من تيألها ابرتقاء بمستوى تدريس المواطنة الرقمية.
التع يب عل الدراسات الساب ة:
يتمح من استعراض الدراسات السابقة التيكيد على أهمية المواطنة الرقمية ،وإعداد المواطن الرقمي في
ضفففويها ،وأن ميهوم المواطنة الرقمية يحتاي إلى جهد من جميع الم سفففسفففات التربوية بكسفففا المواطنين عدة
متطلبفات منهفا القيم ا خالقيفة والمهفارات التقنيفة والسففففففلوكيفات التي تكيف لهم ا من والحماية أئناء تعاملهم مع
المعتمع الرقمي .وتختلت الدراسفففة الحالية عن الدراسفففات السفففابقة في اسفففتخدام المنهج الوصفففيي الوئايقي ،كما
يتمفففح ابختالف بين أهداف الدراسفففات السفففابقة والدراسفففة الحالية التي تسفففعى إلى الكشفففت عن متطلبات إعداد
المواطن الرقمي في ضففوء رؤية المملكة العربية السفففعودية (٠٢٠٢م).وتسففتييد الدراسفففة الحالية من الدراسفففات
السابقة فيما يتعلق بتعريت وخصايم المواطن الرقمي.

اإلطار النظري للدراسة
تتكون الدراسة من مبحثينت المبح ا ول :يتعلق بمياهيم المواطنة الرقمية ويندري تحت أربعة عناصرت
ا ول عن ميهوم المواطنفة الرقميفةت والثفاألي عن عنفاصففففففر المواطنة الرقميةت أما العنصففففففر الثال فعن ميهوم
المواطن الرقمي ،والرابع عن خصايم المواطن الرقمي.
أمفا المبحف الثفاألي :فيتعلق بمتطلبفات إعفداد المواطن الرقمي في ضففففففوء رؤية (٠٢٠٢م) ويندري تحت
أربعفة عنفاصففففففر أيمففففففارت ا ول عن متطلبفات إعفداد المواطن الرقمي في رؤيفة (٠٢٠٢م) في القيم ا خالقيةت
والثاألي عن متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية (٠٢٠٢م) في المهارات التقنيةت أما العنصفففففر الثال فعن
متطلبفات إعداد المواطن الرقمي في رؤية (٠٢٠٢م) في ا من السففففففيبراألي التقنيت والرابع عن متطلبات إعداد
المواطن الرقمي في رؤية (٠٢٠٢م) في العطاء التطوعي التقني.
المبحث األول :اإلطار المفاهيمي للمواطنة الرقمية:
أولا -مفهوم المواطنة الرقمية:
المواطنة لرةر :مياعلة ،ومصففففدر اليع من واطن بمعنى وافق  ،ويقال :وطن بالمكان :أي أقام ب  ،ويقال:
وطن فالن بفالبلد :اتخذه محالر وسففففففكنا ر يقطن في  ،والعمع أوطان ،والموطن والوطن ييتيان بمعنى واحد ،فيقال:
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وطن أليسففف على ا مر إذ حملها علي  ،وتوطن على الشفففيء :ذل وتمهد ل  ،والوطن مكان إقامة ابألسفففان ومقره
وإليف األتمفاؤه ولفد بف أو لم يولفد ،ويقفال :أوطنفت ا رض ووطنتهفا توطينفا ر واسففففففتوطنتها أي اتخذتها وطنا ر (ابن
منظور ،ي ،٠٠ا.)٤٨٠
المواطنة اصفففففطالحار :عرفت دايرة المعارف البريطاألية المواطنة بيألها :عالقة بين فرد ودولة يمفففففبطها
قاألون تلك الدولة ،وبما تتممن تلك العالقات من واجبات وحقوق في تلك الدولة (الصايغ. ،ت.)٤ ،
تعرف المواطنة الرقمية بيألها :معموع القواعد والموابح والمعايير وابعراف وا فكار والمبادا
المتبعة في ابستخدام ابمث والقويم للتكنولوجيا والتي يحتاجها المواطنون صرارار وكبارار من اج المساهمة
في رقي الوطن (الكوت،)٢١ ،٠٢٠٨،كما تعرف المواطنة الرقمية بيألها :معموعة من المعايير والمهارات
وقواعد السلور التي يحتاجها اليرد عند التعام مع الوساي التكنولوجية ،لكي يحترم أليس ويحترم اآلخرين،
ويتعلم ويتواص مع اآلخرين ،ويحمي أليس ويحمي اآلخرين (المالح ،)٠٢ ،٠٢٠٠ ،كما تعرف بيألها وعي
ا فراد با ضرار المختلية في بيئة ابألترألت على أسار المساواة في الحقوق والمس وليات بسبب المبادا
ا خالقية
( .)Elcicek, Mithat…et al. 2018ويقصد بميهوم المواطنة الرقمية ابستخدام المس ول وا خالقي
واآلمن من جاألب ا فراد لتقنية المعلومات وابتصابت ،كيعماء في المعتمع المحلي ،وكمواطنين في المعتمع
العالمي (.)Jones & Shao, 2011
ويرى الدهشفففان ( )٠٢٠٢أن المواطنة الرقمية مصفففطلح يتمفففمن معموعة من القمفففايا الهامة والحديثة
على ألطاق واسفعت إذ أألها تتمفمن معموعة من التوجيهات التي تكي أن يسلك المواطن سلور مس ول ومناسب
عند اسفففتخدام التكنولوجيا ،كما تعرف المواطنة الرقمية بيألها ابسفففتخدام ا خالقي والمسففف ول وا من من جاألب
المواطن لتكنولوجيا المعلومات وابتصفففابت والتقنيات الحديثة (القحطاألي ،)٠٢٠٠ ،وقد عرفها ريب Ribble
( )٠٢٠٠بيألها إحدى ا سففاليب التي يمكن أن تويت تربويا ر لمسففاعدة ا تففخاا على فهم القمففايا المعاصففرة،
واسففففففتخفدام التكنولوجيفا بفالطريقفة المثلى ،مع ابهتمفام بفا خالقيفات العامة والمسفففففف ولية ابجتماعية المرتبطة
بفاسففففففتخفدام التكنولوجيفا الحفديثة ،و يعرفها طوالبة ( )٠٢٠٠بيألها معموعة القيم المتبعة في ابسففففففتخدام ا مث
وابيعففابي ليدوات التكنولوجيففة التي يحتففاجهففا طلبففة المففدارر (المواطنون) برم النظر عن فئففاتهم العمريففة
ومستوياتهم.
ومن خالل التعرييات السففففففابقة يتمففففففح أن المواطنة الرقمية يحتاجها جميع اليئات العمرية في المعتمع،
وأألهفا تتمففففففمن حقوق ومسفففففف وليات للمواطنين الرقميين ،ترجمت في قواألين وقواعد تبين ابسففففففتخدام ا مث
للتكنولوجيفا الرقميفة ،بصففففففورة تكيف الحماية للمواطنين الرقميين ،كما تتطلب المواطنة الرقمية ابلت ام بقواعد
السففففلور ا خالقي ،وتبين من خالل التعرييات أن التربية والتعليم مسفففف وبن عن ألشففففر قيم ومهارات وقمففففايا
المواطنة الرقمية ،بابضافة إلى دور ا سرة والم سسات التربوية ا خرى في المعتمع.
ومن خالل تعرييات المواطنة الرقمية تتمح عناصرها التسعة التي وردت في ا دبيات المختصة.
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ثانيا ا -عناصر المواطنة الرقمية:
للمواطنة الرقمية تسفففعة عناصفففر اتيقت عليها العمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم  ،ISTEكما ذكرها
ريبي (٠٢٠٠م) في كتاب المواطنة الرقمية في المدارر .وهذه العناصر هي على النحو التالي:
 -٠الوصَََول الرقمي :يقصفففد ب تكاف اليرا لعميع ا فراد بحي تكون التقنية متاحة ومتوفرة للعميع،
مما يساعدهم على ابألخراط في معتمع رقمي.
 -٠التجَار الرقميَة :توعيفة ا فراد بفالتعفارة الرقميفة ،وإطالعهم على عفدة قمففففففايفا قفد تواجههم أئناء
التسفوق عبر ابألترألت مث ابحتيال وسرقة الهوية أو المعلومات الشخصية وغيرها ،وهذا بدوره يعدهم للتياع
في ابقتصاد الرقمي (العموش.)٠٠-٠٠ ،٠٢٠١ ،
 -٠التصَال الرقمي :أصفبح ابتصفال الرقمي هو الوسيلة العديدة التي يتياع بها النار فيما بينهم سواء
كاألت من خالل البريد ابلكتروألي أو مواقع التواص ف ابجتماعي أو غيرها من وسففاي ابتصففال الرقمي .وعلي
ببد من توعية ا فراد بآدا السلور والقواعد الواجب اتباعها في ابتصال الرقمي.
 -٤الث افة الرقمية :من أهم قمففايا الثقافة الرقمية تعلم ا سففاسففيات الرقمية ،تقييم المصففادر ابلكتروألية
ومدى دقة وصفدق محتواها ،وكذلك كشفت وتطوير أألماط التعلم على الشبكة ابلكتروألية والتعلم عن بعد (ترف
والدمرداش.)٠٠٠ ،٠٢٠٤ ،
 -٨قواعد السَلو الرقمي :ويتمفمن تعليم وتدريب المتعلمين على قواعد أو معايير السلور ابلكتروألي
المقبول .وبالرغم من عدم وجود ألماذي سفففففلوكية كثيرة متيق عليها ،إب أن هنار العديد من العواألب المهمة التي
ينبري أن يتم تعليمها ليفراد مث ا لياي المقبول اسففففففتخدامها ،الوقت المناسففففففب بسففففففتخدام التكنولوجيا ،وعدم
التعدي على اآلخرين(الععمي واخرون.)٤٠٠ ،٠٢٠١ ،
 -٢ال ََانون الرقمي :القواألين الرقميففة عبففارة عن المسفففففف وليففة ابلكتروأليففة لإلجراءات وا فعففال أو هي
القيود التشريعية التي تحكم استخدام التكنولوجيا (القحطاألي)٢٠ ،٠٢٠١ ،
 -٠الح وق والمسََََََ وليات الرقمية:هنار حول حقوق للمواطنين مث الخصففففففوصففففففية ،حماية ملكيتهم
اليكريفة وغيرهفا من الحقوق .ومقفاب هذه الحقوق توجد مسفففففف وليات .بحي يعرف كيت يتعام مع المحتويات
على الشفبكة بالطريقة النظامية ،وفق سياسة ابستخدام المقبول التي تحتوي على تروط وأخالقيات تحيظ هويت
الرقمية (الدوسري.)٠٠٤ ،٠٢٠٠ ،
 -١الصََََََحَة والرفَاهيَة الرقمية :تكون بتوعية الطال بالمخاطر العسففففففدية التي يمكن أن تصففففففاحب
اسفتخدامهم للتكنولوجيا مث مشاك في العينين أو الكتيين أو الظهر وغيرها من ا عراض التي قد تحص ألتيعة
ابسفتخدام غير المس ول والذي قد يتطور حتى يصبح إدماألا ر حقيقيا ر وقد تترتب علي أيما ر بعم المشاك العقلية
والنيسية.
 -١األمن الرقمي :تتمففففففمن تعليم الطال كييية حماية بياألاتهم ابلكتروألية عن طريق اسففففففتخدام برامج
الحماية من الييروسفات ،وأألظمة الحماية الرقمية فففففف وكذلك عدم ت ويد بياألات تفخصية ي تخم على الشبكة
ابلكتروألية وهذا بدوره يحميهم من مشكالت سرقة الهوية ،وابحتيال ،والتحرش (طوالبة.)٠٤ ،٠٢٠١ ،
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هذه العناصفر التسفعة تسفاعد الطال على حماية أأليسهم ضد التحديات اليكرية والرقمية ،واحترام اآلخر
والوعي بحقوقف وواجبات  ،وابلت ام بمعايير السففففففلور ا خالقي عند التعام مع اآلخرين أو المحتوى المعرفي
وحقوق الملكية اليكرية ،وهو ما يتطلب دمج المواطنة الرقمية في مناهج التعليم من مرحلة رياض ا طيال حتى
المراح العامعية ،لينشفي الطالب وهو يدرر أسفاليب التعام الصفحيحة والسليمة دوات تكنولوجيا المعلومات،
مكتسففبا المعرفة والممارسففات المسف ولة التي من تففيألها حماية اليرد والمعتمع وتحقيق أحد محاور الرؤية ،وهو
المعتمع حيويال (الذويخ.)٠٢٠١ ،
وعناصفففر المواطنة الرقمية السفففابقة تشفففك في معموعها ميهوم المواطن الرقمي ،وحقوق وواجبات في
المعتمع.
ثالثا ا -مفهوم المواطن الرقمي:
في ي الطيرة الرقمية المتسفففففارعة ،بر َز مصفففففطلح «المواطن الرقمي» ،الذي أطلق ا سفففففتاذ العامعي
مارر برينسففففكي ،ليشففففير إلى ا فراد الذين ولدوا وألشففففيوا في عصففففر التكنولوجيا المتق ّدمة الذي تففففكلت أجه ة
الكمبيوتر وألعفا الييفديو والهواتت المحمولفة أبرز المالمح الممي ة ل  ،وليت إلى أن «ا تففففففخاا الرقميين»
اليوم يمثلون الشفففففبا المل ّمين باسفففففتخدام التكنولوجيا الحديثة على ألطاق واسفففففع في إطار الحياة اليومية سفففففواء
غراض الدراسفة أو التواصف ابجتماعي أو التسوّق أو الترفي أو التسلية .وبالمقاب  ،يه َر مصطلح «المهاجر
الرقمي» ليففد ّل على ك ف ّ من ُو َّل فد قب ف الثورة التكنولوجيففة ومعففاصففففففرة التكنولوجيففا المتقففدمففة (ع و،)٠٢٠١ ،
والمواطن الرقمي هو الذى لدي القدرة على اسفففتخدام ابألترألت في إألعاز أعمال بشفففك منتظم وفعال ،فهو ئمرة
من ئمرات التقنيففة الحففديثففة وتطور المعتمع ،وابسففففففتيففادة معطيففات الحمفففففففارة ،من أجف مسففففففتقبف أفمففففففف
(،)Mossberger, et al., 2011و يعرف المواطن الرقمي بيأل تفففففخم لدي وعي ومعرفة بالتكنولوجيا ،مع
القفدرة على تطبيق تلفك المعرفففة إلى سففففففلوكيففات وعفادات وأفعفال ،يمكن من خاللهفا التعففامف بشففففففكف بيق مع
ا تففخاا اآلخرين بواسففطة التكنولوجيا (المالح،)٠٠ ،٠٢٠٠ ،ويُعرافُ المواطن الرقمي بيألّ  :الشففخم الذي
قام بتحسفين المهارات والسلوكيات التي تدعم التياعالت ابيعابية مع اآلخرين في العالم الرقمي ( Alqahtani,
 .)Abdullah…et al 2017وهو فرد يتمتع بقيم أخالقيففة ،ويتففدبر في أفعففالفف ومففا يترتففب عليهففات ويففدرر
السفلبيات وابيعابيات في ان معا ر في سفهولة الوصفول إلى المعلومات والتي توفرت في العصر الحدي بصورة
لم يسففففففبق لهفا مثيف في التفاريخ ( .)Ohler, 2011ويعفد اليرد مواطنفا ر رقميفا ر عنفدمفا يكون متمكنفا ر من مهارات
اسفففففتخدام الحاسفففففب اآللي ،ويملك معرفة بابألترألت ،ويسفففففتطيع الدخول إليها عبر الهواتت الذكية والحاسفففففبات
(.)Mossberger, et al. 2008
ولكي يكون اليرد مواطنفا ر رقميفا ر يتطلفب ذلفك أمورار كثيرة من اسففففففتخدام البريد ابلكتروألي بطريقة لبقة،
وادا الرسفاي النصية المناسبة ،وتوئيق حق الم لت والملكية اليكرية ،ويعب أن يستطيع المواطن الرقمي فهم
القمفايا ابألسفاألية والثقافية ابجتماعية المتعلقة بالتكنولوجيا وممارسفة السلور القاألوألي وا خالقي ،والدعوة إلى
ممارسففففففة ابسففففففتخدام ا من والقاألوألي ،والمسفففففف ولية عن المعلومات والتكنولوجيا ،وايهار موقيا إيعابية تعاه
استخدام التكنولوجيا التي تدعم التعاون ،والتعلم ،وابألتاجية ،وإئبات المس ولية الشخصية عن التعلم مدى الحياة،
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وإيهار القيادة تعاه المواطنة الرقمية (.)Ribble ،٠٢٢١
ومن خالل المياهيم السففابقة للمواطن الرقمي يمكن اسففتخالا خصففايص ف والتي كشففيت عنها الدراسففات
التي تناولت المواطنة الرقمية.
رابعا ا -خصائص المواطن الرقمي:
المواطنفة الرقميفة بحسففففففب المنهج ا سففففففترالي تعني الت ويد الطالب بترسففففففاألة من المهارات في معال
اسففففتخدامات تويتر والتدوين ابلكتروألي والييس بور ،إضففففافة إلى إكسففففاب القدرة على اسففففتخدام بعم المواقع
ابلكتروألية الشففهيرة لررض التعلم والدراسفففةال ،كذلك يعب أن يمتلك المواطن الرقمي مهارات أسفففاسفففية ومهمة
مث مهارات البح  ،والتواصفففففف  ،ومهارة ح المشففففففكالت ،إضففففففافة إلى إئراء معرفت بثقافة بالده وتاريخها،
وتع ي إيمفاأل بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية (اليرايت والعريسففففففي ،)٠٢٠١ ،ويتصففففففت المواطن الرقمي
مواصيات يمكن إجمالها في النقاط التالية (الع ار:)٤٢٠ :٠٢٠٤ ،
يلت م با ماألة اليكرية ،ويدير الوقت الذي يقمفففي في اسفففتخدام الوسفففايح الرقمية ،كما يقت ضفففد التسفففلح
عبر ابألترألفت ،ويحافظ على المعلومات الشففففففخصففففففية ،ويحترم الثقافات والمعتمعات في البيئة ابفتراضففففففية،
ويستطيع أن يحمي أليس من المعتقدات الياسدة التي تنتشر في الوسايح الرقمية.
وذكرت دراسففففففة (القحطاألي )٢٠ ،٠٢٠١ ،أن المواطن الرقمي ينبري أن يكون متمكنا ر من معموعة من
المهارات لكي يصفففففبح م هال ن يطلق علي مواطن رقمي ،وأن يتسفففففم بعدة خصفففففايم منها :مسفففففتخدم وائق
ومتمكن من تكنولوجيا المعلومات وابتصفففابت ،ويسفففتطيع اسفففتخدام التقنيات للمشفففاركة في ا ألشفففطة التعليمية
والثقافية وابقتصفففادية ،ويسفففتخدم ويطور مهارات التيكير النقدي في اليمفففاء ابلكتروألي ،كم أأل ماهر بالقراءة
والكتفابفة ولرفة الرموز والنصففففففوا ،ويوييهفا بكيفاءة في العالم الرقمي ابلكتروألي ،ومطلع على التحديات في
بيئات تكنولوجيا المعلومات وابتصففففففابت ،ومتمكن من إدارتها بشففففففك فعال ،ويسففففففتطيع اسففففففتخدام تكنولوجيا
المعلومات وابتصفففابت في التواصففف مع اآلخرين بصفففورة إيعابية ،ومن المهم أن يتصفففت بالصفففدق والن اهة
والسفلور ا خالقي في اسفتخدام تكنولوجيا المعلومات وابتصفابت ،ويحترم مياهيم الخصوصية وحرية التعبير
في اليماء ابلكتروألي ،ويهتم بين يساعد ويع ز بنشاط قيم المواطنة الرقمية.
من خالل الخصفففايم السفففابق يمكن اسفففتنتاي متطلبات إعداد المواطن الرقمي على أربع جواألب ،جاألب
يتعلق بالسففففففلوكيات وا خالقيات التي ينبري أن يتصففففففت بها المواطن الرقمي ،وجاألب يتعلق بالمهارات التقنية
المطلو إتقففاألهففا من المواطن الرقمي ،وجففاألففب يتعلق بففدحتيففاطففات ا من الرقمي التي يعففب أن يكون المواطن
الرقمي على وعي بها ،ومطبقا ر لها في اليمففاء السففيبراألي ،وبعد تمكن المواطن الرقمي من هذه المتطلبات يعب
أن يقوم بدوره في التطوع الرقمي لخدمة معتمع ،وابرتقاء بوطن في جميع المعابت.
المبحث الثاني :متطلبات إعداد المواطن الرقمي في ضوء رؤية (02٠2م):
وضعت المملكة الخطح الماليمة على المديين :القصير والطوي  ،لتطوير ابتصابت وتقنية المعلومات
وتوسيع األتشارها وتسهي الحصول عليها في جميع مناطق المملكة ،بشك يلبي احتياجات التنمية ابقتصادية
وابجتماعية والتعليمية والصحية ،إضافة إلى تشعيع ابستثمار في هذه المعابت،
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وتعلى ذلك بوضوح من خالل معالم رؤية المملكة ( ،)٠٢٠٢فبعد إعالن المملكة العربية السعودية عن رؤيتها
للتحول الوطني وابقتصادي بحي تنوع وتعدد مصادر دخولها ابقتصادية،جاءت الرؤية في ئالئة محاور
رييسة هي المعتمع الحيوي وابقتصاد الم دهر والوطن الطموح ،والمتيم بين سطور الرؤية يعد عنصرا
مهما وعامال مساعدا لتحقيق أغلب أهداف الرؤية أب وهو التحول الرقمي الالرقمنةال (اليرايت والعريسي،
)٠٢٠١
ولتحقيق أهفداف رؤيفة المملكفة العربيفة السففففففعوديفة (٠٢٠٢م) يعفب إعداد المواطن الرقمي اليعال الذي
يسفففتطيع مواكبة المسفففتعدات التقنية العالمية ،ويتعام معها بدحترافية وسفففلوكيات أخالقية عالية تمكن من تقديم
العطاء الرقمي المييد في اليماء ابلكتروألي.
أولا -متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية (02٠2م) في ال يم األخالقية:
أن القيم الخاصفففة بالمواطنة الرقمية أصففففبحت مكوألا ر أسفففاسففففيا ر ليفراد في المعتمعات المعاصففففرةت ألظرار
برتبففاطهففا بتوييت واسففففففتخففدام ا جه ة والتطبيقففات الرقيمففة في كففافففة معففابت الحيففاة ،كمففا تظهر أهميففة القيم
ا خالقية للمواطنة الرقمية في تيئيرها اليعاال على ارتقاء النسففق ابيعابي القيمي ليفراد ،ومن ألاحية أخرى لقيم
المواطنففة الرقميففة دور في حمففايففة ا فراد من الوقوع في العرايم أو المحظورات أو مخففاليففة القواألين المرتبطففة
با من الرقمي والمعلوماتي (الشريت.)٠٠١ ،٠٢٠١ ،
والقيم التي تعد من متطلبات إعداد المواطن الرقمي كثيرة ،وسففففففتتناول الدراسففففففة الحالية أبرز القيم التي
تممنتها رؤية المملكة العربية السعودية (٠٢٠٢م) التي تهدف بعداد المواطن الرقمي:
أ -النزاهة واألمانة :جاء في رؤية (٠٢٠٢م) :الألراعي وألصفففون المسففف ولية المنوطة بناال ،وتعد ا ماألة
والن اهة من أهم قيم المواطنة الرقمية ،فالتعام الرقمي الذي يتم خلت الشففاتففات إن لم يتصففت با ماألة س فيكون
لف أضففففففرار كبيرة على المسففففففتوى القريففب والبعيففد ألظرار لسففففففرعففة األتشفففففففار المعلومففات وا خبففار في العففالم
الرقمي،فعندما ألنشفر تفيئا ر ما علي الشبكة العنكبوتية ،يعب أن ألمع في ابعتبار أألنا ألتعام مع جمهور عريم
من خلقيات وئقافات مختلية ،وهنا يكون دور ا خالق بارزارت ذلك ن الطالب في العالم الطبيعي يتصفففففرف أمام
المربين مما يسففففه عليهم عملية توجيه وتعدي سففففلوك  ،أما في العالم الرقمي ييتي التحكم في السففففلوكيات من
الطالب أليسففففف  ،وأسفففففه طريقة تكون بحظر اسفففففتخدامها في حالة عدم ابلت ام بمعايير ابسفففففتخدام الصفففففحيح
(.)Alberta Education, 2012, p 26
ب -العدالة :جاء في رؤية (٠٢٠٢م) الألهتم بالمسففاواة وابألصففاف وألتعنب ابألحيازال ،ومن قيم المواطنة
الرقمية العدالة أئناء اسفففتخدام التكنولوجيا ،وفي أئناء التعام مع اآلخرينت بحي ألكون منصفففيين في الحكم على
اآلخرين وفي التعبير عن اراينفا ،بمفا يتوافق مع مبادا الدين ابسففففففالمي الذي تنبثق من قواألين المملكة العربية
السعودية ،التي تتسم بالعدالة والشيافية.
ج -المسَاءلة :جاء في رؤية (٠٢٠٢م) الألتحم تبعات أعمالنا وأفعالنا،و المس ولية :الألتحم المس ولية
في أعمالنا ومعتمعناال .وتتممن المواطنة الرقمية محور يتعلق بالمس ولية عند استخدام التكنولوجيا،
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وتمففففمن المواطنة الرقمية تعريت المواطنين بمسفففف ولياتهم في عدم تعاوز القاألون مث تعاه سففففياسففففة بعم
الشففففركات ابلكتروألية أو إسففففاءة اسففففتخدام بعم الخدمات ابلكتروألية (الععمي واخرون ،)٤٠٠ ،٠٢٠١ ،إن
التربيفة على المسفففففف وليفة والرقفابفة الذاتية من المتطلبات القيمية المهمة بعداد المواطن الرقمي ،أل في غيا
الشعور بالمس ولية قد ت داد العرايم ابلكتروألية وتهدد أمن المعتمع واستقراره.
د -المواطنَة :جفاء في رؤية (٠٢٠٢م) الألعت بهويتنا الوطنية وألبني تففففففخصففففففيات متكاملة بنايناال.أن
المواطنفة الرقميفة ب تختلت عن المواطنفة التقليفديفة ،فكالهمفا تتطلبفان ابألتماء للمعتمع وتحقيق أهداف وابلت ام
بقواألين ابجتماعية وابقتصفففففادية والسفففففياسفففففية وغيرها ،فيصفففففبح المواطن ذا حقوق وواجبات في ان واحد في
المعتمع الرقمي ،وتع ي قيم المواطنة ،وبناء الشفففففخصفففففية المعت ة بهويتها في العالم الرقمي الواسفففففع والمتعدد
الثقافات من متطلبات إعداد المواطن الرقمي.
ه -الحترام المتبادل :جاء في رؤية (٠٢٠٢م) الألهتم بالقيم ابألسفاألية وألقدر اآلخرينال ،ومن المس وليات
للمواطن الرقمي التي وردت في الدراسفففففات المختصفففففة بالمواطنة الرقمية :ضفففففرورة معاملة اآلخرين باحترام
بصففففففرف النظر عن العنس أو الفدخف أو ابعفاقة ،كما اهتمت المواطنة الرقمية بتع ي اتعاهات وقيم ابحترام
الذاتي وابلت ام بالتواص ابيعابي مع اآلخرين (الععمي واخرون.)٤٠٢ ،٠٢٠١ ،
وبذلك يتمفففح أن قيم رؤية (٠٢٠٢م) تتيق مع قيم المواطنة الرقمية التي يعب أن تكون ضفففمن متطلبات
إعداد المواطن الرقمي ،والسعي إلى تع ي ها بالتربية والتعليم.
ثانيا ا -متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية (02٠2م) في المهارات الرقمية:
تسعى رؤية المملكة (٠٢٠٢م) إلى تحقيق البناء اقتصاد م دهر ومعتمع حيوي ووطن طموحال
إن ابقتصففففاد الم دهر اليوم هو بالمففففرورة اقتصففففاد رقمي ،ا مر الذي يتطلب اسفففففتثمارات مكثّية في
المهارات ،لمفففمان اكتسفففا مواطني المملكة للمعارف واتقاألهم للمهارات بمختلت أتفففكالها ،وذلك لتمكينهم من
اببداع واببتكار،والمعتمع الحيوي هو أيمففففففا ر معتمع رقميت وهذا يشففففففم المدن الذكية التي تتحكم بابزدحام
ّ
وتحسفففففن جودة الحياة ومسفففففتوى الرفاهية للمواطنين ،والتي تعتمد على منصفففففات
والسفففففير وتدير موارد الطاقة
رقمية،الوطن الطموح يعني بالمرورة وطن رقمي .يعب توسيع ترطية خدمات الحكومة ابلكتروألية والخدمات
العامة مع تع ي الكياءة واليعالية في تقديم الخدمات العامةت وتسففففففهي وصففففففول المواطنين إلى التقنيات الحديثة
(وزارة ابتصابت وتقنية المعلومات ،رؤية التحول.)٠٢٠٠ ،
إن رؤية ( )٠٢٠٢تسفففففتهدف التحول الى اقتصفففففاد المعرفة واببتكار وتحوي الرقمنة إلى أسفففففلو حياة
متكام في كافة القطاعات المختلية وتوفير خدمات متقدمة في اسفرع وقت للمواطنين والوافدين على حد سففواء،
إن ك ذلك يبرز أهمية أن تكون المهارات الرقمية في سلم ا ولويات بعداد المواطن الرقمي.
والمهفارات الرقميفة تعفد متطلبا ر ضففففففروريا ر في ك جاألب من جواألب العم والحياة :من م ء اسففففففتمارة
حكومية إلى التواصف بخصفوا العم  .وليس هنالك من وييية أو مهمة معيشفية ب تتطلب مسفتوى أسفاسيا ر من
ا داء الرقمي.
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وفي ضوء التقنيات العديدة التي تظهر ك يوم ،ألحتاي إلى تعلم مهارات جديدة تكي لنا النعاح في عصر
التحول الرقمي المسفففتمر .والمهارات الرقمية ضفففرورية في فتح البا أمام طايية واسفففعة من اليرا في القرن
الحادي والعشفففرين .فالبلدان التي تطبق اسفففتراتيعيات تفففاملة للمهارات الرقمية تحرا على أن تتمتع تفففعوبها
بالمهارات التي تحتاجها لتكون أكثر قابلية للعمالة وابألتاجية واببداع والنعاح ،وكشففففففيت بحول ابتحاد الدولي
لالتصففابت أأل سففيكون هنار عشففرات الماليين من فرا العم لذوي المهارات الرقمية المتقدمة في السففنوات
المقبلة (.)٠
وتختلت أألواع المهفارات الرقميفة المطلوبفة للنعفاح اليوم اختالففا ر هفايال عن المهارات التي كاألت مطلوبة
حتى قبف معرد خمس سففففففنوات ،إألنا اليوم ألحتاي باسففففففتمرار إلى اسففففففتعراض وتحدي تلك المهارات الرقمية
موضففوع التدريس ألتيعة للتقنيات واببتكارات العديدة ،وهنار ئالل مسففتويات من المهارات التي تييد في إعداد
المواطن الرقمي:
أ -المهارات األسَََاسَََية :تسفففاعد المهارات الرقمية ا سفففاسفففية في العم عند المسفففتوى ا دألى في إطار
المعتمع ،وتشففم المهارات ا سففاسففية المعدات (من قبي اسففتخدام لوحة المياتيح وتشففري تقنية لمس الشففاتففة)
والبرمعيات (من قبي معالعة الكلمات وإدارة المليات في الحواسففففففيب وإعدادات الخصففففففوصففففففية في الهواتت
المتنقلة) والعمليات ا سفاسفية عبر ابألترألت (من قبي اسفتعمال البريد ابلكتروألي أو البح أو اسفتيياء اسففتمارة
عبر ابألترألت) .والمهارات ا سففففاسففففية تسففففاعد ا فراد على التياع مع اآلخرين ومن الوصففففول إلى الخدمات
الحكومية والتعارية والمالية.
ب -المهارات المتوسََطة :تسففاعد المهارات المتوسففطة في اسففتخدام التقنيات الرقمية بيسففاليب أكثر فايدة
وجفففدوى ،بمفففا في ذلفففك القفففدرة على تقييم ألفففاقفففد للتكنولوجيفففا أو اسففففففتحفففدال المحتوى (Commission ،٠
 ،)Broadbandوهي تشفففم المهارات الالزمة داء مهام مرتبطة بالعم  ،من قبي النشفففر المكتبي والتصفففميم
البيفاألي الرقمي والتسففففففويق الرقمي .وهفذه المهفارات في معظمهفا عموميفة ،بمعنى أن إتقفاألها يعد ا فراد لطايية
واسففعة من المهام الرقمية الالزمة للمشففاركة كمواطنين ملت مين وعمال منتعين ،إن إحدى خصففايم المهارات
المتوسففطة هي أألها تتوس فع لكي تسففتوعب ما يطرأ من تريرات في التكنولوجيا .مثال ذلك ،تحت مهارات معاملة
البياألات مكاألة أبرز ألظرار ن ئورة البياألات تكتسففففففب الم يد من ال خم ،مما يولد الطلب على المهارات الالزمة
بألتاي كميات ضخمة من البياألات وتحليلها وتيسيرها وتصورها.
ج -المهَارات المت َدمَة :هي المهفارات التي يحتفاجها المتخصففففففصففففففون في مهن تكنولوجيا المعلومات
وابتصففابت مث البرمعة الحاسففوبية وإدارة الشففبكات .وعلى الصففعيد العالمي ،سففوف تشففهد السففنوات المقبلة
عشرات الماليين من فرا العم التي تتطلب مهارات رقمية متقدمة .وتشم هذه المعابت الذكاء ابصطناعي
والبياألات المخمة والتشيير وا من السيبراألي وإألترألت ا تياء وتطوير التطبيقات المتنقلة.

( )1االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة العمل الدولية ،األولوبة املوضوعية للمهارات الرقمية واملبادرة العاملية ل رص العمل الالإلق للشباب
f.Skills-Digital-1-Plan-Thematic/11/2017/uploads/content-wp/wordpress/org.
decentjobs foryouth.www:// httpspdf
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والمهارات الرقمية التقنية أصفففبحت من متطلبات إعداد المواطن الرقمي الذي يسفففتطيع التياع مع العالم
الرقمي بعودة وكياءة.
ثالثا ا -متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية (02٠2م) في األمن الرقمي:
أن من أهم متطلبات تكوين المواطن الرقمية ت ويده بالمعلومات وابجراءات الخاصففة بالمحتوى الرقمي
في اليمففاء السففيبراألي ،وألظرار همية ا من السففيبراألي ( )٠في العصففر الحالي اهتمت رؤية المملكة ()٠٢٠٢
بهذا العاألب اهتماما ر كبيرار ،حي ألعد أن من أهداف الرؤية :تطوير البنية التحتية الرقمية حي تم تسفليح المفوء
على الشففففففراكفات مفا بين القطفاعين العفام والخاا كوسففففففيلة لتطوير قطاع ابتصففففففابت وتقنية المعلومات في
المملكة،ويعد ا من السيبراألي مكون أساسي من مكوألات أي تحول رقمي حي أن حماية البياألات والبنية التحتية
سففيكون مهما ر بسففبب ألمو الهعمات السففيبراألية في العقد السففابق مما أصففبح من المففروري التعام مع مث هذه
الهعمفات ومعفالعتهفا بشففففففكف مبتكر ،بابضففففففافة الى أن إعداد وتثقيت الموييين السففففففعوديين في معال ا من
السيبراألي يعد ج ء أساسي من حركة التحول الرقمي (.)٠
ويتمفففح من خالل تتبع جهود المملكة في هذا المعال أن المملكة العربية السفففعودية تسفففعى إلى أن يكون
ا من السففففففيبراألي مسفففففف ولية العميع ،إذ أدركت المملكة في ي التحديات التي تواجهها بسففففففتكمال بناء الدولة
العصففففففرية وفقا لرؤية  .٠٢٠٢أأل من المهم أن تتكام العهود كافة لحماية ألظمها وبنيتها المعلوماتية .ولذا ،فقد
تكاتت العميع في ضففففففمان تحقيق ا من السففففففيبراألي ،بد رءا من التعليم ،حي اهتمت معظم العامعات في المملكة
بتدريس مواد أمن المعلومات في كليات الحاسفففب لديها ،واسفففتحدئت برامج في الدراسفففات العليا في هذا المعال،
كمفا ر
أألشففففففي المرك الوطني لتقنيفة أمن المعلومات بمدينة الملك عبد الع ي للعلوم والتقنية ،وغيرها من المراك
التي تعم تحت ي الهيئة الوطنية ليمن السيبراألي.
وتتيق جهود المملكفة في هفذا المعال مع العهود الدولية وابقليمية للتوعية با من السففففففيبراألي من خالل
الم تمرات وابتياقيات الدولية لمنع العريمة السفففففيبراألية ،ومعاملة المعرمين السفففففيبراأليين (العيسفففففى،٠٢٠١ ،
.)١٠
وتعود أهمية تكوين المواطن الرقمي في معال ا من السففففيبراألي إلى األتشففففار العرايم ابلكتروألية ،حي
يقع أكثر من  ٠،٨مليون ضففففففحية يوميا للعرايم ابلكتروألية على مسففففففتوى العالم من ابت از وسففففففرقة معلومات
وغيرها (.)٠

( )1قدمت وزارة الدفاع األمربكية "البنتاغون" تعرب اً دقيقاً ملص ا اانلا األمن ال ،ا اايعاين ،فاعتعت " :مجيع اإلجراءات التنظيمية الالزمة لض ا اامان

محااباة املعلوماات عميع أهل ا ا ا ا ا ا اكااةا املادبة واإللكرتويفية ،من ،تلل امراإلم :اةسمات ،التثرب  ،التس،ا ا ا ا ا ا وا واد " .و ي ن اعتع
األمن ال ،ا ا ا ا اايعاين أيفا ا بعي" :ق اادرة النظ ااام املعلوم ااا على مق اااوم ااة ال اااوالت االيترتاس الف ت،ا ا ا ا ااته ااد البيا اايف ااات"
اإلعال ُن األورويب َ
(صاإلغ.)٩٢ ،٩١1٢،
( )٩ويدة األمن ال،يعاين ،جامعة األمري سلنان ،مت االسرتجاع على الرابط:
http://www.psu.edu.sa/Research/CenterOfExcellence/Units/Pages/Cybersecurity.aspx
( )3وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ال،عودبة ،مت االسرتجاع على الرابط:
https://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/93609
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والعرايم ابلكتروألية التي يسففففففعى ا من السففففففيبراألي للحد منها أو تقليلها قد تكون جرايم تففففففخصففففففية كاألتحال
الشفففخصفففيةت وتشفففوي السفففمعة ،والمفففرح على ا فراد للقيام بيعمال غير مشفففروعة من خالل تهديدهم بالصفففور
والبياألات الشفففخصفففية المسفففروقة من أجه تهم ،وقد تكون العرايم ابلكتروألية تتعلق بالم سفففسفففات والشفففركات
وتدمير النظم ابدارية فيها ،أو جرايم تتعلق با موال واختراق حسفابات مسفتخدمي البنور ،كما تتمفمن العرايم
ابلكتروأليفة األتهفار الحقوق اليكريفة وا دبيةت واخيرار قد تهدد العرايم ابلكتروألية أمن الدول عن طريق اختراق
ا ألظمة الحكومية والتعسففففففس على الدول ،وابطالع على المخططات العسففففففكرية للدول ،وهذه تهد من أخطر
العرايم ابلكتروألية في العالم والتي دعت الدول إلى سففن قواألين تحمي من هذه المخاطر ،وتع ز منظومة ا من
الرقمي السيبراألي في العالم (المقصودي.)٠٠٠-٠٠٠ ،٠٢٠٠ ،
إن المخاطر السفابقة للعرايم ابلكتروألية سفواء على الصعيد الشخصي أو الحكومي تتطلب إعداد مواطن
رقمي يعي هذه المخاطر ويستطيع التعام معها بصورة صحيحة تسهم في الحد من األتشارها
وأتارت الدراسات (صايغ٤٢ ،٠٢٠١ ،ت رتاد )٤٠ ،٠٢٠٤ ،إلى أن ذلك يتطلب توعية المواطنين
بابستخدام ا مث اآلمن لشبكة ابألترألت ،ومتابعتهم ،وتوعيتهم بالعرايم ابلكتروألية بكافة أتكالها وإجراءات
الحماية التي يعب اتخاذها لحماية أأليسهم ،ومعتمعهم من خطرها ،لكي ب يصبحوا ضحية لها أو طرفا فيها دون
وعي ،وإعاألتهم على مواكبة الثورة الرقمية وحسن استثمارها بسالمة وأمان ،كما أكدت احدى الدراسات على
ضرورة تدريب ا فراد على استخدام برامج مكافحة الييروسات ومكافحة التعسس ،وتحديثها بشك دوري،
والتيكد من تشيير المعلومات المهمة بشك صحيح وامن ،كاستخدام برامج التنظيت الشام وابزالة بحي ب
يمكن استعادتها ألهاييار ،وبينت دراسة (العريشي والدوسري )٠٠٤-٠٠٠ ،٠٢٠١ ،أن تحمي البرامج التي
يحتاجها المواطن الرقمي يعب أن تتم من خالل مواقع موئوقة ،مع ضرورة استخدام كلمات مرور قوية للدخول
إلى المواقع ،مع التيكد من ضبح إعدادات المتصيح ا منية ،وفي حال تعرض الشخم ي تهديد إلكتروألي
يعب أن يسارع إلى تبليغ العهات ا منية.
وبشك عام يعب أن يشم إعداد المواطن الرقمي معابت قيم ا من والسالمة الرقمية وتتممن ا مان
والخصوصية ،وأمن ابألترألت والتعارة الرقمية والصحة الرقمية ،ومعالعة قمايا التن ّمر عبر ابألترألت.
ويعد هذا المتطلب من أهم متطلبات إعداد المواطن الرقمي ألظرار للمخاطر الكبيرة الناجمة عن والتي
تهدد ا فراد والمعتمعات والدول.
رابعا ا -متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية (02٠2م) في التطوع الرقمي:
جاء في رؤية المملكة العربية السففعودية (٠٢٠٢م) الإن لنا دورار م ئرار وإسففهاما كبيرار في العم الخيري
محليفا ر وإقليميفا ر وعفالميار .وفي ذلك أكبر دلي على أن قيم العطاء والتراحم والتعاون والتعاطت راسففففففخة العذور
فينا ،غير أن هذه المعهودات تحتاي إلى تطوير إطارها الم سسي والتركي على تعظيم النتايج ومماعية ا ئرال
كما تطمح رؤية (٠٢٠٢م) إلى تطوير معال العم التطوعي ،ورفع ألسففففففبة عدد المتطوعين من  ٠٠أليا
فقح إلى مليون متطوع قبف ألهاية عام (٠٢٠٢م) ،وتعدد معابت التطوع ولع من أبرزها في العصففففففر الحالي
التطوع الرقمي.
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ويهفدف التطوع الرقمي إلى تمكين المعتمع بكففاففة أطيففافف من اسففففففتخفدامفات التقنيفة والرفع من كيفاءتهففا
وتع ي من قدرات ا فراد من خالل تكثيت التوعية التقنية في المعتمع عبر وسفففففاي وأدوات النشفففففر والتدريب
والتفيهيف للمتطوعين والمتطوعفات في كفاففة أألحاء المملكة (السففففففبيعي ،)٠٢٠١ ،ومن أبرز المبادرات في هذا
المعفال مبفادرة (العطفاء الرقمي) وهي مبفادرة تخصففففففصففففففيفة غير ربحيفة برعفايفة وزارة ابتصففففففابت وتقنية
المعلومات ،تهدف إلى ألشفففففر الوعي الرقمي بين جميع أفراد المعتمع ،وقد جعلت تفففففعارها المعا ر لنشفففففر الوعي
الرقمي ومحو ا ميففة الرقميففة بين جميع أفراد المعتمعال ،وقففد سففففففعففت لتحقيق هففدفهففا عير منصفففففففات التففدريففب
ابلكتروألي وهي أحد وسفففاي التعليم السفففريع عن بعد لتصففف إلى أكثر عدد ممكن من المسفففتييدين بشفففك معاألي
(موقع العطاء الرقمي.)/https: //attaa. sa ،٠٢٠١ ،
ويتمح مما سبق اهتمام المملكة العربية السعودية بالعطاء التطوعي الرقمي ،مما ي كد على أهمية إعداد
المواطن الرقمي الذي يتمتع بالمهارات التقنية الالزمة والتي تمكن من خدمة المعتمع من خالل ابألترألت.
ففالعمف التطوعي التقني يعني الالمهام التطوعية التي تتم بصففففففورة كلية أو في ج ء منها ،خالل تففففففبكة
المعلومات الدولية ابألترألت ،سففواء من البيت أو من العم ال ،ويعرف أيمففا باسففم التطوع ابلكتروألي ،والتطوع
ا ون بين ،أن هفذا النوع من التطوع قفد أتفاح لنا الكثير من الممي ات باسففففففتخدام لتقنيات ابألترألت المختلية -
فالتطوع ابلكتروألي التقني يوفر فرصفففة وصفففول لقدر أكبر من المعتمع لم ألكن لنصففف إلي من خالل الوسفففاي
التقليدية للتطوع ،وهذا ب يلري أهمية التطوع الميداألي إألما يكمل ويدعم ويايي  ،وقد يتمكن المتطوع ابلكتروألي
من أن يحقق ما ب يسففتطيع المتطوع العادي القيام ب  ،سففواء على مسففتوى طرح ا فكار أو المشففاريع ،أو حشففد
الدعم أو التيييد لها ،أو تقديم الدورات وابستشارات ،أو ألشر الخير وتعميم (كردي.)٠٢٠٢ ،
وتوفر التقنية الحديثة الوسفاي وا سفاليب التي تمكن المتطوعين من خدمة معتمعهم بصورة أكثر سهولة
من السفابق عن طريق إألشفاء المعموعات التطوعية على برامج التواصف الحديثة (مث الواتس أ ) التي تساعد
على التنسيق بين أعداد كبيرة من المتطوعين ،وتسهم في تبادل ا فكار التطوعية وألشرها على ألطاق واسع ،كما
أن التقنية الحديثة سففهلت ليفراد التبرع وخدمة المعتمع من خالل الم سففسففات الحكومية الموئوقة عبر الهواتت
الذكية.
والعطاء التطوعي الرقمي يتم على كافة وسففاي التواص ف ابجتماعي (كالييس بور ،وتويتر) ومن خالل
هذه البرامج يتم ألشففر المنشففورات والترريدات التي تع ز التالحم الوطني ،ومن المهم أن يتمي المواطن الرقمي
بحس ألقفدي يمكنف من تحلي المنشففففففورات والترريدات المهددة ليمن اليكري بشففففففك عام ،ويتطوع للرد عليها
للحياي على ا من في وطن  ،والحياي على تماسك النسيج ابجتماعي الوطني.

508

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

الخالصة
تناولت الدراسففففففة الحالية مياهيم المواطنة الرقمية وعناصففففففرها ،وتطرقت إلى تعريت المواطن الرقمي
وأبرز خصفففففايصففففف التي من خاللها تم اسفففففتخالا أبرز المتطلبات بعداد المواطن الرقمي في ضفففففوء رؤية
(٠٢٠٢م) التي اهتمت بقيم المواطنة الرقمية ،وتدريب المواطنين في السففففففعودية على المهارات التقنية المواكبة
للعفالم الرقمي ،وذلفك في إطفار حماية أمنية ،وقواألين رقمية وقواعد تتيق مع القواعد والقواألين للمواطنة الرقمية
العالمية التي تهدف إلى تع ي ابسففففففتخدام ا مث للتكنولوجيا الرقمية وذلك عبر اليمففففففاء ابلكتروألي الذي يعد
سففففاحة لتبادل المعلومات وا فكار والخبرات العلمية في عطاء رقمي ممي سففففاعد على تطور العلوم والمعارف
ابألسففففاألية ،كما أسففففهم في ح بعم المشففففكالت التي تعاألي منها بعم الدول واسفففففهم في تقدمها وتطورها في
معابت عديدة.
ولتحقيق متطلبفات إعفداد المواطن الرقمي يمكن ابسففففففتيفادة من التعفار العفالمية في هذا الشففففففين ،وقد
تناولت الدراسفففات بعم هذه التعار ومنها دراسفففة (تفففعبان )١٤ ،٠٢٠١ ،التي حللت ابتعاهات العالمية في
المواطنة الرقمية إلى ئالئة اتعاهات ،وهي علی النحو التالي:
 -٠اتعفاه يرك على دمج ميهوم المواطنة الرقمية في النظم التعليمية التدريس موضففففففوعات خاصففففففة
بفالمواطنففة الرقميففة للطال في المففدارر في إطففار منهج التربيففة الرقميففة ،وتتبنى هففذا ابتعففاه كف من الوبيففات
المتحدة ا مريكية وكندا.
 -٠اتعفاه يرك على تعميم تدريس المواطنة الرقمية للطال مع تدريب أولياء ا مور والمعلمين عليها
وفق خطة وطنية متكاملة ،وتتبنى هذا ابتعاه أستراليا.
 -٠اتعاه يرك على دراسفة إحدى قمفايا المواطنة الرقمية ،وهي تعليم السالمة على ابألترألت ،وتتبنى
هذا ابتعاه ك من فرألسا والمملكة المتحدة .

النتائج والتوصيات والم ترحات
النتائج:
 -٠اتمح أن رؤية المملكة العربية السعودية (٠٢٠٢م) اهتمت بدعداد المواطن الرقمي قيميا ر ومهاريار،
ووضعت القواألين التي تكي ل ا من الرقمي ،وتشعع على العطاء واببداع.
 -٠تبين أن موضفففوع المواطنة الرقمية يكتسفففب زخما ر عالميا ر لت ايد اسفففتخدام ابألترألت إلى ئالئة مليار
مسفتخدم ،مع يهور بعم ابسففتخدامات المسفيئة في العالم الرقمي والتي تسففعى الدول إلى الحد منها عن طريق
القواألين الرقمية.
 -٠كشففففففيت الدراسففففففة عن أن متطلبات إعداد المواطن الرقمي تصففففففنت على أربع محاور هي :القيم
ا خالقية ،والمهارات الرقمية ،وا من الرقمي ،والتطوع الرقمي.
 -٤تبين أن ك محور من المحاور ا ربعة يحتوي على قيم ،ومهارات عديدة أسفففاسفففية وفرعية ،تكون
في معملها مواطن رقمي مس ول ،يلت م با خالق الرقمية.
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 -٨اتمففففففح أن من أهم متطلبفات إعفداد المواطن الرقمي اتقفان المهفارات في ا من الرقمي ،ألظرار إلى
تصاعد العرايم ابلكتروألية وتنوعها على المستوى الشخصي والحكومي والدولي.

التوصيات:
 -٠تيعي التعاون بين العامعات في تداول البرامج التي تسهم في إعداد المواطن الرقمي.
 -٠تصميم دراسات بحثية عن احتياجات المواطن الرقمي ومعوقات تحقيقها.
 -٠على جميع أفراد المعتمع تحمف مسفففففف ولياتهم في تنمية مهارات إعداد المواطن الرقمي :اآلباء في
منازلهم ،والمعلمين في فصولهم ،والقادة في معتمعاتهم.
 -٤تقديم الدورات والبرامج والملتقيات التي تسهم في إعداد المواطن الرقمي.

الم ترحات:
 -٠دراسة عن واقع العرايم ابلكتروألية في المعتمع السعودي.
 -٠تصميم برألامج تربوي لطال العامعات عن متطلبات تكوين المواطن الرقمي.
 -٠دراسة عن دور م سسات التربية في إعداد المواطن الرقمي.
 -٤الكشت عن مدى توافر متطلبات ومهارات المواطن الرقمي لدى طال العامعات السعودية.

قائمة المصادر والمراجع
 -٠بشفففففير ،حاي جيدور٠٢٠٢( .م) .الأئر الثورة الرقمية وابسفففففتخدام المكثت لشفففففبكات التواصففففف
ابجتماعي في رسففففم الصففففورة العديدة لميهوم المواطنة :من المواطن العادي إلى المواطن الرقميال .دفاتر
السياسة والقاألون ،الناتر :جامعة قاصدي مرباح ورقلة  -كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ع .٠٨
 -٠الع ار ،هالة حسفن٠٢٠٤( .م) .الدور الم سفسفة التربوية فى غرر قيم المواطنة الرقمية:تصور
مقترحال .دراسفات عربية في التربية وعلم النيس ،الناتر :رابطة التربويين العر  ،ع  ،٨٢ا ا -٤٠١
.٠١٨
 -٠الحصفففففري ،كام دسفففففوقي٠٢٠٢( .م) .المسفففففتوى معرفة معلمى الدراسفففففات ابجتماعية بيبعاد
المواطنة الرقمية وعالقتة ببعم المتريراتال .المعلة العربية للدراسففففففات التربوية وابجتماعية .الناتففففففر:
جامعة المعمعة  -معهد الملك سلمان للدراسات والخدمات ابستشارية ،ع  ،١ا ا .٠٤٠-١١
 -٤الذويخ ،ألورة صفففففالح٠٢٠١( .م) .المواطنة الرقمية ..والمناهج التعليمية .صفففففحيية مكة المكرمة
ابلكتروألية ،تم ابسترجاع على الرابحhttps://makkahnewspaper.com/article/ :
 -٨رتففاد ،أحمد٠٢٠٤( .م) .مدى إدرار أولياء ا مور دوارهم الرامية إلى تع ي سففالمة ا طيال
على تففففففبكفة ابألترألفت ودرجة ممارسففففففتهم لها .معلة العلوم التربوية ،ع ( ،)٠كلية البنات لآلدا والعلوم
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والتربية ،جامعة عين تمس.
 -٢السبيعي ،عبدهللا محمد٠٢٠١( .م) .الالتطوع الرقمي (عطاء)ال .جريدة الرياض ،تم ابسترجاع
على الرابحhttp://www.alriyadh.com/1684951 :
 -٠السففففففرحفان ،خفالفد عليت السففففففليحفات ،روانت فيفاض ،روان٠٢٠١( .م) .الدرجفة الوعي بميهوم
المواطنة الرقمية لدى طلبة مرحلة البكالوريور في كلية العلوم التربوية بالعامعة ا ردأليةال .معلة دراسات
العلوم التربوية .مج ،٤٨ع ،٠ا ا .٠٠-٠١
 -١سففالم ،باسففم صففبري محمد٠٢٠٢( .م) .الأبعاد المواطنة الرقمية بمناهج التربية الوطنية بالمرحلة
الثاألوية :دراسفففة تقويميةال ،معلة العلوم التربوية ،الناتفففر :جامعة جنو الوادي  -كلية التربية بقنا ،ع، ٠١
،٠١
ا ا.٠٠٠ - ٤٠٢
 -١السفففففيد ،محمد ٠٢٠٢( .م) .الدور وسفففففاي ابعالم العديدة في دعم المواطنة الرقمية لدى طال
العامعةال .معلة بحول العالقات العامة الشرق ا وسح .ع .٠٠
 -٠٢ترف ،صبحيت الدمرداش ،محمد٠٢٠٤( .م) .المعايير التربية على المواطنة الرقمية وتطبيقاتها
في المناهج المدرسيةال .جامعة المنوفية ،الم تمر السنوي السادر.
 -٠٠الشففففففريت ،بفاسففففففم بن ألايت٠٢٠١( .م) .الفاعلية تنوع ألمح المهمة لتعليمية وطريقة التوجي في
المكتبففات الرقميففة على تنميففة مهففارات البح ف

ابلكتروألي وقيم المواطنففة الرقميففة لففدى طلبففة العففامعففات

السعودية :جامعة طيبة أألموذجراال .المعلة التربوية الدولية المتخصصة .مج ،١ع ،٠ا ا .٠٤٠-٠٠١
 -٠٠تففففففعبان ،أماألي عبدالقادر محمد٠٢٠١( .م) .الرؤية مقترحة لتع ي قيم المواطنة الرقمية لطال
التعليم قب العامعى فى ضفففففوء ابتعاهات العالمية المعاصفففففرةال .مسفففففتقب التربية العربية ،المرك العربى
للتعليم.
 -٠٠الصايغ. ( ،ت) .الال تيصي التاريخي لميهوم المواطنةال .مرك الدراسات ابقليمية.
 -٠٤صفففايغ ،وفاء بنت حسفففن عبدالوها ٠٢٠١( .م) .الوعي أفراد ا سفففرة بميهوم ا من السفففيبراألي
وعالقت باحتياطاتهم ا منية من العرايم ابلكتروأليةال .المعلة العربية للعلوم ابجتماعية ،الناتففر :الم سففسة
العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد ،ع،٠٤ي ،٠ا ا ٠١ - ٠٢
 -٠٨الطوالبففة ،هففادي .)٠٢٠٠( .الالمواطنففة الرقميففة في كتففب التربيففة الوطنيففة والمففدأليففة – دراسفففففففة
تحليليةال .المعلة ا ردألية في العلوم التربوية .مج ،٠ع  ،٠٠ا ا.٠٢١-٠١٠
 -٠٢الععمي ،عمففارت الهنففدال ،دبلت العتف  ،محمففد٠٢٠١( ،م) الدور المنففاهج الففدراسففففففيففة في تع ي
المواطنة الرقمية في دولة الكويت من وجهة ألظر الطال في ضوء بعم المتريراتال ،معة البح العلمي
في التربية .جامعة عين تمس ،ي ،١ع ،٠١ا ا.٤٤٠-٤٠٠
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 -٠٠العريشففي ،جبري ت الدوسفففري ،سففلمى٠٢٠١( ،م) دور م سفففسفففات التعليم العالي في تع ي ئقافة
أمن المعلومفات في المعتمع ،معلفة مكتبفة الملفك فهفد الوطنية .مكتبة الملك فهد الوطنية ،مج  ،٠٤ع ،٠ا
ا .٠٠٠ -٠٢٠
 -٠١ع و ،جميف ٠٢٠١( .م) .الأين المواطن الرقمي مع ئورة التكنولوجيففا المتطورة وابألترألففت؟ال،
موقع أي سي دي العربية ،تم ابسترجاع على الرابحhttps://icdlarabia.org/Ar/2015-01-11 :
 -٠١العسفاف ،صالح بن حمد٠٢٢٢( .م) .الالمدخ إلى البح في العلوم السلوكيةال .ط ،٤الرياض:
العبيكان (ا.)٠٢٢
 -٠٢العموش ،ريم سففففففمرين٠٢٠١( .م) .المدى تمففففففمين قيم المواطنة الرقمية في مسففففففاق التربية
الوطنية من وجهة ألظر أعمفففاء هيئة التدريس والطلبة في جامعات إقليم الشفففمالال .رسفففالة ماجسفففتير ،كلية
العلوم التربوية ،ا ردن ،ا ا.١١-٠
 -٠٠العيسفففى ،طالل ياسفففين٠٢٠١( .م) .الالمسففف ولية الدولية الناتفففئة عن الهعمات السفففيبراألية فى
ضففوء القاألون الدولى المعاصففرال .معلة ال رقاء للبحول والدراسففات ابألسففاألية .الناتففر :جامعة ال رقاء -
عمادة البح العلمي ،مج  ،٠١ع ،٠ا ا .١٨ -١٠
 -٠٠اليراي ،منى عبفففدهللات والعريسففففففي ،ألورة٠٢٠١( .م) .الالمواطنفففة الرقميفففة في يففف رؤيفففة
(٠٢٠٢م)ال تم ابسترجاع على الرابح:
https://sites.google.com/site/digitalcitizenship2020/home
 -٠٠القحطاألي ،أم سففير٠٢٠١( .م) .المدى تمففمن قيم المواطنة الرقمية في مقرر تقنيات التعليم من
وجهة ألظر أعمفففاء هيئة التدريسال .معلة العامعة ابسفففالمية للدراسفففات التربوية والنيسفففية .مج ،٠٢ع،٠
ا.١٠-٨٠
 -٠٤كردي ،أحمد السيد٠٢٠٢( ،م) .الالعم التطوعي ابلكتروأليال .موقع الكناألة ،تم ابسترجاع على
الرابحhttps://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/129432 :
 -٠٨محرور ،غففادة كمففال٠٢٠١( .م) .المسففففففتوى معرفففة معلمي ريففاض ا طيففال بففالمملكففة العربيففة
السففففعودية بابعاد المواطنة الرقميةال .معلة البح العلمي في التربية .جامعة عين تففففمس ،ي ،٨ع ،٠١ا
ا.٨٤٠-٨٠٨
 -٠٢المصري ،مروانت تعت ،أكرم (٠٢٠٠م) ،المستوى المواطنة الرقمية لدى عينة من طلبة جامعة
فلسففطين من وجهة ألظرهمال .معلة جامعة فلسففطين ليبحال والدراسففات ،الناتففر :جامعة فلسففطين  -عمادة
الدراسات العليا والبح العلمي ،مج  ،٠ع  ،٠ا ا.٠١٠-٠٢٢
 -٠٠المقصفففودي ،محمد أحمد٠٢٠٠( .م) .العرايم المعلوماتية:خصفففايصفففها وكييية مواجهتها قاألوأليار.
المعلة العربية للدراسات ا منية ،جامعة ألايت للعلوم ا منية ،مج  ،٠٠ع ،٠٢ا ا .٠٠٠ -٠٢٠
 -٠١المالح ،تامر (٠٢٠٠م) .الالمواطنة الرقمية .دار السحا للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 -٠١ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي٠٤٠٤( .ه) .لسان العر  ،ط ،٠دار صادر:بيروت.
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ملخص
يسعى هذا المقال إلى مالمسة آليات المقاربة األكاديمية التي اعتمدها الباحث محمد أحميد في دالئل المؤلفات ،وهي (اللص
والكالب لنجيب محفوظ ،قنديل أم هاشم ليحيى حقي ،بداية ونهاية لنجيب محفوظ).
وانطلقنا في معالجة الموضوع من التعريف بالمنظورات القرائية الستة ،للكاتبين "فياال" و"شميث" ،وتوسلنا في التحليل بمنهجية
نقد النقد ،باعتبارها أكثر األدوات مالءمة لدراستنا ،وانتهينا إلى مجموعة من الخالصات والنتائج ،تبين من خاللها أهمية استثمار
المنظورات الستة ،التي تقوم على تشغيل آليات ومفاهيم لقراءة النصوص السردية ،وانفتاحها على نماذج ديداكتيكية تراهن على
فعالية المتعلم ،ومساهمته في اإلنتاج.
الكلمات المفاتيح :األكاديمي ،البيداغوجي ،المنظورات القرائية ،نقد النقد.
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Abstract
This article examines the mechanisms of the academic approach adopted by Muhammad
Ahmid as a researcher who has studied literature directories, namely 'The thief and dogs' of
Naguib Mahfouz, 'Qandil or Hashem' of Yahya Hakki, 'The beginning and end' of Naguib
Mahfouz).
We started tackling the topic by introducing the six reading perspectives of writers such
"Viala" and "Schmidt". Then we investigate our topic by using the methodology based on the
'criticism of criticism', as it is the most appropriate tool for our study. Our results show the
importance of investing the six perspectives, which use Operating Mechanisms and concepts
for reading narrative texts. We conclude with the openness, of those perspectives, to didactic
paradigms that bet on the effectiveness of the learner and his contribution to the criticism
production.

Keywords: Academic Approach, Reading Perspectives, Criticism of Criticism, Didactic
Paradigms.

مقدمة:
نسعى ،في هذا المقال إلى تقديم قراءة في "دالئل المؤلفات الروائية" للباحث د .محمد أحميد ،من خالل كتبه" :الدليل في درس
المؤلفات " (اللص والكالب لنجيب محفوظ ،قنديل أم هاشم ليحيى حقي ،بداية ونهاية لنجيب محفوظ) .وهي قراءة تروم االشتغال
على مواصفات وحدود المنهجية المعتمدة في دراسة األعمال الروائية المذكورة ،كما يروم إلى بلورة تصور أحد الخبراء في
البيداغوجيا والديداكتيك .وتمثل الكتب المدروسة جهدا طيبا من جهود األستاذ محمد أحميد في الجمع بين المقاربة األكاديمية
واإلرغامات البيداغوجية المجسدة في عملية النقل الديداكتيكي .وعليه ،فإن هذا العمل جدير بالتأمل والمدارسة ،من أجل االستفادة
منه ،واستثماره في إقراء وقراءة المؤلفات الروائية .وتهدف كتب الدالئل إلى تمكين المتلقي /المتعلم من التعامل مع النصوص
الروائية من خالل توظيف "المنظورات الستة" وتيسير التعامل معها.
فماهي المنهجية التي اعتمدها الباحث في "دالئله"؟
اعتمد الباحث "المنظورات القرائية الستة" ،ل "فياال" و"شميث" .وهي منهجية تقوم على ست مراحل هي :تتبع الحدث،
استخالص البنية ،تقويم القوى الفاعلة ،تحليل البعد االجتماعي ،كشف البعد النفسي ،تحديد األسلوب.

515

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

القراءة من منظور "فياال" و"شميث" "نشاط بنائي ،بمعنى أنها تضع الرموز في عالئق تربط بعضها ببعض ،وتقتضي القراءة
أيضا المعرفة بالسنن ،أي مجموعة الرموز والقواعد المنظمة التي تحظى بتتبع اشتغالها في النص"
(). Schmitt, Viala,1982 ,p13
تمتح نظريات القراءة من أصول فكرية وفلسفية ،تتحكم في تشكيلها معرفيا ومنهجيا .فما هي مرجعية المنظورات القرائية؟
وما هي آلياتها لقراءة النصوص األدبية؟
انشغلت نظريات القراءة بالتأويل المتعدد للنص بدل التأويل األحادي ،ذلك ألن التأويل يعتبر خروجا من السطحي إلى العميق،
من البسيط إلى المركب ،وفي ذلك تحقيق لنمط اإلنتاجية ،وإعادة لتشكل البنية النصية .تستمد نظرية القراءة أصولها من مجموعة
من الحقول المعرفية كاللسانيات ،والتداوليات ،والسميائيات ،كما نشأت من توليف جملة من المناهج القرائية التي هيمنت في
الغرب كالبنيوية ،والمقاربات الماركسية ،والتحليل النفسي .وتقوم نظريات القراءة ،على حد تعبير "جونثان كوللر" ،على أن
"أية نظرية في القراءة ال بد لها من أن تكشف عن العمليات التفسيرية التي يستخدمها القراء ،فمن الممكن أن يختلف القراء حول
المعنى ولكنهم يظلون يتبعون المجموعة نفسها من األعراف التفسيرية" (سلدن ،٨٩٩١ ،ص .)٨١٨

 أهداف الدراسة رصد آليات ومفاهيم المنظورات الستة ،من خالل االنفتاح على نماذج ديداكتيكية ،تراهن على فعالية المتعلم ،ومساهمته فيالتعلم؛
 الوقوف على استثمار المنظورات الستة التي تقوم على تشغيل آليات ومفاهيم لقراءة النصوص السردية ،وانفتاحها على نماذجديداكتيكية من شأنها إسهام المتعلم في واإلنتاج؛
 تبيين قيمة "الدالئل" في تدريس المؤلفات الروائية لمواكبة مستجدات البحث العلمي والتربوي والديداكتيكي؛ بيان أهمية الجمع بين المقاربة األكاديمية واإلرغامات البيداغوجية في درس المؤلفات بالتعليم الثانوي التأهيلي؛ تقويم دالئل المؤلفات للباحث أحميد ،باستثمار منهجية نقد النقد باعتبارها تقدم رؤية منهجية تنظيرا وتطبيقا.وسنتبع ،في دراسة الدالئل ،منهجية "نقد النقد" باعتبارها "لغة واصفة للغة الواصفة ،غير أن هذه اللغة تمتلك قدرة على
ضبط موضوعها من خالل لغة تسعفها على الوقوف على كيفية اشتغال اللغة النقدية األولى .وتستعمل في ذلك ما يسمح لها
بإنجاز فعلها باستخدام بعض مواصفات موضوعها-نقد العمل األدبي-وتطويع ما تأخذه من إنجاز الدراسات اإلنسانية األخرى"
(بوحسن ،٨٩١٩ ،ص.)٨
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ونقد النقد يعني أيضا" :قراءة جديدة مواجهة لقراءة أولى (قراءة الناقد) .ومن ثمة ،يتأتى التأويل باعتباره اتساعا وانفتاحا.
ذلك ألن "نقد النقد" يتأسس على "التفريق بين "النقد" بصفته موضوعا و"نقد النقد" بصفته فعال يختبر ذلك الموضوع ويدرسه
وال يقول بوجود تطابق بينهما" (الدغمومي٨٩٩٩ ،ص .)٨٨٩
وال تختلف هذه األقوال عما ذكره (لحميداني ،٤١٨٢ ،صً  ) ٩حين أوضح أن "نقد النقد يرتبط بنقد اإلبداع ال باإلبداع ذاته،
وعليه فمن الضروري أن تراعى هذه الحقيقة عند كل محاولة للحديث عن منهج نقد النقد".
والخيط الناظم بين هذه التعريفات هو اتفاقها على أن نقد النقد يقوم على تشييد اإلطار النظري والمنهجي لتفكيك النصوص النقدية،
وقد أمكن ذلك من خالل بلورة جملة من المفاهيم اإلجرائية كالوصف ،والتنظيم ،والتأويل ،والتقويم الجمالي ،والمالمح المميزة،
والمالءمة ،واالنسجام وتميزه بالوضوح النظري ،ودقة اللغة الواصفة.

اإلبداع

النقد
نقد النقد

خطاطة تبين العالقة بين اإلبداع والنقد ونقد النقد
فإذا كان موضوع النقد األدبي هو األدب ،وكان موضوع نقد النقد هو النقد األدبي ،فإن ذلك يجعل موضوع نقد النقد أشمل
وأوسع من النقد األدبي ،كما يفرض أن يكون لكل منهما منهجه الخاص به وآلياته اإلجرائية.
وبصرف النظر عن هذه الحدود ،فإن الحقيقة التي ال مراء من اإلقرار بها هي أن "نقد النقد هو نقد في مستوى آخر من البحث
المعرفي .وعلى كل مهتم به أن يستوعب مبادئه وآلياته وأن يميز بينه وبين المناهج الخاصة بدراسة األدب" (لحميداني،٤١٨٢ ،
ص .)٩

517

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

ومن حسنات نقد النقد سعيه في دراسة النصوص النقدية ،لتحقيق غاية بيداغوجية قوامها تبسيط قراءة النصوص النقدية ،لكن
بما يحفظ للدراسة النقدية إنتاجيتها ،ويكفل لها التنظيم والدقة؛
وعليه ،فإن دراسة الدالئل لألستاذ أحميد هي ممارسة لنقد النقد ،على اعتبار أن الناقد وظف جهازا مفاهيميا معينا ،وهي ظاهرة
"يتحدد لها هامش قرائي مضاعف ،يتمثل في مساحة التأويل ومساحة نقض التأويل' (ناس عبد الكريم ،٤١١٩ ،ص .)٢
ويتأسس "نقد النقد" على خطوات منهجية .وهي كما يلي:
 .١األهداف والرؤية المنهجية
ما مدى انسجام الباحث مع موضوعه المعالج ،وتحقيق الرهانات المستهدفة؟
لن يجد متأمل كتب "الدالئل في المؤلفات" عناء كبيرا في الوقوف على األهداف المراد تحقيقها من هذه الدراسات
النقدية/البيداغوجية التي يمكن حصرها في األهداف التالية:
 تذليل الصعوبات التي تعترض المتعلمين في درس المؤلفات ،لما تقتضيه من معرفة بالمناهج النقدية ،وقدرة علىتوظيف المفاهيم النقدية؛
 إغناء الرصيد المنهجي للمتعلمين ،مما يؤهلهم إلى التعامل مع النصوص السردية الطويلة بمنهجية علمية تمتحمفاهيمها من القراءة المنهجية؛
 االرتقاء بالذائقة النقدية للمتعلمين ،من خالل اكتساب القدرة على الفهم والتحليل والتفكيك والتركيب والتصنيفوالتقويم ،تسعفهم في استكناه مختلف النصوص السردية في المستويات التعليمية التأهيلية؛
فضال عن الوقوف على المنطلقات المنهجية الكفيلة بتحقيق هذه الغاية ،تعلن مقدمة الدالئل منذ البداية عن تبنيها "المنظورات
الستة" ،حيث يقول الباحث "سنحاول تقديم إطار نظري إجرائي لكل منظور على حدة آخذين بعين االعتبار المواصفات المعرفية
والمنهجية والسمات الوجدانية لتلميذ المرحلة الثانوية التأهيلية وخصوصية المؤلفات األدبية المقررة" (أحميد ،٤١١١ ،ص.)٦
 الكفايات المستهدفة:حدد الباحث الكفايات المستهدفة من درس المؤلفات بالتعليم الثانوي التأهيلي (مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية) على الشكل
التالي:
 الكفاية التواصلية :قدرة المتعلم على توظيف اللغة في وضعيات تواصلية مختلفة ،واستخدامها في إعداد ملخصات
وتقارير وعروض ،والتواصل مع أنماط من النصوص النثرية الحديثة؛
 الكفاية المنهجية :تمكين المتعلم من قراءة المؤلفات بطريقة منهجية ،واستخراج العناصر المالئمة وتركيبها
وتقويمها ،وتنظيم المعلومات في بطاقات القراءة والملفات ،وتشغيل مختلف المقاربات المنهجية من أجل وصف
الظاهرة األدبية وتحليلها؛
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 الكفاية الثقافية :قدرة المتعلم على تمييز الجنس األدبي للمؤلف ،وامتالك رصيد معرفي يوضح موقفه من الوجود،
واكتساب تقنيات تؤهله إلى الفهم والتأويل؛
 الكفاية االستراتيجية :تعزيز الثقة بالنفس وقيم التفتح ،واحترام رأي اآلخر ،والتشبث بالهوية الثقافية والحضارية
وتكوين الحس النقدي في إطار التكوين الذاتي للشخصية.
 مراحل القراءة /كيف يقرأ المتعلم المؤلف الروائي؟تعتمد دراسة المؤلف الروائي بطريقة متدرجة من القراءة التوجيهية إلى التركيبية مرورا بالتحليلية.
أ -القراءة التوجيهية :تهدف إلى تجميع معطيات ومؤشرات حول المؤلف من داخله أو خارجه وتوقع اتجاه القراءة ،ووضع
فرضيات لها؛
ب -القراءة التحليلية :تتوخى فهم األجزاء المقروءة من المؤلف واستخراج مكوناتها المميزة وتفكيكها وتحديد أبعادها؛
ج -القراءة التركيبية :تسعى إلى إكساب المتعلم القدرة على الربط والبرهنة.
 .٢المتن المدروس
حدد الباحث المتن المدروس تحديدا دقيقا ،ألن "تحديد المتن مسألة ضرورية لتحقيق الهدف" (مساعدي ،٤١٤١ ،ص .)٨٨
ويتعلق األمر بالمؤلفات الروائية التالية:
أ" .بداية ونهاية" لنجيب محفوظ؛ صدرت هذه الرواية سنة  ،٨٩٢٩أي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية .ترتبط األحداث التي
تدور حولها الرواية بحقبة تمتد عبر الثالثينيات وبداية األربعينيات .وقد تميزت هذه المرحلة على المستوى السياسي بمنعطف
جديد في مسار الكفاح ضد االستعمار ،وجدت تعبيرها في غليان الشارع المصري والمظاهرات العارمة رغم األشكال القمعية
التي نهجها المستعمر ،كما اتسمت على الصعيد االجتماعي واالقتصادي بتبعات أزمة  ٨٩٤٩المتمثلة في تدني المعيشة وندرة
المواد األساسية ،فازدادت وتيرة الفقر ،وتفاقم الجهل والمرض ،واستفحل الفساد واالنحالل الخلقي ،وبدأ البناء العائلي القائم على
التضامن والتآزر يؤول إلى التفكك واالنهيار.
ب" .قنديل أم هاشم" ليحيى حقي ،كتبت هذه الرواية في نهاية الثالثينيات من القرن الماضي ،بكل ما زخرت به هذه الفترة من
تحوالت كبرى في الثقافة وفي المجتمع وفي الذهنيات ،وتكشف قصة أم هاشم عن رغبة المؤلف في االنتصار للقيم الشرقية
دونما إغفال للمعطيات الحضارية الغربية ،أي تحقيق معالجة توفيقية بين العلم واإليمان والشرق والغرب ،وذلك من خالل تقديمه
إسماعيل كشخصية دخلت في صراع مع المجتمع الشرقي المؤمن بقيمه والمدافع عنها( .أحميد ،٤١١١ ،ص .)٤٢

519

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

ج" .اللص والكالب" لنجيب محفوظ؛ صدرت الرواية سنة  .٨٩٦٨وهي رواية تتسم بما يلي:
 تجاوز المواضيع االجتماعية والسياسية الضيقة إلى الموضوعات اإلنسانية األكثر شموال ،وإلى الهموم الروحية والوجودية؛ اللص والكالب-كرواية جديدة-تتجاوز القضايا االجتماعية الخارجية التي تتعلق بالمجتمع ككل إلى قضايا فردية ذاتية تنبع منداخل الشخصية؛
اللص والكالب مثلها مثل الثالثية هي قصة واقعية ،كما تهتم بالتركيز والرمز (أحميد ،٤١١١ ،ص .)٨١ .٣الممارسة النقدية :مستوياتها وعملياتها
تقتضي الممارسة النقدية تشغيل مفاهيم مناسبة ،وهو أمر ضروري ،ألن النقد األدبي محكوم ب"نظام من المفهومات" (ويليك
ووارين ،٨٩١١ ،ص  .)٢٨فما هي المنظومة المفاهيمية التي وظفها الباحث في دالئله؟
ما مدى التزام الناقد بالمنهج المصرح به؟ وهل هناك استخدام لمناهج أخرى؟ وهل هناك قصور في توظيف المنهج المتبع؟
هل يعتمد الناقد الموضوعية في التحليل ،أم أنه يلتجئ إلى الحدس والتأمل الذاتي وإصدار أحكام القيمة؟
جاءت الكتب المعتمدة في هذا المقال جامعة بين النظري والتطبيقي (أحميد ،٤١١١ ،ص  ،)٦حيث خصص المدخل ،في كل
دليل من الدالئل المدروسة ،للحديث عن المفاهيم األساسية المحققة النسجام القراءة .أما الشق التطبيقي ،فخصص لدراسة المؤلفات
الروائية المذكورة آنفا.
أ .النص ومستوى الوصف التصنيفي
مادام القسم النظري من الدراسات ينصب على وصف اآلليات والمفاهيم الموظفة في التحليل ،فإن الباحث مال بداية إلى تصنيف
هذه اآلليات والمفاهيم وفقا لمعيار تراتبي ،وتحكم هذا المستوى مجموعة من المبادئ الدقيقة ،منها:
 مبدأ التدرج :يتجلى في تدرج الباحث ،في دراسته للمؤلفات الروائية ،انطالقا من القراءة التوجيهية ،فالقراءة التحليلية ،ثمالقراءة التركيبية .كما يكمن مبدأ التدرج في تحديد المستويات /المنظورات الستة وفق نظام تسلسلي( .تتبع الحدث ،تقويم القوى
الفاعلة ،البعد النفسي ،البعد االجتماعي ،تحديد البنية ،األسلوب).
 مبدأ التعريف :انصب اهتمام الباحث على التعريف ببعض المصطلحات /المنظورات الستة ،من قبيل تتبع الحدث :الذي يعني"الكشف عن سلسلة الوقائع أو األدلة التي تشكل نسيج النص ،وكذا األثر الذي تحدثه في القارئ من خالل اإلجابة عن األسئلة
التالية :من فعل؟ لمن؟ كيف؟ لماذا؟ أين؟ متى؟" (أحميد ،٤١١١ ،ص .)٨٤
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 مبدأ االنتقاء :ونقصد به تصنيف المفاهيم التي تحمل داللة واحدة أو متقاربة ،واالقتصار على واحد منها .ومن األمثلة علىذلك تمييز الباحث بين الحبكة والرهان ،فالحبكة هي النسيج الذي يرصد األحداث ،أما الرهان فهو الطريقة التي تنتظم بها
األحداث .كما يميز الباحث بين رهان المحتويات ،ورهان الخطاب وهو األثر الذي يسعى النص إلى إحداثه في القارئ (أحميد،
 ،٤١١١ص.)٤٦
ب .النص ومستوى الوصف التحليلي
ينتظم الوصف التحليلي في مستويات منهجية محددة تفرضها طبيعة المتن المدروس .ولتقريب هذه المستويات ،سنستدل بمقاطع
من كتاب الباحث" :الدليل في المؤلفات ،اللص والكالب لنجيب محفوظ" .وهي كما يلي:


تتبع الحدث :يتضمن منظور تتبع الحدث المستويات التالية:

جرد األحداث تبعا لتعاقبها المنطقي داخل النص؛ الحبكة :أي اإلكراهات التي حتمت على شخصية ما ،تبني اختيار من االختيارات العديدة (من -لماذا-كيف؟)؛ الرهان :أي الغاية المنشودة من سرد األحداث؛ دالالت الحدث وأبعاده :وترتبط بالظروف التاريخية واالجتماعية التي أنتج فيها.وبخصوص رواية اللص والكالب "انطلقت أحداث الرواية من حدث مركزي تفرعت عنه باقي األحداث ،ونقصد به خروج
سعيد مهران من السجن ومحاولته استرجاع حقوقه المغتصبة من طرف عليش ،وهنا انفجرت المأساة ،خاصة بعد تنكر الجميع
له بمن فيهم ابنته سناء" (أحميد ،٤١١١ ،ص.)١١
 تقويم القوى الفاعلة :يالمس هذا المنظور المستويات التالية:
 جرد القوى الفاعلة وتصنيفها حسب مواصفاتها ووظائفها؛ وجهة النظر وترتبط باإلجابة عن السؤال التالي" :من أي وجهة يرى السارد األحداث ويحكيها"؛ دينامية القوى الفاعلة من خالل تبيين طبيعة العالقات التي تجمع بين مختلف القوى الفاعلة.وفي رواية اللص والكالب" ،تم التركيز في هذا المنظور على شخصية سعيد مهران في عالقته بخصومه عليش ورؤوف علوان،
فصراعه مع األول يقوم االستيالء الالشرعي على ماله وأسرته ،ويقوم صراع سعيد مع رؤوف علوان على تنكره للمبادئ التي
لقنها للشخصية البطلة سعيد مهران،
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حيث تميزت عالقة هذا األخير بهما بالتوتر واالضطراب الذي يمكن اعتباره قوة فاعلة خفية ساهمت في خلق قوى فاعلة خفية
أخرى ،نذكر منها الظروف والعوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي وقفت سدا منيعا أمام استرداد سعيد حقوقه
المغتصبة" (أحميد ،٤١١١ ،ص.)١١


الكشف عن البعد النفسي ،ويرتبط بالمستويات التالية:

 الحقل العاطفي ويتعلق بكيفية نسج العالقات العاطفية في النص؛ التيمات/الموضوعات السيكولوجية سواء ظهرت في النص بشكل صريح أو ضمني؛ الموقف من الوجود من خالل الكشف عن تطلعات الشخصيات وتمثالتها ومطامحها ومشاعرها حيال الواقع؛ دالالت النص وأبعاده السيكولوجية ويقصد بها األبعاد الرمزية التي تتضمنها التيمات السيكولوجية.وبخصوص القوى الفاعلة في "اللص والكالب" ،فقد "عانت من تمزقات واضطرابات نفسية تختلف درجة حدتها باختالف
أصحابها ،وقد نالت شخصية سعيد مهران حصة األسد منها ،باعتبارها الشخصية البطلة التي تلخص مأساة الطبقة الكادحة
المهضومة الحقوق والمغلوبة على أمرها" (أحميد ،٤١١١ ،ص)١١


تحليل البعد االجتماعي ،ويالمس المستويات التالية:

 الحقل االجتماعي والتاريخي من خالل جرد الموضوعات التي تتعلق بالوقائع والظواهر والفئات االجتماعية؛ النص في حضن المجتمع والتاريخ وإبراز العالقات التي تربط النص بالظواهر االجتماعية والتيارات الفكرية؛ الدالالت االجتماعية والتاريخية والتعامل مع النص بوصفه وثيقة تكشف عن الوقائع التاريخية والذهنيات واإليديولوجيات؛وفي رواية اللص والكالب لنجيب محفوظ" ،ساهمت الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية في خلق مأساة سعيد مهران
بعد خروجه من السجن ،ومحاولته استرداد حقوقه المغتصبة ومبادئه المصادرة (أحميد ،٤١١١ ،ص)١١


تعرف األسلوب ،ويعالج المستويات التالية:

 المعايير األسلوبية التي تتمثل في المعيارين اللساني (ما ييسر عملية فهم النص) والشعري (ما يتعلق بتوقعات الجمهور وآفاقانتظاره)؛
 اختيارات الكتابة وصيغ العرض (السرد والوصف والحوار واالستشهاد)؛ -األسلوب وعالقته برؤية العالم.
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وقد اعتمد نجيب محفوظ في "اللص والكالب" على "عدة أساليب تعبيرية تنوعت بين الوصف والسرد والحوار بنوعيه الخارجي
والداخلي ،وقد ارتبطت اللغة المستعملة بحقليها المعجمي والتصويري بواقع البؤس الذي عاناه سعيد وأترابه ،مما ساهم في رسم
لوحة قاتمة له ،أو لوعي شقي يواجه قوى غاشمة وقاهرة" (أحميد ،٤١١١ ،ص)١١


استخراج البنية ،ويتطرق إلى المستويات التالية:

 التركيبة وتعني الكشف عن فصول الرواية وفقراتها ومقاطعها؛ المتواليات من خالل رسم الخطاطات المستوعبة للمفاصل الكبرى للنص؛ التنظيم الزمني ويتعلق بالتمييز بين زمن القصة (التنظيم المنطقي لألحداث) ،وزمن الخطاب (التنظيم الخطابي للزمن)؛وقد كشف هذا المنظور في رواية اللص والكالب "عن البنية العامة للنص المرتكزة على مجموعة من الفصول المؤشر عليها،
والتي اعتمدت على التتابع الخطي المساير لتتابع زمن الرواية والمواكب لظروف سعيد مهران ،وما عاناه من إحباط جراء فشله
في االنتقا م من الخونة ،لكن هذا التتابع كان يخرق أحيانا بمقاطع تحيل على ماضي سعيد ،وعالقاته السابقة بعليش وزوجته
ورؤوف علوان وغيرهم من شخوص الرواية ،وذلك بهدف الكشف عن نفسيات الشخوص ومواقعهم االجتماعية وتصوراتهم
اإلديولوجية (أحميد ،٤١١١ ،ص.)١١

خــاتمـة
تظل كتب "الدالئل في المؤلفات" لألستاذ محمد أحميد سخية معطاءة بتعميق النظر في األسس النظرية واألصول المرجعية
المعتمدة في تدريس المؤلفات بالتعليم الثانوي التأهيلي ،كما تكتسي أهميتها من خالل جمعها بين المقاربة األكاديمية واإلرغامات
البيداغوجية المتجلية في عملية النقل الديداكتيكي للمنظورات الستة ،من حقلها الفرنسي إلى الحقل العربي ،مع مراعاة األسس
الديداكتيكية لدرس المؤلفات في التعليم الثانوي التأهيلي؛
ومن مزايا كتب "الدالئل في المؤلفات" سعيها الستثمار المنظورات الستة التي تقوم على تشغيل آليات ومفاهيم لقراءة
النصوص السردية ،وانفتاحها على نماذج ديداكتيكية تراهن على فعالية المتعلم ،ومساهمته في التعلم واإلنتاج ،ومساعدته على
امتالك عدة نظرية أساسية تمكنه من قراءة المؤلفات السردية؛
ومن هنا ،تكمن قيمة كتب "الدالئل في درس المؤلفات" لألستاذ محمد أحميد في بلورة تصور لتدريس المؤلفات الروائية
المواكب لمستجدات البحث العلمي والتربوي والديداكتيكي ،من خالل التفكير الجاد والمسؤول في االرتقاء بالذائقة القرائية
للمؤلفات السردية ،لدى المتعلمين ،وتنمية قدراتهم على قراءة هذه المؤلفات بطريقة منهجية واضحة المعالم ،والتفاعل اإليجابي
مع مضامينها وقيمها ودالالتها االجتماعية والتاريخية ،وأبعادها السيكولوجية.
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المصادر والمراجع
 محمد أحميد ،الدليل في درس المؤلفات ،نجيب محفوظ ،اللص والكالب ،مطبعة بني يزناسن ،سال ،الطبعة األولى٤١١١ ،؛ محمد أحميد ومحمد فري ،دليل التلميذ في درس المؤلفات ،قنديل أم هاشم ليحيى حقي ،مطبعة بني يزناسن.٤١١١ ، محمد أحميد ومحمد فري ،دليل التلميذ في درس المؤلفات ،بداية ونهاية لنجيب محفوظ ،مطبعة بني يزناسن.٤١١١ ، رينيه ويليك وأوستين وارين ،نظرية األدب ،ترجمة محيي الدين صبحي ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،الطبعة الثالثة٨٩١١ ،؛
 أحمد بوحسن ،المصطلح ونقد النقد ،مجلة الفكر العربي المعاصر ،العدد  ،٦٨ ،٦١مركز اإلنماء القومي ،بيروت ،باريس،٨٩١٩
 رامان سلدن ،النظرية األدبية المعاصرة ،ترجمة جابر عصفور ،دار قباء للطباعة والنشر ،القاهرة٨٩٩١ ،؛ محمد الدغمومي ،نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر ،منشورات كلية اآلداب بالرباط ،سلسلة رسائل وأطروحات ،رقم ،٢٢الطبعة األولى٨٩٩٩ ،؛
 حميد لحميداني ،سحر الموضوع ،عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر ،مطبعة أنفو برانت ،الطبعة الثانية٤١٨٢ ،؛ عبد السالم ناس عبد الكريم ،قراءة المؤلف النقدي ،مطبعو أنفو برانت٤١١٩ ،؛ جوهانا ناطالي ،التحليل الشعري وآليات دراسته حول التحليالت النقدية لقطط بودلير ،ترجمة وتقديم محمد مساعدي،منشورات األبحاث السيميائية والدراسات الثقافية ،المغرب ،الطبعة األولى .٢٢٢٢
- M.P. Schmitt et. A. Viala, Savoir Lire, Précis de lecture critique.5ème Ed, Dédier,
1982.
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الملخص
لقد هدف هذا البحث إلى دراسة العوامل المساعدة على إنتشار ووجود فيروس كورونا في داخل
المجتمع الفلسطيني مؤخرا ،وقد تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي وأداة اإلستبانة ،باإلضافة إلى تناول
مجتمع البحث ألحدى المدن الفلسطينية وهي مدينة طولكرم في شمال فلسطين ،وتم أخذ عينة من سكان هذه
المدينة بلغت بقيمة ( )576فردا منهم ،وقد توصل هذا البحث إلى عدد من النتائج المهمة كان من أبرزها أن
الصحة العامة ألفراد المجتمع الفلسطيني هي جيدة وبشكل كبير ،وذلك نظرا لقلة االصابات بهذا الفيروس،
ومع ذلك إال أن درجة اإلستعداد لمواجهة اإلصابة بهذا المرض قد جاءت كبيرة جدا ،باالضافة الى التأثير
الكبير من حيث الناحية االعالمية عن وجود ومتابعة وجود حاالت االصابة بهذا المرض بشكل يومي ،أما فيما
يتعلق بأبرز المجاالت التي جاء تأثير وجود وأنتشار فيروس كورونا كبيرا عليها فقد تمثلت في أكبرها بالمجال
المعيشي االقتصادي والذي جاء بقيمة وصلت الى ( )% 99 . 9تاله كل من الجانب النفسي والذي وصل الى
قيمة ( ) % 97 . 5في حين إنخفضت رؤية تأثير فيروس كورونا على المجال االجتماعي المعيشي لتصل الى
قيمة ( ) %98فقط وهي قيمة تكاد تظهر بإنها منخفضة مقارنة برؤية التأثير الكبير لفيروس كورونا على كل
من الجانبين االقتصادي والنفسي .أما فيما يتعلق بقوة االرتباط وشكلها بين وجود وانتشار وتأثير فيروس
كورونا على الجوانب المعيشية المختلفة لهذا المجتمع فقد ظهر وجود عالقة قوية وذات داللة إحصائية بين
ذلك المرض وبين المجال االقتصادي ومن ثم المجالين النفسي واالجتماعي ،وفي نهاية هذا البحث تم التوصل
الى إختالف الرؤية تبعا لمتغيرات الخلفية االجتماعية في مدى رؤيتها بوجود فيروس كورونا مثل الجنس
والعمر والحالة االجتماعية والدخل الشهري لألسر والمستوى التعليمي ،وظهر أنه كلما إزداد كل منهما يزداد
رؤية انتشار فيروس كورونا في المجتمع الفلسطيني ،وفي الختام تم وضع عدد من التوصيات كان من ابرزها
تعزيز اجراءات الحجر الصحي بشكل أكبر ،وزيادة االلتزام الشامل بالقوانين التي تم وضعها حفاظا على
السالمة االعامة للجميع وعدم االستهانة بها ألي سبب كان.
الكلمات المفتاحية :فيروس كورونا ،كوفيد –  ،99أوضاع ،المجتمع الفلسطيني.

