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 ضوء المتطلبات التقنية للمدن الذكية العماني فيالتعليم العالي للتحول نحو رقمنة رؤية استشرافية 

Foresight to the shift towards digitalizing Omani higher education in the light of the technical 

requirements of smart cities 

 البلوشي سبيل بن عبد الرحمن بن عثمانالدكتور/  إعداد

 ، سلطنة ُعمانالتربوي التقويم بدائرة الدراسي التحصيل وتقويم مراقبة لشؤون مساعد مدير

Email: osman.albaloshi@moe.om 

 الملخص:

في عققة  لتنبؤ بالمسررتقبل، فاومور لم ت د تحد ا لفي ظل التغيرات السررري ة والمتقةقة لم ي د التيطيا اتسررتراتياي  افي      

والتطور السريع لتقنيات الم لومات أدى إلى تداخل المصالح بين الدول والتأثير المتبادل فيما بينها  ،خطية  ما  انت في السابق

اتعتماد على  ولم ي رد أي ماتمع بمنرأى عما يحد  في الماتم ات اوخرىه ا ا الو ررررررع ال المي الم قد يا ل من الصرررررر  

تشرررا  اسررصرربح ل ا أاليطا اإلسررتراتياية واتعتقاد أنها  افية لمواةهة اوامات والاوار  وان ااسرراتها على النلم الت ليميةه 

ا تملي، اومر ال ي بات توظيف تقنيات الثورة الصناعية الراب ة في النلم الت ليميةعلى  المسرتقبل ران ا ه ةر ة الحياة مطلب ا ملح 

 اوار ،والصررررة على المؤسرررسرررات الت ليمية لتطوير وتحسرررين ةودة أدائها من أةل التلاعل والت امل بالااة مع التحديات الم ا

و  لك مواةهة اوامات التي تابر النلم الت ليمية بالوطن ال ربي على تغيير ممارسرررررراتها الحالية وتقوداا على طريق التحول 

  التانولوةي والرقميه

تحديد أام متطلبات التحول الرقمي للت ليم ال الي ال ماني في  رروا تقنيات المدن  الحالي البحث ستتتفد الق ومن هذا المنط   

ينهررا مرل بال مراني نحو دم  التقنيرات المراديرة والرقميرة واإلةيرائيررة من خقل إااةرة ال واالت ليم ال رالي  مردخرل لتحول  ،الر  يرة

ا ا رئيسر  وذلك  ي  خطواتهلتنلالوصتيي والمنفج اسستشرافي  منفجال حثاتبع البوا الت ليميةهمن ال ملية  لتاون التانولوةيا ةزا 

من ةيث عرض لرقمنة الت ليم في  المتطلبات التقنية للمدن الذكية، " رقمنة التعليم في ضتتتتوء عرض وتحليل لـتتتتتتتتتتمن خالل 

، ليم(الت اوسباب الداف ة نحو اعتماد رقمنة  ، اوشاال، الماونات، اوادا ، اونماط،)الملهومعصرر الثورة الصرناعية الراب ة 

م متطلبات رقمنة التعليتحقيق معيارية لمواصتتتتتتية  إلى والمتطلبات(، وصرررررروت  ، اوب اد، )الملهومو  لك عرض للمدن ال  ية 

ا ه (والتطبيقات الذكية )الموجفات،العالي العماني في ضتتتتتتوء تقنيات المدن  فيما  تالتوصتتتتتتيات والمقترحاتقديم ب ض وختام 

 البحثهبالمضمون ال لمي لمو وع يت لق 

 يارية، م الرقمي، مواصرررلةالنلم الت ليمية، التحول المدن ال  ية، الثورة الصرررناعية الراب ة،  الت ليم،رقمنة  ميتاحيه:كلمات 

  هالبشري المورد

http://www.ajrsp.com/
mailto:osman.albaloshi@moe.om


 م 0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  صدار السادس والعشروناث والنشر العلمي | اإلالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                         7  

ISSN: 2706-6495 

  

Foresight to the shift towards digitalizing Omani higher education in the light of the 

technical requirements of smart cities 

ABSTRACT: 

    In the light of the rapid and successive changes, strategic planning is no longer sufficient to 

predict the future, as things no longer happen in a linear relationship as they used to beهThe rapid 

development of information technology has led to the overlapping of interests between states and 

the mutual influence between them, and no society is immune to what is happening in other 

societiesهThis complex global situation makes it difficult to rely on strategic plans and believe 

that they are sufficient to face crises and disasters and their repercussions on educational 

systemsهTherefore, future foresight has become dependent on employing the technologies of the 

Fourth Industrial Revolution in educational systems, which has become an urgent requirement 

dictated by the movement of contemporary life on educational institutions to develop and improve 

the quality of their performance in order to interact and deal efficiently with challenges and 

disasters, as well as facing the crises that force the educational systems in the Arab world to 

Change their current practices and lead them on the path of technological and digital 

transformation. 

     From this standpoint, the current research aimed to identify the most important requirements 

for digital transformation of Omani higher education in the light of smart city technologies, as an 

entry point for the transformation of Omani higher education towards the integration of physical, 

digital and biological technologies by shifting the factors between them so that technology is a 

major part of the educational process. The research followed the descriptive approach and 

foresight approach to implement its steps through the presentation and analysis of “digitizing 

education in light of the technical requirements of smart cities, in terms of a presentation of the 

digitization of education in the era of the fourth industrial revolution (concept, shapes, 

components, goals, patterns, and the reasons behind the adoption of digitalization. Education), as 

well as a presentation of smart cities (concept, dimensions, and requirements), 
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 Leading to a standard specification for achieving the requirements of digitizing Omani higher 

education in light of smart city technologies (guidelines, and applications). Finally, some 

recommendations and proposals regarding the scientific content of the research topic are 

presented. 

Keywords: Digitizing education، The Fourth Industrial Revolution, Smart cities, Educational 

systems, digital transformation, Standard specification, human resource 

 ه

 مقدمة:

 اتقتصادي المنتدى أطلقها التي التسمية اي الثانية، الرقمي ة بالثورة أيضا يسم ى ما أو الراب ة، الصناعية الثورة إن  

  امل بشال تغي ر أن المتوق ع من الت ي الصناعية الثورات سلسلة من اوخيرة الحلقة على) 6102، سويسرا (دافوس في ال المي

 اإلنترنت شباة خاصة الثالثة، ةققتها الثورة التي الابيرة اإلناااات من ا ه الثورة وتنطلقفيهاه  ون مل ن يش التي الطريقة

 الم رفة، إلى للوصول المحدودة غير الم لومات، واإلماانات تيزين على والقدرة الهائلة، (Processing) الم الاة وطاقة

 ال  اا ماال في الناشئة التانولوةيات خقل من ت محدودة وإناااات ابتاارات أمام اوبواب اليوم تلتح اإلناااات فه ه

، ومن  من مميزات الثورة النانو وتانولوةيا اوب اد، ثقثية القيادة، والطباعة ذاتية والمر بات والروبوتات، اتصطناعي،

 بحيث ةديدة طرق ابتااربينها، و  لك  اللاصلة اليطوط وطمس والبيولوةية، والرقمية المادية التقنيات الصناعية الراب ة دم 

 اللرد ةر ة ارتباط - ال  ية المدن : مثل البشرية  أفراد، أةسامنا من وةتى الماتمع من يتازأ ت اةزا   التانولوةيا تصبح

 ( 6، 6102) ةدادة، . الايني يلالت د تقنيات - اليارةي اللضاا وتانولوةيا بالشباة والماتمع

 المتيصصة والمؤسسات او اديميين يؤدي ةيث متنوعة مااتت بين للت اون ثمرة ب ةاالر الصناعية الثورة وت د

ا والتنليم  ااإلشر ي د  ما محددة، تقنيات في رئيس دور  مشار ة إلى باإل افة الت ليم ال الي، على القائمين بين لمت اون نتاة 

 سمة واي بياناتها نشر في التامة بالشلافية والقيام وماتالم ل وةمع القوانين وو ع التنليم في الم نية  اواوطر ينالمواطن

 في الل الة مشار تهم يضمن ميتللة، مما تارامه امتقك ولينالمسؤ من يتطل  بالت ليم ال الي وله ا الل الة للحو مة أساسية

  (415، 6161، )علي .الصناعية الثورة

ة والشيصية  بيرة في الحياة المهنيالتانولوةيا الرقمية تغير ال الم بشال  بير ومستمر، فقد ةدثت تغيرات  ومع ظهور

ا ي ةميع أنحاا ال الم، مما أثر علىلألفراد ف ت يتازأ من تلاعل الناس سواا أ ان في  ةوان  الماتمع، وأصبحت اآلن ةزا 

م رفة والم لومات، وبدأت تلك التانولوةيا الاديدة والناشئة في ة ل الت ليم أ ثر ةودة عما ال إلىال مل أم الت ليم أم الوصول 

 (European Union, 2014 ,p 14)قبله 

ولما  ان ماتمع الم رفة ماتمع الثورة الرقمية أو التحول الرقمي بامتياا، فقد نام عن التحول الرقمي تطور في الحياة 

 حياة اوفراد وغرس  ثير من اوفاار الاديدة لديهم إااا الت ليم الرقمي،اإلنسانية، وتغير اةتماعي ل
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 خقل اتعتماد علىوأصبح ا ا النوع من الت ليم له دور في التوظيف اتةتماعي، وةل مشاقت اللرد في الماتمع من   

، 6102، ن)أميحة ولديها من المقوماته الم لومات والبيانات، واو ما يؤ د إسهام الت ليم الرقمي في ت زيز ثقافة ماتم ية متلت

06) 

ا من أبرا اتتاااات الابرىفالتحول ال في الصناعة وقطاع اوعمال واليدمات،  رقمي في الوقت الحالي ي د واةد 

 ,Sandkuhl, Kurt and Lehmann, Holger)والاليات ومن بين ا ه القطاعات التي ستتأثر بالتحول الرقمي الاام ات 

2017,p49) الاام ية، وي مان المؤسسات الت ليمية من المساامة في ةل أامة التحول الرقمي سمة أساسية من سمات الحياة و

 ( John Morgan, 2013,p4اإلبداعه )ايادة الت اون والمشار ة بين الطقب وايادة  التاللة التي تواةهها، وال مل على

ا، ااتماما التطور ا ا صاة  وقد تانولوةيا،ال ماال في اسري    اتطور   لوةظرن الق ا ا ومع بداية  فائقة وعناية  بير 

 اتستغناا يمان ت  روريا وماونا ااما، عنصرا أصبحت ةتى والت لمية، الت ليمية ال ملية في والرقمنة التانولوةية ا ه بدور

 ينلصل ت اعضوي   اتصات   به ويتصل ا،بير    اارتباط   به يرتبا اآخر   ةقق   التانولوةي الحقل ا ا ةان  إلى ونما تطور وقد عنه،

 عقود اورب ة في الرقمي الت لم ملهوم ظهر وقد(ه 071، 6102نافلة،  )بن .التدريس أو الت ليم تصميم ةقل واو أت عنه

 بين وانتشاراا اتلاترونية ةهزةاو تطور ومع الت ليمي، المحتوى نقل سرعة في ووسائا تقنيات تنامي ب د وذلك اوخيرة،

 دعا مما الماتمع، منلومات  أةد الت ليم بأةهزة التطور ا ا لحق ةياتهم، شؤون ميتلف في عليها واعتمادام الناس، أوساط

 واإلدراك الت لم  لااة رفع في منها واتستلادة الطقب، الى الت لم نقل تسهيل في التقنية ا ه من اتستلادة إلى الميتصون

 ( 506، 6102، لي)اتقبا .الشيصية تاراوالمه

 التااليف لتيليض اتتصالي الم لوماتي الربا اندسة إعادة إلى بالضرورة يحتاج ال ربي ال الم في الرقمي الت ليم إن

 بالحلول اتاتمام يا   ماالرقمي،  الت ليم إلى للتحول ال ربي الت ليم ايالة إعادة في تليد ةتى واإلنتاةية الاودة وايادة

 الحلول طريق عن الاديد للبرنام  والمالية واإلدارية الت ليمية المنلومات ةميع ت ديل طريق عن الرقمي  ليمالت في المتااملة

ا ة ري اةل  التطور التانولوةي ال ي شهده القرن الحادي وال شرين تقنيفقد  .المتااملة ليتولد  ،ات ةديثة غيرت نما الحياة تغيير 

دن لتي أسهمت ببناا ما ه الم رفة الرقمية ات تمد بصلة  بيرة عل الم رفة الرقمية، ن الماتم ات عن ذلك ظهور نما ةديد م

 (0، 6101صادق، التقليديه )لملهوم عن المدن المألوفة وفق ا ميتللة  لي ا

 ما تطور ملهوم ومصطلح المدينة بالمواااة مع ا ا التطور التانولوةي الحاصل بحيث ظهرت تسميات ميتللة لها 

ل  ية عن ا المدن لمدن اتفترا ية والمدن الم رفية، وتتميزمدن الرقمية والمدن ال  ية والمدن اإللاترونية و  لك افسميت بال

، 6102، )أمينة المشا له م الا ت  اإلبداع واتبتاار والقدرة على ونها تتصف بماموعة من المميزا غيراا من المدن اوخرى

002) 

ت المستويات اإلبداعية التي تامع بين النشاطات والمؤسسات القائمة على الم رفة ويطلق على اونلمة اإلقليمية ذا

تتميز باونها لها مواصلات تيتلف من خقلها عن باقي اونماط اوخرى التي و ،"" المدن ال  ية مصطلح  لتطوير الت ليم واإلبداع

 ة  أةد وسائل عملها،من المدن ال ادية التي ت تأخ  ب ين اتعتبار التانولوةيات الحديث
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 اوفراد على تر يزاا يميزاا ما  ثرأ ول ل واتتصاتت الم لومات لتقنية التحتية البنية على رئيسي بشال ال  ية المدن ت تمدو  

 اوفراد خدمة في تسير التي المتغيرة واتةتماعية والثقافية اتقتصادية لللرو  اتستاابة تستطيعةيث  اوول المقام في

 يتم تقليدية مدينة وأ البداية من  ذ ية بطريقة وأنشأت صممت ةديدة امدن   ال  ية المدن تاون نأ يمان التقليدية، المدن بيق 

 تاوينها في واستيدمت نيويورك بينها من ال  ية المدن مشاريع ال الم ةول  ثيرة مدن واطلقت ذ ية مدينة لىإ اتدرياي   تحويلها

 (51، 6161، )بومديان .ذ ي رقمي ماتمع بناا نحو و رورية اامة ومقومات سياسات على وبناااا

ومما سبق يتضح أن ملهوم التحول الرقمي قد ارتبا باتستيدام الماثف لتانولوةيا الم لومات واتتصاتت من ةهة، 

ينه ومن ئة والسوق ال الميومن ةهة أخرى ارتبا بزيادة اإلنتاةية والقدرة على المنافسة؛ وذلك من أةل اتستاابة لمتغيرات البي

اثم فإن اومر بالنسبة للت ليم ال الي  في أامية استيدام تانولوةيا الم لومات واتتصاتت؛ وذلك في ت زيز  يصبح أ ثر إلحاة 

 ودعم ال مل او اديمي واإلداري؛ سواا  ان ذلك بالنسبة لل مليات الميتللة لإلدارة الاام ية، أو بالنسبة إلةراا الدراسات

والبحو  الميتللة وإماانية نشراا، وإيااد آليات مناسبة للنشر وةماية ةقوق الملاية اللارية، إ افة إلى التدريس أو الت امل 

 .مع الم امل والماتبات؛ مما ي نى  رورة توفير وعي  امل بالثقافة الرقمية لدى ةميع أعضاا الماتمع الاام ي

 البحث:مشكلة 

ااات الحاةة إلى الت ليم بسب  ايادة الطل  على القوى ال املة المت لمة والتي تتميز تغيرت اتافي عصر الرقمنة 

ا، ل لك ية لهنهات أصبح الت ليم اليوم عملية مستمرة ف التوق ات لميرةات الت ليم ال الي،ا، مما يرفع سقف بمهارات عالية ةد  

ا  ق ات والحلاظ على استمرارية مسيرة الت ليم؛ فالت لم ال ي اعتمدال مل على تحويل وسائل الت ليم من أةل تلبية التو  ان لزام 

 .ن يتم في بيئة تقوداا أةهزة الامبيوتر والتقنيات الرقميةا لوةه، أصبح اآلت لم المباشر وةه  في البداية على بيئة ال

الم رفية  على  رورة امتقك المؤسسة الرقمية لإلماانيات (Lorin & Eric,2002,p1) ويؤ د لورين وإريك

والتقنية ال الية وتسيما ما ي تمد فيها على تانولوةيا الم لومات، إت أن التانولوةيا بملرداا ت يمان أن تاون وةداا ال امل 

ا او تل يل ماموعة من الممارسات التنليمية والثقافية اوساسي في ايادة إنتاةية المؤسسة، بل ما ي ول عليه في ذلك أيض  

وفراد داخل المؤسسة بما يمان اوفراد فيها من أن يصبحوا مستيدمين ةيدين لتانولوةيا الم لومات بصورة المشتر ة بين ا

 أ ثر ف اليةه

 يتيح بشال المت لم إلى وشبااته الامبيوتر على المت ددة الوسائا عبر الاتروني ت ليمي محتوى الرقمي الت ليميقدم و

 إماانية و  ا متزامنة غير آم متزامنة بصورة ذلك  ان سواا أقرانه ومع الم لم ومع ىالمحتو ا ا مع النشا التلاعل إماانية له

 خقل من أيضا الت لم ا ا إدارة إماانية عن فضق   وقدراته، ظروفه تناس  التي وبالسرعة والماان الوقت في للت ليم ا ا إتمام

 (027، 6102، رفيقة) .الوسائا تبلك

 خاصة عن  يلية تأايل وتدري  المؤسسات الت ليمية تحدي ا علىرض ليم الرقمي يلومن انا فإن التحول نحو الت 

إ سابهم قدرات ومهارات تمانهم من استي اب تانولوةيا ال صر وموا بة ا ا التطور ال لمي المتسارع الاوادر البشرية و

  ،واستي ابه في ماال الت ليم الرقمي
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الوماتيوانا تامن أامية تماين الثقافة الم    لومات في ظل التطورات الحديثة في تانولوةيا الم ة التي أصبحث مطلب ا أساسي ا وملح 

المحلي أو ال المي، من خقل ال ديد من البحو  والدراسات  تت، فحليت بااتمام واسع سواا على المستوىواتتصا

تيح نولوةيا الهائلة،  رورة توفر نلام ت ليمي يوالثورة الم لوماتية والتا والمؤتمرات، ول له في ظل الثورة الصناعية الراب ة

ول التوةه والتح ل صر الرقمي، اومر ال ي يدعو إلىللمت لم أن يتسلح بمهارات وقدرات تمانهم من الت امل مع تحديات ا ا ا

 (42، 6102، )محمدنحو الت ليم الرقميه 

 من الم لمين قافة الم لوماتية تمان  ق  أن الثب( 6107،)عامرودراسة  ،(Agrwal,2007)دراسة وا ا ما أ دته 

 ما  وعةهالمتن ما أنها تساعد في استي اب الم لومات  التانولوةيا،المثابرة للتايف مع اتبتاارات الناةمة عن  والطقب من

دين ليالرقمي والتقنيات والممارسات إلشراك المست توىاستلادة المؤسسات من المحعلى أامية  (Mary, 2016)دراسة أ دت 

اتياذ القرارات بشأن اتستثمارات في الموارد البشرية والتانولوةيا الميتللة من رؤساا الاام ات وتماين والتلاعل م هم، 

وذلك من أةل ت زيز القدرة التنافسية الرقمية وتوفير أساس للحوار ةول التحول الرقمي ليدمة المستليدين من ميرةات الت ليم 

 ال اليه

الم مستوى الت ليمي في ال ( عن طرح فارة الت ليم اإللاتروني  حل أساسي لتطوير ال6102)وايبة،  ما  شلت دراسة

ل، نحو ماتمع ستقبوالسمو به إلى أرقى المستويات ليوا   التطور التانولوةي الهائل وال مل على تحديد وةهة ةيل الم ال ربي،

مية ا ا الت ليم  تحد تانولوةي م اصره وفي ظل التطورات التي وايادة وعي الماتمع بمؤسساته وةاوماته وا ناةح وف ال،

ال الم  ، فما اال؟يشهداا ال الم اليوم تبد للطال  ال ربي أن يسأل نلسه أين موق ه في خضم ا ه الثورات ال لمية والصناعية

ه لتانولوةيا والتطورم لم في عصر ال  والال ربي ي تمد أسالي  التدريس التقليدية التي ت تتوافق مع الحياة ال صرية وتلاير الطا

ل ا وةدت أن التوةه إلى تطبيق آليات ت ليمية مساندة للت ليم التقليدي  الت ليم اإللاتروني لها القدرة على تحسين ودعم وبناا 

ومة في المنل منةوةل إبراا الدور المحوري ال ي تل به الرقالتي يا  علينا ال مل عليها،  ياتةيل متميز واو من أام التحد

 .ا لبسا التحديات التي تواةهها المنلومة الرقمية في قطاع الت ليمبصلة خاصةه وأيض   ال اليوالت ليم  التربوية بصلة عامة،

ويلهم من ذلك أن تحقيق التحول الرقمي بالشال الصحيح والمتدرج؛ له أثر اياابي ويشمل ا ا اوثر سرعة اتنااا 

يد وتبسيا إةرااات ال مل، والمساامة في أمن الم لومات بحللها وسهولة تيزينها واسترةاعها لألعمال واونشطة، وتوة

ا، وتتطل  ا  بمااني   امما  ان يتم من ةلظ الوثائق والبيانات في أرشيلات ورقية تأخ  ةيز   إتاةة اتطقع عليها للاميع بدت  و ير 

ا  ي التحول الرقمي للت ليم ال الي قد ينشأ عنه اختق  في أنماط التلاعل اتةتماع في البحث عن الوثائق المطلوبة،  ما أنوقت ا  بير 

 (670، 6100بين اوفراد، إ افة إلى  مان ةودة ال مل وموا بة التطوره) علي، 

م رفة فوائد الت ليم الرقمي وم وقاته في عصر الت لم الرقمي،  إلىالتي ادفت ( 6102، )الزيندراسة وا ا ماا دته 

أن الت لم الرقمي سو  يزدار وينتشر بشال أ بر لما يوفره من راةة ومرونة للطال  والم لم من خقل  إلىصلت الدراسة وتو

 طاق أوسع من أي منه  تقليدين ح التبادل الثقافي في الم ار  علىأدوات رقمية مثل شباات التواصل اإلةتماعي، مما يتي

 لتحول الرقمي للت ليم ال الي،تحدي االتي عر ت ( Lahtinen, M. and Weaver,B.,2015)دراسة و محدد،
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وةود ثقثة طرق موااية لتصميم محتوي ت ليمي لمواةهة تحدي التحول الرقمي سيستليد منها مصمموا البرام   وأشارت إلى  

م ة ال ي الرقمي للاا لوالتحوالرقمية، محو اومية  علىوأعضاا ايئة التدريس واي اونشطة الت ليمية غير الرقمية التي ت مل 

 فرصة نقل الت ليم الاام ي نحو الوسائل الرقمية بشال  امله إلىيشير 

 ما أنه تإ للاام ات الشاملة ال ماني بتحقيق التقدم والرقي والاودة ال الي الت ليم مؤسسات ااتمام وعلى الرغم من

 التغيير لمطال  الحاومية الاام ات استاابة في الشديد ااالب أن ت وق ذلك مثل يمان التي اإلشااليات من الاثير انالك لتاا

  الت ليميةه القرارات اتياذ في الصقةية ذات المستويات سلسلة واستطالة ،التنليمات لت قد انلر   والتطوير،

 ذ ية نةمدي إنااا أناعتبار  على الميادين ةميع في رقمية بيئة يلقفي س ي ةاومتها الرشيدة لوتلهر ةهود السلطنة    

( 6161 وآخرون، )البلوشيةوا ا ما أ دته دراسة  المؤسساتيةه الرقمنة باستيدام التسيير ونسبة المواطنين إدماج بمستوى مراون

 وا حة وأدوار الدولة باهود مؤسسات وتوصلت إلى قيام عمان، سلطنة في الرقمي التحول واقع استاشا  إلى والتي ادفت

م في ساعدت وغيراا، والتي وةاازية وتاامل ثقيف وتدري وت توعية من رقمي ا، للتحول ل مستوى في السلطنة تقد   الرقمي التحو 

 مه6102ل ام  المتحدة لألمم تقرير آخر ةس 

 والتي استهدفت إرساا القواعد للتحول الرقمي ،6111و ع استراتياية عمان الرقمية قامت ةاومة السلطنة بوقد 

واو قدرة اآللة  ،توظيف ال  اا اتصطناعي اب ة التي تشهداا السلطنة، ويتحقق ذلك من خقلوتغييرات الثورة الصناعية الر

عاملة مشتر ة"  قوة"لطريقة عمله، مما يحقق إنتاةية أعلى ومااس  اقتصادية أ بر، بلضل خلقه  على محا اة ال قل البشري في

الوظائفه  ما تتناول اتستراتياية تأثير ب ض القضايا ةيث  تامع ما بين اآللة واإلنسان ا ا إ افة إلى ماس  إ افي من

الحياة الشيصية وال ملية لألفراد، واتاتمام  اتعتماد على البيانات والتحليقت اإللاترونية في الاوان  الميتللة من الشائ ة، مثل

أنماط الحراك  عن موا بة التغير في فضق   ع الحضري واارة الساان إلى المدن،المناخ والتوس المتزايد بقضايا الطاقة وتغير

ةيث ستؤثر ا ه القضايا بشال مباشر في رسم مقمح  رتلاع م دل ال مر المتوقع لألشياص،اتةتماعي والمدى ال مري وا

 من القطاع  ق  ال املة، في  إلى إعداد الماتمع، والقوى 6111تهد  استراتياية عمان الرقمية  باختصار .مستقبل السلطنة

 .الرقمي والحاومي بتأثيرات التانولوةيا والتحولالياص 

(https://oman.om/wps/portal/index/DigitalOman2030  (  

ومن ، لتحقيق تحول رقمي ناةح 6111 ما أدرةت عمان الرقمية عدد من التقنيات الناشئة الحديثة في استراتياية 

 ،رصد آلية تلقائية للحياة المدنية أنلمةوإنشاا ، ويع اتقتصاديأتمتة ورقمنة قطاعات التن في توظيلها، وأامها المدن ال  ية

 .بشال فوري بما يناس  اةتياةات المستليدين والبيئة المحيطة والمناسبات الميتللة اليدماتوتيصيص 

لنا محاور استراتياية ةوارية لمستقب األولى: اليئة) فئتين:تحت  6111وتنقسم المحاور اتستراتياية ل مان الرقمية 

، وذلك  ما (اتستراتيايةأساسية و رورية لتنلي  المحاور  محاور تماينية الثانية:واليئة  المستليدين،ولها تأثير مباشر على 

 التالي:يو حها الشال 
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 .( أعمدة عمان الرقمية1شكل )

(https://oman.om/wps/portal/index/DigitalOman2030 :)المصدر   

  في:متمثلة  الرقمي،على مؤشرات التحول  6111واشتلمت محاور استراتياية عمان الرقمية 

 اون لدى ال مانيين ةمي هم فرص متساوية للمشار ة واإلدماج الرقميهي أن :شاملماتمع رقمي  ه0

ن يمتلك ال مانيين المهارات والقدرات القامة للتطور واتاداار في المسررتقبل أ :تنمية قدرات الماتمع ومهارات اوفراد ه6

 الت ليمهي عام يمنحه نلام يمتلك الاميع أساس م رفي تقن لاي الت ليممن خقل إدراج التانولوةيا في مناا   ،التقني

ح ماتم اتنا الحية تصرررب، بحيث تطبيق تقنيات المدن ال  ية، من خقل سرررتدعم مسرررتقبل التقنيةوالتي : ةرقمنة البنى التحتي ه1

 هذ ية

 التانولوةي للحراك منلمة ومتااملة متطورة قوية قانونية منلومة وةود إلى ماسة بحاةة تطور أي فإن الحال او و ما

 وإدارة تنمية في ةديدة وأسالي  نماذج ابتاار في تساام قانونية ونصوص تشري ات يتطل  رقمية مدينة إلى تحول نااح وأن

 من عدد و ع خقل من ذ ية، مدن إلى القائمة المدن لتحويل تدعم متينة تشري ية قاعدة و ع من تبد  ان انا ومن المدن،

 تااواات ارتااب ةالة في ال قوبات وتحدد الم لومات وسرية امن تنلم وقوانين اإلاتروني التاارية بالم امقت الياصة القوانين

 (51، 6161، )بومديان .منها والحد
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أامية  على ( Jerkov, Alexsandar, Adam Sofioijevic and Dejana Stanisic, 2017 ل من ) وا ا ما أ ده  

يمان تاري  التانولوةيا الحديثة، ويمان  ية لمدينة ذ ية ةيثاومية الم لوماتبتحويل مر ز محو محو اومية الم لوماتية 

اون بمثابة ت استي اب الملاايم الاديدة المت لقة بالتانولوةيا، وتوصل الباةثون لتقديم مقترح لماتبة ت ليمية ذ ية مستدامة ةيث

أن اليدمات الاديدة في  إلىمشاقت م ينة، وتوصلت الدراسة توفير مصادر مؤالة للم رفة لحل  وسيا م رفي ي مل على

مؤسسة مر زية للثقافة المدينة ال  ية توفر محو اوـمية الم لوماتية  لمستدامة يا  أن تحول الماتبة إلىالمدينة ال  ية وا

 للمواطنين بالااة عاليةه 

 يزعبد ال زلك ( إلى الت ر  على تانولوةيا الماتبات ال  ية المستيدمة في ماتبة الم6102ادفت دراسة )محمد،  ما

يمان أن تؤديه في دعم مبادرة مدينة الرياض مدينة ذ يةه وقد توصلت الدراسة إلى سهولة  ال يال امة بمدينة الرياض والدور 

ال امة وذلك بسب  موق ها المتوسا في مدينة الرياض،  ما يمان التوسع الرأسي في  عبد ال زيزالوصول إلى ماتبة الملك 

بحاةة  الم اصر الماتمع في التربوية المنلومة أن يتضح سبق ومماتستي اب التطورات المستقبليةه ك مباني الماتبة وذل

ةيث يسهم بصورة فاعلة في عقج اللاوة  الت لمية، الت ليمية ال ملية في ياابيةإ ثارآ من ي اسة لما الرقمي لت ليملإلستناد إلى ا

ي ، والتي تمثل فاوة تانولوةية فمن ةهة أخرىت الثورة الصناعية الراب ة اوساسية بين ال ملية الت ليمية من ةهة، وتحديا

: أولهما  أامية ال نصر أو المورد البشري في المؤسسات الت ليمية  حقيقة أولى ترتبا باتتلاق المقام اوول، وذلك من منطلقين

ات ساته التقنية  أساس لتطوير وتنمية  لااة المؤسعلى ةقيقة ثانية واي  رورة وأامية ال ناية بتطوير ا ا ال نصر وتنمية مهار

ا للقيمة المضافة، ومصدر  الت ليمية لتحقيق  ا، وثانيهما اوامية اإلستراتياية لتطبيقات الثورة الصناعية الراب ة باعتباراا مؤشر 

لمتطلبات بناا المدن  وتحقيق ا ،ثةالحدي والتانولوةيا اتةتماعية لتغيراتاموا بة اإلبداع الرقمي بالنلام الت ليمي ال ماني، و

لت ليم الرقمي لالتحول  متطلباتةول  والبحو  الدراسات من مزيداستشرا  المستقبل من خقل  إلى حاةةال  ية، مما يؤ د ال

 لمدن ال  يةهال ماني في  وا تقنيات اال الي 

 في األسئلة اآلتية:البحث  تحددت مشكلة ذلك ضوء وفي

 الراب ة؟في عصر الثورة الصناعية لت ليم ما المقصود برقمنة ا (0

 ؟والمتطلبات(، اوب اد، )الملهوماي المدن ال  ية ما  (6

ل  ية اا تقنيات المدن متطلبات رقمنة الت ليم ال الي ال ماني في  والمواصلة الم يارية المقترةة لتحقيق  ما (1

 (؟ التطبيقات، والموةهات)

 البحث:أهدا  

 يلي:ما البحث  استفد 

، اوشاال، الماونات، )الملهوممن ةيث  الراب ة،في عصر الثورة الصناعية رقمنة الت ليم   على مااية الت ر (0

 هالت ليم(اف ة نحو اعتماد رقمنة اوسباب الدو اوادا ، اونماط،
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 هوالمتطلبات(، اوب اد، )الملهومالت ر  على مااية المدن ال  ية، من ةيث  (6 

وةهات، المال  ية )لبات رقمنة الت ليم ال الي ال ماني في  وا تقنيات المدن بناا مواصلة م يارية لتحقيق متط (1

 هوالتطبيقات(

 البحث: أهمية

 النظرية:األهمية 

ا في البحث أامية تتمثل  وةاوماتها، للدول بالنسبة والمهمة المتاددة الموا يع من وسيلل  ان  ونه تناول مو وع 

حقيق توذلررك من خقل  ال مرراني بين إنشررررررراا المرردن الرر  يررة ورقمنررة الت ليم راا ال ققررةوإب، التحول الرقمي للت ليم ال ررالي واو

ة، بهد  يتطور الاوان  اتقتصرررررادية واتةتماعية والت ليمية والبيئ على المدن، وان ااسررررراتهاه ا النوع من المتطلبات التقنية ل

 اترتقاا بحياة اإلنسان في ةميع الميادينه

 التطبيقية:األهمية 

   يلي:، والتي تتمثل فيما ليدة من نتائ  ا ا البحثحدد اوامية التطبيقية في الاهات واللئات المستتت

 .ال مانيباميع الاهات الم نية بالت ليم ال الي  القرار متي و ه0

  هواإلبتاارات(، واارة الت ليم ال الي والبحث ال لمي )الاام اتمتمثلة في  بالسلطنة الت ليم ال الي مؤسسات ه6

والباةثون وأعضررررراا ايئة التدريس والقيادات  )الطقبمتمثلة في  بالسررررلطنةالت ليم ال الي  بمؤسررررسرررراتموارد البشرررررية ال ه1

 ه اإلداري(والاهاا 

 

 :البحث منفج

إلعداد القائمة الم يارية مته لطبي ة البحث، والمنه  اإلستشرافي الوصلي لمقئالمنه   الحالية استيدمت الدراسة

 مو وع البحثه

 وات البحث:أد

 موةهات،ال  ية )المتطلبات رقمنة الت ليم ال الي ال ماني في  رررروا تقنيات المدن تحقيق م يارية لمواصررررلة تم إعداد 

 ه(والتطبيقات

 البحث:حدود 

تتحردد في اودبيات ةول التحول الرقمي للت ليم ال الي ال ماني في  رررررروا المتطلبات التقنية للمدن الحردود المو رررررروعيرة:  ه0

 هال  ية
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 .ال مانيباميع الاهات الم نية بالت ليم ال الي  القرار متي و البشرية:الحدود  ه6 

  هواإلبتاارات(، واارة الت ليم ال الي والبحث ال لمي )الاام ات بالسلطنة المؤسسات من ماموعةالماانية: الحدود  ه1

 مه 6102/6161فترة إتمام البحث  الزمنية:الحدود  ه5

 

 البحث: مصطلحات

 يم:التعلرقمنة  (1

ائق خر مستحدثات التانولوةيا ومراةلها في طراتروني في أةدذ صوره ال ي ي تمد آالت ليم اتل يعر  التعليم الرقمي بأنه

 ( 24، 6161 أةمد،تدريسه وأسالي  تقويمه وغيراا من مت لقات ال ملية الت ليميةه )

 اتلاترونية اتتصال دواتأو الم لومات تلك نع البحث دواتأو اتلاترونية الم لومات مصادر استيدامكما يعر  بأنه 

 .الم رفية بنيته ينمي لاي المت لم يستيدمها أن يمان والتي توظيلها، للم لم يمان والتي اتنترنت على المتاةة اإلماانيات و افة

 (012، 6102، )ةامد

على  ل دور الوسيلة الرقمية من وسيلة محلزةوتحو الت ليم،"إدماج الوسيلة الرقمية في  أنها ويقصد برقمنة الت ليم إةرائي ا

 "هية بال ماوناتها وميتلف مااتتهاالت لم وميسرة له إلى مقامة للحياة الت ليم

 الذكية:المتطلبات التقنية للمدن  (2

 ماتوالم لو اتتصال لتانولوةيا التحتية البيئة على ت تمد وإياولوةية ورقمية م رفية مدينة تعر  المدن الذكية بصيتفا

 (50، 6161، )بومديان .ومتطورة ةديثة خدمات تقديم بغرض واومن  النقل المااتت ةميع في

 ساانها ةياة نوعية ايادة بهد  واتتصاتت الم لومات تانولوةيات تستيدم التي المدن الذكية بأنفا تلك كما تعر  المدن

 (72، 6161، المستدامةه )مرابا التنمية توفير مع

قابلة  ثوق بها،، اومن، مو)اإلستقرارالبنية التحتية التي تتسم بـ "أنفا  الذكية إجرائيًا على للمدنبات التقنية وتعر  المتطل

اائل من التطبيقات واليدمات القائمة على تانولوةيا الم لومات واإلتصاتت(، وتتمثل في  ل من  وتدعم ةامللتشغيل البيني، 

والتي تقود وتدعم تطوير المدن المستدامة  (،وال دادات ال  ية ال  ية،الشباات  ،AIاعي ال  اا اإلصطن ،IOTاوشياا  )إنترنت

 ه"في ةميع أنحاا ال الم

 اسطار النظري:

 رقمنة التعليم في عصر الثورة الصناعية الرابعة األول:المحور 

  (012، 6102، )ةامد :الرقميميفوم التعليم 
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 الطال  وتمان واإلنترنت، اآللي الحاس  تقنيات على الم تمدة بالتطبيقات غنية لاعليةت بيئة إيااد إلى يهد  ال ي الت ليم او 

 يتضمنه ما مع الت ليمي المحتوى تقديم" بأنه: ت ريله يمان ، و ماماان أي ومن وقت أي في الت لم مصادر إلى الوصول من

 في ميزنة متقدمة برام  بوساطة ب د عن أو اللصل في شاملة أو ةزئية بصورة ومتاب ة وتلاعل وتمرينات شروةات من

 .اتنترنت شباة بوساطة أو اآللي الحاس 

  ،يالو عبر والت لم ب د، عن الت لم ذلك في بما الت لمية، الحاتت من ماموعة لوصف "الرقمي الت لم" مصطلح ويستيدم

 :ب لك لتشمل للت لم،  وسيلة التواصل تقنيات استيدام او الحاتت ا ه بين يامع ا، وموغيراا اتفترا ية الت ليمية والصلو 

 الصوتية المادة. 

 المرئية المادة. 

 المت ددة بالوسائا التأليف برمايات. 

 المقرواة المضغوطة اوقراص. 

 اللضائي التللزيوني البث. 

 اتنترنت شباة تقنيات. 

 والمت لمين الم لمين بين اتتصال في لاترونيةات الوسائا استيدام على ي تمد ال ي الت ليم من النوع ذلك او الرقمي فالت ليم

 Online منها المصطلح ا ا مع بالتبادل تستيدم  ثيرة مصطلحات واناك برمتها، الت ليمية والمؤسسة المت لمين وبين

Education: و Web Based Education و Electronic Education المصطلحات من وغيراا. 