Abstract
This research aimed to study the factors that contribute to the spread and
presence of the Corona virus within the Palestinian community recently, and the
descriptive analytical method and the questionnaire tool were used, in addition to
the research community dealing with a Palestinian city which is Tulkarm in northern
Palestine, and a sample was taken from the residents of this city With a value of
(675) individuals among them, this research has reached a number of important
results,
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the most prominent of which is that the general health of members of the Palestinian
society is largely good, due to the limited number of infections with this virus,
however, the degree of readiness to confront this disease has come Very large, in
addition to the significant impact in terms of the media in terms of the presence and
follow-up of the presence of cases of this disease on a daily basis, but with regard
to the most prominent areas in which the effect of the presence and spread of the
Corona virus has been significant on it, it was represented in the largest in the
economic living field, which came to a value of (9) 89%) were followed by the
psychological side, which reached the value of (6.87%), while seeing the effect of
the Corona virus on the social field of living decreased to a value of (80%) only, a
value that appears almost to be reduced. This is compared to seeing the great impact
of the Coronavirus on both the economic and psychological sides. As for the
strength of the association and its form between the presence, spread and impact of
the Corona virus on the various aspects of this community, a strong and statistically
significant relationship has emerged between that disease and the economic and then
the psychological and social fields, and at the end of this research a difference of
vision was reached according to background variables In the extent of its social
visibility in the presence of the Corona virus, such as gender, age, marital status,
monthly income of families and the educational level, it appeared that the more each
of them increased, the greater the vision of the spread of the Corona virus in
Palestinian society. In conclusion, a number of recommendations were made, the
most prominent of which was to further strengthen quarantine measures, And
increase the comprehensive commitment to the laws that were put in place to
preserve public safety for all and not underestimate them for any reason.

Key Words: Corona Virus, Covid-19, Status, Palestinian Society.
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 - 9مقدمة:
منذ فجر البشرية على وجه هذه األرض عانت كافة مجتمعات العالم من ظهور بعض األوبئة واألمراض
المنتشرة ،ورافق ذلك طرق مختلفة من الوقاية من مختلف النواحي االجتماعية المتمثلة بعدم المخالطة وتقليل
االلتقاء المباشر بين الناس خاصة في ظل تفشي األمراض المعدية إلى طرق التحمي عن بعض األطعمة
والعادات المختلفة مثل التقليل من بعض األكالت المعروفة والتي قد تزيد من وجود بعض األمراض مثل
الزيادة في السكريات والتي تساهم في وجود المرض القاتل الصامت ( السكري) إلى التحلل من بعض العادات
االجتماعية التي زادت ايضا من بعض األمراض الوراثية مثل التقليل من زواج األقارب والذي كان وما زال
يعمل على وجود بعض اإلعاقات في األطفال المنجبين ألسباب وراثية بيولوجية بين الزوج وزوجته.
لقد عمل سكان المجتمعات على إيجاد الكثير من الطرق الوقائية المذكورة هنا وغيرها من الطرق ايضا
من أجل حمايتها من إصابتها بهذه األمراض سواء كانت امراض وراثية أو أمراض عضوية ناتجة عن أسباب
مختلفة أو أمراض معدية ناتجة عن االختالط بين فئات المجتمعات ،لذلك فأوجدت في كل مرة طرق وقائية
مختلفة بحسب طبيعة الحالة التي توجد بها بعض هذه األمراض المنتشرة ،وكان من أبرز هذه الطرق خاصة
لألمراض المعدية هي إتباع قواعد الحجر الصحي والتي تم بموجبها عدم خروج الفئات االجتماعية من مكانها
إذا وقع في مكان إقامتها مرض معين ،وعدم دخول أي من مجتمعات أخرى الى هذه األماكن ،ومع تطور
األمراض والفيروسات المسببة لها فقد أصبحت بعض من هذه األمراض تنتقل من بعض الحيوانات الى اإلنسان
مثل مرض أنفلونزا الطيور ومرض أنفلونزا الخنازير ومرض إيبوال وغيرهما من االمراض الحديثة األخرى
والتي جاءت بإصابات وتأثيرات قوية أقوى من اعراض اإلصابات بفيروسات األنفلونزا السابقة ،على إعتبار
أنها جاءت متطورة عنها من ناحية إلقاءها ضررا أكبر باإلنسان اينما وجد ،باإلضافة الى قدرتها على اإلنتشار
في مختلف مجتمعات العالم ال سيما مع التقارب العالمي في وجود المجتمعات والذي سهله ذك وسائل النقل
والمواصالت وإجراءات السفر ووسائل االعالم والنشاطات التجارية والتعليمية والسياحية والدينية التي كانت
وما زالت تحتم على معظم سكان المجتمعات التنقل فيما بينهما من اجل القيام بهذه النشاطات في معظم المواسم
السنوية.
لقد شهد العالم في نهاية العام 9899م تفشي لبعض من هذه االمراض المذكورة وهو مرض من أشد
أمراض األنفلونزا العادية ،وهو ما أطلق عليه بمرض أو بفيروس كورونا وأسمه العلمي أو الطبي فيروس
(كوفيد  )99 -والذي بدأ إنتشارة في مدينة ووهان الصينية وأخذ باإلنتشار السريع الى مختلف دول ومجتمعات
العالم أجمع ،فال يوجد أي مجتمع إال وحدث فيه عدد من اإلصابات بشكل نسبي مع غيره من المجتمعات
األخرى ،وما يميز هذا المرض عن بقية أمراض األنفلونزا العادية أو حتى المتطورة السابقة مثل مرض
أنفلونزا الطيور أو مرض أنفلونزا الخنازير هو سرعة إنتشارة في مختلف دول العالم وبوقت قياسي فمن
الصين بلد المنشأ لهذا الفيروس إلى تفشية وبسرعة كبيرة في دولة إيران اإلسالمية ومن ثم في معظم دول
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أوروبا وفي أولها إيطاليا ومن ثم فرنسا وبريطانيا وغيرها إلى إنتشارة وبوقت قياسي سريع ايضا في قارتي
امريكيا الشمالية والجنوبية وانتشاره في معظم الدول العربية أيضا.
أما فيما يتعلق بطرق الوقاية التي قامت بها معظم المجتمعات فهي الطرق المتمثلة بإجراءت الحجر
الصحي والتي قامت بإتباعها معظم حكومات ودول ومجتمعات العالم أجمع وبشكل موحد لدرجة أن اإلغالق
أصبح سمة موحده لهذه الدول والمجتمعات كافة ،باإلضافة الى السيطرة اإلعالمية التي اخذت تقوم بها معظم
وسائل االعالم المقروءة والمسموعة والمرئية المختلفة في عرضها إلجراءات الحماية والوقاية من إنتشار هذا
المرض وعرض األعداد ونسب الحاالت في كل مجتمع بالنسبة لعدد سكانة ومقارنته مع بقية المجتمعات
المجاورة له واإلقليمية منه والعالمية ايضا ،واصبح كافة المواطنين في مختلف مجتمعات العالم يعانون من
نفس المعاناة وهي ترك اعمالهم نظرا إلتباع خطوات الحجر الصحي المعمول به في داخل هذه المجتمعات بما
فيها المجتمع الفلسطيني بكافة مدنه وباقي مناطقه وبشكل شامل.

 - 0مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة هذا البحث من خالل الرؤية القوية والسرعة الكبيرة في مراقبة الوجود في تفشي فيروس
كورونا بسرعة كبيرة والخوف من اإلصابة به نظرا لتمتع هذا الفيروس في قدرته على سرعة االنتشار بين
الناس من خالل العدوى المباشرة لكل مخالط لغيرة من الفئات االجتماعية لدرجة انه أصبح الفرد في داخل
أسرته يخاف من األفراد اآلخرين من أفراد االسرة نظرا للوقاية من اإلصابة بهذا المرض .كما أن حالة الضغط
النفسي التي أثرها وجود وأنتشار فيروس كورونا على مختلف سكان المجتمعات عملت على إعاقة افراد هذه
المجتمعات عن القيام بأدوراهم وتحقيق متطلبات حياتهم االساسية وغيرها( ،صابر ،9898 ،ص )99فهذه
االعاقات وحاالت العجز عن القيام بأدوار االفراد بناء على مركز كل منهم جعالت منهم أناس غير منتجين
وغير قادرين على المساهمة في أي تقدم يُذكر خاصة في فترة تفشي هذا الوباء والذي ما زال مستمرا حتى
هذا الوقت .باإلضافة إلى ما سبق ذكرة فإن خطور مرض كورونا تكمن في سرعة انتشارة واصابته للكثير
من االفراد في العالم ،فقد ثبت االصابة به ألكثر من مليونين شخص وأكثر من مئتي ألف وفاه حتى هذا الوقت.
(الجندي والمكاوي ،9898 ،ص )939
كما عملت إزدياد حاالت اإلصابة بشكل طردي مع الزمن بهذا الفيروس إلى وجود نوعا من العزلة
االجتماعية بشكل واضح فعمل ذلك على إزياد القلة في التقارب بين الناس وعمل ايضا على التقليل من العالقات
االجتماعية ،حيث ثبت أن السلوك النفسي واالجتماعي يتأثر بشكل كبير مع وجود الكوارث الطبيعية لسكان
المجتمعات( ،غياث ،9898 ،ص  )997باإلضافة الى مدى تأثيراته السيئة على الحالة الصحية الناتجة بشكل
تلقائي عن الحالة النفسية السيئة لالفراد نتيجة لفقدان الكثير من أعمالهم التي كانوا يتقلدونها في بعض المؤسسات
الحكومية والخاصة في معظم دول ومجتمعات العالم وغيرها من التأثيرات السلبية المالحقة لهذه األوضاع
السيئة نتيجة لتفشي هذا المرض والخوف من اإلصابة به ،لذلك فإن السؤال الرئيسي لهذا البحث يتمثل في:
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ما مدى تأثير وطبيعة وجود وأنتشار فيروس كورونا على أوضاع المجتمع الفلسطيني من النواحي النفسية
واالجتماعية واإلقتصادية؟

ويمكن توضيح هذا السؤال من خالل عرض بعض األسئلة الفرعية التي توضحه وتفصله بشكل أكبر وهي:
 – 9ما هي الخصائص المتعلقة بتأثير اإلنتشار لفيروس كورونا في ظل إنهيار المنظومة الصحية العالمية
واإلقليمية والمحلية؟
 – 9ما هي الدالئل المرتبطة بتفشي فيروس كورونا والتي أثرت بشكل أكبر من غيرها على فئات المجتمع
الفلسطيني؟
 – 3ما مدى قوة االرتباط بين وجود وأنتشار وتأثير فيروس كورونا وبين المجاالت المعيشية المختلفة
(النفسية واالجتماعية واالقتصادية) في داخل المجتمع الفلسطيني؟
 – 4ما هي طبيعة العالقات بين تفشي فيروس كورونا وبعض من عوامل البيئة االجتماعية داخل المجتمع
الفلسطيني؟

 - 3أهداف البحث:
يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في معرفة مدى وجود وطبيعة انتشار فيروس كورونا في داخل المجتمع
الفلسطيني في فترة النصف األول من العام 9898م ،وهي الفترة التي تمثل ذروة إنتشار هذا الوباء عالميا.
أما فيما يتعلق باألهداف الفرعية لهذا البحث فتتمثل في كل من:
 – 9التعرف على مدى التأثير واإلنتشار السريع لفيروس كورونا على على أوضاع المجتمع الفلسطيني من
النواحي الصحية والنفسية واالجتماعية واإلقتصادية.
 – 9العمل على المقارنة التفصيلية بين كافة األوضاع المذكورة جراء إنتشار فيروس كورونا في المجتمع
الفلسطيني ،باإلضافة إلى آلية لتقييم هذا الوجود في الوقت الحاضر.
 – 3تحديد الدالئل المرتبطة بتفشي فيروس كورونا والتعرف على مدى تأثيرها على فئات ومؤسسات
المجتمع الفلسطيني.
 – 4التعرف على طبيعة العالقة بين تفشي فيروس كورونا وبعض من عوامل البيئة االجتماعية داخل
المجتمع الفلسطيني.
 – 6دراسة هذا الموضوع من ناحية ميدانية خاصة في هذه الفترة نظرا لندرة دراسته بهذا الشكل بسبب
ظروف اإلغالق المتتالية.

 - 4أهمية البحث:
تقسم اهمية هذا البحث إلى قسمين وهما:

530

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

أوالً :األهمية العلمية "النظرية"
 – 9وضع خطوط مبدئية معرفية عن طبيعة تفشي فيروس كورونا وتأثيراته المتنوعة على كافة فئات
المجتمع الفلسطيني.
 – 9مقارنة طبيعة التأثير إلنتشار فيروس كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني وغيره من المجتمعات في
العالم سواء كانت المجتمعات القريبة أو البعيدة.
 – 3تحديد اسباب إنتشار فيروس كورونا داخل المجتمع الفلسطيني.
 – 4رؤية طبيعة هذا الفيروس وتأثيراته على الفئات االجتماعية مقارنة بغيرها.
 – 6معرفة تأثيرات هذا المرض على أوضاع المجتمع الفلسطيني المختلفة في وجودها وطبيعتها السابقة.
ثانياً :األهمية العملية "التطبيقية"
 – 9تحديد بعض من طرق الوقاية للحد من انتشار هذا المرض.
 – 9تحديد رؤية جديدة لكيفية إدارة مثل هذه األزمات المنتشرة خاصة المالحقة لتفشي فيروس كورونا مثل
انخفاض نسبة العاملين وزيادة نسبة البطالة وعدم الخروج من المنازل نتيجة ألغالق معظم المؤسسات
الحكومية والخاصة وغيرها.
 – 3إكساب الناس معرفة مسبقة في طرق التعامل في حال تجدد االنتشار لهذا المرض مستقبال أو أي مرض
غيره.
 – 4إعطاء الناس فكرة عن كيفية استغالل مثل هذه األوقات المتمثلة باإلغالق المستمر لعدة اشهر وتواجد
الناس في منازلهم.
 – 6معرفة بعض النواحي المتضررة أكثر من غيرها في حياة المجتمع الفلسطيني وتحديد أسباب ذلك مثال
إزدياد نسبة البطالة والتي كانت في حالة ازدياد من قبل وهكذا.

 - 5حدود ومجاالت البحث:
 – 9الحدود الزمانية :تمثلت في العام 9898م تحديدا فترة النصف األول منه.
 – 9الحدود المكانية :المجتمع الفلسطيني تحديدا مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية.
 – 3الحدود البشرية :سكان المجتمع الفلسطيني خاصة سكان مدينة طولكرم من مختلف الفئات واألعمار.
 – 4الحدود الموضوعية :تحديد مرض كورونا وأسبابه وتأثيراته.

 -6الدراسات السابقة:
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لقد تبين من خالل اإلعداد لهذا البحث أن عدد الدراسات التي تم جمعها عن موضوع إنتشار فيروس
كورونا هي أعداد قليلة جدا في مختلف المجتمعت ،وذلك كون هذا المرض هو من األمراض الحديثة التي
إجتاحت العالم منذ زمن قصير والمتمثل في نهاية العام الماضي  9899وبدايات العام الحالي 9898م ،ومع
ذلك فقد عمل الباحث على اإلهتمام بجمع أهم هذه الدراسات المعبرة عن وجود وأنتشار هذا الفيروس على
مستوى المجتمع الفلسطيني وعلى المستوى العالمي أيضا وكان من أهم هذه الدراسات هي:
 الدراسات المحلية:
الدراسة األولى :دراسة رشيد عرار وتيسير عبد هللا ( )9898بعنوان :آراء وتوجهات عينة من الفلسطينيين
حول بعض العوامل والقضايا النفسية ذات العالقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد –  ،)99حيث هدفت تلك
الدراسة إلى التعرف على آراء وتوجهات عينة من سكان المجتمع الفلسطيني حول القضايا النفسية المتعلقة
بتأثير فيروس كورونا المنتشر مؤخرا في العالم بما فيه هذا المجتمع ،وقد تم إعداد هذا البحث من خالل منهج
المسح االجتماعي وأداة اإلستبانة ،وتكون مجتمع البحث من جميع سكان المجتمع الفلسطيني ،وتم أخذ عينة
تكونت من  986فردا من افراد هذا المجتمع ،وتم تعبئة المعلومات إلكترونيا من هذه العينة بسبب ظروف
االغالق التي كانت موجودة ،وتوصلت تلك الدراسة إلى أن أفراد المجتمع الفلسطيني يشعرون بالتوتر والقلق
بشكل واضح مع إظهار درجة من االستهتار بهذ الوباء وعدم إدراك خطورته بشكل كبير .كما تبين أنهم ال
يستغلون أوقات الحجر الصحي بأمور مفيدة وأن التزامهم بقوانين السلطة الفلسطينية جاءت كبيرة وبثقة عالية
في قدرتها على مكافحة الوباء وتحقيق إجراءات الحجر الصحي مع إظهار قلة منهم من غير الملتزمين
بإجراءات الحجر الصحي ،وهذا ما يشكل خطورة قائمة بذاتها النها تعمل على فرصة لتعزيز وإنتشار هذا
المرض المعدي بشكل كبير.
الدراسة الثانية :دراسة سعيد السعودي ( )9898بعنوان :أزمة كورونا  -سبل المواجهة واإلستعداد – حالة
دراسية قطاع غزة ،حيث هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على طبيعة وجود فيروس كورونا وطرق انتشاره
وسبل مواجهته للحد من اإلصابة به خاصة في المجتمع الفلسطيني ،وتحديدا منطقة قطاع غزة ،وتم استخدام
المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث ،وذلك كون هذا البحث هو نظري فقط ،أما عن األداة المستخدمة فيه
فقد إعتمدت على طريقة التحليل للتقارير االخبارية من داخل قطاع غزة ،باالضافة الى الدول المجاورة بما
فيها دولة اإلحتالل اإلسرائيلي وذلك كون فيروس كورونا قد إنتشر فيها بشكل كبير مقارنة بغيرها ،ناهيك عن
قربها من حدود المجتمع الفلسطيني ،وبذلك يشكل هذا األمر خوفا كبيرا من سرعة االصابة بهذا الفيروس ،وقد
توصل هذا البحث إلى عدد من النتائج المهمة كان من اهمها عجزر كثير من دول العلم عن مواجهة فيروس
كورونا ،باالضافة الى إخفائها لبعض من العلومات عنه ألسباب اقتصادية ،وظهر وجود تهاون في إجراءات
الوقاية الصحية في بعض من المجتمعات،
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كما أظهر في النهاية بأن التعاون بين المؤسسات الفلسطينية واالهالي قد ساعد ونجح في السيطرة على احتواء
انتشار الفيروس وتقليل االصابات به ،كما أوصى ذلك البحث ببعض من التوصيات المهمة منها احترام حق
المواطنين في معرفة كافة المعلومات والحفاظ على فئة كبار السن بشكل أكبر ألنها معرضة ألخطار التأثيرات
لهذ المرض بشكل أكبر من غيرها وضرورة الحفاظ على العاملين في المجال الصحي مع ضرورة استمرار
المساعدات للمجتمع الفلسطيني وتحديدا قطاع غزة نظرا لحاالت االغالق والطوارىء الموجودة والتي ارتفعت
في ظل ازمة فيروس كورونا مؤخرا.
 الدراسات العالمية:
الدراسة الثالثة :دراسة شيرين تايه وآخرون )9898( ...بعنوان :اآلثار اإلقتصادية لتفشي جائحة فيروس
كورونا المستجد ،حيث هدف ذلك البحث إلى قياس العالقة بين الرعاية الصحية والنمو االقتصادي ،كما استخدم
ذلك البحث المنهج االحصائي الوصفي والمنهج القياسي ،وتم جمع البيانات بواسطة ادوات الدراسة النظرية
فقط ضمن عملية جمع البيانات االحصائية المنشورة عن دول العالم والعمل على قياسها والربط لوصف العالقة
فيما بينهما إلظهار طبيعة العالقات بين الفيروس والنمو االقتصادي ودرجة تأثره به في مختلف دول العالم،
وقد توصل ذلك البحث إلى أنه يوجد عالقة طردية بين كل من الرعاية الصحية واللقاح والوقاية والنمو
االقتصادي ،كما توصلت تلك الدراسة الى أنه وجد لفيروس كورونا تأثير كبير على األسواق المالية العالمية،
وأوصت تلك الدراسة بدراسة هذا الموضوع بشكل أوسع والعمل بشكل أكبر لمواجهة انتشار هذا الفيروس
نظرا لخطورته وتأثيراته المختلفة على غيره من نواحي الحياة ومنها االقتصاد ونموه ،ألن زيادة انتشارة يُنظر
بأزمة اقتصادية عالمية وضرورة التزام جميع االشخاص بالتعاليم للوقاية من هذا الفيروس ألن ذلك يعتبر من
ضمن اإلجراءات العالمية ايضا.
الدراسة الرابعة :دراسة محمد الحرازين وآخرون )9898( ...بعنوان :تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد
(كوفيد –  ) 99على األسواق المالية العالمية ،حيث هدف ذلك البحث إلى قياس تأثير فيروس كورونا على
االسواق المالية في العالم للتعرف على طبيعة هذا التأثير ،وأعتمد ذلك البحث على المنهج القياس والمنهج
الوصفي التحليلي وتمثلت أدوات الدراسة المستخدمة بجمع البيانات اإلحصائية النظرية المنشورة مسبقا في
العالم وخاصة فيما يتعلق بسوق المال العالمي لمعرفة مدى تاثرة من انتشار هذا الفيروس وقد عمل الباحثين
على المقارن االحصائية بين هذه اإلحصاءات وربط العالقات فيما بينهما تحقيقا لهدف ذلك البحث ،وقد توصل
ذلك البحث إلى أنه يوجد تأثير سلبي كبير وواضح إلنتشار فيروس كورونا على االقتصاد العالمي وعلى
االسواق المالية ،كما توقعت تلك الدراسة أن يبقى تأثير إنتشار هذا الفيروس لفترات زمنية مختلفة ،لذلك فقد
أوصت بضرورة دراسة هذا الموضوع بشكل عميق ودقيق ،كما حثت مختلف دول العالم للتعاون من اجل
القضاء على تأثير هذا الفيروس الذي قد يفتك باالقتصاد العالمي بشكل كلي.
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 - 7التعليق على الدراسات السابقة:
أثبتت معظم الدراسات السابقة وأن كانت في عددها قليلة جدا عن موضوع إنتشار فيروس كورونا أنه
مرض خطير يصيب اإلنسان وقد يؤدي في النهاية إلى وفاته بشكل سريع إلى جانب ذلك فقد تناولت تلك
الدراسات للعديد من التأثيرات لوجود وأنتشار هذا المرض على حالة االقتصاد العالمي وتشابهت كثير من هذه
الدراست بدرجة هذا التاثير الكبيرة على مستوى مختلف دول العالم وذلك نتيجة لحالة الحجر الصحي الشامل
التي فرضت على جميع هذه الدول وعملت بوجودها على إغالق الكثير من قطاعات االعمال مثل المؤسسات
السياحية المتمثلة بالفنادق ومحطات المواصالت والمطارات وغيرها وأدت بذلك الى حدوث شلل في مختلف
دول العالم.
أما عن مدى إختالف عدد من هذه الدرسات في تناولها لوجود وانتشار هذا الفيروس فقد تمثلت في طبيعة
وجودها وجاءت معظمها دراسات نظرية وليست ميدانية ربما يعود ذلك بسبب سياسات الحجر الصحي السابقة
والتي منعت من القدرة على القيام بالدراسات الميدانية أو ربما لم يتم بالفعل إجراء عدد من هذه الدراسات أو
ربما تكون قيد العمل.
أما عن مدى االستفادة من الدراسات السابقة فيما يتعلق بالدراسة الحالية فقد كانت كبيرة جدا من حيث
التعرف على طبيعة وجود هذا المرض وحجمه ومدى إنتشاره ،باالضافة إلى معرفة طبيعة تأثيراته المتنوعة
على مختلف دول العالم والتي جاءت في غالبيتها بالتأثيرات االقتصادية ومن ثم التأثيرات األخرى من صحية
واجتماعية ونفسية ،ولذلك فقد تم تكريس إعداد هذا البحث من أجل أن يُسد ولو ثغرة بسيطة ضمن هذه الدراسات
السابقة خاصة في ظل الفترة الحالية والتي تتصف بأمس الحاجة إلجراء مثل هذه الدراسات عن موضوع
إنتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم والذي لم يخلو منه المجتمع الفلسطيني وما زالت توجد
بعض من االصابات المتواجدة فيه ،باالضافة إلى عدد من االصابات اليومية القليلة من حيث العدد إال أن
وجودها ما زال يخيف أفراد هذا المجتمع.

 – 8مفاهيم البحث واإلطار النظري:
يعرف فيروس كورونا أو ما أطلق عليه ( كوفيد –  ) 99بأنه من األمراض حديثة النشأة في درجة
خطورته الحالية المتطورة عن ما سبقة من أمراض األنفلونزا األخرى ،ويتصف بكونه سريع االنتشار وينتقل
بالعدوى بين الناس وتتمثل أعراضه بالحمى الشديدة والسعال وصعوبة كبيرة في التنفس ،مما يؤدي الى
اإللتهاب الرئوي الحاد ،وقد يصيب أعضاء جسمية أخرى مثل تأثيرة على وظائف الكلى التي تؤدي الى الوفاة
لبعض من المصابين( .مقدادي ،9898 ،ص )989
أما التعريف اإلجرائي له والذي تم تناوله في هذا البحث فهو المتمثل بالجوانب التي عبرت عنه بأشكال
متعددة من حيث مدى وجودة وأنتشارة وتأثيراته المتنوعة له والمتمثلة في غالبيتها بالدالئل الموجودة والمعيشية
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ضمن مجاالت حياة افراد وفئات المجتمع الفلسطيني ضمن إنتشار هذا الوباء في كافة دول ومجتمعات العالم
وتتمثل هذه المجاالت بكل من المجال النفسي والذي تمثل بالخوف من إنتشار فيروس كورونا بشكل أكبر،
والقلق من اإلصابة بهذا الفيروس للشخص نفسه ،والخوف من إصابة أحد افراد األسرة ،وإرتداء الكمامات
للحماية منه ،وأستخدام المواد المعقمة بكثرة ،والحرص الزائد عن الحد نظرا لحالة الرعب التي أوجدها إنتشار
هذا الفيروس خاصة لبعض الفئات التي تعاني من بعض األمراض المزمنة .أما المجال اآلخر فهو المتمثل
بالمجال االجتماعي والذي تم تصنيفه بالحرص من اإلختالط بالغير لمواجهة العدوى من بعض المصابين،
وإنعدام الزيارات القرابية ،واإلغالق وعدم الخروج من البيوت ،ووقف المؤسسات التعليمية وما أثره من
الضغط السكاني (االسري) وذلك نظرا للزيادة في وجود أفراد االسرة المترافق مع عدم الخروج منها خوفا
من الفيروس ،وعدم ممارسة الواجبات الدينية خاصة في شهر رمضان نظرا إلغالق دور العبادة لمدة تزيد
عن شهرين .أما المجال الحياتي اآلخر وهو المتمثل بالمجال االقتصادي والذي يندرج ضمنه التوقف عن العمل
في معظم القطاعات وإنخفاض معدالت الدخول الشهرية لالفراد واألسر ،والخسائر المادية لمعظم المؤسسات
الحكومية والخاصة ،والتقليل من المصاريف والمشتريات نظرا إلرتفاع معدالت البطالة وقلة األعمال ،وإرتفاع
أسعار بعض السلع وأجرة المواصالت الضرورية للمواطنين نظرا لإلحتكار التجاري لها من قبل بعض التجار
وفي بعض المناطق البعيدة للمواطن ،وإرتفاع مستويات المديونية من الغير من قبل االفراد واالسر في داخل
المجتمع نظرا للحاجة المادية سواء كان ذلك بالطلب المباشر أو الشراء بالدين أو التأجيل لدفع القروض والذي
من شأنه أن يرفع نسبة الفوائد لبعض من هذه القروض.
أما فيما يتعلق بالمنطلق النظري االساسي الخاص بهذا البحث فيتمثل بأنه يوجد العديد من العوامل
المساعدة على وجود و إنتشار فيروس كورونا وأن شدة هذا اإلنتشار للفيروس المذكور واصابته للناس تكمن
في وجود وتوفر هذه العوامل ،وبذلك فإن طبيعة العالقة بين هذه العوامل وبين زيادة وجود وانتشار هذا
الفيروس تعتبر عالقة طردية ،بمعنى أنه كلما إزداد الوجود والتوفر لهذه العوامل فهي تُشكل بذلك أرضية
خصبة ومالئمة بشكل كبير لوجود وإنتشار هذا الفيروس بل وإنتقاله بسهولة بين االفراد وفي مختلف مناطق
المجتمع أيضا ،ويعمل بذلك اإلنتشار لهذا المرض والذي يصيب اإلنسان بالتأثير الكبير على مختلف الجوانب
الحياتية الخاصة بهذا اإلنسان ،وينعكس بذلك على كافة مناحي الحياتة بأشكالها المختلفة مثلما ظهر عند بداية
تفشي وأنتشار هذا المرض وما جرى من سياسات خاصة بإجراءات الحجر الصحي المتمثل باالغالق بين
كافة مناطق المجتمعات وحتى مناطق المجتمع الواحد إلى درجة أنه أضبح يوجد عدم القيام ببعض السلوكيات
الخاصة بالمجتمعات مثل تأجيل حفالت الزواج وأغالق دور العبادة وخاصة ما جرى في شهر رمضان
المبارك والذي تمثل بإالغالق الكامل ألهم المساجد في العالم مثل المساجد السعودية والمسجد االقصى وكنيسة
المهد وغيرها من دور العبادة األخرى في العالم ،بحيث أن هذا البحث سوف يعمل على التوضيح لبعض من
هذه العوامل التي تساعد على وجود وسرعة انتشار هذا المرض ومدى تأثير وجوده على الجوانب الحياتية
المختلفة في داخل المجتمعات وتحديدا في هذا البحث المجتمع الفلسطيني كونه ال ُمشكل لبيئة هذا البحث الرئيسية
خاصة في جانبه الميداني،
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حيث يرتكز البعد االساسي المؤثر كع وامل مساعدة على انتشار هذا المرض على العوامل الصحية والخوف
من اإلصابة به ،باالضافة الى مدى وجود المرض بالفعل تبعا لما تم عرضة من خالل وسائل االعالم المتنوعة
في كافة دول العالم ،حيث يرتبط مدى الوعي الفردي والمجتمعي بذلك من خالل مدى إرتباطه بمفهوم التربية
العامة في المجتمع وبتصورات افراد المجتمع للحياة والمرض والموت والصحة بمختلف أبعادها الصحية
والنفسية والجسدية ،كما يرتبط ذلك ايضا بطبيعة الجو السائد وبالوعي االجتماعي وبطبيعة المؤسسات الصحية
واالجتماعية( .عبابنه ،9898 ،ص )959
لقد ظهرت غالبية التأثيرات السلبية الناتجة عن ما جرى من إجراءت متعلقة بقواعد الحجر الصحي في
درجة تأثيراتها الكبيرة والمتنوعة على المجاالت الحياتية واالوضاع المعيشية لفئات المجتمع الفلسطيني مثل
التأثر من انخفاض المستوى االقتصادي وإزدياد البطالة وقلة فرص العمل واغالق سوق العمل في داخل
إسرائيل ايضا في وجه العمالة الفلسطينية ،مما تسبب بزيادة األزمات المالية الخانقة التي واجهت فئات هذا
المجتمع ،ناهيك عن شدة الحالة المتمثلة بالضغط النفسي التي أخذت تعاني منها الكثير من فئات هذا المجتمع،
لذلك فإن المنطلق النظري لهذا البحث يتمثل في أن الحالة الناتجة عن طرق االستعداد لمواجة تأثير فيروس
كورونا للحد من إنتشاره زادت من سوء االوضاع المعيشية للمجتمع ومنها حالة المجتمع العربي الفلسطيني
مما أثر بشكل كبير على سوء االوضاع المعيشية أكثر من جراء االوضاع الصحية نفسها ،وكان هذا التأثير
السلبي وما زال قائما من خالل تبعاته المتالحقة والتي أصابت العديد من قطاعات األعمال في داخل هذا
المجتمع من أهمها قطاعي السياحة والتجارة وخاصة التجارة المتمثلة بالبيع والشراء على مستويات الدول
األخرى بسبب إغالق كافة الحدود من وإلى هذا المجتمع في ظل غياب فرص األمان الصحي الطبيعية لمواجهة
انتشار هذا الفيروس وتأثيراته الفتاكة ،وحتى في ظل المحاولة بسد بعض من نواقص هذه الفجوة من خالل
العمل عن بعد المتمثل بطرق التواصل المتنوعة من خالل شبكة االنترنت وبعض من المواقع االلكترونية على
مستوى المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها ،إال أن ذلك لم يأتي بشكل إيجابي على هذه االعمال وذلك نظرا
لوجود الكثير من حاالت التكاسل والمهام المنزلية والروح التنافسية والتي تعتبر هذه الحاالت من بين أهم
التحديات المواجهة والمنعكسة على إنتاجية الشخص( .ناصيف وكوموش ،9898 ،ص )975

 - 1منهج البحث:
لقد تمثل المنهج المستخدم في هذا البحث "بالمنهج الوصفي التحليلي" وذلك كون هذا المنهج يعطي
الفرصة الكبيرة للباحث في حرية اإلطالع والبحث واإلستفسار بالطرق المختلفة من أجل وصف الظاهرة
المدروسة ورؤية األسباب المؤدية لها من نواحي متنوعة ،ناهيك عن كون هذا البحث يعطي مرونة أكثر
للباحث للحرية في البحث بصورة مريحة للتوصل إلى النتائج المطلوب تبعا لإلجابة عن اسئلة هذا البحث
وتحقيقا ألهدافه وأهميته المطلوبة من عمله.

 - 92مجتمع البحث:
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لقد تمثل مجتمع هذا البحث بجميع سكان محافظة طولكرم الفلسطينية الواقعة في شمال الضفة الغربية
وتعتبر هذه المدينة كغيرها من المدن الفلسطينية من المناطق المتأثرة جراء إنتشار فيروس كورنا فيها بشكل
أكبر من غيرها بعد مدينة بيت لحم الفلسطينية ،حيث بلغ عدد سكان مدينة طولكرم (مجتمع هذا البحث) بقيمة
(  ) 67,497سبعة وستون ألفا ً وأربع مائة وسبع وتسعون فرداً( ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
0202م ،رام هللا) وهذا يعتبر عدد كبير من أجل أخذة كمجتمع لبحث مدروس في هذا المجتمع بالنسبة لكافة
سكان هذا المجتمع.

 - 99عينة البحث:
لقد تم أخذ عينة ممثلة وشاملة ومقتصرة عن مجتمع البحث المذكور وهو المتمثل بجميع سكان مدينة
طولكرم الفلسطينية الواقعة في شمال الضفة الغربية من فلسطين ،بحيث عمل الباحث على إتخاذ آلية بحثية
وإحصائية مناسبة كون هذا البحث هو من األبحاث الكمية حيث تمثل ذلك بأخذ نسبة ( ) % 9فقط من سكان
هذه المدينة المذكورة ،لذلك فبلغت العينة المدروسة هنا بقيمة (  675فرداً ) فقط وتم أخذ العينة بطريقة
عشوائية بسيطة من جميع سكان مدينة طولكرم الفلسطينية ال ُم ّشكلة كمجتمع لهذا البحث.

 - 90أداة البحث:
تمثلت األداة الرئيسية المستخدمة في هذا البحث كونه من األبحاث الميدانية الكمية بأداة "اإلستبانة"،
بحي ث عمل الباحث هنا على تقسيم هذه اإلستبانة إلى ثالثة أقسام :القسم األول تخصص في دراسة خصائص
عينة البحث ،والقسم الثاني تم التناول فيه لمدى الوجود واإلصابة بفيروس كورونا من الناحية الصحية ،والقسم
الثالث تمثل بإحتوائة على مؤشرات ودالئل التأثيرات لفيروس كورونا على كل من الناحية :النفسية،
واالجتماعية ،واالقتصادية ،للعمل على المقارنة بينهما الحقا ضمن صفحات هذا البحث.

 - 93الصدق والثبات ألداة البحث:
عندما أتم الباحث اإلعداد األولي ألداة هذا البحث وهي أداة االستبانة بكافة أقسامها الثالثة المذكورة تم
العمل على عرضها على عدد من المتخصصين في المجاالت المدروسة لها والمتمثلة بكل من المجال النفسي
والصحي واالجتماعي واالقتصادي ،وذلك تحقيقا لوجود الصدق لجميع فقرات هذه االستبانة ،وقد جاء بعض
من التعديالت البسيطة على عدد من فقرات هذه اإلستبانة ،وقام الباحث باألخذ بها وتعديلها بناء على تلك
الطلبات المهمة ،وتحقيق إلستكمال وجود الثبات في فقرات هذه اإلستبانة أيضا فقد عمل الباحث على تعبئة
أعداد قليلة منها وقام بفحصها أكثر من مرة وللتأكد من ذلك قام بتطبيق معادلة كرونباخ – ألفا اإلحصائية على
هذه اإلستبانات المبدئية وقد تبين أن مقدار درجة الثبات في اإلجابة على فقرات هذه االستبانة قد جاءت مرتفعة
وبشكل مناسب إلستكمال تعبئة ودراسة هذا الموضوع ،حيث جاءت جميع القيم الخاصة بمعامل الثبات لمجاالت
هذه اإلستبانة ضمن موضوع هذا البحث بالشكل التالي:
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الجدول رقم ()9
الرقم:

البيانات:

مقدار قيمة الثبات:

9

المجال الصحي:

0 . 80

0

المجال النفسي:

0 . 85

3

المجال اإلجتماعي:

0 . 82

4

المجال اإلقتصادي:

0 . 79

5

المجموع الكلي للمجاالت:

0 . 80

 - 94أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث:
لقد تمثلت األساليب الخاصة بجمع البيانات في هذا البحث بتعبئة أسئلة اإلستبانة الخاصة من العينة
المأخوذة والتي تعتبر األدارة الرئيسية واألساسية في هذا البحث كون هذا البحث في القسم الكبير منه هو بحث
ميداني كمي ،وقد عمل الباحث على تعبئة جميع أعداد هذه االستبانات من العينة والبالغة  576فردا من مختلف
الفئات االجتماعية المدروسة .أما فيما يتعلق بأعمال التحليل الخاصة بهذا البحث فبعد أن أتم الباحث تعبئة جميع
البيانات المتمثلة باالستبانات جميعها قام بالعمل على عمليات التأكد من سالمة هذه االستبانات جميعها من (9
–  )576وقام بعد ذلك بترقيم وترتيب وترميز أسئلة هذه االستبانات وتعبئة جميع أسئلتها وإجاباتها على برنامج
التحليل اإلحصائي  SPSSومن ثم قام بأستخدام أبرز التقنيات اإلحصائية المناسبة من أجل العمل على استخراج
النتائج المطلوبة وفقا لهدف هذ البحث وكان من اهم هذه التقنيات هي:
 – 9تقنية استخراج التكرارات والنسب المئوية الستخراج خصائص عينة هذا البحث.
 – 9تقنية فحص بعض من متغيرات هذا البحث وكان من ضمنها تقنية ( .) T . Test
 – 3تقنية تحليل التباين األحادي (  ) One Way Anovaلفحص بعض من متغيرات البحث األخرى.
 – 4تقنية االنحدار ( ) Regressionلتحديد مدى قوة االرتباط بين بعض من المتغيرات الرئيسية لهذا
البحث.

 - 95خصائص عينة البحث:

الجدول رقم ()0
بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة ،نسب مئوية:
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البيانات الخاصة بسمات العينة المدروسة:
 – 9الجنس:

قيمة اإلجابة:
التكرار

النسب المئوية %

ذكر

337

% 49.9

أنثى

338

% 50.1

المجموع

675

% 100

 - 0العمر:

التكرار

النسب المئوية %

193

% 28.6

185

% 27.4

كبير 69 – 48( :سنة )

163

% 24.1

أكبر من ذلك ( 58سنة فأكثر) ...

134

% 19.9

المجموع

675

% 100

التكرار

النسب المئوية %

أعزب

183

% 27.1

متزوج

235

% 34.8

مطلق

153

% 22.7

أرمل

104

% 15.4

المجموع

675

% 100

التكرار

النسب المئوية %

منخفض( :دخل شهري قليل) أقل من  9888شيكل

212

% 31.4

متوسط( :دخل شهري متوسط) من  4888 – 9889شيكل

373

% 55.3

مرتفع( :دخل شهري كبير)  4889شيكل فأكثر....

90

% 13.3

المجموع:

675

% 100

 - 5المستوى التعليمي:

التكرار

النسب المئوية %

منخفض( :دبلوم فأقل)

140

% 20.7

متوسط( :بكالوريوس)

466

% 69

مرتفع( :ماجستير فأعلى)

69

% 10.2

صغير( :أقل من  99سنة )
متوسط( :من  39 – 98سنة)

 - 3الحالة االجتماعية:

 - 4الوضع االقتصادي لألسرة:
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المجموع

% 100

675

لقد تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )9أن نسبة اإلناث تكاد تقترب من نسبة الذكور
في داخل المجتمع الفلسطيني ،حيث وصلت نسبة اإلناث إلى قيمة ( ) 50.1%مقابل نسبة ( )49.9%من
الذكور ،وهذا يعبر عن القيمة الحقيقية للنوع االجتماعي في داخل المجتمع الفلسطيني ،والتي تكاد تقترب فيه
نسبة كل من الذكور واإلناث من بعضهما البعض.
أما فيما يتعلق بالفئات العمرية في داخل هذا المجتمع فقد تبين من خالل هذا البحث أنه يوجد نوعا من
التوازن في هذه الفئات حيث جاءت بنسبة ( )28.6%للفئة العمرية الصغيرة (األقل من  99سنة ) تلتها نسبة
( )27.4%للفئة العمرية المتوسطة وهي ما بين (  39 – 98سنة) ثم جاءت في المرتبة الثالثة نسبة ()24.1%
للفئة العمرية الكبيرة وهي ما بين ( 69 – 48سنة ) وتراجعت الى نسبة ( )19.9%للفئة العمرية األكبر من
ذلك وهي فئة الشيخوخة الواقعة فوق عمر ( 58سنة فأكثر ،) ...حيث يظهر من خالل هذا التوزيع أن الفئات
العمرية في داخل المجتمع الفلسطيني متوازنة نوعا ما وأن كان الطابع الغالب عليها هو الفئة الشابة والمتوسطة
المعروفة في المجتمعات العربية ومنها المجتمع الفلسطيني.
أما فيما يتعلق بالحالة االجتماعية فقد تبين أن أكبر فئة من فئات المجتمع الفسطيني هي من فئة المتزوجين
والتي وصلت الى نسبة ( )34.8%تلتها نسبة الغير متزوجين والتي وصلت الى قيمة ( )27.1%في حين
تراجعت بقية النسب من المطلقين واألرامل لتصل الى قيمة ( )22.7%للمطلقين وقيمة ( )15.4%لألرامل،
وهذا يعبر عن التوزيع الطبيعي في داخل هذا المجتمع والذي يتسم بنسبة المتزوجين العالية تلية نسبة معقولة
من غير المتزوجين وأن ظهر أنها مرتفعة فهي مرتفعة في حقيقتها باالضافة الى نسبة المطلقين واالرامل
والتي ظهرا أنهما أقل من فئة المتزوجين والُعزاب إال أنهما في إرتفاع ملحوظ خاصة للمطلقين.
أما فيما يتعلق بالوضع االقتصادي لألسرة فقد تبين أن أكثر من نصف أفرارد العينة هم من ذوي الوضع
االقتصادي المتوسط المتمثل بالدخل الشهري المتوسط مابين (  4888 – 9889شيكل) حيث جاءت نسبتهم
بقيمة وصلت إلى ( )55.3%تلتها نسبة ذوي الوضع االقتصادي المنخفض والمتمثل بفئات ذوي الدخل الشهري
القليل (األقل من  9888شيكل) ليصل الى نسبة ( )31.4%ثم تراجعت أقل هذه النسب لتصل الى قيمة
( )13.3%لذوي الدخل الشهري المرتفع المتمثل بفئات ذوي الدخل الشهري الكبير ما بين (  4889شيكل
فأكثر ،)....وهذا التوزيع يكاد يكون متطابقا مع طبيعة الظروف االقتصادية الخاصة بالمجتمع الفلسطيني والذي
يعتبر معظم سكانه متوسطي الحالة واقل من ذلك في غالبيتهم.
أما فيما يتعلق بالمستوى التعليمي فقد تبين أن حوالي ثلثي أفراد العينة هم من الحاصلين على درجة
التعليم الجامعية األولى ( درجة البكالوريوس) حيث وصلت نسبتهم الى قيمة ( )% 59في حين تراجعت بقية
النسب من ذوي التعليم االقل المتمثل بدرجة الدبلوم المتوسط أوأقل منها لتصل الى نسبة ( )20.7%وتراجعت
بقية النسب من ذوي التعليم العالي (ماجستير فأعلى) لتصل الى قيمة ( ،)10.2%وهذا يعبر عن حالة المجتمع
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الفلسطيني الطبيعية التي تكاد تتمثل بحصول الكثير من سكانه على الدرجة الجامعية االولى في مختلف
التخصصات مقابل غيرها.

 - 96نتائج البحث ومناقشتها:
اإلجابة على السؤال األول وهو :ما هي الخصائص المتعلقة بتأثير اإلنتشار لفيروس كورونا في ظل إنهيار
المنظومة الصحية العالمية واإلقليمية والمحلية؟
الجدول رقم ()3
بيانات الدراسة حسب الوضع الصحي ،نسب مئوية:
قيمة اإلجابة:

قيم المتغير المستقل:
الخصائص المتعلقة بتأثير اإلنتشار لفيروس كورونا في ظل إنهيار المنظومة
الصحية العالمية واإلقليمية والمحلية:

التكرار

النسب المئوية
%

يعاني معاناة قليلة أو ال يعاني

475

% 70.4

يعاني معاناة متوسطة

136

% 20.1

يعاني معاناة كبيرة

64

% 9.5

المجموع

675

% 100

التكرار

النسب المئوية
%

منتشر بدرجة قليلة

505

% 74.8

منتشر بدرجة متوسطة

121

% 17.9

منتشر بدرجة كبيرة

49

% 7.3

المجموع:

675

% 100

التكرار

النسب المئوية
%

درجة إستعداد قليلة

66

% 9.8

درجة إستعداد متوسطة

92

% 13.6

درجة إستعداد كبيرة

517

% 76.6

المجموع:

675

% 100

 - 9الوضع الصحي الحالي للفرد (مصابين بالفيروس أو غير مصابين):

 – 0مدى إنتشار فيروس كورونا في المجتمع الفلسطيني بالنسبة لرؤية الناس:

 – 3درجة اإلستعداد لمواجهة اإلصابة بالمرض:
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التكرار

النسب المئوية
%

أثر وما زال يؤثر بدرجة قليلة

76

% 11.3

أثر وما زال يؤثر بدرجة متوسطة

102

% 15.1

أثر وما زال يؤثر بدرجة كبيرة

497

% 73.6

المجموع:

675

% 100

 – 4دور اإلعالم في التأثير لوجود وإنتشار فيروس كورونا:

تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )3والمتمثل بالخصائص المتعلقة بتأثير اإلنتشار لفيروس
كورونا داخل المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل إنهيار المنظومة الصحية العالمية واإلقليمية والمحلية أن
األوضاع الصحية الحالية ألفراد المجتمع الفلسطيني تتمثل بأنهم يعانون معاناة صحية قليلة أو ال يعانون في
غالبيتهم من اإلصابة بهذا المرض ،حيث وصلت نسبة هذا األمر الى قيمة ( )70.4%بحسب رؤيتهم لذلك،
وهذا يدل على أن صحة أفراد المجتمع الفلسطيني مطمئنة بشكل كبير وتبشر بالخير حتى وقت إعداد هذا
البحث.
أما فيما يتعلق بمدى إنتشار فيروس كورونا في المجتمع الفلسطيني بالنسبة لرؤية الناس فقد تبين أن
إنتشارة يكاد يكون بدرجة قليلة حيث جاءت تلك الرؤية لهذا االنتشار القليل بقيمة ( ،)74.8%وهذا يدل على
مدى تطابق هذه النتيجة مع ما هو موجود بالفعل في داخل هذا المجتمع الفلسطيني والذي تمثل فعليا بإن عدد
االصابات الموجودة بهذا المرض هي قليلة وليست مرتفعة.
أما فيما يتعلق بدرجة اإلستعداد لمواجهة اإلصابة بهذا المرض في داخل المجتمع الفلسطيني فقد تبين أن
هذه الدرجة قد جاءت بشكل كبير جدا حيث وصلت الى قيمة ( )76.6%بحسب رؤية الناس في درجة هذا
االستعداد لحماية أنفسهم من االصابة بهذا الفيرزوس ال ُمعدي ،وهذا بالفعل ما كان متماثال مع ما قامت به
المؤسسات العامة والخاصة في داخل المجتمع الفلسطيني من إجراءات كبيرة للحجر الصحي واغالق معظم
المناطق ،باالضافة الى وقف مؤسسات التعليم والمؤسسات المصرفية وغيرها واالبقاء على بعض الخدمات
الصحية وتحويل بعضها الى درجة االستعداد إلجراءات العالج المفترض في حالة تفشي االصابة بهذا المرض
من قبل أعداد كبيرة من افراد هذا المجتمع.
أما فيما يتعلق بدرجة التأثير لوسائل اإلعالم المختلفة والمتنوعة في التأثير لوجود وإنتشار فيروس
كورونا فقد جاءت تلك التأثيرات حسب رؤية افراد المجتمع بدرجة كبيرة ووصلت الى نسبة ( )73.6%وهذا
يدل على أن هذا التأثير لوسائل االعالم المختلفة في تضخيم التأثير لهذا المرض المنتشر عالميا قد أثر وما زال
يؤثر بدرجة كبيرة على افراد هذا المجتمع ،وهذا بالفعل متطابق مع ما ظهر ويظهر في وسائل االعالم المختلفة
من حالة الخوف والمتابعة لمختلف وسائل االعالم المتنوعة في وجودها وخاصة مواقع االنترنت االخبارية
ومواقع التواصل االجتماعي في متابعة االخبار المتعلقة بمدى وجود الحاالت التي تظهر يوميا من جراء
االصابة بفيروس كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني والخوف من زيادته وما رافق ذلك من الزيادة لحالة
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التعب والرعب واالستعاد لمواجهة تأثير ووجود هذا الفيروس مثلما ظهر من خالل البيانات السابقة في هذا
البحث.
اإلجابة على السؤال الثاني وهو :ما هي الدالئل المرتبطة بتفشي فيروس كورونا والتي أثرت بشكل أكبر من
غيرها على فئات المجتمع الفلسطيني؟
الجدول رقم ()4
بيانات الدراسة حسب القيم المتعلقة بالمجاالت النفسية واالجتماعية واالقتصادية:
قيم المتغير التابع :البيانات الخاصة بمجاالت الدراسة:
قيمة اإلجابة ()9

"المجال النفسي واإلجتماعي واالقتصادي"
النسبة المئوية %

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى
اإلجابة

المجال النفسي:
9
9
3
4
6

– الخوف من إنتشار فيروس كورونا بشكل أكبر.
– القلق من اإلصابة بهذا الفيروس للشخص نفسه.
– الخوف من إصابة أحد افراد األسرة.
– إرتداء الكمامات ،وأستخدام المواد المعقمة بكثرة.
– الحرص الزائد عن الحد نظرا لحالة الرعب التي أوجدها
إنتشار هذا الفيروس خاصة لبعض الفئات التي تعاني من بعض
األمراض المزمنة.

مرتفعة
% 87.6

2.80

.551

المجال االجتماعي:
9
9
3
4
6

– الحرص من اإلختالط بالغير لمواجهة العدوى من بعض
المصابين.
– إنعدام الزيارات القرابية.
– اإلغالق وعدم الخروج من البيوت.
– وقف المؤسسات التعليمية وما أثره من الضغط السكاني
(االسري) وذلك نظرا للزيادة في وجود أفراد االسرة المترافق
مع عدم الخروج منها خوفا من الفيروس.
– عدم ممارسة الواجبات الدينية خاصة في شهر رمضان نظرا
إلغالق دور العبادة لمدة تزيد عن شهرين.

المجال االقتصادي:

مرتفعة
% 82

%89.9

2.69

2.85

.661

.479

( )9لقد تم دمج الخيارات القريبة من بعضها حسب مقياس ليكرت فتم دمج خياري غير موافق بشدة وغير موافق
تحت خيار غير موافق وتم دمج خياري موافق بشدة وموافق تخت خيار موافق وبقي الخيار المتوسط تحت أسم
خيار موافق إلى حد ما.
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9
9
3
4
6

– التوقف عن العمل في معظم القطاعات وإنخفاض معدالت
الدخول الشهرية لالفراد واألسر.
– الخسائر المادية لمعظم المؤسسات الحكومية والخاصة.
– التقليل من المصاريف والمشتريات نظرا إلرتفاع معدالت
البطالة وقلة األعمال.
– إرتفاع أسعار بعض السلع وأجرة المواصالت الضرورية
للمواطنين نظرا لإلحتكار التجاري لها من قبل بعض التجار وفي
بعض المناطق البعيدة للمواطن.
– إرتفاع مستويات المديونية من الغير من قبل االفراد واالسر
في داخل المجتمع الفلسطيني نظرا للحاجة المادية سواء كان ذلك
بالطلب المباشر أو الشراء بالدين أو التأجيل لدفع القروض والذي
من شأنه أن يرفع نسبة الفوائد لبعض من هذه القروض.

الدرجة الكلية:

مرتفعة
جداً

% 85 . 8

2.78

.539

تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )4أن القيمة الكلية لمجاالت الدراسة المتمثلة بكل من
"المجال النفسي واإلجتماعي واالقتصادي"قد جاءت مرتفعة بنسبة ( )% 96 . 9وهذا يدل على أن تأثير
فيروس كورونا سواء كان ذلك بمدى إنتشارة أو تأثيرة أو درجة االستعداد له قد جاءت مرتفعة ،وقد تمثلت في
غالبيتها وتأثير وجودها في الغالب على المجال اإلقتصادي بشكل أكبر بكثير من بقية تأثيرها على المجاالت
األخرى ،حيث وصلت إلى قيمة (  )% 99 . 9وتتمثل الدالئل على المجال االقتصادي بكل من التوقف عن
العمل في معظم القطاعات ،وإنخفاض معدالت الدخول الشهرية لالفراد واألسر ،والخسائر المادية لمعظم
المؤسسات الحكومية والخاصة ،والتقليل من المصاريف والمشتريات نظرا إلرتفاع معدالت البطالة وقلة
األعمال ،وإرتفاع أسعار بعض السلع وأجرة المواصالت الضرورية للمواطنين نظرا لإلحتكار التجاري لها
من قبل بعض التجار وفي بعض المناطق البعيدة للمواطن ،وإرتفاع مستويات المديونية من الغير من قبل
االفراد واالسر في داخل المجتمع الفلسطيني نظرا للحاجة المادية سواء كان ذلك بالطلب المباشر أو الشراء
بالدين أو التأجيل لدفع القروض و الذي من شأنه أن يرفع نسبة الفوائد لبعض من هذه القروض .أما عن نسبة
تأثير وجود وانتشار فيروس كورونا على المجال النفسي والذي جاء بشكل أقل من المجال اإلقتصادي حيث
وصل الى قيمة ( )% 97 . 5حيث تمثلت الدالئل الخاصة بالمجال النفسي بكل من الخوف من إنتشار فيروس
كورونا بشكل أكبر ،والقلق من اإلصابة بهذا الفيروس للشخص نفسه ،والخوف من إصابة أحد افراد األسرة،
وإرتداء الكمامات الواقية بشكل كبير من الوقت ،وأستخدام المواد المعقمة بكثرة،
والحرص الزائد عن الحد نظرا لحالة الرعب التي أوجدها إنتشار هذا الفيروس خاصة لبعض الفئات التي
تعاني من بعض األمراض المزمنة .أما فيما يتعلق بدرجة التأثير لوجود وانتشار فيروس كورونا على المجال
اإلجتماعي فقد إنخفضت لتصل الى أقل شي والتي وصلت الى قيمة ( )%98وهي قيمة أقل من بقية التأثيرات
على المجاالت الحياتية األخرى ،حيث تمثلت الدالئل الخاصة بالمجال االجتماعي بكل من الحرص من
اإلختالط بالغير لمواجهة العدوى من بعض المصابين ،وإنعدام الزيارات القرابية ،واإلغالق وعدم الخروج
من البيوت ،ووقف المؤسسات التعليمية وما أثره من الضغط السكاني (االسري) وذلك نظرا للزيادة في وجود
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أفراد االسرة المترافق مع عدم الخروج منها خوفا من الفيروس ،وعدم ممارسة الواجبات الدينية خاصة في
شهر رمضان نظرا إلغالق دور العبادة لمدة تزيد عن شهرين.
اإلجابة على السؤال الثالث وهو :ما مدى قوة االرتباط بين مدى وجود وأنتشار وتأثير فيروس كورونا
وبين المجاالت المعيشية المختلفة (النفسية واالجتماعية واالقتصادية) في داخل المجتمع الفلسطيني؟
الجدول رقم ()5
مقدار قوة اإلرتباط بين مدى وجود وأنتشار وتأثير فيروس كورونا وبين المجاالت المعيشية المختلفة
(النفسية واالجتماعية واالقتصادية) في داخل المجتمع الفلسطيني:
أوالً  :العالقة بين فيروس كورونا والمجال النفسي:
مقدار قوة اإلرتباط والداللة اإلحصائية بين مدى وجود وأنتشار وتأثير
فيروس كورونا وبين المجال النفسي في داخل المجتمع الفلسطيني:

ثانياً :العالقة بين فيروس كورونا والمجال االقتصادي:
مقدار قوة اإلرتباط والداللة اإلحصائية بين مدى وجود وأنتشار وتأثير
فيروس كورونا وبين المجال االقتصادي في داخل المجتمع
الفلسطيني:

ثالثاً :العالقة بين فيروس كورونا والمجال االجتماعي:
مقدار قوة اإلرتباط والداللة اإلحصائية بين مدى وجود وأنتشار وتأثير
فيروس كورونا وبين المجال االجتماعي في داخل المجتمع
الفلسطيني:

المجال النفسي:

مدى وجود وأنتشار وتأثير
فيروس كورونا:
النتيجة:
قيمة الداللة اإلحصائية:
قيمة معامل االرتباط:
.000
)**(2 .662
المجال االقتصادي

مدى وجود وأنتشار وتأثير
فيروس كورونا:
النتيجة:
قيمة الداللة اإلحصائية:
قيمة معامل االرتباط:
.000
)**(2 .767
المجال االجتماعي:

مدى وجود وأنتشار وتأثير
فيروس كورونا:
النتيجة:
قيمة الداللة اإلحصائية:
قيمة معامل االرتباط:
.000
)**(2 .611
رابعاً :المجموع الكلي المتمثل بقوة االرتباط بين فيروس كورونا وبين كافة المجاالت المعيشية ( النفسية واالجتماعية
واالقتصادية):
المجال النفسي،
مقدار قوة اإلرتباط والداللة اإلحصائية بين مدى وجود وأنتشار وتأثير مدى وجود وأنتشار وتأثير
واالجتماعي ،واالقتصادي
فيروس كورونا:
فيروس كورونا وبين كافة المجاالت (النفسية ،واالجتماعية،
معا ً:
واالقتصادية) في داخل المجتمع الفلسطيني:
النتيجة:
قيمة الداللة اإلحصائية:
قيمة معامل االرتباط:
.000
)**(2 .721
تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )6والخاصة بفحص قوة اإلرتباط بين مدى وجود
وأنتشار وتأثير فيروس كورونا وبين المجاالت المعيشية المختلفة (النفسية واالجتماعية واالقتصادية) في داخل
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المجتمع الفلسطيني ،أن قوة اإلرتباط بين مدى وجود وأنتشار وتأثير فيروس كورونا وبين تأثيرة على المجاالت
المعيشية المختلفة في داخل المجتمع الفلسطيني قد جاءت مرتفعة جدا وذات داللة إحصائية ،أما فيما يتعلق
بمدى قوة هذه العالقة تدريجيا بحسب درجة تأثيرها وقوتها فقد تدرجت كما يلي:
 – 9وجود درجة إرتباط قوية وذات داللة احصائية بين مدى تأثير ووجود وانتشار فيروس كورونا وبين
تأثيرة على المجال االقتصادي.
 – 9وجود درجة إرتباط قوية وذات داللة احصائية بين مدى تأثير ووجود وانتشار فيروس كورونا وبين
تأثيرة على المجال النفسي.
 – 3وجود درجة إرتباط قوية وذات داللة احصائية بين مدى تأثير ووجود وانتشار فيروس كورونا وبين
تأثيرة على المجال االجتماعي.
يظهر من خالل ما سبق أن قوة االرتباط قد جاءت في تأثير فيروس كورونا على المجال االقتصادي
ومن ثم المجال النفسي ومن ثم المجال االجتماعي ،وهذا يرجع الى حالة االغالق المستمر لفترة زادت
عن شهرين لمعظم المؤسسات العاملة والتي أثرت على المجال االقتصادي بشكل كبير وما تبعة من
تأثيرات قوية أخرى على المجالين النفسي ومن ثم االجتماعي.
اإلجابة على السؤال الرابع وهو :ما هي طبيعة العالقات بين تفشي فيروس كورونا وبين بعض من عوامل
البيئة االجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني؟

الجدول رقم ()6
قيمة الداللة اإلحصائية ومعناها على بعض من متغيرات الخلفية اإلجتماعية وبين الرؤية في وجود الدالئل
المتعلقة بتأثيرات فيروس كورونا على األوضاع النفسية واالجتماعية واالقتصادية من وجهة نظر أفراد
المجتمع الفلسطيني:
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نتيجة االختبارات اإلحصائية:
العالقة بين بعض من متغيرات الخلفية االجتماعية وبين
المتغيرات المتعلقة بتأثير فيروس كورونا على األوضاع النفسية
واالجتماعية واالقتصادية من وجهة نظر أفراد المجتمع
الفلسطيني:
 - 9العالقة بين الجنس وبين رؤية المتغيرات
المتعلقة بتأثير فيروس كورنا على أوضاع المجتمع
الفلسطيني:

 - 0العالقة بين العمر وبين رؤية المتغيرات المتعلقة
بتأثير فيروس كورنا على أوضاع المجتمع
الفلسطيني:

 - 3العالقة بين الحالة االجتماعية وبين رؤية
المتغيرات المتعلقة بتأثير فيروس كورنا على أوضاع
المجتمع الفلسطيني:

 - 4العالقة بين الوضع االقتصادي لألسرة وبين
رؤية المتغيرات المتعلقة بتأثير فيروس كورنا على
أوضاع المجتمع الفلسطيني:

التكرار

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ذكر:

337

2.56

.696

أنثى:

338

3.00

.000

المجموع:

675

2.78

.539

صغير

193

2.23

.771

متوسط

185

3.00

.000

كبير

163

3.00

.000

أكبر من
ذلك

134

3.00

.000

المجموع:

675

2.78

.539

أعزب

183

2.19

.770

متزوج

235

3.00

.000

مطلق

153

3.00

.000

أرمل

104

3.00

.000

المجموع

675

2.78

.539

منخفض

212

2.30

.768

متوسط

373

3.00

.000

مرتفع

90

3.00

.000

المجموع:

675

2.78

.539

منخفض

140

1.94

.714

قيمة
 Tأو F

Sig

135.134

159.570

181.702

192.399

589.924

( )3لقد تم اعتماد مستوى وجود العالقة ذات الداللة اإلحصائية وإثبات وجود العالقة بين المتغيرات المفحوصة
عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )0.05أو أقل لجميع المتغيرات المدروسة في هذا البحث.///

547

قيمة
الداللة
االحصائية

www.ajrsp.com

()0

.000

.000

.000

.000

.000

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

 - 5العالقة بين المستوى التعليمي وبين رؤية
المتغيرات المتعلقة بتأثير فيروس كورنا على أوضاع
المجتمع الفلسطيني:

متوسط

466

3.00

.000

مرتفع

69

3.00

.000

المجموع:

675

2.78

.539

تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )5والخاصة بفحص المتغيرات الميدانية ضمن
موضوع هذا البحث ومدى تأثرها من متغيرات الخلفية االجتماعية كل ممايلي:
 – 9وجود عالقة قوية وذات داللة إحصائية بين كل من الجنس وبين رؤية المتغيرات المتعلقة بتأثير فيروس
كورنا على أوضاع المجتمع الفلسطيني المعيشية ،وقد جاء ذلك الفرق لصالح اإلناث ،بمعنى ان اإلناث
ترى أن تأثير فيروس كورونا شكل وما زال يشكل تأثيرا كبيرا أكثر من رؤية ذلك من قبل فئة الذكور،
وقد يرجع ذلك إلى طبيعة خ وف اإلناث من هذا المرض وغيره من األمراض األخرى أكثر من فئة
الذكور.
 – 9وجود عالقة قوية وذات داللة إحصائية بين كل من العمر وبين رؤية المتغيرات المتعلقة بتأثير فيروس
كورنا على أوضاع المجتمع الفلسطيني ،وقد جاء الفرق لصالح الفئات العمرية األكبر وبشكل طردي لهذه
الفئات بمعنى أنه كلما إزداد اإلنسان في العمر يرى وجود تأثير أكبر لوجود وإنتشار فيروس كورونا وقد
يرجع ذلك إلى أن الفرد كلما تقدم في العمر تزاد مسؤولياته المعيشية في اسرته ومجتمعه.
 – 3وجود عالقة قوية وذات داللة احصائية بين الحالة االجتماعية وبين رؤية المتغيرات المتعلقة بتأثير
فيروس كورنا على أوضاع المجتمع الفلسطيني ،وقد جاء الفرق لصالح الفئات االقل استقرارا واالكثر
تضررا مثل فئة المطلقين واالرامل مقارنة مع غيرهم.
 – 4وجود عالقة قوية وذات داللة احصائية بين الوضع االقتصادي لألسرة وبين رؤية المتغيرات المتعلقة
بتأثير فيروس كورنا على أوضاع المجتمع الفلسطيني ،وقد جاء الفرق لصالح الفئات االكبر في درجة
وضعها االقتصادي ،وهذا يرجع نتيجة لتأثر هذه الفئات من الخسائر المادية بشكل ملحوظ وأكبر من
غيرها نتيجة لسياسة االغالق والحجر الصحي وقلة االعمال المتمثلة باالنتاج والتوزيع واالستهالك بمعظم
القطاعات والمجاالت المعيشية.
 – 6وجود عالقة قوية وذات داللة احصائية بين المستوى التعليمي وبين رؤية المتغيرات المتعلقة بتأثير
فيروس كورنا على أوضاع المجتمع الفلسطيني،
وقد جاء الفرق لصالح الفئات االكبر في المستويات التعليمية ،وقد يرجع ذلك نتيجة إلدراك هذه الفئات لدرجة
خطورة وتأثير هذا المرض بشكل اكبر من غيرها.

 – 97النتائج العامة والتفصيلية للبحث ومناقشتها:
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 – 9أن سمات العينة قد جاءت بشكل متوازن بين الذكور واإلناث ،باالضافة الى التوازن بين الفئات العمرية
وأن كان الطابع الغالب على الفئات العمرية هو الفئات الشابة مقارنة بالفئات الكبيرة في السن وأن غالبيتهم
من المتزوجين ومن ثم العُزاب ،وذات وضع اقتصادي ما بين المتوسط والمنخفض في معظمهم ومن ذوي
حملة درجة البكالوريوس ،وهذا يعكس طبيعة الحالة الحقيقية لفئات المجتمع الفلسطيني مثلما هو معروف،
وبذلك يعطي إنطباعا عن الموضوعية في تناول هذه الدراسة بشكل صحيح.
 – 9تبين من خالل نتائج هذا البحث والمتمثلة بالخصائص المتعلقة بتأثير اإلنتشار لفيروس كورونا داخل
المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل إنهيار المنظومة الصحية العالمية واإلقليمية والمحلية أن األوضاع
الصحية الحالية ألفراد المجتمع الفلسطيني تتمثل بتمتع افراد المجتمع الفلسطيني بصحة جيدة وعدم إنتشار
وتأثير هذا الفيروس بشكل كبير عليهم "من الناحية الصحية" وقلة المصابين به .وفيما يتعلق بدرجة
اإلستعداد لمواجهة اإلصابة بهذا المرض في داخل المجتمع الفلسطيني فقد تبين أن هذه الدرجة قد جاءت
بشكل كبير ،باالضافة إلى درجة التأثير لوسائل اإلعالم المختلفة والمتنوعة في التأثير لوجود وإنتشار
فيروس كورونا ،مع بعض من درجات اإلستهانة من قبل بعض الفئات وجاء هذا متفقا مع دراسة رشيد
عرار وتيسير عبد هللا  ،ويرى الباحث أنه من الضروري للتخفيف من االصابة بهذا المرض هو تطبيق
قوانين الحجر الصحي بكل دقة ألن ذلك يعود بالفائدة على الجميع وان أي إستهانة بقواعد الحجر الصحي
قد تأتي بعواقب سيئة على الجميع ايضا طبقا لقاعدة السيئة تعم والحسنة تخص.
 – 3تبين من خالل نتائج هذا البحث أن التأثير لمدى انتشار ووجود وتأثير فيروس كورونا قد جاء بشكل
كبير وواضح على أوضاع المجتمع الفسطيني المتمثلة بكل من "المجال االقتصادي والذي جاءت درجة
تأثرة بشكل كبير جدا تاله التأثر للمجال النفسي ومن ثم المجال اإلجتماعي ،وأنه نظرا للتعاون بين فئات
المجتمع الفلسطيني وجد قلة في االصابات وجاء هذا متفقا مع دراسة سعيد السعودي التي أظهرت بأن
التعاون بين المؤسسات الفلسطينية واالهالي قد ساعد ونجح في السيطرة على احتواء انتشار الفيروس
وتقليل االصابات به ،ويرى الباحث أن من اسس وطرق الحماية من انتشار هذا الفيروس هو إيجاد خطط
اساسية ومبرمجة وممنهجة من التخطيط القائم في اساسه على التعاون بين االفراد والمؤسسات من أجل
تحقيق المصلحة والحماية العامة والكلية والشاملة للجميع.
 – 4تبين من خالل نتائج هذا البحث والخاصة بفحص قوة اإلرتباط بين مدى وجود وأنتشار وتأثير فيروس
كورونا وبين المجاالت المعيشية المختلفة (النفسية واالجتماعية واالقتصادية) في داخل المجتمع
الفلسطيني،
أن قوة اإلرتباط بين مدى وجود وأنتشار وتأثير فيروس كورونا وبين تأثيرة على المجاالت المعيشية المختلفة
في داخل المجتمع الفلسطيني قد جاءت مرتفعة جدا وذات داللة إحصائية وقد جاءت طبيعة قوة هذه العالقة
تدريجية بين كل من مدى تأثير ووجود وانتشار فيروس كورونا وبين تأثيرة على المجال االقتصادي ،ومن ثم
المجال النفسي فالمجال االجتماعي ،وأن ظهر التأثير االكبر على المجال االقتصادي في داخل المجتمع
الفلسطيني ،وجاء هذا متفقا مع دراسة شيرين تايه وآخرون ،...ويرى الباحث أن المجال االقتصادي تأثر بشكل
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كبير نظرا لحالة المفاجأة التي ظهر فيها التأثير إلنتشار هذا الفيروس وأن تقديم المصلحة المتعلقة بالصحة
عمل على إنهيار بعض من الجوانب األخرى ألنه من غير المعقول أن تستطيع أي دولة أو مجتمع أن تعمل
في ظل ظروف صحية سيئة كهذه الحالة.
 – 6تبين من خالل نتائج هذا البحث أنه يوجد تأثير لمتغيرات الخلفية االجتماعية الخاصة بفئات المجتمع
الفلسطيني وبين رؤيتهم لمدى وجود وإنتشار وتأثير فيروس كورونا فقد تبين أنه يوجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين كل من الجنس ولصالح اإلناث والعمر ولصالح الفئات العمرية األكبر ،وبين الحالة
االجتماعية ولصالح الفئات االقل استقرارا واالكثر تضررا مثل فئة المطلقين واالرامل مقارنة مع غيرهم،
وبين الوضع االقتصادي لألسرة ولصالح الفئات االكبر في درجة وضعها االقتصادي ،وبين المستوى
التعليمي ولصالح الفئات االكبر في المستويات التعليمية وبين رؤيتهم إلنتشار ووجود وتأثير فيروس
كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني ،وجاء هذا متفقا مع دراسة محمد الحرازين وآخرون ...والتي
أظهرت بإنه يوجد تأثير سلبي كبير وواضح إلنتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي وعلى االسواق
المالية وغيرها ،ويرى الباحث أن التأثير لوجود وانتشار فيروس كورونا قد جاء بالفعل كبيرا نظرا لعدم
وجود عقار مستعجل له ونظرا لحالة الرعب منه ،باإلضافة إلى التأثر المسبق والذي كان مؤثرا من موسم
الشتاء الذي ساعد على إنتشار وجود هذا الفيروس وعمل على تنشيطه.

 - 98خالصة البحث:
إن المتتبع لمدى وجود وإنتشار وتأثير فيروس كورونا على معظم مجتمعات العالم يرى بإن إنتشار هذا
المرض أو الفيروس المتعلق بإصابة الناس بهذا المرض قد جاء بشكل مفاجيء واألهم من ذلك هو سرعة
إنتشارة بين كافة دول ومجتمعات العالم ،ناهيك عن شدة اإلهتمام به وتضخيم درجة تأثير من خالل معظم
وسائل اإلعالم المتنوعة ،باإلضافة إلى طبيعة متابعة الفئات في مختلف المجتمعات بأخبار هذا المرض أوال
بأول وأألهم من ذلك هو سياسة الحجر الصحي التي تم إتباعها في معظم هذه المجتمعات من قبل الحكومات
والقطاعات المدنية أيضا وما أتت به تلك الحالة من تأثيرات كبيرة جدا وسيئة على المستويات االقتصادية في
مختلف هذه المجتمعات مما أدى في النهاية إلى زيادة نسبة البطالة وإنخفاض درجات االنتاج واالستهالك
والتوزيع كمقومات اساسية للقطاعات االقتصادية في مختلف دول العالم وما تبع ذلك من زيادة اإلحباط والقلق
والخوف على مستقبل الكثير من الفئات االجتماعية من الناحية المعيشية وما يتبعها من متطلبات اساسية أنية
ومستقلبية.
لقد تبين من خالل هذه الخالصة لهذ االبحث أن تاثير هذا المرض هو عاما وليس خاصا على افراد وفئات
المجتمع الفلسطيني إلى أن هذا البحث قام بتناوله على مستوى هذا المجتمع فقط لرؤية مدى تأثير وانتشار
الوجود لهذا الفيروس على مختلف فئات هذا المجتمع خاصة وأن المجتمع الفلسطيني كان يعاني من قبل إنتشار
هذا المرض بنسبة عالية من البطالة والتدهور االقتصادي وقلة في االعمال وإنخفاض الناتج المحلي ،أما فيما
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يتعلق بنتائج هذا البحث فمثلما تبين أن النتائج قد جاءت مؤثرة وبشكل كبير وسلبي على أوضاع المجتمع
الفلسطيني وبشكل أكبر على الناحية االقتصادية والنفسية واالجتماعية أكثر بكثير من الناحية الصحية ،باالضافة
الى كثرة انشغال فئات هذا المجتمنع باالهتمام والخوف من إنتشار هذا المرض ،حيث تبين ذلك من خالل
الدرجة العالية من االستعداد له ومتابعته من خالل تأثير وسائل االعالم المختلفة ،باالضافة الى سياسة االغالق
والحجر الصحي المرتفعة ورؤية إهتمام الناس به بشكل كبير جدا خاصة في الفترات االولى من انتشارة عالميا
ووجود عدد من االصابات به في داخل المجتمع الفلسطيني والدول المجاورة ،وما كان ذلك إال أن زاد من
سياسة الخوف من انتشار هذا المرض وهو الدرجة المرتفعة من االصابات به في داخل إسرائيل كونها مجاورة
للمجتمع الفلسطيني ويوجد عالقات متعدد بينهما وبين المجتمع الفلسطيني مما يعزز ذلك من سرعة انتشاره
وبشكل اكبر من غيره من الدول المجاورة األخرى.
وفي نهاية هذا البحث يأمل الباحث أن يكون قد وفق في تقديم ولو مساهمة بسيطة من معلومات عن هذا
الموضوع وهو فيروس كورونا أو (كوفيد –  )99المستجد على مستوى العالم ليساهم ذلك ولو برؤية بسيطة
عن ما يدور من أوضاع في داخل المجتمع الفلسطيني الذي ناله حظا من انتشار هذا الفيروس ودرجة عالية
من االستعداد له ،ودرجة معقولة من االصابة به أيضا من قبل المئات من افراد هذا المجتمع إلى جانب عدد
قليل جدا من الوفيات ،وفي الختام يرى الباحث أنه ال بد من تقديم عدد من التوصيات التي من الممكن أن تساهم
ولو بشكل بسيط في كيفية مواجهة هذا المرض خاصة من الناحية االجتماعية والنفسية واالجتماعية وال بد من
تقسيم الدور في هذه التوصيات على المستويين الفردي والجماعي أو العام والخاص بين كافة فئات وهيئات
هذا المجتمع ،ويأمل الباحث أن يُشكل هذا البحث مفتاحا إلعداد أبحاث أخرى متتالية عن هذا المرض وكيفية
مواجهته من مختلف النواحي الصحية واالجتماعية والنفسية وغيرها.

- 91التوصيات:
التوصيات الخاصة :توصيات على المستوى الفردي واألسري والمجتمعي:
 – 9ضرورة العمل على االلتزام بجميع األوامر والنواهي الصادرة من قبل الجهات المختصة من قبل االفراد
واالسر في داخل هذا المجتمع.
 – 9اإلقتناع بإن ما تم فرضه من إجراءات خاصة بالحجر الصحي هي لمصلحة الفرد واألسرة قبل أن
تكون إجراءات قانونية.
 – 3ضرورة الحرص على المعرفة واإلقتناع بإن إجراءت الحجر الصحي وتطبيقاتها على المستوى الفردي
هي من أجل السالمة العامة للجميع وأن اي إستهانة بها من قبل الفرد قد ترجع بعواقب مؤثرة بشكل كبير
خاصة في درجة إنتشار العدوى من هذا االمرض نظرا لقوة انتشاره مقارنة بغيرة من أمراض األنفلونزا
األخرى.
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 – 4االبتعاد عن بعض من العادات االجتماعية المعروفة خاصة في مناطق الريف مثل التقبيل واألخذ
باألحضان مهما كانت المناسب كاألعياد وبعض من المناسبات األخرى مثل استقبال االسرى المحررين
وغيرهم مثلما حصل في ذرورة انتشار فيروس كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني في عدد من المناطق.
 – 6تأجيل بعض من المناسبات مثل االعراس وغيرها التي من الممكن تأجيلها أن يساهم في التخفيف من
حدة انتشار ووجود هذا المرض وغيره من االمراض األخرى.

التوصيات العامة :توصيات على المستوى الحكومي:
 – 9الحرص على تطبيق قوانين الحجر الصحي بشكل أكبر مما كان موجودا وعدم اإلستهانة بأي مخالفة
مهما كانت بسيطة ألنها قد تؤدي إلى أمور متقدمة أخرى من المخالفات الخاصة بإجراءات الوقاية
والسالمة العامة.
 – 9ضرورة العمل على تنفيذ كافة اإلجراءات الخاصة بالحجر الصحي في كافة المناطق دون استثناء
وعدم اإلقتصار في تطبيقها على المدن الرئيسية وترك مناطق الريف مثلما حصل مؤخرا في داخل
المجتمع الفسطيني وعمل ذلك على إزدياد اإلنتشار لبعض من حاالت المصابين بهذا الفيروس.
 – 3زيادة التوعية اإلعالمية لكافة فئات المجتمع الفلسطيني من حيث نشر سبل الوقاية وطرق االبتعاد عن
مناطق انتشار هذا الفيروس أو األماكن التي من المحتمل أن يكون منتشرا فيها اكثر من غيرها.
 – 4الدعم المادي لألفراد واالسر بشكل كلي وعدم اقتصار ذلك على عدد فقط من االفراد واالسر وضرورة
مراعاة الحاجة الماسة واالولية في تقديم هذا الدعم.
 – 6محاولة التخفيف من الحالة النفسية للفئات االجتماعية في داخل المجتمعات عند حدوث بعض من
الكوارث من هذا النوع وعدم زيادتها ،ألن من شأن ذلك أن يعيق عجلة التنمية مستقبال فمثال أن تاثر الحالة
النفسية كالصدمة من الخوف باالصابة بمرض كورونا تبقى مؤثرة لدى فئات المجتمع لفترة طويلة حتى
بعد إنتهاء الوجود الكلي لهذا الفيروس ،بحيث يتم ذلك من خالل عدم التهويل االعالمي الكبير بوجود
وانتشار وتأثير هذا المرض مثلما حصل عالميا ومحليا ،وااليمان في النهاية بالقضاء والقدر مع األخذ
َب ا
هللا فَ ْليَت ََو اك ِل ْال ُم ْؤ ِمنُونَ ".
ُصيبَنَا إِ اال َما َكت َ
هللاُ لَنَا هُ َو َموْ َالنَا َو َعلَى ا ِ
باألسباب نظرا لقوله تعالى" :قُلْ لَ ْن ي ِ
(التوبة ()69

المراجع
 – 9القرآن الكريم.
 – 9أحمد دك ،غياث ،)9898( ،إدارة الكوارث البيولوجية في سورية – دراسة مقارنة بين الطاعون زمن
المماليك وكورونا ،المجلة العربية للنشر العلمي ،العدد التاسع عشر ،عمان ،األردن.
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 – 3الجندي ،فاطمة والمكاوي ،يمنى ،)9898( ،تداعيات أزمة كورونا على إنتخابات الرئاسة األمريكية
 :9898رؤية مستقبلية ،المجلة العربية للنشر العلمي ،العدد التاسع عشر ،عمان ،األردن.
 – 4السعودي ،سعيد ( ،)9898أزمة كورونا سبل المواجهة واإلستعداد – حالة دراسية قطاع غزة ،المجلة
العربية للنشر العلمي ،العدد التاسع عشر ،عمان ،األردن.
 – 6الحرازين ،محمد وآخرون ،)9898( ...تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد –  )99على
األسواق المالية العالمية ،المجلة العربية للنشر العلمي ،العدد التاسع عشر ،عمان ،األردن.
 – 5الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني9898 ،م ،رام هللا.
 – 7تايه ،شيرين وآخرون ،)9898( ...اآلثار اإلقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ،المجلة
العربية للنشر العلمي ،العدد التاسع عشر ،عمان ،األردن.
 – 9صابر ،بحري  ،)9898( ،إدارة أزمة فيروس كورونا (كوفيد  )99 -من خالل تعزيز الصحة النفسية
في ظل الحجر الصحي المنزلي ،مجلة العلوم االجتماعية الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي
للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،العدد  ،93برلين ،ألمانيا.
 – 9عرار ،رشيد وعبد هللا ،تيسير ( ،)9898آراء وتوجهات عينة من الفلسطينيين حول بعض العوامل
والقضايا النفسية ذات العالقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد –  ،)99المجلة العربية للنشر العلمي،
العدد التاسع عشر ،عمان ،األردن.
 – 98عبابنه ،عالء الدين ،)9898( ،دور ثقافة أفراد المجتمع في الحد من إنتشار وباء كورونا – دراسة
أنثروبولوجية لمدينة أربد ،المجلة العربية للنشر العلمي ،العدد التاسع عشر ،عمان ،األردن.
 – 99مقدادي ،محمد ،)9898( ،تصورات طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في االردن إلستخدام
التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا ومستجداتها ،المجلة العربية للنشر العلمي ،العدد التاسع عشر ،عمان،
األردن.
 – 99ناصيف ،أحمد وكوموش ،عبد القادر ،)9898( ،حتمية العمل عن بعد والتحول نحو اإلدارة االلكترونية
في منظمات المجتمع المدني السورية في ظل كورونا (دراسة تطبيقية على إدارة المنظمات السورية
العاملة من تركيا) ،المجلة العربية للنشر العلمي ،العدد التاسع عشر ،عمان ،األردن.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2020الدكتور /عبد المجيد نايف أحمد عالونة ،المجلة األكاديمية لألبحاث
والنشر العلمي(CC BY NC) .
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دراسة أسباب تجاوز الكلفة في مشاريع األبنية في سوريا
An Investigation into the Causes of Cost Overruns for Building Projects in Syria
م .سلمى زين الدين

إجازة في الهندسة المدنية ،ماجستير هندسة إدارية وتشييد ،جامعة دمشق ،سوريا
Email: salma.zine10148@gmail.com

ملخص البحث:
تعتبر صناعة التشييد من أهم الصناعات في االقتصاد السوري ونموه ،لما لها من أثر كبير في توفير العوامل الحيوية
لتطوير أي اقتصاد والتأثير على كفاءة الصناعات األخرى ،ألنه ليس من الممكن وجود استثمارات واسعة في قطاعات
الصناعة ،الزراعة أو الخدمات دون إنشاء مرافق البنية التحتية .لكن تعد مشكلة تجاوز التكاليف من المشاكل التي ال يكاد
يخلو منها مشروع في العالم فضالً عن سوريا ،وإن هذه المشكلة هي من المشاكل األساسية في مشاريع البناء ،ألنها تلعب
دوراً هاما ً في تحديد مصير المشروع خاصة في الفترات المالية الصعبة ،مما يؤدي إلى الحاجة الشديدة لمعالجة هذه
المسألة.
يهدف هذا البحث إلى استقصاء األسباب المتعلقة بتجاوز الكلفة في مشاريع األبنية في سوريا ،وتحديد األسباب الرئيسية
المؤثرة ونسبة أهميتها.
حيث تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من خالل الدراسة المرجعية ،وإجراء عدد من المقابالت مع
الخبراء ،وبنا ًء عليها تم تحديد  84سبباً ،قسموا إلى إحدى عشرة مجموعة على النحو التالي :األسباب المتعلقة بالمالك،
األسباب المتعلقة بالمقاول ،األسباب المتعلقة باإلشراف ،األسباب المتعلقة بالدراسة والتصميم ،األسباب اإلدارية ،األسباب
االقتصادية والمالية ،األسباب المتعلقة بإدارة العمالة ،األسباب المتعلقة بإدارة المواد ،األسباب المتعلقة بإدارة المعدات،
األسباب السياسية واألسباب الطبيعية.
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 وتحديد مستوى أهميتها بدمج،وصمم االستبيان المناسب لتحديد أهم األسباب المؤثرة على تجاوز الكلفة وشدة تأثيرها
 وبالتالي تم الوصول إلى مصفوفة المخاطر التي،معياري االحتمال والتأثير حسب آراء الخبراء والعاملين في قطاع األبنية
( وتم1-5(  حيث تم االعتماد في االستبيان على مقياس ليكرت الخماسي الذي يتراوح مداه بين.تحدد أهم أسباب التجاوز
.SPSS االعتماد في تحليل نتائج االستبيان على برنامج
 التكليف بأعمال: ومن أهم األسباب هي،وقد اتضح من البحث بأن أغلب مشاريع األبنية في سوريا تعاني من تجاوز الكلفة
، قلة خبرة ومهارة العمال، أخطاء بالتصميم، التغييرات التي يحدثها المالك، االرتفاع المفاجئ ألسعار المواد،غير عقدية
، تأخر دفع الكشوف الشهرية، عدم كفاية التدفق المالي للمقاول، البطؤ في اتخاذ القرار،عوامل متعلقة بمقاولي الباطن
. تعديالت على التصميم،نقص الدقة في التقييم
 مصفوفة المخاطر، سوريا، مشاريع التشييد، مخاطر تشييد األبنية، تجاوز الكلفة، إدارة المشاريع:الكلمات المفتاحية

An Investigation into the Causes of Cost Overruns for Building Projects in Syria

Abstract:
The construction industry is considered one of the most vital industries for the Syrian
economy, because it has a significant impact in providing essential factors for the
development of the economy and affecting the efficiency of other industries.
It is not possible to have large investments in the industry, agriculture or services sectors
without establishing infrastructure facilities. However, exceeding costs is one of the
problems that almost all projects worldwide suffer from. This issue is also evident in
construction projects, as it plays an important role in determining how successful or
otherwise the construction project is..
The aim of this research is to investigate the causes related to cost overrun in building
projects in Syria.
Where the analytical descriptive approach was relied upon, through a reference study, and
through a number of interviews with experts, 48 reasons were identified and divided into
eleven groups as follows: owner-related reasons, contractor-related reasons, supervisionrelated reasons, reasons Related to study and design, administrative reasons,
www.ajrsp.com
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Economic and financial reasons, reasons related to labour management, reasons related to
material management, reasons related to equipment management, as well as political and
natural reasons.
The appropriate questionnaire was designed to determine the most important causes affecting
the cost overrun, and the severity of its impact. The level of its importance was determined
by combining the criteria for probability and impact according to the opinions of experts and
workers in the building sector, and thus a matrix of risks was identified that determines the
most important causes of cost overrun.
The adoption of the questionnaire was based on the five-point Likert scale, which ranges
between (1-5) and was used in analysing the results of the questionnaire on the SPSS
programme.
It was clear from the research that most building projects in Syria suffer from cost overruns,
and the most important reasons are: commissioning of non-contractual work, the sudden rise
in the price of materials, changes caused by the owner, design errors, lack of experience and
skill of workers, factors related to subcontractors, slow or lack of decision making,
insufficient financial flow for the contractor, late payment, lack of accuracy in evaluation,
and design modifications.

Key words: project management, cost overrun, building construction risks, construction
projects, Syria, risk matrix

:المقدمة
 وإن الهدف، فهي المحفز األساسي لباقي الصناعات،تعد صناعة التشييد من أهم الصناعات بالنسبة القتصاد أي بلد
الرئيسي في عملية تشييد األبنية هو الحصول منشأة قادرة على تلبية المتطلبات الوظيفية ضمن الجودة والموازنة واإلطار
 لكن معظم هذه المشاريع تعاني من تجاوز التكاليف خالل مرحلة التشييد وانتهاء المشروع بتكلفة أعلى من،الزمني المحدد
 وإن إلدارة المشاريع دور مهم في إنجاح أي مشروع والتغلب على المشكالت،تلك التي تم تقديرها خالل مرحلة التعاقد
.والتقليل من تجاوز الكلفة
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يرتكز الهدف الرئيسي لهذا البحث في تحديد األسباب الرئيسية وترتيبها لتجاوز الكلفة في مشاريع األبنية ،وذلك من خالل
مراجعة األبحاث السابقة والمقابالت مع الخبراء وتصميم استبيان وتوزيعه على المختصين في مجال تشييد األبنية،
األسباب
واستناداً إلى المعلومات التي تم الوصول إليها تم تحديد  84سببا ً قسموا إلى  11مجموعة ،ومن ثم رتبت هذه ٍ
حسب األهمية النسبية لكل سبب وذلك باألخذ بعين االعتبار احتمالية تكرار كل سبب ومدى تأثيره في المشروع.

مشكلة البحث:
تعد مشكلة تجاوز التكاليف من المشاكل األساسية التي تواجه مشاريع األبنية في سوريا ،وعلى الرغم من هذا فقد ركزت
األسباب المؤدية إلى تجاوز الكلفة دون األخذ بعين
معظم األبحاث السابقة على توصيف واقع التشييد بشكل عام أو تحديد ٍ
األسباب ،وبالتالي الحصول على مصفوفة المخاطر التي تحدد بدقة أكثر األسباب المؤثرة.
االعتبار مدى تكرار هذه ٍ

أهمية البحث وأهدافه:
يكتسب البحث أهميته من أهمية قطاع التشييد الذي يعد أحد القطاعات االقتصادية التي تساهم بشكل كبير في دعم االستثمار
والناتج المحلي.
زيادة التكلفة النهائية للمشاريع هي من أهم التحديات التي تواجه صناعة التشييد اليوم ،خاصة مع المرور في فترة مالية
صعبة ،وضرورة الحد من النفقات والمحافظة على الموارد.
األسباب المؤثرة على تجاوز التكاليف في مشاريع األبنية في سوريا ،وذلك من
إن الهدف الرئيسي من البحث هو تحديد أهم ٍ
خالل:
 :1تحديد األسباب التي تؤدي إلى تجاوز التكاليف وتقييم أهميتها النسبية.
 :2ترتيب أسباب تجاوز التكاليف على أساس األهمية.
 :3تقييم مدى تأثير هذه األسباب على الكلفة النهائية للمشروع ومدى تكرارها.

قيود البحث:
دراسة مشاريع األبنية.
دراسة زيادة الكلفة خالل مرحلة تنفيذ المشروع.

الدراسات السابقة:
تم إجراء العديد من األبحاث حول زيادة التكاليف في المشاريع الهندسية ،ومنها:
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في عام ( ،)2002قام جاكسون بإجراء دراسة حول مشاريع البناء في المملكة المتحدة .ووجد أن أهم العوامل التي تتسبب
في تجاوز التكلفة هي سوء تخطيط ،إدارة المشروع ،ظروف األرض غير المتوقعة ،نقص المعلومات ،تعديالت التصميم،
طرق تقدير التكاليف ،طرق الشراء ،الضغط التجاري والعوامل الخارجية الطارئة.
-

تم في هذا البحث االعتماد على االستبيان بشكل مباشر لتحديد العوامل المؤثرة على زيادة الكلفة في المشاريع دون
الرجوع إلى الدراسات السابقة.

-

تم اختيار مدينة واحدة في المملكة المتحدة إلجراء االستبيان بها ،مما يقلل دقة عملية التعميم على باقي المملكة.

-

تم تحديد النسبة المئوية لحدوث كل عامل وفق مجموعته فقط ،دون حساب نسبة تأثيره على تجاوز الكلفة بالنسبة
إلى باقي العوامل في المجموعات األخرى.

-

لم يتم األخذ بعين االعتبار احتمال حدوث كل سبب من األسباب.

في عام ( ،)2004قامت  Negaبتحديد أسباب تجاوز الكلفة في مشاريع األبنية في أثيوبيا حيث الموارد المالية نادرة جدا،
وبالتالي تعد تكلفة المشاريع من القضايا الحساسة ،لذا كان إلجراء ذلك البحث أهمية قصوى.
الهدف الرئيسي للبحث هو تحديد األسباب الحرجة وآثار تجاوز التكلفة على المباني العامة في إثيوبيا.
تم استخدام الدراسة المكتبية لتحديد مدى تجاوز التكاليف في المشاريع ،وقد استخدم المسح وآراء االستشاريين والمقاولين
أيضا لتحديد أسباب وآثار تجاوز التكلفة.
البيانات تم تحليلها باستخدام المتوسط الحسابي ( )MSواالرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان ،وتم تحليل نتائج
االستبيان باستخدام التحليل الوصفي.
وقد توصلت إلى النتائج التالية:


وجد أن معدل تجاوز التكلفة يتأثر بقيمة العقد ،حيث تم تحليل البيانات التي جمعت من دراسة مكتبية ل  00بناء،
حيث أظهرت أن معدل تجاوز التكلفة يتناقص مع زيادة قيمة العقد.

 هناك اختال فات كبيرة في المبل اإلجمالي لتجاوز التكلفة لنأنواع المختلفة من مشاريع بناء المباني العامة ،حيث أن
المباني التعليمية قد حققت أقل تجاوز والمباني الصحية كان لديها أعلى معدل تجاوز للتكلفة.


األسباب األكثر شيوعا لتجاوز التكلفة هي التضخم والزيادة في تكلفة مواد البناء ،والتغير في سعر صرف العمالت
األجنبية (عند استيراد المواد) ،وأوامر التغيير المفرطة ،إضافة إلى الفشل في تحديد المشاكل وإجراء اإلجراءات
الالزمة في الوقت المناسب.

عام ( ،)2004حدد النجار العوامل األساسية وأهميتها النسبية التي تسبب تجاوز التكلفة في مشاريع األبنية في قطاع غزة،
حيث وجد أن أهم العوامل كانت :تقلبات أسعار اليد العاملة ،وتأخر الموردين في تسليم المواد والمعدات،
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إضافة إلى التضخم وتأخر توريد المواد الخام والمعدات من قبل المقاولين ،التقلبات في تكلفة مواد البناء واحتكار مواد
المشروع من قبل الموردين.
حيث تم تطوير استبيان معتمد على مقياس ليكرت لتقييم مؤشر أهمية العوامل المحددة وتم توزيعه على القطاعات التالية:
المباني والطرق والمياه والصرف الصحي واألشغال الكهرو ميكانيكية واألشغال العامة وتم استخدام األساليب اإلحصائية
لحساب حجم العينة المناسب للمقاولين ،ومن ثم تحليل النتائج.
عام ( ،)2013حدد 80 Serdar Durdyevعامالً في تركيا يتسبب في تجاوز التكلفة في بناء المشاريع السكنية.
حيث أجريت دراسة استقصائية لتحديد تلك العوامل .تم تقسيم العوامل إلى خمس فئات رئيسية ،ومن أهمها التخطيط غير
المناسب ،تقدير تكلفة المشروع ،ارتفاع تكلفة المواد والعمالة ،نقص القوى العاملة الماهرة ،وارتفاع أسعار األراضي ،نقص
التنسيق بين أطراف المشروع ،وعدم التواصل بين األطراف وسوء اإلدارة في الموقع.

الخلفية النظرية:
يحدث تجاوز التكاليف في العديد من مشاريع البناء ،و على الرغم من تفاوت حجمها من مشروع إلى آخر إال أنها تعد من
المشاكل األساسية التي تواجه صناعة التشييد بشكل عام .لذلك من المهم التحقيق في أسباب التجاوز من أجل تطوير فهم كيف
ولماذا تنشأ ،بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لتجنبها أو الحد من آثارها السلبية.
ويمكن تعريف تجاوز التكاليف على أنها الفرق بين مبل العقد األصلي المتفق عليه ومبل الكشف النهائي للمشروع.

المنهجية:
تم اعتماد المنهج الوصفي الرياضي من خالل المراحل التالية:
-

صياغة المشكلة العلمية :من خالل الواقع الراهن واالطالع على األبحاث السابقة.

-

مرحلة التحليل النوعي :تتضمن تحديد مصادر المعلومات ،وجمع البيانات ،ومن ثم القيام بعملية التحليل
اإلحصائي لتحديد العوامل المسببة للمشكلة وترتيبها.

-

مرحلة التحليل الكمي- :االطالع وجمع البيانات الكمية من األراشيف وتحديد األوزان.
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دراسة الواقع
الراهن

صياغة المشكلة

مراجعة
األبحاث
السابقة

التحليل النوعي

تصميم
استبيان

جمع البيانات لتحديد
أسباب تجاوز الكلفة

تحليل البيانات

الدراسات
السابقة
ومقابالت
الخبراء
التحليل
اإلحصائ
ي

تقييم وترتيب العوامل المسببة
للمشكلة
التحليل الكمي

جمع البيانات الكمية وتحديد
األوزان
النتائج والتوصيات

الدراسة األولية:
تم تحديد األسباب المؤدية إلى تجاوز التكاليف في مشاريع األبنية من خالل الدراسات السابقة وآراء مجموعة من الخبراء،
حيث تم تحديد  84سبب تم توزيعهم على  11مجموعة كما يلي:
 -1األسباب المتعلقة بالمالك

560

-1
-2
-3
-8

تأخر دفع الكشوف الشهرية
البطؤ في اتخاذ القرار
التدخل غير الصحيح للمالك
التغييرات التي يحدثها المالك) أوامر التغيير(
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 -2األسباب المتعلقة بالمقاول

 -3األسباب المتعلقة باإلشراف

 -8األسباب المتعلقة بالدراسة
والتصميم

 -5األسباب اإلدارية

 -6األسباب االقتصادية والمالية

 -0األسباب المتعلقة بإدارة العمالة

 -4األسباب المتعلقة بإدارة المواد

 -9األسباب المتعلقة بإدارة المعدات

561

 -5ضعف إدارة الموقع
 -6أخطاء في التنفيذ
 -0نقص الخبرة في التنفيذ
 -4تقنيات التنفيذ غير المالئمة
 -9نقص الدقة في التقييم
 -10عوامل متعلقة بمقاولي الباطن
 -11إعادة العمل نتيجة أخطاء اإلشراف
 -12التأخر في استالم األعمال المنجزة
 -13التأخر في الموافقة على الكشوفات
 -18ضعف ضمان الجودة والتحكم بها
 -15النقص في إجراءات المراقبة
 -16اإلخفاق في اختبارات التسليم
 -10التكليف بأعمال غير عقدية
 -14أخطاء بالتصميم
 -19تعديالت على التصميم
 -20نقص بالتفاصيل
 -21تضارب المخططات
 -22ضعف التنسيق بين أطراف المشروع
 -23ضعف إدارة العقود
 -28الجدولة غير الكافية للمشروع
 -25الخالفات الرئيسية أثناء التنفيذ
 -26استراتيجية التعاقد غير مالئمة
 -20عدم كفاية التدفق المالي للمالك
 -24عدم كفاية التدفق المالي للمقاول
 -29تذبذب أسعار صرف العمالت
 -30التضخم االقتصادي
 -31النقص في العمالة
 -32ضعف إنتاجية اليد العاملة
 -33قلة خبرة ومهارة العمال
 -38النزاعات بين العمال
 -35عدم توافر المواد
 -36االرتفاع المفاجئ ألسعار المواد
 -30التأخير في تسليم المواد من قبل الموردين
 -34التغيير في مواصفات المواد وكمياتها
 -39ضعف كفاءة المعدات
 -80تعطل المعدات
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 -10األسباب السياسية
 -11األسباب الطبيعية

 -81نقص في المعدات
 -82صيانة المعدات
 -83حدوث تغيير في القوانين المحلية
 -88سوء األوضاع السياسية
 -85سوء األحوال الجوية
 -86قلة أمان الموقع
 -80طوبوغرافية المنطقة
 -84ضعف التربة

الدراسة اإلحصائية:
تصميم االستبيان:
تم تصميم االستبيان بحيث يتكون من جزأين:
الجزء األول يهدف للحصول على معلومات عامة حول المشاركين في االستبيان من حيث مجال العمل والخبرة. الجزء الثاني يضم العوامل المؤثرة على زيادة التكاليف في المشاريع من حيث شدة تأثير العامل على الكلفة واحتمالحدوث العامل.
ت ّم استخدام مقياس ليكرت الخماسي والذي يتراوح مداه بين ( )5-1وذلك لتوفير البساطة بالنسبة للمجيبين ،ولتسهيل عملية
تقييم البيانات التي سيتم جمعها.
حيث تم تحديد:
شدة تأثير العامل حيث:
 = 1غير مؤثر أبدأً = 2 ،غير مؤثر = 3 ،متوسط التأثير = 4 ،مؤثر = 5 ،مؤثر جداً
احتمال حدوث العامل:
 =1قليل جداً =2 ،قليل =3 ،متوسط =4 ،كبير =5 ،كبيرا جداً
تحديد حجم العينة:
-

باعتبار المجتمع المدروس كبير جداً وغير معلوم الحجم
وباستخدام العالقة التالية:
𝑧2 ∗ 𝜎 2
=𝑛
𝐸2
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حيث  : nحجم العينة
 : Zالقيمة المقابلة لمستوى الثقة 1.93
𝜎 :االنحراف المعياري للعينة األولية
 : Eالخطأ األعظمي
تم أخذ االعتبارات التالية:
درجة الثقة % 93
الخطأ األعظمي 0.07
تم تحديد االنحراف المعياري من خالل أخذ االنحراف المعياري للعامل األكثر تأثيراً ضمن االستجابات الخمس عشرة األولى
(التكليف بأعمال غير عقدية) والذي يساوي 0.2582
بتعويض المعطيات في المعادلة:
1.932 ∗ 0.25822
= 50.7
0.072
وبالتالي يكون حجم العينة المطلوب = 51

=𝑛

توزيع االستبيان:
تم توزيع  75استمارة ،تم استرداد ) ،(68تم استبعاد ثالث استمارات لعدم اكتمال اإلجابات وأربع استمارات لعدم منطقية
األجوبة.
عدد االستبيانات الصالحة للدراسة هو ()60
اختبار االستبيان:
تم االعتماد على برنامج :SPSS
 -1الثبات الداخلي:
معامل الثبات الداخلي (ألفا كرونباخ) :تم إجراء االختبار على العينة المدروسة حيث بل معامل الثبات (0.6 < )0.928
إن هذه النسبة مرتفعة مما يضمن موثوقية االستبيان.
 -2الثبات الخارجي:
تم حساب معامل االرتباط سبيرمان وكانت النتائج حسب الجدول:
إن أكبر قيمة للمعامل =  0.695مما يدل على ضعف االرتباط بين العوامل المدروسة.
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تحليل االستبيان:
الجزء األول:الصفة الوظيفية:

مجال العمل:

عدد سنوات الخبرة:
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عدد المشاريع التي تم العمل بها:

الشريحة األكبر من المستجيبين هم أصحاب خبرة أكثر من  16سنة ،وعدد المشاريع التي عملوا بها أكثر من  16مشروع
مما يزيد من دقة اإلجابات.
-

الجزء الثاني:

تم استخدام طريقة مؤشر األهمية النسبية لتحديد األهمية النسبية ألسباب تجاوز الكلفة في مشاريع األبنية ،وذلك من أجل
جميع المجموعات المتضمنة في االستبيان ،وذلك باستخدام العالقتين التاليتين:
)S𝑗𝑖 = 𝛼𝑗𝑖 × β𝑖𝑗 … … … … … . (1
)S𝑗𝑖 ) / N … … . (2

𝑁
𝑗=1

∑ ( = 𝑖RSIS

حيث:
𝑖𝑗 : Sمقدار أهمية السبب )(iالمعرف من قبل االستجابة ).(j
𝑖𝑗𝛼

 :احتمال حدوث السبب )(iالمعرف من قبل االستجابة ).(j

𝑗𝑖 : βتأثير تجاوز الكلفة الذي يسببه حدوث العامل ) (iفي المشروع والمعرف من قبل االستجابة ).(j
𝑖  : RSISمعامل األهمية النسبية للعامل ).(i
 : Nعدد االستجابات الفعالة.

565

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

تم اعتماد القيم العددية اآلتية لكل من العاملين ) (α,βكما في الجدول:
العامل  αاحتمال حدوث السبب
المرتبة

صغير جداً

صغير

متوسط

كبير

كبيرجداً

التحويل الرقمي

1

2

3

4

5

العامل  βشدة التأثير للسبب
المرتبة

صغير جداً

صغير

متوسط

كبير

كبيرجداً

التحويل الرقمي

1

3

5

8

10

ثم تم تشكيل مصفوفة االحتماالت والتأثيرات لتحديد األسباب األكثر خطراً على تجاوز الكلفة في مشاريع األبنية:
التأثير
كبير جداً =10

كبير= 8

متوسط = 5

صغير = 3

صغير جداً= 1

االحتمال

50

40

25

15

5

كبير جداً=5

40

32

20

12

4

كبير = 4

30

24

15

9

3

متوسط = 3

20

16

10

6

2

صغير =2

10

8

5

3

1

صغير جداً= 1

ثم تم تقسيم المصفوفة حسب مستويات األهمية:
المجال

مستوى األهمية

40 – 50

عالي جداً )(VH

30 – <40

عالي )(H

20 - < 30

متوسط )(M

10 - <20

منخفض )(L

1 - <10

منخفض جداً )(VL

بعد تطبيق العالقات السابقة على كل عامل من عوامل االستبيان تم ترتيب أسباب تجاوز الكلفة في مشاريع األبنية تنازلياً
وفق مؤشر األهمية كما يلي:
566
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األهمية

المتوسط

الترتيب

العامل

الحسابي

567

عالي جداً )(VH

41.21

التكليف بأعمال غير عقدية

1

عالي )(H

36.36

االرتفاع المفاجئ ألسعار المواد

2

عالي )(H

34.69

التغييرات التي يحدثها المالك

3

عالي )(H

34.28

أخطاء بالتصميم

4

عالي )(H

32.57

قلة خبرة ومهارة العمال

5

عالي )(H

31.74

عوامل متعلقة بمقاولي الباطن

6

عالي )(H

31.59

البطؤ في اتخاذ القرار

7

عالي )(H

31.21

عدم كفاية التدفق المالي للمقاول

8

عالي )(H

31.15

تأخر دفع الكشوف الشهرية

9

عالي )(H

30.98

نقص الدقة في التقييم

10

عالي )(H

30.25

تعديالت على التصميم

11

متوسط )(M

29.48

ضعف إدارة الموقع

12

متوسط )(M

29.20

ضعف إنتاجية اليد العاملة

13

متوسط )(M

29.18

نقص الخبرة في التنفيذ

14

متوسط )(M

28.36

تذبذب أسعار صرف العمالت

15

متوسط )(M

27.75

النقص في العمالة

16

متوسط )(M

27.70

ضعف التنسيق بين أطراف المشروع

17

متوسط )(M

27.20

تضارب المخططات

18

متوسط )(M

26.98

تعطل المعدات

19

متوسط )(M

26.57

نقص في المعدات

20

متوسط )(M

26.33

عدم كفاية التدفق المالي للمالك

21

متوسط )(M

25.49

ضعف ضمان الجودة والتحكم بها

22

متوسط )(M

25.43

عدم توافر المواد

23

متوسط )(M

25.28

النقص في إجراءات المراقبة

24

متوسط )(M

24.93

تقنيات التنفيذ غير المالئمة

25

متوسط )(M

24.82

أخطاء في التنفيذ

26
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متوسط )(M

24.75

نقص بالتفاصيل

27

متوسط )(M

24.03

الجدولة غير الكافية للمشروع

28

متوسط )(M

23.64

التأخر في استالم األعمال المنجزة

29

التأخير في تسليم المواد من قبل

30

متوسط )(M

568

23.59

الموردين

متوسط )(M

23.11

طبوغرافية المنطقة

31

متوسط )(M

23.10

استراتيجية التعاقد غير مالئمة

32

متوسط )(M

22.93

التدخل غير الصحيح للمالك

33

متوسط )(M

22.92

صيانة المعدات

34

متوسط )(M

22.85

اإلخفاق في اختبارات التسليم

35

متوسط )(M

22.77

ضعف إدارة العقود

36

متوسط )(M

22.72

الخالفات الرئيسية أثناء التنفيذ

37

متوسط )(M

22.49

ضعف التربة

38

متوسط )(M

22.15

التضخم االقتصادي

39

متوسط )(M

21.72

التغيير في مواصفات المواد وكمياتها

40

متوسط )(M

21.52

التأخر في الموافقة على الكشوفات

41

متوسط )(M

21.29

ضعف كفاءة المعدات

42

متوسط )(M

21.07

قلة أمان الموقع

43

متوسط )(M

20.05

إعادة العمل نتيجة أخطاء اإلشراف

44

منخفض )(L

19.52

سوء األحوال الجوية

45

منخفض )(L

19.38

سوء األوضاع السياسية

46

منخفض )(L

16.26

حدوث تغيير في القوانين المحلية

47

منخفض )(L

13.25

النزاعات بين العمال

48
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يبين الشكل التالي النسب المئوية لمجموعات أسباب زيادة الكلفة حسب معامل األهمية النسبية:

النتائج والتوصيات:
في هذه الدراسة تم تحديد أهم األسباب المؤدية لتجاوز التكاليف في مشاريع األبنية في سوريا حسب معامل األهمية النسبية
)(RSISوكانت كتالي:
التكليف بأعمال غير عقدية ،االرتفاع المفاجئ ألسعار المواد ،التغييرات التي يحدثها المالك ،أخطاء بالتصميم ،قلة خبرة
ومهارة العمال ،عوامل متعلقة بمقاولي الباطن ،البطؤ في اتخاذ القرار ،عدم كفاية التدفق المالي للمقاول ،تأخر دفع الكشوف
الشهرية ،نقص الدقة في التقييم ،تعديالت على التصميم ،وتم تحديد احتمال كل منها باالعتماد على منهج علمي.

التوصيات لدراسات مستقبلية:
تطلب هذا البحث عملية جمع بيانات وهذه العملية غالبا ً ما تكون مشوبة باألخطاء تم المحاولة قدر اإلمكان التقليل من الخطأ،
حيث تعتمد على موثوقية المهندسين المزودين بالمعلومات.
يمكن التخفيف من عوامل تجاوز الكلفة هذه من خالل اتخاذ بعض اإلجراءات في بداية المشروع استناداً إلى نتائج البحث.
569
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.يجب أن يكون المقاولون على علم بجميع المواد المستخدمة ولديه جداول زمنية لتسليم المواد من أجل تجنب أي نقص
 وينبغي رصد،ينصح بأن يكون المقاولون أيضًا مؤهلين والموظفين الفنيين من ذوي الخبرة المناسبة في نوع المشروع
.التدفق النقدي والمدفوعات لتجنب أي مشاكل في الجوانب المالية
 عالوة على ذلك يجب على المالك اختيار المقاول،ينصح بمراجعة وثائق تصميم المشاريع لتقليل أوامر التغيير أثناء التنفيذ
.المؤهل وليس أقل سعر عرض
.ينبغي إيالء المزيد من االهتمام لتقدير التكلفة بشكل دقيق
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ملحق البحث:
تعريف بالبحث واالستبيان
يقوم الباحث بدراسة ميدانية بعنوان:
" دراسة أسباب تجاوز الكلفة في مشاريع األبنية في سوريا "
وذلك كأحد متطلبات نيل درجة الماجستير في قسم اإلدارة الهندسية والتشييد ضمن كلية الهندسة المدنية ،في جامعة دمشق.
إن تعاونكم هذا يعد أساسيا ً إلنجاح هذه الدراسة التي تهدف إلى تحديد أهم األسباب التي تؤدي إلى تجاوز التكاليف وتقييم
أهميتها النسبية في مشاريع األبنية ،وتقييم مدى تأثير هذه األسباب على الكلفة النهائية للمشروع ومدى تكرارها ومن ثم
تطوير نموذج للتنبؤ بالتكاليف اإلضافية للمشروع باستخدام الشبكات العصبونية  ،لذا يرجى التفضل بقراءة فقرات االستبيان
المرفق واختيار اإلجابة التي تعكس الواقع فعليا ً ،علما ً أن البيانات الواردة فيه سوف تعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال
ألغراض البحث العلمي فقط ،وكذلك نعدكم بإمدادكم بنسخة من التقرير النهائي لنتائج هذا البحث (بنا ًء على رغبتكم) بغية
االستفادة من هذه النتائج أثناء دراسة المشاريع من الناحية الزمنية.
من فضلك اقرأ االستمارة بتمعّن ،أجب على األسئلة وضع عالمة ( √) على الخانة المختارة وفقا ً لتقديرك الشخصي.
رقم االستمارة اإلحصائي
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الجزء األول :معلومات عامة
 .1ما هو عملك ضمن قطاع التشييد؟

 .2مجال العمل:

 .3عدد سنوات الخبرة في مجال العمل
الحالي:

 .4عدد المشاريع التي تم العمل بها:

573

مالك (تمثل الجهة المالكة)

1

مقاول

2

مدير مشروع

3

مهندس معماري

8

مهندس مصمم (أي اختصاص عدا المعماري)

5

مهندس إشراف(تنفيذ)

6

تدريس أكاديمي

0

القطاع العام

1

القطاع الخاص

2

 5سنوات فأقل

1

من  10-6سنوات

2

من  15-11سنة

3

من  16سنة فأكثر

8

 5مشاريع فأقل

1

من  10-6مشاريع

2

من  15-11مشروع

3

من  16مشروع فأكثر

8
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الجزء الثاني :بيانات الدراسة
من فضلك ضع إشارة (√) في الفراغ الذي تراه مناسب:
احتمال حدوث العامل

شدة تأثير العامل على تجاوز
الكلفة
مت

1

تأخر دفع الكشوف الشهرية

2

البطؤ في اتخاذ القرار

3

التدخل غير الصحيح للمالك

جداً

ثر

ط

مؤ

الت

ثر

أثير

مؤ

كبير

ثر

جداً

كبير

متوسط

الرقم

العامل المؤثر

مؤثر

مؤ

وس

غير

غير
قليل

أبداً

( )1األسباب المتعلقة بالمالك

8

التغييرات التي يحدثها المالك (أوامر
التغيير)
( )2األسباب المتعلقة بالمقاول

5

ضعف إدارة الموقع

6

أخطاء في التنفيذ

0

نقص الخبرة في التنفيذ

4

تقنيات التنفيذ غير المالئمة

9

نقص الدقة في التقييم

10

عوامل متعلقة بمقاولي الباطن

11

إعادة العمل نتيجة أخطاء اإلشراف

12

التأخر في استالم األعمال المنجزة

13

التأخر في الموافقة على الكشوفات

18

ضعف ضمان الجودة والتحكم بها

( )3األسباب المتعلقة باإلشراف
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15

النقص في إجراءات المراقبة

16

اإلخفاق في اختبارات التسليم

10

التكليف بأعمال غير عقدية

الرقم

العامل المؤثر

14

أخطاء بالتصميم

19

تعديالت على التصميم

20

نقص بالتفاصيل

21

تضارب المخططات

22

ضعف التنسيق بين أطراف المشروع

23

ضعف إدارة العقود

28

الجدولة غير الكافية للمشروع

25

الخالفات الرئيسية أثناء التنفيذ

26

استراتيجية التعاقد غير مالئمة

20

عدم كفاية التدفق المالي للمالك

24

عدم كفاية التدفق المالي للمقاول

احتمال حدوث العامل

شدة تأثير العامل على تجاوز
الكلفة
مت

جداً

ثر

ط

مؤ

الت

ثر

أثير

مؤ

كبير

ثر

جداً

كبير

متوسط

مؤثر

مؤ

وس

غير

غير
قليل

أبداً

( )8األسباب المتعلقة بالدراسة والتصميم

( )5األسباب اإلدارية

( )6األسباب االقتصادية والمالية
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29

تذبذب أسعار صرف العمالت

30

التضخم االقتصادي

31

النقص في العمالة

32

ضعف إنتاجية اليد العاملة

33

قلة خبرة ومهارة العمال

38

النزاعات بين العمال

الرقم

العامل المؤثر

35

عدم توافر المواد

36

االرتفاع المفاجئ ألسعار المواد

( )0األسباب المتعلقة بإدارة العمالة

احتمال حدوث العامل

شدة تأثير العامل على تجاوز
الكلفة
مت

جداً

ثر

ط

مؤ

الت

ثر

أثير

مؤ

كبير

ثر

جداً

كبير

متوسط

مؤثر

مؤ

وس

غير

غير
قليل

أبداً

( )4األسباب المتعلقة بإدارة المواد

30
34

التأخير في تسليم المواد من قبل
الموردين
التغيير في مواصفات المواد وكمياتها
( )9األسباب المتعلقة بإدارة المعدات

39

ضعف كفاءة المعدات

80

تعطل المعدات

81

نقص في المعدات

82

صيانة المعدات
( )10األسباب السياسية
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83

حدوث تغيير في القوانين المحلية

88

سوء األوضاع السياسية

85

سوء األحوال الجوية

86

قلة أمان الموقع

80

طوبوغرافية المنطقة

84

ضعف التربة

( )11األسباب الطبيعية

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2020م .سلمى زين الدين ،المجلة األكاديمية لنأبحاث والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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فاعلية توظيف استراتيجية تسلق الهضبة في تنمية المفاهيم الفقهية والتفكير التأملي في وحدة الفقه
االسالمي لدى طالبات الصف السادس األساسي بمحافظة خان يونس
The effectiveness of employing the strategy of climbing the hill in the development of
jurisprudential concepts and reflective thinking in the Islamic jurisprudence unit of the sixth
grade students in the Khan Yunis governorate

إعداد:
د .أشرف عمر بربخ

أستاذ مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية المشارك ،كلية التربية ،جامعة األقصى ،فلسطين
Email: drashraf400@gmail.com
إسالم حميد الصوفي
مدرسة تربية إسالمية ،خان يونس ،فلسطين

مستخلص الدارسة:
هدفت الدراسة الى التعرّف فاعلية توظيف استراتيجية تسلق الهضبة في تنمية المفاهيم الفقهية والتفكير التأملي في
وحدة الفقه االسالمي لدى طالبات الصف السادس األساسي بمحافظة خان يونس ،ولتحقيق ذلك اعتمد الباحثان المنهج الوصفي
والتحليلي وتحليل المحتوى والمنهج التجريبي ،حيث اختارا عيّنة عشوائية قدرها ( )100طالبة تم تخصيصها عشوائيا ً على
المجموعتين الضابطة والتجريبية.
أما أدوات الدراسة ،فقد قام الباحثان ببناء اختبار تحصيلي في المفاهيم اشتمل على ( )40فقرةً من نوع االختيار من
متعدد ،وقامت المعلمة بتنفيذ الدروس .كما قام الباحثان بإعداد مقياسا ً للتفكير التأملي مكونا ً من ( )20فقرة  ،وم ّما توصلت إليه
الدراسة تحديد قائمة بالمفاهيم الفقهية الالزمة ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة بين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية التي ُد ّر َست باستراتيجية تسلق الهضبة ودرجات طالبات المجموعة الضابطة التي دُرّ َست بالطريقة
االعتيادية في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الفقهية لطلبة الصف السادس ،كما وأشارت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة
بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي ُد ّر َست باستراتيجية تسلق الهضبة ودرجات طالبات المجموعة الضابطة
التي ُد ّر َست بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي الختبار التفكير التأملي لصالح المجموعة التجريبية.
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كما وأكدت الدراسة وجود فروق ذات داللة بين بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية
تسلق الهضبة في التطبيق القبلي والبعدي الختبار المفاهيم الفقهية لصالح البعدي ،كما وأشارت الدراسة الى وجود فروق ذات
داللة بين بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي ُد ّر َست باستراتيجية تسلق الهضبة في التطبيق القبلي والبعدي
الختبار التفكير التأملي لصالح البعدي.
كما وأكدت الدراسة على وجود عالقة ارتباطية بين المفاهيم الفقهية والتفكير التأملي لدى طالبات الصف السادس
األساسي وتبين أنها إيجابية بينهما وقوية ألنها تفوق  57.0كمؤشر لقياس وقوة االرتباط وبذلك نقبل الفرضية البديلة السابقة
وفي نهاية الدراسة وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة ضرورة االستفادة من استراتيجية تسلق الهضبة في تدريس
باقي فروع التربية اإلسالمية ،وتدريب معلمي التربية اإلسالمية.
على االستراتيجيات الحديثة من خالل عقد دورات خاصة لهم ،وعدم التقيّد باالستراتيجيات القديمة .والتأكيد على تعلم
مهارات التفكير بشكل عام ومهارات التفكير التأملي بشكل خاص من خالل تضمينها منهاج التربية االسالمية5
ث ّم اقترحا إجراء دراسات مماثلة لمعرفة درجة اكتساب طلبة الصفوف األَساسية العليا لمفاهيم (العقيدة ،األخالق،
السيرة ).التي درسوها في الصفوف الّثالثة األُولى ،وإجراء دراسة أخرى تبين العالقة بين مدى امتالك المعلمين للمفاهيم الفقهية
واكتساب طلبتهم لها.
الكلمات المفتاحية :استراتيجية تسلق الهضبة ،المفاهيم ،التفكير التأملي ،الفقه ،التربية اإلسالمية.
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jurisprudential concepts and reflective thinking in the Islamic jurisprudence unit of the
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Study abstract:
The study aimed to identify the effectiveness of employing the strategy of climbing the hill in the
development of jurisprudential concepts and reflective thinking in the Islamic jurisprudence unit
the researchers ، and to achieve this،of the sixth grade students in the Khan Yunis governorate
، content analysis and experimental method،adopted the descriptive and analytical approach
where they selected a random sample of (100) students They were randomly assigned to the
control and experimental groups.
the two researchers built an achievement test in the concepts that ، As for the study tools
and the teacher implemented the lessons. The ،included (40) items of the multiple choice type
and ،two researchers also prepared a contemplative thinking scale consisting of (20) paragraphs
and the ،the findings of the study were to specify a list of the necessary jurisprudential concepts
results of the study indicated that there were no significant differences between the mean scores
of the experimental group students that studied the strategy of climbing the plateau and the
degrees of the control group students. I studied in the usual way in the post application to test the
jurisprudential concepts of sixth graders. The study also indicated that there are significant
differences between the mean scores of the students of the experimental group that were studied
with the strategy of climbing the plateau and the degrees of the students of the control group who
studied in the usual way in the post application of the test of reflective thinking in favor of the
experimental group. The study also confirmed the existence of significant differences between
the mean scores of the experimental group students who studied the strategy of climbing the
plateau in the pre and post application to test the jurisprudential concepts in favor of the post.
The study also indicated the existence of significant differences between the mean scores of the
experimental group students who studied the strategy of climbing the plateau in The pre and post
application to test the reflective thinking in favor of the post.
The study also confirmed the existence of a correlational relationship between jurisprudential
and it was found to be ،concepts and reflective thinking among students of the sixth grade
positive between them and strong because it exceeds 0.75 as an indicator for measuring the
and thus we accept the previous alternative hypothesis. ،strength of the link
www.ajrsp.com
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the study recommended the need to make ، and in light of these results،At the end of the study
use of the strategy of climbing the plateau in teaching the rest of the branches of Islamic
and to train Islamic education teachers on modern strategies by holding special ،education
and not to adhere to old strategies. Emphasis is placed on learning thinking ،courses for them
skills in general and reflective thinking skills in particular through the inclusion of the Islamic
education curriculum. They suggested conducting similar studies to find out the degree to which
biography ...) that ، ethics،students of the higher basic grades acquire the concepts of (belief
and conduct Another study shows the relationship between ،they studied in the first three grades
teachers 'ownership of jurisprudential concepts and their students' acquisition of them.

 Key words: Plateau Climbing Strategy - Jurisprudence Concepts - Reflective ThinkingJurisprudence - Islamic Education.

المقدمة:
العالم اليوم يعيش في ثورة معلوماتية واكتشافات ونظريات في كافة مجاالت الحياة ،وبسببها لم يعد لدى الطالب القدرة
على االحتفاظ بالمعلومات المعرفية لمدة طويلة في ذاكرته ،لذلك وجب االهتمام باإلنسان في بناء الحضارات ،وقيادة المجتمع،
وتنميته ،واالهتمام برغباته وحاجاته ....ومراعاة جميع جوانبه ،وال يتم هذا االهتمام إال من خالل اكساب المفاهيم العملية التي
يمارسها الطالب.
ألن الممارسة العملية والتطبيق للمفاهيم يرسخها في ذهن الطالب وتساعده على التفكير السليم والخلق القويم وهو من
أسمى آيات التربية االسالمية.
وتعد التربية اإلسالمية أرقى ما وهب الخالق لإلنسان فلوالها ما كانت الحضارة اإلنسانية اإلسالمية وهي أعظم ما أنتجه
االنسان المسلم من خالل عملية االتصال والتواصل الصحيحة ،ولوالها النقطع حاضر المسلم بماضية األخالقي.
إن من يتأمل نصوص الشريعة اإلسالمية وتعاليمها يدرك سر عظمة هذا الدين وتفوقه على سائر األديان ،وليس ذلك
فحسب ،بل تفوقه في تنظيم شؤون حياة الفرد والمجتمع ،وخير دليل على ذلك عجز المجتمعات البشرية على مر العصور عن
الوصول الى مستوى ثقافه ،ووعى وادراك المجتمع المسلم في تلك الفترات الزاهرة التي طبقت فيها تعاليم هذا الدين تطبيقا تاما
(الفرج.). ،3241،
وخير شاهد على ذلك عجز العلماء على اكتشاف مصل الى جائحة كورونا التي تغزو العالم ،ورجع كل من في االرض
إلى هللا عز وجل  ،وهذا ما شاهده الكل من خالل مواقع التواصل االجتماعي .
إال أن التربية اإلسالمية اعتنت منذ القدم بالمتعلم باعتباره محورها وهو من أهم أهدافها ،وزاد االهتمام به مع تقدم األيام،
فلم تعد النظرة إليه على أنه جسد فقط ،بل اعتنت التربية اإلسالمية به لتحافظ على إنسانيته ومساعدته ليسير وفق الشريعة
منهج قويم،
اإلسالمية الغراء ،وربطه بمن حوله وفق
ٍ
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ونرى ّ
أن مفهوم التربية اإلسالمية هو مفهوم له أصوله وجذوره ولم يُخلَق عبثا ً ولم يظهر وفق أهواء شخصية لبعض األشخاص،
لكن له أسسه وأصوله وقواعده ،ومن أهم أهدافه إكساب المفاهيم العقدية والفقهية للطالب في المرحلة األساسية ليتحقق النمو
المتكامل في جميع جوانبه.
وإذا كان العلم هاما في تنمية الشخصية اإلنسانية ،فإن األهم من العلم في الحقيقة هو منهج التفكير-إن 5صح -أدى الى
العلم الحقيقي  ،وإلى الثقافة العميقة ،وإلى النظام الشامل ،وإلى حسن النظر في األمور ،ثم – باختصار -إلى معرفة هللا وتقواه (
مدكور.)482 ،4553 ،
لقد اعتبرت التربية اإلسالمية التفكير عملية مالزمة لوجود اإلنسان السوي  ،فهو يميزه عن غيره من الكائنات  ،وقد
جعل العقل فيها مناط التكليف ...ولقد جاءت نصوص القران الكريم تدعو اإلنسان إلى إعمال عقله والتفكير فيما حوله من الخلق
واآليات العظيمة والتفكير فيما حوله من الخلق واآليات العظيمة الدالة على وجود الخالق ( ريان) 00، 4534،
والمسلمون االوائل هم من أكدوا على أهمية االستراتيجية في التدريس وحددوا المبادئ التي ينبغي مراعاتها في طرق التدريس
والحوار والمناظرة والدراسة وحددوا اآلداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل من المعلم والمتعلم عند تقديم العلم وتدريسيه وعند طلبه
وتلقيه من مصادره المختلفة ( الشمرى . )8. ،4551 ،
ووسيلة المناهج في ذلك استراتيجيات التدريس التي أوالها المسلمون ،منذ نشأتها من عهد النبي صلى هللا عليه وسلم
حتى عصرنا هذا اهتماما كبيرا في مجال السلوك والتفكير ،وألنه المرآة الحقيقة للحضارة اإلسالمية خاصة في مجال العبادات
والمعامالت ( الفقه) التي تعكس صورتها في سلوك المتعلمين من أجل بناء الشخصية الملتزمة التي تفكر تفكيرا علميا سليما ،
من خالل "عملية التدريس التي هي عملية اتصال وتواصل بين المعلم والطالب في األحداث والعمليات التي تجرى في المواقف
التعليمية التعلمية وهذا االتصال والتواصل يحدث نتيجة تفاعل مجموعة من األحداث التي تؤثر في المتعلم ضمن عمليات تعليمية
متواترة متسلسلة ،متدرجة" ( سعد )305 ،4555 ،
وفي السنوات األخيرة زاد االهتمام باالستراتيجيات المعرفية االجتماعية على حساب االستراتيجيات السلوكية ،التي كانت مسيطرة
على حقول التربية خالل العقود الماضية ،ويعود السبب إلى زيادة االهتمام بتعليم الطلبة طريقة الحصول على المعرفة وتنمية
أنماط التفكير المختلفة لديهم أكثر من تحصيل المعرفة نفسها ( الهاشمى واخرون )4535،340،
ويؤكد االتجاه الحديث ضرورة استخدام االستراتيجيات الحديثة في عملية التعليم والتعلم التي تجعل المتعلم هو مركز
العملية التربوية والنشاط الفعال وهو ما تسعى آلية استراتيجيات التعلم النشط والتربية في العصر الحديث.
وللتفكير أهمية في حياة األمه في العالم واألمه االسالمية بشكل خاص ،فقد انصب اهتمام العديد من الباحثين التربويين
عن البحث عن استراتيجيات حديثة تعتمد على إثارة وتنمية التفكير بأنواعه وخاصة التفكير التأملي .مثل دراسة ( ) 4532،
والتفكير يتضمن مهارات عديدة من أهمها االستنتاج والتحليل والتفكير الناقد واإلبداعي والتأملي وحل المشكالت واتخاذ
القرارات وهذه المهارات تتضمن مستويات عديدة؛ ألن ذلك يساعدهم على التوافق مع المجتمع الذى يتفاعلون معه ،ويساعدهم
على التغلب على المشكالت التي توجههم في المستقبل ،ألن هذه المهارات هي أدوات النجاح لكل نشاط في الحياة ،ولما تكشف
عنه نتائج الدراسات من تدنى في مستويات التحصيل والتفكير لدى الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ،وألن تنمية مهارات
التفكير تمكن الطلبة من المعارف والمهارات الالزمة لمجاراة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يتسم به هذا العصر ،لهذا كله اال
أولت التربية اإلسالمية اهتمامها بتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة،
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ووسيلتها في ذلك االستراتيجيات التي يستخدمها معلمو التربية االسالمية في تدريس موضوعاتها بجميع فروعها ،لقناعة
التربويين أن التفكير ال ينمو عن العوامل التي تؤثر فيه مثل :المناهج ،واستراتيجيات التدريس والتقويم ( موسى )380 ،4554،
.
واستراتيجية التدريس تعد من األسس الداعمة والفاعلة في العملية التربوية الحديثة؛ ألنها تنظم الوقت والمحتوى وال
يمكن الى معلم االستغناء عنها وبدونها لن يستطيع تحقيق األهداف التربوية ،لذلك يجب على المعلم عند اختيار االستراتيجية
المناسبة أن تكون مراعية لألهداف والمحتوى واألنشطة والتقويم من أجل التعلم الفعال والتفكير السليم.
لذك وجب على المعلمين معرفة مكونات استراتيجيات التدريس الختيار المناسب منها حسب الموقف التدريسي المناسب
ومن أهم مكونات استراتيجيات التدريس في نظر بعض الباحثين( :موسى .)781 ،2002 ،

.

 .3األهداف التدريسية
 .4التحركات التي يقوم بها المعلم وينظمها ليسير وفقا لها في تدريسه.
.1الجو التعليمي والتنظيم الصفي للحصة
 .2استجابات الطلبة الناتجة عن المثيرات التي ينظمها المعلم ويخططها .
هذا دفع الباحثان على توظيف استراتيجية حديثة في التدريس ،أال وهي استراتيجية تسلق الهضبة في دروس الفقه
اإلسالمي مع مهارات التفكير التأملي التي تعد احدى استراتيجيات التعلم النشط الذى يركز على أهمية تفعيل دور المتعلم ليكون
نشطا حيث تقوم فكرة االستراتيجية على البحث واالستماع والمناقشة والتغذية الراجعة (المظفر والفتلى  )3023 ،4532،ألنٌها
قادرة على إثراء مدارك الطفل الحسية في مرحلة التعليم األساسي ،بشرط اختيارها في إطار المنظومة التعليمية المتكاملة ،وتتمتع
بعدة ميزات تجعل منها عنصراً مهما ً في حصول الطالب على المعلومات في مرحلة التعليم األساسي.
وتساعد على المشاركة بين الطلبة مع بعضهم البعض ،وتحفزهم على البحث والتقصي واالكتشاف والتفاعل بين المعلم
والطلبة في الدرس (العموشى .)4530،
فأمر التفاعل ال يجيده كل المعلمين وتوظيف االستراتيجيات الحديثة فيه بعض الصعوبة لدى بعضهم ،لذا قام الباحثان
بحضور دروس من خالل حصص مادة التربية اإلسالمية لجميع الصفوف من األول األساسي وحتى الصف السادس األساسي
خالل الفصل الدراسي األول ( )4545-4532فوجدا الدروس تسير على نحو من النمطية ،وبوتيرة واحدة في أكثرها وضعف
بعض المعلمين في تعلم الفقه مع أنه من الواجب على معلم التربية اإلسالمية بحاجة شديدة الى تعلم الفقه؛ ألنه سيقوم بتعليمه
للطلبة في كل المراحل التعليمية؛ فحتى يؤدى األمانة على وجهها الصحيح ،ويتحمل شرف مسئولية تعلم الدين" ( موسى ،4554،
.)230
وسبب اختيار الباحثان للفقه اإلسالمي؛ أنه هو التطبيق للتصور العملي اإلسالمي العام حيث أن العبادات هي الوجه
اآلخر للعقيدة اإلسالمية وللطلبة في مختلف مراحل حياتهم اهتماماتهم وأنشطتهم الخاصة بهم ،والتي تنبع من حبهم الشديد للعب
والمرح ،إضافة الى إثارة التفكير لدى الطالب.
ويقدم الفقه بمدارسته ونظرياته ومناهجه شاهدا حضاريا متميزا يظهر إبداعا تشريعيا وتنظيما لحياة الفرد والمجتمع في
إطار الدين اإلسالمي الحنيف "( الجالد .)163 ،4552،
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في ضوء ما سبق ،يرى الباحثان للدراسة الحالية أنه :يجب على معلمي التربية اإلسالمية استخدام االستراتيجيات
التربوية الحديثة خاصة استراتيجية تسلق الهضبة في تدريس مبحث التربية اإلسالمية؛ لمواكبة ما يستجد في مجال حياة الطالب
المسلم ،وتدريب الطلبة على مواجهة المشكالت الفقهية المعاصرة بشتى مجاالت الحياة والتصدي لها ،من خالل :وضع حلول
مناسبة لها ،إضافة إلى ذلك :التركيز على التحليل واالستنباط واالستقصاء والتفكير التأملي ،مما يؤدي الى ممارسة التفكير وتنميته
لدى الطلبة واالحتفاظ بالمعلومات إلى فترة طويلة من الزمن ،حيث تصبح المعلومات التي تم اكتسابها راسخة في األذهان.
وتعد استراتيجية تسلق الهضبة من االستراتيجيات التي تؤدى إلى دور بارزا في تحقيق االهداف التربوية والتعليمية،
وتعنى االقتراب من الحل أي أن الطالب إذا ما تخيل أنه يتسلق في التربية اإلسالمية الهضبة فهذا معناه أنه يقترب من الخطوة
التالية(على  )448 ،453.،ولذلك سميت باالقتراب للحل .
إن توظيف استراتيجية تسلق الهضبة في التربية اإلسالمية يزيد من الوعى والفهم لدى الطلبة وزيادة التحصيل وهذا ما
توصلت آلية دراسة ( الكرخى.)4530 ،
وتسير خطوات تدريس استراتيجية الهضبة ( نبى والخالدى )4531،و(الصوالحى )453. ،و(المظفر والفتلى )4532،
وفق الخطوات التالية :
التمهيد – عرض المشكلة – التأمل . -التشخيص –صياغة الحلول –معالجة الحلول – التطبيق ( التقويم) .
أي أن هذه االستراتيجية تسلق الهضبة كأنها تساعد الطالب على ممارسة بشكل عام والتفكير التأملي بشكل خاص و تسهم
في إكساب الطالب المفاهيم الفقهية الصعبة وبلورتها من خاللها خاصة في ظل التزايد المعرفي وتراكمه ليصبح ك ٌما ً هائالً في هذا
العصر الذي اتسم بالتطور السريع.
لذا ٌ
فإن تعٌلم المفاهيم الفقهية يُع ُّد وسيلةً الختزال المعرفة والتعلّم المستمر" إذا بنيت المفاهيم الفقهية بناء سليما ً فإن هذا
البناء سينعكس إيجابا على السلوك العام للطالب في دينه ودنياه ،كما أن غرس المفاهيم الفقهية بصورة دقيقة يشكل حصنا ً منيعا ً
في وجه الشبهات التي تثار حول اإلسالم وسيصبح محاربا ً للبدع والخرافات واألساطير"( السعودى.)4534،201،وبمقدوره
مواكبة هذا التطور.
واختيار المفاهيم الفقهية في هذه الدراسة له مبررات منها ( :يونس واخرون )741-741 ،7111 ،
.3اتساع الحقائق الدينية التي يفترض في المتعلم أن يعلمها
.4العمل على تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة
ويعد تدريس المفاهيم من االتجاهات التربوية الحديثة؛ ألنها تعمل على الترابط بين المفاهيم بشبكة من العالقات التي
تظهر الهيكل البنائي لميدان المعرفة وتعمل على توسيع خبرة الفرد واستمرار تعلمه (على .)442 ،453.،
والفقه اإلسالمي هو الصورة العملية للتصور اإلسالمي ،فاإلنسان يوجد ضمن إطار اجتماعي وبيئي يتفاعل معه بصور
متعددة ،وإذا كانت العقيدة هي التصور النظري لفهم حقائق الوجود الكبرى ولوضع االنسان ضمن هذه الحقائق ،فان الفقه يمثل
الجانب العملي لهذا التصور ،فهو ينظم عالقة االنسان مع الخالق عز وجل من خالل منظومة العبادات ،وعالقته باآلخرين ضمن
قواعد وتشريعات وأنظمه يجمعها فقه المعامالت " (الجالد.)163 ،4552 ،
لذا حاول الباحثان اختيار المفاهيم الفقهية؛ ألنٌها تساعد الطالب على فهم وتفسير كثير من األشياء التي تثير انتباه الطالب
في البيئة المحيطة ويطبقها.
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ووهي ركيزة أساسية لفهم األحكام الشرعية ،وتبصير المتعلمين بالحالل والحرام ،وتنظيم العالقات بينهم وبين خالقهم،
وعالقاتهم فيما بينهم ،كما أنها تسعى إلى تلوين الشخصية اإلسالمية المتزنة المؤمنة باهلل – عز وجل – والمطبقة لشرعه ،القادرة
على حل المشكالت الفردية واالجتماعية ،وإن الوعي بالمفاهيم الفقهية التي تدور على ألسنة الفقهاء ،وتحريرها وأخذ الفهم عن
الفقهاء فيها شرط لحسن العمل والفهم لها ،وهذه المفاهيم الفقهية التي نسمعها يجب على المتلقي أو المستمع أو المستفيد أن يتفقه
فيها ،ويفهم ع ن العلماء مقصدهم فيها ،فلقد اهتم ا لعلماء قديما بالمصطلحات العلمية ،وخصوصا المصطلحات والمفاهيم الواردة
في كالم هللا ،فاعتنوا بها أيما عناية( أبوخديجة)06 ،4532 ،
وتبرز أهمية الفقه اإلسالمي في أنه منهج قوى يستمد قوته وسلطانه من كتاب هللا عز وجل وسنة رسوله صلى هللا عليه
وسلم  ،وهو يحمل في طياته الكثير من عوامل االستقرار والتشريعات اإللهية بما تضمنه من عبادات ومعامالت بما به من قدرة
فائقة على الجمع بين المادة والروح بشكل ساعد على تحقيق مصالح الناس وتيسير االنتفاع بما خلق هللا سبحانه وتعالى في هذا
ت ِمنَ
هللا الَّتِي أَخ َر َج لِ ِعبَا ِد ِه َوالطَّيِّبَا ِ
الكون الفسيح وفي هذا الكون الفسيح  ،وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى "قُل َمن َح َّر َم ِزينَةَ َّ ِ
ت ِلقَو ٍم يَعلَ ُمونَ " ( الزدجاليه)122 ،4532،
ق ۚ قُل ِه َي ِللَّ ِذينَ آ َمنُوا ِفي ال َحيَا ِة ال ُّدنيَا خَا ِل َ
صةً يَو َم ال ِقيَا َم ِة ۗ كذلك نُفَصِّ ُل اآليَا ِ
الرِّ ز ِ
هذا ولقد أشارت العديد من الدراسات (الكرخى  )4530 ،ودراسة (الصوالحى )453. (،ودراسة ( أيوب )4531 ،
ودراسة ( عرار )4532،ودراسة(العرابى  ( ،)4532 ،إلى أن لالستراتيجية الهضبة أثراّ كبيراّ في تنمية شخصية الطالب
باكتسابه المفاهيم الالزمة لديه ،باعتبارها من أبرز العناصر المنظمة التي تنقل المعلومات والمفاهيم والحقائق بصورة متسلسلة
ومشوقة.
فقد أولتها مناهج التربية اإلسالمية اهتماما ً كبيراّ ،خاصةً في هذه المرحلة التعليمية األساسية الحرجة والتي تتطلب
خال من الخرافات
إكساب المتعلمين قدراً من المفاهيم الفقهية ليتناسب وينسجم ومتطلبات أهداف المجتمع في إيجاد جيل متعلم ٍ
قادر على مواجهة التحديات العالمية وشروط االنتقال إلى عصر الحداثة .وال يتم ذلك اال من خالل التفكير التأملي.
ويمكن من خالل استراتيجية الهضبة ومهارات التفكير التأملي توضيح ذلك .وانطالقا ً مما ينادي به علماء التربية ضرورة
توظيف االستراتيجيات الحديثة في التعليم وضرورة توظيفها في العملية التعليمية والتي أصبحت ال غنى عنها في حياة الطلبة فقد
ربط الباحثان في دراستهما بين استراتيجية الهضبة والمفاهيم الفقهية لما لهذه االستراتيجية من دور إيجابي وفاعل في إكساب
المفاهيم الفقهية للطلبة.
تعريف المفهوم الفقهي:
المفهوم الفقهي في بأنه" :التصور العقلي لمجموعة من السمات والصفات المحددة التي تتصل بمجموعة من التراكيب
والجمل التي تناولتها وحدة الفقه .وقدرة الطالب على معرفة المفهوم وفهمه وتوظيفه في مواقف جديدة ،وإدراك الجوانب
المتعلقة به ،واألمثلة المنتمية وغير المنتمية له ،ومسمياته وأوجه الشبه واالختالف بينه وبين مفاهيم أخرى مشابهة له ( الرملى
) 4533،2 ،
طرق تعلّم المفهوم:
يمارس المتعلم ألجل اكتساب المفاهيم وتنميتها مهارات عقلية مثل التنظيم والربط والتمييز وتحديد الخصائص المشتركة
والتجريد وتحديد الصفات الرئيسية والفرعية ،مما يلزم معه أن يكون المتعلم متفاعالً بصورة إيجابية للبحث في إيجاد العالقات
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بين الحقائق والمسائل التي يحويها المفهوم المراد تعلّمه (السهلي .)3244،41 ،ويشير (الجالد " ) 122 ، 4552 ،إلى ّ
أن أنماط
واستراتيجيات تدريس المفاهيم وإن تعددت فإنّها ترتكز على واحدة أو على المزج بين طريقتين أساسيتين هما الطريقة االستنتاجية
ويكون التفكير فيها من العام إلى الخاص أو الطريقة االستقرائية تعتمد على المنطق االستقرائي ويكون التفكير فيها من الخاص
إلى العام و يفضل الجمع بين الطريقتين في استراتيجية محددة لتعلّم المفاهيم العلمية التي تجمع بين االستقراء واالستنباط.".
ومن خالل استراتيجيات التدريس المختلفة لتدريس المفاهيم الفقهية نجد أنّها منوعة منها المحسوس ويمكن أن ندركه من
الواقع ،ومنها يحتاج إلى التفكير المجرد ،لذا وجب استخدام استراتيجية تدريس تسلق الهضبة التي تعمل على إثارة المشاركة
والتفاعل على المفهوم في معرفة الطالب وسلوكه ممارسا ً لها على أرض الواقع ،وباختالف استراتيجيات التدريس للمفاهيم نجد
أنّها منوعة ومختلفة.
وال يقصد بنمو المفاهيم واكتسابها الثراء في المعنى فقط ،بل يقصد به اتساع المفهوم وتفرعه فمثال الصالة " يتعلم الطفل
في البداية أن الصالة مجموعة حركات يؤديها المسلم لربه طاعة له ،وتلبية ألوامره ،بعد ذلك يتسع مفهوم الصالة من حيث
التعريف وحكمة المشروعية  ("...قاسم والظنحانى)352 ،4530،
أنواع المفاهيم( :العياصرة )660 ،2070،
تنقسم المفاهيم اإلسالمية إلى األنواع التالية :مفاهيم إسالمية لها واقع محسوس تدرك عن طريق الحواس مثل الصالة،
ومفاهيم إسالمية لها واقع محسوس تدرك عن طريق األساس مثل وجود هللا واإليمان.
ومن خالل اطالع الباحثين لهذه للدراسة  ،على الدراسات التربوية السابقة ذات العالقة والتبحر وجدا :أن الكثير من
الدراسات السابقة تؤكد على أهمية اختيار استراتيجية التدريس المناسبة لطبيعة المحتوى التعليمي ،فالتدريس باستخدام استراتيجية
مبنية على مهارة التفكير يسهم بتزويد الطلبة باألدوات التي يحتاجونها في عمليتي التعلم والتعليم ،ويساعدهم في اكتساب مهارات
عقلية متنوعة كالقدرة على إصدار األحكام على األشياء ،ويمكنهم من التعامل بفاعلية مع المعلومات بمختلف أنواعها ،كما أشارت
تلك الدراسات ( على (،)453.،ودراسة الجنديل(، )4530،ودراسة الزعبى  )4532،إلى أن استيعاب المادة التعليمية ال يتوقف
على طبيعتها البنيوية فحسب ،بل على أسلوب تقديمها واالستراتيجية المستخدمة في معالجتها وتعلمها.
وهذا األمر يساعد في توظيف مهارات التفكير التأملي إذ أن استراتيجية تسلق الهضبة لها الخصوصية في توظيف
وتنمية تلك المهارات.
التفكير التأملي :هو عمليات استقصاء ذهنية نشط وواع ،ومتأن لمواقف تعليمية تتضمنها موضوعات مادة الفقه اإلسالمي،
وتعرض للطالب ليتأمل فيها ،ويحللها إلى عناصرها ،ويحدد نقاط القوة والضعف فيها ويكشف المغالطات المنطقية ،بهدف اتخاذ
القرارات واإلجراءات المناسبة.
وهو تأمل الطالب الموقف الذى امامه وتحليله الى عناصره ورسم الخطط الالزمة لفهمه حتى يصل الى النتائج في ضوء
الخطط التي وصف من أجله ( العفون ،عبد الصاحب . )43. ،4534،
نشاط عقلي هادف يتمعن فيه الطالب من خالل مهارات الرؤية البصرية ،والكشف عن المغالطات ،والوصول إلى عطاء
استنتاجات ،والتفسيرات مقنعة ووضع حلول مقترحة للمشكالت العلمية التي يختبر بها ويقاس باختبار التفكير التأملي ( .ساجت
.)130 ،453.،لذلك نرى أن التفكير التأملي يتمتع بعدة مهارات منها ،المهارات اآلتية (:الشجتيرى  )4530،306،و( العفون،
عبد الصاحب .)438 ،4534،
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أ .مهارة الرؤية البصرية :ويقصد بها القدرة على عرض جوانب المشكلة والتعرف على مكوناتها سواء عن طريق طبيعة المشكلة
أو مكوناتها بحيث يمكن كشف العالقات الموجودة بصرياً.
ب .مهارة الكشف عن المغالطات  :ويقصد بها القدرة على تحديد الفجوات في المشكلة وذلك عن طريق تحديد العالقات غير
الصحيحة وغير المنطقية وتحديد بعض الخطوات الخطأ في انجاز المهام التربوية.
ج .مهارة الوصول إلى االستنتاجات  :ويقصد بها القدرة للتوصل إلى عالقات منطقية معينة عن طريق رؤية مضمون المشكلة،
والتوصل إلى حمول ونتائج مناسبة.
د .مهارة إعطاء تفسيرات مقنعة :ويقصد بها القدرة على إعطاء معنى منطقي للنتائج أو العالقات المترابطة ،والتي قد تعتمد على
معلومات سابقة أو على طبيعة المشكلة.
ه .مهارة وضع حلول مقترحة :وهي القدرة على وضع خطوات منطقية لحل المشكلة المطروحة ،وتقوم تلك الخطوات على
تصورات ذهنية تأملية لحل المشكلة المطروحة.
التفكير التأملي هو قلب التفكير ،وجوهره وروحه ،ويحدث التفكير التأملي عندما يتأمل الطلبة في تفاعلهم ،وعندما تتوفر لهم
الفرصة المناسبة ،والوقت الالزم للتفكير والتفاعل واالستبصار والتأمل في الموقف مما يسمح لهم بربط األفكار القديمة بالخبرات
الجديدة (الشختيرى.)4530،361،
شروطه ( :العفون وعبد الصاحب )445 ،4534 ،
 .3اعطاء الطلبة الوقت الكافي للتفكير مثل اإلجابة على االسئلة
4أن يركز االختبار على عدد قليل من الموضوعات المهمة
.1أال يقبل المعلم أي إجابة غير واضحة أو غير محدده
.2أن تستمر التفاعالت بين المعلم والطلبة
.0أن يعرض المعلم للطلبة بعض النماذج الخاصة بمواصفات اإلنسان المفكر.
 .6أن ينتج المعلم للطلبة الغرض المناسب إلنتاج افكار اصليه وغير تقليدية
في ضوء ما تقدم يتضح دور معلم التربية اإلسالمية في تفعيل دور الطالب في اكتساب مهارات التفكر التأملي ،وهذا
متوافق مع مادة الدين اإلسالمي وخاصة الفقه اإلسالمي،
ألن دور المعلم إعمال الفكر وليس تلقين المادة وهذا ينمى مهارات التفكير التأملي لدى الطلبة ،مما يساعد في بناء شخصية المتعلم
المتكاملة من أجل التعلم مستخدما استراتيجية تسلق الهضبة التي تساعد على ذلك ويصبح المتعلم مميزا بين الحالل والحرام من
خالل اكتساب مفاهيم الفقه ويصدر بعض األحكام
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ومن خالل عمل الباحثان في مجال اإلشراف التربوي ومجال التدريس في التعليم وجدا نقصا ً في االستراتيجيات المتبعة
في التدريس فضال على أن الطلبة أصبحوا اداة لالستماع للمعلومات ،بسبب استخدام المعلمين لالستراتيجيات التقليدية ،كذلك
اكتظاظ المنهاج الدراسي بالمعلومات ومحاولة مسابقة الزمن إلنهاء المقرر الدراسي .أى اهتمام المدرس بالكم ال بالكيف
واشارت بعض الدراسات ( الكرخى )4530 ،و(على )453. ،ودراسة ( الزعبى ) 4532،الى ان هناك نقصا وضعفا
لدى المعلمين في استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة .كما وأكدت الدراسات السابقة ان هذه االستراتيجية تشجع الطلبة على
المشكالت بطريقة موضوعية.
تحديد مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:
ما فاعلية توظيف استراتيجية تسلق الهضبة في تنمية المفاهيم الفقهية والتفكير التأملي في وحدة الفقه اإلسالمي لدى
طالبات الصف السادس األساسي بمحافظة خان يونس؟
ويشتق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .3ما المفاهيم الفقهية الواجب اكتسابها لدى طالبات الصف السادس األساسي من خالل وحدة الفقه اإلسالمي؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a ≥5750بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي
درست باستراتيجية تسلق الهضبة ودرجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي
الختبار المفاهيم الفقهية؟
 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a ≥5750بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي
درست باس تراتيجية تسلق الهضبة ودرجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي
الختبار التفكير التأملي؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a≥5750بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي
درست باستراتيجية تسلق الهضبة في التطبيق القبلي والبعدي الختبار التفكير التأملي؟
" .0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a ≥5750بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي
درست باستراتيجية تسلق الهضبة في التطبيق القبلي والبعدي الختبار التفكير التأملي ؟
" .6هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a ≥5750بين المفاهيم الفقهية والتفكير التأملي لدى طالبات
الصف السادس االساسي؟

أهمية الدراسة :تظهر األهمية في الجوانب اآلتية قد:
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 .3قد تفيد القائمين على إعداد البرامج الخاصة والمهتمة بإعداد المعلم في تدريس التربية االسالمية.
 .4توفر اختبارا قد يستفيد منه طلبة الدراسات العليا والباحثين في مجال تدريس التربية االسالمية.
 .1قد تقدم الدراسة رؤية جديدة لتوظيف استراتيجية جديده في التدريس في ضوء تنمية المفاهيم الفقهية.
هدف الدراسة :تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على فاعلية توظيف استراتيجية تسلق الهضبة في تنمية المفاهيم الفقهية والتفكير
التأملي في وحدة الفقه االسالمي لدى طالبات الصف السادس االساسي بمحافظة خان يونس.
ولتحقيق أهداف الدراسة ال بد من اختبار صحة الفرضيات التالية:
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a ≥5750بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي
درست باستراتيجية تسلق الهضبة ودرجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي
الختبار المفاهيم الفقهية.
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a ≥ 5750بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي
درست باستراتيجية تسلق الهضبة ودرجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي
الختبار التفكير التأملي
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a ≥ 5750بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي
درست باستراتيجية تسلق الهضبة في التطبيق القبلي والبعدي الختبار التفكير التأملي.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a ≥ 5750بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي
درست باستراتيجية تسلق الهضبة في التطبيق القبلي والبعدي الختبار التفكير التأملي.
 .0ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )a ≥ 5750بين المفاهيم الفقهية و التفكير التأملي لدى طالبات
الصف السادس االساسي.