 :(77، 6102 )عزمي، أشكال التعليم الرقمي 

 والتطبيقات الليديو ومقاطع الامبيوتر وأل اب واوغاني الصور آت  تحميل يستطيع والموظف والم لم الطال  أصبح طالما

 القام من فإنه الم لومات، إلى للوصول مرنة  بوابة واللوةي والمحمول ال  ي ااتله استيدام أو به، الياصة اآليبود أةهزة في

 متميز وبأسلوب الرقمي الت ليم في الحاسوبية القوة ا ه باستيدام لقاتمام ومثيرة وعميقة ةديدة ربتاا تصميم  يلية فهم

 :التالي الشال يو حها الرقمي للت ليم ومتداخلة ميتللة أشاال خقل من ذلك يتم ما عادةوومبدع  وة اب
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 أشكال التعليم الرقمي (2شكل )

 

 (22 ،6161، )أةمد الرقمي: التعليم مكونات 

 اوبحا  مرا ز - الم امل- الماتبة - الماليون – اإلداريون – الت ليمية المواد - اوسات ة - الطقب :التعليمي المكون .أ

 .اتمتحانات –

 .رقميا الت ليمي الماون تحويل – شباة – شيصية ةواس  - اتنترنت على موقع :التكنولوجي المكون .ب

 الاداول -الرقمي الت ليم ومواانات وبرام  خطا -الرقمي الت ليم فلسلة -يالرقم الت ليم أادا  اسداري: المكون  .ج

 والتاب ة الوقائية المان ة الرقابة -الطويل واوةل القصير اوةل من لال وأادا  استراتياية -الرقمي للت ليم الزمنية

 .الرقمي الت ليم برام  تنحرافات ال قةية

 ذلك مثال الت ليمية للمؤسسة التنليمي وبالمناخ المحيطة البيئية للتحديات ودورية ةفوري لم الاات الرقمي الت ليم ويحتاج

 ومواةهة اليدوية واوخرى الرقمية ال مليات بين اتختناقات وم الاة الت ليمية، والمؤسسات البرام  بين التنسيق  رورة

 ه اليصوصية والدروس ال لمية المصنلات سرقة وماافحة الرقمي الت ليم على المتزايدة الطلبات

  (15، 6112، )قطيا :الرقمي التعليم أهدا  

 الماتمع فئات من عدد و بر اللرصة إتاةةو والماتمع اللرد مستوى على اللوائد من ال ديد تحقيق إلى تهد  رقمنة الت ليم

 على اتتلاق ص وبة أو تالمواصق ص وبة مثق   والزمان، الماان عوائق على تغل  ونه .والتدري  الت ليم على للحصول

 : منها .للمحا رة محدد وقت

أشكال التعليم  

 الرقمي

التعليم املتمركز  

حول أساليب  

 العرض  

التعليم املتمركز  

 حول التواصل  

التعليم املتمركز  

 حول املعرفة  

 

التعليم املتمركز  

   حول املتعلم

التعليم املتمركز  

حول أساليب  

 العرض  
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 .الت ليمية المواد إعداد في لديهم اليبرة وايادة الم لمين فاعلية مستوى تحسين (0 

 اتنترنت شباة طريق عن البحث أوراقو والليديو الصور على والحصول الم لومات مصادر إلى الوصول (6

 .الت ليمية ال ملية وإيضاح شرح في واستيدامها

 .والم لم للطال  اإللاترونية بصورتها الت ليمية المادة توفير (1

 م ينة مدارس على اةار   يا لهم المميزة الت ليمية الاوادر في النقص أن إذ مميزين، اوسات ة دروس توفير إماانية (5

 القطاعات ب ض يف والتدريبية او اديمية الاوادر في النقص ت ويض يمان  ما، الطقب من محدود ةزا منهم يستليدو

 هاتفترا ية الصلو  طريق عن الت ليمية

 القيام على يساعده  ما وقت، أي في للدرس الرةوع يستطيع ةيث بالدرس أ ثر والت مق اللهم على الطال  تساعد  (4

 داايزو التي اتلاترونية للمادة أو اتنترنت شباة على المتنوعة الم لومات مصادر إلى بالرةوع المدرسية بواةباته

 بالصوت مدعمة أصبحت ونها أطول لمدة بالم لومة يحتلظ الطال  بالتالي المت ددة، باومثلة مدعمة لطقبه اوستاذ

 .واللهم والصورة

 الوعي ايادةو للطقب، ال لمي الثقافي المستوى برفع ةمة فائدة له الت ليمية ال ملية في أساسي  ازا اتنترنت إدخال (2

 المستوى انحطاط إلى إت تؤدي ت مواقع على إاداره من بدت اإلبداع على القدرة لديهم ميين بما الوقت باستغقل

 .والثقافي اوخققي

 .وسهلة منلمة بطريقة والحاومية التربوية المؤسسات معالاام ات  تواصل (7

 (111، 2112 )وهيبة، :الرقمي التعليم أنماط 

 قصد للم لومات ال المية الشباة على الم تمدة الت ليمية والتقنيات الي اوس تلك في يتمثل وال ي: المباشر الرقمي التعلم (0

 .) ...المصنع القسم، (التدري  أو للت ليم والممارس الل لي الوقت في للمت لم ت ليمية مضامين إيصال

 المنلمة لحصصوا التدريبية الدورات ماموعة خقل من الت لم عملية في يتمثل ال ي واو :المباشر غير الرقمي التعليم (6

 ت مت ددة ظرو  وةود لحالة بالنسبة الرقمي الت لم من النوع ا ا وي تمد اامة وت ليمية تر ي  تتضمن بدوراا والتي

 .) المهنية البيئة في ال امل الاام ة، المدرسة، في التلمي  (المت لم لللرد الل لي بالحضور تسمح

 التعليمية البيانات رقمنة التعليم في اعتماد نحو الدافعة األسباب: 

 بالقمباتت، ذلك مع الت امل اوةوال من ةال بأي يمان وت منها بد ت  رورة عصرنا في الرقمي الت ليم نحو التوةه

 (65: 61، 6100الحللاوي، : )يلي ما ذ ر يمان اوسباب تلك بين من ول ل اوسباب عديد فر ته ذلك نحو والتوةه
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 :معلوماتال وتزايد المعرفي االنيجار .1 

 اوامية، غاية في ةديدة أخرى بدائل عن البحث ة ل ال ي اومر ايرته،مس عن عاةزة التقليدية اتالمؤسس أصبح ةيث

 .الت ليم الرقمي اتلاتروني بنلام اوخ  خاصة

 :التعليم على االجتماعي الطلب زيادة ه6

 على اتعتماد استلزم مما ذلك في زتعا ولانها ة،الزياد تلبية في التقليدية اتالمؤسس على ال  ا إلقاا إلى أدى وال ي

 .اللرص تاافؤ وتحقيق اتنتلامية والتدري  الت ليم فرص في زال ا ا ا سد تحاول ةديدة تربوية صيغ

 :السكاني اسنيجار ه1

 يديةالتقل المؤسسات عاز في أثره اوا ح   بات ةيث واتةتماعية، اتقتصادية المشاقت من عديد ظهور إلى أدى وال ي

 .الطقب لماموع الميتللة الت ليمية اتةتياةات تلبية في

 :اليرص تكافئ وتحقيق والتدريب التعليم بديمقراطية االخذ .4

 واإلماانيات القوى دعائم من ي تبر ال ي القومي، اومن مقومات من أصبح الت ليم ديمقراطية أن إلى الب ض أشار ةيث

 التقليدي، النلام ظل في والتدري  الت ليم ديمقراطية مبدأ تحقيق يان وت المحتملة، اراوخط  ل من الوطن تحمي التي واليبرات

 الت ليمه رقمنة بنلام وخ  ماسة ةاةة اناك ان يؤ د مما

 :المؤهلة التعليمية الكوادر توفير في القصور .5

 طلرة القادمة المرةلة تشهد أن وتبد الت ليم، لتطوير اوساسية المرتازات أةد وإعداداا الت ليمية الاوادر تطوير ي تبر

 خقل ومن تمع،الما في التنمية اةتياةات لمقابلة متبقة خطة وفق المطلوبة والتيصصات الت ليمية الاوادر إعداد ةيث من

 .المشالة ا ه على ل التغ يمان اتلاتروني الت ليم

 في الحديثة والم لومات اتتصال تانولوةيا ظيفوتو استيدام أسباب نلسها اي الرقمي، الت ليم اعتماد بأسباب القولو

 الت امل الص   من اصبح أنه القول يان لان للمت لم، والم رفية ال لمية الحاةات تنامي ذلك إلى يضا  اأيض   الت ليمية، ال ملية

 أ ثر وأصبح اليوم الماتم ات تغيرت  ما اتتصالية، التقنية وةيل التانولوةيا ةيل واو اوةيال، من  سابقه ليس ةيل مع

 من اادت وغيراا اتنترنت شباة وفرته وال ي ال الم على اتنلتاح أن  ما اليومية الحياة ايقاع في ارايب   اتسارع   وت ر  ات قيد  

، )دةمانييطبقونهه  ما تطبيق ةتى أو إليه وصل ما الى الوصول محاولة وبالتالي آخرين أفراد على وإطقعهم اتفراد فهم

6102 ،11) 

 :(2121، )حايك التحول الرقمي وتأثير اعتماد التقنيات الجديدة من قبل مؤسسات التعليم العالي 

عملية تطوير ة رية في طريقة عمل  ، وتُ د الرقمنةالرقمنة اي تحويل المنتاات المادية أو التناظرية إلى موارد رقمية

 ،دا  المؤسسة وال مقاالمؤسسة باستيدام التقنيات الرقمية الحديثة في توافق مع أا
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يمان لمؤسسات الت ليم ال الي نقل منتااتها وعملياتها إلى السحابة أو شباة افترا ية إلتاةة اللرصة للوصول إلى المزيد و  

ا إلى توفير التااليف أو تقليل اآلثار البيئيةه الرقمنة اي شال من أشاال إاالة المواد ل يسمح التحوي ،من ال مقا، باإل افة أيض 

 (هIoTإلى التقنية الرقمية للشر ات باتستلادة من اتتاااات الناشئة مثل البيانات الضيمة أو إنترنت اوشياا )

ا يتزايد تأثير الرقمنة على ةياة اوفراد وعمل المؤسسات، ةتى أنه أصبح ت له ليس من النادر أن تاد مؤسسة أو شيص 

"، وانا يتم اإلشارة إلى أنهم اوشياص ال ين ت األميون الرقميون“ مصطلح مما أوةد ،بالرقمنة" من قريٍ  أو ب يد"عققة 

ي مل التحول الرقمي على دم  التانولوةيا الرقمية في ةميع الاوان ،  ما  يلمون بايلية الت امل مع تقنيات الم لومات الرقميةه 

ة أمور أخرىه من أةل اتستلادة من التقنيات الناشئمما يتطل  تغييرات في مااتت التانولوةيا والثقافة وال مليات، من بين 

والتوسع السريع في اونشطة البشرية، يا  على المنلمات إعادة اختراع نلسها وتحويل ةميع عملياتها، وبحيث تضع أي 

 استراتياية اتبتاار في التانولوةيا وت ديل الثقافة المؤسسية  من أولوياتهاه

لتحول الرقمي او أساس الثورة الصناعية الراب ة، بسب  ما أةدثه من تغيير تانولوةي، من الناةية الزمنية، ي تبر او

من انا يمان للتحول الرقمي ومن خقل محو اومية الرقمية، إةراا ال ديد  نطقق اوا على اعتماد مهارات ةديدة لألفرادهينطوي 

تشمل مساةات الت لم الاديدة البيانات الضيمة وال  اا من التدخقت التي تسمح باستيدام الرقمنة على نطاق موسع، وبحيث 

انات الضيمة تسمح البي، وبالتالي (  موارد ت ليمية، مما يضيف قيمة إلى القضايا المترابطة في الت ليم ال اليAIاتصطناعي )

ا شيصللطقب با تشا  اتتاااات فيما يت لق بأسالي  التدريس الاديدة، مثل الت لم التايلي، ال ي يول ا من ةمع د ت ليم  ي ا مستمد 

اودوات على أن ياون التدريس بتاللة أقل،  ما ي زا قدرات  وتساعد ا هلقة بال مر أو ال ادات أو السلوكه بيانات الطقب المت 

ا للطال ، المستيدمين ويي ن ممن ناةية أخرى، تستيدم مؤسسات الت ليم ال الي ال  اا اتصطناعي لق ملل ا شيصي ا ميصص 

 ،للنااح في درةاتهم وشهاداتهم وتحديد المتقدمين او ثر اةتمات  أةل إ لاا الطابع الشيصي على عملية قبول الطقب، 

باإل افة إلى ذلك، تسمح ا ه التقنية، من بين أمور أخرى بمساعدة الم لم في تحديد تقدم الطال ، أو التحام في عملية التدريس 

 لهمهإذا تةظ أن اناك فاوة في ال

اعلنا ر طريقة ةياتنا وعملنا وتلمن ناةية أخرى، ت مل الروبوتات واوتمتة وغيراا من أدوات الت لم التانولوةي على تغيي

وبالتالي، تواةه المؤسسات الت ليمية التحدي المتمثل في الحلاظ على نلام الت لم ال ي ينل  ثقافة الت لم المستمر والت لم ال ي 

ا ا باإل افة إلى أن التحول الرقمي يمتلك القدرة على قيادة الت ليم ال ملي واإلبداعي، وي مل على شئة، الناتقوده التقنيات 

 لل ملية الت ليمية برمتهاهتضمين نماذج ت ليمية ةديدة للطقب والم لمين و

 المتطلبات( –األبعاد  -)الميفومالمدن الذكية  الثاني:المحور 

  الذكية:المدن  إلىمدخل 

مدن ال  ية عبر التاريخ مدن ذ ية إذ إنها باان  توفير اومن واومان للمواطنين ساامت بشال  بير في التقدم ت د ال

 ل واإلمبراطوريات، الحضاري وال لمي واتقتصادي والتااري للدو

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  صدار السادس والعشروناث والنشر العلمي | اإلالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                         22  

ISSN: 2706-6495 

ا إلى  تاات رات ةديدة ومناابتا إلىالقامة لتحويل اوفاار  امع بين الموارد البشرية والماديةال علىقدرتها  وذلك استناد 

ا إلى ا استناد   السوق الابيرة التي تمثلها لل ديد من ا ه المنتااته تاارية، وأيض 

وبإدارة ةسنة لغرض تحسين ةياة ساان المدينة وةماية بيئتها، وا ا  ال  ية مشروع تطويري مدعوم تقني االمدن تمثل و

يدام مل في مامل ةياة المدينة،  ما يمان استاعية إلةدا  تغيير شاالمشروع يتضمن أفاار ووسائل تانولوةية واقتصادية واةتم

وشباات  ، اميراتتلك التقنية الاديدة الشمولية إلدارة مؤسسة  بيرة بتطبيق طرق التحام اآلني بواسطة وسائل ذ ية، مثل 

س  اوو اع اآلنية اتصال، وتاميع م لوماتها وإدارة تلك الم لومات من مر ز يامع الم لومات، ويتصر  فيها بح

  (14، 6161، )ال ايليواتةتياةاته 

  الذكية:ميفوم المدن 

اتُ د المدن م أن اتستثمار  نوعية تصميم مدننا،  ما علىةد  بير  إلى، وتتوقف نوعية ةياتنا ن أ ثر المبتارات البشرية ت قيد 

 في المدن ال  ية المستدامة ي ني اتستثمار في اتماانية اتقتصادية والرخاا اتةتماعي والنوعية البيئيةه

نيت ذ ية ب المدن ال  ية بأنها اي مدينة ذات أداا ةيد بطريقة تطل ية تتميز بستة مميزات (021، 6102 )محمد،قد عر  و

ذ ي من اونشطة ال اتية واتستققلية والمواطنين ذوي الم رفة، والمدينة تصبح ذ ية عندما تقوم باتستثمار في رأس مزي   على

المال البشري واتةتماعي والنقل والبنية التحتية لقتصاتت الحديثة والنمو اتقتصادي المستدام ونوعية الحياة ذات الاودة 

  الحامهرد الطبي ية من خقل المشار ة في ال الية مع اإلدارة الحايمة للموا

 المدينة الى الرقمية المدينة من بدايه الم لومات تانولوةيا عصر نتاهاأ التي اتلاترونية التقنيات علىوت تم المدن ال  ية 

 مقا وقد والم لومات تللبيانا شملاو اتطار اي الم رفة نأ باعتبار الم رفية للمدينة وصلنا نأ لىإ اتفترا ية ثم اتلاترونية

 التقنيات على ت تمد المدن تلك ةميع نأ تبين وقد، خصائصها وتحديد المصطلحات له ه ملاايم بو ع الباةنين من ال ديد

 شباات عبر افترا يه وفراغات لألفراد تلاعلية خدمات تقدم وةمي ها تانولوةيا الم لومات عصر يقدمها التي الرقمية

 واليلليات التقنية اتتاااات لت دد انلر   ال  ية المدينة لملهوم الت ريلات من ال ديد فه ا ل ا الميتللة والتطبيقات الم لومات

 :ومن تلك الت ريلات ما يلي اتةتماعية

 ور يزة بيئة، اةتماعيه، ر يزة، تقنيه ةر يز ية:أساس ر ائز ثقثة على يرتاز عمراني تامع: بأنفا الذكية المدينة  تعر

 ثقثة وتضم البيئية، والمدينة ةالم رفي والمدينة ،الم لوماتية / يةاتفترا  المدينة واي: واةدة في مدن ثق  فهي وبالتالي

 ( 6، 6102، ال راقي، )القا ي .، واوفرادالبيئة الم لومات، اي رعناص

 الوسائل من وغيراا واتتصاتت الم لومات تانولوةيات است مال على ت مل التي : بتلكالمستدامة الذكية المدن تعر  ما 

 الحا رة اوةيال اةتياةات تلبية  مان مع المنافسة، على والقدرة الحضرية واليدمات ال مليات و لااة الحياة نوعية لتحسين

 (72، 6161 مرابا،والبيئيةه ) واتةتماعية اتقتصادية يت لق بالاوان  فيما والمقبلة

 اآلتي:مو حة بالشال :  ما اي بيئي أساس اةتماعي، أساس تقني، أساس :اي اسيةأس عناصر ثقثةالمدينة ال  ية  تضم
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 الحقيقية الذكية للمدينة المكونة ( العناصر2شكل )

 الشباات واتتصاتت، الم لومات بتقنيات تزود ةيث  ية،اوافتر رقمية مدينةبأنها  :التقنية الناةية ت ر  منف

 عن عبارة أنها  ما نية،اال مر البيئة من أساسية عناصر تشال بحيث اتستش ار، أةهزة اتشبا  ي،ااتفتر الواقع القسلاية،

 أو ال  ية، نيةاال مر ةرولإلدا ال  ي، الماتمع لتشغيل نلام باعتباراا الواق ية المستقبلية للمدينة الطبقات مت دد رقمي تمثيل

 ( .(Abdoullaev, A. 2011 .الرقمية البيئية ال  ية البيئات

 واستيدام البيئية، التقنيات الطاقة، لتوايع شباات فيها تتوفر ةيث ،بيئي ا صحية مدينة البيئية: اي الناةية وت ر  من

 .المتاددة الطاقة موارد

 وتتمتع الم رفية، النشاطات على تر ز ةيث وم رفية، وابداعية ذ ية مدينة نهاأ اتةتماعية: الناةية من  ما ت ر 

 الرقمية التحتية والبنية الم رفة، إنشاا مؤسسات د،ااوفر إبداعية على أساسي بشال ت تمد  ما واإلبداع، الت ليم من عالية بنسبة

 .الم رفة وادارة لقتصاتت

 والشياات السرعة ال الية  الشباات التانولوةية التقنيات تست مل ومتاامل شامل نلام اي ال  ية فالمدينة النحو ا ا وعلى

 التقدم يستاي  ال ي تأمر لألنترنت المتنوعة واليدمات المحمولة للهواتف التطبيقات ال  ية عن ناايك قسلاية،وال السلاية

 الاهرباا توفير خقل من اوا ح   ويبدو والبيئية، الثقافية ةوانبها وخاصة واتةتماعية، اتقتصادية اللرو  ويحسن ال مراني

 النلقات من وييلض الحياة، باودة يؤرق ال ي اومر النلايات، وةمع المياه تيداماس السيارات، ومواقف المرور ةر ة وإدارة

ه التنمية استدامة يؤيد و  لك اتقتصادي والنمو اتستثمار على يشاع بما للمدينة، المؤسساتية الالااة من ويزيد والوقت،

  ما يبين ا ا الشال بنية المدينة الرقمية ال  يةه (56، 6161، )بومديان

  :مرتكزات المدن الذكية 

 (2، 6105: )ال بود، محاور أرب ة على ال  ية المدن تر ز

 المدينةالمعرفية مدينة البيئية ال

 املدينة الرقمية 

المدينة الذكية 

 المستدامة 
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 :الحضاري التوسع (0 

 ةضري نطاق داخل اووصال مترابطة متلاعلة ال  ية فالمدن محيطها، عن المدينة ان زال على بالقضاا المحور ا ا يرتبا

 .متضامنة مدينة أمام ا لناي مما المدينة، في والت اون التواصل ةسور مد على قادر عريض

 :الرقمي االحتواء  (6

 تقنيات من تحتاةه بما المدينة مؤسسات وتزويد فيها، لل يش للمواطن، اوساسية التانولوةيا توفير على ال  ية المدن ت مل

 .المدينة أطرا   ل بين الشامل، اتتصال تضمن  ما وتاارية، ةاومية خدمات إلنتاج تحتية وبنية

 :البتكاروا المعرفة  (1

 في اوعمال ريادة على التحليز ثم اتتصال بشباة المواطنين ربا إلى التطرق دون من ذ ية مدينة عن الحديث يمان ت

 القانونية اإلةرااات تبسا ةديثة بإدارة ال امة الحياة وتطوير لل مل فرص خلق شأنه من ال ي اومر اتبتاارية، القطاعات

 هالمدينة ااداار في واإلبداع والبحث ةالم رف إلى وتلاأ والتنليمية

 :البشري الرأسمال  (5

 يترت  ال ي اومر تانولوةية، بم ار  ومزودة متيصصة لالااات ةاملة ماونة، عاملة قوى وةود ال  ية المدن تستدعي

 .بالمدن والتدري  الت ليم مناا  في  برى تغيرات إةدا  عليه

 الذكية المدينة أبعاد :(Giffinger, Fertner, Kramar, Kalasek.Pichler-Milanovic, Mei-jers, 2007) 

 الحياة، نوعية الطبي ية، الموارد اتقتصاد،  النقل، التقليدية، ال مراني والنمو التنمية بنلريات ال  ية المدينة أب اد ترتبا

 .التشار ية

 :ال  ية للمدينة مميزة أب اد ستة تحديد يمانو

 ذكي اقتصاد (Smart Economy): الدولية، وال ققات ال مل سوق مرونة مثل ال وامل من بماموعة بدوره يرتبا 

 .اتقتصادي المستوى رفع في والتقنيات ال لمي البحث دور تل يل إلى باإل افة

 ذكية حياة (Smart Living): منها للحياة، ةيدة نوعية توفير في تسهم التي واونشطة الل اليات من ماموعة تضم 

 .ةيدة نوعية ذات مباني وتوفير الصحي، النلام ةودة على والتأ يد والسياةية، الت ليمية، الثقافية، الل اليات

 ذكية بيئة (Smart Environment): الطبي ية الموارد إدارة مثل ال وامل من بماموعة ذ ية بيئة توفر يرتبا 

 .التلو  مستوى وتقليل البيئة وةماية

 أذكياء أشخاص (Smart People): وال مل دااوفر لدى الثقافة من الاافي المستوى توفر ذ ية مدينة إنشاا تطل ي 

 .لديهم اإلبداع مستوى ايادة على
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 الذكي التنقل (Smart Mobility): نقل أنلمة إلنشاا بالتقنيات النقل منلومة ربا على ذ ي نقل نلام توفير ي تمد 

 .ومستدامة آمنة

 ذكية حكومة (Smart Governance): الحاومية اليدمات وتوفير التقنيات خقل من الحاومي ال مل منلومة ويرتط 

 .اإللاترونية القنوات عبر

 (Komninos,2008) :الذكية المدينة مكونات

 :ـب ال  ية الماونات تحديد يمان

 .الشباات (0

 .البيانات قاعدة (6

 .التطبيقات (1

 .اإللاترونية اليدمات (5

 

 الذكية المدن التقنية متطلباتال: 

 ال ناصر من ماموعة من وتتاون ال  ية، المدن تنمية أساس واتتصاتت الم لومات بتقنيات المتمثلة التحتية البنية ت تبر

 للشباات بالنسبة أما التحام، المطلوب من المستوى لتلبية المستيدمة اتستش ار، بأةهزة ال ناصر ا ه تتمثل بشباات، بطةاالمتر

 مع الشباات ا ه تت امل الصناعية، اوقمار ديو،االر ةزمة البصرية، اوليا  تتصالية،ا الروابا من متنوعة ماموعة فتضم

 البيانات ةمع والشباات التقنيات ا ه خقل من ويتم واس ة، فيةاةغر مناطق في المواعة اتستش ار وأةهزة قبة،االمر م ابر

 .البرمايات من ماموعة خقل من م الاتها تتم التي
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 (Al-Ahmadi,2009) :منها اللرص، من ال ديد ماوناتال ا ه تتيح 

 المدن  من ف الة اتصاتت تأمين. 

 اليدمات لتقديم ةديدة طرق تطوير. 

 الحاومة مع الت امل تسهيل. 

 للت ليم ةديدة فرص خلق. 

 (11 ،6101 )صادق، :اي المتطلبات وا ه

 السلكية ،سلكية (النطاق واسعة الشبكات ( 

 اتستاابة لدعم التحام،  زامر إلى المتنوعة، والتقنيات اتستش ار أةهزة من البيانات لنقل النطاق ةواس  الشباات تستيدم

 دااوفر ماموعات بين والم لومات البيانات لتبادل آلية تقدم  ما ال  ية، المدينة ماونات من أساسي ماون تشال والتي ال اتية

 .سلاية وت سلاية ااتشب إلى النطاق واس ة الشباات وتقسم والمؤسسات،

 :النطاق واسعة السلكية الشبكات (1

 بصرية أليا  شباات (Optical Fiber) 

 الم لومات من اائل  م إرسال يمان ةيث اائلة، بيانات نقل س ة ذات بأنها وتتميز السلاية، اتتصال شباات إةدى تمثل

ا عالية وبسرعة خقلها، من  عالية فنية  وادر إلى وتحتاج التر ي ، عند عالية اتبتدائية الاللة أن إت، اقتصادية أنها  ما ،ةد 

 ,Cyperjaya الشباات ا ه تستيدم التي المدن ومن واإلنترنت، الحاسوب شباات في البيانات لنقل وتستيدم التدري ،

Startford, Liverpool  

 الرقمي المشترك خا شباة (Digital Subscriber Line) DSL: 

 إلى الهاتف محطة من اليا طول أن سلبياتها من ،ال ادية الهاتف شباات خطوط عبر الرقمية اليدمات توصيل ي ني

 .البيانات لنقل الابيرة الم دتت في مؤثر عامل المشترك

 (2111،11، )صادق: Wi- Fi (FidelityWireless) :النطاق واسعة الالسلكية الشبكات (2

 اوسقك منبدت   الم لومات لتبادل ديوار ال موةات الشباة ا ه دمتستي ،) والسرعة الدقة اللائق القسلاي )البث  

 .البيانات واستقبال نقل في عالية سرعة وذات والحواةز، ناالادر قااختر على قادرة أنها  ما والاابقت،
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 التغطية قةوتسمى منط ،(Access Point) الوصول نقاط يسمى ما عبر ال امة اوما ن في تسلايا   اإلنترنت خدمة وتقدم 

(Hot Spot) ال شباة تاون موقع أي واي، wi- fi 21 -54 بين ما وحايتر الشباات له ه التغطية نطاق لقستيدام، متاةة 

 - :تهاامميز من اليارج، في ترا يلومت عدة إلى وتصل الداخل فيا متر  

 لألسقك تمديدات إلى تحتاج ت فهي وسهلة، سري ة شبااتها إعداد عملية. 

 اتتاااات باميع فيها اوةهزة تحريك يمان. 

 طريق عن اتتصال سرعة تصل Wi-Fi الثانية في ميغابايت 54 إلى. 

 شباات إعداد Wi-Fi السلاية الشباات من أرخص. 

 اوثرية المواقع (فيها  ابقت تمديد يص   أما ن في تر يبها الممان من ( 

حدود، ويمان أن تستيدم لقتصال باإلنترنت عبر الشباة القسلاية إت أنها تستهلك الطاقة بشال  بير، وماال تغطيتها م

 الم طيات، لتبادل وذلك التغطيةالمحلية، أو لقتصال بين الحواسي  بشال مباشر في ةال تواةد الحواسي  في نلس ماال 

 (Kuala Lumper, Singapore, Groningenمنها: ) الشباات، ا ه المدن من ال ديد وتستيدم

 (55، 6101 )صادق، :التقنية لمناطق التقنية اتالمتطلب 

 وانتاةها المنتاات وتمويل الشر ات، وتأسيس والتطوير، والبحث، اإلنتاج، خقلها من باايتر التي البيئة ا ه تاوين يتطل 

 .متقدمة وخدمات ةديثة تحتية بنية توفر وتسويقها،

 لقنتقال خطة تو ح وا حة رؤية لصياغة متاامل قومي قنيت علمي نلام اي التقنية مناطق بأن القول يمان وبالتالي

 .مضافة قيمة ذات تقنية وخدمات منتاات إنتاج طريق عن الم رفي اتقتصاد إلى تيايااتستر

 الذكية المدينة تطبيقات: 

  الت ليم عن ب د أو الت ليم اتلاتروني(E-Learning:) 

 ليم اوطر البشرية وأامية الت لم المستمر فيها، ويمثل الت لضرورة تأايلا إن لتطبيقات الت ليم اإللاتروني أامية خاصة نلر  

 اإللاتروني قطاعا  ااما ، فللت لم والمهارات دور اام في اتقتصاد القائم على الم رفةه

ماان ( بنلس خصائص الواقع الحقيقي باستثناا وةدة الVirtual Realityاتفترا ي )ويقصد به نقل المت لم إلى الواقع 

أي إماانية تلقي المحا رات من مصدر ب يد عن  (6112اين الدين، أخرىه )في ةميع الحاتت ووةدة الزمان في ةاتت 

  ( (Real Time Application ماان المحا رة بنلس السرعة ونلس امن التنلي 
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 (55، 6101، )صادقينقسم الت ليم عن ب د من ةيث النقل إلى نوعين: و 

 ةيث ياون اتتصال والتلاعل في الوقت الحقيقي بين المحا ر والطال ه (:Synchronous Delivery)نقل متزامن  (0

 يتم توفير المحا رات بواسطة الليديو في وقت تةقه (:asynchronous Delivery)النقل الق متزامن  (6

 ثل الماتباتهم على الشباة لمتاةة ما يتضمن الت ليم عن ب د إماانية الوصول إلى مواقع البحث ومصادر الت ليم والت لم ا

 (6112الدين،  )اين

 (45، 2111 )صادق،اسلكتروني:  التعليم لتطبيق التقنية المتطلبات 

 مباشرة والصورة الصوت نقل إماانية تتيح التي (Video Conference) وتقنية واتتصاتت، الم لومات وشباات تقنيات

 اترسال وياون "..والندوات تاالمؤتمر " لنقل تستيدم فهي تطبيقات عدة ولها ت،مسافا بينها تلصل مواقع، عدة إلى موقع من

 هقبةاالمر وشاشات تاالاامير اي الرئيسية اإلرسال ووسائل ،اومباشر   تلاعلي ا واتستقبال

 الموجفات،) المواصية المعيارية المقترحة لتحقيق متطلبات رقمنة التعليم العالي العماني في ضوء تقنيات المدن الذكية 

 :والتطبيقات(

ل الي في الت ليم ا في  روا اودبيات والدراسرات السابقة قام الباةث بإعداد مواصلة م يارية تتضمن متطلبات رقمنة  ه0

 اي:وةاات في ثقثة أب اد رئيسة  ؛ال  ية وا تقنيات المدن 

 ال مانيهموةهات التحول الرقمي في الت ليم ال الي  األول:البعد 

 .لتحقيق تحول رقمي ناةح 6111التقنيات الناشئة الحديثة في استراتياية عمان الرقمية  ثاني:الالبعد 

 ه6111المحاور اتستراتياية والتماينية إلستراتياية عمان الرقمية  الثالث:البعد 

تم   ية،ال  ن للوقو  على مردى مقئمرة المواصررررررلرة لتحقيق متطلبرات رقمنرة الت ليم ال رالي ال ماني في  رررررروا تقنيات المد ه6

بجميع الجفتات المعنيتتة بتالتعليم العتتالي  القرارمتختذو من عر ررررررهرا على السرررررررادة اليبراا المحامين؛ المتمثلين في عينررة 

ا( 04) عددااالعماني،   عمانهالم نية بسلطنة  الت ليمية ميتلف الهيئاتمن  فرد 

 لتحقيق متطلبات رقمنة الت ليم ال الي المواصررررلة تم ةسرررراب نسرررر  اتتلاق بين السررررادة اليبراا المحامين على مدى مقئمة ه1

 : (Cooper,39) وبروفق ا لم ادلة  ال  ية،ال ماني في  وا تقنيات المدن 

     111نسبة االتياق =   عدد مرات االتياق على عدد مرات االتياق + عدد مرات عدم االتياق 
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 متمثلة فيما يلي:  يارية؛المعالمواصية وةاات نتائ  نس  اتلاق المحامين على       

 ( 1جدول رقم )

 يوضح نسب األتياق بين المحكمين على البعد األول من المواصية المعيارية 

 م

 األول:البعد 

موجفات التحول الرقمي في التعليم 

 العالي العماني

األهمية 

 النسبية

 مدى مالئمة المتطلبات
مدى مالئمة مؤشرات 

 تحقيق التحول الرقمي
أسباب عدم 

لمالئمة ا

وإمكانية 

 التعديل
 مالئم

مالئم 

إلى 

 حد ما

غير 

 مالئم

نسبة 

االتياق 

)%( 

 مالئم

مالئم 

إلى 

 حد ما

غير 

 مالئم

نسبة 

االتياق 

)%( 

1 

تفتد  استتتتتتتراتيجيتتة عمتتان الرقميتتة 

إلى إرستتتتتتتاء القواعتتد للتحول  2111

وتغييرات الثورة الصتتتتتناعية  الرقمي

 الرابعة التي تشفدها السلطنة

٤.١% 05 0 - 27% 05 0 - 27%   

2 

تفتد  استتتتتتتراتيجيتتة عمتتان الرقميتتة 

إلى تحقيق الريادة في التحول  2111

الرقمي واالبتكتتار لتعزيز االقتصتتتتتتتاد 

 عوازدهار المجتم

٤.١% 01 6 - 21% 01 6 - 21%   

   %21   %22 البعد األول

 

 ( 2جدول رقم )

 المواصية المعيارية  يوضح نسب األتياق بين المحكمين على البعد الثاني من

 م

 الثاني:البعد 

التقنيات الناشئة الحديثة في 

 2111استراتيجية عمان الرقمية 

 لتحقيق تحول رقمي ناجح

األهمية 

 النسبية

 مدى مالئمة المتطلبات
مدى مالئمة مؤشرات 

 تحقيق التحول الرقمي
أسباب عدم 

المالئمة 

وإمكانية 

 التعديل
 مالئم

مالئم 

إلى 

 حد ما

 غير

 مالئم

نسبة 

االتياق 

)%( 

 مالئم

مالئم 

إلى 

 حد ما

غير 

 مالئم

نسبة 

االتياق 

)%( 

   %21 - 6 01 %27 - 5 00 %١.٠ الذكاء االصطناعي 1

   %27 - 5 00 %27 - 0 05 %٤.٤ سلسلة الكتل 2

   %21 - 1 06 %21 - 1 06 %١.٠ البيانات الضخمة 1
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   %27 - 0 05 %27 - 0 05 %1ه0 المدن الذكية 4

   %21 - 1 06 %27 - 5 00 %١.٠ الروبوتات 5

   %21 - 1 06 %21 - 6 01 %1هIOT 0إنترنت األشياء   6

  %21 - 6 01 %21 - 1 06 %٤.٤ الواقع االفتراضي والمعزز 7

   %22  %21 البعد الثاني

 ( 1جدول رقم )

 عيارية يوضح نسب األتياق بين المحكمين على البعد الثالث من المواصية الم

 م

 الثالث:البعد 

المحاور االستراتيجية والتمكينية 

  2111سستراتيجية عمان الرقمية 

األهمية 

 النسبية

 مدى مالئمة المتطلبات
مؤشرات مدى مالئمة 

 تحقيق التحول الرقمي
أسباب عدم 

المالئمة 

وإمكانية 

 التعديل
 مالئم

مالئم 

إلى 

 حد ما

غير 

 مالئم

نسبة 

االتياق 

)%( 

 مالئم

مالئم 

إلى 

 حد ما

غير 

 مالئم

نسبة 

االتياق 

)%( 

   %21 - 6 01 %21 - 6 01 %٤.٠ مجتمع رقمي شامل 1

2 
تتنميتتتة قتتتدرات المجتمع ومفتتتارات 

 األفراد
١.٠% 00 5 - 27% 06 1 - 21%   

   %27 - 0 05 %27 - 0 05 %2ه0 الحكومة اسلكترونية 1

   %27 - 0 05 %21 - 6 01 %7ه0 نمو قطاع التقنية  4

   %21 - 1 06 %21 - 1 06 %5ه0 المعايير واالمتثال 5

   %27 - 5 00 %21 - 1 06 %0ه0 األمن السيبراني 6

  %21 - 1 06 %21 - 6 01 %1ه0  رقمنة البنى التحتية 7

   %22   %22 البعد الثالث
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 ( 4جدول رقم ) 

  معياريةأبعاد المواصية اليوضح نسب األتياق بين المحكمين على 

 أبعاد المواصية المعيارية

 نسبة االتياق )%(

 المتطلبات 
مؤشرات تحقيق 

 التحول الرقمي

 %21ه20 %27ه20 العماني.موجفات التحول الرقمي في التعليم العالي  األول:البعد 

 2111التقنيتات الناشتتتتتتئة الحديثة في استتتتتتتراتيجية عمان الرقمية  الثتاني:البعتد 

 .ناجحلتحقيق تحول رقمي 
 %16ه21 %66ه21

المحتاور االستتتتتتتراتيجيتة والتمكينيتة سستتتتتتتراتيجيتة عمان الرقمية  الثتالتث:البعتد 

2111. 
 %47ه20 %25ه20

 %22.16 %22.15 إجمالي

 

 %27م يارية تراوةت ما بين )المواصلة الول السابقة أعقه أن نس  اتتلاق بين المحامين فى مؤشرات يتبين من الادا

لمقياس ثقثى متدرج،  ما تراوةت  فى مدى المقئمة وفق ا، ومؤشرات تحقيق التحول الرقمي( )المتطلبات ( لال من27% -

 بين:نس  اتتلاق لألب اد ما 

 ،للمتطلبات( %66ه21 - %27ه20) -

 الرقمي،لمؤشرات تحقيق التحول  (%16ه21 - %47ه20) -

 هلمؤشرات تحقيق التحول الرقمي (%12ه26و)، تطلباتللم( 14ه26 ما بلغت نسبة اتتلاق للمواصلة الم يارية  ال )  -

 والمقترحات: توصياتال

ستراتياية عمان إل والتماينية( )اإلستراتيايةتضمين اليط ة اتستراتياية لتطوير منلومة الت ليم ال الي ال ماني اوب اد  ه0

 صادي،اتقتورقمنة قطاعات التنويع والتي تستهد  اتستثمار المتواان للمورد البشري من خقل أتمتة  ،6111الرقمية 

يئة بشال فوري بما يناس  اةتياةات المستليدين والب وتيصيص اليدماترصد آلية تلقائية للحياة المدنية،  وإنشاا أنلمة

 .المحيطة والمناسبات الميتللة

ل ماني في الت ليم ال الي ا لتحقيق متطلبات رقمنة الحالي؛اعتماد المواصلة الم يارية المقترةة التي توصل إليها البحث  ه6

 يهالهوة بين الواقع والمأمول في نلامنا الت ليم في تقليص، مما يسهم والتطبيقات( )الموةهات، وا تقنيات المدن ال  ية 
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ام الت ليم مما يُحسِّن  لااة وف الية نل ال ماني،نشر ثقافة التحول الرقمي في المؤسسات والهيئات الم نية بالت ليم ال الي  ه1 

 وبما يلبي اةتياةات سوق ال مل في عصر الثورة الصناعية الراب ةه وميرةاته،ال الي 

بهد  تأايلهم وإعدادام  التيطيا إلعداد برام  تدريبية للمورد البشري باميع مؤسسات وايئات الت ليم ال الي ال ماني، ه5

 .اتصطناعي ال  اا وتطبيقات الاديدة، التقنيات الرقمية والتانولوةيات أةد  لتطوير واستيدام

 تاون المدن أن يوة  مما ال امة، اتستراتياية أادا   وا على مدينة لال واوادا  اوساسية أامية تحديد الرؤية ه4

 الشاملةه الوطنية اتستراتياية من ةزاا   ال  ية

هيئات الم نية المؤسسات وال يا  اوخ  ب ين اتعتبار توفير المتطلبات التقنية للمدن ال  ية من الشباات والتقنيات داخل ه2

 ال مانيهبالتيطيا لتطوير الت ليم ال الي 

 رورة و ع خطة متااملة ل ملية الرقمنة، يراعي فيها ت ميم البرام  والحواسي  الحديثة باميع مؤسسات الت ليم ال الي  ه7

التقني ا بة التقدم الم رفي ووتحسين سرعة تدفق اتنترنت، واعتماد وسائل وتقنيات الت ليم اتلاتروني المت ددة لمو

 الهائلينه

 

 المراجع

 أوال: المراجع العربية: 

المجلة العربية للتربية تأصيلية،  رؤية :ال ربي الوطن في الرقمي الت ليم (: تحديات6161ةسن )أةمد، إسماعيل عثمان  -

 ه06واآلداب، ع وال لوم للتربية ال ربية ، المؤسسةالنوعية

 ،(: مقتضيات التحول إلى الت لم الرقمي الموةه لصغار السن في الوطن ال ربي6102إبراايم )بن  اإلقبالي، ةامد بن أةمد -

 ه22،  لية التربية، ةام ة سوااج، جالمجلة التربوية

مجلة اسدارة الم رفة،  ماتمع لتحقيق  متطل  المصرية الاام ات في الرقمي التحول (:6102أةمد )أمين، مصطلي  -

 ه02، ع4الت ليمية، س واإلدارة المقارنة للتربية المصرية ، الام يةالتربوية

اإلنسان،  ةقوق وةماية اإللاترونية ئماالار ماابهة في الحديثة ئراالاز تيايةاإستر :ال  ية (: المدن6102محمد ) أمين، نابي -

 ساتاللدر ال ربي طياالديمقر وآفاق(، المركز واقع (هنةاالر تاالتغير ظل في الذكية المدنأعمال المؤتمر الدولي "

 مه6102مارس  11و 62ألمانيا، يوم _ واتقتصادية، برلين والسياسية تيايةااتستر

(: واقع التحول الرقمي في المؤسسات 6161وال وفي، علي بن سيف ) ،والحراصي، نبهان بن ةار  ،نوال بنت علي البلوشية، -

 :ىل، متاح ع0، عمجلة دراسات وتكنولوجيا المعلومات،ال مانية

 https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2020.2?crawler=true 

، المؤسسة ية للتربية النوعيةالمجلة العربالت ليم،  واندسة صناعة في والرقمنة التانولوةيا (: دور6102يوسف )بن نافلة،  -

 ه7واآلداب، عال ربية للتربية وال لوم 

http://www.ajrsp.com/
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، واسدارية القانونية للدراسات المنارة مجلةبالمغرب،  ال  ية المدن ملهوم وتاسيد القانوني ( اإلطار6161محمد )بومديان،  - 

 ر وان ال نبي، عدد خاصه

ة ، المؤسسالمجلة العربية للعلوم التربوية والنيسيةونلري، (: الت ليم الرقمي: مدخل ملاايمي 6102عادي )ةامد، سهير  -

 ه7ال ربية للتربية وال لوم واآلداب، ع

: ى، متاح علالتحول الرقمي واسدارة المستدامة في مؤسسات التعليم العالي( :6161ةايك، ايام ) -

http://blog.naseej.com/topic/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D

8%A7%D9%85%D8%A9 

 البحو  ، دائرةالعربية الغر  اتحادالثانية،  الرقمية الثورة متطلبات لموا بة الت ليمية المناا  (: تحديث6102علي )ةدادة،  -

 اتقتصاديةه

 القاارةه ال ربي، اللار دار ،0 ط ،متتحدثة تطبيقات االلكتروني التعليم :(6100) محمد مسال الحللاوي، وليد -

 للعلوم العربية المجلةللمت لم،  والم رفية ال لمية والرغبات الحاةات تلبية في الرقمي الت ليم (: دور6102سمير )دةماني،  -

 ه2، عواآلداب وال لوم للتربية ال ربية ، المؤسسةوالنيسية التربوية

 (ه4، ال دد )المجتمع مجلة اسناسة وعلوم(: ةودة الت ليم الرقمي، 6102رفيقة، ييلف ) -

 إلى مقدم بحث .والتدريس التربوي  ااسشر في وتوظييفا االلكتروني التعليم أدوات .(6112محمود ) محمد الدين، اين -

 .الس ودية ال ربية المملاة /الرياض والت ليم، للتربية ال امة اإلدارة اوول، اإللاتروني الت ليم ملتقى

تقهقر منهاي، أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر:  أم م رفي تقدم الرقمي الت لم ل صر (: التحول6102)الزين، أميمة سميح  -

 ، مر ز ةيل البحث ال لمي، طرابلسهالتعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية

والبيئة،  التيطيا ، قسمرسالة ماجستير، "دمشق :دراسية ةالة "ل  يةا المدن تيطيا مناا (: 6101رياض )صادق، خلود  -

 السوريةه ال ربية دمشق، الامهورية الم مارية، ةام ة الهندسة  لية

ة مجلة األكاديمية للعلوم اسنساني(: الثقافة الم لوماتية ودوراا في تنمية اوستاذ الاام ي، 6107الحميد )عامر، عبد ال زيز عبد  -

 ، الازائره01، ععيةواالجتما

 ه6ط ال ايبان، مطب ة ،الحكومية االلكترونية للتعامالت العملي التطبيق الذكية الحكومة :(6105ناصر ) بن ال بود، فهد -

 للدراسات المستنصرية مجلةال ربية،  البقد في المستدامة ال  ية المدن تطبيق (: مااتت6161ربيع )ال ايلي، محمد صالح  -

 ه71والدولية، ع ال ربية للدراسات المستنصرية مر ز - المستنصرية ، الاام ةةوالدولي العربية

 الثورة عصر في ال ملية والتاارب اوساسية الملاايم :ال مل سوق ومهارات الرقمي (: الت ليم6102أةمد )عزمي، إيمان  -

 ه7واآلداب، ع وال لوم للتربية ال ربية ، المؤسسةاالنسانية والدراسات لآلداب العربية المجلةالرقمية، 

 العالمي مجلة التربية، المجلس واآلليات، المتطلبات :المصرية للاام ات الرقمي (: التحول6100)علي، أسامة عبد السقم  -

 ه11، ع 05الت ليمية، م   واإلدارة المقارنة للتربية المصرية الام ية - المقارنة التربية لجمعيات

الراب ة،  الصناعية الثورة تحديات لمواةهة المصرية بالاام ات الحو مة مبادئ يل(: تل 6161عباس )علي، شيماا علي  -

  ه72،  لية التربية، ةام ة سوااج، جالمجلة التربوية
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: ى، )عماننا( البوابة الرسمية لليدمات الحاومية اإللاترونية متاح عل6111عمان الرقمية  - 

https://oman.om/wps/portal/index/DigitalOman2030/!ut/p/a1/hc7JDoIwEAbgZ_HAlRmsEvF

GQlxY0uCKvRgwWDBASUEb314kXkxc5vZPvj8zwCACVsW3nMdtLqq4eGZmHmlomMa

luCokfnZIzh0l8Rb2sQpNiBQwfwy9j4r78H1hOCc0RqLQNvE9g4JLuZa_kmcZzRC_w4sY4

-MB4IZL

5YNdJWTCgcn0nMpU6lfZrbO2rZuphhoqpXQuBC9S_SRKDT9VMtG0EL1LqMsILyOW3J

 U9eACDz6Qw/dl5/d5/L0lKQSEvUUt3RS80RUkhL2Fy/ 

 استدامة الى التحول فى ودوراا ال  ية المدن خصائص (:6102) إبراايم وال راقى محمد ،الحايم عبد ناي  القا ي، أةمد -

 :ى، متاح علوالتكنولوجيا والفندسة العمارة :في وليةالد المجلة المصرية، المدينة

https://press.ierek.com/index.php/Baheth/article/download/214/pdf  

 .الثقافة ارد عمان، ،والتقويم التدريس وطرق الحاسوب (:6112غسان ) ،قطيا -

 الت ليم نحو التحول  وا فى الثانوية المرةلة م لمى لدى الم لوماتية الثقافة (:6102)محمد، عبد الرةمن أبو الماد ر وان  -

 ه007، ع11التربية، ةام ة بنها، م  ،  ليةالتربيةمجلة كلية ميدانية،  دراسة :الرقمى

 لماتبة ةالة دراسة ال  ية: المدن اقامة دعم في ودوراا ال  ية اتالماتب (: تانولوةيا6102محمد )محمد، علي عبد المحسن  -

 والم لومات للماتبات المصرية ، الام يةوالمعلومات المكتبات لعلوم الدولية المجلةالرياض،  بمدينة ال امة عبد ال زيز

 ه0، ع2واورشيف، م 

اا في دعم اقامة المدن ال  ية: دراسة ةالة لماتبة (: تانولوةيا الماتبات ال  ية ودور6102محمد )محمد، علي عبد المحسن  -

الام ية المصرية للماتبات والم لومات  المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات،ال امة بمدينة الرياض،  عبد ال زيز

 ه0، ع2واورشيف، مصر، م 

ذ ية،  مدن نحو خضراا بوظائف وةيةاإلياول للنلم مستدامة إدارة :اوخضر اإلقتصاد (: مقاربات6161ةميلة )مرابا،  -

 ، ر وان ال نبي، عدد خاصهواسدارية القانونية للدراسات المنارة مجلة

مؤسسة ال ،الطيلالمجلة العربية لالعالم وثقافة الت ليم الرقمي في ظل التحديات الم اصرة،  (:6102خليلاتي )وايبة، الاواي  -

 4مصر، ع واآلداب،ال ربية للتربية وال لوم 

مؤسسة ، الالمجلة العربية لإلعالم وثقافة الطيل(: الت ليم الرقمي في ظل التحديات الم اصرة، 6102خليلاتي )يبة، الاواي وا -

 ه4ال ربية للتربية وال لوم واآلداب، ع
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 (1ملحق ) 

 مواصية معيارية لتحقيق متطلبات رقمنة التعليم العالي العماني في ضوء تقنيات المدن الذكية 

 (والتطبيقات موجفات،)ال

ئيسرررة ؛ وةاات في ثقثة أب اد رالت ليم ال الي في  ررروا تقنيات المدن ال  ية تتضرررمن المواصرررلة الم يارية متطلبات رقمنة    

 اي:

 موةهات التحول الرقمي في الت ليم ال الي ال مانيه البعد األول:

 .لتحقيق تحول رقمي ناةح 6111الرقمية التقنيات الناشئة الحديثة في استراتياية عمان  البعد الثاني:

 ه6111المحاور اتستراتياية والتماينية إلستراتياية عمان الرقمية  البعد الثالث:

 لتالي:اوتتحدد اوب اد الثقثة للمواصلة الم يارية )المتطلبات التقنية، ومؤشرات تحقيق التحول الرقمي(، بالادول    

 (4جدول )

 مواصية المعيارية لتحقيق متطلبات رقمنة التعليم العالي العماني في ضوء تقنيات المدن الذكيةيوضح األبعاد الثالثة لل

 )المتطلبات التقنية، ومؤشرات تحقيق التحول الرقمي( 

 مؤشرات تحقيق التحول الرقمي المتطلبات  الب د

 الب د اوول:

موةهات 

التحول 

الرقمي في 

الت ليم ال الي 

 ال مانيه

اية عمان الرقمية تهد  اسرتراتي

إلى إرسرررررررررراا القواعررررد  6111

وتغييرات الثورة  للتحول الرقمي

الصرررناعية الراب ة التي تشرررهداا 

السررررررلرطنرررة، ويتحقق ذلرررك من 

 :خقل

 توظيف ال  اا اتصطناعي(AI) واو قدرة اآللة على محا اة ال قل ،

طريقرة عملره، ممرا يحقق إنتراةيرة أعلى ومااسرررررر   البشررررررري في

 اقتصادية أ بره

 عتمراد على البيرانرات والتحليقت اإللاترونية في الاوان  الميتللة ات

 الحياة الشيصية وال ملية لألفراده من

 المناخ والتوسررررع الحضررررري  اتاتمام المتزايد بقضررررايا الطاقة وتغير

 واارة الساان إلى المدنه

 أنماط الحراك اتةتماعي والمدى ال مري وارتلاع  موا بة التغير في

 المتوقع لألشياصهم دل ال مر 

تهد  اسرتراتياية عمان الرقمية 

إلرى تحقيق الريررررادة في  6111

 ال رراملررة، و ق من القطرراع اليرراص  إعررداد الماتمع، والقوى

 .الرقمي والحاومي بتأثيرات التانولوةيا والتحول

http://www.ajrsp.com/
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التحول الرقمي واتبتاار لت زيز  

، عاتقتصرررررررراد وااداررار الماتم

 :خقلويتحقق ذلك من 

 اامرررة قطررراع تقنيرررة الم لومرررات في النرررات  المحلي رفع مسرررررر

  اإلةمالي

 أن تاون ةميع اليدمات ال امة رقمية وذ ية وشاملة 

  دولة في التحول الرقمي 61أن تاون السلطنة في قائمة أفضل  

 خلق وظائف في ماال التقنيات الرقمية 

 بناا مشاريع ناشئة في التقنيات الرقمية  

  دول في اومن السرريبراني  01و ررع السررلطنة في قائمة أفضررل

  والثقة

 الب د الثاني:

التقنيات 

الناشئة 

الحديثة في 

استراتياية 

عمان الرقمية 

6111 

لتحقيق تحول 

 .رقمي ناةح

  :ال  اا اتصطناعي ه0

 

 

   ادخال ال  اا اتصرررطناعي في تقديم اليدمات وتيصررريصرررها ةسررر

 .المتطلبات لرفع التااليف بل الية وايادة اللائدة

 ه لتماين عمليات اإلدارة والمتاب ة في البنية اوساسية الرقميةتطبيق. 

  بناا نلام أمان مبني على ال  اا الصررناعي ةتى ياون أسرراس الهيالة

 .اومنية في  ق من اإلدارة والتشغيل

 في أنلمة التحليل اومني واإلن ار المبار التقنيات الناشئة توظيله. 

 عييبراني مبنية على ال  اا الصنابناا بنية تحتية ةاومية لألمن الس. 

 :سلسلة الاتل ه6

 

  تسررررررتيردم في رقمنة اليدمات الحاومية لتسررررررهيل عمليات تسررررررايل

الم امقت والسرررررراقت غير القابلة للتغيير والتي تضررررررم أ ثر من 

 .طر 

  توظيلها في السوق الرقمي المقترح لتسهيل وأتمتة الم امقت ما بين

 .ال رض والطل 

 اليدمات الحاومية توظيلها في منصة. 

  :البيانات الضيمة ه1

 

  تسرررتيدم في تحديد توةهات الماتمع والموا ررريع الشرررائ ة بين الناس

 .لت زيز مشار ة الماتمع اإللاترونية وتسهيلها

 ستاون متاةة لاميع اوطرا   ازا من اليدمات الرقمية ال امة. 

 ستساعد في ذ اا المدن والبنى التحتية. 

  " منصة البياناتستاون متاةة عبر". 

 .توظيلها في أتمتة ورقمنة قطاعات التنويع اتقتصادي  :المدن ال  ية ه5

 إنشاا أنلمة رصد آنية تلقائية للحياة المدنية. 
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    تيصررريص اليدمات بشرررال فوري بما يناسررر  اةتياةات المسرررتليدين

 .والبيئة المحيطة والمناسبات الميتللة

 :الروبوتات ه4

 

 واآلتت ال  ية وتوفير شررهادات فنية في  ت ريف الشررباب بالروبوتات

 .ا ه التقنية

 ايادة عدد ال مانيين المؤالين ذوي اليبرة في تر ي  الروبوتات. 

ثل م سررتسررتليد ب ض اليدمات الحاومية من توظيف إنترنت اوشررياا IOT : اوشياا إنترنت  ه2

 .خدمات المواصقت والمواقف

 ثبيرت وصرررررريانة اوةهزة تنميرة مهرارات الموظلين ةتى يتمانوا من ت

 .اال  ية المزودة بقدرات إنترنت اوشيا

  توظيف أنلمة المراقبة والتحام وتطبيقات ال  اا الصررررناعي ودماها

 في شباات إنترنت اوشيااه

  بناا بنى تحتية تيدم قطاعات التنوع اتقتصرررررادي من خقل إ رررررلاا

 الطابع المحلي إلى تطبيقات إنترنت اوشيااه

 ت الحاومية من خقل توظيف تقنية إنترنت اوشيااهرقمنة ال مليا 

 ستوظف في ةوار البنى التحتية للمدن ال  ية. 

الررواقررع اتفررترررا ررررررري  ه7

 :والم زا

 

  ا في أما ن ال مل في المسرررررتقبل سرررررياون الواقع اتفترا ررررري شرررررائ  

 .القري 

 تشايع المزيد من الشر ات الناشئة في الواقع الم زا. 

 ة سرتي اب اتسررتيدام التااري للتقنيات الناشررئتطوير ايالة البيانات ت

 .بما في ذلك تقنيات الواقع اتفترا ي والم زا

 الب د الثالث:

المحاور 

اتستراتياية 

والتماينية 

إلستراتياية 

 :ماتمع رقمي شامل ه0

لردى ال مررانيين ةمي هم فرص  "

متسرررررراوية للمشررررررار ة واإلدماج 

 ، من خقل : "الرقمي

 ي يواةه أ ي ت  رالارة اللاوة الرقميرة التي تواةه ب ض المواطنينم

ا من  مواطن عماني نقص في التقنية أو أن يحرم من أن ياون ةزا 

 مستقبل التقنيةه

 ى تحقيق أقصرررررل التروي  للحياة الرقمية واتسرررررتيدام اآلمن والسرررررليم

 استلادة من التحول الرقمي، بشال آمن ومسؤوله

 ا، تقني اه ،الماتمعار ة الس ي إلى وتسهيل مش  لنرسم مستقبلنا م  

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  صدار السادس والعشروناث والنشر العلمي | اإلالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                         39  

ISSN: 2706-6495 

عمان الرقمية  

 ه6111

تنميررة قرردرات الماتمع  ه6

 :ومهارات اوفراد

يرمرتلرررك ال مرررانيين المهررررارات "

والررقررردرات الررقامرررة لررلررتررطررور 

 "واتاداار في المسرررتقبل التقني

 من خقل :

 يمتلررك الاميع أسرررررررراس ، لاي إدراج التانولوةيررا في منرراا  الت ليم

 الت ليمه م رفي تقني عام يمنحه نلام

 لايتنميررة المهررارات والقرردرات في اوعمررال التارراريررة اإللاترونيررة ، 

 يمتلك الاميع وظائف مادية في المستقبله

 سرررررريقود ، و تطوير مهررارات خبراا الرقمنررة لقيررادة التحول الرقمي

 خبرائنا التحول الرقميه

 :الحاومة اإللاترونية ه1

 "ةاومتنرا ت مل وتيدمنا ب  اا"

 من خقل :

 اليدمات الحاومية رقمنة  

 اليدمات الحاومية رقمية، ف الة، وذ ية 

 رقمنة اليدمات ال امة التي تقدمها الحاومة  

  سررتقوم اليدمات ال امة الرقمية بدفع عالة اتاداار وتحسررين نوعية

 الحياة

 نمو قطاع التقنية ه5

سرررررتقوم  ق من رقمنة اوعمال "

والشرررررررررر رررات الرررمررريرررتصرررررررررة 

ة يرربررالتانولوةيررا برردفع عالررة تنم

 من خقل : "القطاع

 ريادة اوعمال باعتباراا المحرك اوساسي لنمو القطاع 

 خلق بيئة تدعم الشر ات الناشئة وتر يز الدعم اما أساس النمو 

 ال مل بالحلول الرقمية في التنويع اتقتصادي  

  توظيف التانولوةيا على نطاق واسرررررع سررررريبني صرررررناعة التقنية التي

 نطمح إليها

 ألعمالخلق سوق رقمي ل 

 ستدعم اوسواق الرقمية نمو قطاع التقنية 

 ت زيز البحث واتبتاار  

 يمثل البحث واتبتاار بوابة ت تساب الم رفة وتقلد صدارة التقنية 

 :الم ايير واتمتثال ه4

من  "الم رايير أسرررررراس ناراةنا“

 خقل :

 إنشاا بنية تحتية رقمية وايال للبيانات 

 ه الهيالة الحديثة سبل توظي  ف التانولوةياستوة 

 و ع قوانين ولوائح تنليمية للتحول الرقمي  

 سيحمي النلام القضائي مستقبلنا التقني 

  ةو مة وامتثال النسرخ الم تمدة للبنية اوساسية للتانولوةيا والم ايير

  والمواصلات

 اتمتثال للم ايير والمواصلات يضمن نااةنا 
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 اومن السيبراني ه2 

ا نالنلام اومني القوي سرررررريحمي"

من  "في المسررتقبل التقني القري 

 خقل :

  توظيف تحليقت اومن السررررريبراني وأنلمة الرصرررررد الل ال واإلن ار

 الرصد والتدخل المبار اما أساس اومانه، فالمبار

 بحاةة إلى ةماية قوية وبنية ، فنحن تقويرة اومن السرررررريبراني وقدرته

 تحتية مرنةه

 بل تطويرههالتر يز على أبحا  اومن السيبراني وس 

 أنلمة إدارة الحواد  ، وتطبيق فهم أعمق واتبتاار في ماال اومان

  هوالتنسيق لمواةهتها

  ستحد  الحواد ، ولان أساس الم الاة اي ال زل اللوري واست ادة

 البياناته

 تل يل سبل الت اون اومني والتحالفه  

 ا ات ف الية من خقل عقد الشر سيتقوى أمننا السيبراني ويصبح أ ثر

 والت اون مع اوطرا  الميتللةه

  رقمنة البنى التحتية ه7

سررررررتردعم البنية التحتية الرقمية "

 من خقل : "مستقبل التقنية

 تطبيق تقنيات المدن ال  ية، ةتى تصبح ماتم اتنا الحية ذ يةه 

  بناا شررباة فائقة السرررعة عالية الاثافة، فاتتصررال او ةق للاميع في

 عةهأي ماان وامان وبأي سر

 منصررررة عامة توةد ة )لليدمات الحاومي بناا منصررررة بيانات مر زية

 اليدمات المقدمة(ه

 ستاون البيانات عنصر أساسي في تحقيق ةميع اوادا ه 
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  محوسبة لغوية مدونة خالل من الِعَمادِ  األفعال تراكيب في المحمولة واألسماء التراكيب خصائص

Characteristics of structures and portable nouns in the structures of Auxiliary 

verbs through a computerized linguistic blog 

 د. فايز بن سعد آل لجم إعداد:

 يةوزارة التعليم، المملكة العربية السعود، دكتوراه الفلسفة في الدراسات اللغويّة )اللسانيات التطبيقيّة(

Email: asmarifs@hotmail.com  

 بن سعيد بن عيداند. سعيد 

 وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية، لدراسات اللغويّة )النحو والصرف(دكتوراه الفلسفة في ا

 Email: saaedk1437@gmail.com  

 

 الملخص:

جاءت هذه الدراسة لتستعرض )خصائص التراكيب في تراكيب األفعال العماد(، و )المحموالت االسمية 

وذلك من خالل استخراج تراكيب األفعال نص( إليغور مالتشوك، -فيها(، من خالل ما ورد في نظرية )معنى

العماد من مدونة لغوية محوسبة هي: المدونة اللغوية المعاصرة، والتي يبلغ حجمها )خمسين مليون كلمة(، 

 بهدف الوقوف على مكونات التراكيب، وخصائص المحموالت االسمية فيها.

ها تحتاج إلى ما يتمم معناها، فال تكتفي بمرفوعوألن األفعال العماد تتسم بالفراغ الداللي، وعدم الحدث؛ فإنها 

عن مصوبها، لتكون بذلك وحدة معجمية مع المشاركات الداللية في التركيب، وهذا يجعل التركيب مختلفا عن 

 تراكيب األفعال التامة، التي تحمل معنى الحدث، وتكتفي بمرفوعها عن منصوبها.

العماد، وتحديد طبيعة المعموالت، وعددها، ودورها في شكل وألهمية المحموالت االسمية في اختيار الفعل 

الحرف المستعمل إلدراج المتمم، وطريقة تحديد المعموالت، وألنها تحمل المعلومة األساسيّة في الجملة، فقد 

وقفت الدراسة على سمات وخصائص المحموالت االسمية في تراكيب الفعل العماد، مع إبراز دورها في 

 التركيب.

 نص(، إيغور مالتشوك.-األفعال العماد، المحموالت االسمية، المدونات، نظرية )معنى مات المفتاحية:الكل
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Characteristics of structures and portable nouns in the structures of 

Auxiliary verbs through a computerized linguistic blog 

 

Summary: 

This study came to review (the properties of the structures of Auxiliary verbs), and 

(nominal predicates in them), through what was mentioned in the theory of 

(meaning-text) by Igor Malchuk, by extracting the structures of the verbs from a 

computerized linguistic blog: the contemporary linguistic blog, which has a size of 

fifty million words, with the aim of identifying the components of the structures, 

and the characteristics of the nominal predicates in them. 

Furthermore, as the auxiliary verbs are characterized by semantic void, and absence 

of event; It needs essentially what completes its meaning. Therefore, it is not 

sufficient to draw meaning from its subject without its object, to be a lexical unit 

with semantic participations in the combination of sentence. This makes the 

combination different from the combinations of completed verbs that carry the 

meaning of the event, and it is sufficient to draw meaning from its subject. 

And because of the importance of nominal predicates in choosing the auxiliary 

verb, determining the nature of the components, its number, and its role in the form 

of the auxiliary verb used to insert the complementary, and the method of 

determining the components, and as it carries the basic information in the sentence, 

the study focused on the features and characteristics of the nominal components in 

the combinations of the auxiliary verb, and highlighting their role in combination. 

Keywords: Auxiliary verbs, nominative predicates, blugs, theory (meaning-text), 

Igor Malchuk. 
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 مقدمة:

اعتنت الدراسات الحديثة بكثير من الظواهر اللغوية في محاولة إعادة النظر فيها، والوقوف على الصعوبات 

نص( إليغور مالتشوك في -التي تواجه الدارسين والباحثين في دراسة تلك الظواهر، وكانت نظرية )معنى

يها الباحثون، فقد امتازت باستخدام كتابه )مقدمة لمعجمية الشرح والتأليفية( من أهم الدراسات التي أشار إل

الوحدة المعجمية بديال عن الكلمة التي كانت تُمثّل مشكلة ظاهرة في اللغة، وهذه الدراسة "أوفى نظرية في 

( ونُقِدُر أنه أوضح كثيرا من القضايا التي 0222-3991الكلمة وأشملها، عرضها مالتشوك في كتابه الكلمة )

(، وقد دعا التباس مفهوم الكلمة أندري Saussure, 1916,171,114-118سير )حيّرت اللسانيين منذ دي سو

.( إلى الدعوة إلى التخلي عنه، وهو ما حققه مالتشوك الذي أعاد Martinet A.,1960,114-118مارتيني)

 يتعريف الكلمة، ووضع جهازا مفهوميّا صريحا، يستوعب تنوع تجليات الكلمة في كافة األلسنة البشرية، يضاه

في أهميته وضع )تروباتسكوي( لنظرية الصوتم أو الفونيم، لذلك صار من الضروري تقديم نظرية الكلمة كما 

 .(1)أعاد صياغتها مالشوك، وأسس بها لمفهوم الوحدة المعجميّة"

الليّة الدكما استخدم الوظائف المعجميّة، فجاءت الوظائف المعجميّة في هذه النظرية من منطلق أن "المعطيات 

، حيث بدأت (2)اإلعرابية ال تكفي بشكل عام، حتى وإن اجتمعت، لتحديد استعمال عجمة رئيسة تحديدا تاما"

الوظائف المعجميّة باكتشاف وظيفتي التقويّة، ووظيفة الفعل العماد، ثم تطورت فيما بعد واستقرت في حدود 

لمالتشوك، وهي مقّسمة عنده إلى قسمين رئيسين: )سٍت وخمسين( وظيفة، جاءت في مقدمة الشرح والـتأليفية 

الوظائف المعياريّة، والوظائف غير المعياريّة، وتعني الوظائف المعياريّة: العالقات النظاميّة بين الوحدات 

المعجميّة، وتعني غير المعياريّة: العالقات المعجميّة التي تضطر النظرية إلى القول بها في البحث التطبيقي 

 .(3)تُسمى الوظائف الشاّذةللسان، و

ثم قُّسمت الوظائف المعجميّة المعيارية بحسب مقاييس متعددة إلى محور العالقات التي تنزل ضمن الذاكرة، 

وهو ما يسميه اللسانيون )العالقات الجدولية(، ويندرج تحته عشرون وظيفة، أما بقية الوظائف فهي وظائف 

األفعال العماد )المفعولية، الفاعلية، المفعولية غير  13-11اد في الوظيفة )معجميّة سياقية، يأتي فيها الفعل العم

 .(4)المباشرة(

ومما أعان على دراسة كثير من الظواهر ما وفرته المدونات اللغويّة المحوسبة، والمدونة المحوسبة  

 هي: "نصوص إلكترونيّة تُجمع لغرض معين، بناء على معايير خارجية،

                                                           

 (.31نص"، ص ) – "معنىالدين وآخرون، االشتقاق الداللي في نظرية  ، عزالمجدوب – )1(

 (.043مقدمة لمعجمية الشرح والتأليفية، ص )مالتشوك،  - )2(

 (.63ينظر المجدوب، مفهوم الوظيفة المعجميّة في نظرية معنى نص وأثرها في تعليم األلسن، ص ) - )3(

 (.44، ص )المرجع السابقينظر  – )4(
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ير الخارجيّة: أي المعايير التي ليس لمحتوى النص عالقة بها، مثل أوعية النشر، أو تاريخ والمقصود بالمعاي 

النشر، وبعبارة أخرى أننا نضع المعايير التي تناسب الغرض، ثم نبحث عن النصوص التي تحقق هذه المعايير 

 .(5)بغض النظر عن المحتوى "

لغ حجمها )خمسين مليون كلمة( تقريبا وتشتمل على يبالمدونة اللغوية المعاصرة، وواعتمد الباحث على  

الثبيتي،  نعبد المحسالعزيز للعلوم والتقنية بواسطة أ.د.  عدة مدونات فرعية بُنيت سابقا في مدينة الملك عبد

وقد استُخدمت في دراسات سابقة تختص بمعالجة اللغة العربية أو الدراسات الخاصة بلسانيات المدونات، 

 والمدونات الفرعية فيها، هي:

( عن اللغة العربية 0233، وقد استخدمت في دراسة الشمري والثبيتي )0230مدونة الصحف العربية -

 .(6)المعاصرة، وغيرها من الدراسات

مدونة عاصفة الحزم، وهي: مدونة صحفية جمعت من أغلب الصحف العربية خالل ما يُعرف بعاصفة -

 .(7)الحزم من بدايتها وحتى بداية عاصفة األمل

مدونتا الصحف السعودية ومدونة وكالة األنباء السعودية، وقد استُخدمت في دراسات سابقة خاصة بتصنيف -

(8)النصوص العربية
 . 

قه وأصوله، واللغة العربية، وقد استُخدمت في دراستين سابقتين عنيتا باستخالص المصطلحات مدونات الف -

 العلمية من النصوص المتخصصة، وباستخراج األلفاظ األكاديمية.

مدونتا الروايات والقوانين العربية، وقد استخدمت كجزء من مدونة أكبر تستخدم حاليا في بناء مقطّع  -

 لغة العربية.وموّسم نحوي خاص بال

كان سبب اختيارها هو التّنوع الذي حوته هذه المدونات، حيث اشتملت على أنواع من األوعية كالصحافة و

والروايات، والفقه، وأصوله، واللغة العربية، ومثل هذه األوعية تشتمل على عدد من الموضوعات السياسية، 

ادة علمية مناسبة في المدونات، وقد تّم االستفادة من واألدبية، والثقافية، والرياضية، كما جاءت الروايات كم

 . ا من النصوصالكتابات األكاديمية المتخصصة، مما أعطى طيفا متنوع

وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على خصائص التراكيب التي وردت فيها أفعال العماد، ومدى  

المعلومة األساسية تكون في المحمول االسمّي،  التوسع في هذه التراكيب، وألن الفعل العماد فارغ دالليا، فإن

                                                           

موقع المدونة اللغوية العربية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية:  – )5(

http://corpus.kacst.edu.sa/about.jsp 

 (.4الثبيتي، عبد المحسن، جهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في خدمة اللغة تقنيا، ص) – )6(

الثبيتي، عبد المحسن، المعالجة اآللية، للكلمات المميزة للمدونات، قضايا تقنية، لغويات المدونات  – )7(

 (.333الحاسوبية ص)

 (.96ص) لمرجع السابق،ينظر ا – )8(
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الذي يتحكم في اختيار الفعل العماد، ونوعه، وطبيعته، وطبيعة المعموالت، وعددها، وشكل الحرف المستعمل 

إلدراج المتمم، وطريقة تحديد المعموالت، ويتّم تصنيف المحموالت االسمية في مجموعات، كالخوف 

 تركيبيا(. -صرفيا -تصنيف المحموالت االسمية )دالليالدراسة على واألحداث... إلخ، فسوف تقوم ا

 أوال: تعريف األفعال العماد:

األفعال العماد بأنها: أفعال خاوية دالليا، أو على درجة من العموم، وعدم التخصيص، تُناظر ُعّرفت  

األفعال الناقصة عند النحاة العرب، وبصفة عامة هي األفعال التي ال تستغني بمرفوعها عن منصوبها ما عدا 

 .(10) بإثم، وذلك من قبيل )حصل( في قولك: حصل قيام، وأتى مكرمة، وباء (9)أفعال )ظّن(

 ثانيا: تصنيف األفعال العماد تركيبيا:

يأتي تصنيف هذه األفعال حسب تركيبها، فقد اختلفت الصور التي وردت عليها الجمل المشتملة على األفعال 

 العماد في المدونتين، وقد تّم حصرها في الصور التالية: 

 الفعل والفاعل النحوي والمفاعيل: -1

وقد جاءت التراكيب على هذه الصورة في أكثر االستعماالت؛ ألن األصل في دراستنا دراسة الفعل الذي ال 

يستغني بمرفوعه عن منصوبه، ومن المتفق عليه أنه "يأتي النموذج الصورّي للجملة الفعليّة ذات الفعل الالزم 

 على النحو التالي:

 الفعل الالزم + الفاعل + الجار + المجرور

 د يأتي النموذج الصورّي للجملة الفعليّة ذات الفعل المتعدي على النحو التالي:وق

 ، ومن ذلك األمثلة التالية:(11)الفعل المتعدي + الفاعل + المفعول به"

 اختلق جوابا. -اكتسى الدهر حلّة -أذاقهم الموت -

 الفعل والفاعل والمفعول األول والثاني والمتمم المجرور )إضافة(: -2

 هذا النوع يحتاج الفعل مع منصوبه إلى متمم مجرور باإلضافة إلتمام معناه، وقد ورد مرة واحدة في: وفي

 أذاقهم لباس الجوع -

                                                           

لم يجعل الباحث )ظّن وأخواتها( ضمن األفعال العماد؛ ألن األفعال العماد فارغة دالليّا، بينما )ظّن  – )9(

وأخواتها( تدلُّ على الحدث، وهو الظّن، وهو حدث قلبّي، كما أن مرفوعها ليس مبتدأ في األصل، وليست محتاجة 

 ناقصة مثال.لخبرها، كما في األفعال ال

ينظر (، و44نص"، ص ) –عز الدين وآخرون، االشتقاق الداللي في نظرية "معنى  المجدوب، – )10(

 (.026المجدوب، مفهوم الوظيفة المعجميّة في نظرية معنى نص وأثرها في تعليم األلسن، ص )

 (.340محسب، محيي الدين، علم الداللة عند العرب "فخر الدين الرازي نموذجا"، ص) – )11(
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 الفعل والفاعل ثم الفصل عن المفعول بالجار والمجرور )منه(: -3

 وقد وردت هذه الصورة مرة واحدة، حيث تم الفصل بين الفاعل والمفعول بمتمم مجرور )منه(:

 أذاقهم منه رحمة -

 :الفعل والفاعل والمفاعيل مع محدد زماني -4

جاء المحدد الزماني )في الحياة الدنيا( لبيان الفترة الزمنية التي ذاقوا فيها الخزي، وبذلك تتحدد الجملة؛ لتكون 

 أقل تعميما من غيرها، وقد جاء ذلك في موضع واحد:

 أذاقهم الخزي في الحياة الدنيا -

 والفاعل والمفعول والمتمم المجرور مع العطف:  الفعل - 5

 وهي صورة يحتاج فيه الفعل إلى متمم مجرور )باإلضافة(؛ ليتم المعنى، وقد وردت في موضع واحد:

 أذاقهم لباس الجوع والخوف -

 الفعل والفاعل والمفعول والصفة: - 6

ل، حالية بعد دخول الفعل على المفاعيوفي هذه الصورة تأتي الصفة لتزيد المعنى وضوحا، وتبين الهيئة ال

 ومواضعها في المدونات في:

 أفشى عطايا كثيرة. -اكتسى الرأس قناعا أشيبا  -

 الفعل والفاعل والمفعول به والمتمم المجرور )بالحرف(: - 7

ل عجاءت هذه الصورة كثيرة في المدونات، وفيها تحتاج الجملة إلى متمم مجرور )بالحرف(؛ لعدم كفاية الفا