حدود الدراسة:
الحد الزماني :الفصل األول من العام الدراسي 4545-4532م
الحد البشرى :اقتصرت عينة الدراسة على جميع طالبات الصف السادس في مدرسة عبدالعزيز الرنتيسى (أ)
المكاني :تم تطبيق الدراسة على عينة الدراسة والبالغ عددهم (  )355طالبةً من مدرسة عبدالعزيز الرنتيسى (أ)

التعريفات االجرائية:
الفقه :هو العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية (رسالن )425 ،4555 ،
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المفاهيم في الفقهية  :وتعرف إجرائيا ما يستدل عليها بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة في االختبار المعد للمفاهيم الفقهية
المتضمنة في مبحث التربية اإلسالمية المقرر على طلبة الصف السادس األساسي في محافظة خان يونس.
اكتساب المفاهيم :هي قدرة الطالب على استيعاب المفهوم الفقهي وإدراك مكوناته في عقلية الطالب والجوانب المرتبطة به
كشروطها وحكمة مشروعيتها وحكمها الشرعي ومسمياتها وأقسامها واألمثلة عليها ،وتطبيقها في مواقف جديدة بحيث تصبح هذه
المفاهيم لها معنى لدى المتعلم ،وتم قياسها إجرائيا بالدرجة الكلية التي يتحصل عليها الطالب على االختبار الذي أعده الباحثان
لهذا الغرض ( .النعانعة و الكيالنى)3.0 ،4538 ،
استراتيجية الهضبة :مجموعة من االجراءات والنشاطات التي يقوم بها الطلبة لحل مشكلة من ضمن موضوع الدرس فيبحث
الطالب عن االجابة وصوال للحل بعدها يقوم المعلم بتفسيرها
تعريف التفكير التأملي:
التفكير التأملي :مدى مقدرة المتعلمين وكفاءتهم في معرفة وفهم واستخدام المفاهيم الفقهية الواردة في كتاب الّتربية اإلسالمية.
ويقاس بمجموع العالمات التي يحصل عليها المتعلم على االختبار الذي طوره الباحثان ألغراض هذه الدراسة .وتحدد درجة
اكتساب المفاهيم الفقهية بما تم االتفاق عليه من قبل المحكمين وهي (.)%65
وأجريت عدة دراسات ذات صلة موضوع (الدراسة الحالية) تم االطالع على مجموعة منها ساعدت في بناء اداة الدراسة وتفسير
نتائجها ومن هذه الدراسات:
اوال :دراسات استراتيجية تسلق الهضبة:
تم االستعانة بالدراسات الخاصة بالتربية االسالمية واللغة العربية لقربها منها وتم استبعاد الدراسات في العلوم االخرى
لخصوصية التربية االسالمية.
.7دراسة نبى و الخالدى()2071
سعت الدراسة الى معرفة فاعلية استراتيجية تسلق الهضبة في تحصيل طالب الصف العاشر االعدادي من الناطقين بغير اللغة
العربية في مادة الضوابط اللغوية واستخدم الباحثان المنهج التجريبي معتمدا على التصميم التجريبي ذا المجموعتين المتكافئتين
ذواتا االختبار البعدي ،وهو يشتمل مجموعتين ،األولى تجريبية والثانية ضابطة ،كما ويتضمن اختباراً بعديا ً للمتغير التابع ،اختار
الباحثان قصداً إعدادية مالطا ،لتكون مكانا ً إلجراء التجربة .واختارا منها عشوائيا ً شعبتين وقاما بتوزيع الطريقتين على الشعبتين
عشوائيا ً أيضاً ،ف أصبحت شعبة (أ) البالغ عدد طالبها (  ) 18طالباً تُدرسُ وفق استراتيجية تسلق الهضبة وهي المجموعة
التجريبية ،و شعبة(5ج) البالغ عدد طالبها (  )11طالبا ً تُدرّسُ وفق التدريس المعتمد في المقرر التعليمي وهي المجموعة
الضابطة ،وبعد استبعاد الطالب الراسبين ،أصبح العدد الكلي لطالب عينة البحث هو (  ) 04طالباً .وتوصلت الدراسة الى النتائج
التاليةّ :
أن الستعمال استراتيجية تسلق الهضبة اثراً ملموسا ً وفعّاالً في تدريس مادة الضوابط اللغوية.

590

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

.2دراسة الشاهر ()2072
ترمي الدراسة إلى معرفة أَثر تسلق الهضبة  ،وجيرالش_وآيلي في تحصيل الطالب الرابع في قواعد اللغة العربية 5،اختار
الباحث اختيا ًرا تجريبيًا ويتكون جزء الضبط من ثالث مجموعات( :المجموعة التجريبية والضابطة)  ،والتي بلغت عينة ().3
طالبًا وطبق اختبارا التحصيل الذى أعد باألهداف السلوكية لقياس الهضبة االستراتيجية وعينة التسلق جيرالش  -طالب وايلي
في ج مع عينة البحث .وفي ضوء النتائج توصل الباحث إلى أن استخدام نموذج  ، Gerlash _ Eliوإستراتيجية Hill Climb
في تدريس قواعد اللغة العربية للصف الرابع أدت إلى استيعاب مواضيع التعلم النحوي أسهل على الطالب عملية مراجعة المقالة
والتحقق من السرعة في استحضار المعلومات التي تم تعلمها في الذاكرة .أوصت الباحثة بعدد من التوصيات منها الحاجة إلى
رعاية المؤسسة بمعرفة معلمي ا للغة العربية  ،ومدرساتها بونموز جيرالش _ وكيلي  ،هيل كاليمب واستراتيجيته عند تدريس
قواعد اللغة العربية لطالب علوم الصف الرابع .واقترح تكملة جوانب البحث قيام الباحث بإجراء دراسة مقارنة لمعرفة أثر
جيرالش  -وايلي مع نماذج أخرى في جمع القواعد المادية للغة العربية لعلوم الصف الرابع.
.1دراسة مهباد ()4532
.4دراسة الزعبى ()2074
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية الهضبة في تدريس وحدة الفقه اإلسالمي على تحصيل طالب الصف
العاشر األساسي في مديرية تربية قصبة المفرق .وتكونت عينة الدراسة من ( ) 22طالبا من طالب الصف العاشر األساسي،
وأعد الباحث اختبارا تحصيليا لقياس درجة تحصيل الطالب في وحدة الفقه اإلسالمي .أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة في درجة تحصيل الطالب في وحدة الفقه اإلسالمي ،ولصالح المجموعة التجريبية التي
تعلمت باستراتيجية الهضبة.
.2دراسة الراوى ()2074
هدفت الدراسة الى معرفة أثر استراتيجية تسلق الهضبة في اكتساب بعض المفاهيم البالغية عند طالبات الخامس األدبي واالحتفاظ
ي ذي الضبط الجزئي ،للمجموعتين التجريبية والضابطة ،واالختبار البعدي الكتساب المفاهيم
بها واعتمدت على التصميم التجريب َّ
البالغية ،وإعادة االختبار بعد مرور أسبوعين ،واختار عينة بلغت ( )08طالبةً من طالبات الصف الخامس األدبي .وتوصلت
الدراسةَّ ،
إن استراتيجية تسلق الهضبة تجعل من الطالبة محوراً أساسيا ً في عملية التعليم،
فضال عن انها تؤدى إلى التفاعل االيجابي بين الطالبات والمشاركة الفعالة طوال مدة التجربة وان االستراتيجية جعلت الطالبات
يعتمدن على نشاطهن الذاتي.
.77الزويني  ،االسدي()2072
تهدف هذه الدراسة إلى معرفــة أثــر استراتيجية تـسلق الهـضبة فـي تحصيل طالبـات الـصف الخـامس األدبـي فـي مـادة البالغـة
والتطبيق ،ولتحقق ذلـك اعتمدت الباحثتان تصميما تجريبيا واختارت الباحثتان العينة بطريقة قصدية وعــــــدد

591

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

أفــــــرادها()65طالبــــــة ،وأجريت الباحثتـان تكافؤ إحصائيا بـين مجموعـات  ،وأعدت الباحثتان اختبـارا تحـصيليا
تـضمن( )15سـؤاال( )42فقرة اختبار مـن متعـدد )6(،فقـرات مـن األســئلة المقاليــة وتم عرضــه علــى عــدد مــن المحكمين
والمتخصصين فــي اللغــة العربية وطرائــق تدريسها ،وكانت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة.
الجزء الثاني من الدراسات الخاصة بالتفكير التأملي :
.7الراوي ()2071
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى تضمين مهارات التفكير التأملي في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية في
العراق .تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وقام الباحث بإعداد بطاقة تحليل محتوى كأداة للدراسة ،تضمنت مهارات التفكير
التأملي وتضمنت أداة الدراسة ( ) 14فقرة ،وتكون مجتمع الدراسة من كتب التربية اإلسالمية للصف الرابع والخامس والسادس
اإلعدادي في العراق .وأظهرت النتائج ّ
أن كتب التربية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية في العراق تضمنت ( )385تكراراً لمهارات
التفكير التأملي ،وجاءت مهارات إعطاء تفسيرات مقنعة في المرتبة األولى ،ومهارات الكشف عن المغالطات في المرتبة األخيرة،
كما أظهرت النتائج وجود توازن متوس ط في توزع مهارات التفكير التأملي في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية في
العراق،
.2دراسة القواسمى ( )2071
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية لمهارات التفكير التأملي تبعا ً
لمتغيرات الجنس والمؤهل التربوي والخبرة التدريسية .حيث تم اتّباع المنهج الوصفي من خالل تطبيق استبانة لمهارات التفكير
التأملي من إعداد الباحث ،تكونت من ( )40فقرة .وتكوَّنت عينة الدراسة من ( )351معلما ً ومعلمة يُدرِّ سون مادة التربية اإلسالمية
للمرحلة الثانوية في مدارس مديرية قصبة عمان – األردن ،ت َّم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية.
وأظهرت النتائج َّ
أن درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لمهارات التفكير التأملي بعامة فوق المتوسط ،وكذلك وجود فروق
دالة إحصائيا ً في درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لمهارات التفكير التأملي تُعزى لمتغير الجنس لصالح المعلمات ،ولمتغير
الخبرة التدريسية لصالح المعلمين ذوي الخبرة (من  0إلى  )35سنوات .وعدم وجود فرق دال إحصائيا ً يُعزى لمتغير المؤهل
التربوي.

 .2دراسة عرار ()2071
هدفت الدراسة الى الكشف عن أثر برنامج تعليمي قائم على النظرية البنائية في اكتساب المفاهيم والتفكير التأملي في مبحث التربية
اإلسالمية لدى طالبات الصف العاشر األساسي في فلسطين ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،جرى تصميم اختبارين :أحدهما لقياس
مفاهيم التربية اإلسالمية و اآلخر لقياس مهارات التفكير التأملي وقد جرى التأكد من صدقهما وثباتهما .وقد اعتمدت الباحثة المنهج
شبه التجريبي؛ إذ درّست المجموعة التجريبية وفق البرنامج التعليمي القائم على النظرية البنائية ،ودرست المجموعة الضابطة
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بالطريقة االعتيادية ،وقد طبّق االختباران على المجموعتين قبل إجراء التجربة وبعدها ،وأظهرت نتائج تحليل التباين بين
المجموعتين داللة إحصائيّة يعزى إلى البرنامج التعليمي القائم على النظرية البنائية في اكتساب المفاهيم اإلسالمية ،والتفكير
التأملي ،لصالح المجموعة التجريبية ،مما يشير إلى فاعلية توظيف البرنامج التعليمي القائم على النظرية البنائية في اكتساب
المفاهيم اإلسالمية ،وتنمية مهارات التفكير التأملي في مبحث التربية اإلسالمية.
 .4العرابي ()2078
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تدريس معلمات التربية اإلسالمية لمهارات التفكر التأملي في ضوء بعض المتغيرات
بالمرحلة الثانوية بمكة المكرمة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تطبيق بطاقة مالحظة ،مكونة
من (  ) 13مهارة ،موزعة على خمسة مجاالت رئيسة ،على عينة ،مكونة من (  )15معلمة من معلمات التربية اإلسالمية.
وأظهرت نتائج الدراسة :أن واقع تدريس معلمات التربية اإلسالمية لمهارات التفكر التأملي -في بطاقة المالحظة -ككل قد جاء
في درجة متوسطة ،كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في العلمي) ،بينما لم تظهر فروق ذات داللة
إحصائية في واقع تدريس معلمات التربية اإلسالمية عند مستوى داللة( )05،a<0واقع تدريس معلمات التربية اإلسالمية لمهارات
التفكر التأملي عند مستوى داللة (  ()a<5،50لصالح متغر )المؤهل) ( وفقا ً لمتغري ) التخصص -والخبرة (مما يدل على وعي
المعلمة وإدراكها أهمية التفكر التأملي على المستوى النظري.
.2سليمان()2071
هدفت هذه الدراسة الى معرفة فاعلية البرنامج القائم على المدخل التأملي لتنمية بعض مفاهيم العقيدة لدى تالميذ الصف الثاني
اإلعدادي وقام الباحث بإعداد استبانة مفاهيم العقيدة بوحدة (اإلنسان والكون) لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي وإعداد االختبار
التحصيلي (القبلي والبعدي)؛ لقياس مفاهيم العقيدة ،وقام بإعداد البرنامج القائم على التفكير التأملي ،وكانت أهم نتائج البحث وجود
فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).53بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الواحدة في االختبار التحصيلي القبلي
والبعدي لمفاهيم العقيدة اإلسالمية بوحدة اإلنسان والكون لصالح االختبار البعدي .اإلسالمية في المرحلة الثانوية.
.6السعيدى ()2071
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تضمين مهارات التفكير التأملي في كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع في منطقة
الجهراء التعليمية في دولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية والمشرفين التربويين،
باإلضافة إلى معرفة فيما إذا كانت هناك اختالفات في آراء أفراد عينة الدراسة حول درجة تضمين مهارات التفكير التأملي في
كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية (نوع الوظيفة ،الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات
الخبرة) .لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي من خالل االعتماد على االستبانة لجمع البيانات من أفراد عينة
الدراسة ،وقام الباحث باختيار عينة عشوائية مكونة من ( )333معلما ً ومعلمة ،و( )2مشرفات ومشرفين تربويين .توصلت
الدراسة إلى ّ
أن درجة تضمين مهارات التفكير التأملي في كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع في دولة الكويت من وجهة نظر
معلمي التربية اإلسالمية والمشرفين التربويين جاءت بدرجة عالية .كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
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الداللة ( )α ≤ 0.05في آراء أفراد عينة الدراسة حول درجة تضمين مهارات التفكير التأملي في كتاب التربية اإلسالمية للصف
التاسع في دولة الكويت تعزى لمتغير (الجنس) ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05تبعاً
لمتغيرات (سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،نوع الوظيفة) .بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.
 .1دراسة الشجيرى ()2072
استهدفت الدراسية الحالية معرفة أثر استراتيجية اإلدراك المنفصلة في تنمية التفكير التأملي لدى طلبة /طالبات( اقسام القرآن
الكريم والتربية اإلسالمية لمادة الفقه اإلسالمي تبعا ً لمتغير الجنس ،استعمل الباحث المنهج التجريبي ،وقد اختار الباحث العينة
بطريقة قصدية ،وتكونت عينة البحث من (  ) 240طالبا ً وطالبة ،وأع ّد الباحث اختبا ًرا بعديا ً لقياس التفكير -التأملي وأظهرت
وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين ،ولصالح المجموعة التجريبية التي درست على وفق استراتيجية اإلدراك
المنفصلة( في جميع المجموعات (ذكور /اناث).
تعقيب على الدراسات السابقة:
يالحظ من خالل استعراض عرض الدراسات السابقة التالي:
ّ
ان بعض الدراسات تميزت بدراسة استراتيجية تسلق الهضبة مع متغير واحد وهو المفاهيم الفقهية مثل دراسة ( الزعبى
 )4532،وتختلف مع الدراسة الحالية ان الدراسية الحالية درست استراتيجية الهضبة مع المفاهيم الفقهية ومهارات التفكير التأملى.
تباين األزمنة واألمكنة التي أجريت فيها هذه الدراسات ،دليل على أهمية الدراسة ،فمنها محلى مثل دراسة (القواسمى،
 )4532ومنها على المستوى العربي مثل دراسة (الراوى.)4532،
بعض الدراسات استخدمت المنهج الوصفي وتحليل المحتوى مثل دراسة (العرابى،)4538،
في حين استخدمت أخرى المنهج التجريبي مثل دراسة ( الشاهر. )4530،واستخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي
وتحليل المحتوى والمنهج التجريبي.
تعددت المراحل التي أجريت فيها الدراسات السابقة ،منها المرحلة األساسية أو العليا مثل دراسة (الشاهر)4530،
ودراسة (الزعبى .)4532،
تعددت الموضوعات التي تناولت الدراسات السابقة فمنها ما درس مفاهيم القواعد مثل (دراسة الشاهر ،)4530،ومفاهيم البالغة
مثل (دراسة الراوى  )4532 ،ومنها المفاهيم الفقهية مثل دراسة (الزعبى)4532،
تنوعت أدوات الباحثين في دراساتهم منها االستبانات أو أداة تحليل المضمون ،واالختبارات أو االتجاهات في حين
استخدم الباحثان في هذه الدراسة االختبار التحصيلي ودليل المعلم كأداتين لدراستهما ومقياس للتفكير التأملي.
أفاد الباحثان من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري ،ومنهجية الدراسة ،وكذلك في تدعيم نتائج الدراسة الحالية.
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ولقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في كيفية عرض اإلطار النظري وبناء أدوات الدراسة.
أما ما تميزت به هذه الدراسة ،ففي حدود علم الباحثين فهي الدراسة األولى التي هدفت إلى معرفة فاعلية توظيف
استراتيجية تسلق الهضبة في تنمية المفاهيم الفقهية والتفكير التأملي في وحدة الفقه االسالمي لدى طالبات الصف السادس االساسي
بمحافظة خان يونس.

منهج الدراسة:
استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وهو المنهج الذي يدرس ظاهرةً أو حدثا ً أو قضيةً موجودةً حالياً،
يمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة الدارسة دون تدخل الباحثان فيها ،وذلك لوصف وتفسير نتائج الدارسة(.
األغا ،)81 ،4554 ،حيث قام الباحثان بإعداد أداة للتحليل مكونة من المفاهيم التالية (الخفين-الجبيرة-المقيم-المسح-المسجد-
االغتسال – الجمعة) وتم عرضها على مجموعة من المحكين من أساتذة الجامعات والمشرفين للتأكد من صدقها ،وأجرى
الباحثان معادلة هولستى للتأكد من ثباتها وبلغ معامل الثبات بعد أن اجرى الباحثان تحليلين منفردين كليهما ( .)%88
اتبع الباحثان المنهج التجريبي لتحديد مختلف الظروف والمتغيرات التي تخص ظاهرة ما والسيييييطرة عليها والتحكم
فيها.
مجتمع الدراسة :تكوّن مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف السادس األساسي في بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم
في منطقة غرب خان يونس ،حيث بلغ عدده ( )444.طالب ٍة.
عينة الدراسة :قام الباحثان بحصر أسماء المدارس األساسية للطالبات في المنطقة غرب خان يونس حيث بلغ عددها ( )13
مدرسة ،فاختار منها مدرسةً اختياراً عينة قصدية ،وهي مدرسة عبدالعزيز الرنتيسي األساسية للبنات (أ) للبنات ،والتي تشتمل
على( )1فصول للصف السادس ،تم اختيار فصلين منها ( عينة عشوائية بسيطة ) ،وتخصيصهما عشوائيا ً على المجموعتين
الضابطة و التجريبية ،حيث بلغ عدد أفراد العينة ( )355طالبة ،و الجدول ( )1يبين توزيع أفراد الدراسة.

الجدول ( )7عدد الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة
الطالبات
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العدد

20

20

700

النسبة المئوية

%20

%20

%100

-

إجراءات الدراسة الميدانية:
أداتا الدراسة:
االختبار:
الهدف من االختبار :يهدف هذا االختبار إلى قياس متوسط تحصيل طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في المفاهيم الفقهية
الالزمة لطلبة الصف السادس األساسي وهو من إعداد الباحثان
خطوات بناء االختبار :قام الباحثان ببناء االختبار التحصيلي في المفاهيم باالعتماد على الخطوات التالية في إعداد االختبار:
 .3االطالع على األدب التربوي المتعلّق بالمفاهيم الفقهية وكيفية قياسها ،وقد ت ّم اختيار نمط فقرات االختيار من متعدد لمناسبتها
في قياس هذا النوع من المفاهيم.
 .4االطالع على محتوى وحدة الفقه اإلسالمي من كتاب التربية اإلسالمية للصف السادس األساسي الجزء األول ،وتحليل مضامين
الوحدة المذكورة ،حيث وجدا المفاهيم الفقهية التالية متضمنة في الوحدة (الخفين-الجبيرة-المقيم-المسح-المسجد-االغتسال –
الجمعة).
 .1حلّل الباحثان محتوى الوحدة المطلوبة للتجربة باالعتماد على ثالث مستويات من المجال المعرفي لتصنيف بلوم ،وهي:
(التذكر ،والفهم ،والتطبيق-وبعض المستويات العليا) ،واشتقّا مجموعة من االهداف السلوكية .ومن أجل التأكد من سالمة االشتقاق
والصياغة والتصنيف عرض الباحثان قائمة األهداف السلوكية مع نسخة من محتوى المادة على لجنة ُكمحك ّمين من المختصين
في مجال المناهج ومدرسي مادة التربية االسالمية ،وقد أخذ الباحثان بمالحظاتهم وتعديالتهم وبخصوص صالحية الهدف من
عدمها اعتمدا نسبة اتفاق (  )% 85فأكثر وذلك بتطبيق معادلة كوبر.
 .2إعداد االختبار في صورته األولية بحيث تضمن (  ) 25فقرة ً من نوع االختيار من متعدد ،إلى أن أصبح االختبار في صورته
النهائية ( )25فقره اختيار من متعدد أمام كل فقرة أربعة بدائل تم اختيارها بدقة .حسب جدول المواصفات.
 . 0قام الباحثان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومديرة المدرسة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية تبلغ ( )15طالبة من
خارج العينة األصلية ،وذلك لمعرفة صدقه وثباته ،ومعامل السهولة والصعوبة لفقراته ،وكذلك لتحديد الوقت الالزم لتطبيقه ،حيث
بلغ متوسط زمن االختبار بين أول طالبة أنهته وآخر طالبة ( )05دقيقةً ،وهو الزمن الذي سيعتمده الباحثان عند تطبيق االختبار
على عينة الدراسة.
 .6وتم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار:
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أ.معامل الصعوبة :تم إيجاد معامل الصعوبة وفقا المعادلة التالية:
معامل الصعوبة )السؤال) =

عدد االجابات الخطأ للسؤال
عدد االجابات الصحيحة  +االجابات الخطأ عن السؤال

وبتطبيق المعادلة السيييابقة وجد الباحثان أن معامالت الصيييعوبة تراوحت بين ( )57.1 – 5710وكان متوسيييط معامل الصيييعوبة
 5701.ولهذه النتائج داللة على مناسيبة مستوى درجة صعوبة الفقرات حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر من  5745وأقل من
.5785
.4معامل التمييز :وتم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ،وفق المعادلة التالية:
عدد االجابات الصحيحة في المجموعة العليا  -عدد االجابات الصحيحة في
المجموعة الدنيا

معامل التمييز )م ت) =

عدد أفراد إحدى المجموعتين
تراوحت جميع معامالت التمييز بعد اسيييتخدام المعادلة السيييابقة بين) (0.71 - 0.37بمتوسيييط قدره  ،%54.0مما يشيييير إلى أن
جميع فقرات االختبار تقع ضمن المستوى المقبول لمعامالت التمييز .ويرى العلماء أن معامل التمييز يجب أال يقل عن )(25%
وأنه كلما ارتفعت درجة التمييز عن ذلك كلما كانت أفضييييل والجدول التالي يبين معامالت الصييييعوبة والتمييز لكل فقرة من
فقرات االختبار:
الجدول ( :)2يوضح معامالت الصعوبة والتمييز

597

#

معامل الصعوبة

معامل التمييز

#

معامل الصعوبة

معامل التمييز

.1

0.02

0.2.

.21

0.73

0.67

.2

5722

0.45

.22

0.65

0.55

.3

5708

0.48

.23

0.52

0.45

.4

5764

0.45

.24

0.52

0.55

.5

5760

0.63

.25

0.47

0.60

.6

5700

0.54

.26

0.45

0.37

.7

5764

0.45

.27

0.55

0.63

.8

0.50

0.55

.28

5764

0.45

.9

0.35

0.60

.42

5760

0.48

.10

0.65

0.37

.15

5700

0.01

.11

5722

0.54

.13

572.

5722

.12

0.49

0.67

.14

5712

5728
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.13

0.63

0.55

.11

5710

5764

.14

0.55

0.45

.12

5704

5760

.15

0.57

0.48

.10

0.55

0.57

.16

0.62

0.56

.16

0.71

0.56

.17

0.711

0.39

.1.

0.53

0.62

.18

0.59

0.47

.18

0.63

0.67

.19

0.62

0.55

.12

0.47

0.71

.20

0.57

0.67

.25

0.63

0.66

المتوسط العام لمعامل الصعوبة

0.226

المتوسط العام لمعامل التمييز

0.540

يتضيح من الجدول السابق أن درجة صعوبة فقرات االختبار تراوحت بين ( )57.1-5710بمتوسط قدره)  (%0076وأن درجة
تمييز فقرات االختبار تراوحت بين ( )57.3-571.بمتوسيط قدره  ،%0275مما يشير إلى أن جميع فقرات االختبار تقع ضمن
المستوى المقبول لمعامالت الصعوبة والتمييز
 .0تم عرض االختبار على مجموعة من اسياتذة مناهج وأساليب تدريس التربية اإلسالمية ،وقد أبدى المحكمون رأيهم في فقرات
ت أخرى ،وبذلك أصيييبح االختبار في صيييورته النهائية
االختبار ،حيث ت ّم االتفاق على تعديل  2فقرات وتعديل صيييياغة ( )8فقرا ٍ
يتكون من ( )25فقرة وفق الخطوات التالية:
وتم التحقق من صددق االتساق الداخلي بتطبيق االختبار على العينة االستطالعية المكونة من ( )15طالب وتم حساب معامالت
االرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه في االختبار ،والنتائج كما يبين الجدول التالي:
جدول ( :)3معامالت االرتباط لكل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية لالختبار
معامل

#

االرتباط

القيمة
االحتمالية

#

()sig

معامل
االرتباط

القيمة
االحتمالية

#

()sig

معامل
االرتباط

القيمة
االحتمالية
()sig

.3

**0.225

57554

.32

**0..32

57555

.4.

**0.682

57555

.4

**0.208

57552

.30

**0.681

57555

.48

**0.832

57555

.1

**0.002

57555

.36

**0.622

57555

.42

**0.726

57555

.2

**0.604

57555

.3.

**0.535

57555

.15

**0..20

57555

.0

**0.682

57555

.38

**0.0.3

57555

.13

**0..26

57555

.6

**0.648

57555

.32

**0.645

57555

.14

**57682

57555

..

0.505

0.001

.45

0.569

57555

.11

**0.485

57554
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.8

0.653

0.000

.43

0.671

57555

.12

**0.570

57555

.2

0.622

0.000

.44

0.658

57555

.10

**0.689

57555

.35

0.590

0.000

.41

0.720

57555

.16

**0.811

57555

.33

0.499

0.001

.42

0.811

57555

.1.

**0.720

57555

.34

0.662

0.000

.40

0.691

57555

.18

**0.602

57555

31

0.634

0.000

.46

0.599

57555

.12

**0.547

57555

.25

**57230

57555

* قيمة معامل االرتباط الجدولية  rعند درجة حرية  48ومستوى داللة تساوي 57122
** قيمة معامل االرتباط الجدولية  rعند درجة حرية  48ومستوى داللة تساوي 57228
يتضييييح من الجدول السييييابق أن جميع فقرات االختبار حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه عند
مستوى داللة  0.05مما يدلل على أن االختبار يتسم باالتساق الداخلي.
ثبات االختبار (  : ) Reliabilityتم احتساب معامل ثبات االختبار بطريقتين هما
أ .ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االختبار:
وقد تم حسيياب معامل الثبات باسييتخدام طريقة التجزئة النصييفية :حيث تم تجزئة فقرات االختبار إلى جزأين التسيياؤالت
الفردية والزوجية ،ثم تم حسيياب معامل االرتباط بينهما ،وتصييحيحه باسييتخدام معامل سييبيرمان براون في تسيياوي الجزأين ،وتم
الحصول على النتائج الموضحة في جدول ()4
الجدول ( :)4يوضح نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االختبار

المفاهيم الفقهية

معامل االرتباط

معامل االرتباط المعدل

57.58

57842

من خالل الجيدول ( )2يتبين لنيا أن قيمية معيامل االرتباط المعدل (سييييييبيرمان براون) مرتفعة ،وبذلك يتضييييييح أن معال
الصدق والثبات انها عالية
ب .ثبات االختبار باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون لقياس ثبات االختبار:
وقام الباحثان أيضًا بحساب ثبات االختبار باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون 43وفقا ُ للقانون التالي:
) nst2  x (x t  x
)st2 (x t  1

= K 21

2

 : nعدد األسئلة في االختبار : S t ،تباين الكلي لالختبار : x t ،الدرجة الكلية لالختبار : x ،متوسط الدرجات.
وقد قام الباحثان بحساب مكونات قانون كودر ريتشاردسون 21فكانت النتائج حسب الجدول التالي:
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الجدول ( :)5يوضح قيمة مكونات قانون كودر ريتشاردسون21
التباين الكلي لالختبار

متوسط الدرجات

قيمة كودر ريتشاردسون21

05740

3.700

57842

يتضييييح مما سييييبق أن قيمة الثبات تسيييياوي) (0.829مما يشييييير إلى أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن
الباحثان لصحة البيانات التي سيتم الحصول عليها وتظهر صالحية االختبار للتطبيق على أفراد العينة الفعلية للدراسة.
ثانيا :حساب الصدق والثبات لمقياس التفكير التاملى:
ثانيا-مقياس التفكير التأملي:
وظف الباحثان العديد من الكتب والدراسات التربوية ذات العالقة في مجال إعداد اختبار التفكير التأملي وفق الخطوات التالية- :
 .7تحديد الهدف من االختبار
.4تحديد نوع االختبار ثم تحديد نوع االختبار المستخدم في الدراسة على شكل قياس المهارات.
.1بناء االختبار حيث ثم تحديد عدد الفقرات وهي عباره عن ( )45فقره.
.2وضع تعليمات لالختبار.
 .2قياس صدق االختبار من خالل:
أ .تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة في مجال مناهج وأساليب تدريس التربية اإلسالمية وعلم
ت
النفس ،وقد أبدى المحكمون رأيهم في فقرات االختبار ،حيث ت ّم االتفاق على تعديل ( )6فقرات وتعديل صياغة ( )1فقرا ٍ
أخرى ،وبذلك أصبح االختبار في صورته النهائية يتكون من ( )45فقرةً .
الصددددق الداخلي (االتسددداق) الختبار التفكير التأملي :تم التحقق من صيييدق االتسييياق الداخلي بتطبيق االختبار على العينة
االسييتطالعية المكونة من ( )15طالبة وتم حسيياب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية للبعد الذي
تنتمي إليه في االختبار ،والنتائج كما يبين الجدول التالي:
الجدول ( :)6معامالت االرتباط لكل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية لالختبار
#

600

معامل
االرتباط

القيمة
االحتمالية

#

()sig

معامل
االرتباط

القيمة
االحتمالية
()sig

.3

**0.626

57555

.33

**0.589

57555

.4

**0..20

57555

.34

**0.705

57555

.1

**0..26

57555

31

**0.620

57555

.2

**57682

57555

.32

**0.712

57555

.0

**0.485

57554

.30

**0.547

57555

.6

**0.70

57555

**57230 .36

57555
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..

**0.505

0.001

.3.

**0.569

57555

.8

**0.653

0.000

.38

**0.671

57555

.2

**0.622

0.000

.32

**0.658

57555

.35

**0.590

0.000

.45

**0.622

57555

* قيمة معامل االرتباط الجدولية  rعند درجة حرية  48ومستوى داللة تساوي 57122
** قيمة معامل االرتباط الجدولية  rعند درجة حرية  48ومستوى داللة تساوي 57228
يتضييييح من الجدول السييييابق أن جميع فقرات االختبار حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه عند
مستوى داللة  0.05مما يدلل على أن االختبار يتسم باالتساق الداخلي.
.6التجربية االستطالعية لالختبار من تحديد زمن االختبار حيث بلغ زمن ( )45دقيقىة
..حساب مستوى السهولة والصعوبة :فكانت النتائج كما في الجدول التالي
الجدول ( :)7يوضح معامالت الصعوبة والتمييز
#

معامل الصعوبة

معامل التمييز

#

معامل الصعوبة

معامل التمييز

.1

0.35

0.60

.11

0.47

0.60

.2

0.65

0.37

.12

0.45

0.37

.3

5722

0.54

.13

0.55

0.63

.4

0.49

0.67

.14

5764

0.45

.5

0.63

0.55

.15

5760

0.48

.6

0.55

0.45

.16

5700

0.01

.7

0.57

0.48

.17

572.

5722

.8

0.62

0.56

.18

5712

5728

.9

0.71

0.39

.19

5710

5764

.10

0.65

0.48

.20

5704

5760

المتوسط العام لمعامل الصعوبة

0.220

المتوسط العام لمعامل التمييز

0.519

يتضح من الجدول السابق أن درجة صعوبة فقرات االختبار تراوحت بين ( )57.3-5710بمتوسط قدره  ،%0076وأن
درجة تمييز فقرات االختبار تراوحت بين ( )576.-571.بمتوسط قدره  ،%0275مما يشير إلى أن جميع فقرات االختبار تقع
ضمن المستوى المقبول لمعامالت الصعوبة والتمييز.
 .8ثبات االختبار:
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تم حساب معامل ثبات المقياس عن طريق تجزئة فقرات االختبار إلى جزأين التساؤالت الفردية والزوجية ،ثم تم حساب
معامل االرتباط بينهما ،باستخدام معامل سبيرمان براون في تساوي الجزأين ،وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول ()8
الجدول ( :)8يوضح نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات المقياس

التفكير التأملي

معامل االرتباط

معامل االرتباط المعدل

57.32

57811

من خالل الجدول ( )8يتبين لنا أن قيمة معامل االرتباط المعدل (سيييبيرمان براون) مرتفعة ،وتكون لدى الباحثان قد تأكدا
من صييدق وثبات االختبار ،مما يجعلها على ثقة تامة بصييحة األداة المسييتخدمة ،وصييالحيتها لتحليل النتائج ،واإلجابة عن أسييئلة
الدراسة ،واختبار فرضياتها.

معادلة كودر ريتشاردسون: 21
وقد قام الباحثان بحساب مكونات قانون كودر ريتشاردسون 21فكانت النتائج حسب الجدول التالي:
الجدول ( :)9يوضح نتائج الثبات باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون21
التباين الكلي لالختبار

متوسط الدرجات

قيمة كودر ريتشاردسون21

407..

3570.

57822

يتضييييح مما سييييبق أن قيمة الثبات تسيييياوي) (0.849مما يشييييير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن
الباحث لصحة البيانات التي سيتم الحصول عليها وتظهر صالحية االختبار للتطبيق على أفراد العينة الفعلية للدراسة.

 4.2المعالجات اإلحصائية:
تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية " "SPSSوالمعروفة ب Statistics
 Package For Social Scienceباستخدام الحاسوب ،بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص فرضيات الدراسة وذلك
بالطرق اإلحصائية التالية:

أ – األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صدق وثبات االختبار:
معادلة سبيرمان براون :لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ومعامل جتمان للثبات ومعادلة كودر ريتشاردسون: 21
إليجاد ثبات االختبار.
ب  -األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
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اختبار ت ) (Paired Sample T-Testللفروق بين متوسطي عينتين مرتبطتين .واختبار ت (Independent Sample
)T-Testللفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين.ومربع معامل إيتا  η2للتحقق من فاعلية األثر.
خطوات التطبيق:
بعد االنتهاء من إعداد اإلطار النظري للدراسة ،وتحليل محتوى وحدة الفقه للصف السادس وبناء أدواتها والتأكد من
صالحيتها ،قام الباحثان باختيار عينتها ،وتخصيص المجموعتين الضابطة والتجريبية ،أخذ الباحثان إذنا ً من وزارة التربية والتعليم
إلجراء الدراسة.
وقاما بتطبيق االختبار القبلي على طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية ،ثم تصحيحه ورصد الدرجات .4532/33/42
ثم قامت المعلمة بتدرس طالبات العينة ولالطمئنان على تطبيق الدراسة بالشكل السليم .بتدريس وحدة الفقه اإلسالمي حيث
استغرق التدريس خمسة أسابيع و ذلك بواقع ( )30حصه للوحدة الدراسية لك ّل الموضوعات و كذلك حصتين لالختبار القبلي
والبعدي وبعد االنتهاء ،قام الباحثان بتطبيق االختبار بعديا ً .4545/34/42وقاما بإجراء المعالجات اإلحصائية عن طريق برنامج
صل للنتائج.
(  ،) SPSSثم التو َ
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:
النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الرئيس الذي ينص على:
"ما فاعلية توظيف استراتيجية تسلق الهضبة في تنمية المفاهيم الفقهية والتفكير التأملي في وحدة الفقه االسالمي لدى طالبات
الصف السادس االساسي بمحافظات غزة؟"
لإلجابة على هذا السؤال قام الباحثان بالتحقق من االسئلة الفرعية التالية:
ولإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة ،والذي ينص على:
ما المفاهيم الفقهية الواجب اكتسابها لدى طالبات الصف السادس األساسي من خالل وحدة الفقه اإلسالمي؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل الوحدتين في ضوء قائمة التحليل ،حيث وجدا المفاهيم الفقهية التالية متضمنة في الوحدة
(الخفين-الجبيرة-المقيم-المسح-المسجد-االغتسال – الجمعة) كما هو موضح في إجراءات الدراسة.
ولإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة" ،هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α ≥ 0.02
بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية تسلق الهضبة ودرجات طالبات المجموعة الضابطة
التي درست بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الفقهية تم صياغة الفرضية :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( ) α ≥ 0.02بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية تسلق
الهضبة ودرجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الفقهية.
وللتحقق من صحة الفرضية استخدم الباحثان اختبار ت لعينتين مستقلتين ) (Independent Sample T-testللكشف عن
وجود فروق دالة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية تسلق الهضبة ودرجات طالبات
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الفقهية ،وجاءت النتائج كما يوضحها
الجدول التالي:
الجدول ( :)12داللة الفروق في اكتساب المفاهيم العقائدية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتى
تعلمن الرسوم المتحركة وأقرانهم في المجموعة الضابطة اللواتى لم يتعلمنها في االختبار البعدي
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المتوس
المجموعة

العدد

ط
الحسابي

المفاهيم الفقهية

االنحراف

قيمة

قيمة

المعياري

((T-test

sig

الضابطة

03

46742

.7285

التجريبية

22

15755

337412

3725.

الداللة
اإلحص
ائية

5750

غير دالة

2

إحصائياً

** قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية ( )28ومستوى داللة (4716 = )5753
* قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية ( )28ومستوى داللة (3726 = )5750
يتضح من الجدول السابق أن قيمة ( )Tالمحسوبة أقل من قيمة ( )Tالجدولية ،وأن قيمة ( )Sigأكبر من مستوى الداللة
عند( )5750و( ،)5753وهذه النتيجة اإلحصائية تعني عدم وجود فروق ذات داللة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة
التجريبية التي درست باستراتيجية تسلق الهضبة ودرجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في
التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الفقهية
ويمكن أن تعزى هذه النتيجة الى ان الطالبات في الصف السادس درسوا االستراتيجية نفسها ونفذوها من خالل مخالطة
طلبة المجموعة التجريبية والباحث الثاني المدرسة ،لذلك تشابه الظروف واالجواء التدريسية وهذه النتيجة احتلقت مع دراسة
(الزعبى )4532 ،التي اثبتت تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة.
النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثالث الذي ينص على":هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≥ 0.02
 ) αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية تسلق الهضبة ودرجات طالبات المجموعة
الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم الفقهية ؟" صيغت الفرضية البحثية التالية :ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.02بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي
درست باستراتيجية تسلق الهضبة ودرجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي
الختبار التفكير التأملي.
وللتحقق من صحة الفرضية استخدم الباحثان اختبار ت لعينتين مستقلتين ) (Independent Sample T-testللكشف عن
وجود فروق دالة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية تسلق الهضبة ودرجات طالبات
المجموعة الضابطة التي درست بالطريق ة االعتيادية في التطبيق البعدي الختبار التفكير التأملي ،وجاءت النتائج كما يوضحها
الجدول التالي:
الجدول ( :)13داللة الفروق في اكتساب المفاهيم العقائدية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتى
تعلمن الرسوم المتحركة وأقرانهم في المجموعة الضابطة اللواتى لم يتعلمنها في االختبار البعدي
المتوس
التفكير التأملي

604

المجموعة

العدد

الضابطة

03

ط
الحسابي
87.4

االنحراف

قيمة

قيمة

المعياري

((T-test

sig

07012

178.2

الداللة
اإلحص
ائية
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22

التجريبية

.7215

317.2

5755

دالة

5

إحصائياً

** قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية ( )28ومستوى داللة (4716 = )5753
* قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية ( )28ومستوى داللة (3726 = )5750
يتضح من الجدول السابق أن قيمة ( )Tالمحسوبة أكبر من قيمة ( )Tالجدولية ،وأن قيمة ( )Sigأقل من مستوى الداللة
عند( )5750و( ،)5753وهذه النتيجة اإلحصائية تعني وجود فروق ذات داللة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
التي درست باستراتيجية تسلق الهضبة ودرجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي
الختبار التفكير التأملي لصالح المجموعة التجريبية ولمعرفة ما إذا كان الفرق نتيجة الصدفة أم أنه فعالً ناتج عن تأثير المتغير
المستقل وهو استراتيجية تسلق الهضبة تم حساب حجم األثر (مربع إيتا) وقد تم استخدام المعادلة التالية:
𝟐𝒕
𝒇𝒅𝒕𝟐 +

= ƞ²

(عفانة ،4536 ،ص)43.

حيث أن:
 ƞ²حجم األثر :t ،قيمة االختبار المحسوبة :df ،هي درجة الحرية وتساوي ( )n-1وقد اعتمد الباحث hkلتحديد مستويات
حجم التأثير الجدول المرجعي المقترح التالي:
جدول ( :)14اإلطار المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير
األداة المستخدمة
مربع إيتا ƞ²

حجم التأثير
ضعيف

متوسط

كبير

كبير جدا

0.07

0.06

0.74

0.2

(عفانة )4555،18،والجدول التالي يوضح النتائج التي توصلت إليها الباحثان:
جدول ( :)15حساب حجم التأثير ƞ²

التفكير
التأملي

قيمة t

قيمة t2

2.811

72.046

درجة
الحر
ية

مربع
إيتا ƞ²

حجم
األثر

18

0.722

كبير

يتضح من الجدول السابق بعد مقارنة حجم األثر المحسوب بالقيم المرجعية لمعامل التأثير  ، ƞ²أن حجم األثير المحسوب
أكبر من القيمة  5756لمربع إيتا ،أي وجود حجم تأثير كبير  ،ما يعني أن استراتيجية تسلق الهضبة لها تأثير كبير يقدر بما نسبته
 %3171في تنمية التفكير التأملي لطالبات الصف السادس االساسي ،والباقي يرجع إلى عوامل أخرى.
ويمكن تفسير ذلك الى أن التعلم في ضوء استراتيجية تسلق الهضبة ساعد الطلبة على التفكير التأملي واعمال عقله وربطه
وتنظيمه المهارات والمعلومات المتلقاه فشعر الطالب باالستمتاع كم ان هذه االستراتيجية ساهمت في تنمية تلك المهارات كما
تؤكد هذه االستراتيجية على الدور النشط الذى يقوم به الطلبة ،كما تعمل على المشاركة الفكرية التي تؤدى الى لغة التحاور وهذا
يتفق مع دراسة (عياصره )4530،
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اضافة ان مادة الفقه اإلسالمي ممكن اتاحة الفرصة للطلبة بان يدرسوا من خالل مجموعات يتخللها الحوار والمناقشة
والتفكير و المالحظة وهذه من صفات الفقه اإلسالمي وهذا يتفق مع دراسة ( الزعبى  ، )4532 ،ودراسة الشجيرى )4530،
النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثالث الذي ينص على":هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (0.02
≥  )αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية تسلق الهضبة في التطبيق القبلي والبعدي
الختبار المفاهيم الفقهية ؟
لإلجابة على هذا السؤال صيغت الفرضية البحثية التالية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≥ 0.02
 ) αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية تسلق الهضبة في التطبيق القبلي والبعدي
الختبار المفاهيم الفقهية.
وللتحقق من صحة الفرضية استخدمت الباحثان اختبار ت لعينتين مرتبطتين ) (Paired Sample T-testللكشف عن
وجود فروق دالة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية تسلق الهضبة في التطبيق القبلي
والبعدي الختبار المفاهيم الفقهية ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
الجدول ( : ) 16داللة الفروق في اكتساب المفاهيم العقائدية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي
تعلمن الرسوم المتحركة وأقرانهم في المجموعة الضابطة اللواتي لم يتعلمنها في االختبار البعدي
المتوس
المجموعة

العدد

ط
الحسابي

المفاهيم الفقهية

االنحراف

قيمة

قيمة

المعياري

((T-test

sig

قبلية

22

32736

87531

بعدية

22

15755

337412

27862

5755
5

مربع

الداللة

ايتا

اإلحص
ائية

57662

دالة
إحصائياً

** قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية ( )28ومستوى داللة (4725 = )5753
* قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية ( )28ومستوى داللة (376. = )5750
يتضح من الجدول السابق أن قيمة ( )Tالمحسوبة أكبر من قيمة ( )Tالجدولية ،وأن قيمة ( )Sigأقل من مستوى الداللة
عند( )5750و(،)5753
وهذه النتيجة اإلحصائية تعني وجود فروق ذات داللة بين بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست
باستراتيجية تسلق الهضبة في التطبيق القبلي والبعدي الختبار المفاهيم الفقهية ولمعرفة ما إذا كان الفرق نتيجة الصدفة أم أنه فعالً
ناتج عن تأثير المتغير المستقل وهو استراتيجية تسلق الهضبة تم حساب حجم األثر (مربع إيتا) حيث كان حجم األثير المحسوب
أكبر من القيمة  574لمربع إيتا ،أي وجود حجم تأثير كبير جداً ،ما يعني أن استراتيجية تسلق الهضبة لها تأثير كبير يقدر بما
نسبته  %6672في تنمية المفاهيم الفقهية لطالبات الصف السادس األساسي ،والباقي يرجع إلى عوامل أخرى.
وربما يرجع ذلك أن استراتيجية تسلق الهضبة ساعدت الطلبة على إثارة الرغبة في التعلم وتولديهم الشعور بالتفكير من
أجل اكتساب المفاهيم الفقهية مما جعلهم يبحثون وتقصون عن المعلومات ،بذلك كله يتضح أن الطالبة هي المحاور والمناقش
وكذلك لربما استخدمت المعلمة بأسلوبها القصص بالحوار والمناقشة مما ساعدت في تنمية مهارات التفكير ،فهي تدعو العقل الى
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التأمل والمالحظة باستخدام البراهين وممارسة الطالبة للبراهين فهذا يكسب المفاهيم ومهارات التفكير التأملي وهذا يتفق مع نتيجة
(الكرخى ) 4530 ،و(على.)453.،
النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الرابع الذي ينص على:
"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.02بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي
درست باستراتيجية تسلق الهضبة في التطبيق القبلي والبعدي الختبار التفكير التأملي ؟ لإلجابة على هذا السؤال صيغت
الفرضية البحثية التالية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.02بين متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية تسلق الهضبة في التطبيق القبلي والبعدي الختبار التفكير التأملي.
وللتحقق من صحة الفرضية استخدمت الباحثان اختبار ت لعينتين مرتبطتين ) (Paired Sample T-testللكشف عن
وجود فروق دالة بين متوسطي درجات طالبات المجم وعة التجريبية التي درست باستراتيجية تسلق الهضبة في التطبيق القبلي
والبعدي الختبار التفكير التأملي ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
الجدول ( :)17داللة الفروق في اكتساب المفاهيم العقائدية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتى
تعلمن الرسوم المتحركة وأقرانهم في المجموعة الضابطة اللواتى لم يتعلمنها في االختبار البعدي
المتوس
المجموعة

العدد

ط
الحسابي

التفكير التأملي

االنحراف

قيمة

قيمة

المعياري

((T-test

sig

قبلية

22

07.3

178.4

بعدية

22

317.2

.7215

272.6

5755
5

مربع

الداللة

ايتا

اإلحص
ائية

576.2

دالة
إحصائياً

** قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية ( )28ومستوى داللة (4725 = )5753
* قيمة ( )tالجدولية عند درجة حرية ( )28ومستوى داللة (376. = )5750
يتضح من الجدول السابق أن قيمة ( )Tالمحسوبة أكبر من قيمة ( )Tالجدولية ،وأن قيمة ( )Sigأقل من مستوى الداللة
عند( )5750و(،)5753
وهذه النتيجة اإلحصائية تعني وجود فروق ذات داللة بين بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست
باستراتيجية تسلق الهضبة في التطبيق القبلي والبعدي الختبار التفكير التأملي ولمعرفة ما إذا كان الفرق نتيجة الصدفة أم أنه فعالً
ناتج عن تأثير المتغير المستقل وهو استراتيجية تسلق الهضبة تم حساب حجم األثر (مربع إيتا) حيث كان حجم األثير المحسوب
أكبر من القيمة  574لمربع إيتا ،أي وجود حجم تأثير كبير جداً ،ما يعني أن استراتيجية تسلق الهضبة لها تأثير كبير يقدر بما
نسبته  %6.72في تنمية التفكير التأملي لطالبات الصف السادس االساسي ،والباقي يرجع إلى عوامل أخرى.
معنى ذلك أن استراتيجية تسلق الهضبة زادت من دافعية التعلم وطورت من مهارات الطلبة الفكرية وبناء عالقات اجتماعية،
وممكن تم بناء المهارات التأملية ذاتيا من الطالب مما أدى الى اكتساب مهارات التفكير التأملي ،وهذا جعل حصة المدرسة أكثر
متعه ومقدرة على توليد االفكار وحرية التفكير.
النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الخامس الذي ينص على:
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"هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.02بين المفاهيم الفقهية والتفكير التأملي لدى
طالبات الصف السادس االساسي؟ لإلجابة على هذا السؤال صيغت الفرضية البحثية التالية:
ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.02بين المفاهيم الفقهية والتفكير التأملي لدى
طالبات الصف السادس االساسي.
وللتحقق من صحة الفرضية استخدم الباحثان اختبار بيرسون ) (Person-testللكشف عن وجود عالقة دالة بين المفاهيم
الفقهية والتفكير التأملي لدى طالبات الصف السادس االساسي ،وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
جدول ( :)18اختبار بيرسون
المفاهيم الفقهية
التفكير
التأملي

معامل

قيمة

االرتباط

sig

الداللة
اإلحص
ائية

يتضدددح من الجدول السدددابق أن قيمة معامل االرتباط يسددداوي  0.827والقيمة االحتمالية  sigتسددداوي  0.000وهي أقل من
مسددددددتوى الدداللة  0.02مما يشددددددير على وجود عالقة ارتباطية بين المفاهيم الفقهية و التفكير التأملي لدى طالبات الصددددددف
السدددادس االسددداسدددي وتبين أنها ايجابية بينهما وقوية ألنها تفوق  0.12كمؤشدددر لقياس وقوة االرتباط وبذلك نقبل الفرضدددية
البديلة .
ويتضح فعالية استراتيجية تسلق لهضبة من خالل معامل االرتباط السابق ويفهم من ذلك أن الطلبة حققوا تحسنا ّ ملحوظا في
ادائهم المعرفي والمهارى وربما هذا يرجع الى توظيف هذه االستراتيجية من قبل المعلمة توظيفا سليما.
فالعالقة بين التفكير التأملي والمفاهيم الفقهية عالقة ايجابية مما يدلل على ان تنمية مهارات التفكير التأملي زاد من اكتساب
المفاهيم الفقهية عند أفراد المجموعة التجريبية وهذا يتفق مع دراسة ( الزعبي )4532 ،ودراسة (هادى .)4532
ويمكن القول ان هذه االستراتيجية ساعدت في تحسين اكتساب المفاهيم بشكل كبير ،ووجود العالقة االرتباطية يوضح االثر
في زيادة تنمية المفاهيم الفقهية ،ألنها اعمال العقل والتفكير وأثارة االسئلة .بذلك يتضح فاعليتها من خالل معامل االرتباط ،ويفهم
من ذلك ان الطلبة حققوا تحسنا ملحوظا في ادائهم وفقا لنتائج الدرجات وهذا يرجع االسس العلمية لهذه الطريقة

التوصيات:
.3ضرورة إجراء دورات تدريبية لتدريب المعلمين قبل الخدمة وأثنائها على طرق وأساليب تدريس المفاهيم الفقهية.
 .4ضرورة االستفادة من استراتيجية تسلق الهضبة في تدريس باقى فروع التربية اإلسالمية.
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 .1تبني معلمي التربية االسالمية استخدام استراتيجيات تسلق الهضبة كأحد مصادر التعلم.
.2تدريب معلمى التربية اإلسالمية على االستراتيجيات الحديثة من خالل عقد دورات خاصة لهم ،وعدم التقيد باالستراتيجيات
القديمة.
. 6التأكيد علت تعلم مهارات التفكير بشكل عام ومهارات التفكير التأملى بشكل خاص من خالل تضمينها منهاج التربية االسالمية.

المقترحات:
 .3إجراء دراسات مماثلة لمعرفة درجة اكتساب طلبة الصفوف األَساسية العليا لمفاهيم (العقيدة ،األخالق ،السيرة ).التي
درسوها في الصفوف الّثالثة األُولى.
 .4إجراء دراسة أخرى تبين العالقة بين مدى امتالك المعلمين للمفاهيم الفقهية واكتساب طلبتهم لها.
 .1إجراء دراسات مماثلة على صفوف وموضوعات وفروع التربية االسالمية تتناول هذه االستراتيجية.

المراجع:
ابو خديجة ،أفنان عبدالحميد (  .) 4532أثر توظيف إستراتيجية المجموعات الثرثارة في تنمية المفاهيم الفقهية لمبحث
التربية اإلسالمية لدى طالبات الصف العاشر ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة االسالمية
األغا ،إحسان خليل(  .)4554البحث التربوي  ،ط  ،2غزة
أيوب باسمة ( .)4531فاعلية استراتيجية تدريسية قائمة على المقارنة لدى طلبة الصف العاشر األساسي في اكتساب المفاهيم
الجغرافية وتنمية التفكير التأملي لديهم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القدس
بربخ ،أشرف وبعلوشة ،غادة ( .)4536فاعلية توظيف الرسوم المتحركة في اكساب المفاهيم العقدية واالتجاه نحوها لدى
طالبات الصف الخامس االساسي في التربية االسالمية ،ع ،3 .مجلة جامعة الخليل للبحوث :العلوم اإلنسانية .مج-42 ،33 .
.08
البدراني  ،سجى ،حميد صدام( .)4538أثر استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في اكساب طالبات الصف الرابع العلمي
المفاهيم االسالمية وتنمية تفكيرهن التأملي ،العدد ،48 :مجلة العلوم النفسية3308-3340 ،
الجالد ،والدليمى ( .) 4538أثر استخدام استراتيجية دورة التعلم السباعية في تحصيل طلب الصف الثامن األساسي لوحدة
الفقه وتنمية مهارات التفكير االستنباطي لديهم ،المجلة الدولية لألبحاث التربوية ،جامعة االمارات ،ع( ، )3مج ( ،)24يناير-60
2.
الجالد ،ماجد(  .) 4552تدريس التربية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب العلمية ،ط،3عمان  ،دار .المسيرة.
الجنديل ،دعاء ( .)4534أثر استراتيجية تسلق الهضبة في اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى طالبات الصف األول المتوسط،
رسالة ماجستير ،الجامعة المستنصرية .كلية التربية األساسية ،العراق.
الراوي ،زيد محمد حسين عالوي (  .)4532أثر استراتيجية تسلق الهضبة في اكتساب بعض المفاهيم البالغية عند طالبات
الخامس األدبي واالحتفاظ بها  ،رسالة ماجستير غبر منشورة  ،جامعة تكريت.
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الراوي ،محمد جمال عباس( .)4532مستوى تضمين مهارات التفكير التأملي في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية
في العراق  :دراسة تحليلية رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت .كلية العلوم التربوية.
رسالن ،مصطفي ( .)4555التربية االسالمية  :أسسها  ،طرائقها  ،كفايات معلمها  ،القاهرة  :دار الثقافة للنشر والتوزيع
الرملى ،إسالم طارق عبد الرحمن ( .).4533أثر توظيف المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم الفقهية واالتجاه نحوها لدى
طالبات الصف الحادي عشر في محافظة غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة االسالمية
ريان ،محمد هاشم ( .)4534استراتيجيات التدريس لتنمية التفكير و حقائب تدريبية ،ط، 3العين :مكتبة الفالح للنشر
والتوزيع.
الزدجالي ،ميمونة درويش (. )4532درجة اكتساب طالبات الصف العاشر للمفاهيم الفقهية المتعلقة بالمرأة مجلة الدراسات
التربوية والنفسية 164 -128 ،)4( 8
الزعبى ،ابراهيم( .)4532أثر استخدام إستراتيجية الهضبة في تدريس وحدة الفقه اإلسالمي على تحصيل طالب الصف
العاشر األساسي في قصبة المفرق ،مجلة دراسات تربوية  ،المجلد 23ملحق3،
الزويني ،ابتسام صاحب موسى واالسدي ،زينة جبار غني ( )4531أثر إستراتيجية دائرة األسئلة في تحصيل طالبات
الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص مجلة جامعة بابل مجلة جامعة بابل ،المجلة :المجلد  43 :العدد -146: ،6 :
1..
ساجت ،محمد مهدي (.) 453.فاعلية استراتيجية بوست وبرينان في تحصيل وتنمية التفكير التأملى لدى طالب الصف
الخامس األدبي في مادة الجغرافية مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ،جامعة بابل كانون أول ،العدد16،
سعد ،محمود ( .)4553التربية العملية بين النظرية والتطبيق ،ط ،3عمان :دار الفكر
السعودى ،خالد عطية ( )4534درجة اكتساب طلبة الصف الرابع األَساسي للمفاهيم العقدية الواردة في كتب الّتربية
اإلسالمية للصفوف الّثالثة األُولى في لواء بصيرا ،دراسات العلوم التربوية ،مج  ، 12العدد ، 4ص.26.-203
السعيدى ،عوض مبرد (  )453.درجة تضمين مهارات التفكير التأملي في كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع في دولة
الكويت ،رسالة ماجستير غير منشوره، .جامعة آل البيت .كلية العلوم التربوية األردن
سليمان ،عبد هللا )453.( .ف اعلية برنامج قائم على المدخل التأملي في تنمية بعض مفاهيم العقيدة في مادة التربية اإلسالمية
لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي) ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية بنى سويف
السهلي ،عبد هللا ( ) 3241تحصيل طالب الصف الثالث الثانوي (شرعي) مفاهيم مصطلح الحديث ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة الملك سعود.
الشاهر تحسين علي حسين (  ).4530أثر تسلق الهضبة وجيرالش -وآيلي في تحصيل طالب الرابع العلمي في قواعد اللغة
العربية مجلة العلوم االنسانيه القادسيه القادسية للعلوم االنسانية : ISSNالمجلد  38 :العدد  1-4 :الصفحات  106-142 :جامعة
القادسية جامعة القادسية
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الشجيرى ،ياسر ( ) 4530أثر استراتيجية اإلدراك المنفصلة في تنمية التفكير التأملي لدى طلبة أقسام القرآن الكريم والتربية
اإلسالمية في مادة الفقه اإلسالمي ،مجلة البحوث التربوية والنفسية مجلة البحوث التربوية والنفسية ،العدد  ،26 :جامعة بغداد ،
المجلد38.-322 ، 34،
الشمرى ،هدى ( )4551استراتيجيات تدريس التربية االسالمية ،غزة :دار الشروق.
الصوالحى ،مها ( ) 453.أثر الدمج بين استراتيجيتي تسلق الهضبة والمنظم المتقدم لدى طلبة الصف العاشر في تنمية
قدرتهم المكانية وتنورهم الجغرافي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القدس
عبد المظفر ،نضال عيسى ،الفتلي .سماح عبد الكريم عباس ( .)4532فاعلية استراتيجيتي تسلق الهضبة ومثلث االستماع
في تحصيل مادة المختبر التعليمي لدى طلبة المرحلة الرابعة في قسم الفيزياء ،مجلة كلية التربية االساسية للعلوم التربوية والنفسية
جامعة بابلالعرابي ،عبير ( .)4538واقع تدريس معلمات الت ربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية لمهارات التفكير التأملي بمدينة مكة
المكرمة مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية  -المجلد التاسع  -العدد الثاني  -شعبان  3212ه  -مايو  4538م
عرار ،رقية ( .)4532أثر برنامج تعليمي قائم على النظرية البنائية في اكتساب المفاهيم وتنمية مهارات التفكير التأملي في
مبحث التربية اإلسالمية لدى طالبات الصف العاشر األساسي في فلسطين ،رسالة دكتوراه غير منشوره ،الجامعة األردنية .كلية
الدراسات العليا ،األردن
عفانة ،عزو ( )4555حجم التأثير واستخداماته في الكشف عن مصداقية النتائج في البحوث النفسية والتربوية ،العدد الثالث
مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية (بيرسا)
العفون ،نادية ،عبد الصاحب ،منتهي( .)4534التفكير ( أنماطه ونظرياته وأساليب تعليمه وتعلمه ) دار صفاء للنشر
والتوزيع،
على ،محمد ( .)453.اثر استراتيجيتي عظم السمك وتسلق الهضبة في اكتساب المفاهيم التاريخية واستبقائها لدى طالبات
الصف االول المتوسط .مجلة االستاذ  ،العدد،441مج 4ص 404-440
العموش ،سليمان ( )4530أثر استخدام استراتيجيتي الهضبة واألسئلة السَّابرة في اكتساب طلبة الصَّف العاشر األساسي
للمفاهيم الكيميائية ودافعيتهم نحو الكيمياء ،كلية العلوم التربوية ،جامعة ال البيت
عياصرة ،عطاف ( .) 4530أثر استخدام استراتيجية الخرائط المفاهيمية في اكتساب المفاهيم الفقهية وتنمية مهارات
التفكير التأملي لدى عينة من طالبات المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث (( )8العلوم
االنسانية) المجلد 42
العياصرة ،وليد ( .)4535التربية اإلسالمية واستراتيجيات تدريسها وتطبيقاتها العلمية ،ط ، 3عمان :دار الميسرة.
الفرج ،عبد الرحمن ( .)3241أساليب وطرق تدريس التربية االسالمية ،الرياض :مكتبة الحميضى
قاسم ،محمد و الظنحانى ،محمد  )4530( ،تدريس التربية االسالمية.ط3عالم الكتب  ،القاهرة
القواسمى ،ياسين (  ) 4532درجة ممارسة مهارات التفكير التأملي في ضوء بعض المتغيرات لدى معلمي التربية
اإلسالمية للمرحلة الثانوية في األردن ،العدد  ، 4مجلة دراسات الجامعة االردنية  ،المجلد . 26
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الكرخي ،عدوية محمد مسعود( ) 4530أثر استراتيجية تسلق الهضبة في تحصيل طالبات الصف الخامس األدبي في مادة
التاريخ األوربي الحديث والمعاصر جامعة ديــــــــالى كلية التربية للعلوم االنسانية العدد ( ،)60مجلة ديالى للبحوث االنسانية
مدكور ،على ( .)4554منهج التربية االسالمية في التصور اإلسالمي ،ط،4القاهرة  :دار الفكر العربى.
موسى ،مصطفي (  )4554االتجاهات الحديثة في طرق تدريس التربية االسالمية ،العين  :دار الكتاب العربى .
نبي ،مولود حمد و الخالدى عامر خالد ( )4530فاعلية استراتيجية تسلق الهضبة في تحصيل طالب الصف العا شر
االعدادي من الناطقين بغير اللغة العربية في مادة الضوابط اللغوية
النعانعة ،إبراهيم علي  ،الكيالني أحمد محي الدين( )4538أثر نموذج مارازنو في اكتساب المفاهيم الفقهية وتنمية مها ا
رت التفكير العليا لدى طلبة الصف الثامن األساسي في مبحث التربية اإلسالمية واتجاهاتهم نحو في األردن ،العدد  ،4مجلة
دراسات ،العلوم التربوية ،المجلّد .20
هادي ،ثابت كامل ( ) 4532أثر مهارات التفكير التأملي في األداء التعبيري لدى طالب الصف الرابع العلمي العدد38/مجلة
كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ،جامعة بابل كانون أول.
الهاشمى ،عبد الرحمن ،اخرون. ) 4535( .استراتيجيات معاصرة في تدريس التربية االسالمية ،دار عالم الثقافة للنشر
والتوزيع
يونس ،فتحي ،وأحمد محمود وابراهيم ،مصطفي ( )3222التربية الدينية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة ،ط  3القاهرة:
عالم الكتب.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2020د .أشرف عمر بربخ ،إسالم حميد الصوفي ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
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البالغة الجديدة
من الثقافـة الغربيـة إلى الثقافـة العربيـة

إعداد الباحث /منير بورد

طالب باحث بسلك الدكتوراه ،مختبر الكتابات األدبية واللسانية بالمغرب ،المدرسة العليا لألساتذة – جامعة
محمد الخامس بالرباط – المغرب
Email: mounir.b2009@gmail.com

ملخص
يتكون المقال من محورين اثنين :يحدد األول مفهوم البالغة القديمة ويقف بشكل موجز على تاريخها ويتتبع
أبرز إسهاماتها ،ومن ثم يرصد موقع المنجزات البالغية الحديثة (البالغة الجديدة) من هذه اإلسهامات معتمدا في ذلك
على جملة من المراجع المتخصصة في هذا المجال.
ويجيب المحور الثاني عن سؤال أساسي مترتب عن المحور األول وهو :هل يمكن الحديث عن بالغة عربية جديدة؟
وإن كان ثمة من حضور لهذه البالغة فما هو موقعها من الجهود التي قام بها البالغيون الغربيون؟
من هذا المنطلق اتجهت العناية في هذا المحور إلى تحديد أهم المساهمات البالغية العربية الحديثة وتصنيفها إلى مجاالت
وتوجهات تبعا لطبيعة الموضوع وزاوية النظر.
الكلمات المفاتيح :البالغة ،البالغة القديمة ،البالغة الجديدة ،خطاب ،حجاج
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Abstract
The article revolves around two main axes. The first axis deals with the concept of
“Ancient Rhetoric”, and mentions some of its prominent contributions, while locating the
modern rhetorical achievements (i.e., the New Rhetoric) as one of the aforementioned
contributions based on a number of specialized references.
The second axis sheds light on an important question that follows from the first axis,
namely: is it possible to talk about a New Arab Rhetoric? If so, where is this new rhetoric
located in relation to the efforts made by Western Rhetoricians? To this end, the second axis
has been devoted to determining the main contributions of the New Arab Rhetoric, and
classifying them into areas and trends depending on the nature of the subject and the
perspective from which it is studied.

Key words: Rhetoric – Ancient Rhetoric – New Rhetoric – Discourse - Argumentation
مقدمة
إن القول بالبالغة الجديدة يقتضي وجود بالغة قديمة ،وهذه البالغة القديمة هي األساس الذي انبنت عليه جهود
البالغيين المحدثين ،وعليه فإن أي حديث عن هذه الجهود التي تندرج ضمن ما يسمى بالبالغة الجديدة يفرض العودة
إلى البالغة الغربية القديمة والوقوف على تاريخها وإبراز إسهاماتها ألجل تحديد موقع المنجزات البالغية الحديثة من
هذه اإلسهامات ،سيما وأن جل الدراسات البالغية الغربية الحديثة اتجهت باألساس إلى بعث المأثور الخطابي األرسطي
في ضوء التطور الكبير الذي عرفته النظريات اللسانية ،حيث اتجهت عناية البالغيين الغربيين إلى إعادة قراءة البالغة
األرسطية بغية بناء نظرية بالغية حديثة لتحليل مختلف أصناف الخطاب ،وقد أفرز ذلك مجموعة من التوجهات المتباينة
ظلت رغم اختالف زوايا نظرها وفية للمبادئ النظرية التي وضعها أرسطو في مؤلفاته خاصة في كتابه "الخطابة" ،وقد
أكد روالن بارت هذا الحضور المركزي للبالغة األرسطية في الجهود البالغية الحديثة قائال إن" :صفة قديم ال تعني أنه
توجد اليوم بالغة جديدة ،بل باألحرى تقابل البالغة القديمة هذا الجديد الذي لم يتحقق بعد :فال يزال العالم مليئا بشكل ال
يصدق بالبالغة القديمة" (بارت ،4891،ص .)03
وقد انعكس هذا االهتمام بالبالغة القديمة في الثقافة الغربية على البالغة العربية ،بحيث حاول مجموعة من البالغيين
العرب السير على المنوال نفسه؛ إذ انصرف اهتمامهم إلى إعادة قراءة التراث البالغي بهدف إخراجه من حالة الجمود
والركود الذي عرفه في عهد السكاكي ومن سار على دربه من الشراح والملخصين من جهة ،وبناء نظرية بالغية عربية
حديثة لتحليل مختلف أنواع النصوص من جهة ثانية.
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وتجدر اإلشارة هنا إلى أن البحوث العربية في مجال البالغة اتخذت مواقفه متباينة من المنجز الغربي المعاصر؛ يمكن
حصرها في ثالثة مواقف أساسية :أولها اهتم بنقل مبادئ هذا المنجز ونتائجه إلى القارئ العربي من خالل الترجمة
والعرض والتلخيص ،وثانيها حاول تطبيق هذه المبادئ على مدونات عربية ،في حين عمل الموقف الثالث على التوفيق
بين المنجز العربي والمنجز الغربي وتجاوز مجرد اإلفادة من هذا األخير إلى تطوير نظرية بالغية عربية حديثة تنطلق
من حاجات المجتمع العربي باألساس.

أهداف البحث
-

الوقوف على المحطات الكبرى في تاريخ البالغة الغربية؛

-

تحديد الجوانب التي اتجهت إليها عناية البالغيين المعاصرين في قراءة المأثور األرسطي؛

-

الوقوف على االتجاهات البالغية التي أفرزتها عملية قراءة البالغة األرسطية؛

-

بيان أثر المنجز الغربي المعاصر على الدراسات البالغية العربية الحديثة؛

-

تحديد أهم المساهمات البالغية العربية الحديثة وتصنيفها إلى مجاالت وتوجهات تبعا لطبيعة الموضوع وزاوية
النظر.

يقصد عادة بالبالغة القديمة ذلك المأثور الخطابي الغربي الذي نشأ في أحضان المنازعات القضائية بين سكان
صقلية حول األرض بعد سقوط الطغاة الذين حكموها في بداية القرن الخامس قبل الميالد ،وقد عرف هذا المأثور مجموعة
من التحوالت والتطورات إلى أن استوى نسقا نظريا متكامال على يد أرسطو ،وظل هذا النسق مهيمنا على البالغة
الغربية حتى أصبحت تنتسب إلى أرسطو مباشرة.
وتفيد أغلب المراجع التي اهتمت بتاريخ البالغة الغربية أنها عرفت مجموعة من المراحل نختزلها في المحطات
التالية:
 .1مرحلة النشأة
تجمع أغلب الروايات المهتمة بالبالغة اليونانية على أن نشأة الخطابة ارتبطت بما شهدته صقلية من نزاعات قضائية
ترتبت عن مصادرة أمالك الصقليين لصالح المرتزقة في القرن الخامس قبل الميالد ،ومن ثم نبعت الحاجة إلى تعليم
وتعلم فن الخطابة للمطالبة باسترداد الملكيات؛ فظهرت مجموعة من الكتيبات اضطلع أصحابها بتقديم مجموعة من
القواعد من شأنها تحقيق النجاعة في الخطاب وبلوغ الغاية المتمثلة في اإلقناع ،لعل أهمها الكتيب التعليمي "لكوراكس"
و"تسياس" الذي اهتم بتعريف الخطابة واقتراح األجزاء المنظمة لمادتها.
 .2مرحلة الخطابة األثينية
بينما تتمثل المرحلة الثانية في الخطابة األثينية التي عرفت ازدهارا كبيرا على يد طائفتين اثنتين؛ أوالهما السفسطائيون
الذين ساهموا في الدفع بالخطابة إلى الخروج من إطارها الضيق من خالل تقسيمها إلى ثالثة أجناس خطابية (قضائية،
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استشارية ،احتفالية) ،وفتحها على مجموعة من المعارف الجديدة المتعلقة بالنحو والمعجم واألسلوب والوجوه البالغية،
وعليه اتجهت عنايتهم إلى "إكساب المتعلم مهارة الحجاج أي الدفاع عن آرائه وتفنيد آراء الخصم والقدرة على استمالة
الجمهور في الساحة العمومية أو في المحكمة" (بنوهاشم ،4341 ،ص  )98معتمدين في ذلك على آليات االستدالل
وتقنيات الحجاج التي وضع أسسها كل من "بروتاغوراس" و"جورجياس" ،وهكذا وصلت البالغة إلى قمة الغرور
واألنانية مع السفسطائيين إذ "صارت تعتقد السيطرة على العالم ومنافعه من خالل الكالم" (العمري ،4340 ،ص .)479
وتتمثل الطائفة الثانية في معلمي الخطابة الذين ساروا وفق النهج الذي خطه السفسطائيون ،وقد كان تعليمهم عمليا "يقدم
القواعد لكنه يركز أساسا على التطبيق ،فقد كانوا يعدون لتالمذتهم نماذج استهالالت للخطب واختتامات لها وأحيانا
مرافعات كاملة ،وقوائم أو صياغات للمواضع المشتركة وكلها مهيأة للحفظ والتقليد" (بنوهاشم ،4341 ،ص ،)489
ولكن هذا ال يعني أن إسهامات معلمي الخطابة انحصرت في تقديم نماذج تطبيقية للمتعلمين ،بل إنهم ساهموا في تطوير
هذا الفن من خالل مجموعة من المصنفات تناولت قضايا :الترتيب ،المواضع المشتركة ،الحجج ،األسلوب واإللقاء
الخطابي...
 .3مرحلة الخطابة األرسطية
وتتجلى المرحلة الثالثة – وهي األهم – في المرحلة األرسطية حيث ستنتظم الخطابة في نسق نظري من خالل كتاب
الخطابة ألرسطو الذي عمل على تحديد المبادئ والقواعد واإلجراءات التي توجه هذه الممارسة ،وعليه اتجهت عنايته
إلى تعريف الخطابة تعريفا أكثر دقة وأكثر علمية بقوله إنها القدرة على الكشف في كل حالة عن المقنع الكامن فيها ،وهو
بذلك يضفي عليها "طابعا نظريا يسمو بها عن الطابع التجريبي الذي وسم محاوالت تقعيدها قبله" (بنوهاشم،4341 ،
ص  )430؛ إذ يحدد ماهيتها باعتبارها قدرة عقلية كما يحدد وظيفتها المتمثلة في الكشف عن وسائل اإلقناع الكامنة في
كل موضوع.
ويتوقف اإلقناع عند أرسطو على ثالثة عناصر أساسية" :أوال أخالق القائل وهو ما يمكن أن نسميه بحجة اإليتوس
 ،Ethosوثانيا تصدير السامع في حالة نفسية ما ،وهو ما يمكن أن نسميه بحجة الباتوس  ،Pathosوثالثا القول نفسه من
حيث هو يثبت أو يبدو أنه يثبت وهو ما يمكن أن ننعته بحجة اللوغوس  ،Logosأي الكالم  /أو العقل" (صولة ،نظرية
في الحجاج :دراسات وتطبيقات ،4344 ،ص  ،)74وعلى هذا جاءت أجناس الخطابة الثالثة :الخطبة المشورية ،الخطبة
المشاجرية ،الخطبة التثبيتية.
وهكذا يكون أرسطو قد رد االعتبار للخطابة واستطاع أن يشيد لها صرحا نظريا من خالل حرصه على تعريفها تعريفا
جامعا ما نعا وتحديد مبادئها وأهدافه .ويمكن أن نكيز في هذه المراحل الثالث بين فترتين؛ أوالهما فترة ما قبل التنظير
وتشمل البدايات األولى للخطابة أي الخطابة الصقلية واألثينية ،والثانية هي فترة التنظير مع أرسطو الذي ميز بين
الخطابة باعتبارها ممارسة والخطابة باعتبارها علما.
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 .4مرحلة الركود والكساد أو موت البالغة
أخذت البالغة األرسطية أو الخطابية تتراجع شيئا فشيئا منذ أواخر القرن السادس عشر الميالدي ،وبلغت نوعا من الكساد
والركود في القرن التاسع عشر ،ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل لعل أهمها بروز الفلسفة الديكارتية وغلبة التوجه
الرومانسي في أوائل القرن التاسع عشر ،والذي كان رواده ينظرون إلى البالغة "شزرا ويلصقون بها كل التهم في جمود
األدب ،إذ لم يعد لها في نظرهم غير السهر على حماية كمشة من صور االستعمال التي ينعدم معها اإلبداع" (العمري،
أسئلة البالغة في النظرية والتاريخ والقراءة ،4340 ،ص  ،)94وقد ساهمت في ترسيخ هذه النظرة المستهجنة للبالغة
الفلسفة الوضعية التي بلغت أوجها في هذه الفترة ،وهكذا تراجع البعد الخطابي للبالغة لحساب البعد األسلوبي الذي
يختزل البالغة في مجموعة من الصور األسلوبية التي تؤدي وظيفة تحسينية تسهم في تحقيق جمالية اللغة األدبية ،وقد
أدى بها ذلك في نهاية المطاف إلى الموت إذ حذفت من المقررات الدراسية وأصبح ينظر إليها بوصفها مبحثا ال قيمة له.
 .5مرحلة البعث واإلحياء أو موت البالغة
إذا كانت البالغة القديمة هي هذا المأثور الخطابي األرسطي الذي عرف في أواخر القرن التاسع عشر حالة من الركود
والكساد ،فإن البالغة الجديدة هي مجموع الجهود التي قام بها البالغيون المحدثون لبعث هذا التراث؛ حيث دعا مجموعة
من الباحثين إلى "إعادة التفكير في البالغة الكالسيكية بمفاهيم بنيوية ألجل وضع بالغة عامة أو لسانية لدوال التضمين
صالحة للصوت المنطوق والصورة واإليماء" (بارت ،4891 ،ص  ، )8وهكذا انخرط الباحثون في عملية رد االعتبار
للتراث البالغي اليوناني ألجل بناء بالغة جديدة ،وترجع هذه النهضة البالغية إلى "األهمية المتزايدة للسانيات التداولية،
ونظريات التواصل والسيميائيات والنقد األيديولوجي ،وكذا الشعرية اللسانية في مجال وصف الخصائص اإلقناعية
للنصوص وتقويمها" (بليث ،البالغة واألسلوبية ،4888 ،ص .)44
وقد أفرز هذا االهتمام المتزايد بالبالغة القديمة مجموعة من التوجهات المتباينة حصرها األستاذ محمد العمري في ثالثة
توجهات؛ أولها حجاجي منطقي أو فلسفي يجر البالغة نحو المنطق ويمثله كتاب "مصنف في الحجاج ،البالغة الجديدة"
لبيرلمان وتيتيكا ،والثاني أسلوبي أدبي يجرها إلى الشعر عبر األدب ،وتمثله مجموعة من األعمال منها كتاب مشترك
بين أفراد جماعة "مي" بعنوان "البالغة العامة" ،والثالث خطابي سيميائي يروم تغطية المجال التواصلي ويمثله كتاب
"البالغة واألسلوبية" لهنريش بليث.
ولما كان المجال ال يستع لعرض هذه التوجهات الثالثة ،فإننا سنقتصر على التوجه الحجاجي المنطقي الذي تمثله جهود
الباحث البلجيكي شاييم بيرلمان ،الذي أعطى االنطالقة األولى لالهتمام بموضوع الحجاج والمنطق الصوري ،وذلك منذ
صدور أول كتاب له بعنوان" :البالغة والفلسفة :نحو نظرية للحجاج في الفلسفة" سنة  ،4884ثم كتابه المشهور الذي
ألفه بمعية أولبرخت تيتكا بعنوان "مصنف في الحجاج :البالغة الجديدة" وقد صدر بعد ذلك بست سنوات ،ويعد "جماع
تصانيف المؤلفين وزبدة أبحاثهما المتفرقة في مقاالت وكتب أخرى لهما وهو أكثرها شهرة واكتماال وإلماما بقضايا
الحجاج" (صمود ،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ،ص )489؛ إذ حددا فيه بدقة وتفصيل
نظريتهما المقترحة من خالل ثالثة أقسام تشكل لب هذه النظرية :أطر الحجاج ،منطلقات الحجاج ،تقنيات الحجاج،
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وقد عرضها شاييم بيرلمان بشكل مختصر في كتابه "إمبراطورية البالغة" الصادر سنة  4877أي ست سنوات قبل
وفاته ويعتبر "عصارة نظريته وخالصة خالصات أعماله ،سواء السابقة لصدور المصنف أو الالحقة له ،فكل أعماله
هي إما روافد تصب فيه أو امتدادات له" (بنوهاشم ،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان ،4341 ،ص  .)49ومنذ ذلك
الوقت أصبح الباحثون في مجاالت معرفية مختلفة (البالغة ،اللسانيات ،الفلسفة )...يهتمون بموضوع الحجاج اهتماما
كبيرا ،فألفوا فيه المصنفات والكتب والمقاالت وعقدوا له الندوات والملتقيات ،إيمانا منهم بأهمية هذا المبحث في توجيه
الرأي العام وبلورة الفكر المعاصر من جهة ،وفي تحديد مبادئ الحوار السليم النافع وترسيخ أخالقياته من جهة ثانية.
ومعلوم أن أهم إنجاز حققه شاييم بيرلمان من خالل أعماله هو "أنه أعاد للخطابة طابعها الفلسفي الذي حرمت منه عبر
قرون ،على يد أفالطون الذي اعتبرها مجرد سفسطة ،وبمساهمة من أرسطو نفسه ،الذي أبعدها عن الفلسفة حين فصلها
عن الجدل ...بهذا اإلنجاز ،أصبح بيرلمان ،بدون شك ،من أكبر مجددي الفكر اإلنساني المعاصر" (بنوهاشم ،نظرية
الحجاج عند شاييم بيرلمان ،4341 ،ص  ،)49فالمفهوم الذي اقترحه للحجاج هو نتاج إعادة النظر في التمييز الذي أقامه
أرسطو بين الحجاج الجدلي والحجاج الخطابي ،باعتبار األول مجاال فكريا خالصا ومداره على مناقشة اآلراء مناقشة
نظرية محضة لغاية التأثير العقلي المجرد ،ومعنى هذا أن المتكلم الذي يدافع عن موقف أو فكرة أو قضية ال يخاطب في
متلقيه سوى العقل ،ولكن بعيدا عن اإللزام والضرورة المنطقية ،بحيث يتميز الجدل عن البرهنة بكونه ينطلق من
المقدمات المشهورة وهي "القضايا التي اتفقت عليها آراء الجميع أو آراء طائفة خاصة ،ومن المسلمات وهي القضايا
التي يسلم بها الخصم ويقبلها وإن لم تكن صحيحة عند المستدل" (الحسيني ،4894 ،ص  ،)431أي أنه يستدل انطالقا
من المحتمل ،في حين تنطلق البرهنة من مقدمات ضرورية وملزمة .بينما اعتبر الحجاج الخطابي مجاال عاطفيا؛ بحيث
إذا كان األول يسعى إلى التأثير العقلي فإن الثاني يروم التأثير العاطفي في المتلقي ،ويسعى إلى استمالته "ولو كان ذلك
بمغالطته وخداعه وإيهامه بصحة الواقع على نحو تبدو معه الخطابة – من هذه الناحية على األقل – من قبيل التخييل"
(صولة ،الحجاج في القرآن  ،4334 ،ص  ،)49وهو ما جعل الخطابة مرتبطة بالمغالطة والخداع وجعلها متهمة بتزييف
الواقع وتشويه الحقيقة .ولما كان الحجاج قاسما مشتركا بين الجدل والخطابة باعتباره "سلسلة من األدلة تفضي إلى نتيجة
واحدة أو الطريقة التي تطرح بها األدلة" (صولة ،الحجاج في القرآن  ،4334 ،ص  ،)47فقد عمل شاييم بيرلمان على
تخليصه من التهمة التي رافقته في مختلف مراحله التاريخية وكانت سببا في تراجع الخطابة األرسطية وركودها ،ونقصد
هنا تهمة المغالطة والخداع والمناورة والتالعب بعواطف المتلقي وبعقله بغية دفعه إلى التسليم بالحكم المراد إقناعه به.
كما أنه خلصه من صرامة االستدالل المنطقي القائم على الضرورة واإللزام ،مقترحا بذلك مفهوما جديدا للحجاج قوامه
المعقولية وحرية االختيار؛ إذ هو "حوار من أجل حصول الوفاق بين األطراف المتحاورة ،ومن أجل حصول التسليم
برأي آخر بعيدا عن االعتباطية والالمعقول اللذين يطبعان الخطابة عادة بعيدا عن اإللزام واالضطرار اللذين يطبعان
الجدل .ومعنى ذلك كله أن الحجاج عكس العنف بكل مظاهره" (صمود ،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من
أرسطو إلى اليوم ،ص .)489
وهكذا يقوم مفهوم الحجاج عند شاييم بيرلمان على عنصر االحتمال الذي ال مجال فيه لحقيقة ثابتة ونهائية،