 والمفاعيل في اإلفادة، ومن أمثلتها:

 استل آدم من طين. -ألبسه من الجاللة -أسس الدين على اإلخالص -

 كما يمكن أن يقوم المفعول بمسؤوليتي الداللة واالشتقاق كما في:

 صّب البالء عليها. -أوقع الخوف على الرجل -

 المجرور )اإلضافة(:الفعل والفاعل والمتمم المجرور )الحرف( والمتمم  - 8

وفي هذه الصورة تتعدى الحاجة من وجود المتمم المجرور )بالحرف( إلى متمم مجرور )باإلضافة( يكون 

 )مفعوال به غير مباشر(، مع غياب المفعول به المباشر في الجملة، ومن أمثلة هذه الصورة:

 أنزل في أخالق الناس. -أفضى إلى عفو ربه -اعتصم بدين هللا -
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 فعل والفاعل والمتمم المجرور )بالحرف( والمتمم المجرور )بالحرف(:ال -9

ويأتي المتمم المجرور )بالحرف( للتخصيص، وفي المتمم المجرور )بالحرف( )المفعول به غير المباشر( 

 الثاني يأتي تماُم المعنى الذي يحتاجه الفعل، ومن ذلك:

 ن الفضلأسبغ عليهم م -خضع له بالطاعة -خضع له بالعبودية -

 الفعل والفاعل والمتمم المجرور )بالحرف( والمفعول به والمتمم المجرور )باإلضافة(: -11

وتختلف في هذه الصورة أنواع المتمم المجرور )باإلضافة(، فمن اإلضافات ما يكون لالسم الظاهر، ومنها 

 ومنها:ما يكون للضمير، ومن المفعول يكون االشتقاق، وقد تعددت أمثلة هذا النوع، 

 أوقع عليها اسم القسم. -اختلق على هللا قيل باطل -أسبغ عليكم نعمه -

 الفعل والفاعل والمتمم المجرور )بالحرف( والمفعول به:  -11

 وفي هذه الصورة يعترض المتمم المجرور )بالحرف( بين الفاعل والمفعول به، ومن أمثلة ذلك:

 ي معروفا.ألصق ب -أسس لهم حضارة -أسبغ عليكم النفقة -

 الفعل والفاعل والمفعول األول والثاني والمتمم المجرور )باإلضافة(:  - 12

وفيها يأتي الفعل متعديا إلى مفعولين، وتأتي المعلومة الهاّمة في المتمم المجرور )باإلضافة(، والذي تتم منه 

 عملية االشتقاق، وقد ورد في المدونات المدروسة ثالثة أمثلة هي:

 ألبسه عفوه. -أوردك حوض المنيّة -ناح نعمتهألبسها ج -

 الفعل والمفعول األول والفاعل والمفعول الثاني: -13

وفي هذه الصورة يفصل الفاعل بين المفعول األول والمفعول الثاني، في حين يأتي المفعول الثاني حامال 

 للمعنى، ومنه تتم عملية االشتقاق، وذلك في مثالين واردين في المدونتين:

 كساه هللا نورا.  -كساه المطر خضرة -

 الفعل والفاعل والمفعول والعطف: - 14

ويأتي التركيب هنا متسلسال حسب بناء الجملة العربية، وليس للعطف أثر في داللة الجملة سوى ما يضيفه 

 من تأكيد، لكنه يعطي معنا آخر يمكن أن يحمله الفعل، ومثال هذه الصورة: 

  أدرك المال والشرف. -

 :الفعل والفاعل والمتمم المجرور )باإلضافة( والمفعول به -15
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يتقدم المتمم المجرور )باإلضافة( في هذه الصورة على المفعول به؛ فيفصل بينه وبين الفاعل، وله صورة 

 واحدة هي:

 . الجنة   أدرك أهل الجنةِ  -

عل ومفعول ومتمم مجرور الفعل والمفعول )ضمير متصل( والفاعل )اسم موصول( فعل مضارع وفا -16

 )باإلضافة( )جملة صلة الموصول(:

 وقد جاءت هذه الصورة المعقدة في التركيب في موضع واحد فقط، هو:

 أدركني ما يدرك بني آدم. -

 الفعل والفاعل والمفعول ومتمم مجرور )حرف( ومتمم مجرور )إضافة(: -17

مضافا إلى ضمير متصل، أو إلى اسم ظاهر، وفي هذه الصورة يكون المتمم المجرور )باإلضافة( إما 

 وأمثلتهما:

 أنزل في أخالق الناس. -أوقع الهالك بذاته -

 الفعل والفاعل والمفعول والمتمم المجرور )باإلضافة( والتوكيد: -18

وفي هذا النوع تسير الجملة حسب الترتيب األساس في الجملة العربية ويأتي التوكيد لمجرد التوكيد، دون 

 في بناء الجملة أو داللتها، ومثاله: تأثير

 أغرق أعمالها كلها. -

 الفعل والمفعول والفاعل: -19

وقد تعددت هذه الصورة وكثرت، حيث يتقدم المفعول به على الفاعل، ويتنوع الفاعل ما بين ضمير متصل، 

 واسم ظاهر، ومن أمثلة ذلك:

 خامرني الهّم. -مسهم البالء -أدركه الغرق -

 والفاعل والمفعول والمتمم المجرور )باإلضافة(: الفعل - 21

وفي هذه الصورة يكون للمتمم المجرور )باإلضافة( أثر في داللة الجملة، كما تتنوع المركبات اإلضافية، بين 

 مضاف إلى اسم ظاهر، أو ضمير متصل، ومن أمثلته:

 أنزل هللا براءتك. -تحرى ظلمنا -أرخى الليل سدوله  -

 اعل والمفعول األول والمفعول الثاني والصفة:الفعل والف -21
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في هذه الصورة تكون الصفة مؤثرة في الداللة واالشتقاق، مع وجود الفاعل وأكثر من مفعول، وهذا التركيب 

 لم يرد إال مرة واحدة، في:

 أنزله المقعد المقرب. -

ة( والمتمم المجرور الفعل والفاعل والمتمم المجرور )بالحرف( والمتمم المجرور )باإلضاف -22

 )بالحرف(:

 وقد جاءت في موضع واحد:

 أفضى بيده على األرض -

 الفعل والفاعل والمتمم المجرور )بالحرف( والمتمم المجرور )باإلضافة( والمفعول به: -23

 اوفي هذه الصورة يتأخر المعنى ليرتبط بآخر كلمة )المفعول به(، ومنه تكون عملية اشتقاق الفعل العماد، وله

 أنموذج واحد، هو:

 ألصق هللا بوجوهكم الذل. -

 الفعل والفاعل والمفعول األول والمتمم المجرور )بالحرف( والمتمم المجرور )بالحرف(: -24

وفي هذه الصورة يكون للمتمم المجرور األول )المفعول به غير المباشر( تأثير في الداللة واالشتقاق، بينما 

 على تخصيص وتوضيح داللة األول، ومثاله:يعمل المتمم المجرور الثاني 

 أوقعكم في الشعور باإلثم. -

 الفعل والفاعل والمفعول والمتمم المجرور )باإلضافة( والمتمم المجرور )بالحرف(: -25

ويكون للمتمم المجرور )بالحرف( أثر في الداللة واالشتقاق، والمتمم المجرور األول )باإلضافة( عملية 

 والتوضيح، وهنا تتبادل األدوار مع التركيب السابق، ومثاله:التخصيص 

 أرخت عينها بالبكاء. -أوقدت صدره من الغيظ -أسس بنيانه على تقوى -

 الفعل والفاعل والمتمم المجرور )بالحرف(: -26

 روهذه صورة كثيرة الورد في المدونات، مع تنوع في ظهور الفاعل واستتاره، وفي إضافة المتمم المجرو

 )بالحرف( )المفعول به غير المباشر( إلى ضمير، أو تجرده من اإلضافة، ومن أمثلة ذلك:

 أدلى بماله. -ارتدى بالندى -اعتصم بالطاعة -

الفعل والفاعل والمتمم المجرور )بالحرف( والمتمم المجرور )بالحرف( والمتمم المجرور  -27

 )باإلضافة(:
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إلى المتمم المجرور الثالث، والذي يحمل المعنى، ومنه يُشتق الفعل تتأخر الداللة  -أيضا-وفي هذه الصورة

 العماد، وأمثلته:

 أفضى إليك بسره. -أسبغ عليكم من رزقه -

الفعل والفاعل والمفعول األول والمفعول الثاني والمتمم المجرور )باإلضافة( والمتمم المجرور  -28

 )باإلضافة(:

مل المتمم المجرور األخير للداللة واالشتقاق، ووجه االختالف تتشابه هذه الصورة مع صور أخرى في ح

 يظهر في مكونات التركيب، والتي تتغير من صور ألخرى، وقد جاءت هذه الصورة في مثال واحد، هو:

 ألبسها جناح نعمته. -

 الفعل والمفعول والمتمم المجرور )باإلضافة( والفاعل: -29

ويتأخر الفاعل، ويفصل بينهما المتمم المجرور )باإلضافة(، وتظهر أهمية وفي هذه الصورة يتقدم المفعول، 

 الفاعل في الداللة واالشتقاق، وأمثلة هذه الصورة:

 أذاب قلوبهم الهّم. -خامر جسمه سقم - 

 الفعل والفاعل والمفعول األول والمتمم المجرور )باإلضافة( والمفعول الثاني: -31

إلضافة( بين المفعولين، ويحمل المفعول الثاني مسؤولية إتمام المعنى، حيث يفصل المتمم المجرور )با

 واالشتقاق، وأمثلة ذلك:

 أورد نفسه المهلكات. -ألبسنا أبصارهم غشاوة -

 الفعل والفاعل والمفعول األول والمفعول الثاني والمتمم المجرور )بالحرف(: -31

المفعول الثاني، ويأتي المتمم المجرور متأخرا، مؤثرا  وفي هذه الصورة تتتابع مكونات الجملة من الفعل إلى

 في المعنى، وقد جاءت هذه الصورة في مثال واحد:

 ألبسني ثوبا من الحزن. -

 الفعل والمتمم المجرور )بالحرف( والفاعل: -32

 تيظهر في هذه الصورة كيف يفصل المتمم المجرور )المفعول غير المباشر( بين الفعل والفاعل، وقد ورد

 هذه الصورة في مثالين:

 استولى عليه الهوان. -استولى عليه الضعف -
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 الفعل والمفعول والفاعل والمتمم المجرور )باإلضافة( والمتمم المجرور )باإلضافة(: -33

 وقد جاءت هذه الصورة في موضع واحد، هو:

 أذاب الجسم طول صدوده -

 )باإلضافة(:الفعل والمفعول والفاعل والمتمم المجرور  -34

يتغير ترتيب التراكيب في هذه الصورة، كما يحصل في كثير من الصور الواردة في تراكيب الفعل العماد، 

 ولهذه الصورة مثال واحد، هو:

 أذاب القلب حب رشا. - 

 الفعل والفاعل والمفعول والمتمم المجرور )باإلضافة( والمتمم المجرور )باإلضافة(: -35

ي تأخر فيها المتمم المجرور، يبقى هو المؤثر في الداللة واالشتقاق، ولها مثال واحد، وفي هذه الصورة الت

 هو:

 أوقدت نار غضبه. -

 الفعل والمفعول األول والفاعل والمفعول الثاني والمتمم المجرور )باإلضافة(: -36

ألول ينما يكون المفعول اوفي هذه الصورة يكون المفعول الثاني هو الحامل للداللة، والمؤثر في االشتقاق، ب

 ضميرا متصال بالفعل غير مؤثر، كما في:

 كساه هللا حلل الكرامة -

 وفي هذه الصورة قد يكون الفاعل هو الحامل للداللة، والمؤثر في االشتقاق، كما في: 

 كساه الحياء ثوبه - 

، وإلى اسم ظاهر مرة وفي كال الصورتين يكون المفعول الثاني اسما ظاهرا، مضافا إلى ضمير متصل مرة

 أخرى. 

 الفعل والمتمم المجرور )بالحرف( والفاعل والمفعول-37

 أتاح لي التكريم االطالع -

 الفعل والفاعل والمفعول والتمييز -38

 أتاح تنوعا ثقافيا -
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 الفعل والفاعل والمتمم المجرور )بالحرف( والصفة -39

 أحّس بألم شديد. -أحّس بتعب شديد -

 والفاعل والمتمم المجرور )بالحرف( والمصدر المؤولالفعل  -41

 أحّس بالحاجة أن يعود. -

 الفعل والفاعل والمفعول األول والمفعول الثاني والمتمم المجرور )باإلضافة( -41

 أذاق المشركين أليم االنتقام. -أذاقهم مرارة الهزيمة -أذاق بعضهم بأس بعض -

 مجرور )بالحرف(الفعل والمفعول والفاعل والمتمم ال -42

 أذاقهم هللا من الهوان. -

الفعل والفاعل والمتمم المجرور )باإلضافة( والمتمم المجرور )بالحرف( والمتمم المجرور  -43

 )باإلضافة(

 اشتعل صدرها بنيران الحقد -

 الفعل والفاعل والمتمم المجرور )باإلضافة( والمتمم المجرور )بالحرف( -44

 بابتسامة.اكتسى وجه العجوز -

 الفعل والفاعل والمتمم المجرور والصفة -45

 خضع لحصة تدريبية–خضع لمراقبة حكومية -

 الفعل والفاعل والمتمم المجرور )بالحرف( والمتمم المجرور )بالحرف( والصفة -46

 خضع لعدد من الجلسات العالجية -

 المتمم المجرور )باإلضافة(الفعل والفاعل والمفعول والمتمم المجرور )باإلضافة( والظرف و -47

 شّق طريقه نحو النجومية -

 ثانيا: تصنيف المحموالت االسميّة:

ديد ، ودورها في تح)وهي األسماء التي تأتي بعد الفعل العماد( اتحدت الدراسات في أهمية المحموالت االسميّة

معموالت، الجملة، كما يحدد طبيعة النوع الفعل العماد، حيث تتولى عملية انتقاء الفعل العماد باعتباره الحمل في 

 وعددها، وله دور في شكل الحرف المستعمل إلدراج المتمم، وطريقة تحديد المعموالت، 
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، ومن هذا المنطلق تّم تخصيص هذا الجزء (12)وتحمل المحموالت االسميّة المعلومة األساسيّة في الجملة

 التالية:للحديث عن المحموالت االسميّة، وذلك من خالل العناصر 

  التصنيف الداللّي للمحموالت االسميّة: -1 

 ؛ تُعين في توضيح الداللة التي يحملها التركيبمحددات زمانية أو مكانيةتحتاج بعض المحموالت االسميّة إلى 

ومن ذلك )أفضى إلى اآلخرة، أفضى بإليته إلى األرض، أوردك المدينة، أذاقهم الخزي في الحياة الدنيا، أفضى 

إلى األرض( وقد أعطت هذه المحددات الزمانية أو المكانية للمعنى وضوحا، وأعانت على تحديد الزمان  بيده

 والمكان اللذين حصلت فيهما األفعال.

ومن الصور الواردة في جمل األفعال العماد تحديد انتهاء األفعال في الزمان، أو المكان، أو الحدث،  

، أدركه الغرق، أدركه الموت، أفضى إلى عفو ربه، الجنة   هل الجنةِ من مثل: )أدرك المال والشرف، أدرك أ

أورده الحتف، أورد المدينة، أوقع الفرقة، استّل حقده، استولى األلم على بدنه، قارف ذنبا، صّب على ماله 

تلفا(، مما يدّل على الوصول إلى النّهاية في كل األفعال، وهي بذلك تعاكس التراكيب التي تدلُّ على 

ستمرارية الحدث، من مثل: )استأنف التدريبات، جّدد الوصل، مازال يسرف في النصيحة، ما دام للزيت ا

 عاصرا، ظّل مستترا(، والتي تدلُّ على عدم انقضاء الفعل وانتهائه.

 التصنيف الصرفّي للمحموالت االسميّة: – 2 

ة: شتقة، والمقصود باألسماء المشتقتُقّسم المحموالت االسمية صرفيا إلى أسماء مشتقة، وأسماء غير م 

هي األسماء التي يتصل بها فعل من الناحية االشتقاقيّة، أما األسماء غير المشتقة: فهي األسماء التي ال يتصل 

 بها فعل من الناحية االشتقاقيّة، وتكمن أهمية هذا التقسيم في:

 المحمول االسمّي. إمكانية إنتاج تراكيب ذات محمول فعلّي، من خالل االشتقاق من - 

 معرفة مدى التوافق بين الجملة األساسية التي تحتوي على الفعل العماد، والجملة المشتقّة.  - 

الوقوف على ما تفقده الجملة األساسيّة المحتوية على الفعل العماد بعد حذف الفعل العماد، واستبدال  - 

 .(13)الجملة بجملة محتوية على محمول فعليّ 

االعتبارات السابقة، فإن الجمل التي تحتوي على األفعال العماد في المدونتين  وبالنظر إلى 

 المدروستين جاءت مشتملة على نوعين من المحموالت االسمية: )أسماء مشتقة، وأسماء غير مشتقة(، 

                                                           

 (.90-93ينظر الورهاني، بشير، األفعال الناقلة في العربية المعاصرة، ص) – )12(

 (.320-323ينظر الورهاني، بشير، األفعال الناقلة، ص) – )13(
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د في امع تطابق في دالالت الجمل بعد اشتقاق المحمول الفعلّي، مع الجمل األساسية المحتوية على الفعل العم

 بعض الصور، وتفاوت في الداللة في صور أخرى، ففي األمثلة التالية:

 ماتوا -    أذاقهم الموت -

 غرق -    أدركه الغرق -

 أذنب -    قارف ذنبا -

 عاقب -   أوقع فيها العقوبة -

 ابتلوا -    مسهم البالء -

 تألموا -    مسهم ألم -

 أثم -    افترى إثما -

 سلّم -    أفشى السالم -

حيث نجد أن الجملة بعد االشتقاق تحمل نفس المعنى قبله، ولم تفقد شيئا من خصائصها الدالليّة، وهذا يعني 

أن الجملة التي تحوي محموال فعليّا، تدلُّ على نفس المعنى الذي تدلُّ عليه الجملة التي تحوي الفعل العماد، في 

ّي المشتقة من الجملة األساسية المحتوية على الفعل العماد بعضا حين تفقد الجملة المحتوية على المحمول الفعل

 في األمثلة التالية: -وقد يكون فقدا يسيرا–من داللتها 

 عبده -   خضع له بالعبودية  -

 أنفق -                اسبغ عليكم النفقة -

 ضربهم -    أشبعهم ضربا -

 ظلمنا -    تحرى ظلمنا -

 رحمهم -   أذاقهم منه رحمة -

 وصفه بكثرة -   في وصفه أغرق -

 التصنيف التركيبّي للمحموالت االسميّة: – 3 

ويدرس الباحث في هذا العنصر ما يشتمل عليه التركيب مما يسبق المحمول االسمّي أو يتأخر عنه           

شيئا  فمما له أثر فيه، حيث تُسهم مكونات التركيب في تقوية داللة المحمول االسمّي، أو تغييرها، أو تُضي

 جديدا لها، ويمكن مناقشة ذلك من خالل العناصر التالية:
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            التعريف بـ )أل(:                                                                                                              –أ  

، أي سبق (14)ط في المحمول االسمّي أنه "ال يقبل التعريف بـ )أل( إال في حالة ذكره سابقا"يُشتر 

ذكره، وتّم الحديث عنه مسبقا، فهو حاضر في األذهان حال ذكره، لذلك جاءت المحموالت االسميّة في جمل 

 من مثل: معرف بـ )أل(األفعال العماد على صورتين، منها ما هو 

 أسبغ عليكم النفقة. -استقى األخبار -تعاطى السرقة  -

 ، كما في األمثلة التالية:مجردا من )أل( التعريفأما الصورة الثانية فقد جاء فيها المحمول االسمي 

 تحّرى ظلمنا. -قارف سرقة -أسبغ عليكم نعمه -

من الصور التي ظهرت عليها المحموالت االسمية نسبة األحداث إلى الضمائر )ـه، ي، ك(،  –ب  

وقد كانت لهذه النسبة أهميّة في الداللة، حيث تُظهر المرجعية المشتركة بين عناصر التركيب، ومن صورها 

 )هاء الغائب(:مع 

 ألصق به الشقاء. -كساه هللا نورا -ألصق به عيبا -

 المتكلم(:)ياء ومع 

 خامرني الهّم. -ألبسني ثوبا من الحزن -أدركني ما يدرك بني آدم -

 )كاف الخطاب(:ومع 

 أوردك حوض المنية. -أنزل هللا براءتك -أوردك المدينة -

 ، منها:متعددة بصيغة الجمعكما وردت صور 

 تحّرى ظلمنا. -أذاقهم الموت -أسبغ عليكم نعمه -

التراكيب في الداللة التي تحملها المحموالت االسميّة، وما تحققه من توازن  وفي جميع الصور تظهر أثار هذه

 في بناء التركيب، وتقوية لدالالتها.

ومن الصور التي وردت فيها المحموالت االسميّة في المدونتين مجيئها )فاعال(، أو )مفعوال به  –ج  

ات المجرورة )المتمم المجرور بالحرف() مباشرا(، أو )مفعوال به غير مباشر(، كما جاءت محتاجة للمتمم

 المتمم المجرور باإلضافة(، أو موصوفة، وتقسيم ذلك كما يلي:

 ، ومن األمثلة عليها:)فاعال(مجيء المحموالت االسميّة  – 3

                                                           

 (.324الورهاني، بشير، األفعال الناقلة، ص) – )14(

http://www.ajrsp.com/


 م 2021-6-5| تأريخ اإلصدار:  والعشرون سداسالث والنشر العلمي | اإلصدار االمجلة األكاديمية لألبح

  
 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                    56  

ISSN: 2706-6495 

 
 أذاب قلوبهم الهّم. -خامر جسمه سقم -أدركه الموت - 

 ة ذلك:ومن أمثل )مفعوال به مباشرا(،مجيء المحموالت االسميّة  - 0

 أوقع فيها الفساد. -أذاقهم الموت -قارف سرقة -

  )مفعوال به غير مباشر(:مجيء المحموالت االسميّة  -1

 أسس دينه على اإلخالص.  -خضع له بالطاعة -خضع له بالعبودية  -

 وأمثلتها: متمم مجرور )بالحرف(،محوالت اسميّة تحتاج إلى  – 4

 استولى األلم على بدنه. -ر باإلثمأوقعكم في الشعو -استل آدم من طين -

 وأمثلتها: متمم مجرور )باإلضافة(،محموالت اسميّة تحتاج إلى  – 3

 شّق ضياء اإلسفار. -أفضى إلى عفو ربّه -أسبغ عليكم نعمه -

 بعدها، وأمثلتها: وصف محموالت اسميّة تحتاج إلى – 3

 عد المقرب.أنزله المق -أفشى عطايا كثيرة -أكتسى الرأس قناعا أشيبا -

 بعدها، كما في: توكيد محموالت اسميّة تحتاج إلى – 6

 أغرق أعمالها كلها -

إن األمثلة السابقة تمثل جملة من خصائص التراكيب في تراكيب األفعال العماد، والتي تُعطي تلك الجمل 

ت على محموال خصائص تمتاز بها دون غيرها، أو تفتح الباب للمقارنة والموازنة بين الجمل التي تحتوي

فعليّة، وتلك التي تحتوي على األفعال العماد، كما أن هذه التراكيب تؤثر في دالالت الجمل، وتبين فوارق 

 االستعمال في كل صورة ترد فيها.

 النتائج:

أظهرت الدراسة تنوع الصور التركيبية في التراكيب التي يرد فيها الفعل العماد ما بين التراكيب القصيرة -

)الفعل والفاعل والمفعول(، وما زاد عن ذلك من مفاعيل ومتّممات مجرورة )بالحرف أو باإلضافة أو بهما 

معا(، وما كانت مشتملة على وصف أو توكيد، وتتنوع صور التركيب الداخلي، فقد تأتي متناسقة مع طبيعة 

ما تعمل تقدم المفعول تارة وقد يتأخر، كالجملة العربية في تسلسلها من الفعل إلى الفاعل إلى المفعول به، وقد ي

المتممات المجرورة على الفصل بين المفعول والفاعل، وبذلك تكون التراكيب التي وردت فيها األفعال العماد 

 قد استوفت الكثير من التراكيب اللغوية التي درجت على ألسنة المتحدثين بها.
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االسمّي في جملة الفعل العماد من تحديد نوع الفعل العماد، اتفق اللسانيون على الدور الذي يقوم به المحمول -

حيث يتولى عملية انتقاء الفعل العماد باعتباره الحمل في الجملة، كما يحدد طبيعة المعموالت، وعددها، وله 

دور في شكل الحرف المستعمل إلدراج المتمم، وطريقة تحديد المعموالت، وتحمل المحموالت االسميّة 

 ألساسيّة في الجملة.المعلومة ا

اهتمت الدراسة بالجانب الصرفي للمحموالت االسميّة حيث قُّسمت صرفيا إلى أسماء مشتقة، وأسماء - 

غير مشتقة، والمقصود باألسماء المشتقة: هي األسماء التي يتصل بها فعل من الناحية االشتقاقيّة، أما األسماء 

فعل، وقد ظهرت فوائد هذا التقسيم في إمكانية إنتاج جمل ذات غير المشتقة: فهي األسماء التي ال يتصل بها 

محمول فعلّي، من خالل االشتقاق من المحمول االسمّي، ومعرفة مدى التوافق بين الجملة األساسية التي تحتوي 

عد بعلى الفعل العماد، والجملة المّشتقة، والوقوف على ما تفقده الجملة األساسية المحتوية على الفعل العماد 

 حذف الفعل العماد، واستبدال الجملة بجملة محتوية على محمول فعلّي.

أخيرا جاءت المحموالت االسميّة في جمل األفعال العماد في المدونتين في صور مختلفة من - 

التراكيب، حيث جاءت معرفة بـ )أل(، ومجردة من )أل(، كما جاءت منسوبة لـلضمائر )ـه، ي، ك(، وجاءت 

وال به مباشرا، ومفعوال به غير مباشر، كما احتاجت إلى متممات مجرورة )بالحرف أو باإلضافة(، فاعال، ومفع

 أو موصوفة، أو مؤكدة.

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 

الثبيتي، عبد المحسن، جهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في خدمة اللغة تقنيا، معهد بحوث  –

 للعلوم والتقنية. عبد العزيزك الحاسب، مدينة المل

الثبيتي، عبد المحسن، المعالجة اآللية، للكلمات المميزة للمدونات، قضايا تقنية، لغويات المدونات  –

 الحاسوبية.

لتشوك )إيغور وآخران(، مقدمة لمعجميّة الشرح والتأليفية، ترجمة: هالل بن حسين، المركز الوطني ما –

 م.0232للترجمة، تونس 

نص(، مجلة حوليات الجامعة  –عز الدين وآخرون، االشتقاق الداللي في نظرية )معنى دوب، المج –

 م.0231(، 34) التونسية، العدد

نص( وأثرها في تعليم األلسن، مجلّة –المجدوب، عز الدين، مفهوم الوظيفة المعجميّة في نظرية )معنى -

الملك عبد هللا بن عيد العزيز الدولي لخدمة اللغة اللسانيات العربية، مجلة بحثية محكمة، تصدر من مركز 

 م.0233، ـه3403(، ذو القعدة 0العربية، العدد )
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محسب، محيي الدين، علم الداللة عند العرب "فخر الدين الرازي نموذجا"، الطبعة األولى، دار الكتب  –

 م.0224الجديد المتحدة، لبنان، 

 عربية المعاصرة، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.الورهاني، بشير، األفعال الناقلة في ال –

 المواقع اإللكترونية:

موقع المدونة اللغوية العربية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية:  –

http://corpus.kacst.edu.sa/about.jsp 
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 معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال لذوي اإلعاقة

Quality Standards in E-learning for Kindergartens of Disability  

 ناصر الحارثي يسعادة عل/ الباحثةاعداد 

 معلم تربوي في روضة العال، اإلمارات العربية المتحدة

 sadaa2025@gmail.comEmail:  

 

 ملخص الدراسة

هدفت الدراسة للتعرف على معايير الجودة الواجب اعتمادها في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من ذوي 

اإلعاقة، وكذلك درجة تطبيقها، ولإلجابة عن أسئئئئالة الدراسئئئئة اسئئئئت دمت البالوة الملهح الو؛ئئئئفي التحليلي  

موضئئئئئور الدراسئئئئئة، ولتحقيد أهداف الدراسئئئئئة اسئئئئئت دمت  البالوة ا سئئئئئتبانة ك داة لجم  نظراً لمالءمته ل

( فقرة موزعة على ثالث مجا ت، وتكون مجتم  42المعلومئات لول الئدراسئئئئئئة وتكونئت ا سئئئئئئتبئانئة من  

جمي  معلمي ومعلمات رياض األطفال في إمارة الشئئئئئئارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الدراسئئئئئئة من 

 ( فرد من مجتم  الدراسة.241إذ بلغت عيلة الدراسة   م،4242-4242ين في العام الدراسي لعاملا

أن درجئة تطبيد معئايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من ذوي ومن أهم نتااج  الادراسااااااة: 

في التعليم اإللكتروني  ، كما و أن أعلى تطبيد لمعايير الجودة%52.07اإلعاقة، جاءت بدرجة كبيرة، وبلسبة 

لرياض األطفال من ذوي اإلعاقة، كانت المعايير التي تتعلد بتصئئئئميم مصئئئئادر التعلم اإللكتروني،  و يرها، 

وضئئ  ةطة تطويرية لتحسئئين جودة التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من كما وأو؛ئئت الدراسئئة بةئئرورة 

اسئئئئئتراتيجيات تتلاسئئئئئب م  طلبة رياض األطفال من ذوي اإلعاقة، تدريب المعلمين والمعلمات على توظيف 

ذوي اإلعاقة، أثلاء التعليم اإللكتروني، وعقد ورش عمل ودورات لتحديد ةصئئا ط طلبة رياض األطفال من 

 ذوي اإلعاقة، التي تساعدهم على التعلم اإللكتروني.

 .اإلعاقة، مصادر التعليم ال، ذويمعايير الجودة، التعليم ا لكتروني، رياض األطف الكلمات المفتاحية:

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:sadaa2025@gmail.com


 م 0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السادس والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 
 
 

 

 www.ajrsp.com                                                                                                         60  

ISSN: 2706-6495 

 

 

Quality Standards in E-learning for Kindergartens of Disability  

 

Abstract 

The aimed of the study to identify the quality standards to be adopted in e-learning 

for kindergartens with the disabilities, and also the degree of their application ,to 

answer the study questions, the researcher used the descriptive and analytical 

approach. Due to its suitability to the subject of the study, and to achieve the aims 

of the study, the researcher used the questionnaire as a tool to collect information 

about the study, and the questionnaire consisted of (24) paraghraph distributed into 

three fields, and the study community consisted of all kindergarten teachers in the 

Emirate of Sharjah in the United Arab Emirates working in the 2020 academic year. 

-2021 AD, as the study sample reached (128) individuals from the study community. 

It is the most important results of the study: 

 The degree of application of quality standards in e-learning for kindergartens with 

disabilities came to a large degree, at a rate of 70.35%, and that the highest 

application of quality standards in e-learning for kindergartens with disabilities were 

the standards related to the design of learning resources. The study recommended 

the necessity of developing a development plan to improve the quality of e-learning 

for kindergartens with disabilities, training teachers to employ strategies suitable for 

kindergarten students with disabilities, during e-learning, and holding workshops 

and courses to determine the characteristics of kindergarten students from with the 

disabilities, which helps them to learn e-learning.  

Keywords: quality standards, e-learning, kindergartens, disability, sources of 

education. 
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 الفصل األول

 اإلطـار العـام للدراسـة

 مقدمة

يشئئهد عصئئرنا الحالي العديد من التغيرات في مئئتى مجا ت الحياة، نتيجة التطورات الها لة والمتسئئارعة في 

الوورة التقلية، والمعلوماتية، وثورة ا تصئئئئال، األمر الذي يحتم على المسئئئئاولين والم تصئئئئين متابعة اللظام 

واكب تلك التغيرات التي أعادت ؛ئئئئئئيا ة التعليم  وجعلته ي ةذ أمئئئئئئكا ً عدة  ير تقليدية التعليمي وتجويده لي

 كالتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، والتعليم باست دام الواق  المعزز و يرها من المصطلحات الرقمية.

مجا ت  وة في جمي يعئد التعليم اإللكتروني من األسئئئئئئاليئب الحئديوئة التي ظهرت نتيجئة دةول التقليئات الحئدي

الحياة، ليث تُوظف فيه آليات كل التقليات الحديوة باإلضافة إلى جمي  وسا ل ا تصــال والتوا؛ل، ويشمــل 

 (5، ص4222كذلك المكتبــات والملصــات اإللكترونيــة.  األتربي، 

وة من يات ا تصال الحدي( التعليم اإللكتروني بانه طريقة للتعليم باسئت دام آل27، ص4222فيعرف  الجبالي، 

الحاسئئئب ا لي ومئئئبكاته ووسئئئا طه المتعددة سئئئواًء كان عن بعد أو في الفصئئئل الدراسئئئي، إليصئئئال المعارف 

 والمهارات بجمي  أنواعها للمتعلم ب قصر وقت، وأقل جهد وأكبر فا دة. 

قليدي في التعليم التوفي نفس الصئئئئئدد فتن للتعليم اإللكتروني أهمية كبرر تظهر في أسئئئئئبال عدة، ليحل محل 

كوير من دول العالم، فهو  ير محدد بمكان و  زمان، بل متاح في أي وقت ومتلاول بين أيدي الجمي ، و  بد 

من اإلمئئئئئارة أن للتعليم اإللكتروني جدور لقيقية للمرالل التعليمية الم تلفة ةا؛ئئئئئةً مرللة رياض األطفال 

اسئئئئئئيئة في اللمو السئئئئئئليم لنطفئال العاديين و ير العاديين، ليئث تعتبر مرللئة ريئاض األطفئال اللبلئة األسئئئئئئ

والمساِهمة بشكٍل كبير في ا رتقاء بجوانبهم الش صية، وا جتماعية، والتربوية، واللفسية، والعقلية با عتماد 

 على ألدث البرامح واألنشطة والوسا ل الحديوة.

ن ليم اإللكتروني في العملية التعليمية،   بد مولتى نتمكن من تحقيد جمي  األهداف المرجوة من توظيف التع

ا هتمام المسئئئتمر بتحسئئئين جودته من ةالل التركيز على تصئئئميم المحتور الرقمي الملاسئئئب للفاة العمرية، 

وإضئئافة محتور جذال ومال م من ةالل توظيف األسئئاليب والتقليات التعليمية بطريقة إبداعية لتطوير تجربة 

ابة ومحفزة لنطفال، لمسئئئئئئاعدة األطفال على ا قترال من عالم المسئئئئئئتقبل والت قلم م  تعليميئة إلكترونية جذ

 .التكلولوجيا بشكل أفةل

وفي ضئئئئئئوء ذلك فقد ارت ت البالوة القيام بدراسئئئئئئة موضئئئئئئور معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض 

لاؤها على أسئئئئئئس ومعايير الجودة األطفال من ذوي اإلعاقة، فمن الةئئئئئئروري ا هتمام بمرللة الطفولة، وب

الشئئئئئاملة، لما للجودة من ت ثير إيجابي وفعال على نمو األطفال من ذوي اإلعاقة وبلاء قدراتهم على التعلم في 

 مرالل التعلم الاللقة.
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 مشكلة الدراسة: 

عالم، لأ؛ئئئئبت التعليم اإللكتروني اليوم واقًعا وضئئئئرورةً لتمية عقب تفشئئئئي فيروج كورونا في جمي  أنحاء ا

وعقب تو؛يات وزارة الصحة بةرورة إ الق جمي  المؤسسات ب نواعها  إلنهاء أي تجمعات قد تتسبب في 

انتشئئئئئار العدور، وكانت أولى القرارات التي ات ذتها دول العالم هي وقف التعليم الوجاهي على المسئئئئئتويات 

 حو التعليم اإللكتروني عن بعد.كافة، رياض األطفال، والمدارج، و؛و ً للجامعات، والتحول السري  ن

وتمول جودة التعليم اإللكتروني اليوم من أهم التحديات التي تواجه قطار التعليم في جمي  دول العالم ةا؛ئئئئئئة 

متلقي ال ئئدمئئة التعليميئئة اإللكترونيئئة هم من فائئة األطفئئال الئئذين يموئئل التعليم لهم فر؛ئئئئئئئة تربويئئة  إذا مئئا كئئان

 ت والسلوكيات في لياتهم.عظيمة  لغرج القيم وا تجاها

وعالوةً على ذلئئك، فئئتن توفير معئئايير الجودة في برامح التعليم اإللكتروني اليوم مسئئئئئئئ لئئة في  ئئايئئة األهميئئة، 

فالتعليم اإللكتروني اليوم تطور بشئئئئئكٍل كبيٍر عن السئئئئئابد، فلم  يعد يقتصئئئئئر على رف  المادة الدراسئئئئئية على 

مة تعليمية متكاملة من المفاهيم واألسئئئئئئاليب واألدوات التعليمية اإلنترنئت بطريقئة تقليئديئة، بل أ؛ئئئئئئبت ملظو

الفعالة الملاسئئئبة لكل مرللة عمرية، وألن التعليم لدل للجمي ، كان من الةئئئروري إيجاد بياة تعليمية مئئئاملة 

ألطفال ذوي اإلعاقة، وتمكيلهم من الحصئئئئول على نفس نوعية التعليم التي يحصئئئئل عليها أقرانهم األسئئئئوياء 

 معايير محددة ومدروسة. وفد

ور م أن هلئا  العئئديئد من الئئدراسئئئئئئات التي تلئاولئت موضئئئئئئور معئايير جودة التعليم اإللكتروني كئدراسئئئئئئئة 

على لد  –(، إ  أن البالوة  لظت 4222(، ودراسئئئئئة العتيبي 4222(، ودراسئئئئئة آل عومان 4224اللجدي 

عليم اإللكتروني لفاة رياض األطفال من ذوي ندرة الدراسئات التي تلاولت موضور معايير جودة الت  –علمها 

 اإلعاقة، وفي ضوء ذلك قد لددت مشكلة الدراسة باألسالة التالية:

 ما هي معايير الجودة الواجب اعتمادها في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من ذوي اإلعاقة؟ .2

 ذوي اإلعاقة؟ ما درجة تطبيد معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من .4

 أهداف الدراسة:

 انسجاًما م  أسالة الدراسة، فتن الدراسة الحالية تسعى إلى:

 الجودة الواجب اعتمادها في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من ذوي اإلعاقة. تحديد معايير .2

 قياج درجة تطبيد معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من ذوي اإلعاقة. .4
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 أهمية الدراسة: 

تركز الدراسئئئئة على موضئئئئور في  اية األهمية، وهي: موضئئئئور جودة التعليم اإللكتروني بصئئئئفة  .2

 عامة، وفاة رياض األطفال من ذوي اإلعاقة على األةط.

تعتبر الدراسئئئئة الحالية من ألدث الدراسئئئئات المهتمة بالكشئئئئف عن معايير جودة التعليم اإللكتروني  .4

ن ذوي اإلعئاقئة، ليئث   توجد دراسئئئئئئات مبامئئئئئئرة في اإلمارات العربية لطلبئة ريئاض األطفئال م

 المتحدة تلاولت هذا الموضور لدر الفاة المستهدفة من هذه الدراسة.

تمول الدراسة الحالية نقطة انطالق لكوير من الدراسات والبحوث التي تهتم بجودة ال دمات التعليمية  .0

 والتربوية المقدمة لفاة رياض األطفال.

 ود الدراسة:  حد

 تقتصر الدراسة على الحدود التالية: 

 :يقتصئئئئر البحث على موضئئئئور معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض  الحدود الموضااااوعية

 األطفال لذوي اإلعاقة.

 م.4242-4242: الحدود الزمانية 

 اإلمارات العربية المتحدة.الحدود المكانية : 

 رياض األطفال.الحدود المؤسسية : 

 اقتصرت الدراسة على معلمات رياض األطفال.  الحدود البشرية : 

 مصطلحات الدراسة: 

تعرف المعايير ب نها مجموعة من المقاييس والقواعد الملظمة للقيام باألمئئئئئئياء، وهي ال طوط العامة معايير: 

 (.4225التي يرج  إليها أ؛حال القرار في المؤسسات التعليمية والصحية وا قتصادية مشعلة،

مجموعة من المقاييس التي يةئئعها الم تصئئين والمسئئؤولين في وزارة التعليم بهدف تلظيم العملية  إجراجيًا:

 التربوية التعليمية.

بلوغ مئئئئئئيء ما إلى درجة عالية من اللوعية والقيمة الجيدة، وهي معيار موثوق لتمييز عمل ما بحيث جودة: 

بًا لالنتقاد، من ةالل اتبار مجموعة من القواعد والقوانين يكون ةئاليًئا من أي عيب من الممكن أن يكون سئئئئئئب

 (.4227،الحيارروالمعايير المحددة 
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مجموعئة من السئئئئئئمئات وال صئئئئئئا ط التي تتعلد بال دمات التعليمية اإللكترونية،  وتعرفا  البااحثاة إجراجيااً 

 والهادفة إلى تلبية التياجات طلبة رياض األطفال من ذوي اإلعاقة.

( التعليم اإللكتروني بـئئئئئئئئئئئئ نه طريقة للتعليم با عتماد على 42، ص4227يعرف  عئامر،كتروني: التعليم اإلل

 التقليات والوسا ط اإللكترونية الحديوة، تهدف إلى إيصال المعلومات للمتعلمين ب سرر وقت وأقل تكلفة.

البرامح  تسئئئئئئت دم لتقديملة، التعليم اإللكتروني إجرا يًئا بئ نئه ملظومئة تعليمية متكام وتعرف البااحثاة إجراجيااً:

واألنشئئئئئئطئة التعليميئة اإللكترونيئة الموضئئئئئئوعئة وفد معايير محددة ومال مة لطلبة رياض األطفال من ذوي 

 اإلعاقة.

مجموعة من اإلجراءات واألسئئس المعللة التي يقوم نظام التعليم اإللكتروني معايير جودة التعليم اإللكتروني: 

، 4224،المطلوبة  اللجدياء اللئاتح التعليمي اللهئا ي لمتطلبئات التقليئة من ةاللهئا، وتهئدف إلى ضئئئئئئمئان إيفئ

 (.25ص

مقاييس مئئئئاملة لجوانب اللظام التعليمي اإللكتروني ال اص بفاة رياض األطفال من  وتعرف الباحثة إجراجياً:

 نية.لكتروذوي اإلعاقة، والتي تهدف إلى تحسين وتجويد مدةالت وعمليات وم رجات العملية التعليمية اإل

تعرف ب نها أولى درجات سئئئلم التعليم الرسئئئمي، وتسئئئهم بشئئئكل كبير في تكوين الشئئئ صئئئية رياض األطفال: 

المتوازنة للطفل، من ةالل البرامح واألنشئطة المعدة على يد مجموعة من المت صئصئين، ليث تبلى البرامح 

 (.22، ص4222مصطفى،األطفال  على فكرة دمح التعليم باللعب في جٍو من المرح بين 

ا من وزارة التربية والتعليم في دولة  وتعرف الباحثة إجراجياً: مؤسئئئئئئسئئئئئئة تربوية اجتماعية نالت ترةيصئئئئئئً

اإلمئارات العربيئة المتحئدة وفد موا؛ئئئئئئفات محددة لتقدم ال دمات التربوية والتعليمية الم تلفة لنطفال في 

 ي واللفسي وا جتماعي لهم.المرللة العمرية الصغرر  ولالرتقاء باللمو العقلي والجسد

 ذوي اإلعاقة:

هم األمئ اص الذين يبعدون عن المتوسط بعًدا واضًحا سواء في قدراتهم العقلية، أو ا جتماعية، او التعليمية، 

أو الجسئئئئمية بحيث يترتب على ذلك لاجاتهم إلى نور من ال دمات والرعاية  لتمكيلهم من تحقيد أقصئئئئى ما 

 (2، ص4224، تسمت به قدراتهم  الرقب

هم الطلبة والطالبات من ذوي اإلعاقة الملتحقين برياض األطفال في إمارة الشئئئئارقة  وتعرف الباحثة إجراجياً:

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعانون من مشاكل وإعاقات سمعية، وبصرية، ولركية.
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 الفصل الثاني

 اإلطـار النظـري للدراسـة

 تمهيد: 

تكلولوجي والتقلي في سئرعة انتشئار المعرفة اإلنسانية وةا؛ة المعرفة العلمية والتكلولوجية سئاهم التطور ال

وبصئئئئئئفئة سئئئئئئريعئة، وهو مئا سئئئئئئاعئد على تطوير العملية التربوية، وإدةال مفاهيم جديدة عليها، مول التعليم 

ة التربوية الرقمية ليميا لكتروني والفصئول ا فتراضئية والتعلم عن بعد، التي أ؛بحت تشكل معالم البياة التع

الجديدة، وهذا ما دف  الملظمة التعليمية ا هتمام المتزايد ةالل السئئلوات األةيرة باسئئت دام التعليم ا لكتروني 

في المؤسئئئسئئئات التربوية ، وذلك من أجل توفير برامح ومقررات تتسئئئم باللوعية والجودة، فتوفير الجودة في 

ة في األهمية ألي متعلم، إضافة إلى أن الجودة في التعليم هي مرط أساسي التعليم ا لكتروني وهو يشكل  الي

 للجاح العملية التعليمية، وعليه تصبت الجودة في التعليم مس لة للتعليم ا لكتروني بصفة ةا؛ة. 

 أوالً: مفهوم التعليم االلكتروني: 

 بعةاً ملها:تعددت التفسيرات الموضحة لتعريف التعليم ا لكتروني والتي نستعرض 

هو تقديم التعليم أو التدريب من ةالل الوسئئئا ل التعليمية اإللكترونية ويشئئئمل ذلك األقمار الصئئئلاعية والفيديو 

واألمئئئرطة الصئئئوتية المسئئئجلة، وبرامح الحاسئئئبات ا لية، واللظم والوسئئئا ل التكلولوجية التعليمية المتعددة، 

 (.415، ص4222عميرة، باإلضافة إلى الوسا ل األةرر للتعليم عن بعد  

كمئا ويعرف بئ نئه عملية تعتمد على اسئئئئئئت دام التقلية بجمي  أنواعها بطريقة جيدة وفعالة إليصئئئئئئال المعلومة 

للمتعلمين ب قصئئر وقت وأقل جهد وأكبر فا دة بحيث نتمكن من إدارة العملية التعليمية وضئئبطها وقياج وتقييم 

 (.  240، ص4222أداء المتعلمين  لياة، 

بئ ن التعليم اإللكتروني هو ذلئك التعليم الئذي يقئدم عن طريد آليات ا تصئئئئئئال الحديوة من كمبيوتر   نسااااااتنت

ومئبكات ووسا ط متعددة بجمي  أنواعها لتو؛يل المعلومة للمتعلم ب قصر وقت وأقل جهد وأكبر فا دة. بمعلى 

زامن بشئئئئكل متزامن أو  ير مت اسئئئئت دام تطبيقات الحاسئئئئول والشئئئئبكة اإللكترونية في عملية التعليم والتعلم

التقديم المحتور اإللكتروني محاضئئرات، دروج، نقامئئات، تمارين، اةتبارات  لتدعيم عمليات التعلم وتيسئئير 

 لدوثها في أي وقت ومكان.

 ثانياً: أهداف التعلم اإللكتروني:

 (: 5، ص4220تتعدد أهداف التعلم ا لكتروني، والتي من ضملها ما يلي  الحربي،

 ير المفهوم التقليدي للتعليم لمواكبة التطور العلمي والوورة المعرفية.تغي 
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 .زيادة فاعلية كل من المعلم والمتعلم 

 .التغلب على مشاكل األعداد الكويرة في الفصول الدراسية 

 .تعويض اللقط في بعض الكوادر العلمية المؤهلة 

  المتعلمين.توسي  نطاق العملية التربوية بمراعاة الفروق الفردية بين 

 .دعم عملية التلمية المهلية للمعلمين والقيادات اإلدارية 

  .اإلفادة من دوا ر المعارف المتالة على مبكة ا نترنت 

  .است دام ةدمات البريد اإللكتروني على مستور العالم 

 .تدعيم مهارات التعلم الذاتي وتشجي  التعليم المستمر مدر الحياة 

 توظيف التعليم اإللكتروني: معايير الجودة فيثالثاً: 

لقد أ؛ئبحت الجودة هدفا لجمي  مؤسئسات المجتم  السياسية، والصلاعية، وا قتصادية، والتعليمية، وذلك لما 

للجودة من أهميئة كبيرة في تحقيد الكفئاءة والفئاعليئة للملتجئات، والقدرة على الملافسئئئئئئة العالمية. وقد تعددت 

 الم تلفة، ومن هذه التعريفات ما يلي: مفاهيم الجودة وفقا  ست داماتها

يقصئئئد بها اإلجراءات والممارسئئئات التي تةئئئمن جودة المحتور ا لكتروني وتعمل على تقويمه، بحيث يفي 

 (. 402، ص4222بمتطلبات التعليم ا لكتروني المطلوبة  العتيبي، 

والم رجات المدرسئئئية وهي مجموعة ال صئئئا ط أو السئئئمات التي تعبر عن وضئئئعية المدةالت والعمليات 

(. هي معايير عالمية 4222ومدر إسئئئئئئهام جمي  العاملين فيها اإلنجاز األهداف ب فةئئئئئئل ما تكون  البوه ، 

للقياج وا عتراف، وا نتقال من ثقافة الحد األدنى إلى ثقافة اإلتقان والتمييز، واعتبار المسئئئتقبل هدفا نسئئئعى 

الماضئئئئية إلى المسئئئئتقبل الذي تعيح فيه األليال التي تتعلم ا ن إليه، وا نتقال من تكريس الماضئئئئي واللظرة 

 (. 02، ص 4220 الزواوي، 

وهي مجموعة من الموا؛ئئفات وال صئئا ط المتوقعة في الملتح، والعمليات واألنشئئطة التي من ةالفا تتحقد 

 (. 25، ص4222تلك الموا؛فات.  عليمات، 

يها وتلفيذها إلى تحقيد أقصى درجة من األهداف المتوةاة وهي مجموعة المعايير واإلجراءات التي بهدف تبل

للمؤسئئسئئة والتحسئئين المتوا؛ئئل في األداء والملتح وفقا لن راض المطلوبة والموا؛ئئفات الملشئئودة ب فةئئل 

 (. 4222طرق وأقل جهد وتكلفة ممكلين  البالوي وآةرون، 

تصف أداء المتعلم عقب مروره ب برات تعلي الو؛ول إلى مستور األداء الجيد، وهي تمول عبارات سلوكية 

 (. 4222ملهح معين، ويتوق  أن يستوفي مستور تمكن محدد مسبقاً  محمد وفراج، 
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وتعد معايير الجودة بموابة العلا؛ئئر والمرامي التي يتم الحكم في ضئئو ها على مدر تحقيد األهداف ال ا؛ئئة 

صئئئئئئلاعية في للد األةير من القرن العشئئئئئئرين ثم بئالجودة، وقد دةلت المعايير م تلف المجا ت التجارية وال

تطور األمر لتى أ؛ئئئئبحت المؤسئئئئسئئئئات التعليمية وملها الجامعات ت ةئئئئ  لتطبيد معايير ومقاييس عالمية 

 (.4222لةمان جودة التعليم  ةلف هللا، 

ح أكاديمي ناموتجدر الماللظة إلى أن توفر الجودة في التعليم اإللكتروني يمول ممولة في  اية األهمية ألي بر

أو مقرر، وإذا كانت الجودة مئرط أسئاسئي للجاح العملية التعليمية بعامة، فتن الجودة تصئبت مسئ لة ضرورية 

للتعليم اإللكتروني بصئورة ةا؛ئة، فالجودة يلبغي أن تكون مرافقة للعمل التربوي في كل أنواعه ومستوياته، 

دبيات والدراسئئئئئئات الحديوة بم رجات العملية التعليمية، وبما أن مفهوم جودة التعليم ا لكتروني اقترن في األ

لئذا تلاولت معظم التعريفات مفهوم جودة التعليم ا لكتروني من ليث اةتبار مدر فاعلية وجودة برامح التعليم 

 (. 22، ص4224ا لكتروني المقدمة وفقاً لمعايير ومقاييس مرجعية  ال طيب، 

التعليم ا لكتروني   يمكن أن تتم إ  من ةالل وجود سئئئياسئئئة واضئئئحة ( إلى أن جودة 4222يشئئئير فتت هللا  

ومحددة وفد معايير الجودة الشاملة، كما أن التحسين في ضوء معايير الجودة الشاملة،  بد وأن تلعكس آثاره 

دي هعلى كافة جوانب التعليم ا لكتروني ومكوناته باعتبارها ؛ئمام األمام الذي يسهم في لسن توجيهه على 

 من نوجه العلم الحديث. 

كمئا ويرر العئديئئد من البئالوين أن التعريف األنسئئئئئئب لمفهوم الجودة في التعليم ا لكتروني يكمن في التركيز 

على أهئداف البرنئامح ومئدر تحقيقهئا ومال مئة الم رجئات لنهئداف ومئدر تحقيقهئا لمعايير الجودة المعتمدة، 

وإجراءات للت كد من الوفاء بمتطلبات الجودة ومراقبة الجودة  وذلك من ةالل تطبيد نظام يتةئئئمن سئئئياسئئئات

 (.  0، ص4224على مستور وظا ف مؤسسة التعلم عن بعد ككل  ال طيب، 

أن الجودة تعلي تحقيد أعلى درجة ممكن من الموا؛فات القياسية للملتح أو للعمليات أو  نساتخلص مما ساب 

 لذي تست دم فيه. لنداء، وذلك بما يتلاسب م  ةصا ط المجال ا

 مفهوم رياض األطفال: 

يُعئد ا هتمئام بمرللئة رياض األطفال والداً من األمور التي يسئئئئئئتدل بها على تبلور الوعي المجتمعي ورقي 

ثقافته، إذ إن ا هتمام بالطفولة جزء من ا هتمام بالحاضئئئر والمسئئئتقبل معاً  ألن األطفال يشئئئكلون الشئئئريحة 

، وألنهم جيئئل المسئئئئئئتقبئئل، وهئئذا مطلئئبل اجتمئئاعيل مهم. لئئذا تعتبر ريئئاض األطفئئال األكور أهميئئة في المجتم 

مؤسئئئسئئئات تربوية واجتماعية هامة في أي مجتم  وار، فهي تسئئئعى إلى ت هيل الطفل ت هيالً سئئئليماً لاللتحاق 

ية التامة ربالمرللة األساسية وذلك لتى   يشعر با نتقال المفاجئ من البيت إلى المدرسة، ليث تتر  له الح

في ممارسئئة نشئئاطاته واكتشئئاف قدراته وميوله وإمكانياته، وبذلك فهي تعمل على مسئئاعدة الطفل في اكتسئئال 

 مهارات وةبرات جديدة.
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هذه الرياض من أجل تلمية لب  في مرللة رياض األطفال إلى التشئئجي  المسئئتمر من معلمات يحتاج األطفال

ركة اإليجابية، وا عتماد على اللفس والوقة فيها، واكتسال الكوير العمل لديهم، و رج روح التعاون، والمشئا

لذا يلبغي ا هتمام  .وا جتمئاعيئة، وتكوين ا تجئاهئات السئئئئئئليمئة تجاه العملية التعليمية من المهئارات اللغويئة

 (. 55، ص4222بمعلمات رياض األطفال والتركيز الجيد في ت هيلهن األكاديمي والمهلي  محاسيس، 

ؤسئئئسئئئات تربوية واجتماعية، تقوم بت هيل الطفل ت هيالً سئئئليماً لدةول المرللة األسئئئاسئئئية  وذلك كي   فهي م

يشئئعر با نتقال المفاجئ من البيت إلى المدرسئئة، تاركة له الحرية التامة لممارسئئة نشئئاطاته واكتشئئاف قدراته 

 (. 12، ص4222 محاسيس، وإمكاناته، وبذلك فهي تساعده على أن يكتسب ةبرات جديدة 

كما وتعرف رياض األطفال ب نها مؤسسات تسعى إلى ت هيل الطفل ت هيالً سليما لاللتحاق بالمرللة ا بتدا ية  

تاركة له الحرية التامة في ممارسئئة نشئئاطاته واكتشئئافاته بهدف مسئئاعدته على اكتسئئال المهارات وال برات 

 (.042، ص4242الجديدة  الجوهرة، 

طفال الصئئئغار الذين أكملوا السئئئلة الوالوة من عمرهم وتسئئئبد المرللة ا بتدا ية أي وهي مرللة ةا؛ئئئة باأل 

( سئئئئلوات وتكون على للقتين وهما الروضئئئئة م صئئئئصئئئئة 2-0تةئئئئم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

لنطفال الذين أكملوا سئئئئن الوالوة من عمرهم، التمهيدي: الذين أكملوا السئئئئلة ال امسئئئئة من عمرهم، و تجري 

الئدراسئئئئئئة فيهئا وفقئا لملهح مقرر من وزارة التربيئة ويلقئل الطفئل بعئد انتهئا ئه من هئذه المرللئة إلى المرللة 

 (. 22، ص4225ا بتدا ية، ليث يسجل بالصف األول ا بتدا ي الليلي، 

 وتعرف البالوة رياض األطفال ب نها مؤسئئئئئسئئئئئات تعليمية تربوية لنطفال تعلي بتلشئئئئئئاة الطفل ما بين الوالوة

ولتى السئادسئة في مؤسسات تربوية اجتماعية تهدف إلى تحقيد اللمو المتكامل والمتوازن لنطفال من جمي  

اللوالي الجسئئئئئئمية والعقلية واللفسئئئئئئية وا جتماعية، باإلضئئئئئئافة إلى تدعيم وتلمية قدراتهم عن طريد اللعب 

 واللشاط الحر. 

 الفصل الثالث

 الدراســات الســابقة

 السابقة:أوالً: الدراسات 

( بعنوان: إدارة ضاااااامااان الجودة في تطوير تليااات التعليم الرقمي لااذوي 0202القرعااان  دراسااااااااة  .2

 األردنية.االحتياجات الخاصة في وزارة التربية والتعليم 

تهئدف الئدراسئئئئئئة إلى التعرف على إدارة ضئئئئئئمئان الجودة في تطوير آليات التعليم الرقمي لذوي ا لتياجات 

( معلماً ومعلمة من معلمي المدارج 225ربية والتعليم، وتكونت عيلة الدراسئئئئئئة من  ال ا؛ئئئئئئة في وزارة الت

 ال ا؛ة والحكومية، واست دمت البالوة الملهح الو؛في التحليلي كملهح للدراسة  
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وذلك لمالءمته لطبيعة الدراسئئة، واعتمدت ا سئئتبانة ك داة للدراسئئة لجم  المعلومات من أفراد عيلة الدراسئئة. 

نتا ح الدراسئئة عدم وجود فروق ذات د لة إلصئئا ية في دور إدارة ضئئمان الجودة في تطوير آليات وأظهرت 

التعليم الرقمي لئذوي ا لتياجات ال ا؛ئئئئئئة في وزارة التربية والتعليم األردنية تعزر لمتغير الجلس، العمر، 

عليم األردنية في اعتماد المؤهل العلمي، وسئئئئئئلوات ال برة، وأو؛ئئئئئئت الدراسئئئئئئة أن تقوم إدارات التربية والت

أسئئئئئئلول الجودة من ةالل نشئئئئئئر ثقافة جودة التعليم الرقمي لذوي ا لتياجات ال ا؛ئئئئئئة وتطبيد معاييرها، 

 وإجراء المزيد من الدراسات لتطوير معايير محلية في البياة األردنية في جودة التعليم الرقمي.

في إيصال التعليم التكنولوجي في رياض ( بعنوان: الجودة الشاملة 0222  وجيالليدراساة بن مشي   .0

 األطفال.

تهدف الدراسئئئة إلى ضئئئرورة التعرف على الجودة الشئئئاملة في إيصئئئال التعليم التكلولوجي في مرللة رياض 

األطفال لمديلة أدرار، واتبعت الدراسئئة الملهح الو؛ئئفي للدراسئئة، وتمولت أداة الدراسئئة بمقياج جودة العمل 

( مربية 22ولوجي و التصئميم األر ونومي للروضئة، بحيث تكونت عيلة الدراسة من  اإلداري والتعليم التكل

في رياض األطفال تم اةتيارهم بطريقة عشئوا ية، وتم التو؛ئل إلى عدة نتا ح ملها: تبلي نمط الجودة الشاملة 

تغالل ا س في إيصئال التعليم التكلولوجي لدر مؤسئسئات رياض األطفال في مديلة أدرار من أجل القدرة على

األموئل للطئاقئات البشئئئئئئريئة وتحسئئئئئئين العمليئات اإلدارية وتطويرها عن طريد مواكبة التغيرات التكلولوجيا 

وا قتصئئئار في الوقت والجهد، وتمت التو؛ئئئية على ضئئئرورة العمل على وضئئئ  برامح تدريبية للعاملين في 

 ة ةبرتهم المهلية .رياض األطفال وفد مبادئ الجودة الشاملة من أجل رف  كفاءتهم وزياد

بعنوان: المتغيرات التي تؤثر على جودة خدمات التعليم االلكتروني  (& 2020others,Setaدراسااة   .3

 الطالب.نظر  االندونيسي: وجهاتفي التعليم العالي 

يهئئدف هئئذا البحئئث إلى تقييم وتحليئئل المتغيرات اإللكترونيئئة التي تؤثر على جودة ةئئدمئئات التعلم اإللكتروني 

مسئئئئئتور الجامعة بلاًء على وجهات نظر الطالل، باإلضئئئئئافة إلى تحديد عوامل جودة التعلم اإللكتروني  على

والرضئئئئئئا، ودراسئئئئئئة العالقة بين أبعاد جودة التعلم اإللكتروني والرضئئئئئئا واللية السئئئئئئلوكية كما يراها طالل 

 بحث من ةالل توزي  استبيانالجامعة. وم  ذلك، يست دم هذا البحث طرقًا كمية، وتم الحصول على بيانات ال

في إلئدر الجامعات الحكومية في إندونيسئئئئئئيا، تشئئئئئئير نتا ح هذا البحث إلى عدة نتا ح أهمها: أن جودة التعلم 

 اإللكتروني ورضا المست دم لهما ت ثير كبير وإيجابي على نية المست دم لالن راط في التعلم اإللكتروني.

تأثير عوامل الجودة والعوامل التنظيمية على رضااااا ( بعنوان: دراسااااة AlMulhem,2020دراسااااة   .4

 طالب الجامعة عن جودة نظام التعليم االلكتروني.

من  Mcleanو Deloneتهدف هذه الدراسئئئة إلى تطوير نموذج بحوي يمتد من نموذج نجاح نظام المعلومات 

 التعلم اإللكتروني.أجل التحقيد في آثار الجودة والعوامل التلظيمية على رضا الطالل عن جودة نظام 
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طالب جامعي في جامعة الملك فيصئئل بواسئئطة اسئئئتبانة.  472تم اتبار الملهح الو؛ئئفي، وجم  البيانات من  

أظهرت نتئا ح تحليئل البيئانات وجود عالقة قوية بين العوامل التلظيمية  دعم اإلدارة العليا وإدارة التغيير( م  

ن معروفة من قبل. باإلضئئئئئئافة إلى ذلك، أظهرت اللتا ح أن عوامل والتي لم تك اإللكتروني،جودة نظام التعلم 

الجودة  جودة محتور المقرر وجودة اللظئام وجودة ال ئدمة( لها ت ثير إيجابي وهام على رضئئئئئئا الطالل عن 

جودة نظام التعلم اإللكتروني. لذلك، يجب على المؤسئئئئسئئئئات التعليمية التي تسئئئئعى إلى تحقيد فوا د أكبر من 

علم اإللكتروني أن تولي اهتماًما كبيًرا لعوامل الجودة والعوامل التلظيمية أثلاء عملية تصئئئئميم وتلفيذ أنظمة الت

أنظمتهئئا، نظًرا للئئدور المهم لهئئذه العوامئئئل في تعزيز جودة نظئئام التعلم اإللكتروني. وجودة ةئئدمئئئة التعلم 

 اإللكتروني.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 :الدراسةأ. من حيث هدف 

اتفقت الدراسئة الحالية م  جمي  الدراسئات السابقة في بحوها عن معايير الجودة في أنظمة التعليم ا لكتروني، 

( إلى التعرف إلى إدارة ضئئئئئئمئئان الجودة في تطوير آليئئات التعليم الرقمي لئئذوي 4242فقئئد هئئدفئئت القرعئئان 

التي هدفت إلى  (Seta  &others,2020)ا لتياجات ال ا؛ئئئئة في وزارة التربية والتعليم، وكذلك دراسئئئئة 

تقييم وتحليل المتغيرات اإللكترونية التي تؤثر على جودة ةدمات التعلم اإللكتروني على مستور الجامعة بلاًء 

( فهدفت الى ضرورة التعرف على الجودة 4222على وجهات نظر الطالل  ،أما دراسة بن مشيح وجياللي 

  .ي في مرللة رياض األطفال لمديلة أدرارالشاملة في إيصال التعليم التكلولوج

 ب. من حيث منه  الدراسة:

 .اتفقت الدراسة الحالية م  جمي  الدراسات السابقة في اتبار الملهح الو؛في

 ج. من حيث أداة الدراسة: 

 تشابهت الدراسة الحالية م  الدراسات السابقة في است دام ا ستبانة ك داة للدراسة.

 ينة الدراسة:د. من حيث مجتمع وع

( في مجتم  الدراسئئئئئة ليث تكون من 4222اتفقت الدراسئئئئئة الحالية فقط م  دراسئئئئئة بن مشئئئئئيح وجياللي   

معلمئات رياض األطفال، بيلما اةتلفت م  باقي الدراسئئئئئئات السئئئئئئابقة ليث تكون من الكادر التدريسئئئئئئي في 

 المدارج أو الجامعات. 
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 ات السابقة:رابعاً: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراس

تميزت الدراسئئة الحالية عن الدراسئئات السئئابقة في قياج معايير الجودة في أنظمة التعليم ا لكتروني لرياض 

األطفال من ذوي اإلعاقة، فمعظم الدراسئئئئئات السئئئئئابقة بحوت في معايير جودة التعليم اإللكتروني المقدمة لفاة 

 طالل المدارج والجامعات.

 من الدراسات السابقة:خامساً: أوج  االستفادة 

 ا ستفادة من مراج  ومصادر الدراسات السابقة في كتابة اإلطار اللظري. .2

 ا ستفادة من األساليب اإللصا ية المست دمة. .4

 بلاء ا ستبانة. .0

 الفصل الرابع

 منهجيــة الدراســة

  إجراءات الدراسة الميدانية(

 مقدمة: 

راسئئئة ومجتم  الدراسئئئة، وتحديد عيلة الدراسئئئة، وإعداد أداة يتلاول هذا الفصئئئل و؛ئئئفًا مفصئئئاًل لملهجية الد

الدراسئئة المسئئت دمة تا سئئتبانةت والت كد من ؛ئئدقها وثباتها، وبيان اإلجراءات وال طوات التي تم اتباعها في 

الدراسئة، واألسئاليب والمعالجات اإللصئا ية التي تم اسئت دامها لتحليل البيانات واست راج اللتا ح، وفيما يلي 

 تفا؛يل ذلك:

اتبعت البالوة الملهح الو؛ئئئئئئفي التحليلي، ويعرف ب نه: تالطريقة التي يعتمد عليها  أواًل: منه  الدراسااااااة:

البالوون في الحصئئئئئول على معلومات وافية ودقيقة تصئئئئئور الواق  ا جتماعي، وتسئئئئئهم في تحليل ظواهره. 

 (221، ص4221 درويح،

اسة من جمي  معلمي ومعلمات رياض األطفال في إمارة الشارقة تكون مجتم  الدر ثانيًا: مجتمع الدراساة:

 م.4242-4242في دولة اإلمارات العربية المتحدة العاملين في العام الدراسي 

 ثالثًا: عينة الدراسة: 

 عينة استطالعية: (أ
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دراسئئئة ( اسئئئتجابة عشئئئوا يًا وتم تطبيد أداة الدراسئئئة عليهم من أجل قياج ؛ئئئدق وثبات أداة ال02تم اةتيار  

والعمل على تقلين األداة وتطويرها، وتم تةئئمين هذه العيلة علد تطبيد الدراسئئئة الفعلية نظًرا لتحقد الصئئئدق 

 والوبات في أداة الدراسة.

 عينة الدراسة الفعلية:  (ب

 %17.00( بلسبة 241فرد من مجتم  الدارسة، استجال ملهم   272تم اةتيار عيلة عشوا ية بواق  

 الدراسة حسب متغيراتها:توزيع أفراد عينة 

وامئئئتمل توزي  البيانات الشئئئ صئئئية للمفحو؛ئئئين، والتي تتعلد بمتغيرات  سئئئلوات ال برة، المؤهل العلمي( 

 والجدول التالي يوضت ةصا ط عيلة الدراسة:

 4.2جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

 النسبة العدد الفئات المتغير

ساااااااااااانااااااوات 

 الخبرة

 %14.06 18 7أقل من 

 %35.94 46 سلوات 22أقل من  سلوات إلى 7من 

 %50.00 64 22أكور من 

 % 222 201 المجموع

الاااااامااااااؤهاااااال 

 العلمي

 %5.47 7 دبلوم

 %85.94 110 بكالوريوج

 %8.59 11 ماجستير ف على

 % 222 201 المجموع

 

 رابًعا: أداة الدراسة: 

تعرف وفي دراسئتهما ا سئتبانة ك داة ر يسة لجم  بيانات الدراسة،  لتحقيد أهداف الدراسئة اسئت دمت البالوة

:تإلدر وسئئا ل البحث العملي المسئئتعملة على نطاق واسئئ  من أجل الحصئئئول على بيانات أو االسااتبانة بأن 

وتت لف من استمارة تحتوي على مجموعة من الفقرات معلومات تتعلد ب لوال اللاج أو ميولهم أو اتجاهاتهم، 

 (272، ص4222 ةليفات، يقوم المشار  باإلجابة علها بلفسه دون مساعدة أو تدةل من ألد.التي 
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 ( فقرة موزعة على ثالثة مجا ت لسب الجدول التالي:42وتكونت ا ستبانة من  

 4.0جدول رقم 

 توزيع فقرات االستبانة على المجاالت

 عدد الفقرات المجال م

 1 ليم ا لكترونيتحليل ملظومة التع األول:المجال  2

 1 تصميم مصادر التعلم ا لكتروني الواني:المجال  4

 1 إدارة التعليم ا لكتروني الوالث:المجال  0

 04 جميع فقرات االستبانة 

 

وقد اسااتخدما الباحثة مقياس ليكارت الخماسااي لقياس اسااتجابات أفراد عينة الدراسااة لفقرات االسااتبانة 

 حسب الجدول التالي: 

 4.3رقم  جدول

 مقياس ليكارت الخماسي

 موافد بشدة موافد محايد  ير موافد  ير موافد بشدة ا ستجابة

 7 2 0 4 2 الدرجة

 

 خامًسا: صدق االستبانة: 

 صدق االتساق الداخلي:  (أ

( 02تم التحقد من ؛ئئئئدق ا تسئئئئاق الداةلي لالسئئئئتبانة من ةالل تطبيقها على عيلة اسئئئئتطالعية مكونة من  

قم تم لسئئئال معامل ا رتباط بيرسئئئون بين درجة كل فقرة ومجمور درجات المحور الذي تلتمي اسئئئتجابة، و

 إليه.

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية لهذا المجال  المجال  4.4جدول رقم 

 تحليل منظومة التعليم االلكتروني( األول:

 الفقرة م

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

القيمة 

االحتمالية 

Sig 

 0.00 0.63 تحديد ا لتياجات التعليمية لطلبة ذوي اإلعاقة. 1
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 الفقرة م

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

القيمة 

االحتمالية 

Sig 

2 
تحديد ةصئئا ط طلبة ذوي ا عاقة المعرفية وةبراتهم السئئابقة، ومهاراتهم 

 في است دامهم الكمبيوتر وا نترنت.
0.64 0.00 

3 
ادئ المبتحديد علا؛ئئر المحتور من ةالل تحليله، والوقوف على المفاهيم و

 والتعميمات واإلجراءات المتةملة به.
0.60 0.00 

 0.00 0.60 إتالة الفر؛ة لطلبة رياض األطفال المشاركة في األنشطة التعليمية. 4

5 
تحئديئد اإلمكئانئات المتئالئة ومئدر ملئاسئئئئئئبتهئا إلنتئاج المواد التعليمية للتعلم 

 ا لكتروني.
0.56 0.00 

 0.00 0.55 ا لكتروني.عليم تحديد األهداف العامة لمواد الت 6

7 
تحئديد مدر ملاسئئئئئئبة التعلم ا لكتروني لقدرات طلبة رياض األطفال لذوي 

 اإلعاقة.
0.69 0.00 

8 
نشئئر مواد التعليم ا لكتروني بطرق تلاسئئب المحتور، واإلمكانات المتالة، 

 وةصا ط الطلبة.
0.62 0.00 

 α =2.27د لة * ا رتباط دال إلصا يًا علد مستور 

من الماللظ في الجئئدول السئئئئئئئابد أن معئئامالت ا رتبئئاط بين فقرات المجئئال األول والئئدرجئئة الكليئئة لفقرات 

( لجمي  فقرات المجال، وتراولت معامالت ا رتباط α= 2.27المجال دالة إلصئئئئئئا يا علد مسئئئئئئتور د لة  

 ه.(، وهذا يدل على أن فقرات هذا المجال ؛ادقة لما وضعت لقياس2.22-2.77بين 

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية لهذا المجال  4.5جدول رقم 

 تصميم مصادر التعلم االلكتروني( الثاني: المجال 

 الفقرة م

مااااعاااااماااال 

االرتااااباااااط 

 بيرسون

الاااقاااياااماااة 

االحتمالية 

Sig 

1 
ن األطفئال م مراعئاة التكئئامئل بين الجوانئئب المعرفيئة وا نفعئاليئة لطلبئة ريئئاض

 ذوي اإلعاقة.
0.65 0.00 

 0.00 0.59 قيقها.تحاةتيار محتور تعليمي مرتبط باألهداف التعليمية ويتم العمل على  2

3 
مراعئاة دقئة المحتور من اللئاليئة العلميئة والمعلومئاتيئة ليلاسئئئئئئب قدرات ذوي 

 ا عاقة.
0.64 0.00 

4 
 ، وتوفير أمولة وتدريباتتوفير فر؛ئئة الممارسئئة والتكرار لطالب ذوي اإلعاقة

 تطبيقية.
0.63 0.00 

5 
اسئئت دام اسئئتراتيجيات تعلمية لديوة في تعليم طلبة ذوي اإلعاقة تلاسئئب الطلبة 

 والتعلم ا لكتروني.
0.69 0.00 

 0.00 0.77 إتقان التعلم باست دام تكلولوجيا التعليم ا لكتروني لتلمية مهارات التفكير. 6
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 الفقرة م

مااااعاااااماااال 

االرتااااباااااط 

 بيرسون

الاااقاااياااماااة 

االحتمالية 

Sig 

7 
ن ومهام تعتمد على التفاعل والمشئئئئئاركة ا جتماعية بين توفير أنشئئئئئطة وتماري

 المعلمين وطلبة رياض األطفال.
0.70 0.00 

8 
اسئئت دام اسئئتراتيجيات التعليم ا لكتروني الملاسئئبة للطلبة، واألهداف المقررة، 

 ومحتور التعلم.
0.82 0.00 

 α= 2.27د لة * ا رتباط دال إلصا يًا علد مستور 

لجئئدول السئئئئئئئابد أن معئئامالت ا رتبئئاط بين فقرات المجئئال الوئئاني والئئدرجئئة الكليئئة لفقرات من الماللظ في ا

( لجمي  فقرات المجال، وتراولت معامالت ا رتباط α= 2.27المجال دالة إلصئئئئئئا يا علد مسئئئئئئتور د لة  

 (، وهذا يدل على أن فقرات هذا المجال ؛ادقة لما وضعت لقياسه.2.14-2.72بين 

عامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية لهذا المجال م 4.6جدول رقم 

 إدارة التعليم االلكتروني( الثالث: المجال 

 الفقرة م

معاااامااال 

االرتباااط 

 بيرسون

الاااقاااياااماااة 

االحتماالية 

Sig 

 0.00 0.77 توظيف تقليات التعلم ا لكتروني ضمن أنشطة الدروج وب ساليب م تلفة. 1

2 

ت ئئدام التكلولوجيئئا لتطوير مهئئارات الطلبئئة في إنتئئاج المعرفئئة والتعلم اسئئئئئئ

 0.00 0.71 المستمر.