618

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

فهو مجال تطبعه المرونة والنسبية ألن الموضوع الذي ينشغل به هو الخطاب المتعلق بأمور الحياة والقضايا التي تطرحها
على الناس ،وهي قضايا ذات طبيعة خالفية ال يمكن الحسم فيها بواسطة الفكر البرهاني الذي تكون نتائجه نهائية وملزمة
للجميع ،وإنما بواسطة حجاج غاية ما يسعى إلى تحقيقه هو ترجيح حكم على آخر باالعتماد على حجج تبقى دائما عرضة
للتفنيد والحجة المضادة في ارتباط تام بالظروف والمالبسات المقامية ،إذ يتميز هذا الحجاج "الذي يستعمل طرق إثبات،
نفضل أن ندعوها بطرق إثبات بالغية عوضا عن جدلية – بسبب المعاني المختلفة لكلمة جدلي في الفكر الغربي – بكونه
ليس ضروريا وال قسريا إلزاميا ،وال يعرض لخاصية البداهة التي لطالما سعى إليها ديكارت .وهو أكثر أو أقل فعالية
مؤثرة بقدر ما تسمح فيه بكسب أو تعزيز تأييد أذهان المخاطبين نحو فرضيات  /أطروحات  /اعتقادات  /آراء مطروحة
للنقاش في سبيل الوصول التفاق عام بشأنها" (بيرلمان ،4343 ،ص .)41
وبهذا شكلت نظرية الحجاج أو البالغة الجديدة ،كما هو متداول في الدراسات الغربية ،قطيعة إبستمولوجية مع الفكر
الديكارتي الذي ال يؤمن إال بالبرهان ،ويأخذ بعقالنية واحدة هي العقالنية البرهانية المتمثلة في القياس المنطقي ويستبعد
األشكال العقالنية األخرى ،حيث دعا شاييم بيرلمان إلى ضرورة مراجعة هذه التصورات القائمة على الفكر الصوري
الصارم ،بوضع هذا النموذج المثالي المقترح على اإلنسان في مجال أعم يتمثل في الفكر الحجاجي ،الذي ينظم حواراتنا
ومناقشاتنا ويحدد اختياراتنا ويبرر أحكامنا وقراراتنا ،وهو وإن كان فكرا غير برهاني بالمعنى المذكور ،فهذا ال يعني
أنه غير منطقي فهو "يتوفر على أبنية وتقنيات خاصة يمكن اعتبارها موافقة لما هو عقالني ويتجاوز المعنى الشكالني
لهذه الكلمة .وال يشير هذا قطعا إلى العقل األزلي الثابت غير القابل للتغيير ،وإنما إلى كل ما له عالقة بالعقل البشري
المتعين ضمن أطره االجتماعية والزمانية التاريخية" (بيرلمان ،4343 ،ص .)08
وال يخفى أن الحجاج بهذا المفهوم القائم على "االحتمال" يرتكز باألساس على المأثور الخطابي األرسطي الذي بنى
تصوره للخطابة على نظرية الشبيه بالحقيقة ،التي ترى أن الحقيقة ال وجود لها في ذاتها وإنما هي ثمرة اتفاق بين الناس،
ومعنى هذا أنه ال وجود لحقيقة ثابتة ومطلقة ،ومن ثم فإن ما يدافع عنه المتكلم في خطابه من مواقف وآراء تبقى نسبية
وهشة على الدوام وقابلة للدحض والتقويض إذا ظهر حجاج مضاد ،ألنها مرتبطة برأيه الشخصي واعتقاده الخاص
والمالبسات المقامية ،وقد تتدخل في بنائها عناصر أخرى غير عقالنية كاألهواء والمصالح ...وعليه فإن "مجال الخطابة
هو الشبيه بالحقيقة والحديث في هذا المجال عن حقيقة ثابتة هو خروج عن نطاقها ،وفتح للباب على مصراعيه أمام قمع
الرأي اآلخر وأمام التحكم واالستبداد" (بنوهاشم ،بالغة الحجاج األصول اليونانية ،4341 ،ص  ،)88ولذلك فال مجال
هنا للقسر واإللزام على القبول برأي ما أو القيام بعمل معين ،وقد أكد شاييم بيرلمان هذا األمر في معرض حديثه عن
الفرق بين الفكر البرهاني والفكر الحجاجي – البالغي بقوله" :فالعقل والحرية اإلنسانية اللذان يمثالن شرط الحجاج
البال غي ،وكذلك التأييد ألطروحات المتكلم أو رفضها ،كلها تختلف تماما عن األنموذج الديكارتي األبدي الثابت غير
القابل للتغيير .فهي تنظر بعين االهتمام للفرد والقيم الخاصة به ،ولن يغيب عنها أن تضعه ضمن جماعته المحلية التي
صاغته وشكلته ،وهو بدونها سيكون عاجزا تماما" (بيرلمان ،4343 ،ص .)13
من هذا المنطلق عمل بيرلمان على بعث البالغة األرسطية وتطويرها وتوسيع مجالها لكي تصبح صالحة لدراسة مختلف
أنواع الخطاب ،ومنها الخطاب الفلسفي والقانوني،
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إذ لم يعد الحجاج من هذا المنظور مقتصرا على جمهور مباشر يجتمع في ساحة عامة كما هو الحال في البالغة القديمة،
وإنما أصبح موجها لمختلف أنواع المخاطبين بما في ذلك الذات المتكلمة نفسها عندما تكون في حوار داخلي حول
موضوع ما ،يقول بيرلمان" :لست من المهتمين بوجه خاص بالخطب الموجهة علنا إلى جمهور مستمع يحتشد في ساحة
التجمع العامة ( agoraمركز الحياة السياسية والفكرية والفلسفية والروحية في أثينا ،حيث يتبادل فيها الجميع اآلراء حول
المشاكل والقضايا المشتركة ،دون تمييز نخبوي بين العامي والسياسي والفيلسوف) أو في منتدى التجمع العام الروماني
( forumوهو مكان يضطلع بالوظيفة نفسها التي تقوم بها ساحة أغورا عند اآلثنيين) ،بل سأتوسع في نطاق أبحاثي حول
نظرية الحجاج ،لتشمل جميع أشكال الجمهور التي يمكن لنا أن نتصورها ،بدءا من عملية النقاش مع مخاطب واحد
وانتهاء بالنقاش الذي يجري أثناء عملية التفكير الذاتية األكثر خصوصية حيث يقوم الفرد خاللها بفحص منافع القضية
موضع النقاش من عواقبها في قرارة أعماقه" (بيرلمان ،نحو نظرية فلسفية في الحجاج ،4348 ،ص  ،)41وفي هذا
السياق يميز بيرلمان بين نوعين من الحجاج تبعا لنوعية الجمهور ،أولهما الحجاج اإلقناعي ويروم إقناع جمهور خاص
محدود ،وثانيهما حجاج اقتناعي يبتغي أن يسلم بما يعرضه كل ذي عقل ،ومن ثم فهو يتوجه إلى جمهور عام أو كوني
وهو "الذي يستحضره الخطيب دائما باعتباره مقياس القبول أو الرفض" (صمود ،أهم نظريات الحجاج في التقاليد
الغربية من أرسطو إلى اليوم ،ص  )034ولهذا فهو ملزم بتوظيف حجج ومقدمات كفيلة بتحقيق االقتناع وبالتالي اإلذعان
عند جميع أفراده ،وعليه فالحجاج االقتناعي عقالني مقارنة مع األول الذي يرتكز بشكل أساسي على مخاطبة الخيال
والعاطفة ،ويتموقع الحجاج الفلسفي في إطار الحجاج االقتناعي ،بحيث يخاطب الفيلسوف الجمهور الكوني بحجج أساسها
عقلي تجعل ما يعرضه مقبوال من طرف أي مخاطب أينما كان في الكون وكيفما كانت لغته وثقافته وديانته؛ فـ"لو لم يكن
الحجاج الفلسفي موجها دائما نحو الجمهور الكوني لما استطاع أن يقدم للفكر اإلنساني ،أفضل النماذج في حقل الفلسفة"
(بيرلمان ،فلسفة البالغة الجديدة ،4343 ،ص  ،)47وهو ما يمنح الخطاب الفلسفي قوة حجاجية تفوق أنواع الحجاج
األخرى ،ولكنها قوة ال ترقى بطبيعة الحال إلى البرهان الرياضي المنطقي الذي يؤدي إلى إرغام العقل وقسره وإلزامه
بما يعرض عليه.
وبناء على هذا حدد بيرلمان في كتابه المشترك مع زميلته أولبريخت تيتيكا "مصنف في الحجاج ،البالغة الجديدة"
من طلقات الحجاج ببيان أنواع المقدمات التي ينبغي أن ينطلق منها المتكلم في استدالله (الوقائع ،الحقائق ،االفتراضات،
القيم ،هرمية القيم ،المواضع) وطريقة صياغتها وانتقائها ،بحيث يجعل المهم منها بالنسبة لحجاجه حاضرا بقوة في أذهان
سامعيه ،وكذا طريقة عرضها في الخطاب؛ إذ ال يكفي أن ينتقي المتكلم هذه المقدمات ويقدمها بشكل عشوائي ،هكذا كيفما
اتفق ،لكي يحقق اإلذعان ويحرك اإلرادة عند المتلقي ،وإنما ينبغي أن يأخذ بعين االعتبار منهجية تقديمها في الخطاب،
ذلك "أن نجاعة العرض شرط ضروري لكل محاجة هدفها التأثير في جمهور السامعين بتهيئتهم للعمل المباشر سلوكا
وبتوجيه أذهانهم وجهة معينة فكرا" (صمود ،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ،ص ،)047
كما حدد مجموعة من التقنيات الحجاجية التي من شأنها أن تفضي إلى اقتناع الجمهور بمختلف أنواعه ،وقد قسمها إلى
صنفين اثنين؛ أولهما أسماه طرائق الوصل ويقصد بها مجموع الطرائق التي تصل بين عناصر مختلفة في األصل،
وتضم ثالثة أنواع من الحجج :حجج شبة منطقية ،حجج مؤسسة على بنية الواقع وحجج مؤسسة لبنية الواقع ،وكل نوع
من هذه األنواع الثالثة يتفرع بدوره إلى مجموعة من األدلة الجزئية،
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بينما يتمثل الصنف الثاني في الطرائق االنفصالية ويقصد بها مجموع التقنيات التي تروم الفصل بين عناصر مترابطة
في األصل تشكل كال ال يتجزأ أو "على األقل كال متضامنة أجزاؤه في نطاق نظام فكري واحد" (صمود ،أهم نظريات
الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ،ص  ،)047 - 041وهي كلها حجج تتسم بالمرونة ومعرضة للتفنيد
والدحض؛ فهي "ليست قسرية إلزامية ،ألننا نستطيع على الدوام أن نعارضها باستدالل في االتجاه المعاكس ،ويمكننا
دوما إثبات الجوانب التي تقع لصالح أطروحة ما أو ضدها ،وهذا ال يعني أبدا أن للجانبين نفس القيمة ،وإذا كان األمر
كذلك ،كيف يمكن لقاض يجب عليه دائما االستماع لشخصين اثنين للقضية نفسها من طرفي الدعوى النطق بالحكم"
(بيرلمان ،فلسفة البالغة الجديدة ،4343 ،ص .)07
وعليه فإن نظرية الحجاج أو البالغة الجديدة عند شاييم بيرلمان تقترح نموذجا حجاجيا لتحليل مختلف أصناف الخطاب،
بدءا من المحادثة اليومية العادية ،ووصوال إلى أرقى األشكال الحجاجية ممثلة في الخطاب الفلسفي ،كما أنها تنفتح على
بعض الخطابات التي يهيمن عليها البعد األدبي مقارنة مع البعد الحجاجي ،كما هو الحال بالنسبة للخطاب الشعري؛ فهو
وإن كان خطابا ذا طبيعة تخييلية فهو ال يخلو من قصد حجاجي ،غير أن "درجة الحجاجية في خطاب أدبي قد تقل مقارنة
بخطاب سياسي أو ديني أو إشهاري مثال" (مشبال ،البالغة والخطاب ،4341 ،ص  )480ذلك أن النص األدبي مهما
كان نوعه :شعرا ،رواية ،قصة ...يروم أثرا معينا تبعا للوظيفة التي يضطلع بها العمل األدبي (الوظيفة االنفعالية ،الوظيفة
التوجيهية ،الوظيفة اإلقناعية).
يترتب عن السابق قوله وجوب طرح سؤال أساسي :هل يمكن الحديث عن بالغة عربية جديدة؟ وإن كان ثمة
من حضور لهذه البالغة فما هو موقعها من الجهود التي قام بها البالغيون الغربيون؟
ال يتسع المقام للحديث عن البالغة العربية القديمة بل ليست هناك ضرورة كبيرة للعودة إليها مستقلة عن البالغة العربية
الحديثة ،التي تمحورت حول إعادة قراءة التراث البالغي العربي القديم؛ بحيث إذا كان البالغيون الغربيون قد أعادوا
قراءة البالغية اليونانية (ريطورية أرسطو) وأنتجوا ما يسمى بالبالغة الجديدة ،فإن بعض البالغيين العرب المعاصرين
حاولوا القيام بنفس األمر مع البالغة العربية اعتمادا على معطيات البالغة الجديدة؛ وهكذا انصرفت جهودهم إلى مجالين
اثنين:
 إعادة التأريخ للبالغة العربية من منظور حديث؛ دراسة بعض النصوص في ضوء البالغة الجديدة (المنجز البالغي الغربي)تمثل المجال األول مجموعة من الدراسات لعل أهمها كتاب "البالغة العربية :أصولها وامتداداتها" للدكتور محمد
العمري؛ الذي قام بقراءة نسقية شمولية للبالغة العربية بدءا من إرهاصات نشأتها األولى وصوال إلى قمة عطاءاتها مع
عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني ،محددا بذلك روافدها الكبرى وصلتها الوثيقة بجملة من المباحث والعلوم ،فمن
المعلوم أن البالغة تقاطعت منذ ميالدها عند اليونان مع المنطق واألخالق والسياسة واألدب ،وتداخلت عند العرب
المسلمين بالنحو والمنطق والنقد والتفسير ...فال تكاد تجد البالغة إال ملتبسة بغيرها من الحقول،
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وعليه فلكي يصل الباحث في هذا الميدان إلى تكوين صورة متكاملة للبالغة العربية ورسم خريطة واضحة المعالم
ألرضها عليه أن يلم بكافة روافدها من نقد وتفسير ودراسات شعرية وخطابية ...أي أن بحثه يتشعب إلى حد كبير.
وأيا كان األمر فإن قراءة األستاذ محمد العمري للتراث البالغي العربي تنم عن وعي تام بشمولية هذا العلم ورحابته،
بحيث كشفت عن أصوله وألقت الضوء على المناخ الثقافي والمذهبي والديني المتحكم في المشاريع البالغية الكبرى،
وبهذا فهي تروم فتح موقع للبالغة العربية في تاريخ البالغة العالمية.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه القراءة النسقية تقوم على جملة من المبادئ يمكن حصرها في ثالثة مبادئ أساسية؛ أولها
ما أسماه الباحث بــ "الحوار بين المشاريع والمنجزات" أي مقارنة ما تعهد به البالغي في مقدمة الكتاب بما سمحت
الظروف بإنجازه ،فكأنه يقول للبالغيين العرب :إن ما صرحتم به في مقدمات مؤلفاتكم شيء وما أنجزتموه شيء آخر،
وعليه فإن كتاب البالغة العربية "يحاور الكتابة غير النسقية باتجاهيها التراكمي واالنتقائي :االتجاه الذي يقدس القديم
ويسعى إلى إنتاجه ،واالتجاه الذي ينتقي منه لمعا خارج سياقها" (العمري ،4340 ،ص  ،)413وثانيها مبدأ "التراكم"
بحيث يرى العمري أن كل بالغي يستفيد من أعمال سابقيه بل ويبني عليها ،وهذا أمر طبيعي إذ المعرفة اإلنسانية بشكل
عام أشبه بالبناء يشيد طابقا فوق طابق يستفيد فيه الالحق مما أنجزه السابق ،وثالث هذه المبادئ "المبدأ البيداغوجي"
المتمثل في اعتماد جملة من األساليب البيداغوجية في تقديم المادة وتقليبها على أوجه مختلفة مستحضرا جمهورا واسعا
من القراء "من التلميذ في الثانوية العامة إلى الطالب في الدراسات العليا المتخصصة إلى اللساني المنطقي والفيلسوف
إلى المحامي المجتهد فضال عن الباحث المتخصص في األسلوبية" (العمري ،البالغة العربية ،4343 ،ص  ،)8ولعل
هذا ما يفسر االنتشار الكبير لهذا الكتاب إذ وجد على كبر حجمه وطبيعة موضوعه إلى القراء سبيال والقى لدى الباحثين
المتخصصين رواجا.
ويمكن اإلشارة أيضا في هذا الجانب إلى كتاب "التفكير البالغي عند العرب ،أسسه وتطوره إلى القرن السادس" لحمادي
صمود الذي عمل على قراءة التراث البالغي من منظور حداثي لساني ينظر إليه من "منطق التفاعل بينه وبين الحداثة
قصد فهمه في ذاته واستجالء أبعاد النظرية األدبية التي يتضمنها ثم لمحاصرة مظاهر المعاصرة فيه التي يمكن
استحضارها اليوم للمساهمة في تغذية النقاش القائم حولنا في هذه القضايا" (صمود ،التفكير البالغي عند العرب،4894 ،
ص .)44
وعليه اتجهت عنايته إلى دراسة أطوار البالغة العربية على مدى يزيد على ستة قرون معتمدا في ذلك على ما أسماه
بنقطة االرتكاز في البالغة العربية ،بحيث يرى أن مؤلفات الجاحظ تشكل هذه النقطة ومن ثم فإن محاولة التأريخ للبالغة
العربية تقتضي األخذ بعين االعتبار الجهود النظرية للجاحظ التي تعد أساس التفكير البالغي عند العرب؛ فمن المعلوم
أن مؤلفاته شكلت "مصب قرون من النشاط البالغي ومجمع أهم انطباعات العرب البيانية وأحكامهم وصورة عما كان
يدور في عصره" (صمود ،التفكير البالغي عند العرب ،4894 ،ص .)41
من هذا المنطلق قسم الباحث دراسته إلى ثالثة أبواب أولها يحمل عنوان "البالغة قبل الجاحظ" وقد خصصه لبيان
العوامل الثقافية والفكرية والدينية التي ساهمت في نشأة التفكير البالغي عند العرب،
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أي مجمل العوامل التي "حملت الناس على التفكير في اللغة تفكيرا معياريا جماليا يترصد عناصر الجودة فيها ويصف
األساليب ويصنفها معتمدا على ما بينها من تفاعل" (صمود ،التفكير البالغي عند العرب ،4894 ،ص  ،)44وثانيها
يحمل عنوان "الحدث الجاحظي"وقد وقف فيه على األسس الكبرى التي يقوم عليها المشروع البالغي عند الجاحظ بدءا
بخصائص المادة البالغية في مؤلفاته ومرورا بمفهوم البيان في نظريته ووصوال إلى خصائص ومقومات الكالم البليغ،
في حين يحمل الباب الثالث عنوان "البالغة بعد الجاحظ إلى القرن السادس" حيث يتتبع المؤلف المساهمات البالغية بعد
الجاحظ عند كل من ابن قتيبة والمبرد وابن المعتز والجرجاني والسكاكي ،مركزا بذلك على القضايا األساسية التي
أثارتها ممارسة العرب للبعد اإلنشائي في اللغة.
والمالحظ أن التأريخ للبالغة العربية من هذا المنظور استفاد بشكل كبير من النظريات اللسانية الحديثة ،ويظهر ذلك
بجالء في اآلليات المنهجية المعتمدة في التعامل مع الموروث البالغي والنقدي العربيين ،فاألستاذ حمادي صمود اعتمد
في قراءته للبالغة العربية على ما أفرزته علوم النص واألسلوبية والشعرية والسيميائيات وحركة النقد الجديد في فرنسا
من مفاهيم لمعالجة قضايا الخطاب األدبي وأسرار اإلبداع فيه وما صاغته من تصورات عن مباني القول وتولد معانيه،
في حين اعتمد األستاذ محمد العمري على نظريتين اثنتين :أوالهما "البنيوية" التي قدمت له أدوات فعالة في مستوى
الوصف والتفكيك والتركيب ،والثانية "التلقي" بحيث وقف على قراءة الفالسفة العرب (الفرابي ،ابن سينا ،ابن رشد)
لإلرث األرسطي من جهة وقراءة البالغيين العرب للجهود السابقة من جهة ثانية ،فتحقق بذلك نوع من التكامل بين
البنيوية والتلقي "فأنت ال تستطيع أن تعتبر السكاكي قارئا للجرجاني قبل أن تفكك وتركب عمل كل منهما ،ونفس الشيء
يقال عن ابن وهب والجاحظ ،وحازم وابن سنان الخفاجي" (العمري ،أسئلة البالغة في النظرية والتاريخ والقراءة،
 ،4340ص .)498 - 499
ومهما يكن من أمر فإن قراءة األستا ذ العمري للتراث البالغي العربي "تشكل لبنة ثالثة تضاف إلى لبنة أولى وضعها
العالمة شوقي ضيف ،ولبنة ثانية أضافها األستاذ حمادي صمود ولكل من هذه اللبنات موقعها في البناء ،لكل من الكتب
الثالثة استراتيجية معلنة وفعالة ال يغني عنها الكتاب اآلخر" (العمري ،أسئلة البالغة في النظرية والتاريخ والقراءة،
 ،4340ص .)488
وتمثل المجال الثاني مجموعة من الدراسات التطبيقية ،بحيث اتجهت عناية مجموعة من المؤلفين إلى تحليل مختلف
أنواع الخطابات على ضوء المبادئ التي تقدمها البالغة الجديدة ،إيمانا منهم بأن البالغة "تستمد قيمتها من قدرتها على
توجيه االهتمام إلى كافة الخطابات التي تغزو حياتنا؛ فال يعقل أن يعكف الدارسون على األعمال األدبية غير عابئين بما
يحيط بحياتهم من خطابات دينية وسياسية وإعالمية ال ينظرون فيها وال يسائلونها وال ينقدونها" (مشبال ،حوار مع
األستاذ محمد مشبال ،4341 ،ص .)448
ويبدو أن هذه الدراسات تأخذ ،بصفة عامة ،منحيين واضحين؛ أولهما يؤسس لبالغة عربية جديدة منظورا إليها في بعدها
التداولي الحجاجي ،ولعل أهم األعمال التي تمثل هذا المنحى دراسات الدكتور محمد العمري منها :كتاب "في بالغة
الخطاب اإلقناعي،
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مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية (الخطابة في القرن األول نموذجا)" الذي يعد من الدراسات المؤسسة
لبالغة الخطاب الحجاجي من جهة ،وللمشروع البالغي للباحث من جهة ثانية؛ إذ هو أول كتاب ينشره العمري بعد
التحاقه للتدريس بالجامعة ،كما أنه أول كتاب في المكتبة العربية يخصص لموضوع اإلقناع في البالغة العربية ،وهو
سابق على المصنف الجماعي "أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم" الذي أشرف على صدوره
الباحث التونسي حمادي صمود سنة  ، 4888ويمكن اإلشارة أيضا إلى كتاب "دائرة الحوار ومزالق العنف" الذي قدم
فيه مدخال نظريا وتطبيقيا للخطابة السياسية الحديثة بالمغرب ،وكتاب "منطق رجال المخزن وأوهام األصوليين ،عوائق
الحداثة في المغرب" ،هذا إضافة إلى عدد من المقاالت والدراسات التي تنشر بين الفينة واألخرى على صفحات المجالت.
ومن الدراسات التي أغنت المكتبة العربية في حقل الحجاج نذكر على سبيل المثال ال الحصر :كتاب "الحجاج في القرآن"
لعبد هللا صولة ،وكتابي "اللغة والحجاج" و"الخطاب والحجاج" ألبي بكر العزاوي ،وكتاب "الحجاج مفهومه ومجاالته،
دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة" ،وهو كتاب من إعداد وتقديم حافظ إسماعيل علوي ،ويتكون من خمسة
أجزاء ويجمع أكثر من ستين دراسة لثمانية وأربعين باحثا من تسعة بلدان عربية.
وتمثل المنحى الثاني مجموعة من الدراسات التي اهتمت بتحليل بعض األجناس األدبية من النثر العربي القديم والحديث،
نشير بهذا الخصوص إلى كتاب "البالغة الجديدة بين التخييل والتداول" لمحمد العمري الذي خصص الفصل الثاني من
الكتاب لدراسة ما أسماه بالبالغات الخاصة ممثلة في السخرية األدبية مع تطبيق على السخرية الجاحظية ،إضافة إلى
بالغة السيرة الذاتية من خالل بعض النماذج المغربية ،حيث درس العمري مجموعة من القضايا المتعلقة بالسيرة الذاتية
لعل أهمها قضية تداخل الواقعي والمتخيل في النص السير ذاتي ،لينتقل بذلك إلى دراسة مظاهر وتجليات هذا التداخل
في بعض األعمال المغربية ،المتمثلة في سيرتي الكاتب المغربي" :السوق الداخلي"و"زمن األخطاء".
وفي هذا اإلطار يندرج كتاب "الواقعي والمتخيل في بالغة السيرة الذاتية" الصادر عن مجلة البالغة وتحليل الخطاب،
وهو إنتاج جماعي اهتم بدراسة سيرتي "أشواق درعية" و"زمن الطلبة والعسكر" لألستاذ محمد العمري ،ومن األعمال
الجماعية التي يمكن اإلشارة إليها بهذا الخصوص كتاب "بالغة النص التراثي ،مقاربة بالغية حجاجية" إشراف الدكتور
محمد مشبال ،وه و كتاب يتضمن مقاربات بالغية حجاجية ألنواع مختلفة من الخطابات؛ الخطبة السياسية والقصيدة
الشعرية والرسالة والوصية والصورة الشخصية والخبر والنص النقدي ،ويعود هذا االهتمام المشترك بموضوع البالغة
إلى كون الباحثين يشتغلون في إطار إبدال أو مناخ فكري واحد ،هذا زيادة على أنه "من الصعب ،وربما من المستحيل
تصور عالم يشتغل خارج كل إبدال ،وباستقالل عن كل جماعة ،وحتى عندما يعيش عالم ما منعزال ،فإنه في نشاطه
العقلي يحاور علماء آخرين ويتواصل معهم ،ويستحضر آراءهم ويناقشها في ذهنه ويسأل ويجيب ،ويعترض ويؤيد ،إذ
المعرفة خصوصا المعرفة العلمية نسيج جماعي وليست إنشاءات ألفراد منزوين على أنفسهم" (البعزاتي ،4337 ،ص
.)448
ويالحظ أن أغلب الدراسات التطبيقية في مجال البالغة الجديدة اتجهت إلى مقاربة الخطاب اإلقناعي ممثال في الخطاب
السياسي ،حيث سعى الباحثون إلى استكناه مضمراته والكشف عن اآلليات المعتمدة في بنائه،
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ويرجع هذا االهتمام المتزايد بالخطاب السياسي في الدراسات البالغية الحديثة إلى سببين اثنين :أولهما يتمثل في الظرف
التاريخي الذي يتميز بتصارع حدة التوتر بين الخطابات المختلفة ،وهكذا صارت دراسة هذا النوع من الخطاب من
األولويات في العصر الحديث ،سيما وأنه ينفتح على مجموعة من المجاالت كالمجال النفسي والمجال االجتماعي ،ويرجع
السبب الثاني إلى طبيعة هذا الخطاب؛ فمن المعلوم أن هذا النوع يمثل "مركز بالغة الحجاج ،وذلك باعتباره الفضاء
اللغوي الذي تنشر فيه وتبسط كل قضايا تدبير الحياة المدنية ،أي كل ما يتعلق بتنظيم حياة إنسانية جماعية" (العمري،
أسئلة البالغة في النظرية والتاريخ والقراءة ،4340 ،ص  ،)71ومن ثم فهو يشكل مجاال خصبا لرصد مظاهر وتجليات
الوسائل اإلقناعية والمغالطات وغيرها من العناصر التي يقوم عليها الخطاب اإلقناعي.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الدراسات البالغية الحديث ة ذات النزوع التطبيقي لم تقف عند حدود الخطابات العليا تخييلية
كانت أم تصديقية ،وإنما أخذت تنفتح على اللغة العادية بدراسة نصوص الحياة اليومية ،شريطة أن تكون هذه النصوص
محققة لوظيفة من الوظائف البالغية (الوظيفة الجمالية أو الوظيفة اإلقناعية التأثيرية أو هما معا) ليصبح بذلك علم البالغة
"هو العلم الذي يدرس كيف تُنجز النصوص ،والخطابات العامة والخاصة ،وظائف اإلقناع والتأثير ،واإلمتاع وغيرها"
(اللطيف ،4348 ،ص .)40
وهكذا اتسعت دائرة النصوص التي يدرسها باحثو البالغة ،إذ لم يعد االهتمام منصبا على النصوص الشعرية (التخييلية)
والحجاجية (التصديقية) فحسب وإنما اتجه إلى أنواع أخرى من الخطابات غير األدبية وغير المقدسة (النص القرآني)،
وقد ساهم هذا االنفتاح في تطوير إجراءات التحليل البالغي وتوسيع مبادئه وتجديد جهازه المفاهيمي؛ إذ كلما استوعب
التحليل البالغي خطابات متعددة تعدد ت اآلليات المنهجية واختلفت المقاربات ،بحيث ال يمكن الحديث عن مبادئ ثابتة
ومقاربة واحدة يمكن تحليل مختلف الخطابات على ضوئها ألن "هناك مسافة بين البالغة بوصفها خطابا نظريا متعاليا،
وبين اعتبارها مقاربة علمية لنصوص حية ،فالبالغي هو الذي يتغلغل في النص سعيا إلى وصفه وتأويله وال يمكن أن
يظل حبيس منطلقاته النظرية ألن عالم النص يقود خطواته ويجبره على الدخول إلى مناطق لم يخطط لها من قبل"
(مشبال ،حوار مع األستاذ محمد مشبال ،4341 ،ص .)448
ويمثل هذا االتجاه البالغي في العالم العربي الدكتور عماد عبد اللطيف ،الذي استطاع من خالل العديد من المقاالت أن
يفتح التحليل البالغي على خطابات ظلت منذ نشأة البالغة مستبعدة بل ومستهجنة ألنها صادرة عن العامة أو السفلة
حسب تعبير الجاحظ ،مؤسسا بذلك توجها معاصرا في البالغة العربية يدعى "بالغة الجمهور" ،ويقصد به العلم الذي
يهتم بدراسة "استجابات المخاطبين اللغوية وغير اللغوية التي ينتجونها في سياق تلقي الخطابات العامة والخاصة .وهي
استجابات تنجز بدورها وظائف نفعية (إقناعية أو تأثيرية) ،وجمالية (إمتاعية)" (اللطيف ،4348 ،ص .)40
وبناء على هذا اهتم الدكتور عماد عبد اللطيف بدراسة استجابات الجمهور في مجاالت مختلفة منها ما هو مرتبط بالمجال
السياسي ومنها ما هو مرتبط بالمجال الصحفي ومنها ما هو مرتبط بالمجال الرياضي ...مسلطا بذلك الضوء على "مادة
هائلة لم تدرك من قبل على أنها مادة بالغية" (اللطيف ،4348 ،ص  )40سيما وأنها تشكل مجاال خصبا للتحليل البالغي.
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نتائج البحث
وانطالقا مما سبق يمكن الخروج بالنتائج التالية:
-

إن القول بالبالغة الجديدة يقتضي وجود بالغة قديمة ويقصد بها ذلك المأثور الخطابي األرسطي الذي ظل
حاضرا بشكل مركزي في المنجز البالغي الغربي المعاصر ،ولهذا فإن فهم توجهات البالغة الغربية الحديثة
يقتضي العودة إلى البالغة القديمة؛

 عرفت البالغة القديمة مجموعة من المراحل بدءا بمرحلة النشأة بفعل المنازعات القضائية حول األرض بصقليةومرورا بمرحلة تعليم الخطابة على يد السفسطائيين ومعلمي الخطابة في أثينا ووصوال إلى مرحلة التنظير
على يد أرسطو حيث استوت الخطابة في نسق نظري؛
-

بعد الركود والجمود الذي عرفته البالغة الغربية في القرن التاسع عشر بفعل الفلسفة الديكارتية وغلبة التوجه
الرومانسي ،ارتفعت مجموعة من األصوات الداعية إلى إعادة النظر في البالغة األرسطية في ضوء النظريات
اللسانية الحديثة ،وهكذا انخرط مجموعة من الباحثين في عملية رد االعتبار للمأثور الخطابي األرسطي ،وقد
أفرز ذلك ثالثة توجهات كبرى أولها حجاجي منطقي أو فلسفي يجر البالغة نحو المنطق ويمثله كتاب "مصنف
في الحجاج ،البالغة الجديدة" لبيرلمان وتيتيكا ،والثاني أسلوبي أدبي يجرها إلى الشعر عبر األدب ،وتمثله
مج موعة من األعمال منها كتاب مشترك بين أفراد جماعة "مي" بعنوان "البالغة العامة" ،والثالث خطابي
سيميائي يروم تغطية المجال التواصلي ويمثله كتاب "البالغة واألسلوبية" لهنريش بليث؛

-

أصبحت البالغة الجديدة مبحثا علميا عصريا ينفتح على مختلف مجاالت الخطاب االحتمالي الذي ينشد أثرا
ما ،ومن ثم فهي تهتم بمختلف األجناس األدبية .فأصبحنا بذلك نتحدث عن بالغات متعددة :بالغة الخطاب
الشعري ،وبالغة الخطاب الديني ،وبالغة الخطاب السياسي ،بالغة الخطاب الروائي ،بالغة الخطاب
اإلشهاري ،بالغة الخطاب الفلسفي...

-

حاول مجموعة من الباحثين العرب السير على منوال البالغيين الغربيين؛ وهكذا اتجهت عنايتهم إلى جانبين
أساسيين أولهما يهتم بإعادة قراءة التراث البالغي وتمثله مجموعة من المشاريع (مشروع محمد العمري،
ومشروع حمادي صمود ) ،وثانيهما يحاول دراسة المتون العربية في ضوء ما انتهت إليه الجهود البالغية
الغربية وتمثله مجموعة من الدراسات.

-

لم تقف دراسة البالغيين العرب عند حدود الخطابات العليا تخييلية كانت أم تصديقية ،وإنما تجاوزت ذلك إلى
دراسة المحاورات اليومية وانفتحت على نصوص اللغة العامية كأناشيد جمهور كرة القدم ،وشعر الملحون
وغيرها من النصوص غير الفصيحة لبيان نجاعة هذه النظرية البالغية في التعامل مع مختلف أنواع الخطاب.
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خالصة
وانطالقا مما سبق يمكن القول إن نهضة البالغة العربية ال تقل شأنا عن نهضة البالغة الغربية ،هذا إن لم نقل
إنها شهدت المسار نفسه الذي عرفته هذه األخيرة؛ فبعد سنوات من الركود واالنحطاط المتمثل في هيمنة التصور الضيق
للبالغة (البالغة المختزلة) ،الذي يجعل منها دراسة لطرق التعبير وأساليب القول والصور البيانية والمحسنات البديعية،
استطاع مجموعة من البالغيين الع رب بعث البالغة العربية بإعادة قراءتها من منظور جديد يروم رد االعتبار لبالغة
االنتشار ،4والثورة على البالغة المختزلة التي تتخذ من تصور السكاكي ومن جاء بعده من الشراح والملخصين أساسا
لها.
ولم تقف الدراسات البالغية العربية الحديثة عند حدود إعادة قراءة المأثور البالغي وإنما تجاوزته إلى بلورة بالغة عامة
تروم مقاربة مختلف أنواع الخطابات القائمة على االحتمال والتأثير ،وهكذا تفرعت عن البالغة العامة مجموعة من
البالغات القطاعية أو الخاصة كبالغة الخطاب الشعري ،بالغة الخطاب السياسي ،بالغة الخطاب الديني ،بالغة الخطاب
اإلشهاري ،بالغة السيرة الذاتية ،بالغة الجمهور...
إن هذه الجهود البالغية النظرية والتطبيقية تنطوي على عمق في النظر والتحليل ،وعلى وعي تام بأهمية هذا العلم
ورحابته ،كما تكشف عن خصوصية البالغة العربية التي تنفتح على مختلف المباحث والعلوم التي ساهم بها المنشغلون
بالخطاب من جوانب مختلفة منذ نشأة البالغة ،وفي ذلك دحض غير مباشر للمركزية الغربية التي تعتبر العرب مجرد
ناقلين للتراث اليوناني قديما ومستهلكين للمعرفة الغربية حديثا.

الئحة المصادر والمراجع
-

الحسين بنو هاشم ،بالغة الحجاج األصول اليونانية ،دار الكتاب الجديد ،بيروت ،الطبعة األولى4341 ،؛

 الحسين بنو هاشم ،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان ،دار الكتاب الجديد ،بيروت ،الطبعة األولى4341 ،؛-

البالغة والخطاب ،إعداد وتنسيق محمد مشبال ،دار األمان ،الرباط ،الطبعة األولى4341 ،؛

 أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ،إعداد فريق البحث في البالغة والحجاج ،إشرافحمادي صمود ،منشوراتكلية اآلداب منوبة ،مجلدxxxix :

 .1يوظف األستاذ محمد العمري مصطلح "بالغة االنتشار" في مقابل "بالغة االنحسار" أي البالغة الضيقة المختزلة في العلوم الثالثة
المعروفة :علم البيان ،علم المعاني ،علم البديع .ويعرف العمري بالغة االنتشار بقوله" :العلم الذي يستوعب مجموع االجتهادات التي
ساهم بها المنشغلون بالخطاب االحتمالي المؤثر من زوايا عديدة :البديعيون ونقاد الشعر ،والبيانيون وعلماء الخطابة ،ومنظرو اإلنشاء
والكتابة ،وقراء نظريتي الشعر والخطابة عند اليونان ،من بداية التفكير البالغي إلى القرن الخامس الهجري ،بل حتى السابع منه حيث
كان حازم آخر المجتهدين" .لمزيد من التفاصيل انظر كتاب "المحاضرة والمناظرة في تأسيس البالغة العامة" ،محمد العمري ،أفريقيا
الشرق ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى ،4347 ،ص .43 ،40
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 بناصر البعزاتي ،خصوبة المفاهيم في بناء المعرفة ،دار األمان ،الرباط ،الطبعة األولى4337 ،؛-

هنريش بليث ،البالغة واألسلوبية :نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ،ترجمة محمد العمري ،أفريقيا الشرق،
الدار البيضاء ،الطبعة األولى4888 ،؛

-

حمادي صمود ،التفكير البالغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس ،منشورات الجامعة التونسية،
الطبعة األولى4894 ،؛

-

محمد العمري ،أسئلة البالغة في النظرية والتاريخ والقراءة ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى،
4340؛

-

محمد العمري ،البالغة العربية :أصولها وامتداداتها ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،الطبعة الثانية4343 ،؛

-

محمد العمري ،المحاضرة والمناظرة في تأسيس البالغة العامة ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى،
4347

 مجلة البالغة وتحليل الخطاب ،الدار البيضاء ،العدد 4341 ،8؛ مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ،العدد 4348 ،1-

عبد هللا صولة" ،نظرية في الحجاج دراسات وتطبيقات" ،مسكيلياني للنشر ،تونس ،الطبعة األولى4344 ،؛

 عبد هللا صولة ،الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية ،دار الفاربي ،بيروت ،الطبعة األولى،4334؛
-

عماد عبد اللطيف ،بالغة جمهور كرة القدم ،تأسيس نظري ومثال تطبيقي ،مقال نشر بمجلة العمدة في اللسانيات
وتحليل الخطاب ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ،العدد 4348 ،1؛

 صادق الحسيني ،الشيرازي ،الموجز في المنطق ،مؤسسة الوفاء ،بيروت ،الطيعة الثالثة،4894 ، روالن بارت ،البالغة القديمة ،ترجمة وتقديم :عبد الكبير الشرقاوي ،نشر الفنك؛-

شاييم بيرلمان ،محاضرات في نظرية الحجاج ،ضمن فلسفة البالغة الجديدة ،ترجمة أنوار طاهر ،مراجعة
وتقديم أبو بكر العزاوي ،عالم الكتب الحديث ،األردن ،الطبعة األولى4343 ،؛

-

شاييم بيرلمان ،نحو نظرية فلسفية في الحجاج ،ضمن فلسفة الحجاج البالغي ،نصوص مترجمة لشاييم بيرلمان،
ترجمة أنوار طاهر ،مراجعة وتقديم أبو بكر العزاوي ،عالم الكتب الحديث ،األردن ،الطبعة األولى.4348 ،

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2020الباحث منير بورد ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
)(CC BY NC
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تحليل الخطاب السياسي للرئيس محمود عباس (خطاب صفقة القرن أنموذجا)
Analysis of the political speech of president Mahmoud Abbas. Deal of the
century speech

إعداد :أ /منال عبد الفتاح حسين شتية
ماجستير في اللغة العربية وآدابها ،معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،جامعة النجاح الوطنيةـ فلسطين
Email: mnalshtyt76@gmail.com

الملخص
في الظروف األخيرة التي حصلت في فلسطين ،دفعت الرئيس أبو مازن إللقاء خطاب تناول فيه صفقة القرن،
نتيجة إعالن ترامب عن هذه الصفقة  ،فأصبح هذا الخطاب له خصوصيته و ظروفه ،وهذا البحث جاء ليقدم
نموذجا دراسيا لهذا الخطاب الذي تناول صفقة القرن ،وألن الخطاب يعتمد على اللغة ،فإن الدراسة تسعى
للتعامل معه وتحليله من خالل استخدام النظرية التداولية في تحليل الخطاب ،وذلك بتحليله بوصفه نصا،
باستخدام أدوات التماسك النصي ،كاإلحالة والعطف والحذف والتضاد والتضام والتكرار والترادف ،وبوصفه
خطابا من خالل عناصره الثالةثة المتكلم والمخاطب والمووو  ،وعالقة كل ذلك بالسياق الذي قيل فيه.
كلمات مفتاحية :خطاب ،تحليل ،نص.
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Analysis of the political speech of president Mahmoud Abbas.
Deal of the century speech.
Prepared by: Manal Abdel Fattah Hussain Shtayah

Abstract:
In the recent circumstances that occurred in Palestine، president Abu Mazen made
a speech in which he addressed the deal of the century، as a result of Trump's
announcement of this deal، so this speech has its own specifics and circumstances،
and this research come to provide a study model for this speech that dealt with the
deal of the century، and because the speech depends on language، the study seeks
to deal with and analyze it through the use of deliberative theory in analyzing it as
a text، using the tools of textual coherence، such as referral، sympathy، deletion،
contradiction، solidarity، repetition and synonymy، and as a discourse through its
three elements: the speaker، the addressee، the subject، and the relationship of all of
this to the context in which it was said.

Key words: speech، analysis، text.
المقدمة
، خير من نطق بالضاد إلى يوم الدين،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين
، وبعد،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين
 كونه وةثيقةً تاريخية لألحداث،فيعد خطاب الرئيس محمود عباس من األمثلة على الخطاب السياسي الفلسطيني
 وكان، بعد اتفاق نتنياهو وترامب باالستيالء على فلسطين بدعوى السالم،التي عصفت بالشعب الفلسطيني
 ورغم استعمال اللغة العامية في الخطاب إال أننا ال،لطبيعة شخصيته السياسية دور فاعل التأةثير في المتلقي
.ننكر عمق اللغوية والمعنوية التي ظهرت عقب تحليل الخطاب
. للحصول على فهم عميق له،وكان خير تحليل لهذا الخطاب السياسي تحليله في ووء علم اللسانيات الحديث
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ومت الدراسة ةثالةثة مباحث ،تناول المبحث األول منها مفهوم الخطاب بشكل عام ،ومن ةثم ووحت تعريف
الخطاب السياسي وعناصره وخصائصه ،كما بينت آلية تحليل الخطاب السياسي.
أما المبحث الثاني فكان فيه جانبان نظري وتطبيقي ،إذ قدم الجانب النظري توويحا لعملية تحليل الخطاب
السياسي في النص المعتمد للدراسة ،وفي هذا المجال يتم تقييم معايير لسانيات النص التي تتألف من االتساق
واالنسجام والمقبولية والمقصودية واإلعالمية والموقفية والتناص ،وسيتم النظر في تقيمها واحدا تلو اآلخر
بداية باالتساق واالنسجام ،إذ هما يمثالن نقطة ارتكاز لهذه العملية.
وفي خطاب صفقة القرن انطالقا من العنوان الذي يعرف به الخطاب ،ويدل عليه وبفضله يتداول ويعرف.1
وحلل الجانب التطبيقي من هذا المبحث الخطاب السياسي لرئيس محمود عباس تبعا لما قدمه الجانب النظري
من معايير لسانيات النص.
وفي المبحث األخير درست الظواهر السيميائية (لغة الجسد أةثرها في اإلبانة) ،في خطاب محمود عباس إذ
ووحت مفهوم لغة الجسد ،وتحليل إشارات جسد محمود عباس في هذا الخطاب من إشارات اليدين والرأس
والوجه ،اعتمادا على مشاهدة هذا الخطاب ،وهذه اإلشارات تمكننا من فهم نفسيته وتوجهاتها ،إذ يظهر اإلنسان
ما يفكر به ،وتساعد لغة الجسد المتلقي في الوصول للفكرة التي يسعى إليها المخاطب. 2

أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من أهمية الخطاب السياسي ،كونه الناطق الرسمي باسم الدولة وباسم الشعب ،هذا إوافة
إلى أن الخطاب السياسي يحمل رسالةً تتوشح بالقرارات وبالمستجدات التي تدور في الساحة الشعبية وتهدف
إلى اطال الساحة الدولية عليها.
وتظهر أهمية الدراسة ألنها تتحدث عن خطاب سياسي رسمي ،حيث شهدت الساحة الفلسطينية حدةثا مفصليا
ومهما ،ويعتبر نقطة تحول على الساحة الفلسطينية ،وتظهر الدراسة فاعلية الخطاب السياسي ،وأةثره في الساحة
الدولية وعلى سير العمل السياسي الفلسطيني.

 - 1الجزار ،محمد العنوان وسيميوطيقيا االتصال األدبي  ،ص . 11
 - 2نهر ،هادي اللسانيات االجتماعية عند العرب ،ص.131
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منهج الدراسة
تقوم هذه الدراسة على منهج تحليل الخطاب ،وذلك لتحليل الخطاب السياسي الفلسطيني الرسمي لمعرفة
طبيعته ،وبالتحديد الدور الذي يقوم به اتجاه الجمهور(المتلقي) ،ومدى تأةثرهم بطبيعته.
كما تقوم على المنهج التحليلي لدراسة الظاهرة في الواقع ،ووصفها بدقة ،والتعبير عنها من خالل تصنيف
المعلومات وتنظيمها والسعي لفهم عالقات هذه الظاهرة مع غيرها من الظواهر والوصول إلى استنتاجات
تسهم في تطوير الواقع المدروس.

الدراسات السابقة
يعد خطاب الرئيس محمود عباس الذي ألقاه عقب اإلعالن عن صفقة القرن خطابا جديدا ،لذلك لم يتناوله أي
دارس في ووء اللسانيات الحديثة.
ولكن كان هناك دراسات تناولت تحليل الخطاب السياسي الفلسطيني ومن أهم هذه الدراسات
 الخطاب السياسي الفلسطيني في ظل اإلدارة العسكرية البريطانية ،مروان فريد جرار ،وتهدفالدراسة إلى تحليل الخطاب السياسي الفلسطيني إزاء (بريطانيا والصهيونية) من جهة (والوحدة
العربية واالستقالل) من جهة أخرى؛ وذلك الستقراء الفكر السياسي الفلسطيني في تلك المرحلة
وتقيمه .كما تهدف إلى إبراز العوامل االجتماعية واالقتصادية في صياغة ذلك الخطاب السياسي،
والتعرف على االتجاهات السياسية الرئيسية في الساحة الفلسطينية.3
 ودراسة تأةثير الخطاب السياسي الفلسطيني الرسمي للسلطة الفلسطينية  2111-2112على تأييدالنخبة السياسية الفلسطينية لسياساتها العامة ،كرمل وليد صبح ،واعتمدت الدراسة على منهج تحليل
الخطاب وذلك لتحليل الخطاب السياسي الفلسطيني الرسمي لمعرفة طبيعته ،وبالتحديد الدور الذي
يقوم به اتجاه النخبة السياسية الفلسطينية ،ومدى تأةثرها بطبيعته وانعكاساته على قراراتها على
قراراتها السياسية.4
 ودراسة الخطاب السياسي الفلسطيني والمؤةثرات الخارجية (شهادة على العصر) ،يحيى جبر وجمالأبو مرق ،ويرصد الباحثان توجهات الخطاب السياسي الفلسطيني ابتداء من عام  ،1441وذلك في
خطوط عريضة تهدف إلى تحديد مؤشراته وتوجهاته ،والعوامل المؤةثرة فيه،

 - 3جرار ،مروان الخطاب السياسي الفلسطيني في ظل اإلدارة العسكرية البريطانية ،مجلة الجامعة اإلسالمية  ،المجلد السابع
عشر ،العدد األول.2114 ،
 - 4صبح ،كرمل وليد تأةثير الخطاب السياسي الرسمي للسلطة الفلسطينية  2111 -2112على تأييد الخطاب النخبة السياسية
 ،إشراف رائد نعيرات ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح.2112 ،
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والفلسفة التي ينطلق منها .وقد قدم لها الباحثان بما أووحا فيه حقيقة الخطاب السياسي بوجه عام،
وخصوصية الخطاب الفلسطيني بوجه خاص؛ ذلك لما تمتاز به الساحة الفلسطينية من معطيات متداخلة،
من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد القضية ،وتمكين اآلخرين من التدخل ،بغض النظر عما إذا كان سلبيا أم
إيجابيا. 1

المبحث األول
يعتبر مفهوم الخطاب من المفاهيم التي أةثبتت جدارتها وفروت نفسها على الحقلين األدبي والنقدي ،حيث ظهر
وازدهر بقوة ،بظهور مباحث علم اللسانيات وامتد ليشمل حقوال أخرى كعلم النفس واالجتما وغيرها مما
جعل تحليل الخطاب عمدةً لفهم وتحليل ومناقشة النصوص ،وفق ما تمليه حدود التلقي والتأويل ،والتفكيك
والتركيب ،وكذا آفاق الحوار والتواصل.
وتنامى االهتمام بالخطاب لتداخله في كثير من أوجه الحياة ومجاالتها فنجد اهتماما كبيرا على مختلف
األصعدة إال أن طفرةً كبرى حدةثت في الخطاب السياسي خاصة بعد التطور السياسي الذي حدث في فلسطين
خاصة وفي العالم عامة ،فتغيرت لغة الخطاب السياسي لتظهر مفردات جديدة واستخدامات لغوية متنوعة ،إلى
جانب المفردات والتراكيب القديمة التي اتخذت مدلوالت جديدةً ،باإلوافة إلى مفردات وتراكيب مخترعة
لتعبير عما يطرأ من أحداث سياسية مستجدة ،فلغة الخطاب السياسي حقل لغوي خصب يغري اللغويين بالغور
في أسباره وكشف حقائقه ،إذ ال يمكن فصل اللغة عن الحياة السياسية ،ألنها تستمد عناصرها من األطر الفكرية
واأليديولوجية والحضارية للمجتمع.
ويولي أفراد المجتمع اللغة السياسية اهتماما كبيرا ،ذلك أن الخطاب السياسي محفزا للمثيرات االجتماعية
والسياسية التي تنعكس عليه ،ويتمثل واقعه بالتفاعالت والصراعات واألزمات الكبرى بين المجتمعات
السياسية ،من قضايا الحرب والسالم وأسعار النفط والحدود والتنمية وما ينتج عنها ،وتعمل وسائل اإلعالم
على تغطية كل ما يصدر من الساسة وإيصاله للجماهير ،لتكوين رأي عام سواء أكان سلبيا أم إيجابيا

2

واللغة كما رآها دي سويسر  De seusseureخالصة التجارب االجتماعية لألفراد كما أنها تلتزم بالتقاليد
واألعراف االجتماعية ،واللغة بذلك تتغير بتغير الظروف االجتماعية والثقافية والجغرافية،

 - 1جبر ،يحيى الخطاب السياسي الفلسطيني والمؤةثرات الخارجية  ،مجلة النجاح .2114 ،
 - 2دردونة ،مدحت إنتاج الداللة في الخطاب السياسي الفلسطيني  ،مجلة االجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية  ،عدد، 2
مجلد  ،22ص . 214
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ومن ةثم فوظيفة الباحث اللغوي تتمثل بالربط بين البنى اللغوية والبنى السياسية واالجتماعية للغة في أي مجتمع
كان.

7

إذ ال يمكن فصل اللغة عن المجتمع ،فهناك عالقة تبادلية تفاعلية بين مجموعة األطر السياسية واالجتماعية
واللغة ،فهي بمثابة الهوية لألفراد المجتمعات على السواء.
ويووح جاك بيرك  Jacque Berkالعالقة بين اللغة والهوية فيرى أنها " ال تصلح اللغة للتواصل ،بل
تصلح للوجود "  . 1فاللغة تقوم بدور أساسي في التواصل بين أفراد المجتمع في أداء وظائفهم الحياتية ،والنشاط
السياسي يعد وجها من وجوه الحياة االجتماعية التي ال غنى عنها ،وهذا ما جعل" روبن دنبار " Robin
 Diunbarيقول " أن وظيفة لغة اإلنسان األساسية سياسيةً "  ،4وهذا يؤكد أن اللغة خير ممثل للسياسة ،إذ
ال يمكن استغناء أي خطاب سياسي عنها.
وترجع أصول الخطاب إلى التراث العربي الذي ووح أهمية الخطاب والدور التداولي الذي يعتبر أهم
شروطه ،مثلما نجد أسس النظريات اللسانية كامنة فيه ،فالجرجاني منذ قرون عدة ألح إلى معنى الخطاب بقوله
أن الكالم هو " المعنى المركب الذي فيه اإلسناد التام أو ما تضمن كلمتين باإلسناد "

11

ومن التعريفات الحديثة للخطاب أنه " مظهر نحوي مركب من وحدات لغوية ،ملفوظة أو مكتوبة ،تخضع
في تشكيله وفي تكوينه الداخلي لقواعد قابلة للتنميط والتعيين مما يجعله خاوعا لشروط الجنس األدبي الذي
ينتمي إليه سواء أكان سرديا أم شعريا "

11

ويوظف الباحث عند استعانته بعلم الخطاب عددا من الطرق والمناهج  "، Methodsكتحليل المحتوى
 Content Analysisوالتخطيط واإلحصاء الموووعي ،فيما يسمى باألبعاد الفوق لغوية dimensions
 ،12" Extra linguisticويطلق على هذا التحليل مصطلح تحليل الخطاب النقدي Critical Discourse
 ،* Analysisوقد رأى فان دايك  Van Dijkأن المعنِّي بالمصطلح السابق " طريقة من التحليل الخطابي
تعتمد أساسا على كيفية استغالل القوى االجتماعية والسيطرة وعدم المساواة وكيفية إعادة إنتاج هذه القوى مرة

 - 7بشر  ،كمال علم اللغة االجتماعي (مدخل)  ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة  ،ط ، 1447 ، 3ص 171
.
 - 1جلبير  ،جرانجيوم اللغة والسلطة في المجتمع المغربي  ،ترجمة محمد أسليم ،المغرب  ،ص. 33
 - 4جوزيف  ،جون اللغة والهوية (قومية – أةثنية – دينية )  ،ترجمة عبد النور خراقي  ،سلسلة عالم المعرفة  ،الكويت ،
 ، 2117ص. 11
 - 11التعريفات  ،الجرجاني  ،تحقيق ابراهيم األبياري  ،مادة (كالم)  ،ط ، 2دار الكتاب العربي  ،بيروت 1442 ،م ،
ص. 414
 - 11إشكالية المصطلح النقدي (الخطاب والنص )  ،مجلة آفاق العربية  ،ص، 14بغداد  ،السنة  ،11آذار.1443 ،
12
- Political Discourse Analysis ، Gill Seidl ، in Handbook of discourse analysis، Van
Dijk (eds.) p. 229
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أخرى ومقاومتها -لتلك العناصر – عن طريق النص  Textأو الكالم  Talkفي سياقاتها االجتماعية والسياسية
 ،13" Social & Political Contextفتحليل الخطاب يتجه نحو العناصر االجتماعية والسياسية وكيفية
تشكيل النصوص والكالم ،فتحليل الخطاب يقترب كثيرا من تحديد اإلطار العالئقي بين الجوانب االجتماعية
والسياسية في كل من الكالم المكتوب والمنطوق .
ويرى كل من (زييليج هاريس  Zellig Harrisو فان دايك  ) Van Dijkأن الخطاب ينبغي أن يدرس
فيما وراء حدود الجملة الواحدة  .14ويرى روجر فاولر  Roger Fowlerأن الخطاب " كالم أو كتابة
مدركة من وجهة نظر المعتقدات والقيم والفئات التي تجسدها فهو إذن يشكل طريقة نظر إلى العالم ،تنظيما أو
تمثيال للتجربة األيديولوجية ،بينما ترمز األساليب المختلفة للخطاب إلى التمثيالت المتعددة للتجربة وأصل هذه
التمثيالت في السياق التواصلي الذي يكون فيه الخطاب مجسدا.11
وتهتم " شيفرين "  Schaiffrinبالجانب اللغوي االجتماعي للخطاب وترى أنه يتركز حول "دراسة
الوظائف النحوية و اإلحالية كالحتمية وغير الحتمية ،كما يهتم بالتفاعل االجتماعي القائم بين األشخاص
واألحداث والخلفيات والمعارف وكيف يمكن لكلِّ هذه العوامل والتفاعالت في النظام السيميائي أن تستخدم
خالل عملية التفاعل اللغوي \الثقافي\ االجتماعي " .12
ويصف فان دايك  " Van Dijkالخطاب بأنه حدةثا اجتماعيا  ،ويبين أن التحليل المتكامل ال يكتمل إال
اعتمادا على مستويات بنائية متعددة تشتمل على النحو والداللة واألسلوب والبالغة واألنوا اللغوية المختلفة
كالحجاجات والمناقشات والقصص وغيرها  ،كما أن الخطاب يدرس من منظور معرفي عقلي فعلي يووح
كيفية االنتاج والفهم لدى مستخدمي اللغة.17

- Critical Discourse Analysis، Van Dijk; Teun A.، In The Hand Book Of Discourse
( م .س ) Analysis، p. 352.
13

- Papers On Syntax، Harris، Zellig، Springer، 1981، p. 8
p. 7 ، Van Dijk،( B ) Discourse As Structure

14

 - 11برهومة ،عيسى عودة تمثالت اللغة في الخطاب السياسي ،مجلة عالم الفكر،2117،ص.121
- Approaches to Discourse: Language As Social Interaction، Schiffrin; Deborah،
Blackwell Publishing، 1994، p. 16
ترى  Schaiffrinأن تحليل الخطاب يهتم بتفسير األحداث الكالمية وعلم اللغة االجتماعي التفاعلي وعلم األجناساالتصالي  ethnographyوالتداولية وتحليل المحادةثات وأي تنوعات يمكن أن تحلل على المستوى اإلفرادي أو الكلي
وكل ذلك لخدمة تحليل المنطوقات .
16

Discourse as Social interaction ، van dijk ، p . 2
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وعملية تحليل الخطاب ،عملية هامة ومعقدة ال تتوقف عند حدود القراءة اللسانية والنحوية والتركيبية ،إذ ال
بد من االستجابة لتقاطع القوي بين مجموعة من العلوم والمعارف المتعددة ،والتي تمدنا بما يكفي من أدوات
وآليات لقراءة الخطاب وتحليله وتأويله على الوجه المطلوب.

مفهوم الخطاب السياسي
تعتبر السياسة جزءا مهما من المجتمع  ،فتؤةثر وتتأةثر في كل عناصره ،كما أنها تتصل بمجموعة من األسس،
كاللغة والتاريخ والفلسفة وعلم النفس ،وهو نو خاص من الخطاب يعنى باألنماط اللغوية الصادرة عن
الجماعات السياسية في المجتمع ،وتعددت تعريفات الخطاب السياسي ومنها " نص ذو سمات مركبة من
اإليحاءات المعنوية ،لها أبعادها ولها مميزات تفرقها عن غيره من الخطابات داخل اللغة الواحدة "  ،11كما
يعرف بأنه " الخطاب الموجه عن قصد إلى متلق مقصود ،بقصد التأةثير فيه وإقناعه بمضمون الخطاب،
ويتضمن هذا المضمون أفكارا سياسيةً أو يكون مووو هذا الخطاب سياسيا ،وفي أغلب األحيان يلجأ الخطاب
السياسي إلى استثارة الرموز في عقول ونفوس المخاطبين كي يتمكن من تحقيق هدفه "  .14بينما عرفه كال
(دافيد جونسون وروجـر جونسون"  David W. Johnsonو  ) Roger T. Johnsonبأنه " التبادل
الشكلي لوجهات النظر المنطقية  ،تبعا لعدة طرائق بديلة  ،يجب االعتداد بها لحل مشكلة اجتماعية حضارية
" ،ورأيا أن الخطاب السياسي طريقة من طرق تحليل القرارات الديمقراطية .

21

وبناء على ما سبق فهناك عالقة ارتباط بين الخطاب السياسي و بين الحضارة االجتماعية ،وكان
للديمقراطية دور إذ أنها ال تتحقق إال باستخدام الخطاب السياسي الذي يؤدي على تبادل وجهات النظر بين
منتج النص والجمهور.
وترتكز دراسة نصوص الخطاب على تفكيك الخطاب إلى وحدات لغوية ،سواء في إطار تحليل الداللة أم
غيرها ،وإعادة تركيبها في إطار العالقات التي تشير إلى المعاني ،لذلك فتحليل الخطاب وصف صريح ومنظم

 - 11برهومة ،عيسى عودة تمثالت اللغة في الخطاب السياسي  ،ص 111
 - 14غولد شليغر نحو سيمياء الخطاب السلطوي  ،ت .مصطفى كمال  ،بيت الحكمة  ،الدار البيضاء  ، 1417 ،ص. 134
20
- Civil Political Discourse In Democracy The Contribution Of Psychology، Johnson، Roger
T. ، Johnson، David، May 2000 .
http://www.co-operation.org/pages/contro-pol.html
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للوحدات اللغوية ،ويتمحور ذلك من خالل النص والسياق ،21فالنص يتمثل في دراسة بنية الخطاب الداخلية،
بوصفه يعتمد على المفردات والتعابير الواقعية،
فينظر إلى اللغة في مستوياتها الصوتية والتركيبة والصرفية والداللية ،أما السياق فيتمثل في دراسة طرفين
األول لغوي يدرس بنية النص الداخلية ،والثاني غير لغوي يدرس الخطاب من منظور الظروف الخارجية
التي بني منها ،مثل مووو الخطاب ،والمقصد منه ،األةثر االجتماعي والسياسي ،والموقف ،والزمان،
والمكان ،22إذ أن دراسة الخطاب السياسي ال تقتصر على اللغوي ،وإنما تتطرق للجانب النفسي واالجتماعي
للمخاطب أو الشخصية السياسية.23
ويهدف تحليل الخطاب إلى الوصول إلى وحدة لغوية منظمة وصريحة من خالل دراسة النص والسياق،
وتهدف دراسة النص إلى وصف بنية الخطاب في ووء تحليل مستويات الخطاب اللغوية ،الصرفي والنحوي
والداللي والبالغي والصوتي ،وتهدف دراسة السياق إلى ربط تفسير البنية التركيبية بالنص الكلي ،وبالظروف
الخارجية المحيطة بالخطاب وخصائصه اإلدراكية والبيئية واالجتماعية.24
ويستدل محلل الخطاب السياسي على طريق المخاطب في إيصال رسالته إلى المتلقي من خالل معالجة
الكلمات والجمل وأشباه الجمل داخل الخطاب نفسه ،وتحليل الكيفية التي يمكن للمتلقي فهم المعنى المقصود في
الخطاب في مناسبة معينة

21

عناصر الخطاب السياسي

خاطب (المرسل)
ال ُم ِ
هو منتج الخطاب ،ويلونه بما يحتاج من تشكيالت لغوية  ،ليحدث قصد اإلفهام لدى المتلقي ،فتكتمل حلقات
العملية االتصالية الخطابية  ،وتتجلى شخصية المخاطب وفكره في الخطاب ،22باعتماد استراتيجيات خطابية،27
ويكون المنتج مخصوصا فهو إما قائد أو حاكم أو زعيم سياسي أو كاتب صحفي ،ويتفنن المنتج في توظيف
اللغة الخطابية ،نحويا و صوتيا وصرفيا ودالليا وبالغيا ،حتى يحقق هدفه من الخطاب،

 - `21عكاشة ،محمود لغة الخطاب السياسي  ،ص . 7وينظر شومان  ،محمود تحليل الخطاب اإلعالمي (أطر نظرية
ونماذج تطبيقية) ص .22
 -22عكاشة ،محمود لغة الخطاب السياسي ،ص . 7
 - 23دردونة ،مدحت إنتاج الداللة في الخطاب السياسي الفلسطيني ،ص . 221
- 24عكاشة،محمود تحليل الخطاب في ووء نظرية أحداث اللغة  ،ص. 13
 - 21شومان ،محمد تحليل الخطاب اإلعالمي ( أطر نظرية ومناهج تطبيقية) ،ص. 22
 - 22عكاشة  ،محمود لغة الخطاب السياسي  ،ص . 21
 - 27الشهري  ،عبد الوهاب استراتيجيات الخطاب (مقاربة لغوية تداولية ) ،دار الكتاب الجديد المتحدة ص . 22
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فتتجاوز لغته مستوى الداللة الحرفية لتوظيفه إستراتيجيات خطابية معينة ،فتحتوي مستويات اللغة جميعها
الداللية واللغوية والنحوية والصرفية والمعجمية والصوتية.21

الرسالة المعينة
تهدف إلى التأةثير في المتلقيين ،وينبغي أن تحقق الرسالة أهداف السلطة ومقاصدها والمصالح العامة ،وتقديم
معلومات رفيعة المستوى ،غير معروفة لدى اإلنسان ةثم محاولة نقلها إلى الجمهور ،داعما ذلك بوسائل اإلقنا
والتأةثير من أجل تحقيق مهمات وطنية (اجتماعية – اقتصادية – ةثقافية) فالمقصد من االتصال السياسي ذرائعي
يقصد إلى تحقيق أهداف السلطة مقاصدها.24

المستقبل (المتلقي)
هو الذي يوجه إليه الخطاب السياسي ،ويجب على المنتج مراعاة المتلقي ومنزلته االجتماعية وةثقافته ،ومعتقداته
ومستواه ،لكي يتحقق مقصده من الخطاب  .31ويقوم المتلقي بتحليل الخطاب وفهمه باستخدام أدوات مختلفة،
ومن هنا يظهر اختالف القراءات وتعدد مستوياتها.31
ويتعدى الخطاب السياسي حدود الخطب السياسية التي يلقيها الحكام أو القادة ،فهو يشمل األنشطة السياسية
كافةً ،فيمكن أن يشمل حوار سياسي بين رجلين في الشار أحدهما خبير سياسي ،ينتقد الووع السياسي المحيط
به ،وبهذا ارتبطت السياسة ارتباطا وةثيقا بالصحافة فتعد المقاالت الصحفية السياسية واحدةً من أهم مجاالت
الخطاب السياسي

32

.

ويستحوذ الخطاب السياسي على اهتمام كثير من الطوائف والحكام وكتاب المقال السياسي ،ال سيما وأن
الخطاب السياسي انبثق من رحم األحداث السياسية التي تلم بالبالد.
ويؤدي الخطاب السياسي وظيفةً تفسيريةً لألحداث ،ويحشد فيه منتجه قدرا مهما من المعلومات سواء كانت
حقائقا تاريخيةً أو احصاءات أو سجال بالمواقف واآلراء ،وهو يقدم مادة ًتمتاز بالعمق والغزارة ،ويعتمد على
الربط بين الموووعات والتحليل ،واالنتقال من فقرة إلى أخرى بطريقة منهجية.

 - 21عكاشة  ،محمود لغة الخطاب السياسي  ،ص. 21
- Language In The News: Discourse & Ideologies In The Press، Fowler، Roger، Routledge،
1998، P. 67.
29

- 31عكاشة  ،محمود لغة الخطاب الساسي  ،ص . 27 – 22
 - 31الجابري  ،محمد عابد الخطاب العربي المعاصر  ،ص . 11
 - 32عيسى  ،فوزي سعد دراسات في األدب واللغة  ،دار المعرفة الجامعية  ،األسكندرية  ، 2111 ،ص . 11 – 13
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ويلجأ السياسيون إلى شحن ألفاظهم السياسية بقدر من الدالالت ،فيفروونها على جماهيرهم ويحملونها
دالالت مواربة في أغلب األحيان من خالل الصاقها بظالل المعاني ،فتؤدي إلى تفريق وجهات النظر بين
الجماهير نفسها.33

خصائص الخطاب السياسي
تميز الخطاب السياسي بمجموعة من الخصائص التي ميزته عن غيره من أنوا الخطاب ،ومنها

34

أن الخطاب السياسي يهتم بمعالجة القضايا الداخلية والخارجية ،ويمتلك النفوذ والسلطة اعتمادا على
الجهة التي يصدر عنها ،مما يجعله أكثر تأةثيرا في المتلقيين.
يرتبط الخطاب السياسي باألحداث المطروحة في الساحة السياسية ،ويهتم بالقرارات التي لها الدور
الفاعل في صناعة المجتمع.
تمد السياسة الخطاب السياسي بالمضامين واألفكار والقضايا المهمة ،وبذلك يحمل الخطاب السياسي
المصطلحات والدالالت التي تجعله أكثر تأةثيرا وإقناعا للمتلقيين.
ويلجأ الخطاب السياسي إلى األسلوب السهل والتكرار الذي يمكنه من الوصول إلى أكبر قدر من
الجمهور واإلقنا والتأةثير.
يوظف الخطاب السياسي ومير "نحن" محاولةً إلبراز الذات المتكلمة ،وخلق تواصل بين المتكلم
والمتلقي ،ويكثر من مصطلحات الشعب واألمة والوطن والمصير المشترك.
يتغير الخطاب السياسي حسب الظروف والمتغيرات االجتماعية والسياسية ،وتختلف مفاهيمه من
جماعة إلى أخرى ،باإلوافة إلى استعماله للغة اليومية للتفاعل مع ما يعيشه الفرد في المجتمع والذي
يجعل الفرد أكثر قربا من األحداث التي تحكم المجتمع.
الجانب التالعب ُي للغ ِة والمقصود بذلك إمكانية التالعب بأفكار المتلقيين أو الجمهور ،من خالل
ُ
استخدام اللغة للرموز والعبارات بأسلوب معين ،ويستغل منتجو الخطاب السياسي ذلك ،فالخطاب

 - 33يونس ،رامي تحليل لغة الخبر السياسي في الخطاب اإلعالمي المكتوب  ،ط ، 1دار المعتز ،عمان ،2112 ،ص 134
.
- 34الحوةثي،عبد هللا الخطاب اإلعالمي السياسي في الجمهورية اليمنية (دراسة غير منشورة)،جامعة صنعاء ،اليمن،
،1442ص.234
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السياسي ليس عفويا ،فهو خطاب مخاد ومراوغ مما يسمح بتأويل ما فيه من صدق أو كذب حسب
ما يقدمه منتجه.31

تحليل الخطاب السياسي

يمارس المتلقي للخطاب عملية إعادة انتاج له من خالل ابداء وجهة نظره السياسية التي يمكن أن يحملها
الخطاب ،بواسطة األدوات المعرفية والثقافية التي يمتلكها القارئ ،فلم يعد مستمعا فقط.

32

وتقوم دراسة نصوص الخطاب على تفكيك النص إلى وحدات لغوية سواء في إطار تحليل الداللة أم
غيرها ،وإعادة تركيبها في إطار العالقات التي تشير إليها المعاني ،ولذلك فإن تحليل الخطاب وصف
صريح ومنظم للوحدات اللغوية ،ويتم ذلك خالل النص والسياق. 37
ودراسة الخطاب السياسي ال تقتصر على الجانب اللغوي ،وإنما تتطرق للجانب النفسي واالجتماعي للمخاطب
أو الشخصية السياسية.31
ويهدف تحليل الخطاب للوصول إلى وصف صريح ومنظم للوحدة اللغوية المدروسة ،من دراسة النص
والسياق ،وتهدف دراسة النص إلى وصف بنية الخطاب في ووء تحليل مستويات الخطاب اللغوية ،الصرفي
والصوتي والنحوي والداللي والبالغي ،وتهدف دراسة السياق إلى ربط البنية التركيبية بالنص الكلي،
وبالظروف الخارجية المحيطة بالخطاب وخصائصه اإلدراكية والبيئية واالجتماعية.34
ويستنتج دارس الخطاب السياسي محاولة المخاطب إيصال رسالته إلى متلقي الخطاب من خالل معالجة
الكلمات والجمل وأشباه الجمل داخل الخطاب نفسه ،وتحليل الكيفية التي يمكن لمتلقي الخطاب فهم الرسالة
المقصودة في الخطاب في مناسبة معينة.41

 - 31الشهري ،عبد الهادي بن ظافر استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ،ط، 11دار الكتاب الجديد المتحدة ،بنغازي،
 ،2114ص. 31
 - 32دردونة ،مدحت إنتاج الداللة في الخطاب السياسي ،مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلسالمية ،عدد ،2مجلد
،22ص.214
 - 37عكاشة ،محمود لغة الخطاب السياسي ،ص .7وينظر شومان ،محمود تحليل الخطاب اإلعالمي (أطر نظرية وتطبيقية
) ص.22
 - 31دردونة ،مدحت إنتاج الداللة في الخطاب السياسي الفلسطيني ،ص.221
 - 34عكاشة ،محمود تحليل الخطاب في ووء نظرية أحداث اللغة ،ص.13
 - 41شومان ،محمد تحليل الخطاب اإلعالمي( أطر نظرية وتطبيقية) ،ص.22
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المبحث الثاني
يخوض الخطاب في هذا المقام عملية تحليل النص المعتمد للدراسة ،وفي هذا المجال يتم تقييم معايير لسانيات
النص التي تتألف من االتساق واالنسجام والمقبولية والمقصودية واإلعالمية والموقفية والتناص ،وسيتم النظر
في تقيمها واحدا تلو اآلخر بدايةً باالتساق واالنسجام ،إذ هما يمثالن نقطة ارتكاز لهذه العملية .
وفي خطاب صفقة القرن انطالقا من العنوان الذي يعرف به الخطاب ،ويدل عليه وبفضله يتداول ويعرف.41
ونجد أن مضمون الخطاب بعد اإلعالن عن هذه الصفقة ،حوى وصفا للخطر الذي سيلحق فلسطين ،فهي
ليست صفقة إلعالن السالم بل هي صفعة أو هي قمة في االحتيال والتالعب بمفهوم السالم لتحقيق مآرب
طالما سعى إليها االحتالل .
أما الهدف الذي سعى الخطاب لتحقيقه إحراز أهداف سياسية وتحقيق المنفعة لطرفي الخطاب ،42إوافةً
إلى تقديم معلومات رفيعة المستوى تعد مجهولةً لإلنسان ومحاولة نقلها للمتلقي ،بصورة تتسم باإلقنا والتأةثير
من أجل تحقيق منافع وطنية وسياسية وةثقافية.43
وسوف أتناول هذا الخطاب السياسي في ووء علم النص ،الذي يتناول كل أنوا األبنية والسياقات
ومستويات اللغة ،ودرجات الربط النحوي والتماسك الداللي والنماذج الهيكلية المتنوعة النظرية والتطبيقية،44
كما يهدف إلى دراسة األبنية اللغوية النصية ووصفها وتحليل المظاهر المتنوعة ألشكال التواصل النصي داخل
النص المراد دراسته وتحليله ،41فمهمته وصف العالقات الداخلية والخارجية لألبنية النصية بمستوياتها
المختلفة ،وشرح المظاهر العديدة ألشكال استخدام اللغة داخل النص المدروس.42
وحسب رأي فان دايك فإنه يمكن دراسة علم النص ومن مستويات ةثالةثة
مستوى تحليل القواعد التواوعية ويركز هذا المستوى على البنية الشكلية للنص ،وعلى وجود
مجموعة القوانين االختيارية التي استخلصت من النص ذاته،

 - 41الجزار ،محمد العنوان وسيميوطيقيا االتصال األدبي  ،ص . 11
 - 42عكاشة ،محمود لغة الخطاب السياسي (دراسة لغوية تطبيقية في ووء نظرية االتصال)  ،ص . 22
 -43الوعر ،مازن اللسانيات وتحليل الخطاب السياسي  ،المجلة العربية للعلوم اإلنسانية  ،1447 ،ص. 13
 - 44البحيري ،سعيد علم لغة النص ،ص 134
 - 41شبلر ،برند علم اللغة والدراسات األدبية ( دراسة األسلوب  ،البالغة – علم النص) ،ترجمة محمود جاد الرب ،ص
. 113
 - 42فضل،صالح بالغة الخطاب وعلم النص،لونجمان،القاهرة ، 1442،ص . 231
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ويتناول تراكيب النص وأبنيته بمعايير علمية ،وفيه تحدد األنساق اللغوية السلوك اللغوي ،وهذا يعني
اهتمام النحو بصياغة البنيات المجردة ألقوال صوتيا وتركيبيا ومورفولوجيا عند مستخدمي اللغة.47
المستوى الداللي ونجد فيه أن النحو عندما يهتم بالمعنى يظل ناقصا ،فالواجب تحديد المعنى المتصل
باألشكال المدروسة رغم أن المعنى ليس من بنية األقوال ،إذ يجب تحقيق التطابق اإلحالي واإلشاري
وغيرها في هذا المستوى ،والهدف من ذلك أن يتشكل الترابط بين أجزاء النص بعالقات داللية ويشمل
هذا المستوى النص نفسه.41
المستوى التداولي وهو " دراسة وصفية للنص من واقع النظر إلى كونه مقوال تداوليا خالل السياق
الذي أنجز فيه ،وهو مستوى العمل" ،44فوصف البنية النحوية أو الداللية غير كافية لدراسة النص،
إذ ال بد من دراسة النص على مستوى الخطاب ،أي دراسة الحدث الكالمي وما يتطلبه من حدود
ومعايير ،وهذا المستوى يحيل الجمل والعبارات إلى السياق الذي قيلت فيه .11

عناصر االتساق في النصوص

يعد االتساق من معايير النص الجيدة ،ومفهوم االتساق مفهوم داللي يحيل إلى العالقات المعنوية القائمة داخل
النص والتي تحدده بوصفه نصا ،كما أن االتساق ال يتم في المستوى الداللي فحسب ،وإنما يتم أيضا في
مستويات أخرى كالنحو والمعجم ،وبذلك فإن االتساق ينقسم إلى قسمين ،وهما االتساق النحوي واالتساق
المعجمي.11
ال يعتبر االتساق مفهوما آخر لبنية الخطاب ،بل يبحث مفهوم االتساق العالقات في الخطاب ،وعلى هذا
األساس فإن االتساق يشير إلى مجموعة من اإلمكانات التي تربط بين شيئين ،ويتم هذا الربط من خالل عالقات
معنوية.12
اإلحالة االتساقية تعد اإلحالة ،من مكونات النص للعناصر اإلحالية التي لها معنى وظيفي كالتكلم والخطاب
والغيبة،

 - 47البحيري ،سعيد علم لغة النص ،ص  .211و ينظر الخطابي ،محمد لسانيات النص (مدخل إلى انسجام النص)،
ص. 21
 - 41الخطابي ،محمد لسانيات النص(مدخل إلى انسجام النص)،المركز العثقافي العربي،بيروت،1411 ،ص . 24 -21
 - 44عفيفي ،أحمد نحو النص( اتجاه جديد في الدرس النحوي) ،مكتبة زهراء الشرف ،القاهرة ،2111 ،ص . 14
 - 11البحيري  ،سعيد علم لغة النص  ،ص . 231
- 11خطابي ،محمد لسانيات النص ،ص.12
 - 12نفسه ،ص.12
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والقرب والبعد ،والتذكير والتأنيث ...ولكنها مبهمة وال يمكن معرفتها وفهم معناها إال بالرجو

إلى المحال

إليه المسمى بالمرجعية أو المفسر ،وهذا يعني أن هذه العناصر اكتسبت التذكر من الرجو إلى السابق أو
الالحق ،وهذا السابق أو الالحق يسمي "عنصرا إشاريا"  ،فإن كان مذكورا في النص سمي " عنصرا إشاريا
لغويا"  ،وإن كان مشارا إليه خارج النص كأن يحيل ومير المتكلم إلى ذات المتكلم ،أو ما شابه ذلك مما يوجد
في المقام الخارجي فهو عنصرا إشاري غير لغوي".13
وتقسم اإلحالةُ االتساقيةُ إلى نصية ومقامية ،وتقسم اإلحالة النصية أيضا إلى قسمين األول اإلحالة القبلية،
وهي نو من اإلحالة المشتركة يأتي فيها الضمير بعد مرجعه على ظاهر النص ،و منها الفعلية واإلسمية ،
والثاني اإلحالة البعدية ،وهي نو من اإلحالة المشتركة يأتي فيه الضمير قبل مرجعه في سطح النص .اإلحالة
الخارجية وفقا لتعريف دي بوجراند " االتيان بالضمائر لداللة على أمر ما ،غير مذكور في النص مطلقا بيد
أنه يمكن التعرف عليه من سياق الموقف".14
الضمائ ُر وتقسم إلى ومائر وجودية ،مثل " أنا ،أنت ،نحن ،هو ،هم ،هن "..وومائر ملكية مثل قلمك،
قلمي،قلمهم ،قلمه ،"...والضمائر في االتساق نستطيع التميز بينها وبين أدوار الكالم التي تندرج تحتها جميع
الضمائر الدالة على المتكلم والمخاطب ،واإلحالة داخل النص يجب أن تكون نصية ،والنص بذلك االعتبار ال
يخلو من إحالة سياقية (خارج النص) تستعمل فيها الضمائر المشيرة إلى المتكلم (أنا ،نحن)  ،الضمائر (أنت،
أنتم ،وأنتما )...وهذا ما يتعلق بأدوار الكالم ،أما الضمائر فلها دور مهم في اتساق النص ألنها تلعب أدوارا
أخرى ،وتندرج تحتها ومائر الغياب إفرادا وتثنيةً وجمعا( هو ،هي ،هم ،هن ،هما) ،وهذه الضمائر تحيل قبليا
بشكل نمطي ،إذ تقوم بربط أجزاء النص ،وتصل بين أقسامه.