 0.00 0.70 است دام مواق  ا نترنت التعليمية بفاعلية وإدارة المحتور ا لكتروني. 3

 0.00 0.69 توجيه الطلبة وإرمادهم إلى األنشطة التي تلاسب ميولهم وقدراتهم. 4

 0.00 0.73 إمرا  الطلبة في الت طيط لننشطة وطريقة تلفيذها وتقويمها. 5

 0.00 0.63 لقدراتهم وميولهم. الطلبة وفقاً على  األدوار التعاونيةتوزي   6

 0.00 0.65 متابعة الطلبة أثلاء اللشاط وتشجيعهم على موا؛لة العمل. 7

 0.00 0.68 لهم.اإلرماد مساعدة الطلبة على تلظيم الوقت وتقديم المساعدة و 8

 α= 2.27د لة * ا رتباط دال إلصا يًا علد مستور 

من الماللظ في الجئئدول السئئئئئئئابد أن معئئامالت ا رتبئاط بين فقرات المجئئال الوئئالئئث والئئدرجئئة الكليئئة لفقرات 

 ( لجمي  فقرات المجال، وتراولت معامالت ا رتباطα= 2.27المجال دالة إلصئئئئئئا يا علد مسئئئئئئتور د لة  

 (، وهذا يدل على أن فقرات هذا المجال ؛ادقة لما وضعت لقياسه.2.55-2.20بين 
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 الصدق البناجي: (ب

يعتبر الصئدق البلا ي ألد  مقاييس ؛ئدق األداة الذي يقيس مدر تحقد األهداف التي تريد األداة الو؛ئول إليها 

 .لفقرات ا ستبانة وتحقيقها، ويبين مدر ارتباط كل مجال من مجا ت الدراسة بالدرجة الكلية

 معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة 4.4جدول رقم 

 الفقرة م 

مئئئئئعئئئئئامئئئئئل 

ا رتئئئئبئئئئاط 

 بيرسون

القيمئئئة ا لتمئئئاليئئئة 

Sig 

 0.00 0.871 تحليل ملظومة التعليم ا لكتروني األول:المجال  1

 0.00 0.929 ا لكتروني تصميم مصادر التعلم الواني:المجال  2

 0.00 0.905 إدارة التعليم ا لكتروني الوالث:المجال  3

 α= 2.27د لة * ا رتباط دال إلصا يًا علد مستور 

من الماللظ في الجدول السئئئئئابد أن معامالت ا رتباط بين كل مجال من مجا ت ا سئئئئئتبانة والدرجة الكلية 

( لجمي  المجا ت، وتراولت معامالت ا رتباط α= 2.27لة  لالسئئئئئئتبانة دالة إلصئئئئئئا يا علد مسئئئئئئتور د 

 (، وهذا يدل على أن مجا ت ا ستبانة ؛ادقة لما وضعت لقياسه.2.242-2.152بين 

 سادًسا: ثبات االستبانة:

الوبات يدل على اتسئئئاق اللتا ح، بمعلى إذا كرر القياج فتنك تحصئئئل على نفس اللتا ح، وفي أ لب لا ته هو 

ارتباط، وهلا  عدد من الطرق لقياسئئئه ومن أكورها مئئئيوًعا هي طريقة  كرونبا( ألفا( وطريقة تجز ة معامل 

 (422: 4222المقياج إلى نصفين.  الوادي والزعبي، 

وقد اسئئئئت دمت البالوة طريقة ألفا كرونبا( وهي أمئئئئهر الطرق في قياج ثبات األداة، وتكشئئئئف هذه الطريقة 

 مدر تشتت درجات المستجيبين.

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات مجاالت االستبانة 4.1جدول رقم 

 

 عدد الفقرات المجال م
ماااااعاااااال ألااااافاااااا 

 كرونباخ

 2.52 1 تحليل ملظومة التعليم ا لكتروني األول:المجال  2

 2.12 1 تصميم مصادر التعلم ا لكتروني الواني:المجال  2

 2.17 1 إدارة التعليم ا لكتروني الوالث:المجال  3

 2.20 04 كل الفقرات  
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، وهذا 2.52من الماللظ من ةالل الجدول السئابد أن معامل ألفا كرونبا( لجمي  مجا ت ا ستبانة يزيد عن 

 يدل على ثبات مرتف  لجمي  المجا ت وكذلك ا ستبانة بشكل عام.

تها جت ا سئئئتبانة بصئئئوروبعد أن ت كد لدر البالوة ؛ئئئدق وثبات ا سئئئتبانة، وبعد إجراء التعديالت ةر

( وهذا يجعل البالوة على اطمالان لتطبيد ا سئئئئئتبانة على عيلة الدراسئئئئئة لتحقيد 2اللها ية ملحد رقم  

 أهداف الدراسة.

 سابًعا: المعالجات اإلحصاجية المستخدمة في الدراسة

 لتحقيد أهداف الدراسة سيتم است دام المعالجات اإللصا ية التالية:

ب الماوية والمتوسئطات الحسابية وا نحرافات المعيارية: لمعرفة ةصا ط العيلة التكرارات واللسئ .2

 ومستور ميور الظاهرة محل البحث لدر العيلة.

( من أجل اةتبار رأي المسئئئئئئتجيبين لول الظاهرة One Sample T Testلعيلة والدة   Tاةتبار .4

 المراد قياسها.

متغيرين، وقد تم اسئئئئت دامه لحسئئئئال ا تسئئئئاق  معامل ا رتباط بيرسئئئئون لقياج درجة ا رتباط بين .0

 الداةلي، والصدق البلا ي.

 اةتبار ألفا كرونبا( لمعرفة ثبات ا ستبانة. .2

 الفصل الخامس

 نتاج  الدراسة ومناقشتها

 مقدمة:

يتةمن هذا الفصل عرًضا للتا ح الدراسة، وذلك من ةالل اإلجابة عن أسالة الدراسة واستعراض أبرز نتا ح 

ة، وذلئك للتعرف على دور مكئاتئب التعليم في التحول الرقمي للمعلمين والمتعلمين في ظئل جئا حة ا سئئئئئئتبئانئ

كورونا، لذا تم إجراء المعالجات اإللصئئئا ية للبيانات المجمعة من أداة الدراسئئئة، وتم اسئئئت دام برنامح الرزم 

عرضئئها وتحليلها في هذا ( للحصئئول على نتا ح الدراسئئة التي تم SPSSاإللصئئا ية للدراسئئات ا جتماعية  

 الفصل.

 أواًل: المحك المعتمد في الدراسة: 

لتحئديئد المحئك المعتمئد في الدراسئئئئئئة قامت البالوة بالرجور إلى األدل التربوي ال اص بالمقاييس المحكية، 

وكذلك بعض الدراسئات السابقة التي اعتمدت المقياج ال ماسي نفسه لتحديد مستور ا ستجابة ليث تم تحديد 
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(، 2=  2 – 7ول ال اليا في مقياج  ليكارت( ال ماسئئئئئي من ةالل لسئئئئئال المدر بين درجات المقياج  ط

(، وبعد ذلك تم إضافة 2.1=  7÷  2ومن ثّم تقسئيمه على أكبر قيمة في المقياج للحصئول على طول ال لية  

ة يد الحد األعلى لهذه ال ليهئذه القيمئة إلى أقئل قيمة في المقياج  بداية المقياج الوالد الصئئئئئئحيت( وذلك لتحد

 وهكذا أ؛بت طول ال اليا كما هو موضت في الجدول التالي: 

 5.2جدول رقم 

 المحك المعتمد في الدراسة

 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل ل  طول الخلية

2 – 2.1 

 

 قليلة جداً  02% - 42%

 قليلة 74% - 02% 4.2 – 2.1

 متوسطة 21% - 74% 0.2 – 4.2

 كبيرة %12 - %21 2.4 – 0.2 ة

 كبيرة جداً  222% - 12% 7 – 2.4

ومقارنته  SPSSمن ةالل البرنامح اإللصا ي  sig وللكشئف عن هذه الفرضئية تم التسئال القيمة ا لتمالية

فيعلي قبول الفرضئئئية الصئئئفرية وأن المسئئئتجيب لم  2.27أكبر من  sigفتذا كانت قيمة  α=2.27بقيمة ال ط  

لول الممارسئات المراد دراستها، وفي لال كانت أ؛غر فتن رأي المستجيب ي تلف جوهريًا عن  يشئكل رأيًا

 الدرجة المتوسطة وبالتالي يكون قد مكل رأيًا لول الممارسات المراد دراستها.

 االجابة عن السؤال االول:  ثانياً:

 ألطفال من ذوي اإلعاقة؟ما هي معايير الجودة الواجب اعتمادها في التعليم اإللكتروني لرياض ا

ولإلجابة على هذا السئؤال تم الرجور إلى عدة دراسات تلاولت معايير الجودة في التعليم اإللكتروني، وتحليل 

( والتي بحوت في معايير الجودة في 4222محتويات هذه الدارسئئئئئئات، فقد تم تحليل نتا ح دراسئئئئئئة  العتيبي، 

(. مدر تطبيد معايير الجودة في إدارة التعليم ا لكتروني 4222ان،آل عومأنظمة التعليم ا لكتروني، دراسة  

( التي بحوت 4224، ودراسئئة  اللجدي، بجامعة الملك سئئعود من وجهة نظر القيادات وأعةئئاء هياة التدريس

في تقويم جودة التعليم ا لكتروني في جامعة القدج المفتولة في ضئئئئئوء المعايير العالمية للجودة، ودراسئئئئئة  

(، والتي بحوئئت في معئئايير الجودة في توظيف أعةئئئئئئئاء هيائئة التئئدريس للتعلم ا لكتروني 4224ةطوة، أبو 

(، والتي بحوت في درجة تطبيد معايير جودة التعليم ا لكتروني في جامعة لا ل 4224ودراسئئئئئئة  ال طيب، 

( التي بحوت 4220من وجهة نظر أعةئئاء الهياة التدريسئئية في ضئئوء بعض المتغيرات، ودراسئئة  الحربي، 

(، التي 4227في معايير مقترلة لقياج جودة التعلم ا لكتروني في الجامعات السئئئئعودية، ودراسئئئئة  المالح، 

بحوت في درجة تحقيد معايير إدارة الجودة الشئئاملة في الجامعات الفلسئئطيلية في محافظة الةئئفة الغربية كما 

 لي:يراها أعةاء هياة التدريس، فكانت نتا ح تحليل كالتا
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 مجاالت: 3مجاالت االهتمام لمعايير التعليم اإللكتروني لرياض األطفال هي 

 تحليل ملظومة التعليم ا لكتروني .2

 .تصميم مصادر التعلم ا لكتروني4 .2

 .إدارة التعليم ا لكتروني0 .4

 معايير كل مجال من المجاالت الثالثة السابقة كانا كالتالي: 1وتم تحديد 

 منظومة التعليم االلكتروني:المجال األول : تحليل 

 تحديد ا لتياجات التعليمية لطلبة ذوي اإلعاقة. .2

تحديد ةصئا ط طلبة ذوي ا عاقة المعرفية وةبراتهم السابقة، ومهاراتهم في است دامهم الكمبيوتر  .4

 وا نترنت.

ءات اتحديد علا؛ر المحتور من ةالل تحليله، والوقوف على المفاهيم والمبادئ والتعميمات واإلجر .0

 المتةملة به.

 إتالة الفر؛ة لطلبة رياض األطفال المشاركة في األنشطة التعليمية. .2

 تحديد اإلمكانات المتالة ومدر ملاسبتها إلنتاج المواد التعليمية للتعلم ا لكتروني. .7

 ا لكتروني.تحديد األهداف العامة لمواد التعليم  .2

 رياض األطفال لذوي اإلعاقة. تحديد مدر ملاسبة التعلم ا لكتروني لقدرات طلبة .5

 نشر مواد التعليم ا لكتروني بطرق تلاسب المحتور، واإلمكانات المتالة، وةصا ط الطلبة. .1

 المجال الثاني : تصميم مصادر التعلم االلكتروني

 مراعاة التكامل بين الجوانب المعرفية وا نفعالية لطلبة رياض األطفال من ذوي اإلعاقة. .2

 تحقيقها.يمي مرتبط باألهداف التعليمية ويتم العمل على اةتيار محتور تعل .4

 مراعاة دقة المحتور من اللالية العلمية والمعلوماتية ليلاسب قدرات ذوي ا عاقة. .0

 توفير فر؛ة الممارسة والتكرار لطالب ذوي اإلعاقة، وتوفير أمولة وتدريبات تطبيقية. .2

 ني.ذوي اإلعاقة تلاسب الطلبة والتعلم ا لكترو است دام استراتيجيات تعلمية لديوة في تعليم طلبة .7

 إتقان التعلم باست دام تكلولوجيا التعليم ا لكتروني لتلمية مهارات التفكير. .2

توفير أنشئطة وتمارين ومهام تعتمد على التفاعل والمشئئاركة ا جتماعية بين المعلمين وطلبة رياض  .5

 األطفال.

 الملاسبة للطلبة، واألهداف المقررة، ومحتور التعلم. است دام استراتيجيات التعليم ا لكتروني .1
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 إدارة التعليم االلكتروني الثالث:لمجال ا

 توظيف تقليات التعلم ا لكتروني ضمن أنشطة الدروج وب ساليب م تلفة. .2

 است دام التكلولوجيا لتطوير مهارات الطلبة في إنتاج المعرفة والتعلم المستمر. .4

 لتعليمية بفاعلية وإدارة المحتور ا لكتروني.است دام مواق  ا نترنت ا .0

 توجيه الطلبة وإرمادهم إلى األنشطة التي تلاسب ميولهم وقدراتهم. .2

 إمرا  الطلبة في الت طيط لننشطة وطريقة تلفيذها وتقويمها. .7

 لقدراتهم وميولهم. الطلبة وفقاً على  األدوار التعاونيةتوزي   .2

 عهم على موا؛لة العمل.متابعة الطلبة أثلاء اللشاط وتشجي .5

 لهم.مساعدة الطلبة على تلظيم الوقت وتقديم المساعدة واإلرماد  .1

 االجابة عن السؤال االول:  ثانياً:

 ما درجة تطبي  معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من ذوي اإلعاقة؟

ت كل مجال ملفرداً وفد المحك المعتمد في ولإلجابة على هذا السئئئئؤال تم تحليل فقرات ا سئئئئتبانة ككل وفقرا

 الدراسة وكانت اللتا ح كالتالي:

 ( تحليل االستبانة ككل: 2

تحليل مجاالت االساتبانة المتوس  الحسابي واالنحراف المعياري والمتوس  النسبي والقيمة  5.0جدول رقم 

 (N=128مجاالت معا  وقيمة االختبار لجميع مجاالت االستبانة وقيمة جميع ال Sigاالحتمالية 

 المتوس  المجال م
االنحراف 

 المعياري

المتوسااااا  

 النسبي

قااااياااامااااة 

 االختبار

الاااقاااياااماااة 

االحتمالية 

Sig 

 الحكم الترتيب

1 

تئئئحئئئلئئئيئئئل  األول:الئئئمئئئجئئئال 

 كبيرة 3 0.00 10.38 %69.88 0.54 3.49 ملظومة التعليم ا لكتروني

2 

تصئئئئئئئميم  الوئئئاني:الئمئجئئئال 

 كبيرة 1 0.00 10.20 %70.82 0.60 3.54 مصادر التعلم ا لكتروني

3 

إدارة التعليم  الوئالئث:المجئال 

 كبيرة 2 0.00 9.91 %70.33 0.59 3.52 ا لكتروني

 كبيرة   0.00 11.25 %70.35 0.52 3.52 الدرجة الكلية لالستبانة  

 يتضح من الجدول الساب  ما يلي:

كل كسة، وقد بلغ المتوسط الحسابي لالستبيان إلصا يا لسب المحك المعتمد في الدرا ا سئتبيان دال .2

 ( وبدرجة ممارسة كبيرة،%52.07(، وبوزن نسبي  2.74(، وانحراف معياري  0.74 
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وهئئذا يعلي أن عيلئئة الئئدراسئئئئئئئة ترر بئئ ن درجئئة تطبيد معئئايير الجودة في التعليم اإللكتروني لريئئاض  

 %52.07األطفال من ذوي اإلعاقة، جاءت بدرجة كبيرة، وبلسبة 

(، 0.72تصئميم مصئادر التعلم ا لكتروني، بمتوسط لسابي  الواني:المجال  اء في المرتبة األولىج .4

 (، وبدرجة ممارسة كبيرة%52.14 نسبي (، وبوزن 2.2وانحراف معياري 

(، 0.22تحليل ملظومة التعليم ا لكتروني، بمتوسئط لسابي  األول: األةيرة المجالالمرتبة  فيجاء  .0

 (، وبدرجة ممارسة كبيرة%22.11 نسبي (، وبوزن 2.72ري وانحراف معيا

 ( تحليل فقرات المجال األول:  تحليل منظومة التعليم االلكتروني(:0

تحلياال منظومااة التعليم االلكتروني( المتوساااااا  الحسااااااااابي األول  تحلياال فقرات المجااال  5.3جاادول رقم 

لجميع فقرات المجال األول  Sigقيمة االحتمالية واالنحراف المعياري والمتوسا  النسبي وقيمة االختبار وال

 (N=128 تحليل منظومة التعليم االلكتروني(  

 المتوس  الفقرة م
االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 النسبي

قيمة 

 االختبار

القيمة 

االحتمالية 

Sig 

 الحكم الترتيب

1 

تئحئئئديئئئد ا لئئتيئئئئاجئئئئات 

الئتئعليميئئئة لطلبئئئئة ذوي 

 اإلعاقة.

 كبيرة 1 0.00 9.63 76.56% 0.97 3.83

2 

تحديد ةصئئئئئئا ط طلبة 

ذوي ا عئئاقئئة المعرفيئئة 

وةئبئراتهم السئئئئئئئئئابقئئئة، 

ومئئئئئهئئئئئاراتئئئئئهئئئئئم فئئئئئي 

اسئئئئئئت ئئئدامهم الكمبيوتر 

 وا نترنت.

 كبيرة 6 0.00 5.01 68.28% 0.94 3.41

3 

تحديد علا؛ئئر المحتور 

مئئئن ةئئئالل تئئئحئئئلئئئيئئئلئئئه، 

والوقوف على المفئئئاهيم 

والمبئئئادئ والتعميمئئئئات 

واإلجراءات المتةئئئئملة 

 به.

 كبيرة 4 0.00 5.93 68.91% 0.85 3.45

4 

إتئئالئئة الفر؛ئئئئئئئة لطلبئئة 

ريئئئئئئاض األطئئئئئئفئئئئئئال 

المشئئئاركة في األنشئئئطة 

 التعليمية.

 كبيرة 3 0.00 6.47 69.84% 0.86 3.49
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 المتوس  الفقرة م
االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 النسبي

قيمة 

 االختبار

القيمة 

االحتمالية 

Sig 

 الحكم الترتيب

5 

تحديد اإلمكانات المتالة 

ومدر ملاسئئئئئئبتها إلنتاج 

الئمئواد التعليميئئئة للتعلم 

 ا لكتروني.

 متوسطة 8 0.00 5.59 67.97% 0.81 3.40

6 

تحئئديئئد األهئئداف العئئامئئة 

لمواد التعليم ا لكتروني 

. 

 كبيرة 2 0.00 7.60 70.78% 0.80 3.54

7 

تحديد مدر ملاسبة التعلم 

ا لئئكئئتئئرونئئي لئئقئئئدرات 

طلبئئئة ريئئئاض األطفئئئال 

 لذوي اإلعاقة.

 كبيرة 6 0.00 5.47 68.28% 0.86 3.41

8 

نشئئئئئئئر مئئواد الئئتئئعئئلئئيئئم 

ا لئئئكئئئتئئئرونئئئي بئئئطئئئرق 

تئلئئئاسئئئئئئئئئب الئئمئئحئئتور، 

انئئئات المتئئئالئئئة، واإلمكئئئ

 وةصا ط الطلبة.

 كبيرة 5 0.00 5.10 68.44% 0.94 3.42

 كبيرة  0.00 10.38 %69.88 0.54 3.49 الدرجة الكلية للمجال األول

 يتضح من الجدول الساب  ما يلي:

المجال األول دال إلصئئا يا لسئئب المحك المعتمد في الدراسئئة، وقد بلغ المتوسئئط الحسئئابي للمجال  .2

( وبدرجة ممارسئئئئئئة كبيرة، %22.11(، وبوزن نسئئئئئئبي  2.72وانحراف معياري   (،0.22ككل  

وهئذا يعلي أن عيلئة الئدارسئئئئئئة ترر ب ن درجة تطبيد معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض 

األطفئئال من ذوي اإلعئئاقئئة، في مجئئال تتحليئئل ملظومئئة التعليم ا لكترونيت، جئئاءت بئئدرجئئة كبيرة، 

و البالوة ذلك إلى أن تحليل ملظومة التعليم اإللكتروني هي أسئئئئاج العمل ، وتعز%22.11وبلسئئئئبة 

 اإللكتروني، وإذا طبقت هذه المعايير بشكل سليم ستساعد في تطبيد باقي المعايير.

( والتي تلط على تتحديد ا لتياجات التعليمية لطلبة ذوي 2الفقرة رقم   جااءت في المرتباة األولى .4

(، وبدرجة %52.72 نسبي (، وبوزن 2.25(، وانحراف معياري 0.10اإلعاقةت، بمتوسط لسابي 

ممئارسئئئئئئة كبيرة، وتعزو البئالوئة ذلئك إلى أن تحئديئد ا لتيئاجئات التعليميئة يبلى عليئه كئافة أهداف 

 وأنشطة التعليم اإللكتروني.

( والتي تلط على تتحئئديئئد اإلمكئئانئئات المتئئالئئة ومئئدر 7الفقرة رقم   جاااءت في المرتبااة األخيرة .0

 (،0.2سبتها إلنتاج المواد التعليمية للتعلم ا لكترونيت، بمتوسط لسابي ملا
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(، وبدرجة ممارسئة متوسطة، وتعزو البالوة %25.25 نسئبي (، وبوزن 2.12وانحراف معياري  

ذلئك إلى أن تحديد اإلمكانيات المتالة يتم فهمه في أكور من جانب، وهي الجوانب المادية التي تعمل 

 واد، وكذلك اإلمكانات البشرية على ستقوم ببلاء وتصميم هذه المواد.على إنتاج هذه الم

 ( تحليل فقرات المجال الثاني:  تصميم مصادر التعلم االلكتروني(:3

تصااااااميم مصااااااادر التعلم االلكتروني( المتوساااااا  الحسااااااابي الثاني  تحليال فقرات المجال  5.4جادول رقم 

لجميع فقرات المجال الثاني  Sigاالختبار والقيمة االحتمالية واالنحراف المعياري والمتوس  النسبي وقيمة 

 (N=128 تصميم مصادر التعلم االلكتروني(  

 المتوس  الفقرة م
االناحراف 

 المعياري

المتوسااااا  

 النسبي

قاااياااماااة 

 االختبار

الااااقااااياااامااااة 

االحتماااليااة 

Sig 

 الحكم الترتيب

1 

مئئراعئئئاة الئئتئئكئئئامئئئل بئئيئئن 

الئئئجئئئوانئئئب الئئئمئئئعئئئرفئئئيئئئة 

 يئئاضوا نفعئئاليئئة لطلبئئة ر

 األطفال من ذوي اإلعاقة.

 كبيرة 1 0.00 9.95 74.84% 0.84 3.74

2 

اةئتئيئئئار مئحئتئور تعليمي 

مرتبط بئاألهئداف التعليمية 

 تحقيقها.ويتم العمل على 

 كبيرة 6 0.00 5.66 68.28% 0.83 3.41

3 

مراعئئاة دقئئة المحتور من 

الئئئئلئئئئالئئئئيئئئئة الئئئئعئئئئلئئئئمئئئئيئئئئة 

والمعلومئئئاتيئئئة ليلئئئاسئئئئئئئئب 

 قدرات ذوي ا عاقة.

 كبيرة 2 0.00 9.80 73.13% 0.76 3.66

4 

توفير فر؛ئئئئئة الممارسئئئئئة 

والئتئكئرار لئئطئئئالئئئب ذوي 

اإلعئئئاقئئئة، وتئوفير أمولئئئئة 

 وتدريبات تطبيقية.

 كبيرة 5 0.00 6.47 70.16% 0.89 3.51

5 

اسئئئئئئت دام اسئئئئئئتراتيجيات 

تعلميئئئة لئئئديوئئئة في تعليم 

طلبة ذوي اإلعاقة تلاسئئئب 

 الطلبة والتعلم ا لكتروني.

 كبيرة 4 0.00 6.89 71.41% 0.94 3.57

6 

إتقئئئان التعلم بئئئاسئئئئئئت ئئئدام 

تئئكئئلئئولئئوجئئيئئئا الئئتئئعئئلئئيئئم 

ا لكتروني لتلمية مهارات 

 التفكير.

 كبيرة 7 0.00 4.83 68.13% 0.95 3.41
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 المتوس  الفقرة م
االناحراف 

 المعياري

المتوسااااا  

 النسبي

قاااياااماااة 

 االختبار

الااااقااااياااامااااة 

االحتماااليااة 

Sig 

 الحكم الترتيب

7 

توفير أنشئئئئئئطئئة وتمئئارين 

ومهئام تعتمئد على التفئاعل 

والمشاركة ا جتماعية بين 

المعلمين وطلبئئئة ريئئئئاض 

 األطفال.

 كبيرة 3 0.00 8.61 72.66% 0.83 3.63

8 

اسئئئئئئت دام اسئئئئئئتراتيجيات 

الئئئتئئئعئئئلئئئيئئئم ا لئئئكئئئتئئئرونئئئي 

الملاسبة للطلبة، واألهداف 

 المقررة، ومحتور التعلم.

 متوسطة 8 0.00 4.92 67.97% 0.92 3.40

 كبيرة  0.00 10.20 %70.82 0.60 3.54 الدرجة الكلية للمجال الثاني

 يتضح من الجدول الساب  ما يلي:

صئئا يا لسئئب المحك المعتمد في الدراسئئة، وقد بلغ المتوسئئط الحسئئابي للمجال المجال الواني دال إل .2

( وبدرجة ممارسئئة كبيرة، وهذا %52.14(، وبوزن نسئئبي  2.2(، وانحراف معياري  0.72ككل  

يعلي أن عيلة الدارسئئئة ترر ب ن درجة تطبيد معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال 

مجال ت تصئئئئميم مصئئئئادر التعلم ا لكترونيت، جاءت بدرجة كبيرة، وبلسئئئئبة  من ذوي اإلعاقة، في

، وتعزو البالوة ذلك إلى أن تصئئئئئئميم مصئئئئئئادر التعلم اإللكتروني هو أول مرالل تطبيد 52.14%

 التعليم اإللكتروني.

( والتي تلط على تمراعئاة التكامل بين الجوانب المعرفية 2الفقرة رقم   جااءت في المرتباة األولى .4

(، وانحراف 0.52وا نفعئئاليئئة لطلبئئة ريئئاض األطفئئال من ذوي اإلعئئاقئئةت، بمتوسئئئئئئط لسئئئئئئئئابي 

(، وبدرجة ممارسئئئئئة كبيرة، وتعزو البالوة ذلك إلى أن %52.12 نسئئئئبي (، وبوزن 2.12معياري 

طلبئئة ريئئاض األطفئئال وةئئا؛ئئئئئئئة من ذوي اإلعئئاقئئة، يجئئب أن يتم التكئئامئئل بين الجوانئئب المعرفيئئة 

حسئاسئية هذه الفاة العمرية وال ا؛ئة، و  يمكن أن تقتصر األنشطة على الجانب وا نفعالية، نظراً ل

 المعرفي فقط.

( والتي تلط على تاسئئئئئئت ئئدام اسئئئئئئتراتيجيئئات التعليم 1الفقرة رقم   جاااءت في المرتبااة األخيرة .0

(، وانحراف 0.2بمتوسط لسابي  التعلم.ا لكتروني الملاسبة للطلبةت، واألهداف المقررة، ومحتور 

(، وبدرجة ممارسة متوسطة، وتعزو البالوة ذلك إلى أن %25.25 نسبي (، وبوزن 2.24معياري 

اسئئئئت دام ا سئئئئتراتيجيات الملاسئئئئبة للتعليم ا لكتروني ورياض األطفال من األمور الصئئئئعبة والتي 

 تحتاج لتدريب مستمر.
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 ( تحليل فقرات المجال الثالث:  إدارة التعليم االلكتروني(:4

إدارة التعليم االلكتروني( المتوساااااا  الحساااااااابي واالنحراف الثااالااث  تحلياال فقرات المجااال  5.5 جاادول رقم

لجميع فقرات المجال الثالث  إدارة  Sigالمعياري والمتوساااااا  النساااااابي وقيمة االختبار والقيمة االحتمالية 

 (N=128التعليم االلكتروني(  

 المتوس  الفقرة م
االنحراف 

 المعياري

المتوسااا  

 بيالنس

قاااياااماااة 

 االختبار

الاااقاااياااماااة 

االحتمالية 

Sig 

 الحكم الترتيب

1 

تئوظئيئف تئقئلئئيئئئئات الئئتئئعلم 

ا لكتروني ضئئمن أنشئئطة 

 كبيرة 3 0.00 7.26 %72.19 0.95 3.61 الدروج وب ساليب م تلفة.

2 

اسئئئئئئتئ ئئئدام الئتئكلولوجيئئئئا 

لتطوير مهارات الطلبة في 

إنئتئئئاج الئمئعئرفئئئة والئتعلم 

 متوسطة 8 0.00 4.48 %67.50 0.95 3.38 المستمر.

3 

اسئئئئئئت دام مواق  ا نترنت 

التعليميئئئة بفئئئاعليئئئة وإدارة 

 كبيرة 4 0.00 7.73 %71.09 0.81 3.55 المحتور ا لكتروني.

4 

توجيئه الطلبة وإرمئئئئئئادهم 

إلى األنشئئئطة التي تلاسئئئب 

 كبيرة 2 0.00 8.49 %72.50 0.83 3.63 ميولهم وقدراتهم.

5 

إمرا  الطلبة في الت طيط 

طريقة تلفيذها لننشئئئئئئطة و

 كبيرة 5 0.00 6.71 %69.53 0.80 3.48 وتقويمها.

6 

 األدوار التعئئئاونيئئئةتوزي  

م لقئئدراته الطلبئئة وفقئئاً على 

 كبيرة 6 0.00 6.31 %68.59 0.77 3.43 وميولهم.

7 

متابعة الطلبة أثلاء اللشئئاط 

وتشئئئجيعهم على موا؛ئئئلة 

 كبيرة 7 0.00 6.01 %68.28 0.78 3.41 العمل.

8 

عدة الطلبة على تلظيم مسئئا

الوقئت وتقئديم المسئئئئئئاعئئدة 

 كبيرة 1 0.00 8.66 %72.97 0.85 3.65 لهم.واإلرماد 

  

الئئئدرجئئئة الكليئئئة للمجئئئال 

 كبيرة   0.00 9.91 %70.33 0.59 3.52 الوالث
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 يتضح من الجدول الساب  ما يلي:

لمتوسئئط الحسئئابي للمجال المجال الوالث دال إلصئئا يا لسئئب المحك المعتمد في الدراسئئة، وقد بلغ ا .2

( وبدرجة ممارسئئئئئئة كبيرة، %52.00(، وبوزن نسئئئئئئبي  2.72(، وانحراف معياري  0.74ككل   

وهئذا يعلي أن عيلئة الئدارسئئئئئئة ترر ب ن درجة تطبيد معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض 

كبيرة، وبلسئئئئئئبئئة  األطفئئال من ذوي اإلعئئاقئئة، في مجئئال تإدارة التعليم اإللكترونيت، جئئاءت بئئدرجئئة

، وتعزو البالوة ذلك إلى أن إدارة التعلم اإللكتروني من األمور الهامة التي تةمن سالمة 52.00%

سئئئير التعليم اإللكتروني، واسئئئتمراريته، وتعمل على تصئئئحيت األةطاء التي تواجهه أنشئئئطة التعليم 

 اإللكتروني.

تمساعدة الطلبة على تلظيم الوقت وتقديم ( والتي تلط على 1الفقرة رقم   جاءت في المرتبة األولى .4

نسئئئئبي (، وبوزن 2.17(، وانحراف معياري 0.27المسئئئئاعدة واإلرمئئئئاد لهمت، بمتوسئئئئط لسئئئئابي 

(، وبدرجة ممارسئئئئئئة كبيرة، وتعزو البالوة ذلك إلى أن تلظيم الوقت من أهم األمور في 54.25% 

وقتهم على بموابة قدرتهم على إدارة إدارة العلمية التعليمية، فقدرة المؤسئئئئئسئئئئئة والطالل على إدارة 

 ذاتهم، ونجالهم.

( والتي تلط على تاسئئئئت دام التكلولوجيا لتطوير مهارات 4الفقرة رقم   جاءت في المرتبة األخيرة .0

(، 2.27(، وانحراف معياري 0.01الطلبة في إنتاج المعرفة والتعلم المسئئئتمرت، بمتوسئئئط لسئئئابي 

توسئئئئئطة، وتعزو البالوة ذلك إلى أن انتاج المعرفة (، وبدرجة ممارسئئئئئة م%25.7 نسئئئئئبي وبوزن 

 والتعلم المستمر للطالل، بحاجة لمجهودات كبيرة من المعلمين، وتعاون من أولياء األمور.

 سابعاً: ملخص النتاج : 

معياراً للتعليم اإللكتروني لرياض األطفال، وموزعة على ثالثة مجا ت اهتمام  42لئدد الئدارسئئئئئئة  .2

ة التعليم ا لكتروني، تصئئئئئئميم مصئئئئئئئئئادر التعلم ا لكتروني، إدارة التعليم تحليئئئل ملظومئئئوهي  

 ا لكتروني(

أظهرت الئدارسئئئئئئة أن درجئة تطبيد معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من ذوي  .4

 .%52.07اإلعاقة، جاءت بدرجة كبيرة، وبلسبة 

 ياض األطفال من ذوي اإلعاقة، كانت المعاييرأعلى تطبيد لمعايير الجودة في التعليم اإللكتروني لر .0

 .%52.14التي تتعلد بتصميم مصادر التعلم اإللكتروني، ليث جاءت بدرجة كبيرة، وبلسبة 

أقئل تطبيد لمعئايير الجودة في التعليم اإللكتروني لريئاض األطفئال من ذوي اإلعاقة، كانت المعايير  .2

 .%22.11ليث جاءت بدرجة كبيرة، وبلسبة  ا لكتروني،التي تتعلد بتحليل ملظومة التعليم 
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درجئئة تطبيد معئئايير الجودة في التعليم اإللكتروني لريئئاض األطفئئال من ذوي اإلعئئاقئئة، في مجئئال  .7

 .%52.00تإدارة التعليم اإللكترونيت، جاءت بدرجة كبيرة، وبلسبة 

 ثامناً: توصيات الدراسة: 

 ي لرياض األطفال من ذوي اإلعاقة.وض  ةطة تطويرية لتحسين جودة التعليم اإللكترون .2

تدريب المعلمين والمعلمات على توظيف اسئئئتراتيجيات تتلاسئئئب م  طلبة رياض األطفال من ذوي  .4

 اإلعاقة، أثلاء التعليم اإللكتروني.

عقد ورش عمل ودورات لتحديد ةصئئئا ط طلبة رياض األطفال من ذوي اإلعاقة، التي تسئئئاعدهم  .0

 على التعلم اإللكتروني.

دراسئئئئئئات وأبحاث تدرج أثر تطبيد معايير على جودة التعليم اإللكتروني على مسئئئئئئتويات  إعئداد .2

 الطالل وتحصيلهم الدراسي.

تئدريئب المعلمين والمعلمئات على آليئات انتئاج المعرفئة لئدر طلبة مرللة رياض األطفال من ذوي  .7

 اإلعاقة.

 لمراجع:ا

التعليم بين مؤشاااااارات التمييز ومعااايير  الجود الشااااااااملااة في(. 4222البالوي، لسئئئئئئن وآةرون   .2

 ، عمان: دار المسيرة.االعتماد

 ، القاهرة: دار قباء للطباعة واللشر.اإلدارة التعليمية والمدرسية(. 4222البوهي، فاروق   .4

(. الملهح ا نترنتي نموذج مقترح لوضئئ  ملاهح التعليم في المملكة العربية 4224الموسئئي، عبد هللا   .0

 نترنئت، نئدوة ملئاهح التعليم العئام في المملكئة العربيئة السئئئئئئعوديئة، وقفة تقويمية السئئئئئئعوديئة عبر ا

 ، كلية التربية، جامعة الملك سعود. الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسيةمستقبلية، 

ورقة عمل (. التعليم ا لكتروني، مفهومه، ةصئئئئا صئئئئه، فوا ده، عوا قه، 4224الموسئئئئي، عبد هللا   .2

، الرياض، كلية 4224 يوليو03-00دوة مدرسااااااة المسااااااتقبل خالل الفترة الممتدة ما بين مقدمة لن

 التربية، جامعة الملك سعود. 

، القاهرة: الجودة الشااااااملة في التعليم وأساااااواق العمل في الوطن العربي(. 4220الزواوي، ةالد   .7

 مجموعة الليل العربية. 
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، الريئئاض، المركز العربي للتئئدريئئب في التعليمإدارة الجودة (. 4222المئئديرج، عبئئد الرلمئئان   .2

 التربوي لدول ال ليح، مكتب التربية لدول ال ليح. 

، ترجمة: علي الموسئئئوي، وسئئئالم الوا لي وملى اساااتراتيجية التعلم االلكتروني (.4227ال ان، بدر   .5

 .   التيجي، للب: معار لللشر والعلوم

ارة الجودة الشئئئئئئاملة في الجامعات الفلسئئئئئئطيلية في (. درجة تحقيد معايير إد4227المالح، ملتهي   .1

، جامعة رساااالة ماجساااتير شير منشاااورةمحافظة الةئئئفة الغربية كما يراها أعةئئئاء هياة التدريس، 

 اللجاح الوطلية، نابلس: فلسطين. 

(. توجهات معلمي المدارج األسئئاسئئية في مديرية تربية اربد 4222العمري، أكرم والعمري، محمد   .2

 ة،مجلة العلوم التربوية والنفسااااايتلمية الموارد البشئئئئئرية  لتياجات التعلم اإللكتروني،  األولى نحو

 . 4، ر5مح

(. أثر الوعي والممارسات الغذا ية لعيلة من معلمات رياض األطفال بجدة على 4225الليلي، رويدا   .22

بية لزلي والتر، كلية التربية لالقتصئئئاد المرساااالة ماجساااتير شير منشاااورةاللمو الجسئئئمي لنطفال، 

 الفلية، جامعة الملك عبد العزيز. 

(. بلئاء برنئامح تئدريبي مسئئئئئئتلئد إلى ا تجئاهات المعا؛ئئئئئئرة لتلمية 4225أبو لمئدة، فئاطمئة ألمئد   .22

الكفئايئات التعليميئة لئدر معلمئات ريئاض األطفئال في األردن وبيئان فئاعلتئه في تلميئة تلئك الكفئايئئات، 

 العربية للدراسات العليا، عمان: األردن. جامعة عمان رسالة دكتوراه شير منشورة،

(. مطالب اسئئئت دام التعليم ا لكتروني في تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم 4221الشئئئهراني، نا؛ئئئر   .24

، كلية التربية، جامعة أم القرر، رساااالة ماجساااتير شير منشاااورة العالي من وجهة نظر الم تصئئئين،

 المملكة العربية السعودية. 

(. ملهح مقترح في الكيمياء للمرللة الوانوية العامة بمصئئر في ضئئوء مسئئتويات 4221ألمد، أسئئامة   .20

 كلية التربية، جامعة عين ممس.  رسالة دكتوراه شير منشورة،معيارية مقترلة، 

(. التسئئئويف األكاديمي وعالقته بالملا( الجامعي لدر طلبة ذوي 4242الم الفي، ؛ئئئادق وآةرون   .22

-5، ص ص. 4، رمجلة اآلداب للدراساااات النفساااية والتربويةيملية، اإلعاقة في بعض الجامعات ال

22. 

(. العوامل المسئئئئئئببة لعزوف أولياء األمور عن إلحاق أطفالهم برياض 4242الجوهرة، آل سئئئئئئعود   .27

األطفال بالمملكة العربية السعودية وسبل التغلب عليها من وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغيرات، 

 .054-042، ص ص. 42، رلتربيةمجلة البحث العلمي في ا
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(. مدر معرفة العاملين م  الطالل ذوي اإلعاقة بقوانين وتشريعات التربية 4242الذوادي، إبراهيم   .22

 251-227، ص ص. 24، ر2، محالمجلة العربية لعلوم اإلعاقة والموهبةال ا؛ة، 

معايير الجودة (. مشئئئئئئرور مقترح لجئامعة األزهر ا لكترونية في ضئئئئئئوء 4222ةلف هللا، محمئد   .25

 . 22الشاملة للتعليم الجامعي، مجلة التربية، جامعة طلطا، ر

(. درجئئة تطبيد معئئايير جودة التعليم ا لكتروني في جئئامعئئة لئئا ئئل من وجهئئة 4224ال طيئئب، زيئئد   .21

عة ، جامرسااالة ماجسااتير شير منشااورةنظر أعةئئاء الهياة التدريسئئية في ضئئوء بعض المتغيرات، 

 ن. اليرمو ، إربد، األرد

(. ؛ئئعوبات تطبيد برنامح التعليم التفاعلي المحوسئئب على تالميذ المرللة 4224الحسئئلات، نجاح   .22

 ،رسااالة ماجسااتير شير منشااورةالدنيا بمدارج وكالة الغوث الدولية بمحافظات  زة وسئئبل عالجها، 

 الجامعة اإلسالمية،  زة، فلسطين.

عةئئئئئئاء هياة التدريس للتعلم ا لكتروني، (. معايير الجودة في توظيف أ4224أبو ةطوة، السئئئئئئيئد   .42

 .41-2، ص ص22المجلة العربية لةمان جودة التعليم الجامعي، ر

(. ؛ئئئعوبات توظيف التعليم ا لكتروني في الجامعات الفلسئئئطيلية بغزة كما 4224العواودة، طارق   .42

 . جامعة األزهر،  زة، فلسطين، رسالة ماجستير شير منشورة، يراها األساتذة والطلبة

(. معايير مقترلة لقياج جودة التعلم ا لكتروني في الجامعات السئئئئئئعودية، 4220الحربي، عبئد هللا   .44

-220، الجمعية العربية لتكلولوجيا التربية، مصئئئئئئر، ص ص وبحوث دراسااااااات-التربيةتكنولوجيا 

442  . 

شاملة، الرياض: مطبعة (. تجويد التعليم باسئت دام المعايير وإدارة الجودة ال4222الحارثي، إبراهيم   .40

 الملك فهد الوطلية. 

، القئئاهرة: العربي لللشئئئئئئر التعليم اإللكتروني والخاادمااات المعلوماااتيااة(. 4227األتربي، مئئئئئئريف   .42

 والتوزي .

المجلااة العربيااة ل داب (. معئئايير الجزة في أنظمئئة التعليم ا لكتروني، 4222العتيبي، عبئئد المجيئئد   .47

 .422-445 ، ص ص5، روالدراسات اإلنسانية

رساااااالة  األردن،(، ا لتياجات التدريبية للعامالت في رياض األطفال في 4224ةوري، سئئئئوزان   .42

 الجامعة الهاممية، الزرقاء، األردن. ماجستير شير منشورة،
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مجلااة التعليم عن بعااد (. ضئئئئئئوابط ومعئئايير الجودة في التعليم ا لكتروني، 4222ليئئاة، قزادري   .45

(، ص ص 4222 ديسمبر20، ه5بلي سويف، اتحاد الجامعات العربية، مح ، جامعةوالتعليم المفتوح

222-221 . 

اإلعاااقااة من التااأهياال إلى الاادم ، مقاادمااة حول التااأهياال في المجتمع المحلي (. 4222داود، عزيز   .41

 ، مؤسسة مصطفي قانصوه للطباعة، بيروت، لبلان. 2، طلألشخاص المعوقين

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.دريسيكفايات األداء الت(. 4227رامد، على   .42

االلكتروني، المفهوم، القضااااااايا، التطبي ،  التعلم-التعلمرؤياة جديدة في (. 4227زيتون، لسئئئئئئن   .02

 ، الرياض: الصولتية للتربية. التقويم

 األسئئس-ا عتماد(. الجودة الشئئاملة في التعليم بين مؤمئئرات التميز ومعايير 4222طعيمة، رمئئدي   .02

 ، عمان، دار المسيرة لللشر والتوزي . 2ط والتطبيقات،

، عمان، دار إدارة الجودة الشااااملة في المؤساااساااات التربوية والتعليمية(. 4222عليمات، ؛ئئئالت   .04

 الشروق لللشر والتوزي . 

 الفكر. رعمان: دا، إعداد المعلم تنميت  وتدريب (. 4225عبد السمي ، مصطفى   .00

 .، جامعة بابللكتروني وسيلة فاعلة لتجويد التعليم العاليالتعليم اال(. 4222عبد اللطيف، ألمد   .02

(. تةصئا ط وأهداف التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني: دراسة مقارنة عن 4222عميرة، جويدة   .07

 .  421-417، ص 2، ر. ، المجلة العربية ل داب والدراسات اإلنسانيةتجارل بعض الدول العربيةت

 ، الرياض: دار اللشر الدولي.   تقويم التربويال(. 4222فتت هللا، ملدور   .02

 (. جودة ملهح أم ملهح من أجل جودة. 4222محمد، أماني وفراج، محسن   .05

المعلم في رياض األطفال في األردن: ت هيله ومعايير اةتياره  الواق  (. 4222محاسئئئئئيس، سئئئئئامي   .01

مراف التربوي، ةالل الفترة الممتدة والم مول(، وزارة التربية والتعليم، إدارة التدريب والت هيل واإل

 . م4222تشرين األول  42-هـ2202ذو القعدة  21من 

االسااااااتعماال الكفوء ل لياات الادولية لمراقبة ورصااااااد حقوق (. 4222وثيقئة اإلرمئئئئئئاد والتوجيئه   .02

 التحالف الدولي لإلعاقة، جليف.  ، األشخاص ذوي اإلعاقة ولحمايتها
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ان الجودة في تطوير آليات التعليم الرقمي لذوي ا لتياجات (. إدارة ضئئئئئئم4242القرعان، إةالص  .22

 4،ر.22ال ا؛ة في وزارة التربية والتعليم األردنية، مجلة جامعة فلسطين لنبحاث والدراسات، مح.

 .455-472، ص ص 

(. الجودة الشئئئئئئاملة في إيصئئئئئئال التعليم التكلولوجي في 4222بن مشئئئئئئيح، الزهرة وجياللي، جمعة  .22

، كلية العلوم اإلنسئئئانية وا جتماعية واإلسئئئالمية، رساااالة ماجساااتير شير منشاااورة، رياض األطفال

 جامعة ألمد دراية، الجزا ر.

(. مئئدر تطبيد معئئايير الجودة في إدارة التعليم ا لكتروني بجئئامعئئة الملئئك 4222آل عومئئان، ملئئال  .24

 ،ية المتخصاااااصاااااةالمجلة الدولية التربوسئئئئئعود من وجهة نظر القيادات وأعةئئئئئاء هياة التدريس، 

 .212-225، ص ص. 2،ر.7مح.

(. معايير تطوير بياات الواق  ا فتراضئئئئئئي في ضئئئئئئوء جودة برامح التعليم 4222السئئئئئئيد، محمد -2 .20

 .724-752، ص ص 42ر.،سعيدمجلة كلية التربية ببور  ا لكتروني،

ف في ضئئئوء (. تطوير التعلم ا لكتروني في جامعة الجو4222العلزي، سئئالم وةلف هللا، محمود -5 .22

 .01-2، ص ص. 0،ر.2، مح.مجلة العلوم التربويةالمعايير العالمية للجودة، 

 اضغط هلا، لالطالر ما معنى معايير(. 4225  مشعلة .27

اتجاااهااات عااالميااة (. التعليم اإللكتروني والتعليم ا فتراضئئئئئئي: 4227 عئئامر، طئئارق عبئئد الرؤوف .22

 ، القاهرة: المجموعة العربية للتدريب واللشر.معاصرة

 ، القاهرة: دار اللشر للجامعات.إدارة التطوير برياض األطفال(. 4222مصطفى، عزة جالل  .25

 ر يافا العلمية لللشر.، عمان: دارعاية ذوي اإلعاقة في اإلسالم(. 4224الرقب، محمد لمدان  .21

 اضغط هلا ، لالطالرتعريف الجودة(. 4227، إيمان الحيارر .22

للشئئئر العربي ل ، القاهرة:التعليم بالتخيل: اساااتراتيجية التعليم اإللكتروني(. 4222األتربي، مئئئريف  .72

 والتوزي . 

، عمان: دار عالم الوقافة لللشئر التعليم االلكتروني مدخل الى حوسابة التعليم(. 4222الجبالي، لمزة  .72

 والتوزي .

 ، عمان: دار اليازوري لللشر والتوزي .كيف نصل للطالب الذي نريد(. 4222ةليفات، نجاح   .74

: مؤسسة األمة العربية لللشر ، القاهرةةاإلنساانيمناه  البحث في العلوم (. 4221درويح، محمود   .70

 والتوزي .

، أساليب البحث العلمي مدخل منهجي تطبيقي(. 4222الوادي، محمود لسين والزعبي، علي فالح   .72

 عمان: دار الملاهح لللشر والتوزي .
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 على الحديث ذلك وأثر األحاديثالعمل ببعض  الخلفاء الراشدين ترك

The effect of the righteous Caliphs not utilising some of the honourable prophetic 

traditions (hadiths) 

 عبد الغني التميمي عروة الباحث/ إعداد

تركيا  بورصة، أولوداغ، جامعة الحديث، قسم دكتوراه، طالب  

Email: orwahward@gmail.com 

 :الملخص

قام الباحث في هذا البحث بتسليط الضوء على أثر ترك الخلفاء الراشدين للعمل ببعض األحاديث الشريفة من زاوية 

وبين الباحث أن على  الدارس لعمل الخلفاء الرشدين يجد أن فقهم  ليس مجرد  ،أثره في تصحيح وتضعيف الحديث

من  بل هؤالء ،اجتهاد لصحابي كبقية الصحابة نال شرف الصحبة برؤية النبي صلى هللا عليه وسلم والسماع منه

نة ثم ان هؤالء الخلفاء األربعة  كانت كلمة االمة أوصى النبي صلى هللا عليه وسلم باالقتداء بهم وجعل من فقهم س

 ،ال وقد وصل خبرها لهم فإما قبولها أو عارضوهاإفال خالفات بين صفوف الصحابة  ،في زمانهم  اإلسالمية واحدة

ثم ان عصر هؤالء الخلفاء هو  ،وال صحة لما يسرد من كون بعض االحاديث النبوية لم تبلغهم ولم ترشف مسامعهم

وسن أركانه ومن هنا كان البد من نظرة جديدة نحو فقه  ،بيق اإلسالم وتنزيل وقائعه وترتيب دستوره ونظامهعصر تط

 :بتقسيم فقه الخلفاء الراشدين وفق هذا البحث الى ثالثة أقسام ام الباحثالخلفاء وقد ق

 األول: ما كان من فقهم على سبيل وجوب االخذ به.

 الثاني: ما كان من فقهم سبيل الندب واالباحة االخذ به. 

 الثالث: ما فعله الخلفاء على سبيل السياسة.

مكن ي التي قاموا بعدم العمل بها األحاديثلبعض ترك الخلفاء الراشدين على ل المترتب على ثراألوبين الباحث أن هذا 

فهمه وتصوره وهذه التقسيمات وضعها الباحث في هذا الجدول أن نقوم بتقسيمه تقسيم عقلي إلى ثالثة أقسام حتى يمكن 

 :لبيان وتوضيح فكرته من خالل هذا البحث

 أثر ترك الخلفاء العمل بالحديث ويترتب عليه أحد ثالثة أمور:

 تضعيف الحديث. -1

 أو الحكم بكون الحديث صحيح ليس عليه العمل. -2

 أو الحكم بنسخ الحديث. -3

 راشدين، حديث، ترك، تصحيح، تضعيف.خلفاء  الكلمات المفتاحية:
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The effect of the righteous Caliphs not utilising some of the honourable prophetic 

traditions (hadiths) 

ORWAH AL TAMIMI 

PhD student-Department of Hadith- Uludağ Üniversity of Bursa-Turkey 

Summary:  

This research sheds light on the effect of the righteous Caliphs not utilising some of the 

honourable prophetic traditions (hadiths) from the angle of the impact that it had on the 

strengthening and weakening of some of the prophetic traditions (ahadith).  

The study of the works of the righteous Caliphs is divided into three sections:  

A section which includes what should be emulated، a section which includes criticisms 

and desirable traits، and lastly a section such as politics which does not mourn following 

in the footsteps of their actions; except in circumstances which resemble that reality of 

which the jurisprudential diligence (ijtihad) of one of the four righteous Caliphs was 

issued.  

This sectioning gives the jurisprudential diligence (ijtihad) of the righteous Caliphs it's 

due right. Moreover، their jurisprudence was not just diligence from any companions، like 

the rest of the Sahaabah، as they all got the honour of seeing the Prophet (peace and 

blessings of Allah be upon him) and hearing from him. Rather، these are who the Prophet 

(peace and blessings of Allah be upon him) recommended to follow and make their 

jurisprudence a criterion. Notably، the four Caliphs and especially، Abu Bakr، Omar and 

Othman; until his death. Under their rule، the word of the Islamic Ummah was one as in 

their time there were no differences or disagreements therein the ranks of the Sahaabah، 

but news of which would have reached them، either accepting of it or opposing it. 

Besides، there is no basis to what is found narrated about the fact that some prophetic 

traditions (hadith) did not reach them.  

The age of these Caliphs was the era of the application of Islam، implementing its true 

practicality، and establishing its constitution and systems.  
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 A new look towards the jurisprudence of the four Caliphs، through which we can place 

their jurisprudence under a new classification system that is easier to comprehend and 

understand. Especially، taking into account that the jurisprudence of the righteous Caliphs 

and their jurisprudential diligence (ijtihad) included many aspects. This new classification 

system will help illuminate the justification of which the righteous Caliphs employed to 

disagree with authentic and explicit prophetic traditions (Saheeh hadith). Also، the 

jurisprudential diligence (ijtihad) in which they exercised without a clear textual basis 

from the Quran or prophetic tradition (sunnah). Hence، I divided the jurisprudence of the 

righteous Caliphs in this study into three sections:  

1 — What should be emulated and acted upon.  

2 — What would be considered a personal choice. 

3 — What the righteous Caliphs did as a matter of politics.  

All the jurisprudence of the righteous Caliphs does not transcend these three sections. 

Thus، it is easier to comprehend their jurisprudence and to determine the degree of its 

Shari'ah rule. I have explained the consequential effect this had on the strengthening and 

weakening of some of the prophetic traditions (ahadith). Also، I have concluded that the 

effect of the righteous Caliphs not utilising some of the honourable prophetic traditions 

(hadiths) is divided into three subsequent sections:  

1 — Weakening of the prophetic tradition (hadith)  

2 — Ruling on the fact that the prophetic tradition (hadith) is authentic (Saheeh) but not 

implementing it practically  

3 —  Ruling on abrogating (mansukh) the prophetic tradition (hadith).  

This is what I aim to be elucidating in the upcoming pages of the study. 

Keywords: Rightly-guided Caliphs، hadith، leaving، correction، weakening. 
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 :المقدمة 

 الصحابة:القائلين بعدم تقديم فقهم على بقية فقه والرد على  الخلفاء الراشدينأهمية فقه 

عمل الخلفاء الراشدين له أثر كبير في ترجيح األقوال الفقيهة واختيار الفقهاء والمحدثين وال يعلم عن أحد من العلماء 

مل اختلف ع إذاوانما حصل خالف بين علماء األصول والمحدثين فيما  معتبر،أنه رأي ان عمل الخلفاء الراشدين غير 

فهل  ،الصحابة أقوال أخرى تخالف فتوى الخلفاء األربعة أو أحدهم الخلفاء الراشدين مع غيرهم أو وجد من أقوال

 ى تقديم عمل الخلفاء األربعة؟!لأم األو الراشدين،يصح تقديمها على قول الخلفاء 

والذي حمل هؤالء العلماء على القول بتخيير من أقوال الصحابة جملة أدلة نسوقها هنا ثم نعمد الى الرد عليها ان شاء 

 هللا:

 ة البحث:أهمي

 ،تكمن أهمية البحث أنه يلقي نظرة جديدة على التعامل مع األحاديث التي قيل أن الخلفاء الراشدين األربعة لم يعملوا بها

 ،ويرد على شبه بعض الفقهاء الذين جعلوا من عدم عمل بعض الخلفاء الراشدين ببعض األحاديث انها لم تبلغهم

 والبحث يقسم هذه األحاديث التي لم تبلغ الخلفاء الراشدين إلى قسمين:

 وهذه يستحيل عدم بلوغها لهم ألن هؤالء الخلفاء الراشدين هم  ،قسم مما هو معلوم من الدين من الضرورة

 نيبلغهم حديث من أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم مما هو م أالمن طبقوا اإلسالم وحكموا به ويستحيل 

 يبلغهم به أحد من الصحابة طوال فترى حكمهم الطويلة. أالويستحيل  ،هذا القسم

 وهذه األحاديث عدم بلوغها  ،وفضائل األعمال ،القسم الثاني وهو من قبل أحاديث الرغائب والزهد والورع

ترتب عليها لبهم وارد وال يضرهم إذ أن عدم سماعهم لبعضها ال يضرهم لكون غيرها تقوم مقامها وألنه ال ي

 معلوم من الدين بالضرورة.

وهذا البحث أهميته تكمن في أنه يرد على أصحاب القسم األول الذين قالوا بعدم بلوغ بعض هذه األحاديث للخلفاء 

 ،الراشدين ومن هنا كان اختالفهم راجع إلى هذا السبب إذ أن بعض هذه األحاديث بلغت بعض الخلفاء دون بعض

ولعل سبب هذا الخلط عند البعض  ،أن هذا القول غير صحيح ومنافي للمنطق وللعقل والتاريخوبينت في هذا البحث 

أو أنهم سمعوا قوال فقلدوا غيرهم فيه دون التفكر  ،هو أنهم جعلوا كل األحاديث التي لم تبلغ الخلفاء الراشدين قسم واحد

 تب عليه ومن هنا كانت أهمية هذا البحث .  في مدي صحة هذا القول وعدم التأمل في خطأ هذ القول واألثر المتر

 أهداف البحث:

بيان أقسام الحديث النبوي الذي لم يبلغ الخلفاء الراشدين وأنه يقسم إلى قسمين قسم ما علم من الدين  -1

 بالضرورة وهذا ال بد من بلوغه واطالعهم عليه وقسم الثاني مما لم يكن معلوما من الدين بالضرورة.

مع األحاديث التي تركها الخلفاء الراشدين بقسميها المعلوم من الدين بالضرورة وما هو من كيفية التعامل  -2

 فضائل ورغائب األعمال.
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بيان األثر المترتب على تترك الخلفاء الراشدين لبعض األحاديث وعملهم بغيرها من ناحية صحة الحديث أو  -3 

 ضعفه.

 دين في المسألة الواحدة وكيفية الترجيح فيها.بيان كيفية التعامل مع اختالف أقوال الخلفاء الراش -4

خلفاء وبيان أن منزلة ال ،الرد على القول بكون ترك الخلفاء الراشدين بالحديث يشبه ترك غيرهم من الصحابة -5

فهم الصورة الفعلية للتطبيق العملي لإلسالم والذين في عصرهم تم  ،الراشدين منزلة مختلفة على غيرهم

  بجميع جوانبه السياسية واالقتصادية والعسكرية والدينية.  تطبيق اإلسالمي كامال

 الراشدين:المبحث األول الرد على الشبه وترجيح فعل الخلفاء 

 شبه المعارضين لالحتجاج بفعل الخلفاء وترجيحه على قول بقية الصحابة:

 ألمور منها: 1قالوا بتضعيف حديث )عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي...(. •

  الحديث من رواية عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وهو تابعي ال يوجد فيه توثيق وال تجريح، فالرجل مجهول

  واإليهام.والحديث من أجله ال يصح، كما قال ابن القطان الفاسي في الوهم  2الحال،

 اشدين، ولما ترك الناس من غير هذا الحديث لو صح لبين لنا النبي صلى هللا عليه وسلم مراده بالخلفاء الر

 بيان؛ وإال فكيف يأمرنا بشيء ال نعرفه على وجه التحديد، ولذلك اضطرب العلماء في تحديدهم  

  .اعراض البخاري ومسلم عن رواية هذا الحديث 

  .لم يصحح الحديث سوى االمام الترمذي وهو متساهل في التصحيح 

  أو وبين قول الخلفاء وحديث النبي صلى هللا عليه  ما،مسألة احتمال المعارضة بين الخلفاء والصحابة في

 وسلم من جهة أخرى. قولهم أن سنة الخلفاء ال تعدوا أن تكون لها حاالت:

أن تكون وفق سنة النبي صلى هللا عليه وسلم فهذه ال تعدوا ان تكون سنته وهديه وفعل الخلفاء  .1

 الراشدين توضيح ال تشريع.

فهذه ترد وال تقبل اذ ال يحل ألحد ان يتبع من خالف النبي صلى هللا عليه أو ان تكون مخالفة له  .2

 وسلم وهذا من معلومات الدين بالضرورة.

من قولهم ويرد اذ االقتداء والعصمة خاصة  يؤخذأو يكون من فعل الخلفاء األربعة واجتهادهم فهذه  .3

ي ف بأقدميتهعلى أحد اال  بالنبي صلى هللا عليه وسلم وبقية الصحابة مجتهدون وال يفضل أحد

 االسالم وعمله وقربه من النبي صلى هللا عليه وسلم.

 تكون سنة الخلفاء حجة في حالة كان لها حكم الرفع للنبي صلى هللا عليه وسلم. .4

                                                           
ِذ ُّ  رقم:  َ، واالمام7064أخرجه َُبو َداُوَد حديث رقم:1  مذ يٌث َحَسٌن َصحذيحٌ  600اَتِّررم  .َوَقاَل عنه االمام اتِّرمِ ُّ: َحدذ

لذٌم في اتطبقة األوتى من  1/39مات سنة عشر ومائة في خالفة هشام بن عبد اتملك اتطبقات اتكبرى البن سعد  2  ، وقد ِكره ُمسم

ُن حذّبان في "اتثقات"، وهو ِّابعي معروف، أرسل  ُحون، اتِّابعين، َوابم ُن َفِّم حديًثا، فِكره اتطبر ُّ، وابن شاهين في اتصحابة، وِكره ابم

وأورد عن عبد اترحمن بن عمرو اتسلمي؛ قال: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وآته وسلم: "إن هللا يوصيكم بهِه اتبهائم اتعجم" ــ 

تها..." اتحديث ُِّم عليها فأنزتوها منازذ رم  .مرِّين أو ثالًثا ــ "فإِا سذ
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 اجمعت عليها األمة فتكون حجة لكونها اجماعا ال لكون سنتهم حجة. إذا .5 

 ، وحديث4مدينة العلم وعلي بابها( )أناوحديث 3االعتماد على أحاديث متعددة أخرى كمثل )أصحابي كالنجوم( •

 5)أعلم الناس بالحالل والحرام معاذ(. 

 الرد على هذه الشبه:

 عليها:دراسة حديث أوال مع بيان أوجه النقد فيه والرد 

 )عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين( 

ورد الحديث كامال عن الصحابي عرباض بن سارية رضى هللا عنه قال صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول 

يكم بتقوى هللا، والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه أوص»هللا، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 

من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها 

 سن صحيح" قال الترمذي: "هذا حديث ح« بالنواجذ، وإياكم ومحدثات األمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

وهذا الحديث رواه عن العرباض بن سارية ثمانية رواه أطال في ذكرهم الشيخ سعيد حوى رحمه هللا وبين ضعف هذه 

 الطرق 

د وسعيد حوى، وعب الفاسي.وبعض العلل المنتقدة على الحديث من جهة متنه أيضا، وممن ضعف الحديث ابن القطان 

ن رجب اشار الى اشكاالت في الحديث ولم يشر صراحة الى تضعيف واب العوني،الشريف بن حاتم  الرعود،عيد 

اللفظ إال عن  وسلم بهذاهللا عليه  النبي صلىوهذا الحديث ال نعلمه يروى عن »البزار في مسنده:  وقال الحديث،

 6«.العرباض بن سارية

 أما من صحح الحديث

مع االشارة الى  عليه،بل تصحيحه واالعتماد  ذهب غالب المحدثين من المتقدمين والمتأخرين الى تحسين الحديث

 وممن صحح الحديث: هم،اختالفهم في تفسيره وبيان المقصود من الخلفاء الراشدين ومن 

                                                           
من  (45/  7)واتديلمي  (156)واتبيهقي في " اتمدخل "  (74 )صاتحديث أخرجه اتخطيب في " اتكفاية في علم اترواية "  3 

أيها ف اتسماء،أصحابي بمنزتة اتنجوم في  )إن بلفظ:طريق سليمان ابن أبي كريمة عن جويبر عن اتضحاك عن ابن عباس مرفوعا 

 وضعفه ابن اتمديني جدا  رحمة(واخِّالف أصحابي تكم  اهِّديِّم،أخِِّم به 

ِكر هِا اتحديث ابن اتجوز ُّ في اتموضوعات من طرق عدة، وجزم ببطالن اتكل، وِّابعه اتِهبي  :هللاقال اتشوكاني رحمه  4 

 .انِّهىوغيره " 

  1/665 973"اتفوائد اتمجموعة ص 

 ( واتحديث صحيح على شرط اتشيخين.16364وأحمد ) ( واتلفظ ته،157(، وابن ماجه )9436أخرجه اتِّرمِ ُّ ) 5 

 (.739|5االمام اتِهبي في ميزان االعِّدال ) 6 
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  قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين دليل  وقال: وفيواالمام الخطابي احتج بالحديث  الترمذي،االمام

قال قوالً، وخالفه فيه غيره من الصحابة كان المصير إلى قول الخليفة  على أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا

 7أولى.

 قد وهم أربعة من الخلفاء و ن ... الن عدد من قال بالتأجيل أكثرياحتج به ابن بطال حين ذكر مسألة تأجيل العني

 8بسنتي... الحديث( )عليكمقال النبي صلى هللا عليه وسلم 

  من موضع في االستذكار والتمهيد أكثرواحتج به ابن عبد البر في. 

 حدأولذا فإن الراجح صحة الحديث وتقويته وبخاصة أن من اتحج به غالب أهل العلم وال يعرف قبل ابن القطان الفاسي 

 به.ضعفه أو لم يحتج به ورده وتضعيف المتأخرين من العلماء مردود ألن من سبقهم من أهل العلم قد احتجوا 

 الشبهة الثانية:

الناس  )أعلموحديث  (،مدينة العلم وعلي بابها )أنااالعتماد على أحاديث متعددة كمثل )أصحابي كالنجوم( وحديث 

 بالحالل والحرام معاذ(.

كالنجوم( و)حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها( فحديثان ضعيفان ال عبرة بهما وال اعتداد عليه ما  أصحابي)حديث  أما

 9قاله ابن عبد البر في حديث )أصحابي كالنجوم( هذا اسناد ال يصح ال يرويه عن نافع من يحتج به.

 10مدينة العلم وعلي بابها( فموضوع )أناوأما حديث 

فالحديث صحيح ال شك في ذلك ولكن ليس فيه حجة على كون  ،11الل والحرام معاذ(وأما حديث ) اعلم الناس بالح

معاذ غير ملزم باتباع الخلفاء الراشدين بل ان معاذ لو علم أن احدا من الخلفاء الراشدين فعل ما هو حرام أو حرموا ما 

األربعة أنه ال يصح فإقراره دل على هو حالل ألنكر عليهم ذلك بل ال يعرف انه قال لشيء فعله الخالء الراشدين 

صحة أحكامهم ثم ان األمر ثناء من النبي صلى هللا عليه وسلم على سيدنا معاذ دون األمر باالقتداء به فتبين أن فعل 

 الخلفاء المأمور باالقتداء به مقدم على كالم غيرهم كيف وقد بين ذلك االمام أحمد فيما ذكر أبو داود في مسائله:

 12نعم قال: سنة؟ وعليلما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان  يقال:أحمد غير مرة يسأل  قال سمعت

                                                           
جزء من رساتة ماجسِّير في جامعة أم اتقرى اشراف  عناية، هوِّحقيق حافظ قدرة هللا  475/ 1عون اتمعبود إلمام اتخطابي ص 7 

 محمد بن سعد أل سعود.

 م 6664ط دار ابن حزم  4/944بطال شرح صحيح اتبخار ُّ البن  8 

 365\6ابن عبد اتبر  اتعلم.جامع بيان 9 

بحث تلشيخ سعيد حوى رحمه هللا واتشيخ عبد وعبد عيد اترعود وهو بحث مطول على موقع اتشيخ على االنِّرنت بعنوان دراسة 10 

 نقدية

 في حديث اتعرباض بن سارية.

 . 10سبق ِّخريجه ص  11 

 م 6664( ط مكِّبة ابن ِّيمية 039ص)دواد مسائل االمام أبو  12
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 الشبهة الثالثة: 

 لو صح لبين لنا النبي صلى هللا عليه وسلم مراده بالخلفاء الراشدين(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء  )قولهأن هذا الحديث 

الراشدين، ولما ترك الناس من غير بيان؛ وإال فكيف يأمرنا بشيء ال نعرفه على وجه التحديد، ولذلك اضطرب العلماء 

 في تحديد من هم الخلفاء الراشدين.

الراشدين في حديث آخر وهو قوله صلى هللا عليه والجواب عن هذا أن النبي صلى هللا عليه وسلم بين من هم الخلفاء 

فةَ وسلم )الِخالفَةُ ثالثوَن سنةً ثمَّ تكوُن ُملًكا. ثم يقول سفينة: أْمِسْك، ِخالفةَ أبي بكٍر َسنتين، وِخالفةَ ُعمَر َعشًرا، وِخال

ُعثماَن اثنتَْي َعَشرةَ، وعليٍّ ِست ًا( 
13 

 الشبهة الرابعة:

أو وبين قول الخلفاء وحديث النبي صلى هللا عليه وسلم من جهة  ،الخلفاء والصحابة في مسألة مااحتمال المعارضة بين 

 ،من معلوم أنه يوجد بين الصحابة خالف وال أنكر ذلك ولكن الخالف ينقطع اذا أجمع الصحابة على امر ماو ،أخرى

وجريان العمل به عند الصحابة دون أن ينكرها وقد بينت أن فتوى الخلفاء األربعة ال سيما ابي بكر وعمر في مسألة ما 

أحد هو بمثابة اإلجماع السكوتي من الصحابة وبهذا تكون أفعال الخلفاء الراشدين ال تدخل في هذه المسألة اذ األمر هنا 

ليس فيه معارضة من أحد من الصحابة بل اقرار منهم بذلك وال نعلم أن احد انكر على ابي بكر وعمر على وجه  

ديد فعل من أفعالهم ثم عمل بخالفه في حياتهم بل يبدي قوال ثم يقر ويسلم بحكمهم، وأما أن يعمل الخلفاء بأمر فيه التح

خالف ألمر النبي صلى هللا عليه وسلم فهذا مما ال نقر به ونعوذ باهلل منه فمعاذ هللا أن يترك هؤالء الخلفاء أمر رسول 

وكل حديث تركه الخلفاء هو في اطار  ما سقنا  ،كم لكونه لم يحوز على رضاهمهللا صلى هللا عليه وسلم ألمر ما أو لح

من كون الحديث ضعيف أو مما ليس عليه العمل أو مندوبا ال واجبا وال مصير الى القول بغير ذلك وإال لكنا بها نطعن 

 في تقواهم وطاعة هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم.

 الشبة الخامسة:

 سلم عن رواية هذا الحديث.اعراض البخاري وم

الجواب عن هذا ان البخاري ومسلم لم يذكرا كثير من األحاديث الصحيحة في كتبهم فكما ماذا ؟! ان عدم راوية 

البخاري ومسلم للحديث ال يدل على ضعفه وال على عدم العمل به بل ان ما تركاه من الحديث الصحيح أكثر مما روياه 

 من اهل العلم ولذا ال حاجة لبسه هنا والرد عليه. حدأوهذا مما ال خالف فيه بين 

                                                           
( و ابن حبان في "  919/  7و اتطحاو ُّ في " مشكل اآلثار " )  (95/  6)و اتِّرمِ ُّ  (7074 ،7070)أخرجه أبو داود  13 

( و أحمد في  175،  41/  9( و اتحاكم )  6/  117موارد ( و ابن أبي عاصم في " اتسنة " ) ق  - 1595،  1597صحيحه " ) 

(  قال اتِّرمِ ُّ : " و هِا حديث حسن ، قد رواه غير  1/  190/  65( و اتروياني في " مسنده " )  661،  666/  5)  " اتمسند "

 واحد عن سعيد بن جمهان ، و ال نعرفه إال من حديث سعيد بن جمهان " .
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 ة:دسالشبهة السا 

 حاالت:قولهم أن سنة الخلفاء ال تعدوا أن تكون لها 

  أن تكون وفق سنة النبي صلى هللا عليه وسلم فهذه ال تعدوا ان تكون سنته وهديه وفعل الخلفاء الراشدين

 توضيح ال تشريع.

 وال تقبل اذ ال يحل ألحد ان يتبع من خالف النبي صلى هللا عليه وسلم وهذا من  أو ان تكون مخالفة له فهذه ترد

 معلومات الدين بالضرورة.

  أو يكون من فعل الخلفاء األربعة واجتهادهم فهذه يؤخذ من قولهم ويرد اذ االقتداء والعصمة خاصة بالنبي

اال بأقدميته في االسالم وعمله وقربه  صلى هللا عليه وسلم وبقية الصحابة مجتهدون وال يفضل أحد على أحد

فأما اذا كانت وفق سنة النبي صلى هللا عليه وسلم فهذه ال تعدوا ان تكون سنته  ،من النبي صلى هللا عليه وسلم

فهذا ال خالف فيه اذ المشرع هو النبي صلى هللا عليه وسلم  ،وهديه وفعل الخلفاء الراشدين توضيح ال تشريع

كالم النبي صلى هللا عليه وسلم وسنته فالعبرة بكالمه صلى هللا عليه وسلم والعمدة عليه  فكل من وافق كالمه

وفعل الخلفاء شرح وبيان غير أن فعل الخلفاء ال يقتصر على الشرح والبيان بل يوضح منزلة الحديث في 

عليه وسلم لكن فعل  كونه سنة او مندوبا او مباحا وان كان هذا داخل في جملة البيان لسنة النبي صلى هللا

الخلفاء للحديث وعمل به تقوية له اذ من عالمات قوة الحديث عمل اآلمة به فكيف ان كان من عمل به هم 

 وكذلك لو كانت ،القرن األول الذي نزل فيهم القرآن وعاينوا النبي صلى هللا عليه وسلم وأخذوا عنه األحكام

يه وسلم فإنها ترد وال تقبل غير أنا ال نعلم أن من الخلفاء من أفعال الخلفاء مخالفة ألمر النبي صلى هللا عل

خالف حديثا من احاديثه صلى هللا عليه وسلم اال وعنده غيره أصح منه أو اتضح له كونه مندوبا أو مباحا كما 

 فهذا بيان أن ترك الحديث ال يكون ،في عدم اغتسال عثمان يوم الجمعة مع انكار عمر رضى هللا عنهما عليه

وأما كون فعل الخلفاء  ،ولذا فالقول ليس على اطالقه ،الحتمال كون األمر غير واجب أو فرض ،معصية

فهذا ما ال أخالف فيه وال أرفضه ان كان  ،واجتهادهم يؤخذ منه ويرد أو القول بتفضيل قول أحد عليهم

اما ان حملوا األمة عليه فال   ،الخالف مما ال يعلم من الدين بالضرورة أو مما لم يحمل الخلفاء األمة عليه

يصح اال القول بجوب العمل به اال اذا كان حملهم عليه لسبب دل السياق على كونه سياسي أو مرحلي بسبب 

ومحال ان نساوى بين فعل الخلفاء الراشدين وفعل بقية الصحابة كيف والفرق بينهما  ،شؤون إدارة الدولة

اق األمة عليه بينما قول الخلفاء قول اقترن بالعمل واجماع األمة عليه كبير اذ قول الصحابة قول ال يتضمن اتف

واقرارهم به وكيف نساوى بين قول عليه العمل وبين قول ليس عليه العمل وهذا مما فصلنا فيه القول فال نعيد 

لم  لخليفة قولوالخالصة ان أقوال الخلفاء والصحابة بينها بون وفرق بينها اللهم اال اذا كان قول ا ،ذكره هنا

يحمل األمة عليه ولم يقره عليه الصحابة فحين اذ يكون بينهما تقارب ال تساوي ويبقي مع الخليفة أمر النبي 

 ألمة بطاعته والهدي بسنته وليس مع غيره ذلك.
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 ة:مناثة والبعاسالشبهة ال 

كون اجمعت عليها األمة فت إذاأو فيما  فكون سنة الخلفاء حجة في حالة كان لها حكم الرفع للنبي صلى هللا عليه وسلم،

 حجة لكونها اجماعا ال لكون سنتهم حجة. 