11

اسم اإلشارة ويمكن تصنيفه حسب الظرفية المكانية مثل (هنا ،هناك) أو حسب البعد( ذلك ،تلك) ،والقرب
(هذا ،هذه) والظرفية الزمنية مثل (اآلن وغدا ) حيث أن ألسماء اإلشارة دور في الربط القبلي والبعدي ،فهي
تربط الالحق بالسابق ،وبذلك تساهم في اتساق النص.
االستبدال عملية تتم داخل النص بتعويض عنصر في النص بعنصر آخر ،وهو مصدر من مصادر االتساق،
ومن وظائفه التواصلية رفعه الملل عن المتلقي ،فكلمة واحدة ممكن أن تغني عن مجموعة من الكلمات ،فتكرار
الكلمات قد يدفع الملل إلى نفس المتلقي أو قد يؤدي إلى إطالة النص أكثر مما ينبغي.12

 - 13الزناد ،األزهر نسيج النص بحث في ما يكون به النص ملفوظا ،المركز الثقافي  ،بيروت ،1443،ص.111
 - 14بوجراند ،روبرت دي النص والخطاب واإلجراء،ترجمة تمام حسان ،عالم الكتب،القاهرة ،1441، ،ص.311
 - 11خطابي ،محمد لسانيات النص (مدخل إلى انسجام النص) ،ص .11وينظر هاليداي وحسن  ،1472 ،ص.11
 -12خطابي ،محمد لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب) ،ص .14وينظر هاليداي وحسن، ،ص.11
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الحذف هو استبعاد العبارات السطحية التي يمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن أو أن يوسع أو يعدل
بواسطة العبارات الناقصة ،17وهو عبارة عن شيء غير مذكور ،وبعد الذكر ال يختلف الحذف من حيث العالقة
عن االستبدال إال بكون األول استبداال بالصفر أو االكتفاء بالمبنى العدمي ،ويجب أن يكون هناك قرائن تدل
على المحذوف .11
االسم الموصول الموصول في األصل اسم مفعول (من وصل الشيء بغيره) ،وسميت بذلك ألنها توصل بكالم
بعدها هو من تمام معناها ،14والموصول ال يتم بنفسه ،إذ يفتقر إلى كالم بعده ،تصله به ليتم اسما ،فإذا تم بعده
كان حكمه حكم سائر األسماء التامة ،ويجوز أن يقع فاعال ومفعوال ومضافا إليه.21
الوصل أو الربط وهو عنصر من عناصر اإلحالة االتساقية ،ويتم بتحديد الطريقة التي يترابط بها الالحق مع
السابق بشكل منظم ،ووظيفته تقوية األسباب بين الجمل وجعل المتواليات مترابطةً متماسكة ،وينقسم هذا
العنصر إلى وصل إوافي وعكسي أو نقيضي وسببي وزمني .21
ويتمثل الربط اإلوافي بمجموعة من األدوات مثل (الواو) العاطفة ،والرابطة ،واإلوافية ،واالستئناف ،و(أو)
التخييرية ،واإلوافية ،و(الفاء) السببية ،والترتيبية ،واإلوافية ،22أما الوصل العكسي فيكون على غير ما هو
متوقع في عالم النص ،ويتمثل في مجموعة من األدوات الربطية من مثل ( إنما ،ولكن ،وأما ) ،وأدوات الوصل
السببي تتمثل في ( ألن ،والفاء السببية ،و من ةثم ،و غير أن ،وإنما ،وبل) ووظيفته إظهار العالقة المنطقية بين
الجمل ،ويمثل الوصل الزمني العالقة بين أطروحتي جملتين متتابعتين زمنيا ،مثاله( ةثم ،و الفاء).23
االتساق المعجمي ويشتمل على عنصرين وهما التكرار أو التكرير والتضام ،ويتمثل بإعادة العناصر اللغوية
في النص من ترادفات يتم اختيارها دالليا وتترابط بعضها مع بعض في النص.24

 - 17بوجراند ،دي النص والخطاب واإلجراء ،ترجمة تمام حسان  ،ص . 311وينظر فضل ،صالح بالغة الخطاب وعلم
النص ،ص.333-332
 - 11بوجراند ،دي النص والخطاب واإلجراء ،ترجمة تمام حسان ،ص  .341وينظر خطابي،محمد لسانيات النص ،
ص. 21
 - 14السامرائي ،فاول صالح معاني النحو،ج ،1دار الفكر ،عمان،2113 ،ص .111
 - 21ابن يعيش ،موفق الدين يعيش بن علي شرح المفصل للزمخشري،تحق الحسن مبارك،عالم الكتب ،بيروت،1411 ،
ص. 111
 - 21خطابي ،محمد لسانيات النص ،ص. 23
 - 22حسنين ،أحمد طاهر والوراقي أدوات الربط في العربية المعاصرة ،جامعة اإلمارات العربية ،اإلمارات العربية ،د.ت،
ص.222
 - 23خطابي،محمد لسانيات النص  ،ص. 23
 - 24عفيفي ،أحمد نحو النص (اتجاه جديد في الدرس النحوي) ،ص.112
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االنسجام :ومن أهم مظاهر االنسجام في اللغة ،المقام والذي يندرج تحت مقولة ِ(لكل مقام مقال) و (مطابقة
الكالم لمقتضى الحال ) في التراث العربي القديم ،21إذ ال بد لكل كالم من بعد زماني ومكاني يقع فيه ،فإذا
اتصل كالمه بمحل هذه الصياغة فيسمى (مقام) ،وإذا اتصل بزمن هذه الصياغة فيسمى (الحال).22

التشبيه :بيان أن شيئا أو أشياء اشتركت مع غيرها في صفة أو أكثر ،باستخدام أحد أدوات التشبيه (الكاف،
كأن ،مثل) سواء أكانت ملفوظة أم مقدرة ،وتقرِّ ب بين المشبه والمشبه به بتوظيف وجه الشبه.27
المقصودية موقف منتج النص من كون (النص) صورةً ما من صور اللغة ،قصد بها أن تكون نصا يتمتع
باالتساق واالنسجام ومن ةثم وسيلة لمتابعة خطة محددة.21
المقبولية "تتضمن موقف مستقبل النص إزاء كونه صورةً ما من صور اللغة ينبغي لها أن تكون مقبولةً من
حيث هي نص ذو سبك والتحام".24
اإلخبارية وتتعلق بإمكانية توقع المعلومات الواردة في النص أو عدم توقعها على سبيل الجدة.71
الموقفية :هي الدوافع التي تجعل النص مرتبطا بموقف سائد يمكن استرجاعه ،71وباإلوافة هي تتابع األحداث
الصاحبة للنص اللغوي الذي يؤةثر تأةثيرا قويا في االتصال بين منتج النص ومتلقيه.72
التناص يتضمن العالقات بين نص ما ونصوص أخرى ذات صلة ،تم التعرف إليها من خالل خبرة سابقة.
وهو تشكيل نص جديد من نصوص سابقة وخالصة لنصوص تماهت فيما بينها فلم يبقى منها إال األةثر ،وال
يمكن إال للقارئ النموذجي أن يكتشف األصل ،فهو الدخول في عالقة مع نصوص بطرق مختلفة " يتفاعل
بواستطها النص مع الماوي والحاور والمستقبل وتفاعله مع القراء والنصوص األخرى.73

 - 21عبد المجيد ،جميل البالغة واالتصال ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة ،2111 ،ص.21
 - 22السكاكي ،أبو يعقوب يوسف مفتاح العلوم ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ،1417،ص.121
 - 27الكرماني ،شمس الدين تحقيق الفوائد الغياةثية ،ت علي بن دخيل العوني ،مكتبة العلوم والحكم،ط ،1المدينة المنورة/1 ،
ص.231
 - 21بوجراند ،دي النص والخطاب واالجراء ،ص.114
 - 24نفسه ،ص.114
- 71نفسه ،ص .244
- 71نفسه ،ص.113
 - 72حسان ،تمام اللغة العربية معناها ومبناها ،ص.312
 - 73عزام ،محمد النقد والداللة نحو تحليل سمياني األدب ،منشورات وزارة الثقافة ،1442 ،ص .141
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التحليل والمناقشة
يخوض الخطاب في هذا المقام في عملية تحليل النص المعتمد للدراسة وفي هذا المقام يتم القيام بتقييم معايير
لسانيات النص ،أوال المعايير التأسيسية التي تتألف من االتساق واالنسجام والمقصودية والمقبولية واإلخبارية
والموقفية والتناص.
المعايير التأسيسية كما ذكرنا سابقا ،تشكل المعايير لسانيات النص التأسيسية نواة التحليل بهذا الخطاب،
وبناء على ذلك سيتم النظر في تقييمها واحدا تلو اآلخر بدايةً باالتساق واالنسجام إذ هما يمثالن نقطة ارتكاز
لهذه العملية.
االتساق واالنسجام يمثل االتساق واالنسجام معظما من معايير ذوات الصلة بالنص.
وعناصر االتساق واالنسجام التي ظهرت في هذا النص ما يلي
اإلحالة االتساقية وهو العنصر السائد في النص الحالي ،واألمثلة في هذا الصدد ما يلي تاء التأنيث في
"خلصت" في السطر الثالث ،و"التزمت" في السطر الرابع ،و" ألغت في السطر السابع ،و"جاءت" و"قامت".
االتساق الخارجي أو السياقي تم العثور على االتساق الخارجي أو السياقي أيضا في هذا النص ،ومثال هذا
على النحو التالي "من قبلنا ،شعبنا ووطننا" .ونون المتكلم في هذه العبارات تمثل اإلحالة الخارجية وهي تشير
إلى المشار إليه خارج النص إطالقا.
فاستخدامه كان ليوحي للمتلقي أن هذا الشعب والوطن ليس شعبه وحده وال وطنه وحده ،وإنما هو شعب الدول
العربية جميعها ،إوافة إلى اعتبار ما يتم الحديث عنه هو مووو وهدف مشترك بين المخاطب والمتلقي،
وفيه إعالء لمنزلة المتلقي في نفس المخاطب.
اإلحالة السابقة (الضميرية) تمثل الضمائر واحدة من األدوات المتماسكة ،التي استحوذت على إدراك تحقيق
االتساق في هذا النص ،بإحالتها إلى غائب أو حاور ،وتمثل في الخطاب األشخاص المشاركين في الخطاب،
وللضمائر أةثر بارز في توطيد العالقة بين منتج الخطاب ومتلقيه ،سواء كان الخطاب مباشر أو غير مباشر

74

ومن الضمائر الموجودة في هذا النص

 - 74عكاشة ،محمود لغة الخطاب السياسي ،ص.71
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ومير المخاطب في قوله في بداية الخطاب جئتـكم وقد كررها مرتين ،فهو يخاطب الحاورين في مجلس
الخطاب ،وكأنه أراد توجيه تحذير أو وعيد لهم.
"إن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنته ،ومخالفتها ،ألنها ،حقه المشرو في تقرير مصيره
ونيل حريته واستقالله في دولته"... ،
وباستخدام هذه الضمائر المتلقي سيلفت النظر إلى المتكلم ،ومن ةثم هناك عملية إيصال المعلومات من المتكلم
إلى المتلقي ،وعليه فإن إيصال المعلومات من المتكلم إلى المتلقي ،وعليه فإن استخدام الضمائر مهم جدا في
اتساق النص.
ووظف المخاطب ومير المتكلم (نحن) إجالال وإكبارا للمتلقي ،والعتبار المخاطب أن هذه الصفقة تمسه
وتمس المتلقي

71

الوصل أو الربط أو العطف في هذا النص لعب الوصل دورا حيويا في تحقيق االتساق .بعض األمثلة على
هذه الظاهرة ما يلي
(الواو) جاءت لمطلق الجمع لقد دعتنا أكثر من دولة روسيا واليابان وبلجيكا وهولندا للقاء مع نتنياهو في
أروها ،ولم يلب الدعوة مرة واحدة ،وقد كنت أذهب إلى هناك ،ذهبت إلى موسكو  3مرات ،ولم يأت "نتنياهو"،
من الذي ال يريد السالم؟
ومن الروابط التي استخدمها الرئيس في خطابه (كذلك) اإلوافية في قوله "وكذلك المنظمات األمريكية
واألصوات الحرة التي عبرت عن رفضها لهذه الصفقة ".وقوله " كذلك روسيا والصين واليابان وباقي دول
العالم؛"
وكان في انتقاله من فكرة إلى أخرى يستخدم روابط تراكمية منها (كما +الفعل) في قوله "وكما واصلنا
ونواصل بناء مؤسسات" .
ووظف (أخيرا) في قوله "وأخيراً أقول للعالم حذار أن يقتل األمل لدى شعبنا الفلسطيني".
فاستخدام الروابط التراكمية التي تفيد االنتقال من مووو إلى آخر يريح المتلقي ويمكنه من متابعة القضايا
المطروحة.

 - 71نفسه ،ص.72
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ولجأ المخاطب إلى استخدام روابط تقابليه (في المقابل) ليعبر عن مناقضة األفكار التي طرحها في السابق،
يقول "لذلك فأنا أتساءل أين هي الفرص التي أوعناها؟
وفي المقابل ،واصلت حكومات االحتالل اإلسرائيلي المتعاقبة ومستوطنوها ،تدمير كل الفرص لصنع السالم".
فهو يناقض فكرة وجود فرصة للسالم ،وبذلك يشغل منتج النص المتلقي بتصورات متناقضة متصارعة ،فيجب
على المتلقي أن يكون متنبها لوجود مثل هذه الروابط التي تدل على التناقض ،ليتم فهم النص بشكل جيد.
ويقول "ألنها صفقة أمريكية–إسرائيلية ،ألنها ألغت قانونية مطالب ،لن يجلب األمن وال السالم ،لن نقبل بها،
الذين خرجوا باآلالف بل مئات اآلالف ،ليست شراكة دولية بل جاءت من دولة".
فوظف (بل) لإلفادة اإلوراب ،فأورب عن كون الذين خرجوا باآلالف ،وأخبرنا بأنهم مئات اآلالف.
وكانت (لن) في الخطاب لتدل على الرفض المطلق لهذه األفعال ،وأفادت (ألن) في الخطاب اإلبانة عن السبب
وتفسيره.
أسماء اإلشارة تمثل أسماء اإلشارة واحدةً من األدوات المتماسكة الواردة بشكل كبير في هذا النص لتجسيد
االتساق واالنسجام .وترد بعض األمثلة في هذا الصدد على النحو التالي
لهذه الصفقة ،هذا باإلوافة للبيانات ،هذه خالصة المشرو  ،لذلك حصلنا.
وتكرر في هذا الخطاب اسم اإلشارة(هذه) مقترنة بالصفقة أكثر من مرة ،لينبه المتلقي لخطورة هذه الصفقة،
وأن المخاطب حمل على كاهله نقل رسالة شعبه في رفض هذه الصفقة للعالم.
االسم الموصول ومن بين عناصر االتساق المستخدمة على نطاق واسع في هذا النص هو "الموصوالت"،
وهي من سمات الخطاب السياسي المكتوب ،والقصد منها اإلبهام والتعريض باآلخرين ،لعدم رغبة المخاطب
بالتصريح بأسمائهم في مووع الجملة ،وتعد من أدوات الربط األساسية في هذا النو من الخطابات ،فتعمل
الجملة التالية لالسم الموصول على إطالة الجملة ،األمر الذي يؤدي إلى تشابك التراكيب وتماسكها.72

واألمثلة على ذلك تشمل "التي" في قوله وهذه الدولة التي ســــــــــيعطوها لنا"

 - 72عكاشة ،محمود لغة الخطاب السياسي ( دراسة لغوية تطبيقية قي ووء نظرية االتصال) ،ص .72
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وتقديم المخاطب الدولة من خالل صلة الموصول فيه تأةثير وإقنا لمتلقي الخطاب أن هذه الدولة ال تعتبر دولة
بمعنى الكلمة وإنما هي دولة ممزقة.
وقوله أيضا التي خلصت جميعها إلى الرفض ،تدمير األسس التي قامت عليها.
"الذي" في قوله المشرو الذي قدم لنا ،األبرتهايد الذي عفا عليه الزمن.
ولتنبيه المتلقي بخطورة هذا المشرو  ،قدم وصفه بتوظيف صلة الموصول (الذي) ليكون للعبارة وقع في أذن
السامع والقارئ على حد سواء.
"الذين" في قوله وأعضاء مجلس األمن الذين تجاوبوا ،ونحيي جماهير شعبنا الفلسطيني ،والشعوب العربية
واإلسالمية ومناصري السالم حول العالم ،الذين خرجوا باآلالف.
إذ يقصد من وجود االسم الموصول التأكيد على صفتهم بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين ،ولفت نظر المتلقي
إلى هذه الصفة.
صياغة الفعل يسهم هذا المفهوم أيضا إلى حد كبير في تسهيل تحقيق االتساق في النص بالتغيرات التركيبية
من حيث صيغ األفعال في التراكيب النحوية ،فالزمن المضار هو الزمن الرئيس في الخطاب السياسي ،على
اعتباره خطابا مباشرا يتفاعل مباشرة مع الحدث الذي يرتبط بزمنه ،ويوجه إلى جمهور معين في زمن الحدث،
فيتقدم الفعل المضار على غيره من أزمنة األفعال في الخطابات السياسية المكتوبة والمنطوقة ،كون
موووعها موووعا مباشرا .77
ويتضح مقصد الرئيس من هذا الخطاب الذي ظهر فيه تفاعله وتأةثره مع الحدث ،إذ يهدف من ذلك إيصال
أفكاره للمتلقي في الوقت الحالي ،إذ تحدث عن الصفقة وبين مدى االنتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
جراء تطبيق هذه الخطة ،مستغال المنبر الذي يقف خلفه.
ووظف الرئيس في خطابه (لقد) إلفادة التحقيق بتوظيفها مع الفعل الماوي في قوله لقد دعتنا أكثر من دولة.
وقوله "وقد كنت أذهب إلى هناك " فهو يصادق على الذهاب إلى بعض الدول.

 - 77عكاشة ،محمود لغة الخطاب السياسي ،ص .24 -23
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ومن أدوات الربط التي استخدمها المخاطب الم التعليل في قوله جئتكم اليوم للتأكيد على الموقف الفلسطيني.
فالمخاطب يبين سبب المجيء إلى هذا المكان ،والسبب هو التأكيد على الموقف الفلسطيني .وقوله كلهم
يخرجون ليقولوا .ويبين أن سبب الخروج القول.
ووظف المخاطب بعضا من أدوات الربط التي تدل على النتيجة فتربط بين السبب ونتيجته ،ومن األمثلة على
ذلك ):لما) في قوله الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب .فكان الرفض
لهذه الصفقة نتيجة احتوائها على مواقف أحادية.
وقوله "وليس الكل مستعدًا أن يقرأها؛ لذا قمنا بتلخيصها في  21صفحةً لتسهيل قراءتها"؛ ولذلك فإنني أتمنى
على الرئيس دونالد ترمب أن يتحلى بالعدل واإلنصاف" فكانت لذا لتووح الخبر في الجملة السابقة فعدم
االستعداد لقرأتها جعله يختصرها إلى عشرين صفحة ،ومثل ذلك كانت وظيفة لذلك.
االتساق المعجمي بدا لنا جليا تكرار بعض العبارات أو مرادفها في الخطاب ،وهذا يشير إلى أن المخاطب
يريد أن يؤكد أن الشعب الفلسطيني ال يستحق ما يجري له ،فيقول هل هذا ما نستحقه! هل هذا ما يستحقه
شعب فلسطين! والتكرير مهم في اتساق النص حيث إنه يجذب انتباه المتلقي ليجعله في وعي ويقظة عما قد
يوصل عليه المخاطب.
وقوله "نحن لسنا ود اليهود؛ نحن مسلمون لسنا ود اليهود ،والمسلم الذي يقول إنني ود اليهودي فقد كفر،
وأنت إذا قلت إنك ود اليهودي أو ود التوراة فأنت كافر ،ولست مسل ًما؛ نحن لسنا ود اليهود؛ نحن ود من
يعتدي "
فقد كرر (ود اليهود) أكثر من ليؤكد فعال أننا لسنا ود الديانة اليهودية ولكن ود من يعتدي علينا .وقوله "
نحن لن نلجأ للعنف واإلرهاب " فالعنف واإلرهاب مترادفات وظفها المخاطب لتحقيق االتساق في النص،
وكررها أكثر من مرة في خطابه ليؤكد على ذلك.
كما نالحظ ميل المخاطب إلى تكرار بعض الكلمات في صورها المختلفة من اسم وفعل ومصدر ومثال ذلك
إلى الرفض القاطع ،إن الرفض الواسع ،ويكفي لرفضها ،يرفضون الخطة االميركية .وذلك لتأكيد المعنى
المراد إيصاله وهو الرفض ،والتكرار يؤكد على الموقف الصارم من هذه الصفقة.
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التشبيه واستخدم منتج الخطاب التشبيه ،وذلك من أجل تقريب الصورة إلى ذهن المتلقي ،ومن مثل ذلك قوله
هذه الدولة التي ســــــــــيعطوها لنا ،وهي تشبه قطعة الجبنة السويسرية" ،فقد شبه الدولة الناتجة عن صفقة
القرن بقطعة الجبنة السويسرية التي تكثر فيها الثقوب وكذلك دولة فلسطين فهي ممزقة مبعثرة.
االستبدال وهناك استبدال قولي في النص وهو قوله " وأنت إذا قلت إنك ود اليهودي أو ود التوراة" ففي
هذا الصدد يستخدم منتج الخطاب جملة (ود التوراة) إشارةً إلى الجملة التي قبلها ود اليهودي .والهدف من
ذلك رفع الملل عن المتلقي ألن كلمة اليهودي تكررت أكثر من مرة في النص.
المقصودية وكان الرئيس من خطابه يقصد إلى بيان موقفه وموقف شعبه من هذه الصفقة ،وهو الرفض القاطع
لها.
المقبولية وكان لخطاب الرئيس األةثر الواوح على المتلقي ،فقد خرج معاروو هذه الصفقة في مظاهرات
حاشدة ينددون هذه الخطة ،إوافةً إلى تضامن دولي مع الشعب الفلسطيني ود الصفقة.
المقامية(الموقفية) :فقد أنشئ هذا الخطاب إبان اإلعالن عن صفقة القرن األمريكية اإلسرائيلية ،التي اعتبرها
الرئيس احتيال على السالم وليس خطة للسالم.

الوحدة الموضوعية ونالحظ من بداية نص الخطاب إلى نهايته أنه يصب في بوتقة موووعية واحدة وهي
رفض هذه الصفقة واعتبارها اغتيال للدولة الفلسطينية.
يقول في بداية الخطاب "جئتكم اليوم للتأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة األمريكية اإلسرائيلية"
ويقول إن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب"،
وقوله " وأؤكد ها هنا على وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها ،كمرجعية دولية للتفاوض ،ألنها
صفقة أمريكية–إسرائيلية استباقية"،

المبحث الثالث :الظواهر السيميائية ( لغة الجسد أثرها في اإلبانة)
لغةُ الجسد " لغة حديثة تعتمد على تعابير الجسد ومصطلحاته ،وهو علم يدرس طرق التواصل غير اللفظي
الالشعوري ،ويحاول اإلحاطة بردود فعل الجسم عند التواصل مع الغير بمالحظة الحركات الصغيرة والبسيطة
للوجه والجسد " ،71وعرفه مستور أبو تالت بأنه " تلك الحركات التي يقوم بها بعض األفراد مستخدمين أياديهم

 - 71عبد الرحمن سبحانه ،محمد ،دليل علم لغة الجسد ،ترجمة عن الموقع الكندي.2: www.synergologie.com
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أو تعبيرات الوجه أو أقدامهم أو نبرات صوتهم أو هز الكتف أو الرأس ،ليفهم المخاطب بشكل أفضل المعلومة
التي يريد أن تصل إليه".74
ويشتمل علم لغة الجسد على عدة جوانب منها
األفعال وهي التي يقوم بها المتكلم ،وقد تكون هذه الحركات والدية بالفطرة أو مكتسبة يكتسبها
اإلنسان باالختالط والتأةثر بالبيئة المحيطة ،ويمكن تحديد نوعها من خالل الظروف المحيطة
بالشخص المشاهد إوافة إلى الخبرة بلغة الجسد.11
مالمح الوجه إذ أنها تبين مكنونات النفس ،وتفصح عن معاني لم ينطقها المتكلم وتؤكد معاني صدرت
ُ
أيضا عن المتحدث في بعض األحيان.11
الصوت :إذ تعد نبرة الصوت من أفضل وسائل نقل المشاعر واألفكار الداخلية ،فيصعب على اإلنسان
إخفاء االوطرابات الصوتية في حاالت الحزن أو الفرح ،أو الخوف ،إذ يمكن من نبرة الصوت
تحديد الحالة النفسية للشخص المتكلم.12
وعند مشاهدة خطاب الرئيس محمود عباس في األمم المتحدة المصور فإنه يمكن مالحظة بعض اإلشارات
والحركات التي تكشف عن معاني مكنونة ،ولكنها تمكننا من فهم نفسيته وتوجهاتها ،وتساعد المتلقي في
الوصول للفكرة الرئيسية التي يسعى إليها المخاطب.13
قد تكون بعض حركات الجسد كالبصمة التي تدل على صاحبها ،فمنها نستدل على كيفية سير الشخص المشاهد
وكيفية جلوسه ووقوفه ،فلكل شخص أسلوبه وطريقته في المشي والجلوس والسير تميزه عن غيره من
األشخاص ،14ولنا أن نصنف إشارات جسد الرئيس أبو مازن في خطابه على النحو اآلتي
إشارات اليدين تعتبر اليدان إحدى أهم أعضاء لغة اإلشارة لإلنسان ،وهي من أهم األدوات التي تدل على
رقيه وتقدمه الحضاري ،11فيمكن من حركتها التنبه إلى أفكار الشخص المشاهد أةثناء حديثه ،فاستخدام المتحدث
ليديه أةثناء الحديث يوحي بالدقة ومحاولة التأكيد على بعض النقاط،

 - 74أبو تالت،مستور سالم أسرار لغة الجسم وكيفية إدارة الجسم البشري( ،د.ت) ،التجهيزات الفنية للطباعة والنشر والتنسيق
 ،االسكندرية ،2111،،ص.11
 - 11الفقهي ،إبراهيم احتراف فن الفراسة ،ص.22
 - 11نفسه  ،ص.23
 - 12جالس ،ليليان أعرف ما تفكر بهأربع شفرات لقراءة الناس تحسن من حياتك،ط،11مكتبة جرير ،السعودية،2111 ،
ص.127-122
 - 13نهر ،هادي اللسانيات االجتماعية عند العرب ،دار األمل ،ط ،1إربد ،1441 ،ص.131
 - 14جالس ،ليليان أعرفما تفكر به ،ص .42
 - 11بيير ،آالن وباربارا المرجع األكيد في لغة الجسد ،ط ،1مكتبة الجرير ،السعودية 2111 ،ص.32
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كما تكشف لنا حركة اليدين الحالة النفسية والمزاجية للشخص المتحدث ،12وكما يقول اللغوي فندريس " إن
اليد تمتد وتنكمش كما لو كانت تغوص في أعماق الضمير لتجلب الفكرة الوليدة تصقلها وتعجنها إلعطائها
الشكل المناسب" وقد تساهم الكفان بأصابعهما بشكل فعال للتعبير عن انفعاالت وأفكار المتكلم.17
فاستخدم الرئيس محمود عباس إشارات اليدين بشكل ملحوظ أةثناء خطابه المدروس ،واختلفت الدالالت النفسية
والعاطفية لكل إشارة عن األخرى ،ومن أمثلة ذلك
أنه استخدم يده بضم األصابع على شكل كمثرى واإلشارة إلى نفسه مرتين لتأكيد على معرفته وبصيرته
بترامب ،وأن هذا الذي أعلن هذه الصفقة ليس هو.
واستخدم الرئيس ذراعه لتأكيد على ما يقول ،فعندما قال أن "هذه الصفقة ليست شراكة بل جاءت من دولة
ومعها دولة "رفع ذراعه مشيرا بيده إلى نفي عدم اعتبار هذه الصفقة شراكة.
وفتح ذراعيه مع فتح الكفين إوافة إلى فتح العينين أكثر من الطبيعي ،داال على ذلك استنكاره وغضبه من
اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ومن دعوة ترامب إلى نقل سفارات الدول إليها.
كما دل رفع الذراعين إلى أعلى وفتح الكفين للخارج على أن الكالم إلى هنا فقط وال أستطيع الزيادة عليه فهو
واوح وصريح ورافق ذلك قوله " نحن مسلمون لسنا ود اليهود ،والمسلم الذي يقول إنني ود اليهودي فقد
كفر" فالحكم واوح وال نقاش في ذلك.
وكان استخدام السبابة من اإلشارات البارزة في خطاب الرئيس إذ " تستخدم السبابة في اإلشارة إلى األشياء
وكعالمة لطرح الشروط والتأكيد عليها كمن يذكر الطرف المقابل حين يتنصل من تعهداته وشروطه التي سبق
وجرى االتفاق عليها بين األطراف ذات المصلحة وكذلك تفيد اإلشارة بالسبابة التهديد والوعيد والتحذير
وغيرها".11
ونالحظ من مشاهدة خطاب الرئيس تكراره المستمر الستخدام السبابة بمختلف دالالتها اإلشارية ،ولعل مرجع
ذلك كون محمود عباس شخصية قيادية ،وميله من حكم موقعه إلى إصدار األوامر ،ومناسبة اإلشارة بالسبابة
لمثل هذا األمر.

 - 12جالس ،ليليان أعرف ما تفكر به ،ص.141
 - 17أبو تالت ،مستور سالم أسرار لغة الجسم ،ص.44
 - 11أبو تالت ،مستور سالم أسرار لغة الجسم ،ص.41
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ومن دالالت إشارة السبابة لدى الرئيس محمود عباس ،ما دل منها على التحذير والتنبيه ،وتمثلت هذه اإلشارة
بقبض اليد ورفع السبابة لألعلى ،ورافقت هذه الحركة عبارات التهديد والوعيد وظهر ذلك في قوله " نحن لن
نلجأ للعنف واإلرهاب مهما كان االعتداء علينا،
نحن مؤمنون بالسالم وبمحاربة العنف .لن نلجأ للعنف .مستعدون للتعاون مع أي دولة لمحاربة اإلرهاب .نحن
ود االرهاب والعنف أيا كان لونه ومصدره ،وسنحارب بالمقاومة الشعبية السلمية"
ومن ذلك مشاهدة إشارة محمود عباس بسبابته أةثناء خطابه وذلك بدعوة مجلس األمن أن يرسل لجنة تقصي
حقائق إلى فلسطين عن الفساد فقط .وذلك بإشارته رافعا سبابته ومؤشرا بها اتجاه الحضور.
ولتأكيده على أن الدولة خاليةً من الفساد فقد أشار بأصابعه مجتمعة باتجاه األسفل ورافق ذلك قوله "هذه الدولة
الوليدة التي هي تحت االحتالل خالية من الفساد"
وشوهد في خطابه استخدامه سبابته واإلشارة بها بشكل دائري لداللة على اشتمال جميع الفلسطينين ورافق
ذلك قوله "ونشر ةثقافة السالم بين أبناء شعبنا ،في كل أبناء الشعب الفلسطيني؛ نقول لهم ال نريد حربًا ..ال
نريد حربا ..ال نريد إرهابا؛"
وأشار بأصابعه مجتمعة لألسفل واربا بها على الطاولة بداللة التوكيد ،وذلك عندما تحدث عن عقد االنتخابات
ورفض إسرائيل أن تكون هذه االنتخابات في القدس وذلك في قوله " ألننا نؤمن بالديمقراطية؛ وفي آخر مرة
طلبنا االنتخابات رفضت إسرائيل؛ لماذا؟ قالوا ممنو إجراؤها في القدس".
ومن داللة األصابع مجتمعة إلى أعلى في خطابه أن هذا الشيء جميل ويصلح لما نريده ورافق ذلك قوله "
وتوصلنا إلى اتفاق انتقالي ومستعدون أن نلتزم به ونسير به خالل خمس سنوات لحل نهائي"
ولوحظ في خطابه عقد دائرةً مغلقةً باإلبهام والسبابة والتي أفادت تأكيده على عدم معرفة أحد بالسالم الذي عقد
مع بعضهم ،وذلك في قوله "ونحن عملنا سال ًما مع بعضنا بدون تدخل أحد في أوسلو ،وبدون علم أحد من كل
الدول ،ومن يقول عرفت .أنا أتحداه".
ومن ذلك مشاهدة إشارة محمود عباس بقبض اليد واإلشارة باإلبهام إلى الخلف للداللة على الزمن الماوي
وذلك عندما قال "وأصبحنا -الدولة المراقب-رئيسا ً لـ 131دولة  +الصين المجموعة التي اسمها "الـ+77
الصين" للعام الماوي ".2114
ومن ايماءات قبضة اليد ورفع اإلبهام إلى األعلى بشكل مستقيم البدء بالتعداد كما هو في قوله "رغم أننا
عقدناها في األعوام  1442و 2111و 2112في القدس"
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ومن مشاهدة الخطاب لوحظ استخدام اليد المفتوحة اتجاه المستمعين لداللة على السخرية واالستهزاء باعتقاد
كوشنير بأننا نضيع فرص السالم علينا ورافق ذلك قوله " أين هي الفرصة التي أوعناها! ال تطلق الشعارات
بهذا الشكل وتقول ال تضيعوا الفرصة".
ومن ايماءاتها أيضا الداللة على بيان المراحل ،وذلك في إشارته المرافقة لقوله " أدعو الرباعية الدولية ممثلة
بالواليات المتحدة وروسيا االتحادية واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة ،وأعضاء مجلسكم الكريم لعقد مؤتمر
دولي للسالم ،لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
ولوحظ في خطابه هز الرأس من جانب إلى جانب عالمةً للرفض أةثناء قوله " مؤكدين أن شعبنا لن يركع..
نريد حقنا" .

الخاتمة
وقد حاولت هذه الدراسة تحليال موجزا لتطبيق معايير لسانيات النص في خطاب الرئيس محمود عباس الذي
ألقاه عقب إعالن صفقة القرن .وكشف التحليل عن وجود عناصر االتساق في النص الخطابي مثل الضمائر،
واسم اإلشارة ،واالسم الموصول ،وكانت عناصر االتساق المعجمي ظاهرةً في النص لتحقيق النصية فيه.
ومما ال شك فيه أن منتج النص نجح إلى حد كبير في تطبيق معايير لسانيات النص ،ومن الواوح أن المعيار
األبرز في النص االتساق أو التماسك الذي يمكن اعتباره العمود الفقري للنص.
وساهمت أيضا المعايير األخرى مثل االنسجام والمقبولية والمقصودية والموقفية إلى حد كبير في إدراك النصية
والوئام النصي في الخطاب المحلل.
ومن المالحظ أن منتج النص قد استخدم المعايير النصية بالفعالية مما يؤدي إلى التيسير والمزايدة في النص
وإدراك معانيه للمتلقي.
وساعدت إشارات جسد محمود عباس في توويح معانيه إيصال مشاعره للمتلقي ،وكان أبرز هذه اإلشارات
إشارات اليدين.

المصادر والمراجع
 البحيري ،سعيد علم لغة النص(المفاهيم واالتجاهات) ،الشركة المصرية العالمية للنشر ،ط ،1القاهرة1447 ،م.
 -بشر ،كمال علم اللغة االجتماعي(مدخل) ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة ،ط1447 ،3م.

655

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

 بورجراند ،روبرت دي النص والخطاب واإلجراء ،ترجمة تمام حسان ،عالم الكتب ،القاهرة،1441م.
 بيير،آلن وباربارا المرجع األكيد في لغة الجسد ،ط ،1مكتبة جرير ،السعودية2111 ،م. أبو تالت ،مستور سالم أسرار لغة الجسم وكيفية إدارة الجسم البشري( ،د.ط) ،التجهيزات الفنيةللطباعة والنشر والتنسيق ،اإلسكندرية2111 ،م.
 الجابري ،محمد عابد الخطاب العربي المعاصر ( دراسة تحليلية نقدية)،مركز دراسات الوحدةالعربية(،د.ت)،بيروت1444 ،م.
 الجرجاني ،عبد القاهر أسرار البالغة ،تحقيق محمد رشيد روا ،دار المعرفة ،بيروت1442 ،م.-

الجرجاني ،التعريفات ،تحقيق إبراهيم األبياري ،مادة(كالم)،ط ،2دار الكتاب العربي ،بيروت،
1442م.

 جرانجيوم ،جلبير ،اللغة والسلطة في المجتمع المغربي،ترجمة محمد أسليم ،المغرب(،د.ت). الجزار ،محمد العنوان وسيميوطيقيا االتصال األدبي ،المكتبة العامة للكتاب( ،د.ت)(،د.م)1441 ،م. جالس ،ليليان أعرف ما تفكر به_أربع شفرات لقراءة الناس تحسن من حياتك ،ط ،11مكتبة جرير،السعودية2111 ،م.
 جوزيف ،جون اللغة والهوية (قومية_ أةثنية_ دينية) ،ترجمة عبد النور خراقي ،سلسلة عالم المعرفة،الكويت2117 ،م.
 حسان ،تمام اللغة العربية معناها ومبناها ،الهيئة العامة المصرية للكتاب ،القاهرة ،ط1474 ،2م. حسنين ،أحمد طاهر الوراقي أدوات الربط في العربية المعاصرة ،جامعة اإلمارات العربية،اإلمارات العربية( ،د.ت).
 الحوةثي ،عبد هللا الخطاب اإلعالمي السياسي في الجمهورية اليمنية(،دراسة غير منشورة) ،جامعةصنعاء ،اليمن1442 ،م.
 خطابي ،محمد لسانيات النص(مدخل إلى انسجام النص) ،المركز الثقافي العربي ،بيروت1411،م. الزناد ،األزهر نسيج النص (بحث ما يكون به النص ملفوظا) ،المركز الثقافي ،بيروت1443 ،م. السكاكي ،أبو يعقوب يوسف مفتاح العلوم ،دار الكتب العلمية ،بيروت1417 ،م. السمرائي ،فاول صالح معاني النحو ،ج ،1دار الفكر ،عمان2113 ،م. شبلر ،برنرد علم اللغة والدراسات األدبية(دراسة األسلوب_ البالغة_ علم النص) ،ترجمة محمودجاد الرب ،الدار الفنية للنشر والتوزيع ،ط ،1القاهرة1417 ،م.
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 الشهري ،عبد الهادي استراتيجيات الخطاب (مقاربة لغوية تداولية) ،دار الكتاب الجديد المتحدة،بنغازي ،ط2114، 1م.
 شومان ،محمد تحليل الخطاب اإلعالمي(أطر نظرية ومناهج تطبيقية) ،الدار المصرية اللبنانية،ط ،1القاهرة2117 ،م.
 صبح ،كرمل وليد تأةثير الطاب السياسي الرسمي للسلطة الفلسطينية  2111-2112على تأييد النخبةالسياسية ،إشراف رائد نعيرات ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح.2112 ،
 -عبد الرحمن سبحانه ،محمد

دليل علم لغة الجسد ،ترجمة عن الموقع الكندي

www.synerogologie.com
 عبد المجيد ،جميل البالغة واالتصال ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة2111،م. عزام ،محمد النقد والداللة نحو تحليل سمياني األدب ،وزارة الثقافة1442 ،م. عفيفي ،أحمد نحو النص(اتجاه جديد في الدرس النحوي) ،مكتبة الزهراء الشرق(،د.ط)،القاهرة2111،م.
 عكاشة ،محمود لغة الخطاب السياسي(دراسة لغوية تطبيقية في ووء نظرية االتصال)،مكتبةالنهضة المصرية ،ط2112 ،1م.
 عيسى ،فوزي سعد دراسات في األدب واللغة ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية2111 ،م. غولد ،شليغر نحو سيمياء الخطاب السلطوي ،ترجمة مصطفى كمال ،بيت الحكمة ،الدار البيضاء،1417م.
 فضل ،صالح بالغة الخطاب وعلم النص ،المكتبة العالمية للنشر ،لونجمان ،القاهرة1442 ،م. الكرماني ،شمس الدين تحقيق الفوائد الغياةثية ،تحقيق علي بن دخيل العوني ،مكتبة العلوم والحكم،ط ،1المدينة المنورة1414 ،م.
 نهر ،هادي اللسانيات االجتماعية عند العرب ،دار األمل ،ط ،1إربد1441 ،م. يونس ،رامي تحليل لغة النص السياسي في الخطاب اإلعالمي المكتوب ،ط ،1دار المعتز ،عمان،2112م.
 ابن يعيش ،موفق الدين يعيش بن علي شرح المفصل للزمخشري ،تحقيق الحسن مبارك ،عالمالكتب ،بيروت1411 ،م.
المجالت:
 -اشكالية المصطلح التقدي ( الخطاب والنص) ،مجلة آفاق ،بغداد ،آذار1443 ،م.
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.م2117 ، مجلة عالم الفكر، عيسى عودة تمثالت اللغة في الخطاب السياسي، برهومة.2114 ، مجلة النجاح، يحيى الخطاب السياسي والمؤةثرات الخارجية، جبر مجلة الجامعة، مروان الخطاب السياسي الفلسطيني في ل اإلدارة العسكرية البريطانية، جرار.2114 ، العدد األول، المجلد السابع عشر،اإلسالمية
،22  مجلد، مجلة البحوث اإلنسانية، مدحت إنتاج الداللة في الخطاب السياسي الفلسطيني، دردونة.2عدد
.م1447 ، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، مازن اللسانيات وتحليل الخطاب السياسي، الوعر-

المصادر والمراجع األجنبية
- UK. 2001، Sage Publications،Discourse As Social Structure & Process
- Fowler، Roger، Language In The News: Discourse & Ideologies In The
Press، Routledge، 1998
- Harris، Zellig، Papers On Syntax، Springer، 1981
- Johnson، D.W.، & Johnson، R.، Civil Discourse In A Democracy:- The
Contribution Of Psychology. Peac & Confilct: Journal Of Peace &
Psycology، 2000 .
- Schiffrin; Deborah، Approaches to Discourse: Language As Social
Interaction، Blackwell Publishing، 1994،
- Van Dijk; Teun A.، Critical Discourse Analysis، In The Hand Book Of
Discourse Analysis…، Academic Press، London
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الملحق
كلمة الرئيس محمود عباس أمام مجلس األمن الدولي في نيويورك  11شباط 2121

جئتكم من قبل  13مليون فلسطيني لنطالب بالسالم العادل فقط ،ال أكثر وال أقل .جئتكم اليوم للتأكيد على الموقف
الفلسطيني الرافض للصفقة األمريكية اإلسرائيلية ،مدعما ً بنتائج اجتماعات جامعة الدول العربية ،ومنظمة
التعاون اإلسالمي واالتحاد اإلفريقي ،والتي خلصت جميعها إلى الرفض القاطع لهذه الصفقة؛ هذا باإلوافة
للبيانات الصادرة عن االتحاد األوروبي؛ وكذلك روسيا والصين واليابان وباقي دول العالم؛ وأخص بالذكر
تصريحات السيد األمين العام لألمم المتحدة ،التي التزمت بالمرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات الشرعية
الدولية.
إن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ،ومخالفتها الصريحة للشرعية
الدولية ولمبادرة السالم العربية؛ ألنها ألغت قانونية مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشرو في تقرير
مصيره ونيل حريته واستقالله في دولته ،وشرعت ما هو غير قانوني من استيطان ومصادرة ووم لألراوي
الفلسطينية.
وأؤكد ها هنا على وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها ،كمرجعية دولية للتفاوض ،ألنها صفقة
أمريكية– إسرائيلية استباقية ،جاءت لتصفية القضية الفلسطينية؛ ويكفي لرفضها من قبلنا ،أنها تخرج القدس
الشرقية من السيادة الفلسطينية؛ يكفي هذا؛ وتحول شعبنا ووطننا إلى تجمعات سكنية ممزقة دون السيطرة على
األرض والحدود والمياه واألجواء ،وتلغي قضية الالجئين ،وستؤدي حتما ً إلى تدمير األسس التي قامت عليها
العملية السلمية وإلى التنصل من االتفاقيات الموقعة المستندة لرؤية "حل الدولتين على حدود عام "1427؛
وهو األمر الذي لن يجلب األمن وال السالم للمنطقة؛ ولهذا فإننا لن نقبل بها ،وسنواجه تطبيقها على أرض
الواقع.
وعرض سيادته خارطة تبين الدولة الفلسطينية كما طرحتها خطة ترمب نتنياهو ،وقال "هذه خالصة المشرو
الذي قدم لنا وهذه الدولة التي ســــــــــيعطوها لنا ،وهي تشبه قطعة الجبة السويسرية" وتساءل من يقبل منكم
أن تكون دولته هكذا؟".
هذه الصفقة ،أيها السيدات والسادة ،تحمل في طياتها اإلمالءات ،وتكريس االحتالل والضم بالقوة العسكرية،
وصوالً لترسيخ نظام األبرتهايد الذي عفا عليه الزمن منذ وقت طويل ،يطبق اآلن في فلسطين ،لتبقي لنا
االبرتايد؛ كما إنها تكافئ االحتالل بدالً من محاكمته على ما ارتكبه خالل عقود من الجرائم ود شعبنا وأرونا.
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وأود أن أتقدم بالشكر والتقدير ،لمواقف الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية ،والبرلمانات ،وأعضاء مجلس
األمن الذين تجاوبوا معنا في الدفا عن اإلجما الدولي ،على قاعدة الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة
ذات الصلة  .والشكر موصول لإلسرائيليين ،نعم لإلسرائيليين الذين عبروا عن رفضهم لهذه الصفقة بطرق
مختلفة ،ومن وقف معنا من مجلسي النواب والشيوخ األمريكيين ،وكذلك المنظمات األمريكية واألصوات
الحرة التي عبرت عن رفضها لهذه الصفقة .ونثمن التزامهم ومواقفهم الداعمة للسالم والتمسك بالشرعية
الدولية.
وعرض سيادته وةثيقة موقعة من  311إسرائيلي يرفضون الخطة االميركية 311 ،إسرائيلي يقولون نقاتل من
أجل الحق ،كذلك نحيي المظاهرات اإلسرائيلية التي قامت في تل أبيب الرافضة لهذه الصفقة.
كما عرض سيادته رسالة من الكونغرس األميركي وقعها  117أعضاء؛ ووةثيقة أخرى موقعة من  12سيناتورا،
بما فيهم  4مرشحين للرئاسة األميركية ،جميعهم يرفضون هذه الصفقة.
ونحيي جماهير شعبنا الفلسطيني ،والشعوب العربية واإلسالمية ومناصري السالم حول العالم ،الذين خرجوا
باآلالف بل مئات اآلالف اآلن في الضفة الغربية وفي غزة ودرجة الحرارة تالمس الصفر ،يخرجون بمئات
اآلالف ليقولوا ال للصفقة ،وليس كما يقول البعض أبو مازن ومعه  2أو  3يرفضون ..مئات اآلالف يخرجون
في هذا الوقت ،ليقولوا ال لهذه الصفقة ،وعشرات اآلالف في كل مكان في العالم ،كلهم يخرجون ليقولوا ال؛
وهناك من يصر على أن هذه الصفقة هي العدالة! ال ليست هي العدالة.
كما أنني جئتكم اليوم ألقول لكم بأن السالم بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي ما زال ممكنا ً وقابالً للتحقيق،
وجئتكم أيضا ً لبناء شراكة دولية لتحقيق السالم الشامل والعادل والدائم ،الذي ال زلنا متمسكين به كخيار
استراتيجي.
هذه الصفقة ليست شراكة دولية بل جاءت من دولة ومعها دولة لتفروها على العالم ولتفروها على الشرعية،
التي تمثل مئات قرارات األمم المتحدة وعشرات قرارات مجلس األمن؛ هذه الصفقة مرفووة.

السيد الرئيس ،السيدات والسادة األعضاء،
إنني أتساءل هنا لماذا هذا اإلصرار على التفرد في صياغة هذه الخطة األمريكية اإلسرائيلية في الوقت الذي
كنا في حوار طوال عام  2117مع اإلدارة األمريكية ،وتحدةثنا عن جميع قضايا الحل النهائي ،وكان بيني وبين
الرئيس ترمب حوار طويل ،وتحدةثنا كثي ًرا عن الشرعية الدولية عن رؤية الدولتين .قال لي اآلن سأعلن؛ كذلك
عن حدود  ،1427وكذلك القدس ،وكذلك عن األمن؛ وكذلك عن بقية القضايا التي بقيت في أوسلو .كنت سعيدًا
بالحوار معه؛ ولكنني فوجئت بإقفال مكتب منظمة التحرير في واشنطن ،وإعالن القدس الموحدة عاصمة لدولة
إسرائيل ،ونقل سفارته إليها ،ويدعو العالم لنقل سفارته إليها ،ويقطع المساعدات عنا 141 ،مليون دوالر
يقطعها عنا ،ويقطع المساعدات عن األونروا ويلغيها؛ ال أدري من أعطاه هذه النصائح البغيضة! الرئيس
ترمب ليس هكذا ،وما نعرفه عنه ليس هكذا ،هذه تصرفات ال أدري من أين جاءت.
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وأود التذكير أمامكم بأننا عقدنا مؤتمر مدريد للسالم ،ومفاووات واشنطن واتفاق أوسلو ،ومؤتمر أنابوليس
للسالم على أساس مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية التي دعت إلى التفاوض حول قضايا الووع الدائم
كافة ،بما فيها القدس؛ نتفاوض عليها ،وال يفرض علينا .ونقول هذه منحة لدولة إسرائيل! ال ،هذه أرض محتلة،
من الذي يملك أن يعطي منحًا لهنا وهناك .ونحن نحتكم لكم ،أنتم أعلى شرعية في العالم ،ونحتكم لكل قراراتكم.
وفي هذا الصدد ،أيها السيدات والسادة ،التزمنا بتطبيق جميع االتفاقيات المعقودة مع إسرائيل وتصرفنا
بمسؤولية ،لذلك حصلنا على احترام العالم ،الذي اعترفت  141دولة من دوله بنا ،وأصبحنا جزءاً من النظام
الدولي كـ"دولة مراقب" في الجمعية العامة -طبعا لم نستطع أن نحصل على عضوية كاملة بسبب الفيتو
األميركي؛ ولكن حصلنا على "مراقب" ،ال بأس؛ وانضممنا ألكثر من  121منظمة ومعاهدة دولية ،وأصبحنا
الدولة المراقب-رئيسا ً لـ 131دولة  +الصين المجموعة التي اسمها "الـ +77الصين" للعام الماوي .2114إذن نحن موجودون.
وكما واصلنا ونواصل بناء مؤسسات دولتنا الوطنية على أساس سيادة القانون والمعايير الدولية لدولة عصرية
ديمقراطية مستندة للشفافية والمساءلة ،ومحاربة الفساد .نعم نحن أهم من أهم الدول التي تحارب الفساد؛ وأنا
أدعو مجلس األمن أن يرسل لجنة تقصي حقائق لفلسطين عن الفساد وعن غيره؛ ليعرف أن هذه الدولة الوليدة
التي هي تحت االحتالل خالية من الفساد ،نعم خالية من الفساد؛ ومن قال إن هذه الدولة فاسدة فليذهب ليسأل.
وعملنا على تمكين المرأة والشباب ،ونشر ةثقافة السالم بين أبناء شعبنا ،في كل أبناء الشعب الفلسطيني؛ نقول
لهم ال نريد حربًا ..ال نريد حربا ..ال نريد إرهابا؛ ونحن نحارب العنف واإلرهاب في كل أنحاء العالم ،ولدينا
بروتوكوالت مع  13دولة ،وأول هذه البرتوكوالت مع الواليات المتحدة األميركية وكندا وروسيا واليابان
وغيرها؛ نحن نحارب االرهاب ولسنا إرهابيين؛ ومهما حصل لنا سنبقى متمسكين بمحاربة اإلرهاب.
عقدنا  3مرات انتخابات؛ ألننا نؤمن بالديمقراطية؛ وفي آخر مرة طلبنا االنتخابات رفضت إسرائيل؛ لماذا؟
قالوا ممنو إجراؤها في القدس .رغم أننا عقدناها في األعوام  1442و 2111و 2112في القدس؛ اآلن ممنو
ألنه صدر قرار أن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل؛ ال ،لن يحصل هذا؛ القدس الشرقية لنا ،والقدس
الغربية لهم ،وال مانع للتعاون بين البلدين.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة األعضاء،
يقولون إننا أوعنا الفرص لصنع السالم ،وهذا غير صحيح؛ أبا إيبان قال في يوم من األيام إن الفلسطينيين
يضيعون فرصة من أجل أن يضيعوا فرصة أخرى .من أين جاء بهذا! ال أدري؛ والتقطها منه كوشنير مؤخ ًرا
وقال الفلسطينيون ال يضيعون فرصة من أجل أي يضيعوا فرصة أخرى .أين هي الفرصة التي أوعناها! ال
تطلق الشعارات بهذا الشكل وتقول ال تضيعوا الفرصة.
قبلنا بقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في  242و 331وصوالً إلى القرار  ،2334قبل ةثالث سنوات هنا في
مجلسكم ،إوافة إلى  17قرارًا ،وأصبحنا عضواً فاعالً وبناء في المجتمع الدولي .وفي العام  ،1443وقعنا
على اتفاق أوسلو االنتقالي ،ملتزمون ب ه بكل قرارته وكل بنوده ،وعلى رسائل االعتراف المتبادل بيننا وبين
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إسرائيل؛ نحن معترفون بإسرائيل في أوسلو؛ وياسر عرفات قال أنا اعترف بحق إسرائيل في الوجود .ورابين
ً
ممثال شرعيًا للشعب الفلسطيني؛ معترفون
قال؛ ووردت في الميثاق اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية
ببعضنا؛ أين هي الفرص التي أوعناها؟!
وتجاوبنا مع جهود اإلدارات األمريكية المتعاقبة والمبادرات الدولية وكل الدعوات للحوار والتفاوض ،إال أنه
لم يعرض علينا ما يلبي الحد األدنى من العدالة لشعبنا وفق الشرعية الدولية ،وكانت حكومة االحتالل
اإلسرائيلي الحالية هي التي تفشل كل الجهود الدولية .ولم نترك فرصة إال وأخذناها بكل جدية ،ألن السالم
مصلحة لشعبنا ولشعوب العالم.
وقدم سيادته لمجلس األمن وةثيقة تحتوي على  311مخالفة للقانون الدولي اشتملتها صفقة القرن ،وقال "هذه
الوةثيقة تدل على ذلك ،لقد دعتنا أكثر من دولة روسيا واليابان وبلجيكا وهولندا للقاء مع نتنياهو في أروها،
ولم يلب الدعوة مرة واحدة ،وقد كنت أذهب إلى هناك ،ذهبت إلى موسكو  3مرات ،ولم يأت "نتنياهو" ،من
الذي ال يريد السالم؟
لذلك فأنا أتساءل أين هي الفرص التي أوعناها؟
وفي المقابل ،واصلت حكومات االحتالل اإلسرائيلي المتعاقبة ومستوطنوها ،تدمير كل الفرص لصنع السالم،
وسرعت نشاطاتها االستيطانية االستعمارية ،في كل مكان في الضفة الغربية وكل األراوي التي احتلت عام
 1427وقيل إنها أراوي محتلة تزر فيها المستوطنات وال رقيب وال حسيب ،وغيرت مالمح مدينة القدس
المحتلة ،واستمرت باالعتداءات على المقدسات اإلسالمية والمسيحية ،وصادرت األرض ،وواصلت الحرب
والحصار على شعبنا في قطا غزة ،متسلحة بالمساندة القوية مع االسف لإلدارة األمريكية التي أصدرت عدداً
من القرارات المخالفة للقانون الدولي ،والتي لم يقبلها العالم ،ولم يقبلها عدد كبير من أعضاء مجلس النواب
األمريكي الحالي ،والعديد من منظمات السالم ،بما فيها منظمات يهودية أمريكية.
قرار الكونغرس األمريكي رقم  322يرفض سياسة الوزير بومبيو والرئيس األميركي حول الضم واالستيطان،
ويؤكد على حل الدولتين وحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره ،هذا لم يصدر من عندنا ،بل من عند
الكونغرس االميركي ،نحن ال ندعي على أحد.
وأؤكد أيضا ً بأننا نرفض مقايضة المساعدات االقتصادية بالحلول السياسية؛ اخترعوا لنا قضية أن هناك
مساعدات اقتصادية ً
بديال عن الحل السياسي ،وذهبوا إلى البحرين ووارسو وغيرها ،وقالوا سنعطيكم 11
مليار دوالر؛ إذن أين الحل السياسي؟! ال .نحن ال نقبل؛ الحل السياسي ً
أوال .وإذا قدمت بعدها مساعدات ال
بأس؛ إنما الحل االقتصادي ال نقبله ً
أوال .ونشكر كل الدول التي تساعدنا اآلن ،وبدون مقابل ،على بناء مؤسساتنا
الفلسطينية التي سنصل بها إلى الدولة المستقلة إن شاء هللا.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة األعضاء،
في هذه اللحظات الصعبة ،وقبل فوات األوان ،أتوجه للرئيس ترامب قائالً إن الخطة األمريكية المطروحة ال
يمكنها أن تحقق السالم واألمن؛ ألنها ألغت الشرعية الدولية كلها؛ من يستطيع أن يلغي الشرعية الدولية؟ أعلى
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منصة عالمية من يست طيع أن يلغيها؟ الرئيس ترمب ألغاها بخطته التي تنكرت للحقوق الوطنية المشروعة
للشعب الفلسطيني ،وأخرجت القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية ،كما ولن تكون صالحة لتطبيق رؤية
الدولتين المستقلتين وذات السيادة ،إسرائيل وفلسطين.
وقدم سيادته لمجلس األمن ملخصًا دقيقًا لما جاء في صفقة القرن ،وقال "أنا أعرف أن خطة السالم تقع في
 111صفحة ،وليس الكل مستعدًا أن يقرأها؛ لذا قمنا بتلخيصها في  21صفحة لتسهيل قراءتها"؛ ولذلك فإنني
أتمنى على الرئيس دونالد ترمب أن يتحلى بالعدل واإلنصاف ،ويدعم تنفيذ قرارات الشرعية ،إلبقاء الفرصة
أ مام صنع سالم حقيقي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قائمة؛ السالم المفروض ال يعيش ،وال يمكن أن يعيش.
اتركونا نتوصل إلى سالم مع بعضنا البعض؛ ونحن عملنا سال ًما مع بعضنا بدون تدخل أحد في أوسلو ،وبدون
علم أحد من كل الدول ،ومن يقول عرفت .أنا أتحداه .وتوصلنا إلى اتفاق انتقالي ومستعدون أن نلتزم به ونسير
به خالل خمس سنوات لحل نهائي؛ لكنهم قتلوا رابين .لماذا قتلوه.
ومن على هذا المنبر ،أدعو الرباعية الدولية ممثلة بالواليات المتحدة وروسيا االتحادية واالتحاد األوروبي
واألمم المتحدة ،وأعضاء مجلسكم الكريم لعقد مؤتمر دولي للسالم ،لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها
قرار مجلس األمن  2334لعام  ،2112ورؤية "حل الدولتين" ومبادرة السالم العربية التي نصر عليها ،وهي
جزء من الشرعية الدولية وجزء من قرار  1111الصادر عن مجلس األمن؛ وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها
الرباعية الدولية لرعاية المفاووات بين الجانبين.
ولكن بصراحة ،لن نقبل أميركا وسيطًا لوحدها؛ فأي دولة تختارونها رباعية  +أي دولة أخرى؛ ولكن بصراحة
لن نقبل أميركا وسيطًا وحدها؛ جربناها قبل ذلك.
كما أدعو المجتمع الدولي بأسره للضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي لوقف ممارساتها االحتاللية
وقراراتها المتواصلة في وم األراوي الفلسطينية؛ لتعتبر أن أراوينا مختلف عليها .أنتم بأي حق تضمونها!
ستدمرون كل فرص السالم.
وفي هذه اللحظة التاريخية أمد يدي للسالم مجدداً قبل ويا الفرصة األخيرة ،وأتمنى أن أجد شريكاً حقيقياً
في إسرائيل .أي شخص مؤمن بالسالم ،لصنع سالم حقيقي تنعم بثماره األجيال الحالية والمستقبلية للشعبين
الفلسطيني واإلسرائيلي ولدول ولشعوب األرض.
إن شعبنا الفلسطيني أيها السيدات والسادة ،لم يعد يتحمل استمرار هذا االحتالل اإلسرائيلي لبالدنا؛ والووع
برمته أصبح قابالً لالنفجار .ومن أجل الحيلو لة دون ذلك؛ فال بد من تجديد األمل لشعبنا .ال تضيعوا األمل
لشعبنا ،ولكل شعوب المنطقة في الحرية واالستقالل وتحقيق السالم ،وبأن هناك أمالً بانتصار العالم الحر
لحقوقه؛ فال تقتلوا هذا األمل عند شعبنا.
وعرض سيادته أمام مجلس األمن خريطة تووح الووع منذ عام  1417وحتى العام  ،2121وقال "أنا أريد
أن أريكم هذه الخارطة لفلسطين والتغيرات التي جرت على األرض منذ  1417و 1437و 1447و1441
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و ،2121كلما أراها يتمزق قلبي أل ًما؛ هل هذا ما نستحقه! هل هذا ما يستحقه شعب فلسطين! لماذا كنا هنا.
لماذا أصبحنا في هذه الجزر؟
وبهذه المناسبة أتوجه إلى الشعب اإلسرائيلي إلى الشعب اإلسرائيلي ألقول له إن مواصلة االحتالل واالستيطان
والسيطرة العسكرية على شعب آخر لن يصنع لكم أمنا ً وال سالماً؛ فليس لدينا سوى خيار واحد وحيد لنكون
شركاء وجيرانا ً كل في دولته المستقلة وذات السيادة؛ فلنتمسك معا ً بهذا الخيار العادل قبل فوات األوان.
وأجدد التأكيد مرة أخرى أن صراعنا ليس مع أتبا الديانة اليهودية ،نحن لسنا ود اليهود؛ نحن مسلمون لسنا
ود اليهود ،والمسلم الذي يقول إنني ود اليهودي فقد كفر ،وأنت إذا قلت أنك ود اليهودي أو ود التوراة
فأنت كافر ،ولست مسل ًما؛ نحن لسنا ود اليهود؛ نحن ود من يعتدي علينا أيا كانت ديانته ،وصراعنا ليس مع
اليهود؛ ولكن مع من يحتل أرونا؛ لذلك سنواصل مسيرة كفاحنا التي قدمنا من أجلها اآلالف من الشهداء
واألسرى والجرحى إلنهاء االحتالل وتجسيد دولتنا الفلسطينية ،مؤكدين أن شعبنا لن يركع ..نريد حقنا ..نرفع
القبعة لمن يعطينا حقنا ..لن نستسلم لهذا االحتالل مهما طال الزمن أو عظمت التضحيات.
وأختم كلمتي بالقول مجدداً إنني على استعداد لبدء المفاووات ،كما كنت مستعداً دائ ًما ،إذا وجد شريك في
إسرائيل ..مستعد للمفاووات وتحت رعاية الرباعية الدولية ،وعلى أساس المرجعيات المعتمدة؛ وأنا جاد فيما
أقول؛ بل وإنني على استعداد للبقاء هنا في مقر الشرعية الدولية لبدء هذه المفاووات وعلى الفور.
وأقول لكم كلمة نحن لن نلجأ للعنف واإلرهاب مهما كان االعتداء علينا ،نحن مؤمنون بالسالم وبمحاربة
العنف ..لن نلجأ للعنف ..مستعدون للتعاون مع أي دولة لمحاربة اإلرهاب ..نحن ود االرهاب والعنف أيا كان
لونه ومصدره ،وسنحارب بالمقاومة الشعبية السلمية .واآلن إنظروا إلى ما يجري في الضفة الغربية وقطا
غزة مئات اآلالف خرجوا ليقولوا ال للصفقة ،وأنا لست وحدي .الشعب كله يقول ال للصفقة.
وأخيراً أقول للعالم حذار أن يقتل األمل لدى شعبنا الفلسطيني .جئت من أجل األمل ال تضيعوا هذه من يدي.
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التقاضي والتحاكم إلى القضاء غير اإلسالمية وحكمهما (دراسة تحليلة)
ruling on litigation and arbitration to non-Islamic judiciary
()Analytical study
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د .عبد هللا أبوبكر أحمد النيجيري
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ملخص البحث:
التحكيم وسيلة سريعة لحل النزاعات أسرع من إجراءات التقاضي أمام المحاكم ،لذا يعتبر التحكيم المالذ األفضل ألطراف
النزاع حيث يكون باستطاعة األطراف التحكم في مسار إجراءات التحكيم ،كما يمكن لألطراف تحديد الجدول الزمني الذي
يجب أن يستغرقه التحكيم وصوال إلى القرار النهائي الملزم .التحكيم هو شكل من أشكال تسوية النزاع ،حيث يمكن لألطراف
تجنب تحديد خالفهم في الدعوى الجماعية ،يلتزم القاضي بتحديد النزاع بالرجوع إلى قواعد معينة ،بدالً من السعي للتفاوض
الذي هو مهمة المحكم .بنا ًء على ذلك يهدف هذا البحث المتواضع إلى إعطاء القارئ تصوراً شامالً عن حكم التقاضي
والتحاكم إلى القضاء غير اإلسالمية ،فبين في المبحث األول تعريف التقاضي والتحاكم لغة وشرعًا ومشروعيتهما من الكتاب
والسنة واآلثار والفرق بينهما وبين الفتوى ،وفصل في المبحث الثاني ،التحاكم إلى الشريعة اإلسالمية وشروط القاضي
والمحكم،وآداب القضاء في اإلسالم ،ووضح في المبحث الثالث ،حكم اللجوء إلى القضاء الوضعي وضوابطه في الشريعة
اإلسالمية وبعض المسائل التي يتعرض لها المسلم في بعض المواقف التي تتعلق بهذا الموضوع .وفي هذه الدراسة حاول
الباحث دراسة آراء العلماء في هذه القضية ،عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها ،مع المقارنة بينها ومناقشتها بما
يفتح هللا به عليه.
الكلمات المفتاحية :حكم ،التقاضي ،التحاكم ،غير اإلسالمية.
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ruling on litigation and arbitration to non-Islamic judiciary
)Analytical study(

ABSRACT
The purpose of this research is to give the reader a comprehensive view of the ruling on
litigation and arbitration to non-Islamic judiciary. Arbitration is a proceeding in which a
dispute is resolved by an neutral judge whose resolution the parties to the argument must
agreed, or legislation has declared, will be final and binding.In other words, arbitration is a
form of dispute settlement, where parties can avoid determining their disagreement in the
communal lawsuit. It is used mainly in solving disputes arising out of profitable matters.
Arbitration should not be confused with conciliation. In the arbitration, the judge obliged to
determine the dispute by reference to certain rules, rather than to seek negotiation which is
arbitrator’s task. It explained in the first section the definition of litigation and arbitration
literally and technically and their legitimacy from the Quran and the Sunnah and the difference
between them and the fatwa, and stated in the second section, arbitration to Islamic law and
the conditions of the judge and the arbitrator, and judiciary ethics in Islam, and clarified in the
third section: Ruling on resorting to non-Islamic judiciary and its rules in Islamic law. In this
study the researcher tried to study the views of the past and contemporary scholars, and
presented their opinions, compare and discuss them from what Allah opens to him. The
modern world has witnessed many phenomena, which are very important,to Muslim to know
the shariah ruling regarding them particularly this important topic. At the end conclusion
drawn from variant views of the scholars,and the main findings and recommendations have
been given.

Keywords: Ruling, litigation, arbitration, non-Islamic.
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المقدمة:
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن
يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،وبعد:
فتثور في كل زمان قضايا وتُستَح ّدث نوازل في حياة الناس ،ويحتاج إلى الشريعة اإلسالمية كي نعرف الحكم الشرعي من
خاللها ،وفي زماننا هذا كثرت النوازل والحوادث الجديدة ،وكثر اجتهاد العلماء في حلها واإلجابة عليها ،وهم وإن اختلفت
منازعهم ومناهجهم في االجتهاد ،إال أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها وروحها فيما يدلون به من اجتهادات
في هذه المسألة أو تلك.
وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة آراء العلماء في هذه القضية ،عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها ،مع المقارنة
بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه .ولذلك تأتي أهمية هذا البحث المتواضع ،كمحاولة لبيان هذه األحكام في الشريعة،
والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم – وذلك – لتحديد حكم التقاضي والتحاكم إلى القضاء غير اإلسالمية وهللا الموفق،
وهو الهادي إلى سواء السبيل.

أولا :أسباب اختيار البحث:
ولقد ش َّد الباحث للبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة ،في بعض غير اإلسالمية ممن يأخذه الحماس الديني
المفرط ،والغيرة العاطفية المتهيجة نحو مبدأ أو مسألة حكم التقاضي والتحاكم إلى القضاء غير اإلسالمية .أما بالنسبة ألسباب
اختيار الموضوع ،فأهمها ما يلي:
 .1الرغبة الطبيعية في فهم المسائل القضائية.
 .2حيوية هذا الموضوع وأهميته إذ يتعلق ببعض أهم القضايا المعاصرة.
 .3بيان كمال الشريعة اإلسالمية وشمولها وصالحيتها لكل زمان ومكان وبيان أحكامها الغراء في هذا المجال.
 .4لكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل التي تهم المسلم في زمننا هذا.
 .5إظهار كمال الشريعة اإلسالمية واستيعابها ألحوال الناس على اختالف العصور وإصالحها لمعاش الناس وحياتهم.
 .6ما لهذا الموضوع من قيمة علمية كبيرة يمكن بيانها واالستفادة منها.
ثانياا :أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى:
 التعرف على ماهية التقاضي والتحاكم.
 بيان شمولية الشريعة اإلسالمية.
 بيان صالحية الشريعة في كل وقت وحين.
 إبراز حقيقة التقاضي والتحاكم في ضوء الشريعة اإلسالمية.
 معرفة بعض األحكام الشرعية المطالب بها اإلنسان في حياته الدنيا.
 بيان أراء العلماء المعاصرين في أحكام التقاضي والتحاكم.
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ثالثاا :مشكلة البحث وأسئلته :لقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء قدي ًما وحديثًا حول حكم التقاضي
والتحاكم وكيف أثر واقع األمة اإلسالمية على اآلراء الفقهية؟
وهل هذا البحث يعالج مشكلة التعامل والعمل التي تكون غالبًا في الدول غير اإلسالمية وأحيانا في الدول اإلسالمية؟
وهل لمفهوم التقاضي والتحاكم وموضوعهما حضور لدي فقهاء اإلسالم قدي ًما وحديثًا؟
ثالثاا :أهمية البحث :تبدو أهمية البحث من خالل تعرضه لماهية القضاء والتحكيم ومشروعيتهما وحكم اللجوء إلى القضاء
الوضعي.

راب اعا :منهج كتابة البحث ومعالجة موضوعه:
انتهج الباحث في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي:
اعتمد الباحث المنهج التحليلي والوصفي في هذه الدراسة :وذلك بدراسة أقوال الفقهاء السابقين ،وذكر أسباب الخالف في
أقوالهم ،وذكر العالقة بين أقوال الفقهاء القدامى وأقوال الفقهاء المعاصرين.
التزم الباحث ضوابط البحث المنهجي عز ًوا وتخريجًا وضبطًا وتحري ًرا.
-1حاول الباحث في استخراج عناوين البحث أن تكون بارزة وشاملة
-2تحريرمحل النزاع في المسائل المختلف فيها ،وذكر األقوال في المسألة ،مع نسبة كل قول لقائله ،وذكر أدلة كل قول وما
ورد عليها من مناقشات واعتراضات ،وذكر األجوبة عنها ،وترجيح ما يظهر رجحانه بنا ًء على المرجحات الظاهرة.
 -3عزو جميع اآليات الواردة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية وخصصت اآليات بالقوسين المستقيمين.
 -4تخريج الحديث من مصااادره األصاايلة ،والحكم عليه من خالل أقوال العلماء المتخصااصااين في هذا الشااأن إن لم يكن في
الصحيحين
 -5توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب ،وتوثيق النصوص من مصادرها األصيلة..
-6شرح األلفاظ الغريبة والمصطلحات الغامضة في البحث.
-7مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من األدلة واألقوال في المسألة مرجحًا ما أراه راجحًا بالحجة والدليل.
خامسا ا:خطة البحث :تتألف الدراسة من مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخاتمة:
أما المقدمة ،فعرض الباحث فيها :أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،والخطة التي اتبعتها فيه.
وأما المبحث األول :فيتناول (تعريف التقاضي والتحاكم لغة وشرعًا ومشروعيتهما من الكتاب والسنة واآلثار والفرق بينهما
وبين الفتوى)
المبحث الثاني( :التحاكم إلى الشريعة اإلسالمية وشروط القاضي والمحكم والفروق بينهما،وآداب القضاء في اإلسالم)
المبحث الثالث( :حكم اللجوء إلى القضاء غير االسالمية وضوابطه في الشريعة اإلسالمية)
والخاتمة وفيها:أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.
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المبحث األول:
(تعريف التقاضي والتحاكم لغة وشرعاا ومشروعيتهما من الكتاب والسنة واآلثار والفرق بينهما وبين الفتوى)
واصطالحا.
أولا :تعريف التقاضي لغة
ا
أصل التقاضي في اللغة مأخوذ من الفعل" قضي " يقال :قضى يقضي قضيًا وقضاء وقضية :حكم وفصل ،والقضاء :الحكم،
أو األداء ،أو عمل القاضي( )1ويأتي القضاء في اللغة ويراد به عدة معان-:
يأتي الفعل قضى بمعنى قطع وأحكم األمر وعليه فيكون القاضي هو القاطع ،قال أبو بكر :قال أهل اللغة :معناه في اللغة:
ت في يومين﴾ [فصلت ]12 :فقطعهن وأحكم خلقهن.
س ْب َع سموا ٍ
القاطع لألمور ،ال ُمحْ ِكم لها .قال هللا عز وجل ﴿ :فقضاهن َ
ضى ر ُّب َك أل تعبدوا إل إياه ﴾ [اإلسراء ]23 :فمعناه :أَ َم َر َربُّكَ.
ويكون القضاء بمعنى :األمر ،كقوله عز وجل﴿ :وقَ َ
ض ﴾ [طه ،]33 :معناه :فاعمل ما أنت عامل ،واصنع ما أنت صانع .و
ويكون قضي بمعنى :عمل ،كقوله ﴿فاقض ما أنتَ قا ٍ
يكون بمعنى الحكم والفتح ومنه يقال للقاضي :الحاكم والفتّاح  ،قال هللا جل ذكره﴿ :ويقولونَ متى هذا الفتح إنْ كنتم صادقين
افتح بينَنَا وبينَ قومنا بالحق ﴾ [األعراف ،]28 :معناه :ربّنا احك ْم
﴾ [السجدة ،]22 :معناه :متى هذا القضاء .وقال﴿ :ربّنا
ْ
سبَقَتْ من ربِّ َك إلَى أَ َج ٍل
ضاء الفَصْ ُل فِي الحكمَ ،وهُ َو قَوْ له ج ّل َوعزَ ﴿ :ولَ ْولَ َكل َمةٌ َ
بيننا واقض بيننا .أنشد الفراءَ :و ِم ْنه ْالقَ َ
اضي بَين ال ُخصوم ،أَي :قد قَطع بَينهم
صل الحكم بَينهمَ .ومثل َذ ِلك قَوْ لهم :قد قَ َ
ُّم َ
ضى القَ ِ
س ّماى لقض َى﴾ [الشورى ،]14 :أَي :لفُ ِ
ٌ
فالن َد ْينَه ،تَأْ ِويله قد قَطَع بال َعزيمة َعلَ ْي ِه وأ َّداه إِلَ ْي ِه ،وقَطع َما بَينه وبينَه .وكلُّ َما أُح ِكم فقد
ضى
فِي الحكم .قا َل :و ِمن َذلِك قد قَ َ
ُ
ُ
قضيت هَ ِذه الدا َر :إِذا َع ِم ْلتَها وأحكمت عَملهَا.
الثوبَ ،وقد
قضيت هَ َذا
ض َي .تَقول :قد
َ
قُ ِ
ثانياا :القضاء في الصطالح :إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه

()2

()3

وعند القانونيين تطلق كلمة القضاء على :مجموعة القواعد القانونية التي تستخلص من األحكام التي تصدرها المحاكم ،كما
تطلق على الحجية التي يمكن أن تسند إلى هذه األحكام ،أي :الحجية التي تستخلص من السوابق القضائية()4وقد غلب استعمال
لفظ القضاء في الهيئة التي تقيمها الدولة للفصل بين المتنازعين ،وردع المجرمين ،ورد الحقوق إلى أصحابها ،وبعبارة أعم:
السلطة القضائية.

(  )1تاج العروس -،03 ،11 ،لسان العرب - ،181 ،11،املصباح املنري ،133 ،1،الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي ،مجال الدين أبو احملاسن يوسف
بن حسن بن عبد اهلادي احلنبلي الدمشقي الصاحلي املعروف بـ «ابن املربد» ،احملقق :رضوان خمتار بن غربية،818/0،الطبعة :األوىل 1111 ،هـ 1111 -
م ،الناشر :دار اجملتمع للنشر والتوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية( ،قضى) انظر معاين القضاء يف( :الصحاح 3111 - 3110 /1 :مادة قض،
الزاهر لألزهري :ص  ،111النهاية البن األثري ،81 - 88 /1 :اللسان ،188 - 181 /11 :األفعال للسرقسطي .138 /3 :والقضاء يف الشرع" :تبني
احلكم الشرعي واإللزام به ".انظر( :منتهى اإلرادات ،181 /3 :كشاف القناع.)381 /1 :
( ) 2خمتار الصحاح ،311/1 ،هتذيب اللغة،111/1 ،والزاهر يف معاين كلمات النانس، ،181/1 ،و مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،1103/8،
بتصرف واإلختصار.
(  )0مغين احملتاج؛ للشربيين اخلطيب ( ،)081 / 1مطالب أويل النهى (.)108 / 1
(  )1املدخل للعلوم القانونية؛ عبداحلي حجازي (ص ،)138 :واملراجع اليت أشار إليها.
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ثانياا :التحاكم في اللغة.
في اللغة :مصدر ٌ للفعل (حكم) بمعنى قضى ،والحُكم :القضاء .ويقال :حكم بينهم يح ُكم بالضم حُكما وحكم له وحكم عليه.
فالتحكيم في اللغة :اختيار شخص للفصل في نزاع( )5و ح ّكمه في ماله تحكيما ً إذا جعل إليه الحكم فيه فاحتكم عليه في ذلك.
واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى ،والمحاكمة :المخاصمة إلى الحاكم وأما التحا ُكم ،فهو بمعنى التخاصم والتجافي ،فإذا
تحاكم الرجالن إلى القاضي فكأنهما تجافيا وتخاصما( 6).أما عند القانونيين يكاد يتفق شراح األنظمة على أن التحكيم هو:
اتفاق لفضِّ ال ُمنازَعات التي نشأت أو ستنشأ بين أطراف في نزاع معين ،عن طريق أفراد يت ُّم اختيارهم بإرادة أطراف
المنازعة ،للفصل فيها ً
بدال من فصلها عن طريق القضاء المختص ( )3وعليه فالتحاكم والتقاضي كلمتان متردفتان تعنى
الفصل بين المتخاصمين.
صط َالح.
ثالثاا :التحاكم والتقاضي في ال ْ
صط َالح :هو "تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما"
ففي ال ْ

()2

وفي مجلة األحكام العدلية "التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين آخر حاكما برضاهما ; لفصل خصومتهما ودعواهما".
() 8

فهذان التعريفان يفيدان و يشيران إلى أن التحكيم هو قبول كل من الخصمين حاك ًما ليحكم بينهما .فمن هنا كان األمر

واضحًا صريحًا على أن التحاكم في الشريعة هو :طلب حُكم جهة معينة; لفصل خصومة أو مظلمة  ..وهو بذلك يعنى
التقاضى واالستفتاح ،واالستفتاح من الناحية اللغوية والشرعية يأتى بمعنى التقاضي و التحاكم وهو طلب الحكم .

()10

قال

ق َوأَ ْنتَ َخ ْير ا ْلفَاتحينَ ﴾ [األعراف]28 :أي احكم بيننا وبينهم .وقال تعالى﴿" :
تعالى َ ﴿ :ربنَا ا ْفت َْح بَ ْينَنَا َوبَيْنَ قَ ْومنَا با ْل َح ِّ
اب ك ُّل َجبا ٍر عَني ٍد ﴾[إبراهيم ]15 :أي :طلبوا ال ُح ْكم.
َوا ْ
ستَ ْفتَحوا َو َخ َ
رابعاا :الفرق بينهما وبين الفتوى.
فمما ال ريب فيه لدي الجميع أن كل من التحكيم واإلفتاء ٌ
بيان لحكم الشريعة هللا تبارك وتعالى في واقعة معينة إال أن الفتوى
بيان بغير إلزام وال سلطة تنفيذ بخالف التحكيم قال القرافي في كتابه مع هوامشه "الفتوى محض إخبار عن هللا تعالى في

(  )1التعريفات الفقهية ،10 ،1،معجم اللغة العربية املعاصرة  ، 3181 ،0،القاموس الفقهي لغة واصطالحا( 11/1،حكم)
)( 1املختار الصحاح،88/1 ،و معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب ،للدكتور أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق عمل ،311/1 ،الطبعة :األوىل1131 ،
هـ  3338 -م ،الناشر :عامل الكتب ،القاهرة.
(  )8عقد التحكيم؛ أمحد أبو الوفا (ص ،)11 :التحكيم التجاري والدويل؛ حمسن شفيق (ص)10 :
( ) 8البحر الرائق.31/8 ،
( ) 1جملة األحكام العدلية جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية ،011/1 ،حتقيق :جنيب هواويين ،الناشر :نور حممد ،كارخانه ِ
جتارت كتب،
آرام باغ ،كراتشي.
( ) 13ينظر :مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،للنشوان بن سعيد احلمريى اليمين ،1311 /8،حتقيق :د حسني بن عبد اهلل العمري  -مطهر بن
علي اإلرياين  -د يوسف حممد عبد اهلل ،الطبعة :األوىل 1133 ،هـ  1111 -م ،الناشر :دار الفكر املعاصر (بريوت  -لبنان) ،دار الفكر (دمشق -
سورية)
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إلزام أو إباحة والحكم إخبار ما له اإلنشاء واإللزام أي التنفيذ واإلمضاء لما كان قبل الحكم فتوى"

()11

ولذلك يالحظ أن

الفتوى ال تقتصر على المستفتي وحده فقط وإنما يعمل بها غيره في داخل المجتمع اختيارا ً ورغبًا وميالً منه بينما في التحكيم
يالحظ أنه يكون خاص بالخصوم فقط.
خامساا :مشروعية التقاضي والتحاكم من الكتاب.
ص َال احا
قال السرخسي من الحنفية" :األصل في جواز التحكيم قوله تعالى ﴿ فَا ْب َعثوا َح َك اما منْ أَهْله َو َح َك اما منْ أَهْل َها إنْ يريدَا إ ْ
ي َو ِّفق هللا بَ ْينَه َما ﴾ [النساء ]35 :والصحابة رضي هللا عنهم كانوا مجمعين على جواز التحكيم ( )12قوله تعالى﴿ :يَا دَاود إنا
سبيل هللا ...اآلية﴾ [ص ]36:فهذا أمر من
احك ْم بَيْنَ الناس با ْل َح ِّ
َج َع ْلنَا َك َخليفَةا في ْاألَ ْرض فَ ْ
ق َول تَتبع ا ْل َه َوى فَيضل َك عَنْ َ
هللا ـ تعالى ـ لنبيّه داود عليه السالم بتولي منصب الحكم بين الناس ،وهو نصّ صريح في
احكم بَ ْينَهم ب َما أَن َز َل ّ
هللا ﴾ [المائدة ]48 :أي وإن حكمت بينهم ،فاحكم بالعدل الذي أمرت به ،إن هللا يحب
قوله تعالىَ ﴿ :وأَن ْ
()13

العادلين ،والعدل شرعة القرآن واإلسالم ،سواء بين المسلمين ،أو مع األعداء.

سط﴾ [المائدة ]42 :أي بالعدل ،يقال أقسط الرجل إذا عدل وحكم بالحق وقسط إذا جار.
احكم َب ْينَه ْم با ْلق ْ
وقوله _ تعالى ﴿فَ ْ
ق لت َْحك َم بَيْنَ الناس ب َما أَ َرا َك هللا ﴾ [النساء ]106 :فالنصوص الثالثة األخيرة كلها
َاب با ْل َح ِّ
وقوله تعالى ﴿ إنا أَ ْن َز ْلنَا إلَ ْي َك ا ْلكت َ
للنبي )(أن يقوم بمهمة الحكم بين الناس ،ولو كان القضاء غير مشروع لما ُك ِلفَ به ). (
توجيه
ِّ
وقال عليش من المالكية :تحكيم الخصمين غيرهما جائز كما يجوز أن يستفتيا فقيها يعمالن بفتواه في قضيتهما:

()14

وقال الشربيني من الشافعية" :ويمضي حكم المحكم كالقاضي وال يُنقض حكمه إال بما ينقض به قضاء غيره"

()15

وقال ابن قدامة من الحنابلة" :فإن تحاكم رجالن إلى من يصلح للقضاء فح ّكماه ليحكم بينهما جاز"

()16

فكل ما سبق من البيان والتوضيح الفقهاء يدل داللة قاطعة جلية على مشروعية التحكيم وجوازه كما قال هللا تبارك وتعالى
صالَ احا ي َوفِّق ّ
هللا بَ ْينَه َما﴾ [النساء ]35 :فهذه اآلية الكريمة تدل
في قوله﴿ :فَا ْب َعثو ْا َح َك اما ِّمنْ أَهْله َو َح َك اما ِّمنْ أَهْل َها إن يريدَا إ ْ
داللة قاطعة على مشروعية التحكيم في حل النزاع بين الزوجين ،وقوله تبارك وتعالى في شأن اليهود الذين جاءوا إلى رسول
سط
ض َع ْنه ْم فَلَنْ يَض ُّرو َك َ
احك ْم بَ ْينَه ْم با ْلق ْ
ش ْيئَا َوإنْ َح َك ْمتَ فَ ْ
ض َع ْنه ْم َوإنْ ت ْعر ْ
احك ْم بَ ْينَه ْم أَ ْو أَعْر ْ
هللا )﴿(فَإنْ َجاءو َك فَ ْ
إن هللاَ يح ُّب ا ْلم ْقسطينَ ﴾[المائدة ]42 :يالحظ هنا في هذه اآلية أن هللا تبارك وتعالى جعل نبيه عليه الصالة والسالم محكم
بينهم حيث جاء في اآلية بعدها منكراً عليهم صنيعهم،
( ) 11الفروق للقرايف.81/1 ،
( ) 13املبسوط للسرخسي.13/31 ،
( )10التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ،تأليف  :د وهبة بن مصطفى الزحيلي ،118 /1،الطبعة  :الثانية  1118 ،هـ ،الناشر  :دار الفكر املعاصر
– دمشق.
( ) 11منح اجلليل شرح خمتصر خليل.380/8 ،
( ) 11مغىن احملتاج.311/1 ،
( ) 11الكايف يف فقه اإلمام أمحد.331/1 ،
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وقوله ﴿ َو َكيْفَ ي َح ِّكمونَ َك َوع ْندَهم الت ْو َراة في َها ح ْكم هللا﴾[المائدة ،]43 :والقصة كما رواها اإلمام البخاري في صحيحه ع َِن
ض َي َّ
هللا )ِ (بيَهُو ِديٍّ َويَهُو ِديَّة قَ ْد أَحْ َدثَا َج ِميعًا ،فَقَا َل لَهُ ْمَ « :ما ت َِج ُدونَ فِي ِكتَا ِب ُك ْم»
هللاُ َع ْنهُ َما ،قَا َل :أُتِ َي َرسُو ُل َّ ِ
اب ِْن ُع َم َر َر ِ
هللا ِبالتَّوْ َرا ِة ،فَأ ُ ِت َي ِبهَا،
هللا بْنُ َسالَم :ا ْد ُعهُ ْم يَا َرسُو َل َّ ِ
قَالُوا :إِ َّن [ص ]166:أَحْ بَا َرنَا أَحْ َدثُوا تَحْ ِمي َم ال َوجْ ِه َوالتَّجْ ِبيهَ ،قَا َل َع ْب ُد َّ ِ
ض َع أَ َح ُدهُ ْم يَ َدهُ َعلَى آيَ ِة الرَّجْ ِمَ ،و َج َع َل يَ ْق َرأُ َما قَ ْبلَهَا َو َما بَ ْع َدهَا ،فَقَا َل لَهُ ابْنُ َسالَم :ارْ فَ ْع يَ َدكَ ،فَإ ِ َذا آيَةُ الرَّجْ ِم تَحْ تَ يَ ِد ِه ،فَأ َ َم َر
فَ َو َ
ُج َما ِع ْن َد البَالَ ِط ،فَ َرأَي ُ
ْت اليَهُو ِد َّ
ي أَجْ نَأ َ َعلَ ْيهَا()13ففي الحديث حجة واضحة على
ِب ِه َما َرسُو ُل َّ ِ
ُج َما قَا َل ابْنُ ُع َم َر :فَر ِ
هللا )(فَر ِ
جواز تحاكم أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا.
النبي )(لسعد في حادثة بني قريظة )12(،وكذلك التحكيم الذي وقع بين اإلمام عل ّي ومعاوية رضي هللا عنهما
وكتحكيم
ّ
()18

وغير ذلك من هذا القبيل

سادساا :مشروعية التقاضي والتحاكم من السنة النبوية الشريفة.
هللا )َ (س ِم َعهُ َوهُ ْم يَ ْكنُونَ هَا ِنئًا أَبَا
ُول َّ ِ
ومن السنة النبوية :ما جاء عن شريح بن هانئ ع َْن أَ ِبي ِه هَا ِنئ أَنَّهُ لَ َّما َوفَ َد إِلَى َرس ِ
هللا) (فَقَا َل لَهُ :إِ َّن َّ
هللاَ هُ َو ْال َح َك ُمَ ،وإِلَ ْي ِه ْال ُح ْك ُم ،فَ ِل َم تُ َكنَّى أَبَا ْال َح َك ِم؟ فَقَا َل :إِ َّن قَوْ ِمي إِ َذا ْ
اختَلَفُوا ِفي َش ْيء
ْال َح َك ِم ،فَ َدعَاهُ َرسُو ُل َّ ِ
أَتَوْ نِي فَ َح َك ْم ُ
هللاَ ،و ُم ْسلِ ٌم ،قَا َل:
ض َي ِكال ْالفَ ِريقَي ِْن ،قَا َلَ :ما أَحْ َسنَ ِم ْن هَ َذا! فَ َما لَ َ
ك ِمنَ ْال ُو ْل ِد؟ قَا َل :لِي ُش َر ْيحٌَ ،و َع ْب ُد َّ ِ
ت بَ ْينَهُ ْم فَ َر ِ
فَ َم ْن أَ ْكبَ ُرهُ ْم؟ قَا َلُ :ش َر ْيحٌ ،قَا َل :فَأ َ ْنتَ أَبُو ُش َريْح ،فَ َدعَا لَهُ َو ِل َولَ ِده» ( ،)20ففي الحديث أنه ) (استحسن تحكيم هانئ لقومه،
ورضاهم بحكمه ،ولو كان التحكيم غير جائز لمنع ) (هانئا ً وقومه منه ،ألنه ) (ال يسكت على باطل.

( )18أخرجه البخاري يف صحيحه،يف كتاب احلدود،باب الرجم يف البالط،111/8،حديث رقم 1811
(التجبية) اإلركاب معكوسا وقيل أن حيمل الزانيان على محار خمالفا بني وجوههما( .البالط) موضع إىل جانب املسجد كان مفروشا بالبالط]
( ) 18ينظر :الدرر يف اختصار املغازي والسري ،للنمري ،احلافظ يوسف بن الرب ،011/1 ،حتقيق :الدكتور شوقي ضيف ،الطبعة :الثانية 1130 ،هـ ،الناشر:
دار املعارف – القاهرة ،املقتفى من سرية املصطفى  حلسن بن عمر بن احلسن بن حبيب ،أبو حممد ،بدر الدين احلليب،ج ،111/1/حتيقق :د مصطفى
حممد حسني الذهيب ،الطبعة :األوىل1111 ،هـ 1111 -م ،الناشر :دار احلديث  -القاهرة – مصر ،والوفيات واألحداث لعضو ملتقى أهل احلديث /
للباحث  -غفر اهلل له :-هو ملف خمتصر لألحداث والوفيات عرب التاريخ ،30/1 . . . .آخر حتديث بتاريخ 33 :ربيع األول  1101هـ.
( ) 11األساليب البديعة يف فضل الصحابة وإقناع الشيعة ،ليوسف بن إمساعيل بن يوسف النَّبْـ َهاين ،18/1 ،الناشر :املطبعة امليمنية ،مصر ،على نفقة أصحاهبا
ورد مفرتيات ،لشحاتة حممد صقر،
مصطفى البايب احلليب وأخويه ،الكتاب :معاوية بن أيب سفيان أمري املؤمنني وكاتب وحي النيب األمني  -كشف شبهات ّ
 ،311/1الناشر :دار اخللفاء الراشدين  -اإلسكندرية ،مكتبة األصويل  -دمنهور ،مكتبة دار العلوم  -البحرية (مصر)
(  )33أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب األدب ،يف باب يف تغيري االس ِم ال َقبيح  ،038 /8 ،حديث رقم ،1111قال حمققه :إسناده جيد ،يزيد بن
املقدام صدوق ،روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه ،وباقي رجاله ثقات .وأخرجه البخاري يف "األدب املفرد" ( )811عن أمحد بن يعقوب ،والنسائي يف
"الكربى" ( )1138عن قتيبة ،كالمها عن يزيد بن املقدام ،هبذا اإلسناد .وهو عند ابن حبان يف "صحيحه" (.)131
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ومما يدل على جواز التحكيم ما ورد من واقعة التحكيم التي كانت بين المسلمين بما فيهم رسول هللا ) (من جهة ،وبين
يهود بني قريظة من جهة أخرى ،حيث كان المح ّكم فيها هو سعد بن معاذ  الذي حكم بأن يُقتل مقاتلو اليهود ،وأن تُسبى
نساؤهم ،وتُقسّم أموالهم(.)21
سابعاا :من اآلثار.منها:
أخبارلجوء بعض الصحابة إلى التحكيم فيما وقع بينهم من خصومات ومن ذلك.
()22
 -1تحكيم عمر بن الخطاب وأُبي بن كعب رضي هللا عنهما ـ لزيد بن ثابت ـ بينهما في نخل اختلفا عليها
ما كان ن تحاكم عثمان بن عفان وطلحة بن عبد هللا إلى الجبير ابن مطعم رضي هللا عنهم أجمعين(.)23
-2أن عمر بن الخطاب ـ ـ اختصم مع أعرابي ،فح ّكما شريحا ً قبل أن يوليه عمر القضاء.)24(.
-3حادثة التحكيم المشهورة وقد حكم علي عليه السالم أبا موسى األشعري ،وحكم معاوية عمرو بن العاص ،ورضيا بحكمهما
عليهما ،وحكم عمر بن الخطاب وأبي بن كعب زيد بن ثابت ،وحكم عثمان وطلحة رضي هللا عنهما جبير بن مطعم (.)25
ان ِبقَوْ ِل َرجُلَ ،جا َز َعلَ ْي ِه َما َما قَا َل»
-4وكذلك ما روي عن الشعبي من قوله بجواز التحكيم ،حيث قال« :إِ َذا َر ِ
ض َي ْالخَصْ َم ِ
()26

- 5ما نُقل عن صحابة رسول هللا ) (م ّما يدل على جواز التحكيم

()23

ار ،قَاض َع َرفَ ْال َح َّ
ك فِي ْال َجنَّ ِةَ ،وقَاض
ضى بِ ِه فَ َذلِ َ
ق فَقَ َ
-6عن النبي ) (قالْ « :القُ َ
ضاةُ ثَ َالثَةٌ قَاض فِي ْال َجنَّ ِة َو ْاثن ِ
َان فِي النَّ ِ
ارَ ،وقَاض َع َرفَ ْال َح َّ
ار» ( )22وهذا الحديث الشريف يدل على
ضى ِب ْال َجه ِْل فَ َذلِ َ
قَ َ
ق َو َجا َر فِي ْال ُح ْك ِم فَهُ َو فِي النَّ ِ
ك فِي النَّ ِ
مشروعية التقاضي حيث قرر أجراً للقاضي الذي يحكم بين الناس بالحق.

(  )31أقضية رسول اهلل  ،تأليف :حممد بن الفرج القرطيب املالكي ،أبو عبد اهلل ،ابن الطالع ،ويقال الطالعي، 01/1،عام النشر 1131 :هـ ،الناشر:
دار الكتاب العريب – بريوت.
(  )33شرح فتح القدير البن اهلمام ،011/8 ، :املغين البن قدامة .181/11 ،
(  )30املصدران السابقان.
(  )31املغين مع الشرح الكبري البن قدامة .181/11 ،
السمناين  .88/1حتقيق :د .صالح الدين الناهي
(  )31روضة القضاة وطريق النجاة ،تأليف :علي بن حممد بن أمحد ،أبو القاسم
الرحيب املعروف بابن ِّ
ّ
الطبعة :الثانية 1131 ،هـ  1181 -م الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -دار الفرقان ،عمان
(  )31أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب البيوع واألقضية ،يف باب من قال :إذا رضي اخلصمان بقول رجل ،جاز عليهما ،101 /1 ،حديث رقم
.33818
(  )38مغين احملتاج ،088/1 ،هناية احملتاج.313/8 ،
أصح شيء فيه ،يعين يف موضوعه ،سنن
( )38أخرجه أبو داودـ يف كتاب األقضية ،باب يف القاضي خيطئ ،311/3 ،0180 ،وقال عن هذا احلديث إنه ّ
ابن ماجة ،كتاب األحكام ،باب احلاكم جيتهد فيصيب احلق ،حديث رقم  881/3 ،3011و مسند الفاروق أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب
وأقواله على أبواب العلم ،تأليف :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي حتقيق :إمام بن علي بن إمام  100 /3الطبعة :األوىل،
 1103هـ  3331 -م الناشر :دار الفالح ،الفيوم – مصر.
673

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

َان َ ،وإِ َذا اجْ تَهَ َد فَأ َ ْخطَأ َ فَلَهُ أَجْ ٌر
ص َ
-7عن عمرو بن العاص قال :قال رسول هللا )« (إِ َذا اجْ تَهَ َد ْال َحا ِك ُم فَأ َ َ
ان ْاثن ِ
اب فَلَهُ أَجْ َر ِ
ى على القيام به ،وأداء الحق فيه ،ولذلك جعل هللا فيه أجراً مع الخطأ،
اح ٌد» ()28قال في (المعنى)  :وفيه فضل عظيم لِمن قَ ِو َ
َو ِ
وأسقط عنه حكم الخطأ ،وألن فيه أمرا بالمعروف ،ونصرة للمظلوم ،وأداء الحق إلى مستحقه وردعا ً للظالم عن ظلمه،
وإصالحا بين الناس ،وتخليصا لبعضهم من بعض ،وذلك من أبواب القرب.
ولذلك تواله النبي ) (واألنبياء قبله ،فكانوا يحكمون ألممهم.

()30

 «-8إذا جلس الحاكم للحكم بعث هللا له ملكين يسددانه ويوفقانه :فإن عدل أقاما ،وإن جار عرجا وتركاه» ( ،)31فتسديد هللا
تعالى وإعانته للحاكم العادل دليل على مشروعية عمله.
ي من عبادة سبعين سنة» ( )32وفي
-9وفي األثر عن ابن مسعود ـ قال« :ألن أجلس قاضيا ً بين اثنين بحق واجب ،أحبّ إل َّ
هذا الحديث خطر عظيم ،ووزر كبير ،لمن لم يؤد الحق فيه ،وغير ذلك من األحاديث.
()33

-11ما ورد أن أبا بكر جعل عمر قاضيا

 -11ما ورد أن عمر ولي شريحا قضاء البصرة

()34

(  )31أخرجه أبو داودـ  ،يف كتاب األقضية ،باب يف القاضي خيطئ ،حديث رقم .311/3 ،0181
(  )03تيسري العالم شرح عمدة األحكام ،تأليف :أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد البسام ،حققه وعلق عليه وخرج
أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبحي بن حسن حالق ،الطبعة :العاشرة 1131 ،هـ  3331 -م،
الناشر :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة التابعني ،القاهرة.
(  )01أخرجه البيهقي يف السنن الكربي .88/13 ،رواه البيهقي من طريق األشعري حيىي بن بريد  ،عن ابن جريج  ،عن عطاء  ،عن ابن عباس رفعه  " :إذا
جلس القاضي يف مكانه  ،هبط عليه ملكان  ،يسددانه ويوفقانه  ،ويرشدانه ما مل جير فإذا جار عرجا  ،وتركاه " وإسناده ضعيف  ،قال صاحل جزرة  :هذا
احلديث ليس له أصل  ،وروى الطرباين معناه من حديث واثلة بن األسقع  ،ويف البزار من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك  ،عن أبيه  ،عن أيب هريرة مرفوعا :
" من ويل من أمر املسلمني شيئا  ،وكل اهلل به ملكا عن ميينه  - ،أحسبه قال  - :وملكا عن مشاله  ،يوفقانه ويسددانه  ،إذا أريد به خريا  ،ومن ويل من أمر
املسلمني شيئا  ،فأريد به غري ذلك  ،وكل إىل نفسه "قال  :وال نعلمه يروى هبذا اللفظ إال من حديث عراك  ،وإبراهيم ليس بالقوي  .وروى الرتمذي وابن
ماجه وابن حبان واحلاكم والبيهقي  ،من حديث عبد اهلل بن أيب أوىف  " :إن اهلل مع القاضي ما مل جير " .زاد البيهقي  " :فإذا جار ختلى عنه  ،ولزمه الشيطان
" وزاد ابن ماجه  " :فإذا جار وكله اهلل إىل نفسه " وللحاكم  " :فإذا جار تربأ اهلل منه " وقال الرتمذي  :حسن غريب  ،ال نعرفه إال من حديث عمران القطان
.
(  )03أخرجه ابن أيب الدم يف كتاب أدب القضاء ،ص ،30ومسند الفاروق أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب  وأقواله على أبواب العلم تأليف:
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي يف حديث فيه أثر عن عمر يف التحذير من غائلة والية القضاء حتقيق :إمام بن علي بن إمام
 100 /3الطبعة :األوىل 1103 ،هـ  3331 -م الناشر :دار الفالح ،الفيوم – مصر .وجامع بيان العلم وفضله تأليف :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن
حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب ،881 /3 ،حتقيق :أيب األشبال الزهريي الطبعة :األوىل 1111 ،هـ  1111 -م الناشر :دار ابن اجلوزي ،اململكة
العربية السعودية.
(  )00السنن الكربى للبيهقي ،كتاب آداب القاضي.88 /13 ،
(  )01مصنف عبد الرزاق ،باب الرجل يشرتي الفرس على أن جيربه فيهلك.31 /181 /8 ،
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 - 12ما ورد أن عثمان أراد أن يولي ابن عمر القضاء
-13وحكم أهل الشورى عبدالرحمن بن عوف

-14وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي هللا عنهم ،ولم يكن زيد وال شريح وال جبير من القضاة.
-15وتحاكم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنهما،فكان من جهة علي أبو موسى األشعري ومن جهة
معاوية عمرو بن العاص وغير ذلك من الوقائع.
ثامناا :الحاجة داعية إليه ،ألن فيه تسهيالً على المتخاصمين في سرعة فصل الخصومة ،وعدم االثقال عليهم بحضور
مجالس القضاء،ومايترتب على ذلك من التعب واإلرهاق.وربما ال يتيسر التقاضي لعدم وجود قاض أو لبعد المكان ،أو
وجود عارض يحول دون الذهاب إليه.
وبعد هذا يمكن أن يقال:إن التحكيم المعاصر في القوانين لما كان مداه واسعا ً شامالً فإنه يخالف التحكيم في الشريعة في
اقتصاره على أمور معينة،وعدم جوازه في أمور ال يصلح للفصل فيها إال القضاء ،ومن هنا فإن اللجوء إلى التحكيم في
مثل هذه األمور في القوانين حتى مع رضا الطرفين يعد مخالفة شرعية ال تجوز ارتكابها

()36

المبحث الثاني:
التحاكم إلى الشريعة اإلسالمية وشروط القاضي والمحكم والفروق بينهما،وآداب القضاء في اإلسالم.
أولا:شروط القاضي.
وحتى يضمن الشرع أن تتم عملية التقاضي على الوجه المشروع ،وأن تؤدي هذه الوسيلة من وسائل القضاء دورها كما أريد
له شرعاً ،فقد قرر الشرع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي حتى يص ّح قضاؤه ،وذلك على النحو التالي:
-1اإلسالم :فال يواله الكافر لنقصه بالكفر ،وألنه والية على أخطر أمور المسلمين ،ووالية الكافر على المسلم ممنوعة
سبيالا﴾ [النساء ]141 :وإلن الكافر بجهل
بالنص ،وذلك في قوله تبارك و تعالىَ ﴿ :ولَنْ يَ ْج َع َل هللا ل ْل َكافرينَ َعلَى ا ْلمؤْ منينَ َ
أحكام اإلسالم ،ولكن إن كان ذلك فهو تقليد سياسة ال والية ،وإن التزم حكمه فهو من باب الطاعة التي يقتضيها دفع الضرر
األشد بالضرر األخف ،ال من باب أهليته للحكم(.)33

(  )01سنن الرتمذي ،كتاب األحكام ،باب ما جاء عن رسول اهلل يف القضاء.1033 ،
( ) 01حكم اشرتاط التحاكم إىل القوانني الوضعية يف العقود التجارية ،حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته العشرين املنعقد
مبقر رابطة العامل اإلسالمي يف الفرتة من  30-11شهر احملرم عام 1103ه إعداد :أ.د.محزة بن حسني الفعر الشريف.
(  )37كنز الراغبني ،للمحلي ،311/1 ،مغين احملتاج.081/1 ،
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-2التكليف :معناه في اللغة :إلزام ما فيه كلفة ومشقة( )32وفي االصطالح :طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل أو ترك ،وهذا
الطلب من الشارع بطريق الحكم ،وهو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين باالقتضاء أو التخيير( )38وهو يعني البلوغ والعقل،
وعلى ذلك فال يصح القضاء من الصبي; ألنه ال يلي أمر نفسه ،ومن باب أوال أالّ يلي أمر غيره ،وهكذا الحال بالنسبة
للمجنون ،فال تصح وال يتهم وال تنفذ أحكامهم

.

-3الحرية :فال يصح القضاء لمن فيه رق ،ألنه مشغول في خدمة سيده وأيضا لنقصه وعدم واليته على نفسه ،لذا اليصح أن
يكون واليا ً على غيره.
-4الذكورة :ال تجوز والية المرأة وذلك لنقص دينها وعدم تمكنها من القيام بأعباء القضاء ،حيث إنه عمل جاد هناك فيه
مزاحمة الخصوم من الرجال والنساء والمرأة قد ال تقوى على القيام و النظر في هذه األمور لعدم كفايتها ،وألن هذا المنصب
تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتنافى مع طبيعة المرأة ،وفوق طاقتها وذلك لقول النبي )َ « (ما َرأَي ُ
ت
ْت ِم ْن نَاقِ َ
صا ِ
َع ْقل َو ِدين» ()40ولقوله )« (لَ ْن يُ ْفلِ َح قَوْ ٌم َولَّوْ ا أَ ْم َرهُ ُم ا ْم َرأَةً» ( ،)41وألنه لم يرد أن النبي ) (أو أحداً من أصحابه رضي
()42

هللا عنهم ولوا امرأة القضاء

(  )08خمتار الصحاح ،تأليف  :زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، 383 |1،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،الطبعة:
اخلامسة1133 ،هـ 1111 /م ،الناشر :املكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بريوت  -صيدا
مادة " كلف " .جاء يف القاموس احمليط "" :"118 /0والتكليف :األمر مبا يشق ،وتكلفه :جتشمه" .استقرأ شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهما
اهلل تعاىل هذه الكلمة يف الكتاب والسنة ،وأفادا أنه مل يأت فيهما تسمية أوامر اهلل وشرائعه "تكليفا" ،بل مساها روحا ونورا ...وإمنا جاء ذلك يف جانب النفي
﴿ال يُ َكلِّ ُ َّ
سا إَِّال ُو ْس َع َها﴾  ،وهذا اإلطالق إثبات ال يعرف أيضا يف لسان السلف ،وإمنا جاء من لدن كثري من املتكلمة واملتفقهة ،واهلل أعلم .انظر:
ف اللهُ نَ ْف ً
"جمموع الفتاوى" " ،"31-31 /1و"إغاثة اللهفان" " ،"03 /1و"معجم" املناهي اللفظية" "ص 131للشيخ بكر أبو زيد.
(  ) 01اإلحكام يف أصول األحكام ،تأليف :أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي ،131 |1،حتقيق :عبد الرزاق
عفيفي،الناشر :املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -لبنان،و مجع اجلوامع  ،181 / 1وإرشاد الفحول ص  ،1والتلويح على التوضيح .10 / 1
13
اب تَـ ْر ِك احلَائِ ِ
الص ْوَم ،حديث رقم ( ،18 /1 ،031من نقصان عقلها) أي وجود الثانية معها
ض َّ
( ) أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض بَ ُ
لنسياهنا وقلة ضبطها وهذا يشعر بنقص عقلها عن الرجل إمجاال وأما تفصيال فقد تكون امرأة أكثر عقال من كثري من الرجال( .من نقصان دينها) .أي إن ما
يقع منها من العبادة وهي من أهم أمور الدين أنقص مما يقع من الرجل] قوله  " :- -أما نقصان العقل  ،فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل " تنبيه منه -
 -على ما وراءه  ،وهو ما نبه اهلل تعاىل عليه يف كتابه بقوله تعاىل﴿ :أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى﴾ أي :أهنن قليالت الضبط .النووي (/1
)181
11
ِ
ِ
ِ
ِ
صَر  ،حديث رقم ( ، 8/1 ، 1131لن يفلح) ال يظفرون باخلري
اب كتَاب النِ ِّ
َّيب إِ َىل ك ْسَرى َوقَـْي َ
اب املَغَا ِزي بَ ُ
( ) أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتَ ُ
وال يبلغون ما فيه النفع ألمتهم( .ولوا أمرهم امرأة) جعلوا هلا والية عامة من رئاسة أو وزارة أو إدارة أو قضاء]
(  ) 13وقد اتفق املاكلية واخلنابلة مع الشافعية يف هذا القول .انظر :الصاوي :بلغة السالك ،031/3 ،البهويت :كشاف القناع 311/3 ،ولكن احلنفية قد
خالفوهم يف ذلك ،وقالوا إن الذكورة ليست شرطاً إال يف قضايا احلدود والقصاص فقط ،وعلى ذلك فاملرأة عندهم تلي القضاء إال يف قضايا احلدود والقصاص.
انظر :بدائع الصنائع .0/8 ،وقد نقل ابن رشد عن ابن جرير الطربي وابن حزم جواز تويل املرأة للقضاء مطلقاً .انظر :بداية اجملتهد االبن رشد .113/3 ،
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 -5العدالة

()43

فال يجوز والية الفاسق ،والعدالة هي :اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر ،والعدالة في اللغة هي :االستقامة،

وفي الشرع هي :االستقامة في الدين والمروءة ،يعني أن يكون مؤديا ً للفرائض ،مجتنبا ً للكبائر ،ذا مروءة من الكرم والشجاعة
والحزم واليقظة وما أشبه ذلك)44( .والمروءة هي االستقامة ،أي استقامة الشخص على أخالق أمثاله()45ودليل هذا الشرط
قوله تعالى﴿ :إن هللاَ يَأْمرك ْم أَنْ ت َؤدُّوا األَ َمانَات إلَى أَهْل َها َوإ َذا َح َك ْمت ْم بَيْنَ الناس أَنْ ت َْحكموا با ْل َعدْل﴾ [سورة النساء]52 :
حيث أمر هللا تبارك وتعالى بالعدل عند الحكم بين الناس ،وهذا ال يكون إال ممن توفر فيه شرط العدالة ،أما الفاسق فال يصح
ق بنَبَأٍ فَتَبَينوا﴾
قضاؤه ،وذلك ألن هللا تعالى أمرنا بالتثبت من خبره بقوله جل شأنه﴿ :يَا أَ ُّي َها الذينَ آ َمنوا إنْ َجا َءك ْم فَاس ٌ
[الحجرات ]6 :فكيف يثق الخصوم بحكم من أمروا بتبيّن خبره.
-6سالمة الحواس :كالسمع والبصر واللسان ،ليصح معها مباشرة ما يدرك بها ،والمقصود سالمتها مما يؤثر في الرأي
والعقل ،ومن سالمة األعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض فال يتولى القضاء أخرس أو أعمى أو
أطرش ،وال يض ّر أن يكون سمعه ثقيالً ،أو أن يكون بعين واحدة ،أو أن يرى في الليل دون النهار ،أو النهار دون الليل،
وقيل في هذه الحالة ال يحكم إال في الوقت الذي يبصر فيه ،وإن قيل إن النبي ) (ولّى ابن أم مكتوم المدينة وهو أعمى

(46).

-3الكفاية :مقدرة القاضي على القيام بمنصب القضاء ،بأن يكون فيه قوة على تنفيذ الحق بنفسه ،فال يكون ضعيف النفس
جبانا ،مغفالً ضعيف النفس ،مختل النظر (الفكر) بكبر أو هرم(.)43
ك َما أُ ِحبُّ لِنَ ْف ِسيَ ،ال
ض ِعيفًاَ ،وإِنِّي أُ ِحبُّ لَ َ
ودليلها ما جاء عن النبي ) (مخاطبا ً أبا ذر الغفاري « يَا أَبَا َذرٍّ  ،إِنِّي أَ َرا َ
ك َ
تَأ َ َّم َر َّن َعلَى ْاثنَي ِْنَ ،و َال تَ َولَّيَ َّن َما َل يَتِيم» (.)42وفي هذا الحديث الشريف مراعاة األمانة لكونها ثقيلة.

(  )10ـ والعدالة شرط عند املالكية والشافعية واحلنابلة .انظر :حاشية الدسـوقي ،131/1 ،هناية احملتاج ،308/8 ،املغين ،083/11 ،وعند احلنفية العدالة
شرط أولوية ،وعلى ذلك فقضاء الفاسق نافذ ،ولكن يأمث من والّه ،ويف هذا يقول ابن مودود من احلنفية“ :والفاسق جيوز قضاؤه كما جتوز شهادته ،وال ينبغي
أن يُوىل كما ال ينبغي أن يُعمل بشهادته” االختيار80/3 ،
(  )11ـ شرح العقيدة السفارينية  -الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية ،تأليف :حممد بن صاحل بن حممد العثيمني ،181/1،الطبعة :األوىل 1131 ،هـ،
الناشر :دار الوطن للنشر ،الرياض ،و بدائع الصنائع ،318/1 ،الكايف للقرطيب  ،ص ،111التعريفات للجرجاين  ،ص318
(  )11حاشية عمرية.018/1 ،
)  (11األحكام السلطانية أليب يعلى ص  33 ،1 ،1وما بعدها ط احلليب مبصر ،واألحكام السلطانية للماوردي ص  1 ،1ط بريوت  /لبنان ،ومقدمة ابن
خلدون  ،131 ،133ومنتهى اإلرادات  ،111 / 3وشرح العقائد النسفية ص  ،181واملغين يف أبواب التوحيد ج  - 33القسم األول ص - 338 ،331
 ،311ورد احملتار على الدر املختار  ،018 / 1وحاشية الدسوقي  031 / 1وما بعدها ،وشرح املنهاج  318 ،180 ،183 / 1ط مصطفى احلليب مبصر.
(  )18ـ مغين احملتاج.310 /1 ،
(  )18ـأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة ،باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة  1118 /0حديث رقم  .1831قال القرطيب أي ضعيفا عن القيام مبا
يتعني على األمري من مراعاة مصاحل رعيته الدنيوية والدينية ووجه ضعفه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا ومن هذا حاله ال يعتىن مبصاحل
الدنيا وألمواهلا اللذين مبراعاهتما تنتظم مصاحل الدين ويتم أمره وقد كان أبو ذر أفرط يف الزهد يف الدنيا حىت انتهى به احلال إىل أن يفيت بتحرمي اجلمع للمال
وإن أخرجت زكاته وكان يرى أنه الكنز الذي توعد اهلل عليه يف القرآن فلما علم النيب  منه هذه احلالة نصحه وهناه(حاشية السندي على سنن النسائي
تأليف :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي،311 /1 ،الطبعة :الثانية ،1181 – 1131 ،الناشر :مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب)
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وأيضا ً ما رواه أبو ذر  قَا َل :قُ ْل ُ
ك
ب بِيَ ِد ِه َعلَى َم ْن ِك ِبي ،ثُ َّم قَا َل« :يَا أَبَا َذرٍّ  ،إِنَّ َ
ض َر َ
ت :يَا َرسُو َل هللاِ ،أَ َال تَ ْستَ ْع ِملُ ِني؟ قَا َل :فَ َ
()48
ض ِع ٌ
ي َونَدَا َمةٌ ،إِ َّال َم ْن أَ َخ َذهَا ِب َحقِّهَاَ ،وأَ َّدى الَّ ِذي َعلَ ْي ِه فِيهَا»
يفَ ،وإِنَّهَا أَ َمانَةَُ ،وإِنَّهَا يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة ِخ ْز ٌ
َ
-2الجتهاد( )51االجتهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة في طلب أمر ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته( .)51وال يخرج استعمال
الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي وشرطه أن يكون المجتهد عالما ً بما يتعلق باألحكام من القرآن والسنة من مثل الخاص والعام
والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ومتواتر السنة واآلحاد والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعا ً
ولسان العرب لغة ونحواً وصرفاً ،وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم في المسألة محل النظر فال يخالفهم في شيء،
والقياس بأنواعه

()52

انَ ،وإِ َذا
ص َ
ودليل االجتهاد ما رواه عمرو بن العاص عن رسول هللا ) (قال« :إِ َذا َح َك َم ال َحا ِك ُم فَاجْ تَهَ َد ثُ َّم أَ َ
اب فَلَهُ أَجْ َر ِ
َح َك َم فَاجْ تَهَ َد ثُ َّم أَ ْخطَأ َ فَلَهُ أَجْ ٌر» ( )53هذا يدل على أنه ال بد من توفر أهلية االجتهاد في القاضي حتى يصح حكمه بين الناس،
ذلك ألنه رتب األجر على اجتهاده

()54

ثانياا:شروط المحكم.

(  )11ـأخرجه مسلم يف صحيحه صحيح مسلم ،يف كتاب اإلمارة ،باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة  1118 /0حديث رقم  [ .1831ش (إنك ضعيف
وإهنا أمانة) هذا احلديث أصل عظيم يف اجتناب الواليات ال سيما ملن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الوالية وأما اخلزي والندامة فهو يف حق من مل
يكن أهال هلا أو كان أهال ومل يعدل فيها فيخزيه اهلل تعاىل يوم القيامة ويقضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهال للوالية وعدل فيها فله فضل عظيم
عامال أي واليًا على الناس (إهنا أمانة) أي إن الوالية مسئولية مهمة؛ َّ
ألهنا تفرض على
تظاهرت به األحاديث الصحيحة] قوله( :أال تستعملين) أي جتعلين ً
كل باب قيادة حكيمة تبتين على العدل والنصح والرفق ،وأن ال يقع منه إمهال وال ظلم وال
الوايل أن ينظر يف مجيع ما يهم الناس من األمور ،مث يقودهم يف ّ
غش وال خيانة وال اتباع هوى.
(  )13االجتهاد يف اللغة بدل اجلهد ،واستفراغ الطاقة ،انظر :الرازي :خمتار الصحاح ،ص ،18مادة ( َج َه َد) ،الفيومي :املصباح املنري ،ص ،103ويف اصطالح
األصوليني هو :بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم شرعي ظين ،انظر :تيسري التحرير ،181/1 ،اجلرجاين :التعريفات ،ص.13
(  )11كشاف اصطالحات الفنون ط كلكتا  ،118 / 1واملصباح مادة (جهد)
(  )13مغين احملتاج081/1 ،و مسلم الثبوت  013 / 3ط بوالق.
( )10أخرجه البخاري يف صحيحه  ،يف كتاب االعتصام ،باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ  ،حديث رقم ،103/1 . 1811وصحيح مسلم،
كتاب األقضية ،باب أجر احلاكم ،حديث رقم ،10/13 ،1811و سنن أيب داود ،كتاب األقضية ،باب القاضي خيطئ ،حديث رقم ،311/0 ،0181
سنن ابن ماجة ،كتاب األحكام ،باب احلكم جيتهد فيصيب احلق ،حديث رقم( .881/3 ،3011حكم) أراد أن حيكم( .فاجتهد) بذل جهده لتعرف
احلق( .أصاب) وافق واقع األمر يف حكم اهلل عز وجل]
(  )11ـ هذا هو قول املالكية واحلنابلة حيث وافقوا الشافعية يف هذا الشرط ،انظر :حاشية الدسوقي ،131/1 ،ابن قدامة :املغين 081/11 ،وعند احلنفية
االجتهاد شرط أولوية :أي جيوز أن يكون القاضي عندهم غري جمتهد ،فـال يف االختيار ” :واألوىل أن يكون القاضي جمتهدا” .ابن مودود = =:االختيار،80/3،
بل ذهب احلنفية إىل صحة تولية اجلاهل ،وعللوا ذلك بأنه ميكنه سؤال العلماء عن القضية اليت سيحكم فيها ،جاء يف فتح القدير ” :أما تقليد اجلاهل فيصح
عندنا خالفاً للشافعي رمحه اهلل” فتح القدير ،البن اهلمام.318/8 :
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وشروط المحكم هي نفس شروط القاضي باستثناء شرط االجتهاد ،وهذا ما تفق عليه جمهور الفقهاء(.)55
من خالل ما سبق يمكن استنتاج الفرق بين القاضي والمحكم في النقاط التالية:
-1والية القاضي عامة بينما والية المحكم خاصة ،وذلك من حيث مجاالت الحكم واألشخاص:
أ) فالقاضي يحكم في عموم القضايا ،أما المحكم فال يحكم في القضايا المتعلقة بحدود هللا تعالى.
ب) والقاضي يحكم لعموم الخصوم ،أما المحكم فال يحكم إال بين خصوم ارتضوا حكمه.
-2رضا الخصوم بالقاضي ليس شرطا ً في نفاذ حكمه ،بينما األمر خالف هذا في المحكم.
- 3القاضي مولى من قِبل اإلمام ،بينما المحكم مولى من قِبل الخصوم أنفسهم.
- 4للقاضي أن ينيب عنه من ينظر في جل مهامه أو بعضها ،وليس هذا للمحكم.
-5حكم القاضي قد يتعدى إلى غير الخصوم ،وليس كذلك حكم المحكم فإنه ال يتعدى الخصوم إلى غيرهم إال برضا الغير.
-6لو انسحب أحد الخصوم من القضية قبل أن يصدر القاضي حكمه فيها فإن هذا ال يبطل الحكم وال يمنعه من النفاذ ،أما إذا
انسحب أحد الخصوم من القضية قبل أن يصدر المحكم حكمه ،فإن حكمه يبطل وال ينفذ

()56

ثالثاا:الفرق بين القاضي والمحكم.
من خالل ما سبق يمكن استنتاج الفرق بين القاضي والمحكم في النقاط التالية:
-1والية القاضي عامة بينما والية المحكم خاصة ،وذلك من حيث مجاالت الحكم واألشخاص:
أ) فالقاضي يحكم في عموم القضايا ،أما المحكم فال يحكم في القضايا المتعلقة بحدود هللا تعالى.
ب) والقاضي يحكم لعموم الخصوم ،أما المحكم فال يحكم إال بين خصوم ارتضوا حكمه.
-2رضا الخصوم بالقاضي ليس شرطا ً في نفاذ حكمه ،بينما األمر خالف هذا في المحكم.
- 3القاضي مولى من قِبل اإلمام ،بينما المحكم مولى من قِبل الخصوم أنفسهم.
- 4للقاضي أن ينيب عنه من ينظر في جل مهامه أو بعضها ،وليس هذا للمحكم.
-5حكم القاضي قد يتعدى إلى غير الخصوم ،وليس كذلك حكم المحكم فإنه ال يتعدى الخصوم إلى غيرهم إال برضا الغير.
-6لو انسحب أحد الخصوم من القضية قبل أن يصدر القاضي حكمه فيها فإن هذا ال يبطل الحكم وال يمنعه من النفاذ ،أما إذا
انسحب أحد الخصوم من القضية قبل أن يصدر المحكم حكمه ،فإن حكمه يبطل وال ينفذ

()53

(  )11فقه القضاء وطرق اإلثبات ،للسوسي ص،133والبحر الرائق  ،31 / 8والفتاوى اهلندية  .311 / 0البحر الرائق  ،31 / 8وبدائع الصنائع / 8
 ،0ومواهب اجلليل  ،113 / 1وتبصرة احلكام  ،10 / 1ومغين احملتاج ،088 / 1 ،والكايف  ،101 / 0واملغين .113 / 13
(  )56فقه القضاء وطرق اإلثبات ،للسوسي ص.131
(  )18املرجع السابق ،ص.131
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رابعا ا:آداب القضاء في اإلسالم.
لقد جعل اإلسالم للقضاء آداباً ،وسننا ً في غاية الكمال ،والرفعة منها:
أولا :عدم جواز القضاء ،والحكم ،والقاضي في حالة غضب ،أو اضطراب ،أو نعاس ،حتّى ال تؤثر هذه الحاالت النفسية
على صحة األحكام الصادرة عنه ،فعن علي ـ عليه السالم ـ ،أنّه قال لرفاعة ( :ال تقض وأنت غضبان ،وال من النوم
()52

سكران)

ثانيا ا  :المساواة بين الخصمين ،وعدم جواز تلقين الشهود ،فعن رسول هللا )(ـ "أنّه نهى أن يحابي القاضي أحد الخصمين،
بكثرة النظر ،وحضور الذهن ،ونهى عن تلقين الشهود"( )58فالكل سواسية أمام القانون سواء الفقير أو الغني ،أو السيد ،أو
المسود.
ثالثا ا  :ل يجوز للقاضي أني يحكم في القضايا دون سماع قول المتداعيين ،فعن رسول هللا ـ ) (ـ أنّه " :نهى أن يتكلم
القاضي قبل أن يسمع قول الخصمين ،يعني يتكلم بالحكم"(.)60
رابعا ا  :ل ينبغي للقاضي أن يقضي في بيته ،فعن علي عليه السالم ـ (أنّه بلغه أن شريحا ً يقضي في بيته فقال  :يا شريح،
أجلس في المسجد ،فإنه أعدل بين الناس ،فأنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته)( )61وهذا دليل على أن مكان القضاء مكان
مقدس ،وطاهر ،وحيادي.
خامسا ا  :عدم رفع القاضي صوته على الخصم ،فقد روي أن أمير المؤمنين عليه السالم ـ ولي أبا األسود الدؤلي القضاء ثم
عزله ،فقال له  :لم عزلتني ؟ وما خنت والجنيت ! فقال ـ عليه السالم ـ " :أني رأيت كالمك يعلو كالم خصمك إذا تحاكما
إليك

"()62

(  )18األحكام السلطانية للماوردي ، :ص.033
(  )11وهذا املعىن متفق عليه عند فقهاء املذاهب .انظر :شرح فتح القدير البن اهلمام ،011/8، :ابن عابدين :حاشية رد احملتار ،138/1 ،حاشية الدسوقي،
 ،138/1حاشية اخلرشي ،111/8 ،مغين احملتاج للخطيب ،088/1 ،املغين البن قدامة  ،181/11 ،كشاف القناع للبهويت ،038/1 ، :نيل املآرب شرح
دليل الطالب للشيباين.118/3 ، :
(  )13دعائم اإلسالم،تأليف :القاضي النعمان املغريب ،101|3،حتقيق :آصف بن علي أصغر فيضي ،سنة الطبع1110-1080:م
( " )11املغين"  .33 /11والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح تأليف  :ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري،108 /1،
حتقيق :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث الطبعة :األوىل 1131 ،هـ  3338 -م الناشر :دار النوادر ،دمشق – سوريا و دعائم اإلسالم .101 / 3
و عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،تأليف  :أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن ،الناشر :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.
(  )13البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،تأليف :أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي ،حتقيق :قاسم حممد النوري ،الطبعة :األوىل،
 1131هـ ،3333 -الناشر :دار املنهاج – جدة ،معوايل الآليل ـ  ،010/ 3حبر املذهب (يف فروع املذهب الشافعي) ،تأليف :الروياين ،أبو احملاسن عبد
الواحد بن إمساعيل  ،حتقيق :طارق فتحي السيد ،118 /11 ،الطبعة :األوىل 3331 ،م ،الناشر :دار الكتب العلمية،أدب القاضي ،تأليف :أبو العباس أمحد
بن أيب أمحد الطربي املعروف بابن القاص ،11/1،درا سة وحتقيق :د .حسني خلف اجلبوري ،األستاذ املشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة
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سادسا ا  :أن يقف المدعي عن يمين المدعى عليه ،فقد جاء في فقه الرضا" :فإذا تحاكمت إلى حاكم ،فأنظر أن تكون عن
يمين خصمك ـ إلى أن قال ـ فإذا أدعيا جميعاً ،فالدعوى للذي على يمين خصمه"(.)63
علي َر ُج ٌل وهو
سابعا ا  :ل يجوز أن ينزل أحد الخصمين ضيفا ا على القاضي دون الخصم اآلخر ،عن ال َح َس ِن قال :نَ َز َل على ٍّ
علي :أخَص ٌم أنتَ ؟ قال :نَ َعم .قال :فتَ َح ّولْ ; فإِ َّن رسو َل هللاِ ) (نَهانا أن نُضيفَ الخَص َم ّإال
بالكوفَ ِة ،ثُ َّم قَ َّد َم خَص ًما له ،فقا َل له ٌّ
و َم َعه خَص ُمه»

()64

وقد روى أحمد بن حنبل  ،وأبو داود والترمذي رواية مشابهة وهي « :أن عليا لما بعثه رسول هللا) (إلى اليمن قاضيا ً
هللا ) (إِلَى ْاليَ َم ِن ،فَقُ ْل ُ
ضا ُء؟
ضي بَ ْينَهُ ْمَ ،و َال أَ ْد ِري َما ْالقَ َ
هللا تَ ْب َعثُ ِني َوأَنَا شَابٌّ أَ ْق ِ
ت :يَا َرسُو َل َّ ِ
قال  :يا رسول هللا ،بَ َعثَ ِني َرسُو ُل َّ ِ
ص ْد ِري ،ثُ َّم قَا َل« :اللَّهُ َّم ا ْه ِد قَ ْلبَهَُ ،وثَب ْ
ِّت ِل َسانَهُ» ،قَا َل :فَ َما َش َك ْك ُ
ضاء بَ ْينَ ْاثنَي ِْن»( )65أي في
ت بَ ْع ُد ِفي قَ َ
ب ِبيَ ِد ِه ِفي َ
ض َر َ
قَا َل :فَ َ
كيفية الفصل بينهما.
وعنه عليه السالم ـ أن الرسول) (قال « :يا علي إذا جلس إليك الخصمان فال تقض بينهما حتّى تسمع من اآلخر ،كما
سمعت من األول فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» (.)66
خامسا ا:التحاكم إلى الشريعة اإلسالمية.
فال ريب أن اإلسالم دين قائم على نظام إلهي الذي جاء ليصلح البشرية في كل ما يتعلق بحياتهم ودينهم ولذلك نجد فيه أحكام
تتعلق بالعبادات والمعامالت والعقوبات وغير ذلك من هذا القبيل كاألحوال الشخصية والسير والمغازي أو العالقات الدولية

أم القرى  -مكة املكرمة ،الطبعة :األوىل 1131 ،هـ  1181 -م .الناشر :مكتبة الصديق  -اململكة العربية السعودية/الطائف.و معامل القربة يف طلب
احلسبة ،330 /1،كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي ،138 /11،النجم الوهاج يف شرح املنهاج.113 /13،
(  )10عيون أخبار الرضا ـ .11/ 3
ِ ِ ِ
(  )11أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،يف كتاب ِ
صمه َم َعه  ،حديث رقم ،33133
باب :ال يَنبَغى للقاضى أن يُ َ
صم ّإال َ
أدب القاضىٌ ،
وخ ُ
ضيف اخلَ َ
 ،131 /33وأخرجه عبد الرزاق ( ،)11311وإسحاق بن راهويه  -كما ىف املطالب العالية ( - )3083من طريق إمساعيل بن مسلم به.
(  )11أخرجه ابن ماجه يف سننه يف أبواب األحكام ،صحيحه  ،باب التغليظ يف احليف والرشوة  ،حديث رقم  ،131 /0 ،3011حديث صحيح ،وهذا
إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع ،فإن أبا البخرتي -وامسه سعيد بن فريوز -مل يسمع من علي شيئا .وقد روي من وجه آخر متصل كما سيأيت .يعلى :هو
ابن عبيد الطنافسي ،وأبو معاوية :هو حممد بن خازم الضرير.
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات"  ،008 /3وابن أيب شيبة  181 /13و  ،18 /13وأمحد ( ،)101وعبد بن محيد ( ،)11والبزار ( ،)113والنسائي يف
"الكربى" ( )8010و ( )8011و ( ،)8011ووكيع يف "أخبار القضاة" ،81 /1وأبو يعلى ( ،)131واحلاكم  101 /0من طريق األعمش ،هبذا اإلسناد.
وأخرجه الطيالسي ( ،)18وأمحد ( ،)1111ووكيع  ،81 /1وأبو يعلى ( )011من طريق شعبة ،عن عمرو بن مرة ،به.
وأخرجه ابن سعد  ،008 /3وأمحد ( ،)111والبزار ( ،)831والنسائي يف "الكربى ( ،)8018ووكيع  81 /1من طريق أيب إسحاق السبيعي ،عن حارثة بن
مضرب ،عن علي .وهذا إسناد صحيح متصل.
(  )11رواه أمحد وأبو داود والرتمذي فقه السنة تأليف :سيد سابق ،110 /0،الطبعة :الثالثة 1018 ،هـ  1188 -م ،الناشر :دار الكتاب العريب ،بريوت
– لبنان.
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وبنا ًءا على ما سبق يجب على الجميع المسلمين انقياد واستسلم هلل عز وجل في جميع شؤونهم ويكون القرآن الكريم دستورهم
واإلقرار بالحاكمية هلل سبحانه وتعالى.
سلي اما﴾
سلِّمو ْا تَ ْ
ضيْتَ َوي َ
قال تعالى﴿ :فَالَ َو َر ِّب َك لَ يؤْ منونَ َحت َى ي َح ِّكمو َك في َما ش ََج َر بَ ْينَه ْم ثم لَ يَجدو ْا في أَنفسه ْم َح َر اجا ِّمما قَ َ
[النساء ]65 :ففي هذه اآلية الكريمة بيان واضح على انتفاء اإليمان لمن لم يح ّكم شرع هللا سبحانه وتعالى :قال الجصّاص
في شرح اآلية الكريمة "وفي هذه اآلية داللة على أن من رد شيئا من أوامر هللا تعالى أو أوامر رسوله ) (فهو خارج من
()63

اإلسالم ،سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول واالمتناع من التسليم"

وقوله تعالى﴿ :أَلَ ْم تَ َر إلَى الذينَ يَ ْزعمونَ أَنه ْم آ َمنو ْا ب َما أنز َل إلَ ْي َك َو َما أنز َل من قَ ْبل َك يريدونَ أَن يَت ََحا َكمو ْا إلَى الطاغوت
َوقَ ْد أمرو ْا أَن يَ ْكفرو ْا ....إلى قوله ..يَصدُّونَ عَن َك صدوداا﴾ [النساء ]61-60 :ففي هذه اآلية الكريمة إنكار من هللا عز وجل
على من يدعي اإليمان بما أنزل هللا على رسوله وعلى األنبياء األقدمين ،وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات
إلى غير كتاب هللا وسنة رسوله ،كما ذكر في سبب نزول هذه اآلية أنها في رجل من األنصار ورجل من اليهود تخصاما،
فجعل اليهودي يقول :بيني وبينك محمد ،وذاك يقول :بيني وبينك كعب بن األشرف ،وقيل :في جماعة من المنافقين ممن
أظهروا اإلسالم ،أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية ،وقيل غير ذلك ،واآلية أعم من ذلك كله ،فإنها ذامة لمن عدل عن
()62

الكتاب والسنة.

وقوله تعالى﴿ :يَا أَيُّ َها الذينَ آ َمنوا أَطيعوا هللاَ َوأَطيعوا الرسو َل َوأولي ْاألَ ْمر م ْنك ْم فَإنْ تَنَا َزعْت ْم في ش َْي ٍء فَردُّوه إلَى هللا
َوالرسول...اآلية﴾ [النساء ]58 :ففي هذه اآلية الكريمة بيان واضح على أن المعنى الرد هنا في هذه اآلية أي إلى هللا هو الرد
إلى الكتاب ،والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته.

()68

سن منْ هللا ح ْك اما لقَ ْو ٍم يوقنونَ ﴾ [المائدة .]50 :قال ابن كثير في تفسيره لهذه
وقوله تعالى﴿ :أَفَح ْك َم ا ْل َجاهلية يَ ْبغونَ َو َمنْ أَ ْح َ
اآلية الكريمة "ينكر تعالى على من خرج عن حكم هللا المحكم المشتمل على كل خير ،الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه
من اآلراء واألهواء واالصطالحات التي وضعها الرجال بال مستند من شريعة هللا ،كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من
الضالالت والجهاالت مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ،وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم
جنكزخان الذي وضع لهم الياسق(،) 30

( ) 18أحكام القرآن للجصاص.318/3 ،
( ) 18تفسري ابن كثري.031/3 ،
( ) 11تفسري القامسي.131/1 ،
()83وتسمى أيضا «الياسة»  .وهي كلمة مفعولية تعين السياسة .قال القلقشندي :وهي قوانني مخنها جنكرخان من عقله وقررها من ذهنه ،رتب فيها أحكاما
وحدد فيها حدودا مبا وافق القليل منها الشريعة احملمدية وأكثرها فحالف لذلك مساها الياسة الكربى .وقد اكتتبها وأمر أن جتعل يف خزانته تتوارت عنه يف
أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل بيته (صبح األعشى  . ) 011 /1وذكر القلقشندي شيئا يف أحكام الياسة .ويشار إىل أن هوالكو وخلفاءه كانوا مييلون يف
بداية األمر إىل البوذية ،ولكن هؤالء اخللفاء بعد والية غازان سنة  113هـ دخلوا يف اإلسالم وتراوح املذهب الذي جياهرون به بني السنية والشيعية (انظر دائرة
املعارف اإلسالمية . )018 /13
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وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى :من اليهودية والنصرانية والملة اإلسالمية وغيرها،
وفيها كثير من األحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ،فصارت في بينه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب هللا وسنة
رسول هللا )(

()31

قال ابن تيمية رحمه هللا في بيان ما يستنبط من اآلية "فنفى اإليمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا
دعوا إلى هللا ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا; فبين أن هذا فكل ما سبق من النصوص القرآنية تدل على وجوب التحكيم
بالشريعة.
قال اإلمام القراف ّي رحمه هللا مقرّراً أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد"...فإن القاعدة الشرعية أن وجوب الوسائل تبع لوجوب
المقاصد وألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"

()32

بمعنى أنّه متى كان المقصد واجبا ً كانت الوسيلة لهذا المقصد واجبة ً

أيضا ً فثبت على وجوب التحكيم بالشرعية اإلسالمية وحرمة اللجوء والميل إلى ضده لغير مبرر شرعي ،ألن فعل ذلك تر ٌ
ك
للواجب ،وترك الواجب عمدًا ذنبٌ وإثم كبير يستوجب العقوبة .كما قال الجصّاص –رحمه هللا" -ترك الواجب يستحق به
العقاب وفعل المباح ال يستحق به العقاب"

()33

سادسا ا :حكم تولي القضاء.
تولي القضاء ونحوه من الوليات تعتريه األحكام الخمسة:
فيكون واجبا :إن كان من يتواله أهال للقضاء دون غيره النفراده بشروطه ،فحينئذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد
وإخالء للعالم عن الفساد; وألن القضاء فرض كفاية وال يوجد سواه يقدر على القيام به فتعين عليه ،كغسل الميت وتكفينه،
وسائر فروض الكفاية.
ويكون مندوبا :لصاحب علم خفي ال يعرفه الناس ،ووجدت فيه شروط القاضي ،وذلك ليشهر علمه للناس فينتفع به.
واح ٌد في الجنة ،واثنان في النار ،فأما
ويكون حراما :لفاقد أهلية القضاء ،روي عن النبي ) (أنه قال" :القُضاةُ ثالثةِ :
ضى به ،و َر ُج ٌل عرف الح َّ
الذي في الجنة فرج ٌل عَرفَ الح َّ
ق فجار في الحكم ،فهو في النار ،و َر ُج ٌل قضى للنَّاس على
ق فقَ َ
جهل ،فهو في النار" ( ;)34وألن من ال يحسنه ال يقدر على العدل فيه فيأخذ الحق من مستحقه فيدفعه إلى غيره.

( ) 81تفسري ابن كثري.111/0 ،
( ) 83الفروق للقرايف.111/1 ،
( ) 80أحكام القرآن للجصاص.313/1 ،
(  )81أخرجه أبو داود يف سننه،يف كتاب األقضية ،باب القاضي ُخيطئ ،131 |1،حديث صحيح بطرقه وشواهده ،خلف بن خليفة -وإن كان قد اختلط-
الرَّماين = = .وأخرجه ابن ماجه ( ،)3011والنسائي يف الكربى )1811( ،من طريق خلف ابن خليفة،
قد توبع .ابن بريدة :هو عبد اهلل ،وأبو هاشم :هو ُّ
سعد بن عبيدة ،عن ابن بريدة ،به .وسنده حسن يف املتابعات .وصححه ووافقه الذهيب .فتح القدير 1
هبذا اإلسناد .وأخرجه الرتمذي ( 1033م) من طريق ْ
 ،011 - 013 /وجواهر اإلكليل  ،333 / 3والقليويب وعمرية  ،311 - 311 / 1واملغين .01 - 01 / 1
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ويكون مكروها :لمن يخاف العجز عنه وال يأمن على نفسه الحيف فيه ،ولم يتعين عليه توليه ،وكره بعضهم الدخول فيه
ضا َء فَقَ ْد ُذ ِب َح ِب َغي ِْر ِس ِّكين»
مختارا لقوله )َ « :(م ْن َولِ َي ْالقَ َ

()35

ويكون مباحا :للعدل المجتهد الصالح للقضاء الذي يثق بنفسه أن يؤدي فرضه وال يتعين عليه لوجود غيره مثله.

()36

والحكم في سائر الواليات كالحكم في القضاء ،وما يتصل بشروط من يتولى القضاء أو نحوه من الواليات وما إلى ذلك
يرجع إليه في مصطلح (قضاء ،وإمامة) إلخ.

المبحث الثالث:
حكم اللجوء إلى القضاء الوضعي وضوابطه في الشريعة اإلسالمية.
أولا:حكم اللجوء إلى القضاء غير السالمية.
فإذا ثبت أن المسلمين المقيمين في ديار الغرب وال تسمح لهم تلك الدول بإنشا ِء محاك َم خاص بهم يتحاكمون فيها فقد أجاز
لهم الشرع التحاكم إلى تلك المحاكم ويأخذون حكم المضطر وضمن الضرورات التي لها أحكامها ،والتي تتخذ من المصالح
ستَ َ
ط ْعت ْم ﴾ [التغابن ]16 :أي بجهدكم
معيا ًرا للحكم ،واإلمكان واالستطاعة أساسًا للتكليف( ;)33لقوله تعالى﴿ :فَاتقوا هللاَ َما ا ْ
وطاقتكم.
ثانياا:ضوابط وقيود التحاكم إلى غير الشريعة السالمية.
فإذا اضطر المسلم إلى التحاكم لغير الشريعة كأن يتحاكم إلى القوانين الوضعية فهناك ضوابط وقيود يجب مراعاتها والتي
منها-:
 - 1تعذر استخالص الحق أو الوصول إليه إل بهذه الطريقة فحسب،.فيتبين أنه إذا تحقق إمكانية استخالص الحق أو دفع
المظلمة عن طريق القضاء الشرعي فحينئذ يجب تحكيم الشريعة وذلك أنه ليس هناك ضرورة تدعو أو تُلجئ إلى التحاكم
إلى القانون الوضعي الذي أساسه الكفر والظلم والحرمة

(  )81أخرجه أبو داود يف سننه ،فيكتاب األقضية ،باب يف طلب القضاء،131 |1،حديث قوي ،وهذا إسناد حسن يف املتابعات من أجل فضيل بن
سليمان ،فهو ضعيف يعترب به ،وقد توبع .سعيد املقربي :هو ابن أيب سعيد كيسان .وسيأيت بعده من طريق آخر بسند حسن .وأخرجه الرتمذي ()1081
من طريق فضيل بن سليمان ،هبذا اإلسناد .وقال :حديث حسن غريب.
العرف ،وصرفه عن َسنَن
العرف بالسكني ،فعدل به عليه
وقوله" :بغري سكني" حيتمل وجهني :أ ُ
السالم عن غري ظاهر ُ
ُ
الذبح إمنا يكون يف ظاهر ُ
حدمها :أن َ
العادة إىل غريها ،ليعلم أن الذي أراده هبذا القول إمنا هو ما ُخياف عليه من هالك دينه دو َن هالك بدنه.
وأخرجه النسائي يف "الكربى" ( )1813من طريق داود بن خالد العطار ،عن سعيد املقربي ،به .وداود العطار يف عداد اجملهولني.
ِ
وهو يف "مسند أمحد" ( .)8111قال اخلطايب :معناه
صدَّى للقضاء ،فقد تَـ َعَّرض للذبح ،فليح َذ ْرهُ
التحذير من طلب القضاء ،واحلرص عليه ،يقول :من تَ َ
ُ
إزهاق الروح ،وإراحةُ الذبيحة ،وخالصها من طول األمل وشدته -إمنا يكون بالسكني ،ألنه ُجيهز
وليتوقَ ْة .والوجه اآلخر :أن الذبح -هو الوجءُ الذي يقع به ُ
عليه ،وإذا ذبح بغري السكني كان ذحبه خنقا وتعذيباً ،فضرب الثل يف ذلك ليكون أبلغ يف احلذر والوقوع فيه.
( ) 88ينظر :صناعة الفتوى وفقه األقليات ،البن بيه( ،ص .)381
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 - 2القتصار على المطالبة بحقه فقط وأخذه عند الحكم به من غير زيادة .ففي هذا القيد يفهم منه أن المطالبة بزيادة على
حكم الشرع ظلم ،والظلم حرام ،كما هو معروف للجميع في الكتاب والسنة واإلجماع :قال هللا تعالى﴿ :أَنْ لَ ْعنَة هللا َعلَى
الظالمينَ ﴾ [األعراف ]44 :وفي السنة منها ما رواه مسلم في صحيحه من الحديث القدسي " :ع َْن أَ ِبي َذرٍّ  ،ع َِن النَّ ِب ِّي ،
ت ُّ
ك َوتَ َعالَى أَنَّهُ قَا َل« :يَا ِعبَا ِدي إِنِّي َح َّر ْم ُ
الظ ْل َم َعلَى نَ ْف ِسيَ ،و َج َع ْلتُهُ بَ ْينَ ُك ْم ُم َح َّر ًما ،فَ َال تَظَالَ ُموا...
فِي َما َر َوى ع َِن هللاِ تَبَا َر َ
الحديث"(،)32دل الحديث الشريف على أنه ال يظلم الناس بعضهم بعضا ً ولم يكتفي بذلك بل زاد في تغليظ تحريمه بقوله:
"وجعلته بينكم محر ًما".
َب ِب ْنتَ أَبِي َسلَ َمةَ ،أَ ْخبَ َر ْتهُ
غير ِه وإن حك َم لَهُ به الحاكم الشرعي; لقوله ) " (أَ َّن َز ْين َ
وهي التحاكم إلى الشرعَّ -أال يأخذ ما َل ِ
ع َْن أُ ِّمهَا أُ ِّم َسلَ َمةَ قَالَ ْ
صام ِع ْن َد بَا ِب ِه ،فَ َخ َر َج َعلَ ْي ِه ْم فَقَا َلِ « :إنَّ َما أَنَا بَ َشرٌَ ،وإِنَّهُ يَأْ ِتي ِني الخَصْ ُم ،فَلَ َع َّل
تَ :س ِم َع النَّ ِب ُّي )َ (جلَبَةَ ِخ َ
ق ُم ْسلِم فَإِنَّ َما ِه َي ِق ْ
ضي ُ
صا ِد ٌ
ْت لَهُ ِب َح ِّ
ار
ق ،فَ َم ْن قَ َ
ضي لَهُ بِ َذلِكََ ،وأَحْ ِسبُ أَنَّهُ َ
بَ ْعضًا أَ ْن يَ ُكونَ أَ ْبلَ َغ ِم ْن بَعْض أَ ْق ِ
ط َعةٌ ِمنَ النَّ ِ
فَ ْليَأْ ُخ ْذهَا أَوْ لِيَ َد ْعهَا»( )38فمن باب أولى ال يبيح له حكم الحاكم غير الشرعي أن يظلم غيره.ومن األدلة التي تقوي ذلك أيضا:
القاعدةُ الفقهية المعروفة المشهورة التي تقول"" :الضرورات تبيح المحظورات" ،و "الضرورة تقدر بقدرها" ،و "الحاجة
تنزل منزلة الضرورة" ( )20والضرورة كما هو معروف لدي الجميع تبيح سلوك وسيلة محرمة الستخالص الحق ورفع
الظلم،ولكن لم تُ ِبحْ سلو َكها لظلم اآلخرين وأخذ مال الناس بغير طيب النفس.
 - 3كراهة القلب لالحتكام إلى غير القضاء الشرعي .ومن أدلة هذا القيد –وهو كونه كارها في قلبه إلى الميل للتحاكم إلى
ش َر َح
القانون الوضعي :-قال هللا تبارك وتعالىَ ﴿ :منْ َكفَ َر باَّلل منْ بَ ْعد إي َمانه إل َمنْ أ ْكرهَ َوقَ ْلبه م ْط َمئن ب ْاإلي َمان َولَكنْ َمنْ َ
اب عَظي ٌم﴾ ( )21ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بكر قال :قال
ب منَ هللا َولَه ْم َع َذ ٌ
ض ٌ
ص ْد ارا فَ َعلَ ْيه ْم َغ َ
با ْلك ْفر َ
ان»( ..)22وقوله ) (فيما رواه مسلم أيضا من حديث
رسول هللا )َ « . ." :(م ْن َرأَى ِم ْن ُك ْم...وفيه فَ ِبقَ ْلبِ ِهَ ،و َذلِ َ
اإلي َم ِ
ك أَضْ َعفُ ْ ِ
ُ
ُ
ئ،
ْرفُونَ َوتُ ْن ِكرُونَ  ،فَ َم ْن َع َرفَ بَ ِر َ
أ ِّم َسلَ َمةَ ،رضي هللا عنها أَ َّن َرسُو َل هللاِ ) (قَا َلَ « :ستَ ُكونُ أ َم َرا ُء فَتَع ِ
( ) 88أخرجه مسلم يف صحيحه،يف كتاب الرب والصلة واآلداب،باب حترمي الظلم،حديث رقم( .1111/1 ،)3188التحرمي يف اللغة مبعىن املنع من الشيء.
ويف الشرع :ما يستحق فاعله العقاب .وهذا ممتنع يف حق اهلل تعاىل ،ولكنه مراد به أنه سبحانه متقدس ومتنزه عن الظلم ،فأطلق عليه التحرمي؛ ملشاهبته املمنوع
جبامع عدم الشيء قال ابن القيم :كيف ميتنع يف حقه أن حيرم على نفسه ويكتب على نفسه ،وكتابته على = نفسه سبحانه تستلزم إرادته ملا كتبه وحمبته له
ورضاه به ،وحترميه على نفسه يستلزم بغضه ملا حرمه وكراهته له وإرادة أال يفعله ،فِإ ن حمبته للفعل تقتضي وقوعه منه ،وكراهته ألن يفعله متنع وقوعه منه .بدائع
الفوائد  .011 /3وينظر مفتاح دار السعادة .138 ،131 /3
( ) 81أخرجه البخاري يف صحيحه،يف كتاب األحكام،باب القضاء يف قليل املال وكثريه سواء،حديث رقم(.80/1 ،)8181
( ) 83القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري ،لعبد الرمحن بن صاحل العبد اللطيف ،13/1 ،الطبعة :األوىل1130 ،هـ3330/م ،الناشر :عمادة البحث
العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية.
( ) 81سورة النحل،اآلية.131:
( ) 83أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب اإلميان،باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ،وأن اإلميان يزيد وينقص ،وأن األمر باملعروف والنهي عن
املنكر واجبان،حديث رقم(.11/1 ،)11
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صلَّوْ ا»( )23ففي هذا الحديث الشريف دليل على أن
ض َي َوتَابَ َع» قَالُوا :أَفَ َال نُقَاتِلُهُ ْم؟ قَا َلَ « :الَ ،ما َ
َو َم ْن أَ ْن َك َر َسلِ َمَ ،ولَ ِك ْن َم ْن َر ِ
من عجز عن إزالة المنكر ال يأثم بمجرد السكوت بل إنما يأثم بالرضا به أو بأن ال يكرهه بقلبه

()24

 .4بقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة بالمعنى العام،والذي يشمل الضرورة والحاجة.
.5عدم اتخاذ القانون الوضعي كوسيلة للظلم والعتداء على حقوق اآلخرين لقوله تعالىَ ﴿ :ولَ تَأْكلو ْا أَ ْم َوالَكم بَ ْينَكم با ْلبَاطل
باط ِل بالطريقة التي ال تنبغي لم يبحه َّ
هللا.
َوتدْلو ْا ب َها إلَى ا ْلحكام...اآلية﴾ [البقرة ]122 :أي وال يأكل بعضكم مال بعض ِب ْال ِ

وفي الختام يختتم الباحث قوله:
بأن األصل هو عدم التحاكم إلى القضاء الوضعي البديل ما دام هناك القضاء الشرعي فإذا تعزر التحاكم إليه ألي سبب من
األسباب المانعة من إقامة الشريعة فيجوز للمسلمين التحاكم إلى القوانين الوضعية بالضوابط السابق ذكرها من الكتاب والسنة
الذي شمل كل شيء في حياة البشرية القادر على استخالص الحقوق ور ِّد المظالم ولذلك ينبغي على الجاليات اإلسالمية التي
للمتخاص ِمينَ أن
ت التي تتيح
ِ
تقيم في الديار أو المجتمعات الغربية الكفرية أن تقوم بحل هذه المشكلة الهدامة بتوفير اآلليا ِ
يتحاكموا إلى الشريعة ،وأن تُ َوفِّ َر لهم َم ْن يفصل في خصوماتهم بنا ًء على أحكامها ،والميسور من ذلك ال يسقط بالمعسور
فغير المسلم ليس ً
أهال للحكم في شئون المسلمين ،ال قاضيًا وال حك ًما; لقوله تعالىَ ﴿ :ولَنْ يَ ْج َع َل هللا ل ْل َكافرينَ َعلَى ا ْلمؤْ منينَ
سب ا
يال ﴾ [النساء ]141 :أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيالء استئصال بالكلية ،وإن حصل لهم ظفر في بعض األحيان
َ
على بعض الناس ،فإن العاقبة للمتقين في الدنيا واآلخرة...

()25

والخاتمة وفيها:أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.

( ) 83أخرجه مسلم يف صحيحه،يف كتاب اجلهاد،باب باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع ،وترك قتاهلم ما صلوا ،وحنو ذلك،حديث
رقم(. 1183 /0 ،)1811قال الشارح واحملقق حممد فؤاد عبد الباقي "هذا احلديث فيه معجزة ظاهرة باإلخبار باملستقبل ووقع ذلك كما أخرب وأما فمن
عرف برئ ويف الروايو اليت بعدها فمن كره فقد برئ فأما رواية من روى فمن كره فقد برئ فظاهرة ومعناها من كره ذلك املنكر فقد برئ عن إمثه وعقوبته وهذا
يف حق من ال يستطيع إنكاره بيده وال لسانه فليكرهه بقلبه ويربأ وأما من روى فمن عرف برئ فمعناها واهلل أعلم فمن عرف املنكر ومل يشتبه عليه فقد صارت
له طريق إىل الرباءة من إمثه وعقوبته بأن يغريه بيده أ و بلسانه فإن عجز فليكرهه بقلبه وقوله ولكن من رضى وتابع معناه ولكن اإلمث والعقوبة على من رضى
وتابع وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة املنكر ال يأمث مبجرد السكوت بل إمنا يأمث بالرضا به أو بأن ال يكرهه بقلبه أو باملتابعة عليه وأما قوله أال نقاتلهم
قال ال ما صل وا ففيه معىن ما سبق أنه ال جيوز اخلروج على اخللفاء مبجرد الظلم أو الفسق ما مل يغريوا شيئا من قواعد اإلسالم"(هامش صحيح مسلم نفس
اجلزء والصفحة)
() 81كوكب الوهاج شرح صحيح مسلم 138/33 ،بتصرف يسري.
(  )81تفسري القرآن العظيم (ابن كثري) تأليف :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، 081 /3 ،حتقيق :حممد حسني مشس
الدين ،الطبعة :األوىل  1111 -هـ ،الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون – بريوت.
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الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات،وال حول وال قوة إال باهلل ،وأشهد أن محمدا عبدهللا ورسوله ،وصفيه من خلقه ،صلوات
هللا وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه،ومن سار على نهجه إلى يوم الدين،أما بعد:فقد وفقني هللا تعالى،بمحض فضله
وكرمه،إلتمام هذا البحث المتواضع ،فلم يبق لي إال أن ألخص أهم ما توصلت إليه أثناء إعداده من نتائج علمية ،وما أذكر به
إخواني أهل العلم-طالبا وأساتذة-من توصيات نافعة لي ولهم جميعًا ،ويكون ذلك كاآلتي:

أولا:النتائج :ومن خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 أن األصل هو عدم التحاكم إلى القضاء الوضعي البديل ما دام هناك القضاء الشرعي فإذا تعزر التحاكم إليه ألي سبب من
األسباب المانعة من إقامة الشريعة فيجوز للمسلمين التحاكم إلى القوانين الوضعية بالضوابط والقيود التي سبقت ذكرها
بالتفصيل.
 حكم القاضي قد يتعدى إلى غير الخصوم ،وليس كذلك حكم المحكم فإنه ال يتعدى الخصوم إلى غيرهم إال برضا الغير.

ثانياا :أهم التوصيات المقترحة:
-1يوصي الباحث إخوانه طلبة العلم وأساتذتهم بتقوى هللا عز وجل،في كل ما يسند إليهم من أعمال وواجبات-وأن يخلصوا
نياتهم هلل-عز وجل:وأوصيهم بالتوجه التام إلى خدمة كتاب هللا سبحانه وتعالى وسنة رسوله .
-2ويوصيهم باالهتمام البالغ بفهم اللغة العربية،لغة كتاب هللا وسنة رسوله--ولغة أهل الجنة في الجنة-ألن فهم الكتاب
والسنة واجب،وال يفهمان حق الفهم إال بهذه اللغة،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
.3تنشيط البحث العلمي في مجال القضاء الشرعي ،وتشجيع الباحثين وطالب العلم إلجراء الدراسات العلمية كافية شافية في
مثل هذه القضايا.
 .4االهتمام بتدريس مادة القضاء في الشريعة اإلسالمية والقانون في كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية ،من خالل تأصيل
ففه المبادئ في الشريعة اإلسالمية وذلك لتحقيق إبراز ضوابط الفهم والتعامل مع النصوص ،وخاصة في مثل هذه المسألة
الهامة الحساسة.
وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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قائمة أهم المصادر والمراجع البحث:
أول :القرآن الكريم
-1األحكام السلطانية ،تأليف :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي ،الناشر:
دار الحديث – القاهرة.
-2أحكام القرآن ،تأليف :أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ،المحقق :محمد صادق القمحاوي -عضو لجنة
مراجعة المصاحف باألزهر الشريف ،تاريخ الطبع 1405 :ه ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
-3األساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة ،تأليف :يوسف بن إسماعيل بن يوسف النَّ ْبهَاني ،الناشر :المطبعة
الميمنية ،مصر ،على نفقة أصحابها مصطفى البابي الحلبي وأخويه،
-4أقضية رسول هللا ) ،(تأليف :محمد بن الفرج القرطبي المالكي ،أبو عبد هللا ،ابن الطالع ،ويقال الطالعي ،عام النشر:
 1426هـ ،الناشر :دار الكتاب العربي – بيروت.
-5أدب القاضي ،تأليف :أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص ،دراسة وتحقيق :د .حسين خلف
الجبوري ،األستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -جامعة أم القرى -مكة المكرمة ،الطبعة :األولى1408 ،
هـ  1828 -م .الناشر :مكتبة الصديق  -المملكة العربية السعودية/الطائف
-6البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،تأليف :زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف بابن نجيم المصري ،الطبعة :الثانية
 بدون تاريخ-7بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) ،تأليف :الروياني ،أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل ،تحقيق :طارق فتحي
السيد ،152 /11 ،الطبعة :األولى 2008 ،م ،الناشر :دار الكتب العلمية،
 -8البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،تأليف :أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي ،تحقيق :قاسم
محمد النوري ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ ،2000 -الناشر :دار المنهاج – جدة
-9تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،تأليف :إبراهيم بن علي بن محمد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري،
الطبعة :األولى1406 ،هـ 1826 -م ،الناشر :مكتبة الكليات األزهرية
-11تكملة البحر الرائق ،تأليف :محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي
-11تهذيب اللغة ،تأليف :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور ،تحقيق :محمد عوض مرعب ،الطبعة :األولى،
2001م الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
-13التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،تأليف :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري،
تحقيق :دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث الطبعة :األولى 1428 ،هـ  2002 -م الناشر :دار النوادر ،دمشق – سوريا
-14جامع بيان العلم وفضله ،تأليف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ،تحقيق:
أبي األشبال الزهيري الطبعة :األولى 1414 ،هـ  1884 -م الناشر :دار ابن الجوزي ،المملكة العربية السعودية.
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-15حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،تأليف :العالم العالمة شمس الدين محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير ألبي
البركات سيد أحمد الدردير ،تحقيق محمد عليش دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
-16الدرر في اختصار المغازي والسير ،تأليف :النمري ،الحافظ يوسف بن البر ،تحقيق :الدكتور شوقي ضيف ،الطبعة:
الثانية 1403 ،هـ ،الناشر :دار المعارف – القاهرة.
 -17رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار لخاتمة المحققين ،تأليف :محمد آمين الشهير بابن عابدين دراسة
وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمدعبدالموجود والشيخ علي محمد معوض طبعة خاصة 1423ه2003-م دار عالم الكتب
للطباعة والنشروالتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية.
-18سنن أبي داود ،تأليف :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ال ِّس ِجسْتاني تحقيق:
محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر :المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت.
-19سنن الترمذي ،تأليف :محمد بن عيسى بن َسوْ رة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى ،تحقيق وتعليق :أحمد
محمد شاكر (جـ  )2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  )3وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف (جـ ،)5 ،4
الطبعة :الثانية 1385 ،هـ  1835 -م ،الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر.
-21سنن الكبرى ،تأليف :عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد المنعم
شلبي ،أشرف عليه :شعيب األرناؤوط ،قدم له :عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2001 -م،
الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت.
-21شرح كتاب السير الكبير ،تأليف :اإلمام محمد بن الحسن الشيباني إمالء اإلمام محمد بن أحمد السرخسي الدكتور كمال
عبدالعظيم العناني ،تحقيق أبي عبدهللا محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي منشورات محمد علي بيضون ،الطبعة:
األولى 1413 ،هـ  1883 -م ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
-22شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،تأليف :النشوان بن سعيد الحميرى اليمني ،تحقيق :د حسين بن عبد هللا
العمري  -مطهر بن علي اإلرياني  -د يوسف محمد عبد هللا ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ  1888 -م ،الناشر :دار الفكر
المعاصر (بيروت  -لبنان) ،دار الفكر (دمشق  -سورية)
-23الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تأليف :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ،تحقيق :أحمد عبد الغفور
عطار الطبعة :الرابعة  1403هـ  ،1823-الناشر :دار العلم للماليين – بيروت
-24عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،تأليف :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى
بدر الدين العينى ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
-25عيون األخبار ،تأليف :أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،تاريخ النشر 1412 :هـ ،الناشر :دار الكتب العلمية
بيروت-26الفتاوى الهندية ،تأليف :لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ،الطبعة :الثانية 1310 ،هـ ،الناشر :دار الفكر
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-27فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تأليف :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،ترقيم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي :محب الدين الخطيب وعلق عليه عبد العزيز بن عبد هللا بن باز .دار المعرفة -بيروت،
.1338
-28الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق ،تأليف :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي
الشهير بالقرافي ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ الناشر :عالم الكتب
-29فقه السنة ،تأليف :سيد سابق ،الطبعة :الثالثة 1383 ،هـ  1833 -م ،الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان.
-31القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ،تأليف :عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف ،الطبعة :األولى،
1423هـ2003/م ،الناشر :عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية.
-31الكافي في فقه اإلمام أحمد ،تأليف :أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم
الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي ،الطبعة :األولى 1414 ،هـ  1884 -م ،الناشر :دار الكتب العلمية
-32كشاف القناع عن متن اإلقناع ،تأليف :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى الناشر:
دار الكتب العلميةـ ألبي عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري ،تحقيق :حمدي بن عبد
المجيد السلفي ،الطبعة :الثانية ،1826 – 1403 ،مؤسسة الرسالة – بيروت لبنان.
-33كشف شبهات ور ّد مفتريات ،تأليف :شحاتة محمد صقر ،الناشر :دار الخلفاء الراشدين -اإلسكندرية ،مكتبة األصولي -
دمنهور ،مكتبة دار العلوم -البحيرة (مصر)
-34الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم( ،المس َّمى :الكوكب الوهَّاج والرَّوض البَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)
جمع ،تأليف :محمد األمين بن عبد هللا األُ َرمي ال َعلَوي الهَ َرري الشافعي ،نزيل مكة المكرمة والمجاور بها ،مراجعة :لجنة
من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي ،المستشار برابطة العالم اإلسالمي  -مكة المكرمة ،الطبعة :األولى،
 1430هـ  2008 -م ،الناشر :دار المنهاج  -دار طوق النجاة.
-35لسان العرب  ،تأليف محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى،
الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
-36المبسوط ،تأليف :شمس الدين السرخسي ،دار المعرفة بيروت لبنان.
-37مجلة األحكام العدلية لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية ،تحقيق :نجيب هواويني ،الناشر :نور
ت كتب ،آرام باغ ،كراتشي.
محمد ،كارخانه تجار ِ
-38مجموع الفتاوى ،تأليف :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى322 :هـ) ،تحقيق :عبد
الرحمن بن محمد بن قاسم ،من منشورات :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المملكة العربية
السعودية.
-39محاسن التأويل ،تأليف :محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي ،المحقق :محمد باسل عيون السود،
الطبعة :األولى  1412-هـ ،الناشر :دار الكتب العلميه – بيروت.
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-41محلى باآلثار ،تأليف :أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ،بدون طبعة وبدون تاريخ
دار الفكر بيروت لبنان.
-41معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي ،تأليف :الدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل ،الطبعة :األولى،
 1428هـ  2002 -م ،الناشر :عالم الكتب ،القاهرة.
-42مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،تأليف :الشمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي،
الطبعة :األولى1415 ،هـ 1884 -م ،الناشر :دار الكتب العلمية
-43المغني لبن قدامة ،تأليف :أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي
الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي ،الطبعة :بدون طبعة الناشر :مكتبة القاهرة
-44المقتفى من سيرة المصطفى ) ،(تأليف :حسن بن عمر بن الحسن بن حبيب ،أبو محمد ،بدر الدين الحلبي ،تحيقق :د
مصطفى محمد حسين الذهبي ،الطبعة :األولى1416 ،هـ 1886 -م ،الناشر :دار الحديث  -القاهرة – مصر،
-45منح الجليل شرح مختصر خليل ،تأليف :محمد بن أحمد بن محمد عليش ،أبو عبد هللا المالكي ،الطبعة :بدون طبعة،
تاريخ النشر1408 :هـ1828/م ،الناشر :دار الفكر – بيروت.
-46الوفيات واألحداث لعضو ملتقى أهل الحديث  /للباحث  -غفر هللا له :-هو ملف مختصر لألحداث والوفيات عبر التاريخ.
 . . .آخر تحديث بتاريخ 20 :ربيع األول  1431هـ.
-47ولية القضاء ،تحقيق :إمام بن علي بن إمام الطبعة :األولى 1430 ،هـ  2008 -م الناشر :دار الفالح ،الفيوم – مصر.
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العوامل المساعدة على كيفية ومقدار التعايش والتأقلم المعيشي في المجاالت الحياتية المختلفة
في ظل وجود بعض األوبئة واألمراض والكوارث – مرض كورونا أنموذجا
(دراسة ميدانية على عينة من األطباء في مدن الضفة الغربية-فلسطين)
Auxiliary factors on how and how to coexist and adapt to living in different life
fields in light of the presence of some epidemics, diseases and disasters - Corona
disease as a model
A field study on a sample of doctors in West Bank cities - Palestine

الباحث الدكتور /عبد المجيد نايف أحمد عالونة

أستاذ علم االجتماع ،جامعة القدس المفتوحة ،فرع القدس ،فلسطين
Email: a_dr.abed@yahoo.com

الملخص
لقد تمثل الهدف االساسي لهذا البحث في توضيح طرق التوافق للتأقلم المعيشي في ظل وجود وأنتشار وتأثير
فيروس كورونا في مختلف المجتمعات وتحديداً حالة المجتمع الفلسطيني من أجل تحقيق رؤية واقعية ومستقبلية في
كيفية القدرة على المعيشة في ظل وجود هذا المرض خاصة إذا ظل مستمراً في وجودة ،وقد استخدم البحث المنهج
الوصفي التحليلي وأداة اإلستبانة ،وتكون مجتمع البحث من فئة األطباء العاملين في المجتمع الفلسطيني خاصة في مدن
الضفة الغربية ،وتم أخذ عينة منهم بقيمة ( )77طبيباً ،وقد توصل هذا البحث إلى أن معظم العوامل المساعدة والمؤثرة
في القدرة على التأقلم فيما يتعلق بالمعيشة في ظل وجود فيروس كورونا قد جاء ترتيبها من حيث درجة القدرة على
وجودها والقيام بها من قبل فئات المجتمع الفلسطيني بناء على وجهة نظر األطباء في هذا المجتمع لكل من الضغوط
ال ُمصاحبة للقدرة على التأقلم ،واالحتياجات الالزمة ،والمراحل المتنوعة،
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وتراجعت باقي الطرق الخاصة بالقدرة على التأقلم المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا بشكل كبير للتغيرات التي
من الممكن أن تطرأ على المعيشة ،وطبيعة التحديات المواجهة المتعلقة بدرجة االستعدادات الالزمة للقدرة على التأقلم
من قبل الجمهور الفلسطيني في داخل مجتمعه .كم ا تبين أن أكثر المجاالت المتأثرة من التأقلم بشكل كبير جراء وجود
فيروس كورونا هي المجال االقتصادي تاله المجال المجال الثقافي تالهما المجال النفسي ،في حين جاءت بقية المجاالت
الحياتية والمعيشية المتأثرة من جراء وجود فيروس كورنا للقدرة على التأقلم مع طرق وجوده ما بين الشكل المتوسط
والضعيف ،حيث جاءت لكل من المجال الطبي تاله المجاالت األضعف وهما المجال الديني ثم المجال القانوني .كما
ظهر وجود عالقة إرتباط قوية وذات داللة إحصائية بين العوامل المساعدة على التأقلم في ظل وجود وأنتشار فيروس
كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني وبين المجال الطبي والمجال النفسي والمجال الديني والمجال الثقافي والمجال
اإلقتصادي والمج ال القانوني من وجهة نظر األطباء العاملين في داخل هذا المجتمع ،وظهر وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين كل من الجنس والعمر و الحالة االجتماعية وسنوات الخبرة والمستوى التعليمي والمهني وبين العوامل
المساعدة على التأقلم ودرجة تأثيرها على مجاالت المعيشة المختلفة ،ويرجع ذلك الى التأثير الكبير من جراء وجود
فيروس كورونا على افراد هذا المجتمع.
الكلمات المفتاحية :العوامل المساعدة ،مقدار التعايش ،المجاالت الحياتية ،وجود ،األوبئة واألمراض ،كورونا ،األطباء.

Auxiliary factors on how and how to coexist and adapt to living in different life
fields in light of the presence of some epidemics, diseases and disasters - Corona
disease as a model
A field study on a sample of doctors in West Bank cities - Palestine

Abstract
The main objective of this research was to clarify the ways of compatibility for
adaptive living in light of the existence, spread and impact of the Corona virus in various
societies, specifically the situation of Palestinian society in order to achieve a realistic and
future vision of how to be able to live in the presence of this disease, especially if it persists
in quality and quality. The research used the descriptive analytical method and the
questionnaire tool, and the research community consisted of the category of doctors
working in the Palestinian community, especially in West Bank cities, and a sample of them
was taken with a value of (77) doctors.
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This research has found that most of the auxiliary factors affecting the ability to cope with
Living in light of the presence of the Corona virus has been arranged in terms of the degree
of ability to exist and carried out by Palestinian society groups based on the viewpoint of
doctors in this society for each of the pressures accompanying the ability to adapt, the
necessary needs, and the various stages, and the rest of the methods for the ability to
Adaptation of living in light of the presence of the Corona virus significantly changes in
the changes that can occur in the living, and the nature of the challenges facing the degree
of preparations necessary to be able to Adapted by the Palestinian public within its society.
It was also found that the most affected areas from acclimatization greatly due to the
presence of the Corona virus are the economic field followed by the cultural field followed
by the psychological field, while the rest of the living and living areas affected by the
presence of the Corona virus came to be able to adapt to the ways in which it exists between
the medium and weak form, Where it came to each of the medical field followed by the
weakest, the religious, then the legal. There was also a strong correlation and statistically
significant relationship between the factors that help in adapting in light of the presence
and spread of the Corona virus in the Palestinian society and between the medical field, the
psychological field, the religious field, the cultural field, the economic field, and the legal
field from the point of view of the doctors working in this society. Statistical significance
between sex, age, marital status, years of experience, educational and vocational level, and
between factors that help in acclimatization and the degree of their impact on different areas
of living, due to the significant impact of having Corona virus on the members of this
community.

Key words: cofactors, coexistence, life domains, existence, epidemics and diseases,
corona, physicians.

: مقدمة- 1
سعى اإلنسان منذ بداية وجوده على وجه المعمورة على إيجاد كافة الوسائل واألساليب وطرق التوافق
كإستراتيجيات أساسية للقدرة على المعيشة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي كان وما زال يواجهها سواء كانت
ظروف بيئية أو ظروف إقتصادية أو ظروف أمنية وسياسية أو ظروف مناخية أو إنتشار أمراض وأوبئة وغيرها من
األوضاع األخرى التي لم تنتهي في وجودها على وجه هذه األرض وفي كافة مجتمعات العالم حتى وأن ظهر ذلك في
أوقات وأماكن مختلفة أو ظهور ذلك بشكل مؤثر على جميع هذه المجتمعات مثل إجتياح فيروس كورونا وإنتشارة على
www.ajrsp.com
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مختلف بقاع الكرة األرضية في نهاية العام الماضي 9102م ،والذي ما زال وجودة مسيطرة وبقوة حتى بعد إنتهاء
النصف األول من العام الحالي 9191م ،مع ولذلك فما زال اإلنسان على وجه هذه األرض ساعيا ً من مختلف النواحي
الطبية من أجل وجود دواء يساهم في القضاء على هذا الفيروس المسبب للمرض الجديد ومن شدة تأثيراته على النواحي
األخرى مثل النواحي االقتصادية واالجتماعية الذي ما زال اإلنسان يسعى للبحث عن مختلف الطرق التي يتمكن من
خاللها من العيش خاصة في ظل ظروف اإلغالق التي تمثلت بالحجر الصحي على مختلف أنحاء مجتمعات العالم وفي
نفس الفترة الزمنية وهي منتصف العام الحالي المذكور سابقا ً وما زال هذا التاثير موجوداً وقد يمتد إلى المستقبل القريب.
وذلك على إعتبار أن مرض كورونا يعد من أحد المصادر التي تدل على غموض المستقبل القريب ،ولذلك فال بد من
وضع بعض من اإلفصاحات عن تأثيراته وطرق التاقلم معه تتناسب وبناء مع تأثيراته المتوقعة حالياً( .الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين)5 ،9191 ،
لقد عملت كافة مجتمعات العالم على إيجاد الكثير من العوامل المساعدة لخلق ظروف مناسبة تساعد على كيفية
ومقدار التعايش والتأقلم في المجاالت الحياتية المختلفة في ظل وجود هذا المرض المنتشر والذي يزداد يوما ً بعد يوم
وما زال يوصف بأنه في الموجة األولى من إنتشارة حتى هذه اللحظة ،إال أن المحاوالت العديدة التي سعت إليها مختلف
دول ومجتمعات العالم للقضاء على هذا المرض قد باءت بالفشل ولم تساهم أي منها في القدرة على التخلص منه أو حتى
إنعدام إنتشارة ،حتى وأن إستطاعت قيود الحجر الصحي التقليل من عدد المصابين به إال أن وجود هذا الفيروس ما زال
مسيطراً على مختلف المجتمعات وما زالت حالة الرعب والخوف تسود معظم نفوس افراد مجتعات العالم أمام فيروس
صغير ال يرى بالعين المجردة والذي أعطاه هذا الحجم نوعا خارقا ً من القوة في قدرة على دخول أي مكان يريد دون
أن يستطيع أحد إيقافه ،فيدخل إلى بيوت الزعماء ورؤساء الدول في العالم وغيرهم من بقية الفئات األخرى ،باالضافة
الى أنه عمل على إبراز جهد جمعي لم يحدث من قبل على مستوى االفراد والمجتمعات في العالم أجمع من نواحي
مختلفة والذي يعتبر ظاهرة صحية مثلما اعتبرته بعض الدراسات( .مسعود صبري ،9191 ،ص )01

 - 2مشكلة البحث:
شهد الشهر األخير من العام الماضي 9102م أولى حاالت إنتشار فيروس كورونا والذي بدأ في مدينة
ووهان الصينية ومن ثم أخذ في التوسع واإلنتشار إلى مختلف دول العالم ولم تسلم منه أي بقعة على سطح االرض إال
وكان له بؤرة فيها ،لذلك فأصبح لزاما ً على كل فرد وفي كل مجتمع أن يعمل على إيجاد طرق توافق خاصة للتأقلم
المعيشي في ظل وجود هذا الفيروس أو حتى في ظل إصابته به إذا حدث ذلك ،وذلك على إعتبار أن هذا الفيروس
المنتشر قد عمل على تدير االقتصاد العالمي خاصة بعد حاالت االغالق الشامل لمحطار السفر مثل المطارات والقطارات
والسفن ونقل البضائع وتوقف التجارة والسياحة وغيرها ،فكان ذلك أكبر مؤثر سلبي على إقتصاد مختلف دول العالم،
باالضافة إلى تأثيرات هذا الفيرو س الصحية والتي اودت بحياة الكثير من الفئات االجتماعية خاصة من كبار السن أو
المعانين من بعض األمراض،
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وكان من أبرز مظاهر وجود هذا الفيروس المثيرة للجدل هي التفسيرات المتنوعة في تحديد وجودة مثل التفسيرات
الدينية والتفسيرات الهجومية من قبل بعض الدول والتفسيرات اإلصطناعية لهذا الفيروس ،فهذا كله عمل على نوعا ً من
فقدان المصداقية للبحث العلمي ألنه يقال دون ادلة واقعية( ،فؤاد رزاق الحسين ،9191 ،ص  )9لذلك فإن مشكلة هذا
البحث سوف تتمثل في توضيح كيفية البحث عن طرق خاصة للتوافق مع الظروف المعيشية الحالية والمستقبلية في ظل
وجود بعض االقوال عن إستمرارية الوجود والتأثير لهذا الفيروس في االشهر القادمة على االقل بل وعلى العكس فربما
يأتي بزياد كبيرة جداً خالل فصل الشتاء القادم ،لذلك فتتمثل مشكلة هذا البحث في اإلجابة على األسئلة الخاصة به وهي
كمايلي:
السؤال األول :ما مدى الوجود لدرجة اإلستعدادات الالزمة لمواجهة مرض كورونا وطرق التأقلم معه حاضراً ومستقبالً
في حال إستمراره بشكل موسمي؟ ويتفرع عن هذا السؤال عدد من األسئلة الفرعية التي توضحه وتفصله بشكل أكثر
وضوحا ً وهي:
 – 0ما هي "طبيعة التحديات" العامة والخاصة الموجودة في داخل المجتمع الفلسطيني على المستوى الخاص والعام؟
 – 9ما هي "االحتياجات الالزمة" للقدرة على التعايش والتأقلم مع وجود وإنتشار فيروس كورونا؟
 – 3ما هي "التغيرات التي من الممكن أن تطرأ" للتأقلم مع وجود فيروس كورونا؟
 – 4ما هي "الضغوط ال ُمصاحبة للقدرة على التأقلم" للحد أو للتخفيف من إنتشار مرض كورونا؟
 – 5ما هي "المراحل المتنوعة المتالحقة" للتخفيف من مواجهة مرض كورونا؟
السؤال الثاني :ما مدى التأثير من وجود مرض كورونا على المجاالت الحياتية المتنوعة؟
السؤال الثالث :ما مقدار قوة اإلرتباط بين العوامل المساعدة للقدرة على التأقلم مع وجود مرض كورونا ،وبين المجاالت
الحياتية المختلفة؟
السؤال الرابع :ما هي طبيعة العالقة بين القدرة على التأقلم في المجاالت المعيشية المختلفة في ظل وجود فيروس
كورونا وبين بعض من متغيرات البيئة االجتماعية في داخل المجتمع الفلسطيني؟

 - 3أهداف البحث:
تتمثل أهداف هذا البحث في كل ممايلي:
 – 0تحديد مدى الوجود لدرجة اإلستعدادات الالزمة لمواجهة مرض كورونا وطرق التأفلم معه حاضراً ومستقبالً
في حال إستمراره بشكل موسمي خاصة في داخل المجتمع الفلسطيني ضمن إمكانياته الموجودة.
 – 9معرفة كل من "طبيعة التحديات" و" االحتياجات الالزمة" و"التغيرات التي من الممكن أن تطرأ" ،و"الضغوط
ال ُمصاحبة للقدرة على التأقلم" للحد أو للتخفيف من إنتشار مرض كورونا ،و"المراحل المتنوعة المتالحقة" للتخفيف
من مواجهة هذا المرض.
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 – 3التعرف على مدى التأثيرات المختلفة جراء وجود فيروس كورونا على المجاالت الحياتية المختلفة في داخل
المجتمع الفلسطيني بشكل محدد.
 – 4تحديد مقدار قوة اإلرتباط بين العوامل المساعدة للقدرة على التأقلم مع وجود مرض كورونا ،وبين المجاالت
الحياتية المختلفة.
 – 5معرفة طبيعة العالقة بين القدرة على التأقلم في المجاالت المعيشية المختلفة في ظل وجود فيروس كورونا وبين
بعض من متغيرات البيئة االجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني.

 - 4أهمية البحث:
تقسم اهمية هذا البحث إلى قسمين وهما:
أوال :األهمية العلمية "النظرية"
 – 0اإلحاطة العلمية بمدى وجود وتأثير فيروس كورونا على حالة ومستقبل الفئات االجتماعية داخل المجتمع
الفلسطيني من وجهة نظر األطباء الفلسطينيين.
 – 9مقارنة نتائج هذا البحث مع نتائج أبحاث أخرى والتي من الممكن أن تم إجراءها خاصة في ظل الفترة القصيرة
إلنتشار هذا الفيروس في مختلف دول ومجتمعات العالم.
 – 3المساهمة العلمية في الكشف عن بعض من الموضوعات المرتبطة بوجود وإنتشار وتأثير فيروس كورونا بشكل
كبير.
 – 4رؤية وجهات نظر فئة األطبار من المجتمع الفلسطيني وهي الفئة االكثر إختالطا ً بالمصابين بهذا المرض.
ثانيا :األهمية العملية "التطبيقية"
 – 0تحديد عدد من العوامل التي قد تساعد على التعايش مع مجاالت الحياة المتنوعة في ظل وجود وانتشار فيروس
كورونا.
 – 9معرفة القدرة على التصرف في حالة اإلصابة بهذا المرض من وجهة نظر األطباء في دخل المجتمع الفلسطيني.
 – 3فتح اآلفاق لعمل أبحاث عن هذا الموضوع خاصة وأنه موضوع حديث وال يوجد دراسات مستفيضة عنه من
مختلف المجاالت المرتبطة به ،وعدم االقتصار فقط على النواحي الطبية مثلما هو ظاهر حالياً.
 – 4المساهمة في تحديد وتنظيم بعض من الطرق الوقائة التي من الممكن ان يتم معرفتها خالل إجراء هذا البحث.

 - 5حدود ومجاالت البحث:
 – 0الحدود المكانية :وهي مدن الضفة الغربية من فلسطين.
 – 9الحدود الزمانية :فترة النصف األول من العام 9191م.
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 – 3الحدود البشرية :فئة األطباء العاملين في جميع مدن الضفة الغربية المذكورة.

 - 6الدراسات السابقة:
 الدراسات المحلية:
الدراسة األولى :دراسة سعيد السعودي ( )9191بعنوان :أزمة كورونا  -سبل المواجهة واإلستعداد – حالة دراسية
قطاع غزة ،حيث تم إجراء هذا البحث في فلسطين تحديداً في قطاع غزة ،وهو عبارة عن بحث نظري فقط ،وهدف ذلك
البحث إلى معرفة طبيعة انتشار فيروس كورونا وسبل انتشاره وطرق مواجهته للتقليل من اإلصابة به من قبل الناس
في هذا المجتمع ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،أما عن األداة المستخدمة فيه فقد إعتمدت على طريقة
التحليل للتقارير االخبارية من داخل فلسطين وتحديداً من داخل قطاع غزة ،باالضافة الى بعض من الدول العربية
المجاورة بما فيها إسرائيل ،وذلك بسبب زيادة االنتشار لهذا الفيروس بها وقربها من هذا المجتمع أيضاً ،وقد توصل ذلك
البحث إلى بعض من النتائج جاء منها أن معظم دول العالم عانت من عجز في وقف اإلنتشار لفيروس كورونا ،باالضافة
الى إخفائها لبعض من المعلومات عنه ألسباب اقتصادية ،وظهر وجود تهاون في إجراءات الوقاية الصحية في بعض
من المجتمعات أيضا ً ،كما أظهر في النهاية بأن التعاون بين المؤسسات الفلسطينية واالهالي قد ساعد ونجح في السيطرة
على احتواء انتشار الفيروس وتقليل االصابات به ،وأصى ذلك البحث بضرورة احترام حق المواطنين في معرفة كافة
المعلومات والحفاظ على فئة كبار السن بشكل أكبر ألنها معرضة ألخطار التأثيرات لهذ المرض بشكل أكبر من غيرها
وضرورة الحفاظ على العاملين في المجال الصحي مع ضرورة استمرار المساعدات للمجتمع الفلسطيني ،خاصة في
ظل المعاناة السابقة والحالية المتراكمة من قبل من حيث ظروف البطالة والضعف المادي وغيرها.
الدراسة الثانية :دراسة رشيد عرار وتيسير عبد هللا ( )9191بعنوان :آراء وتوجهات عينة من الفلسطينيين حول بعض
العوامل والقضايا النفسية ذات العالقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد –  ،)02وهو عبارة عن بحث نظري وميداني
ايضاً ،وقد تم إجراء هذا البحث في فلسطين ،حيث هدف إلى التعرف على وجهات نظر عينة من المجتمع الفلسطيني
حول القضايا النفسية المتعلقة بتأثير فيروس كورونا المستجد في مختلف دول ومجتمعات العالم بما فيها المجتمع
الفلسطيني ،وقد استخدم فيه منهج المسح وأداة اإلستبانة كأداة ميدانية أساسية ،وتناول مجتمع البحث من جميع سكان هذا
المجتمع ،وتكونت العينة من  915من افراد المجتمع الفلسطيني ،وتم أخذها بطريقة الكترونية من خالل مواقع التواصل
االجتماعي ،وذلك بسبب ظروف االغالق التي كانت موجودة نظراً لتطبيقات إجراءات الحجر الصحي ،وتوصل إلى
عدد من النتائج ومنها أن أفراد هذا المجتمع يشعرون بالخوف والقلق بشكل كبير إلى جانب وجود درجة من االستهانة
بهذا المرض المنتشر وعدم إدراك خطورته بشكل جدي من قبل فئة قليلة منهم،
وهذا االمر قد يشكل درجة جديدة من الخطورة التي قد تساعد في زيادة انتشار هذا الوباء .كما تبين أنهم ال يستغلون
أوقات الحجر الصحي بأمور مفيدة ترجع عليهم بالخير ،وأن التزام غالبيتهم بقوانين السلطة الفلسطينية جاءت بشكل
كبير وبثقة عالية في قدرتها على مكافحة هذا الوباء وتحقيق إجراءات الحجر الصحي السليمة والتي تعود على افراد
المجتمع بالفائدة والحماية الصحية لهم.
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 الدراسات العالمية:
الدراسة الثالثة :دراسة عبد الرحن بوبشيت ( )9191بعنوان :تنفيذ األعمال عن بعد حالة تفشي فيروس كورونا
المستجد ،وقد تم إجراء هذا البحث في لبنان ،حيث هدف هذا البحث إلى إظهار الدور الذي تقوم به التكنولوجيا بوسائلها
المختلفة في مساهمتها في القدرة على تنفيذ األعمال عن بعد خاصة خالل فترة االغالق الشامل التي تم فرضها على
المجتمعات بعد انتشار فيروس كورنا للحد من انتشارة وحماية اكبر قدر ممكن من الناس من االصابة به ،حيث إعتمد
هذا البحث على المنهج الوصفي اإلستقرائي من حيث اعتمادة على الدرسات السابقة التي لها عالقة بهذا االمر ،وقد
توصل هذا البحث إلى أن موضوع العمل عن بعد والقدرة على إنجازة ليس سهالً ألنه يتطلب نقلة نوعية في حياة
المجتمعات خاصة في اسلوب إدارة المؤسسات من أجل التسهيل على اصحاب الشأن في هذه االعمال ،وال بد من وجود
حاجة لتطوير هذا النوع من العمل عن بعد ،وقد أوصى ذلك البحث إلى التوجه نحو الالمركزية في العمل من خالل
تعديل بعض من اللوائح والقوانين وتطوير عملية تكنولوجيا المعلومات على مستوى الجميع وتفعيل اعمال النشاطات
االلكترونية بشكل أكبر مما هو موجود حاليا ً.
الدراسة الرابعة :دراسة منيرة الشديفات ( )9191بعنوان :واقع توظيف التعليم عن بعد بسبب مرض الكورونا في
مدارس قصبة المفرق من وجهة نظر مديري المدارس فيها ،وقد تم إجراء هذا البحث في األردن ،حيث هدف ذلك البحث
إلى التعرف على واقع توظيف التعليم عن بعد بسبب انتشار مرض كورونا الحديث ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي وأداة االستبانة ،أما فيما يتعلق بمجتمع البحث فهم المدراء في مدارس االردن ،وتم اخذ عينة عنهم بقيمة وصلت
الى ( )045مديراً ومديرة في مدارس قصبة المفرق في االردن ،وقد توصل ذلك البحث الى أن هذا النوع من التعليم قد
جاء وجودة وتطبيقة والرضا عنه بدرجة متوسطة ،كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية ولصالح المديرات مقابل
المدراء وعدم وجود تأثير تبعا ً لمتغير المرحلة الدراسية ،وقد أوصى ذلك البحث بضرورة عمل التربية والتعليم بعقد
العديد من ورش العمل الخاصة بالعمل التكنولوجي تحديداً في مجال التعليم عن بعد وتطوير مهارات الطالب في استخدام
التكنولوجيا بشكل أكبر مما هو ظاهر حالياً.

 - 7التعليق على الدراسات السابقة:
أثبتت معظم الدراسات السابقة وأن كانت قليلة خاصة في طابعها الميداني على مختلف دول ومجتمعات العالم
عن إنتشار فيروس كورونا أن هذا المرض قد أثر على مختلف هذه المجتمعات ،وقد إتفقت تلك الدراسات على أن هذا
التأثير قد جاء كبيراً جداً خاصة من النواحي الصحية واالقتصادية والنفسية وغيرها ،وهذا يعزز المقولة التي يسعى هذا
البحث لوجودها وهي إيجاد طرق أو إستراتيجيات للتوافق والتأقلم في ظل وجود وانتشار هذا الفيروس،
أما اإلختالف في هذه الدراسات فهي أن غالبية هذه الدارسات قد جاءت بطابع نظري فقط دون عمل أبحاث ميدانية قد
تساعد في الكشف عن بعض القضايا المتعلقة بوجود وانتشار هذا الفيروس ،وقد يرجع ذلك نظراً لظروف اإلغالق
الشامل الذي منع مختلف دول ومجتمعات العالم من حرية الحركة بما فيه الباحثين الميدانيين على إعتبار أن جمع
المعلومات الميدانية عن طريق مواقع االنترنت مثل مواقع التواصل االجتماعي ال يأتي بنتائج معبرة ودقيقة عن ما يدور
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في نفسية الفرد ،ناهيك عن عدم رؤية مشاعر المبحوثين عند اإلجابة عن اسئلة أي بحث ،باالضافة الى عدم قدرة
الباحثين في مالحظة ما يجري على أرض الواقع ،ويظل تعاملهم نظري فقط سواء كان من خالل إحصاءات منشورة
عن هذا الفيروس من حيث نسبة ومدى انتشارة وتأثيراته أو وجودة واالصابة به ،أما عن درجة اإلستفادة من تلك
الدراسات فقد تم كن الباحث من معرفة طبيعة هذا المرض وتعريفه وتأثيراته المتنوعة من نواحي طبية واقتصادية
ونفسية وغيرها ،وهذا ما جاء بشكل مفصل وواضح في معظم الدراسات السابقة وافاد هذا البحث بشكل كبير أيضا ً.

 - 8مفاهيم البحث واإلطار النظري:
يعرف مفهوم التأقلم المعيشي بإنه القدرة على المعيشة في ظل اية ظروف حياتية موجودة ويشمل هذا التاقلم
درجة التأثير على حياة افراد المجتمعات من مختلف النواحي الحياتية والمعيشية وفي كافة المجاالت الطبية والنفسية
واالقتصادية وغيرها ،وال بد من أجل تحقيق هذه االستراتيجيات من عمل كل من المشاركة والتعاون في هذا التأقلم
والسيطرة على بعض الحاالت الفردية المتفرقة في المجتمع وكبح االنتقال المجتمعي للعدوى وخفض معدالت الوفيات
من خالل الرعاية السريرية وتطوير لقاحات وطرق عالج وغيرها من بقية االستعدادات األخرى( .منظمة الصحة
العالمية ،9191 ،ص )5
أما التعريف اإلجرائي لمفهوم التأقلم المعيشي في إطار هذا البحث فهو ما تم اإلعتماد عليه والمتمثل بالقدرة على
إيجاد العوامل المساعدة من أجل التأقلم على المعيشة في ظل وجود فيروس كورونا والمتمثلة بكل من :طبيعة التحديات،
واالحتياجات الالزمة ،والتغيرات التي من الممكن أن تطرأ على المعيشة ،والضغوط ال ُمصاحبة للقدرة على التكيف
الحياتي ،والمراحل المتنوعة المتالحقة في المعيشة الفراد المجتمعات.
أما فيروس كورونا فهو ذلك الفيروس الذي يصيب اإلنسان وهو من فصائل أمراض األنفلونزا الحديثة والمتطورة
والتي تتمتع بسرعة قوية على اإلنتشار وتنتقل بالعدوى وبوسائها المختلفة سواء كانت باللمس أو التنفس أو غيره من
هذه الطرق .كما أن هذا الفيروس يعتبر من اشد فيروسات األنفلونزا الحالية خطراً على اإلنسان كونه قد يؤدي إلى وفاة
بعض من المصابين به ألنه له مضاعفات كبيرة خاصة على من يعانون من أمراض مزمنة سابقة( .منظمة الصحة
العالمية ،9191 ،ص )4
أما التعريف اإلجرائي لفيروس كورونا مثلما تم إستخدامه في هذا البحث فهو المتمثل بدرجة التاثير على مختلف
مجاالت الحياة في داخل المجتمع الفلسطيني والمتمثل ذلك بكل من المجال النفسي :الشامل للتأقلم النفسي (التكيف
التشجيعي) ألفراد المجتمع .والمجال الطبي :المتمثل بالتأقلم الطبي والصحي (مثل اجراء فحوصات طبية بإستمرار،
عالج وحجر ذاتي) ،واستمرارية البحث عن عالج مهما كانت درجته ،وقائية استباقية طبية وعامة .والمجال الديني:
المتمثل بالمجال الروحاني (الديني) وهو اتقاء الشبهات عند الشك بوجود بعض اإلصابات واإلبتعاد عنها .والمجال
الثقافي :المتمثل بالمجال القيمي االجتماعي (مثل العادات والتقاليد) ،والبعد عن المحيط وفقدان االصدقاء ،ووجود نوعا ً
من التغير الثقافي من أجل الحماية .والمجال القانوني :والمتمثل بااللتزام بالقوانين الحكومية ،والنشرات اإلعالمية
والدعوات الفردية والجماعية بشكل متواصل والتي يتم نشرها إعالميا ً من قبل بعض االفراد أو المؤسسات العامة أو
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المدنية .والمجال االقتصادي :المتمثل بمستويات الدخول لدى األسر وأوضاعهم المادية بشكل مفصل والحاجة الملحة
لدى الفئات المحتاجة خاصة في ظل ظروف اإلغالق.
أما عن المنطلق النظري في هذا البحث فقد تم إستعراضة بشكل مختصر ومبسط في هذا البحث كرؤية مستقبلية
للتكيف مع وجود هذا الفيروس المنتشر والتي تعجز كافة مجتمعات العالم أن تالقي حالً جذريا ً إلنهاءه أوة حتى التخفيف
من وجودة وشدة إنتشارة ،لذلك فيأتي المنطلق النظري في هذا البحث على أساس أنه ال بد من إيجاد إستراتيجيات اساسية
كطرق للتوافق المعيشي في ظل وجود وأنتشار هذا الفيروس المستجد على مستوى العالم ،ومن اهم هذه االستراتيجيات
الالزمة كطرق للتوافق على مستوى المجتعات في العالم هي القدرة على خلق عوامل مساعدة للتخفيف من شدة وجود
وتأثير هذا الفيروس خاصة وأن يأتي بتأثير كبير جداً وسلبي على بعض من الفئات االجتماعية وليس على كافة فئات
المجتمعات في العالم ،باإلضافة إلى ذلك فإنه يؤثر بشكل كبير على وجود حالة من الضغط النفسي لدى الكثير من الناس
خاصة في فترات الحجر الصحي واالغالق( ،أميمة مصطفى ،9191 ،ص  )99فهذا يُعد مدخالً أوليا ً إلستغالله وايجاد
استراتيجيات اساسية للتوافق المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا من خالله ال سيما وأن هذا المرض ما زال موجوداً
وربما يتضاعف في وجودة اذا اصبح مرضا ً موسميا ً اي يزداد في بعض الفترات ويقل في غيرها مثل إزديادة في فصول
الخريف والشتاء وقلته في فصلي الربيع والصيف.

اإلجراءات المنهجية الميدانية:
 - 9منهج البحث:
يتمثل منهج هذا ا لبحث بالمنهج الوصفي التحليلي وذلك ألن من الصفات االساسية لهذا المنهج أنه يعطي من
يستخدمة إمكانية الكشف عن الظاهرة المدروسة من حيث وصفها بجميع الصفات التي توجد بها باإلضافة إلى المرونة
التي توجد في هذا المنهج والتي تعطي إمكانية أكبر للباحث من حيث الحرية في طبيعة الكشف عن المعلومات المطلوبة
بناء على األداة المستخدمة فيه.

 - 11مجتمع البحث:
تكون مجتمع البحث من فئة االطباء في فلسطين حيث وصل عددهم إلى  9595طبيب موزعين على  01محافظة
في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ففيما يتعلق بعدد األطباء في الضفة الغربية فقد بلغ  0343طبيب أما في قطاع غزة فقد
بلغت أعدادهم بقيمة 0019طبيبا ً من مختلف التخصصات( .مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وفا9191 ،م)

 - 11عينة البحث:
لقد بلغت قيمة العينة المختارة في هذا البحث بنسبة ( )%5فقط من كامل أفراد مجتمع البحث وهم فئة األطباء في
الضفة الغربية من فلسطين ،وبذلك فقد وصل عددهم الى قيمة بمعدل  11طبيب من مختلف التخصصات ،وبما أن تواجد
هذة الفئة من األطباء الموزعين على كامل مدن الضفة الغربية بشكل متساوي تقريبا ً لذلك فقد تم أخذ عدد متساوي من
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كل مدينة وهو  7أطباء إذ ال يمكن أخذ أقل من ذلك تحقيقا ً للنسبة المطلوبة ،وبذلك إزداد عدد أفراد العينة ليصل إلى
 77طبيبا ً موزعين على  00محافظة في داخل مدن الضفة الغربية من فلسطين.

 - 12أداة البحث:
تشكلت أداة هذا البحث من اإلستبانة كأداة اساسية لجمع المعلومات من العينة المأخوذة ،وقد تم تقسيم هذه اإلستبانة
إلى ثالثة أقسام رئيسية وهما القسم االول وأحتوى على سمات عينة البحث والقسم الثاني أحتوى على تحديد سمات التأقلم
الالزمة للتعايش مع وجود فيروس كورونا المستجد في مختلف دول ومجتمعات العالم ،أما القسم الثالث فقد تكون من
المجاالت المعيشية المتنوعة التي يوجد بها اإلنسان في المجتمع وتتأثر مما يجري حوله سواء كانت أمراض أو أية
ظروف أخرى غيره.

 - 13الصدق والثبات ألداة البحث:
لقد عمل الباحث من أجل الحصول على صدق فقرات هذه االستبانة بعرضها على مجموعة من المتخصصين في
هذا المجال ،وكان لهم بعض من المالحظات بالحدف واالضافة على عدد من فقراتها وتم األخذ بها من قبل الباحث،
وهكذا اصبحت هذه االستبانة كأداة اساسية لهذا البحث تتمتع بدرجة عالية من الصدق الالزم لها .أما فيما يتعلق بدرجة
الثبات فقد تم استخدام معادلة كرونباخ  --ألفا الحصائية عليها من اجل قياس قيمة الثبات بعد تعبئة عدد من االستبانات
الخاصة بهذا البحث ،وقد جاءت قيمة هذه المعادلة على كافة مجاالت هذه االستبانة كالتالي:
الجدول رقم ()1
الرقم:

البيانات:

مقدار قيمة الثبات:

1

المجال النفسي (التشجيعي):

0 . 86

2

المجال الطبي (الصحي):

0 . 80

3

المجال الروحاني (الديني):

0 . 83

4

المجال الثقافي (االجتماعي):

0 . 86

5

المجال القانوني:

0 . 81

6

المجال االقتصادي:

0 . 82

المجموع الكلي للمجاالت:

0 . 83

 - 14أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث:
لقد تمثلت أساليب جمع البيانات بقيام الباحث بالبحث عن المراجع الخاصة بهذا المرض ،ومن ثم قام بتصميم
استبانة وتعبئتها من الميدان بناء على مجتمع البحث الذي تم تحديدة ونسبة العينة المأخوذة منه وفقا ً للطريقة المناسبة له،
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وذلك نظراً لتجهيز مادة علمية ميدانية والعمل على تحليلها إلستخراج النتائج المهمة منها الحقا ً وفقا ً لهدف هذا البحث.
أما فيما يتعلق بطرق التحليل المتبعة فقد قام الباحث بعد اإلنتهاء من تعبئة كامل اإلستبانات والبالغة  77استبانة والتأكد
من صالحيتها للتحليل فقد عمل الباحث على ترقيم وترتيب وترميز هذه اإلستبانات وتم استخدام عدد من التقنيات
االحصائية المناسبة من أجل استخراج نتائج البيانات الميدانية والحصول على المعلومات الالزمة منها تحقيقاً ألهداف
البحث واالجابة على اسئلته وكان من أهم هذه التقنيات االحصائية هي:
 – 0تقنية استخراج التكرارات والنسب المئوية لتحديد سمات العينة المأخوذة.
 – 9تقنية استخراج قيمة معامل اإلرتباط بين المتغيرات المفحوصة في هذا البحث.
 – 3تقنية تحليل التباين األحادي ( )One Way Anovaلفحص باقي المتغيرات األخرى.

 - 15خصائص عينة البحث:
الجدول رقم ()2
بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة ،نسب مئوية:
البيانات الخاصة بسمات العينة المدروسة:
 – 1الجنس:

قيمة اإلجابة:
التكرار

النسب المئوية %

ذكر

57

% 74

أنثى

20

% 26

المجموع

77

% 100

 - 2العمر:

التكرار

النسب المئوية %

18

% 23.4

20

% 26

كبير 51 – 40( :سنة )

20

% 26

أكبر من ذلك ( 50سنة فأكثر) ...

19

% 24.7

المجموع

77

% 100

التكرار

النسب المئوية %

18

% 23.4

صغير( :أقل من  31سنة)
متوسط( :من  41 – 30سنة)

 - 3الحالة االجتماعية:
أعزب
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متزوج

45

% 58.4

مطلق

8

% 10.4

أرمل

6

% 7.8

المجموع

77

% 100

التكرار

النسب المئوية %

قليلة (أقل من  5سنوات)

19

% 24.7

متوسطة (من  01 – 1سنوات)

30

% 39

كبيرة ( 00سنة فأكثر)...

28

% 36.4

المجموع

77

% 100

التكرار

النسب المئوية %

طبيب عام

14

% 18.2

طبيب متخصص

27

% 35.1

غير ذلك ...قيد التخصص ،إستكمال البورد الطبي ،إستكمال
الدراسات العليا ونشر البحوث الطبية وغيرها.

36

% 46.8

المجموع

77

% 100

 - 4سنوات الخبرة:

 - 5المستوى التعليمي:

تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )9أن عدد األطباء الذكور بلغ أكثر بكثير من أعداد األطباء
اإلناث حيث وصلت نسبة األطباء الذكور في مدن الضفة الغربية من فلسطين إلى قيمة ( )% 74مقابل نسبة ()% 91
فقط من األطباء اإلناث ،وهذا يتطابق مع النسبة الحقيقية في هذا المجتمع فيما يتعلق باعداد اإلطباء من كال الجنسين
والمعروفة بإرتفاع نسبة الذكور منهم مقابل نسبة اإلناث ،وقد يرجع ذلك إلى طبيعة هذه المهنة التي يدرسها ويفضلها
الذكور بشكل أكبر من اإلناث كونها طويلة وفيها صعوبة أكثر وقد تحتاج إلى سفر خارج المجتمع وغير ذلك من االمور
التي يقوم بها الذكور بشكل أكبر من اإلناث ،باالضافة إلى تقبلها للذكور من قبل ثقافة المجتمعات العربية ومنها المجتمع
الفلسطيني.
أما فيما يتعلق بالعمر فقد تبين أن عمر األطباء يكاد يكون متساوي بالنسبة لمختلف الفئات العمرية فقد جاءت
نسبتهم بقيمة ( )% 91للفئات العمرية المتوسطة ما بين ( 41 – 30سنة) والفئات العمرية الكبيرة ما بين (51 – 40
سنة) في حين تراجعت باقي النسب لألطباء بشكل قليل لتصل إلى قيمة ( )% 94 .7للفئة العمرية األكبر من ذلك وهي
سن ( 50سنة فأكثر )...تلتها قيمة ( )% 93 . 4للفئة العمرية الصغير وهي (األقل من  31سنة) ،وهذا يعني أن نسبة
األطباء تقترب من بعضها البعض وأن ظهر فيها إرتفاع طفيف للفئات العمرية المتوسطة والكبيرة مقارنة بغيرهما من
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الفئات األخرى ،وقد يرجع ذلك بسبب وجود األطباء في هذه الفترة أكثر من الفئات لعمرية األقل واألكثر من ذلك نظراً
ألسباب الفترة الزمنية الطويلة في استكمال دراستهم للفئات العمرية الصغيرة ونظراً للتقاعد لبعض من األطباء في
الفئات العمرية الكبيرة.
أما فيما يتعلق بالحالة اإلجتماعية لألطباء فقد تبين في معظمهم أنهم متزوجون حيث جاءت نسبة المتزوجون منهم
بأكثر من نصف أفراد العينة وهي قيمة ( )% 51 .4في حين إنخفضت نسبة غير المتزوجين منهم بشكل ملحوظ لتصل
إلى قيمة ( )% 93 .4وتوالت النسبة باإلنخفاض لفئة المطلقين منهم لتصل الى قيمة ( )% 01 .4ونسبة ()%7 .1
لألرامل ،وقد يرجع ذلك وهو إرتفاع نسبة المتزوجين لغالبية فئة األطباء إلى الداللة على حالة ااإلستقرار االجتماعي
المعيشي لهذه الفئة بشكل أكبر من غيرها نظراً لدرجة وعي هذه الفئة بضرورة وجود االستقرار المعيشي واالسري
المتمثل بالزواج مقارنة بغيرها من الفئات االجتماعية األخرى التي قد تصل نسبة المتزوجين فيها بنسبة أقل في داخل
هذا المجتمع أوغيره من المجتمعات األخرى.
أما فيما يتعلق بسنوات الخبرة (العمل) لفئة األطباء فقد تبين أن أعلى نسبة خبرة في هذه الفئة قد جاءت بقيمة (32
 )%لذوي الخبرة المتوسطة ما بين ( 01 – 1سنوات) تلتها نسبة ( )% 31 . 4لذوي الخبرة الكبيرة ما بين ( 00سنة
فأكثر )...وتراجعت أقل هذه النسب لتصل إلى قيمة ( )% 94 . 7لفئة ذوي الخبرة القليلة (األقل من  5سنوات) ،ويرجع
سبب إزدياد سنوات الخبرة للفئة المتوسطة والكبيرة وذلك نظراً لممارسة مهنة الطب منذ زمن طويل لهذه الفئة مقارنة
بالفئة القليلة التي تنطبق فقط على الخريجين الجدد من األطباء ،وهذا يرتبط بشكل طردي مع الزمن أي أنه كلما تقدم
الزمن تزداد نسبة العاملين في مهنة الطب في هذا المجتمع.
أما فيما يتعلق بالمستوى التعليمي /المهني /التخصصي لفئة األطباء في داخل المجتمع الفلسطيني فقد جاءت أعلى
النسب لفئة األطباء من ذوي فئات قيد التخصص ،أو من ذوي درجات اإلستكمال للبورد الطبي ،أو إستكمال الدراسات
العليا ونشر البحوث الطبية وغيرها ،حيث وصلت نسبتهم في هذه الفئة إلى قيمة ( )% 41 . 1تلتها وبشكل أقرب لها
نسبة ذوي التخصص المعروف في الطب حيث وصلت نسبتهم إلى قيمة ( )% 35 . 0في حين تراجعت وبشكل كبير
نسبة األطباء من ذوي الطب العام لتصل إلى قيمة (  )% 01 . 9وهذا يدل على أن مهنة الطب من حيث مستواها
التعليمي والمهني ال يزال في درجات من التطور العلمي والعملي حتى أثناء قيام األطباء بالعمل في مراكزهم الطبية أو
عياداتهم أو مستشفياتهم وغيرها في داخل المجتمع الفلسطيني.

 - 16نتائج البحث ومناقشتها:
اإلجابة على أسئلة البحث:
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اإلجابة على السؤال األول وهو :ما مدى الوجود لدرجة اإلستعدادات الالزمة لمواجهة مرض كورونا وطرق التأقلم
معه حاضرا ومستقبال في حال إستمراره بشكل موسمي؟
الجدول رقم ()3
بيانات الدراسة حسب العوامل المساعدة على التأقلم المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا والمتمثلة بكل من :طبيعة
التحديات ،واالحتياجات الالزمة ،والتغيرات التي من الممكن أن تطرأ على المعيشة ،والضغوط ال ُمصاحبة للقدرة على
التأقلم ،والمراحل المتنوعة المتالحقة ،نسب مئوية:
قيمة اإلجابة:

قيم المتغير المستقل :المتمثلة بكل من:
طبيعة التحديات ،واالحتياجات الالزمة ،والتغيرات التي من الممكن أن تطرأ،
والضغوط ال ُمصاحبة للقدرة على التأقلم ،والمراحل المتنوعة المتالحقة:
" - 1طبيعة التحديات"المتمثلة ببعض االستعدادات الالزمة وما قد تسببة
من وجود عدد من المشكالت والصعوبات لدى افراد المجتمع.

التكرار

النسب المئوية %

قليلة

10

% 13

متوسطة

18

% 23.4

كبيرة

49

% 63.6

المجموع

77

% 100

التكرار

النسب المئوية %

قليلة

8

% 10.4

متوسطة

13

% 16.9

كبيرة

56

% 72.7

المجموع:

77

% 100

" – 2االحتياجات الالزمة" والمتمثلة بتنظيم حضور المناسبات ،وطرق
التسوق ،وبعض الخطوات (التنبيهات) المتتالية ،ومتابعة وسائل االعالم
المختلفة ،وطرق اإلطالع المختلفة من خالل مواقع التواصل االجتماعي
االلكترونية وغيرها.

" – 3التغيرات التي من الممكن أن تطرأ على المعيشة " مثل بعض
السلوكيات الجديدة والمتمثلة بوضع كفوف وكمامات ،اإلجراءات الممنهجة
الالزمة كطرق جديدة من التقليل من اإلحتكاك في الناس المتمثلة بعدم
المصافحة باليد أو غيرها.
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قليلة

6

% 7.8

متوسطة

18

% 23.4

كبيرة

53

% 68.8

المجموع:

77

% 100

" – 4الضغوط ال ُمصاحبة للقدرة على التأقلم" مثل تجنب التعرض لتغيرات
الطقس واالكل الصحي وعدم التدخين ،والمحاوالت التجريبية األخرى.

التكرار

النسب المئوية %

قليلة

7

% 9.1

متوسطة

11

% 14.3

كبيرة

59

% 76.6

المجموع:

77

% 100

" – 5المراحل المتنوعة المتالحقة" مثل مرحلة عدم التصديق والنكران
لوجود المرض مثلما ظهر لدى البعض بوجود الفيروس ومن ثم مرحلة
الصدمة نتيجة لإلصبة به أو مرحلة المعايشة معه وسبل مواجهته والمتابعة
للتخلص منه.

التكرار

النسب المئوية %

قليلة

8

% 10.4

متوسطة

14

% 18.2

كبيرة

55

% 71.4

المجموع:

77

% 100

تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )3أن معظم العوامل المساعدة والمؤثرة في القدرة على التأقلم
فيما يتعلق بالمعيشة في ظل وجود فيروس كورونا قد جاء ترتيبها من حيث درجة القدرة على وجودها والقيام بها من
قبل فئات المجتمع الفلسطيني بناء على وجهة نظر األطباء في هذا المجتمع لكل من الضغوط ال ُمصاحبة للقدرة على
التأقلم ،مثل تجنب التعرض لتغيرات الطقس واالكل الصحي وعدم التدخين،
والمحاوالت التجريبية األخرى للقدرة على التاقلم والتي وصلت الى قيمة (  )% 71 . 1تلتها نسبة ( )% 79 . 7
لالحتياجات الالزمة لتنظيم حضور المناسبات ،وطرق التسوق ،وبعض الخطوات (التنبيهات) المتتالية األخرى ،ومتابعة
وسائل االعالم المختلفة ،وطرق اإلطالع المختلفة من خالل مواقع التواصل االجتماعي االلكترونية وغيرها ،ثم جاءت
نسبة (  )% 70 . 4للمراحل المتنوعة المتالحقة من أجل القدرة على التأقلم في ظل وجود وتأثير هذا الفيروس والتي
تمثلت في بداياتها بمرحلة عدم التصديق والنكران لوجود المضار مثلما ظهر لدى البعض بوجود الفيروس ،ومن ثم
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مرحلة الصدمة نتيجة لإلصبة به أو مرحلة المعايشة معه وسبل مواجهته والمتابعة للتخلص منه في النهاية ،وتراجعت
باقي الطرق الخاصة بالقدرة على التأقلم المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا بشكل ملحوظ لتصل إلى قيمة (11 . 1
 )%للتغيرات التي من الممكن أن تطرأ على المعيشة ،مثل بعض السلوكيات الجديدة والمتمثلة بوضع كفوف وكمامات،
واإلجراءات الممنهجة الالزمة كطرق جديدة من التقليل واإلحتكاك في الناس المتمثلة بعدم المصافحة باليد أو غيرها،
وجاءت قيمة ( )% 13 . 1لطبيعة التحديات ،المتمثلة ببعض االستعدادات الالزمة وما قد تسببة من وجود عدد من
المشكالت والصعوبات لدى افراد المجتمع الفلسطيني جراء وجود وتأثير هذا الفيروس في هذا المجتمع.
لقد ظهر من خالل هذا التصنيف أن الضغوط ال ُمصاحبة من مختلف مناحي الحياة واإلحتياجات الالزمة المتمثلة
بالحاجة للعمل وتحسين الظروف االقتصادية والمراحل المتنوعة والمتتالية هي من أكبر وأصعب وأهم الطرق الواجب
تحقيقها لدى فئات المجتمع الفلسطيني للقدرة على التأقلم في ظل وجود وتأثير فيروس كورونا من وجهة نظر األطباء
في داخل المجتمع الفلسطيني ،وقد يرجع ذلك إلى أن طبيعة الضغوط الموجودة واالحتياجات الالزمة والمراحل المتنوعة
التي تكون متتالية لما سبقها هي األهم في درجة وجودها وتأثيرها كطرق للتأقلم من بقية األمور األخرى كالتغيرات التي
من الممكن أن تطرأ على المعيشة وبعض االستعدادات الالزمة األخرى.
اإلجابة على السؤال الثاني وهو :ما مدى التأثير من وجود مرض كورونا على المجاالت الحياتية المتنوعة؟

الجدول رقم ()4
بيانات الدراسة حسب القيم المتعلقة بالمجاالت النفسية والطبية والدينية والثقافية والقانونية واالقتصادية للتأقلم مع
وجود فيروس كورونا:
قيم المتغير التابع :البيانات الخاصة بمجاالت الدراسة:
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" المجاالت النفسية والطبية والدينية والثقافية والقانونية
واالقتصادية للتأقلم مع وجود فيروس كورونا:

 1المجال النفسي :المتمثل بالتأقلم النفسي (التكيف التشجيعي) ألفراد
المجتمع.

قيمة اإلجابة ()1
النسبة المئوية %

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى
اإلجابة

% 83.1

2.75

.588

مرتفعة
جدا

2

المجال الطبي :المتمثل بالتأقلم الطبي والصحي (مثل اجراء
فحوصات طبية بإستمرار ،عالج وحجر ذاتي) ،واستمرارية البحث
عن عالج مهما كانت درجته ،وقاية استباقية طبية وعامة.

% 61

3

المجال الديني :المتمثل بالمجال الروحاني (الديني) اتقاء الشبهات
عند الشك بوجود بعض اإلصابات واإلبتعاد عنها.

%55.8

4

المجال الثقافي :المتمثل بالمجال القيمي االجتماعي (مثل العادات
والتقاليد) ،البعد عن المحيط وفقدان االصدقاء ،وجود نوعا من
التغير الثقافي من أجل الحماية.

%85.7

5

المجال القانوني :المتمثل بااللتزام بالقوانين الحكومية ،والنشرات
اإلعالمية والدعوات الفردية والجماعية بشكل متواصل والتي يتم
نشرها إعالميا من قبل بعض االفراد أو المؤسسات العامة أو
المدنية.

%50.6

6

المجال االقتصادي :المتمثل بمستويات الدخول لدى األسر
وأوضاعهم المادية بشكل مفصل والحاجة الملحة لدى الفئات
المحتاجة خاصة في ظل ظروف اإلغالق.

الدرجة الكلية:

2.36

.857

منخفضة
2.26

2.79

.894

.546

مرتفعة
جدا
منخفضة

2.17

.909

%88.3

2.83

.497

مرتفعة
جدا

% 71 . 8

2.53

.625

متوسطة

تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )4أن أكثر المجاالت المتأثرة من التأقلم بشكل كبير جراء وجود
فيروس كورونا هي المجال االقتصادي :المتمثل بمستويات الدخول لدى األسر وأوضاعهم المادية بشكل مفصل والحاجة
الملحة لدى الفئات المحتاجة خاصة في ظل ظروف اإلغالق والتي جاءت نسبة تأثرة بقيمة ( )% 11 .3تاله المجال
الثقافي :المتمثل بالمجال القيمي االجتماعي (مثل العادات والتقاليد) ،وهي البعد عن المحيط وفقدان االصدقاء ،ووجود
نوعا من التغير الثقافي من أجل الحماية والذي جاء تأثرة من جراء إنتشار هذا المرض بقيمة ( )% 15 . 7تالهما
المجال النفسي المتمثل بالتأقلم النفسي (التكيف التشجيعي) ألفراد المجتمع والذي وصل إلى قيمة ( ،)% 13 . 0في حين
جاءت بقية المجاالت الحياتية والمعيشية المتأثرة من جراء وجود فيروس كورونا للقدرة على التأقلم مع طرق وجوده ما

( )2لقد تم دمج الخيارات القريبة من بعضها حسب مقياس ليكرت فتم دمج خياري غير موافق بشدة وغير موافق تحت خيار غير موافق وتم دمج
خياري موافق بشدة وموافق تخت خيار موافق وبقي الخيار المتوسط تحت أسم خيار موافق إلى حد ما.
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بين الشكل المتوسط والضعيف ،حيث جاءت لكل من المجال الطبي المتمثل بالتأقلم الطبي والصحي (مثل اجراء
فحوصات طبية بإستمرار ،عالج وحجر ذاتي) ،واستمرارية البحث عن عالج مهما كانت درجته ،وقاية استباقية طبية
وعامة بشكل متوسطة وبقيمة وصلت إلى ( )% 10فقط ،تاله المجاالت األضعف وهما المجال الديني :المتمثل بالمجال
الروحاني (الديني) اتقاء الشبهات عند الشك بوجود بعض اإلصابات واإلبتعاد عنها والذي جاء بقيمة ( )% 55 . 1ثم
المجال القانوني :المتمثل بااللتزام بالقوانين الحكومية ،والنشرات اإلعالمية والدعوات الفردية والجماعية بشكل متواصل
والتي يتم نشرها إعالميا ً من قبل بعض االفراد أو المؤسسات العامة أو المدنية والذي جاء بقيمة ( )% 51 . 1فقط.
لقد ظهر من خالل هذه المجاالت المتأثرة من جراء وجود فيروس كورونا أن الحالة االقتصادية والثقافية والنفسية
هي األكثر تأثراً من جراء وجود فيروس كورونا في القدرة على التأقلم معه مقارنة ببقية المجاالت األخرى كالمجاالت
الطبية والدينية والقانونية في داخل المجتمع الفلسطيني وفقا ً لوجهات نظر فئة األطباء في هذا المجتمع.
اإلجابة على السؤال الثالث وهو :ما مقدار قوة اإلرتباط بين العوامل المساعدة للقدرة على التأقلم مع وجود مرض
كورونا ،وبين المجاالت الحياتية المختلفة؟
الجدول رقم ()5
مقدار قوة اإلرتباط بين العوامل المساعدة للقدرة على التأقلم مع وجود مرض كورونا المتمثلة بكل من طبيعة التحديات،
واالحتياجات الالزمة ،والتغيرات التي من الممكن أن تطرأ ،والضغوط ال ُمصاحبة والمراحل المتنوعة المتالحقة ومدى
تأثيرها على كيفية ومقدار التعايش والتأقلم في المجاالت الحياتية المختلفة في ظل وجود مرض كورونا من وجهة
نظر األطباء في داخل المجتمع الفلسطيني:
أوال  :العالقة بين العوامل المساعدة على التأقلم مع وجود فيروس كورونا وبين المجال المعيشي النفسي:
المجال النفسي:
مدى وجود وأنتشار وتأثير فيروس
مقدار قوة اإلرتباط والداللة اإلحصائية بين مدى القدرة على
كورونا:
التأقلم مع وجود فيروس كورونا وبين المجال المعيشي
النفسي داخل المجتمع الفلسطيني:
النتيجة:
قيمة الداللة اإلحصائية:
قيمة معامل االرتباط:
.000
)**(1 .880
ثانيا :العالقة بين العوامل المساعدة على التأقلم مع وجود فيروس كورونا وبين المجال المعيشي الطبي:
المجال الطبي:
مدى وجود وأنتشار وتأثير فيروس
مقدار قوة اإلرتباط والداللة اإلحصائية بين مدى القدرة على
كورونا:
التأقلم مع وجود فيروس كورونا وبين المجال المعيشي
الطبي داخل المجتمع الفلسطيني:
النتيجة:
قيمة الداللة اإلحصائية:
قيمة معامل االرتباط:
.000
)**(1 .899
ثالثا :العالقة بين العوامل المساعدة على التأقلم مع وجود فيروس كورونا وبين المجال المعيشي الديني:
المجال الديني:
مدى وجود وأنتشار وتأثير فيروس
مقدار قوة اإلرتباط والداللة اإلحصائية بين مدى القدرة على
كورونا:
التأقلم مع وجود فيروس كورونا وبين المجال المعيشي
الديني داخل المجتمع الفلسطيني:
النتيجة:
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قيمة الداللة اإلحصائية:
.000

قيمة معامل االرتباط:
)**(1 .848
رابعا :العالقة بين العوامل المساعدة على التأقلم مع وجود فيروس كورونا وبين المجال المعيشي الثقافي:
المجال الثقافي
مدى وجود وأنتشار وتأثير فيروس
مقدار قوة اإلرتباط والداللة اإلحصائية بين مدى القدرة على
كورونا:
التأقلم مع وجود فيروس كورونا وبين المجال المعيشي
الثقافي داخل المجتمع الفلسطيني:
النتيجة:
قيمة الداللة اإلحصائية:
قيمة معامل االرتباط:
.000
)**(1 .842
خامسا :العالقة بين العوامل المساعدة على التأقلم مع وجود فيروس كورونا وبين المجال المعيشي القانوني:
المجال القانوني
مدى وجود وأنتشار وتأثير فيروس
مقدار قوة اإلرتباط والداللة اإلحصائية بين مدى القدرة على
كورونا:
التأقلم مع وجود فيروس كورونا وبين المجال المعيشي
القانوني داخل المجتمع الفلسطيني:
النتيجة:
قيمة الداللة اإلحصائية:
قيمة معامل االرتباط:
.000
)**(1 .791
سادسا :العالقة بين العوامل المساعدة على التأقلم مع وجود فيروس كورونا وبين المجال المعيشي االقتصادي:
المجال االقتصادي
مدى وجود وأنتشار وتأثير فيروس
مقدار قوة اإلرتباط والداللة اإلحصائية بين مدى القدرة على
كورونا:
التأقلم مع وجود فيروس كورونا وبين المجال المعيشي
االقتصادي داخل المجتمع الفلسطيني:
النتيجة:
قيمة الداللة اإلحصائية:
قيمة معامل االرتباط:
.000
)**(1 .801
المجموع الكلي لقوة اإلرتباط والداللة اإلحصائية بين العوامل المساعدة المتمثلة بكل من طبيعة التحديات ،واالحتياجات الالزمة،
والتغيرات التي من الممكن أن تطرأ على المعيشة ،والضغوط ال ُمصاحبة ومدى تأثيرها على كيفية ومقدار التعايش والتأقلم مع جميع
المجاالت الحياتية المختلفة في ظل وجود مرض كورونا من وجهة نظر األطباء في داخل المجتمع الفلسطيني:
جميع المجاالت المعيشية
مدى وجود وأنتشار وتأثير فيروس
مقدار قوة اإلرتباط والداللة اإلحصائية بين العوامل
(الحياتية)
كورونا:
المساعدة على التأقلم في ظل وجود فيروس كورونا وبين
كافة المجاالت المعيشية المختلفة:
النتيجة:
قيمة الداللة اإلحصائية:
قيمة معامل االرتباط:
.000
)**(1 .966
تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )5أن قوة عالقة اإلرتباط الكلية بين عوامل التأقلم مع وجود
فيروس كورونا وبين كافة المجاالت المعيشية المختلفة في داخل المجتمع الفلسطيني قد جاءت قوية جداً وذات داللة
إحصائية أيضا ً،
أما فيما يتعلق بالناحية التفصيلية في مدى توزيع درجات القوة في درجات اإلرتباط بين العوامل المساعدة على التأقلم
في ظل وجود فيروس كورونا وبين كل مجال من المجاالت المعيشية على حدا فقد جاء ترتيب ذلك وفقا ً لقوة العالقة
بالشكل التالي:
 – 0وجود عالقة إرتباط قوية وذات داللة إحصائية بين العوامل المساعدة على التأقلم في ظل وجود وأنتشار فيروس
كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني وبين المجال الطبي من وجهة نظر األطباء العاملين في داخل هذا المجتمع.
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 – 9وجود عالقة إرتباط قوية وذات داللة إحصائية بين العوامل المساعدة على التأقلم في ظل وجود وأنتشار فيروس
كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني وبين المجال النفسي من وجهة نظر األطباء العاملين في داخل هذا المجتمع.
 – 3وجود عالقة إرتباط قوية وذات داللة إحصائية بين العوامل المساعدة على التأقلم في ظل وجود وأنتشار فيروس
كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني وبين المجال الديني من وجهة نظر األطباء العاملين في داخل هذا المجتمع.
 – 4وجود عالقة إرتباط قوية وذات داللة إحصائية بين العوامل المساعدة على التأقلم في ظل وجود وأنتشار فيروس
كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني وبين المجال الثقافي من وجهة نظر األطباء العاملين في داخل هذا المجتمع.
 – 5وجود عالقة إرتباط قوية وذات داللة إحصائية بين العوامل المساعدة على التأقلم في ظل وجود وأنتشار فيروس
كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني وبين المجال اإلقتصادي من وجهة نظر األطباء العاملين في داخل هذا
المجتمع.
 – 1وجود عالقة إرتباط قوية وذات داللة إحصائية بين العوامل المساعدة على التأقلم في ظل وجود وأنتشار فيروس
كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني وبين المجال القانوني من وجهة نظر األطباء العاملين في داخل هذا المجتمع.
لقد ظهر وجود عالقة ارتباط قوية وذات داللة احصائية بين كافة العوامل المساعدة على التأقلم للمعيشة في ظل
وجود فيروس كورونا وبين جميع المجاالت الحياتية المعيشية ،وهذا يرجع إلى ضرورة التحقيق للعوامل المساعدة مع
المعيشة في ظل وجود فيروس كورونا وأن هذه العوامل المتنوعة والمختلفة لها تأثير كبير وواضح على المجاالت
المعيشية التي تعيشها فئات المجتمع الفلسطيني بناء على وجهات نظر األطباء العاملين في داخل هذا المجتمع مثلما جاء
في نتائج هذا البحث.
اإلجابة على السؤال الرابع وهو :ما هي طبيعة العالقة بين القدرة على التأقلم في المجاالت المعيشية المختلفة في ظل
وجود فيروس كورونا وبين بعض من متغيرات البيئة االجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني؟

الجدول رقم ()6
قيمة الداللة اإلحصائية ومعناها على بعض من متغيرات الخلفية االجتماعية لألطباء وبين القدرة على التأقلم في
المجاالت المعيشية المختلفة في ظل وجود فيروس كورونا من وجهة نظر فئة األطباء في داخل المجتمع الفلسطيني:
نتيجة االختبارات اإلحصائية:
العالقة بين بعض من متغيرات الخلفية االجتماعية وبين المتغيرات
المتعلقة بالمجاالت المعيشية المختلفة الناتجة عن وجود فيروس
كورونا من وجهة نظر األطباء في داخل المجتمع الفلسطيني:
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Sig
 - 1العالقة بين الجنس وبين الرؤية للمجاالت
المعيشية المختلفة الناتجة عن وجود فيروس
كورونا:

 - 2العالقة بين العمر وبين الرؤية للمجاالت
المعيشية المختلفة الناتجة عن وجود فيروس
كورونا:

 - 3العالقة بين الحالة االجتماعية وبين الرؤية
للمجاالت المعيشية المختلفة الناتجة عن وجود
فيروس كورونا:

 - 4العالقة سنوات الخبرة وبين الرؤية للمجاالت
المعيشية المختلفة الناتجة عن وجود فيروس
كورونا:

 - 5العالقة بين المستوى التعليمي وبين الرؤية
للمجاالت المعيشية المختلفة الناتجة عن وجود
فيروس كورونا:

ذكر:

57

2.36

.650

أنثى:

20

3.00

.000

المجموع:

77

2.53

.625

صغير

18

1.56

.392

متوسط

20

2.48

.264

كبير

20

3.00

.000

أكبر من ذلك

19

3.00

.000

المجموع:

77

2.53

.625

أعزب

18

1.56

.392

متزوج

45

2.77

.312

مطلق

8

3.00

.000

أرمل

6

3.00

.000

المجموع

77

2.53

.625

قليلة

19

1.58

.394

متوسطة

30

2.69

.309

كبيرة

28

3.00

.000

المجموع

77

2.53

.625

طبيب عام

14

1.43

.350

طبيب
متخصص

27

2.47

.343

غير ذلك...

36

3.00

.000

المجموع:

77

2.53

.625

19.058

159.077

80.292

160.528

199.091

( )6لقد تم اعتماد مستوى وجود العالقة ذات الداللة اإلحصائية وإثبات وجود العالقة بين المتغيرات المفحوصة عند مستوى الداللة اإلحصائية
( )0.05أو أقل لجميع المتغيرات المدروسة .///

713

www.ajrsp.com

()2

.000

.000

.000

.000

.000

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ( )1والخاصة بفحص متغيرات البيئة االجتماعية وبين العوامل
المساعدة على وجود فيروس كورونا ودرجة تأثيرة على المجاالت المعيشية المختلفة ضمن موضوع هذا البحث كل
ممايلي:
 – 0يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الجنس وبين العوامل المساعدة على التأقلم ودرجة تأثيرها على مجاالت
المعيشة المختلفة ولصالح اإلناث ،وهذا يعني أن اإلناث من األطباء ترى وبشكل أكبر من األطباء الذكور بأن درجة
تأثير العوامل المساعدة على التأقلم في المجاالت المعيشة في داخل المجتمع الفلسطيني تأتي بدرجة كبيرة ،وقد
يرجع ذلك إلى أن رؤية اإلناث تكاد تكون مختلفة بحرص أكبر من الذكور نظراً لعادة األنثى التي تخاف من هذه
االمراض وغيرها أكثر من األطباء الذكور.
 – 9يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عمر األطباء وبين العوامل المساعدة على التأقلم ودرجة تأثيرها على
مجاالت المعيشة المختلفة ،والفرق جاء لصالح الفئات العمرية األكبر ،وقد جاءت طبيعة هذه العالقة طردية ،بمعنى
أنه كلما يزداد العمر لفئة االطباء يرون بضرورة وجود وتأثير العوامل المساعدة على التأقلم للمعيشة في ظل وجود
فيروس كورونا ،وقد يرجع ذلك إلى أن العمر له تأثير في رؤية األمور بشكل جدي وأكثر من الفئات العمرية
الصغيرة.
 – 3يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحالة االجتماعية لألطباء وبين العوامل المساعدة على التأقلم على المعيشة
في ظل وجود فيروس كورونا ودرجة تأثيرة على مجاالت الحياة المختلفة ،والفرق جاء لصالح الحاالت االجتماعية
غير المستقرة كاألرامل والمطلقين ،وقد يرجع ذلك الى طبيعة خوف هذه الفئات على األوضاع المعيشية أكثر من
غيرها ،نظراً لمعاناتها من جراء وضعها الحالي المتمثل بعدم االستقرار االجتماعي والمعيشي في االصل.
 – 4يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين سنوات الخبرة لفئة االطباء العاملين في داخل المجتمع الفلسطيني وبين
العوامل المساعدة على التأقلم المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا ودرجة تأثيره على المجاالت المعيشية
المختلفة ،والفرق قد جاء لصالح ذوي سنوات الخبرة االكبر،
وقد ظهرت طبيعة هذه العالقة بشكل طردي ،بمعنى أن الرؤية لذلك ترتفع كلما إزدادت سنوات الخبرة لدى فئة
األطباء ،وقد يرجع ذلك الى إزدياد المعرفة بتأثير هذه األمور أكثر من غيرها كلما عمل اإلنسان في هذا المجال
وخاصة المجال الطبي بما أنه يختص بهذا األمر وبفئة األطباء المتعلقة به بشكل كبير.
 – 5يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المستوى التعليمي لألطباء وبين العوامل المساعدة على القدرة على التأقلم
المعيشي ودرجة تأثير هذه العوامل على مجاالت الحياة المختلفة ،وقد جاءت طبيعة هذه العالقة بشكل طردي
ولصالح ذوي التخصصات التعليمية والمهنية األكثر تقدماً ،ومن الطبيعي أن تظهر طبيعة هذه العالقة الطردية
نظراً ألن اإلزدياد في العلم والعمل يعطي فهماً أكثر لطبيعة األمر المدروس خاصة من قبل ذوي المعرفة
واإلختصاص وهم فئة األطباء ومعرفتهم بدرجات التأثير لمثل هذه األمراض.

 – 17النتائج العامة والتفصيلية للبحث ومناقشتها:
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 – 0تبين أن غالبية األطباء في المجتمع الفلسطيي هم من الذكور ومن ذوي الفئات العمرية المتوازنة وفي غالبيتهم
من المتزوجين ومن ذوي سنوات الخبرة الكبيرة والمتوسطة ومن ذوي التخصصات الطبية المتنوعة.
9

– كما تبين أن معظم العوامل المساعدة والمؤثرة في القدرة على التأقلم فيما يتعلق بالمعيشة في ظل وجود فيروس
كورونا قد جاء ترتيبها من حيث درجة القدرة على وجودها والقيام بها من قبل فئات المجتمع الفلسطيني بناء على
وجهة نظر األطباء في هذا المجتمع لكل من الضغوط ال ُمصاحبة للقدرة على التأقلم ،والحتياجات الالزمة ،والمراحل
المتنوعة ،وتراجعت باقي الطرق الخاصة بالقدرة على التأقلم المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا بشكل كبير
للتغيرات التي من الممكن أن تطرأ على المعيشة ،وطبيعة التحديات المواجهة المتعلقة بدرجة االستعدادات الالزمة
للقدرة على التأقلم من قبل الجمهور الفلسطيني في داخل مجتمعه ،وقد جاء هذا متفقا ً مع دراسة منظمة الصحة
العالمية التي ترى أنه ال بد من وضع استراتيجيات للتوافق في ظل وجود هذه الجائحة ،ويرى الباحث أن هذا األمر
ال بد من وجودة وهو العمل على إيجاد وخلق طرق للتوافق المعيشي في ظل وجود فيروس كورونا.

 – 3تبين أن أكثر المجاالت المتأثرة من التأقلم بشكل كبير جراء وجود فيروس كورونا هي المجال االقتصادي تاله
المجال الثقافي تالهما المجال النفسي ،في حين جاءت بقية المجاالت الحياتية والمعيشية المتأثرة من جراء وجود
فيروس كورونا للقدرة على التأقلم مع طرق وجوده ما بين الشكل المتوسط والضعيف ،حيث جاءت لكل من المجال
الطبي تاله المجاالت األضعف وهما المجال الديني ثم المجال القانوني ،وقد جاء هذا متفقا ً مع دراسة منظمة الصحة
العالمية التي ترى ان مرض كورونا له تأثير كبير على باقي المجاالت الحياتية المعيشية ،ويرى الباحث أنه وبالفعل
قد أثر وجود فيروس كورونا على النواحي االقتصادية أكثر من تأثيره على النواحي الصحية نفسها في مختلف
المجتمعات.
 – 4ظهر وجود عالقة إرتباط قوية وذات داللة إحصائية بين العوامل المساعدة على التأقلم في ظل وجود وأنتشار
فيروس كورونا في داخل المجتمع الفلسطيني وبين المجال الطبي والمجال النفسي والمجال الديني والمجال الثقافي
والمجال اإلقتصادي والمجال القانوني من وجهة نظر األطباء العاملين في داخل هذا المجتمع،
وقد جاء هذا متفقا ً مع دراسة مسعود صبري ،ويرى الباحث أن فيروس كورونا المستجد له عالقة ارتباط قوية
أيضا ً مع أكثر من هذه المجاالت وذلك نظراً لقوة وسرعة انتشارة بين المجتمعات.
 – 5ظهر وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من الجنس والعمر والحالة االجتماعية وسنوات الخبرة والمستوى
التعليمي والمهني لفئة األطباء في المجتمع الفلسطيني وبين درجة تأثير العوامل المساعدة على التأقلم في مجاالت
المعيشة في داخل المجتمع الفلسطيني ،وقد جاء هذا متفقا ً مع دراسة منيرة االشديفات ،ويرى الباحث أن شدة تأثير
فيروس كورونا جعلت مختلف عوامل البيئة االجتماعية متأثرة وبدرجة كبيرة منه ،لذلك فظهر وجود عالقة قوية
بين مختلف هذه المتغيرات وبين فيروس كورونا المستجد في العالم.

 - 18خالصة البحث:
لقد إتضح من خالل استعراض صفحات هذا البحث أن وجود وانتشار ودرجات تاثير فيروس كورونا ما
زالت موجودة وبقوة ولم يوجد أي مبشر بالخير في القدرة على إنهاءه بشكل كامل ،لذلك فقد سعى هذا البحث المتواضع
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على ايجاد بعض من السبل الكفيلة بالمساعدة على القدرة المعيشية جنبا ً إلى جنب مع وجود هذا الفيروس لدرجة أن هذا
األمر أصبح يُعرف بأنه ال يمكن ألي فرد أن يتخطى اإلصابة بهذا المرض فال يوجد مفر من ذلك األمر إال بالقدرة على
التوافق مع وجودة أو حتى اإلصابة به إذا حصل ذلك للفرد في داخل مجتمعه ،وقد ظهر أن من أهم هذه الطرق الخاصة
بالتوافق مع وجود هذا المرض هي التوافق مع طبيعة التحديات المرافقة للفرد نفسه ولمجتمعه ،باإلضافة إلى معرفة
االحتياجات الالزمة للفرد وللمجتمع الذي يوجد به أيضا ً ،ناهيك عن القدرة على التوافق مع التغيرات التي من الممكن
أن تطرأ على المعيشة في ظل وجود أو اإلصابة بفيروس كورونا ،ومعرفة وكيفية طرق التأقلم مع الضغوط ال ُمصاحبة
للقدرة على المعيشة في هذا الوضع ،ومعرفة المراحل المتنوعة والمتالحقة أيضا ً التي قد تأتي في ظل وجود وانتشار
واالصابة بهذا المرض وكيفية الخروج من ذلك االمر بأبسط األضرار للفرد وللمجتمع ككل أيضا ً ،ألنه من غير المعقول
أن يتم حماية افراد المجتمعات صحيا ً ويتم تدمير كامل لمختلف القطاعات االقتصادية لهم ،فإذا أخذنا ذلك بعين االعتبار
وبشكل متعمق نرى بأنه ال يشكل أية حماية لهذا اإلنسان ألن الوضع االقتصادي الموجود وبشكل مناسب للمعيشة الحالية
والمستقبلية يُشكل سياجا ً قويا ً لحماية وأمن هذا اإلنسان من مختلف النواحي المعيشية بما فيه الناحية النفسية التي تعتبر
في صميم الصحة الخاصة بهذا اإلنسان والمجتمع الذي يعيش فيه أيضا ً ،وفي النهاية يأمل الباحث أن يكون قد وفق في
ما قام به وفيما توصل إليه من نتائج حتى ولو كانت بسيطة وفي الختام يأمل الباحث أن يكون هذا البحث بمثابة مفتاحا ً
أوليا ً إلعداد ابحاث أخرى وخاصة بشكل ميداني وواقعي عن هذا الفيروس المنتشر عالمياً.

 - 19التوصيات:
التوصيات العامة:
 – 0ضرورة الزيادة في التغير الثقافي واالجتماعي نحو التوجهات الخاصة بالتقليل من اإلحتكاك والمناسبات  ...إلخ،
ألن ذلك التغيير من شأنه أن يقلل فرص العدوى وتصبح درجة التاقلم أسهل كلما إنخفضت أعداد اإلصابات بهذا
هللاَ الَ يُ َغيِّ ُر َما بِقَوْ ٍم َحتَّى يُ َغيِّر ْ
المرض نظراً لقوله تعالى":إِ َّن ه
ُوا َما بِأ َ ْنفُ ِس ِهم"( .سورة الرعد ،آيه )00
 – 9العمل على التعاون المجتمعي من حكومي وخاص وأهلي تطبيقا ً لقوله تعالَ " :وتَ َعا َونُوا َعلَى ْال ِبرِّ َوالتَّ ْق َوى َوال
هللاَ إِ َّن َّ
ان َواتَّقُوا َّ
ب"( .سورة المائدة ،آيه )9
هللاَ َش ِدي ُد ْال ِعقَا ِ
اإل ْث ِم َو ْال ُع ْد َو ِ
تَ َعا َونُوا َعلَى ِ
 – 3ضرورة تطبيق قوانين الحجر الصحي من قبل المؤسسات الخاصة والعامة من أجل التخفيف من هذا المرض
للقدرة على التأقلم معه بشكل أكبر.
 – 4العمل على التوعية المستمرة للتعريف بمدى وجود هذا المرض ودرجة خطورته ومدى إنتشاره بشكل يومي.
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 – 5توفير ما يلزم من مواد معقمة وكمامات خاصة لألسر والمناطق المحتاجة وقليلي الدخول الشهرية نظراً إلرتفاع
أسعارها في ظل الحاجة لها ،وتعقيم األجواء العامة كل فترة قصيرة للقدرة على التخفيف من حدة إنتشار هذا
المرض.

التوصيات الخاصة:
 – 0اإللتزام الفردي واالسري بجميع إجراءات الوقاية المنزلية في البداية ومن ثم العامة.
 – 9رفع المستوى الخاص بالنظافة الفردية والبيتية من حيث عدد مرات الغسيل للفرد ونظافة المنزل أيضا ً ألن ذلك
من شأنه أن يقلل من طرق العدوى.
 – 3االلتزام بالحجر الصحي الفردي في حال الشك للفرد بإصابة بأعراض أي مرض وخاصة بمرض كورونا.
 – 4ضرورة متابعة االطباء وعمل الفحوصات الالزمة وااللتزام بأخذ الجرعات الدوائية بإنتظام للتخفيف من حدة
التأثير لهذا المرض في حال اإلصابة به ألن ذلك يعتبر من طرق التأقلم معه والمساهمة في تخفيض العدوى منه.
 – 5التغذية الصحية الجيدة وذات الفوائد المهمة للجسم ،واالبتعاد عن التدخين وخاصةً التدخين السلبي وهو التدخين
في االماكن العامة أو حتى في داخل البيوت من قبل بعض االفراد وما يؤثرة ذلك من سلبيات كبيرة على جميع افراد
االسرة اآلخرين.

المراجع
 – 0القرآن الكريم.
 – 9الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،)9191( ،آثار إنتشار فيروس كورونا على إعداد القوائم المالية
ومراجعتها ،منشورات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،الرياض ،السعودية.
 – 3الشديفات ،منيرة ،)9191( ،واقع توظيف التعليم عن بعد بسبب مرض الكورونا في مدارس قصبة المفرق من
وجهة نظر مديري المدارس فيها ،المجلة العربية للنشر العلمي ،العدد التاسع عشر ،عمان ،األردن.
 – 4السعودي ،سعيد ،)9191( ،أزمة كورونا  -سبل المواجهة واإلستعداد – حالة دراسية قطاع غزة ،المجلة العربية
للنشر العلمي ،العدد التاسع عشر ،عمان ،األردن.
 – 5الحسين ،فؤاد رزاق ،)9191( ،الدليل العلمي الشامل لفيروس كورونا المستجد ،منشورات جامعة ال ُمثنى،
ال ُمثنى ،العراق.
 – 1بوبشيت ،عبد الرحن ،)9191( ،تنفيذ األعمال عن بعد حالة تفشي فيروس كورونا المستجد ،المجلة العربية
للنشر العلمي ،العدد التاسع عشر ،عمان ،األردن.
 – 7صبري ،مسعود ،)9191( ،فتاوى العلماء حول فيروس كورونا ،منشورات دار البشير للثقافة والعلوم ،القاهرة،
مصر.
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 – 1عرار ،رشيد وعبد هللا ،تيسير ،)9191( ،آراء وتوجهات عينة من الفلسطينيين حول بعض العوامل والقضايا
النفسية ذات العالقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد –  ،) ،)02المجلة العربية للنشر العلمي ،العدد التاسع عشر،
عمان ،األردن.
 – 2منظمة الصحة العالمية ،)9191( ،فيروس كورونا المستجد ،دليل توعوي شامل ،المكتب اإلقليمي لشرق
المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية.
 – 01منظمة الصحة العالمية ،)9191( ،إستراتيجيات كوفيد –  02المحدثة ،منشورات مكتب منظمة الصحة العالمية،
جنيف سويسرا.
 – 00مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وفا ،)9191( ،رام هللا .فلسطين.
 – 09مصطفى ،أميمة ،)9191( ،دليل الوقاية من فيروس كوفيد  ،02 -منشورات بيت الحكمة لإلستثمارات الثقافية،
القاهرة ،مصر.

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2020الدكتور /عبد المجيد نايف أحمد عالونة ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر
العلمي(CC BY NC) .

718

www.ajrsp.com