 الرد على هذه الشبه:

أما هذا الكالم فيعارض ما ذكرت من األحاديث التي تفيد التنصيص على االقتداء بالخلفاء الراشدين وعلى كون سنتهم 

بل لكون عصرهم هو عصر تطبيق اإلسالم وبيان  ،سنة مقرونة بالعمل وليس حجتها لكون األمة أجمعت عليها فقط

ثم ان  ،ذ ال يجوز التأخير عن وقت البيانإ ،الشريعة فأي حكم لم يطبق في هذه الفترة علمنا علما جازما أنه غير واجب

ن عحجية أفعالهم ال لكونها لها حكم الرفع فقط اذ قول الصحابي ان كان له حكم الرفع كان واجب األخذ به لكونه سنة 

والخلفاء لم يزعموا أن أفعالهم حكمها الرفع ولم يزعم غيرهم ذلك اللهم اال في بعضها اما  ،النبي صلى هللا عليه وسلم

وجل أفعال واقوال الخلفاء هي بفتح من هللا عليهم فهم لإلسالم وقربهم من النبي صلى هللا عليه وسلم وألنهم  ،جلها فال

ن مله أهمية في تقوية وتضعيف الحديث فال بد ولكون العمل بالحديث  ،نتهمموفقين للصواب والحق ظاهر على ألس

 :أن أذكر

 العمل: عليه ليس الذي الحديث في العلم أهل أقوال المبحث الثاني:

 أن ذلك شأن من فإن رواه ما عمله أو فتواه في خالف إذا الراوي بأن القول الى للجمهور خالفا الحنفية ذهب فقد

 الحديث  يضعف

 14 السرخسي اإلمام قال 

 ...الح. الراوياذ ان  االنقطاع الحديث على الدالئل أبين من الحديث بخالف فتواه أو الراوي عمل ان

 ترك أن على أيضا به يستدل أن يمكن إليه نميل الذي الحنفية قول فإن والحنفية الجمهور بين الخالف عن وبعيدا

 أحوال أحسن في   منهم أحد من نكير دون المدينة في الصحابة كبار وجود مع األحاديث لبعض الراشدين الخلفاء

 فرائض تعلم في مقصرين بمجموعهم الصحابة كبار لكان وإال بالضرورة الدين من يعلم ال مما هذا الحديث انه

 مع معهم األدب سوء من بهم ذلك ظن إن بل ذلك بهم يظن فال األمة، وأحرص أتقي وهم الدين وأركان اإلسالم

 الخلفاء ترك أن علمنا عنهم هللا رضي حقهم في محال ذلك كان فإذا عنه، والسؤال الدين تعلم في بالتقصير اتهامهم

 صح اسناد هذا الحديث وخال من الشذوذ والعلة فيكون هذا الحديث منحصرا بين ثالثة أمور: إذا األحاديث لبعض

 .بالضرورة الدين منمما ال يعلم  هذا الحديثيكون  اما ن •

 منسوخ هو أو •

                                                           
من  ه 736ِّوفي في حدود سنة  محمد بن أحمد بن أبي سهل اتسرخسي اتحنفي )أبو بكر( فقيه، أصوتي، مجِّهد، مِّكلم، مناظر. 14 

ِّصانيفه: شرح اتسير اتكبير في جزأين، اتمبسوط في نحو خمسة عشر مجلدا وته صفة اشراط اتساعة، وشرح اتجامع اتكبير تلشيباني 

 في فروع اتفقه اتحنفي.
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اذ كل حديث مما يعلم من الدين بالضرورة ال هو من قبيل المندوب والمستحب ال من قبيل الركن والفرض  أو  • 

  والواجب.يكون من قبيل المندوب والمستحب بل هو داخل في قسم الفرض  يمكن أن

 وما :مالك فقال األذان، عن مالكاً  اإلمام هللا رحمه يوسف أبو سأل فقد بذلك عنه هللا رضى15 مالك اإلمام احتج وقد 

 من :فقال .فيه مذهبهم فذكر عندكم؟ األذان وكيف :مالك له قال ثم ،!!األذان عن يسألُ  فقيهٍ  من فعجباً  ذلك؟ إلى حاجتك

 ما أدري ما :مالك له فقال .عنهم ذكر كما لهم فأذن لهم، يؤذن أن سألوه الشام قدم لما بالالً  أن له فذكر هذا؟ لكم أين

 يوٍم؟ أذانُ 

 من الراشدين الخلفاء وبحضرة قبره وعند وبعده حياته في يؤذنون بعده من وولده هللا رسول مؤذنُ  هذا يوٍم؟ صالةُ  وما

 يحدثون التابعين من العلم أهل من رجال كان وقد :مالك قال: فقال الفهم هذا إلى 16عياض القاضي أشار وقد ،بعده

 . "غيره على العمل مضى ولكن ؛هذا نجهل ما: فيقولون ،غيرهم عن وتبلغهم ،باألحاديث

 عند به معموال كان إذا ،كان حيث الصحيح الحديث يتبعون فإنهم ،الحديث أهل وفقهاء األئمة فأما :رجب ابن وقال

 الخ...به العمل يجوز فال: تركه على اتفق ما فأما ،منهم طائفة عند أو ،بعدهم ومن الصحابة

 ِحينَ  َعائَِشةَ  َحِديثُ  قبول عدم على أدلة ذكر ولي بال النكاح حديث عن الكبرى المدونة في سئل حين 17القاسم ابن وبين

َجتْ  ْحَمنِ  َعْبدِ  بِْنتَ  َحْفَصةَ  َزوَّ بَْيرِ  ْبنِ  اْلُمْنِذرِ  ِمنْ  الرَّ  الزُّ

 :فقال

  لَتْ  قَدْ  أَنَّهَا نَظُنُّ  أَنَّا إالَّ  ؛تَْفِسيُرهُ  َما نَْعِرفُ  اَل   نَِكاَحهَا َعقَدَ  َمنْ  َوكَّ

 ا ،اأْلََحاِديثِ  ِمنْ  َكَغْيِرهِ  َولَِكنَّهُ  ...َعَمل   َصِحبَهُ  َكانَ  لَوْ  ؛َحِديث   هََذا  َعَمل   يَْصَحبُهُ  اَل  ِممَّ

  َبه معمول وال به مكذب غير فالحديث بغيرها والصحابة الناس عامة وأخذ أشياء أصحابه َعنْ  َوُرِوي. 

 :18الجويني األمام وقال

 تأويل إليه يطرق ال نصا الخبر وكان ،الصحابة أئمة من طائفة الخبر بلوغ تحققنا إن :

 إال بالخبر العمل لترك محمل ال إذ ،بالخبر التعلق نرى فلسنا به والعلم ذكره مع ،بخالفه يقضون ألفيناهم ثم ،

  19مجال ثالث الحتمال التقديرين هذين بين وليس ،منسوخا بكونه العلم أو ،المباالة وترك ،واإلضراب االستهانة

                                                           
ث مسلم، 543-411هـ / 143-39أبو عبد هللا ماتك بن أنس بن ماتك بن أبي عامر األصبحي اتحمير ُّ اتمدني )  15  م( فقيه ومحدر

 وثاني األئمة األربعة عند أهل اتسنة واتجماعة، وصاحب اتمِهب اتماتكي.

هـ وته كِّاب طبقات  577 -هـ  740أبو اتفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اتسبِّي اتيحصبي )16 

ورواة "اتموطأ" وعلمائه، وقد اسِّهلَّ اتكِّاب ببيان فضل علم أهل اتماتكين ُيَعد  أكبر موسوعة ِِّّناول ِّرجمة رجال اتمِهب اتماتكي 

 اتمدينة،

 م(، صحب اإلمام ماتكاً 460 -م 456هـ /  131 -هـ  196هو أبو عبد هللا عبد اترحمن بن اتقاسم بن خاتد بن جنادة ) 17 

وف اتنيسابور ُّ، اتشافعي، األشعر ُّ، اتمعر عبد اتملك بن عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن محمد ابن حيويه.اتجويني18 

 اتحرمين )ضياء اتدين، أبو اتمعاتي(. معجم اتمؤتفين/ عمر كحاتة بإمام

  1146اتبرهان في أصول اتفقه طبعة قطر تإلمام اتجويني ص  19 
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 20الزناد: أبي ابن وقال 

 به يعمل ال كان وما فيثبتها، بها يعمل التي واألقضية السنن عن ويسألهم الفقهاء يجمع  العزيز عبد بن عمر كان :

 الحديث قبول شروط من يجعل عنه هللا رضى العزيز عبد بن عمر الخليفة نجد فهنا ،ثقة مخرجه كان وإن ألغاه الناس

 في كان ما للحديث تثبيته عدم في هنا والمقصود به يعمل وال يثبته ال العمل عليه ليس حديث وكل العمل عليه ما

 منها كان ما أو (الخ... والحج والزكاة والصوم كالصالة بمجموعها األمة تفعلها التي ) الجماعية العبادات أحاديث

 أحاديث من كان ما  وأما ،به واحتجاجهم واعمالهم بالحديث الناس عمل يظهر األقسام هذه في اذ والمعامالت البيوع

 عنها سال قد أحاديث هي اذ غالبهم يعلمها أن وال الصحابة أكابر لدى معلومة تكون أن فيها يشترط فال والفتن األخالق

 .اليمان بن حذيفة يفعل كان كما لها أدراكهم مخافة بعض دون الصحابة بعض

 رجل الحديث كثير هللا عبد أخوه وكان قاضياً، وكان ،محز بن عمرو بن بكر أبي بن محمد رأيت :مالك اإلمام قال

 هذا في يأت ألم :ويقول يعاتبه، للقضاء مخالفاً  الحديث فيها جاء قد بالقضية محمد قضى إذا هللا عبد فسمعت صدق،

 ()عنه الناس فأين :فيقول به؟ تقضي ال بالك فما :فيقول .بلى :فيقول كذا؟ حديث

 العمل عليه ليس الذي الحديث ترك على كلمتهم اتفاق تبين والمتأخرين المتقدمين من العلم أهل أقوال استعراض وبعد

 بعد لهما وصلت ضابطين وهما العلماء كالم لفهم ضابطين من البد لكن إسناده وصحة راويه ثقة عن النظر بصرف

 :العلم أهل أقوال تأمل

 

 

 بالضرورة الدين من علم مما العمل عليه وليس اسناده صح ولو حتى العلم اهل يرده الذي الحديث يكون أن •

 ال اذ

 وكان الصحابة غالب بحضور وسلم عليه هللا صلى النبي علمه مما ألنه بجموعها األمة عنه تغفل أن يصح •

 أظهرهم بين العمل عليه

 هللا صلى النبي بها يخص قد األحاديث هذه قد اذ والمالحم الفتن أو الزهد أو األخالق في الحديث يكون أال •

 يجب ال مما وهذه عنه بلغه أو بحضوره فعله ألمر بعضهم بها وجه يكون وقد البعض دون بعضهم بها وسلم عليه

 آثما كان واال ورائه من بها يبلغ أن بلغته إذا الصحابي على يجب ولكن بها األمة تبليغ وسلم عليه هللا صلى النبي على

 وسلم عليه هللا صلى النبي أحاديث غالب القسم هذا ومن

 أو الجماعية العبادات قسم من العمل عليه ليس عليه لكونه العلماء وتركه سنده صح الذي الحديث يكون أن •

 تفعله مما الجمعية والعبادات والمعامالت والبيوع ،وبيوعهم الناس عمل عمادها الحديث هذه في اذ والمعامالت البيوع

 مارس كلهم اذ الراشدين والخلفاء الصحابة كبار عنه يغفل ان يصح فال اليومية حياتها في وتتعاطاه بمجموعها األمة

 بهذا عمل فعدم وغيرها واالستسقاء  والرواتب للعيدين كالصالة الجماعية عبادتهم في الناس امام وهو والبيوع التجارة

                                                           
اإلمام اتفقيه اتحافظ أبو محمد عبد اترحمن بن اتفقيه أبي اتزناد عبد هللا بن ِكوان، اتمدني. وتد بعد اتمائة وسمع أباه، وسهيل بن  20 

أبي صاتح، وعمرو بن أبي عمرو وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد، وطبقِّهم. وكان من أوعية اتعلم. أخِ اتقراءة عرضا عن أبي 

 4/104و عمرو اتداني. سير اعالم اتنبالء جعفر اتقارئ. قاته أب
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 بعض على بعضهم ألنكر واال ،العمل عليه وليس منسوخا أو متروكا كونه على دليل له األمة حاجة مع الحديث 

 خلفائها عصر طوال األمة أن يتصور وال الحاجة وقت عن البيان تأخير يجوز وال به بعض على بعضهم وألشار

 الناس أعلم وهم كيف باهلل عائذا وجهل غفلة عن يحكمون لكانوا وإال منهم واحد يأخذه ولم احدهم يطبقه لم األربعة

 محمد صلى هللا عليه وسلم. نبينا بعد والحرام بالحالل

 

 اإلباحة. وبين االقتداء وجوب بين الراشدين الخلفاء عمل مراتبالمبحث الثالث: 

 كلهم به عمل سواء ،به الخلفاء عمل بالحديث العمل مرجحات من وأن واعتبار أهمية له الراشدين الخلفاء فعل أن بيت

  البعض لبعضهم الخلفاء من قولية المعارضة تكون ال ان بشرط بعضهم أو

  تنقسم الى ثالثة أقسام:  أفعال الخلفاءان مراتب  نجدهنا  ومن

 

 سبيل السياسة على كان ما االباحة سبيل على كان ما الوجوب سبيل على ما كان

 كل عبادة جماعية -1

االمة بشكل جماعي  )تفعلها

 (الخوالصوم. مثل الصالة 

 الفردية العبادات -1

يقوم به المسلم وحده  )ما

مثل صوم التطوع 

 وغيرها(

 ادارة من الدولة ادارة في الخليفة فعله ما

 بعض تولية وعدم الدواوين وسن الدولة

 ذلك وغير بعضهم وعزل للخالفة الناس

 المعامالت في منها كان ما الجماعية المعامالت في منها كان ما

 الفردية

 ولم للصحابة الشورى بها حصل ما

  أحد ينكر

 

 الوجوب سبيل على منها كان فما الثالثة االقسام هذه هي الراشدين الخلفاء سنة في المراد أن لنا يتضح التقسيم وبهذا

 وفق الفقيه يراه ما وفق به األخذ لألمة فيسن والسياسة االباحة سبيل على منها كان وما به األخذ األمة على وجب

وهنا  ،عصره غير مشابه لعصر الخفاء الراشدين يخالفه لكون وقد يفعله ال اذ فعند وزمانهم الخلفاء عصر معطيات

 والمعامالت البيوع أحاديث بعض تركهم بين العبادات أحاديث بعض الراشدين الخلفاء عمل ترك بين الفرق نرى ان

 فهمه من خالل الجدول التالي: يمكن

 

 ما كان من فقه الخلفاء األربعة المعامالتتركهم لبعض أحاديث  تركهم لبعض أحاديث العبادات

التي تؤدى )الجمعية العبادات 

 جماعة(

 ما فعله الفقهاء اجتهاد وفق لعصرهم  المعامالت كلها جمعية 

تؤدى  التي)الفردية العبادات 

 فرادي(

 ما كان من أفعالهم الجبلية  ________________________
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 صنفين على وهو العبادات في كان ما األول القسمأما 

 :فردية عبادات األول الصنف

 فهذا ذلك وغير النفس ومحاسبة سبحانه منه والخشية البر أعمال و الصدقة و الليل قيام مثل هللا وبين الخليفة بين وهي 

 هذه عمل الخليفة لكون بها أخذه عدم على وال ضعفها على يدل ال فيه باألحاديث الخليفة عمل عدم العبادات من القسم

 األعمال هذه لكون وايضا ،اذ األصل في هذه العبادات انها تقوم على السرية ال على العلن هللا وبين بينه فيما األعمال

  لذا فإن عدم فعله لها قد يكون ألسباب كثيرة ال يدخل فيها تضعيفه لها. ،واالعالم الظهور عدم فيها األفضل

 :جماعية عبادات الثاني الصنف

 واقل جماعة اال فعلها يمكن ال عبادات فهذه ذلك وغير والجهاد الزكاة وجمع العيدين وصالة واالذان الصالة مثل

 الصحابة واثار والمسانيد السير كتب ودونته لنا نقل وقد اال الجماعية الخلفاء افعال من فعل ان يعلم وال اثنين الجماعة

 القسم يشير الى ثالثة أمور: هذا من لحديث الخليفة فترك

  .ضعيف فيه الوارد الحديث كون •

 .العمل عليه ليس صحيحأو  •

 .الوجوب على ال الندب على محمول الحديث في االمر أن •

 لقام واجبا االمر هذا كان لو اذ مرية وال فرية  الحديث كما يشير اليه بعض الباحثين فهذه  يبلغه لم الخليفة كون وأما

 أصحاب كبار من ألحد يسمح لم عمر سيدنا ان وبخاصة ،اليه وهموألرشد بالحديث الراشدين الخلفاء بتبليغ الصحابة

وكان رضى هللا عنه يجمع الصحابة كل عام في الحج وقد حكم عشر  المدينة من للخروج وسلم عليه هللا صلى النبي

 البيوع اذ ،به عبرة ال ذا القول قول ضعيفسنوات فأين غابت هذه االحاديث كل تلك السنوات وبهذا عرفنا ان ه

 الراشدين الخلفاء لكون الناس بها يعلم أن بد وال سرية تكون أن يمكن وال طرفين بين عالقة حدها أقل في والمعامالت

 النبي عن بلغه حديث عن وساكت آثما التبليغ عن الصحابة من الساكت ولكان مسموعة متبوعة وافعالهم مشرعين

 وهذا ال يمكن وقوعه وبخاصة مع طول فترة حكمهم رضوان هللا عليهم. .له األمة حاجة مع وسلم عليه هللا صلى

 ني:الثا الصنف •

المعامالت المالية فهذه ال يمكن ان تصدر اال عن طرفين وأقل الجماعة اثنين فصاعدا وال يمكن أن يكون 

التي فعلها النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا القسم اال وقد عاينه اثنين فأكثر وغالب  األحاديثشيء من 

يس ل ألنهاأحكام المعامالت كانت تتم أمام الناس ولم يخص بها النبي صلى هللا عليه وسلم بها فرد دون آخر 
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 باب المعامالت ومن بيعمثل أحاديث الفتن والمالحم ومن هنا عرفنا ان كل حديث ترك الخلفاء الراشدين في  

 وشراء وغيرها كان اما ضعيفا او ليس عليه العمل. 

 الصنف الثالث: •

 :تصرفهم من أنها باليقين علم ما

 وطبائعهم وأخالقهم للناس ورعيتهم خالفتهم وطريقة للوالة ورسائلهم وكتبهم للجيوش وتنظيمهم للدولة إدارتهم كمثل

 .لها فهذه

 :تنزيلها في طرق ثالث

 في ذلك لها ويسن به األخذ األمة على يجب ال فهذا الدولة شؤونوتنظيم و وزمانهم عصرهم وفق كان ما •

 عندهم حادثة مع زماننا في ما واقع تشابه حالة

 بذلك وسلم عليه هللا صلى النبي ألمر بهم االقتداء فوجب وتصرفاتهم أحكامهم من عاما كان ما •

 وقال نعم :قال ؟سنة وعلي وعثمان وعمر بكر أبي فعل من كان لما: يقال يسأل مرة غير أحمد سمعت :داود أبو قال

 الخلفاء وسنة بسنتي عليكم :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لحديث سنة(الخلفاء الراشدين  )فعلأحمد  يعني _ مرةً 

 21الراشدين.

 ولم ينكر عليه أحد من سنة أفعاله كون معرفة على يدل ما فقال األمر هذا عنه هللا رضى الخطاب بن عمر بين وقد

 هأن :حاطب بن عبدالرحمن بن يحيى عن أبيه عن عروة بن هشام عن  الموطأ في  مالك االمام فقد روى  الصحابة

 من قريبا الطريق ببعض عرس الخطاب بن عمر وأن العاص بن عمرو فيهم ركب في الخطاب بن عمر مع اعتمر

 ذلك من رأى ما يغسل فجعل الماء جاء حتى فركب ماء الركب مع يجد فلم يصبح أن كاد وقد عمر فاحتلم المياه بعض

 لك واعجبا الخطاب بن عمر فقال يغسل ثوبك فدع ثياب ومعنا أصبحت العاص بن عمرو له فقال أسفر حتى االحتالم

 لم ما وأنضح رأيت ما أغسل بل سنة لكانت فعلتها لو وهللا ثيابا يجد  الناس أفكل ثيابا تجد كنت لئن العاص بن عمرو يا

 .22أر

  قال: وائل أبي عن البخاري وروى

 أدع ال أن هممت لقد :فقال عنه، هللا رضي عمر المجلس هذا جلس لقد :فقال الكعبة، في كرسي على شيبة مع جلست

 23  .بهما أقتدي المرآن هما :قال يفعال، لم صاحبيك إن :قلت .قسمته إال بيضاء وال صفراء فيها

                                                           
 6611( ط مكِّبة ابن ِّيمية 903صدارد )مسائل ابي  21 

َِّاُب 22  َهاَرةذ َبابُ موطأ ماتك كذ اَلَة.إذَعاَدةذ اتمُجُنبذ  اتطَّ ا َصلَّى َوتَمم  اتصَّ َِ لذهذ إذ .َوُغسم ُكرم ِم   117حديث رقم   َي

  1563رقم  حديثاتكعبة كسوة  اتحج باب اتبخار ُّ كِّابصحيح  23 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السادس والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 108  

ISSN: 2706-6495 

 24بكر  أبا أخالف أن ربي من ألستحي إني :عمر قال الصحابة فضائل في أحمد اإلمام قال 

 :تعالى هللا رحمه تيمية ابن قال

 خالفهم الصحابة من أحداً  أنَّ  ينقل ولم ،للمسلمين سنوه الذي الراشدين الخلفاء سنَّة من كان ما أنَّ  فيه ريب ال والذي 

ة أنَّه ريب ال فهذا ،فيه  الخلفاء وسنة بسنتي عليكم وسلم عليه هللا صلى النبي قول عليه دلَّ  وقد ،إجماع بل حجَّ

  25  بعدي من المهديين الراشدين

 أثره اقتفاء في أحد يؤجر ال وسلم عليه هللا صلى النبي غير ألن سنة فليس الجبلية تصرفاتهم من كان ما. 

 

 :الراشدين وأثرها في توحيد األمة اآلثار المترتبة على األخذ بقول الخلفاء المبحث الرابع:

آفات األمة اليوم هو تشعب الفروع وكثرة األحكام الفقيه التي قيدت من حركة الفرد حتى غدا كل عمل أن  فمن المعلوم

له ينحصر بين الكراهة والحرمة واالباحة، ولم يعد األصل في األشياء االباحة بل األصل الكراهة والحرمة فضاقت 

ما ال طائل من وراءه اال الجدل وحب الخالف على األمة مذاهبها، وتوسع الخالف بين الفقهاء وطالت كتب الفقه ب

 عجيبة.فنشأت أقوال غريبه ومسائل 

 ولذا كان الرجوع الى فقه الخلفاء األربعة ضمانة لالستقرار الفقه وتوحيد االمة، وذلك لألسباب التالية:

 .فقه الخلفاء األربعة فقه عملي قائم على فهم النصوص وتطبيقها على ارض الواقع 

 الراشدين فقه بعيد عن االفتراضات والتصورات التي ليس لها نصيب من التطبيق. فقه الخلفاء 

 .فقه الخلفاء الراشدين يعطي مساحة ضخمة للمباح الذي ضيقته األقوال الفقهية وحددته 

  لحق.افقه الخلفاء الراشدين جمع بين اتفاق األمة عليه والشهادة له من النبي صلى هللا عليه وسلم بكونه يوافق 

 .فقه الخلفاء الراشدين فقه محصور ومعروف يسهل فهمه وفهمه ويسهل التقعيد عليه بخالف غيره 

بل المقصود ان ساحة الخالف وسلم  ،وال أقصد هنا القول أن فقه الفقهاء والصحابة ال مكانة له وال جدوي منه

و الحق وما عارض قولهم وقياسه كان االختالف ينتهي عند الخلفاء األربعة فما وافق قولهم أو شابه مقياسهم كان ه

وبمقدار ما يكون فقه الفقيه قريب من أصول الخلفاء األربعة كان حظه في الصواب أقرب وخطأه  ،بعيدا عن الصواب

 أقل.

 أما كيف يكون توحيد االمة على قول الخلفاء األربعة فيكون وفق هذه القواعد بحسب ما أراه:

 سبيلمن أفعال الخلفاء على  ما كان

 الوجوب

 السياسة سبيل على كان ما االباحة سبيل على كان ما

                                                           
 ِّحقيق أحمد فريد اتمزيد ُّ ط دار اتكِّب اتعلمية  93فضائل ابي بكر اتصديق تإلمام أحمد بن حنبل ص  24 

 .  169-13/166 ِّيمية:مجموع فِّاوى شيخ اإلسالم ابن  25 
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 الجماعية العبادات -1 

كالصالة والزكاة والحج وصوم 

 رمضان وغيرها

الفردية مثل قيام الليل  العبادات

وصوم النوافل والتعفف عن 

بعض المسائل التي أخذ بها 

  الحيطةالخلفاء على سبيل 

 ادارة من الدولة ادارة في الخليفة فعله ما

 بعض تولية وعدم الدواوين وسن الدولة

 ذلك وغير بعضهم وعزل للخالفة الناس

 الجماعية المعامالت -2

 الصحابة به الخلفاءمثل ما شاوره 

 أحد.ولم ينكره 

 الفردية المعامالت

 

ذ بغيره وال األخفما كان من أفعال الخلفاء على سبيل الوجوب يجب حصره والتقيد به وال تجوز مخالفته وال معارضته 

ه من ب الصحابةولوجود االجماع السكوتي واالقرار من  ،لورود النص النبوي بوجوب االقتداء بهديهم واألخذ بسنتهم

 .غير نكير من أحد منهم سواء كان في العبادات الجماعية أو المعامالت

فهو قسم كبير وكثير وهذا القسم يباح لألمة  ،أما ما كان من أفعالهم على سبيل االباحة أو ما كان على سبيل سياسة األمة

التقليد يه ويباح لها عدم األخذ به ال سيما مع تغير أحوال األمة السياسية التي لم يشهدها الخلفاء الراشدين وال من بعدهم 

ت وليسهذه المعامالت معامالت مرتبطة بواقع متغير وظروف متجددة  بالخيرية لكونمن القرون الثالثة المشهود لها 

 :فأحكام اإلسالم قسمان ،مثل فرائض اإلسالم واركانه ثابته لكونها غيره مرتبطة بالزمان وال بتبعاته

 أحكام ثابته 

  أحكام متغيرة 

فالمتغيرات من أحكام اإلسالم ال يجوز تقييد األمة بها والزامهم بفعلها اذ يكون هذا من التكليف بما ال يطاق بل يسهم 

وهذا ما أصاب الفقه في عصور التقليد فغدا قول األئمة  ،األمة والمساهمة في تخلفها وجمودها في إيقاف عجلة تتطور

فتحول الفقه الى فقه جامد وغدت كتب الفقهاء اما شرح أو  ،األربعة ثابت لمقديهم ال يرون غيره وال يذهبون الى سواه

لفقه متغير لتغير أحوال الناس وتغير أحوالهم اذ ا ،وليس هذا غرض الفقه وال غايته ،اختصارا أو نظما أو تهذيبا

 وظروفهم وتنوع بيئاتهم.

 

 عمل الخلفاء الراشدين يمثل ما استقر عليه الشرع: :الخالصة

وذلك كون عمل الخلفاء الراشدين يمثل الدين الكامل غير المنسوخ والمستقر الذي وافقت عليه االئمة من غير نكير من 

ثم ان عمل الخلفاء األربعة فقط هو الذي يمثل استقرار الشرع  ،بكر وعمر رضى هللا عنهماأحد ال سيما في خالفة أبي 

 ألمور لم تتحقق لغيرهم:

 .تطبيقهم للحكم الشرعي قوال وعمال وليس فقط رواية بخالف غيرهم 

 .اجتماع سواد األمة على قولهم دون معارضة من أحد وليس ذلك لغيرهم 

  واألحكام والفتاوى إليهمتحقق وصول أحكامهم لغالب األمة لكونهم الخلفاء الذين تصدر منهم األحكام وتصل 

 وتعرض عليهم.
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    تطبيق ما صدر عنهم من قبل الوالة وبمحضر من الصحابة وال يخلو بلد من صحابي وإقرار الصحابة لهم

 دليل على صحة أقوالهم وفتاويهم وكونها ملزمة لألمة.

 ق االجماع السكوتي لهم من األمة بخالف فتاوي بعض الصحابة المنفردينتحق 

 

 التوصيات:

مل وتقسيم ترك الخلفاء الراشدين للع ،يوصى الباحث أن تدرس األحاديث النبوية من زاوية تعامل الخلفاء الراشدين له

هذه  تصنيفثم  ،وإلى ما كان غير ذلك من فضائل األعمال والرغائب ،للحديث إلى قسمين ما علم من الدين بالضرورة

األحاديث إلى قسمين وبيان حجم األحاديث التي علمت من الدين بالضرورة مما يزعم البعض أن الخلفاء الراشدين 

ويوصى الباحث دراسة  ،من التعامل معهاوبيان موقف غيرهم من الصحابة  ،تركوها والبحث وراء تركهم لها

األحاديث التي خالف الخلفاء الراشدين بعضهم بعض فيها وبيان سبب ذلك وبيان حجم تلك األحاديث من الحجم الكلي 

  ألحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم. 
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 للمراهقات في منطقة جازان بآتيالقتها بالسلوك السيكوالنفسية وعالمؤثرات العقلية و

The Mental and Psychological Effects and their Relationship to the Psychopathic Behavior 

of Adolescent Girls in the Jazan Region 

 نسيم محمد صعابي /الباحثة إعداد

 دمان، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة جازان، المملكة العربية السعوديةس اإلماجستير علم نف

 nasoom099@gmail.comEmail:  

 اشراف/ د. زياد بن طالب الكثيري

 لعربية السعوديةأستاذ علم النفس المشارك، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة جازان، المملكة ا

 

 :الملخص

ولتحقيق ، هدفت الدراسة إلى التعرف على المؤثرات العقلية والنفسية وعالقتها بالسلوك السيكوبآتي للمراهقات في منطقة جازان

وطورت أداتين: األولى استبانة مقياس المؤثرات العقلية والنفسية هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي، 

 ثالثة مجاالتأما االستبانة الثانية بحثت في السلوك السيكوباتي وتضمنت  ( فقرة،53من)تضمنت خمس مجاالت تكونت و

وقد أظهرت مراهقات منطقة جازان،  ( من563)  وتم التأكد من صدقها وثباتها. وقد توزعت األداة على ( فقرة12تكونت من)

(، وأن مستوى السلوك 5.63جاءت متوسطة إذ بلغ المتوسط  الحسابي ككل )نتائج الدراسة أن المؤثرات العقلية والنفسية 

(، وهناك عالقـة ارتباطية ايجابية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 3.96السيكوباتي جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ )

(، كما أظهرت نتائج 813.ط بينهم )( بين المؤثرات العقلية والنفسية والسلوك السيكوباتي اذ بلغت معامالت االرتبا2...)

الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المؤثرات العقلية والنفسية والسلوك السيكوباتي لدى المراهقات بمنطقة جازان، 

ى جازان، ومستوى السلوك السيكوباتي أيضا لد ية والنفسية لدى المراهقات بمنطقةكما أظهرت الدراسة مستوى المؤثرات العقل

 المراهقات بمنطقة جازان.

 تعاطي المؤثرات العقلية والنفسية، السلوك السيكوباتي، المراهقة الكلمات المفتاحية:
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The Mental and Psychological Effects and their Relationship to the Psychopathic Behavior 

of Adolescent Girls in the Jazan Region 

Abstract: 

The study aimed to identify the mental and psychological effects and their relationship to the 

psychopathic behavior of adolescent girls in the Jazan region, and to achieve the goal of the 

study, the researcher used the correlational descriptive approach, and developed two tools: the 

first questionnaire for the scale of mental and psychological effects and it included five areas 

consisting of (35) paragraphs, and the second questionnaire examined behavior.  

Psychopathy and it included three domains made up of (21) paragraphs, and their validity and 

reliability were verified. The tool was distributed among (367) adolescent girls in the Jazan 

region, and the results of the study showed that the mental and psychological effects were 

moderate, as the arithmetic mean as a whole was (3.64), and that the level of psychopathic 

behavior was high with an arithmetic average of (3.96), and there is a positive correlation 

relationship that is significant. A statistically significant level of (0.01) between mental and 

psychological effects and psychopathic behavior, as the correlation coefficients between them 

reached (.813). The results of the study also showed a statistically significant relationship 

between mental and psychological effects and psychopathic behavior among adolescent girls in 

Jazan region, as the study showed the level of mental and psychological effects Adolescent girls 

with Jazan logic, and the level of psychopathic behavior also among adolescent girls in Jazan 

region. 

Keywords: abuse of psychotropic substances, psychopathic behavior, adolescence 

 

 مقدمة البحث: .2

 االنحرافاتيتعرض الفرد في حياته للكثير من الضغوط والمشاكل الناتجة بعضها من األمراض والبعض اآلخر من            

السلوكية التي يسلكها ويتخذها الفرد طريقا له، وكل هذا يؤثر عليه ويؤدي به لتبديد طاقاته وضياع أماله، والتي تقوده في النهاية 

 المنحرفة علة المؤثرات العقلية والنفسية بكل أشكالها وأنواعها. السلوكياتصا منحرفا، ومن بين هذه إلى جعله شخ
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فالمخدرات وهي إحدى أنواع المؤثرات العقلية والنفسية موجودة بوجود البشرية عرفتها منذ قديم الزمن، وتورط بها العديد من  

لخطر هذه اآلفة، باعتبارها من أبشع ما تواجهه األمم خاصة  للتصديدول األشخاص، مما جعل الكثير من الهيئات العالمية وال

واآلخر  بالفرد،في عصرنا الحالي، ذلك أنها ظاهرة نفسية واجتماعية مرضية تتداخل فيها العديد من العوامل، بعضها يتعلق 

ومختلف  االجتماعيةف الطبقات للمجتمع، كما أنها مشكلة انتشرت في مختل االجتماعيوبعضها اآلخر بالبناء  باألسرة،

 األعمار، أن كان أكثرها في مرحلة المراهقة والشباب.

 العقلية والنفسيةوالمملكة العربية السعودية أحد هذه المجتمعات التي تأثرت كثيراً في الوقت الحاضر بظاهرة المؤثرات 

ن زيادة إنتاج النفط، وما نتج عنه من تنام في الثروات )المخدرات( التي لم تكن تعرفها من قبل. لكن التغيير السريع الذي نجم ع

بخبرات وعمالة أجنبية انخرطت في قلب  االستعانةأدى إلى اإلسهام في عمليات التشييد والبناء، وسرعان ما استلزم ذلك 

ة لضيوف الرحمن الذين المجتمع السعودي، باإلضافة إلى زيادة ميزان الواردات والسلع الغذائية، كما أدى تزايد األعداد الضخم

يأتون من كل فج عميق، وسط الكم الهائل من البشر القادم إلى البالد لدخول مهربين محملين بالسم القاتل أو إدخال بضاعتهم 

 (.1.23الفاسدة داخل الحاويات )حافظ،

قليـة واتجـاه العناصـر ومن الواضح أن ضخامة حجم األموال الناتجة عن االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات الع

اإلجراميـة الى غسلها إلظهارها على أنها أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة يترتب عليه إلحاق الضـرر باالقتصـاديات الوطنيـة 

رعة للدولـة، حيث أن تلــك األمــوال التــي تجــرى عليهــا عمليــات الغســل تســبب عــدم االســتقرار االقتصــادي نتيجــة ســ

انتقالهــا مــن بلــد إلــى آخــر لتصــرف فيــه كأنهــا أمــوال مشــروعة، كمــا تــؤدي أمــوال االتجــار غيــر المشــروع 

، ما ينوه بأهمية إنشاء أقسام  بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة إلــى إحــداث خلــل اجتماعي واقتصادي في ذات الوقت

األموال ضمن األجهزة المعنية بمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لضمان  متخصصة لمكافحة غسل

القيام بتحقيقات في جرائم غسل األموال موازية للتحقيقات الجارية في االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

 (.1.23والنفسية )عبد المعطي،

 مشكلة الدراسة:  .2.2

 كلة الدراسة في األسئلة التالية:تتمثل مش

 ما مستوى المثيرات العقلية والنفسية لدى المراهقات بمنطقة جازان؟ -2

 ما مستوى السلوك السيكوباتي لدى المراهقات بمنطقة جازان؟ -1

 ن؟السيكوباتي لدى المراهقات بمنطقة جازا والنفسية والسلوكتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين المثيرات العقلية هل  -5

 أهداف الدراسة:. 0.2

 تهدف هذه الدراسة إلى: 
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عالقتها بالسلوك السيكوباتي وانتشارها بين اطي المؤثرات العقلية والنفسية والتعرف الى اسباب واهم انماط ظهور تع -2 

 .المراهقات بين الفتيات في المنطقة

سية وظهور السلوك السيكوباتي بين المراهقات والتعرف على العوامل التي تسهم في انتشار تعاطي المؤثرات العقلية والنف  -1

 في جازان.

لدى التعرف على الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة تعاطي المؤثرات العقلية والنفية والسلوك السيكوباتي  -5

 .المراهقات في المنطقة

والنفسية وظهور السلوك التعرف على طبيعة المعوقات التي تواجه المجتمع في مواجهة تعاطي المؤثرات العقلية  -3

 السيكوباتي لدى المرهقات في المنطقة.

محاولة التوصل الى نموذج مقترح للتخفيف من حدة تعاطي المؤثرات العقلية والنفسية وظهور السلوك السيكوباتي لدى  -3

 المراهقات في المنطقة.

 أهمية الدراسة:. 1.2

 : األهمية النظريةأوال

عة من االعتبارات التي تمثل مسوغات الموضوع وتشكل في نفس الوقت أهمية اجرائها، وتحديد تستند هذه الدراسة الى مجمو 

 هذه االعتبارات فيما يلي:

تكمن أهمية في تناولها ألحد الموضوعات البحثية الهامة لألنماط تعاطي المؤثرات العقلية والنفسية والسلوك السيكوباتي  -2

المرحلة العمرية التي يتصف بها المراهقات لما لها من اهمية والتي يجب ان  للمراهقات في المنطقة ونظرا لطبيعة هذه

 واالهتمام.تحظى بقدر كبير من الرعاية 

من الضوء للمتخصصين في مجال علم النفس والخدمات االجتماعية لمواجهة كل ما  إلقاء المزيدتكمن أهمية الدراسة في  -1

 مرية.يعوق ويحبط هؤالء الطالب في هذه المرحلة الع

أما من الناحية التطبيقية فتتمثل في توفير  المجال،تتحدد أهمية الدراسة من الناحية النظرية في إثراء البحوث العلمية في هذا  -5

صالحية للتعامل مع هؤالء  أكثرحتى تتمكن من إمداد األجهزة التربية بطرق  الميدان،الدراسات والبحوث المختلف في هذا 

م العون المناسب لهم والتقليل من تعاطي المؤثرات العقلية والنفسية وظهور السلوك السيكوباتي الطالب ورعايتهم وتقدي

 للمراهقات 

وتهتم هذه الدراسة بالتعرف على  والرعاية،يمثل مرحلة المراهقة مرحلة عمرية حساسة، والتي يجب ان تحظى باالهتمام  -3

ك السيكوباتي للمراهقات، وذلك لتقديم اليات للعديد من الخدمات اسباب تعاطي المؤثرات العقلية والنفسية وانماط السلو

 التربوية واالرشادية المقترحة لكيفية التعامل مع هؤالء الطالب.
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 األهمية التطبيقية ثانياً: 

التعرف على مشكلة من أخطـر المشـكالت التـي تواجـه المملكـة العربيـة السـعودية وهي مشكلة تعاطي المؤثرات  -2

 والنفسية العقلية

 يجب أن التوجه إليها. المراهقة لذلكتظهر أهمية الدراسة الحالية من أهمية مرحلة  -1

 د راسـة الجوانـب المختلفـة لمشـكلة تعـاطي وادمـان المؤثرات العقليـة والنفسية فـي منطقة جازان -5

 حدود الدراسة:. 1.2

ات العقلية والنفسية وعالقتها بالسلوك السيكوباتي الحدود الموضوعية: اقتصر البحث على دراسة التعرف على المثير ▪

 للمراهقات في منطقة جازان.

 هـ(.2331الحدود الزمنية: تم تطبيق إجراءات هذا البحث خالل العام الدراسي ) ▪

 الحدود البشرية والجغرافية: اقتصرت الحدود البشرية والجغرافية للبحث بتطبيق أدواته على المراهقات بمنطقة جازان. ▪

 مصطلحات الدراسة:. 5.2

 التدخين، أو الشم، عن طريق سواء العقلية، العمليات وعلى العصبي، الجهاز على تأثير لها مادة : أيوالنفسيةالمثيرات العقلية 

 أنها المادة هذه شأن من ويكون أو التنشيط، التنويم أو التخدير أو الفتور، أو النشوة، من حالة في تتسبب الحقن، أو البلع، أو

 (.1.26والمسكرات)نبراس، من المخدرات وأشمل أعم فهي تعاطيها وبالتالي إدمان من حالة تسبب

سلوك مناهض لقيم الجماعة ونظمها وقوانينها، فقد يظهر في شكل اعتداء على ممتلكات األخرين أو  وهوالسلوك السيكوباتي: 

 (.1.22أنفسهم أو يتمثل في عدوان آخر ضد أفراد المجتمع)اللحام،

الواحد هي المرحلة الفاصلة بين مرحلتي الطفولة والنضج والرشد وهي غالبا بين االثني عشرة سنة الى غاية  المراهقة:

 (.1.22والعشرون سنة")أنس،

 

 النظري والدراسات السابقة: اإلطار .0

 . اإلطار النظري:2.0

ئيسية، والتي تتمثل في المؤثرات العقلية والنفسية تناول هذا الفصل الخلفية األدبية لمتغيرات الدراسة مواضيعها الر    

والسلوك السيكوباتي والمراهقة في الجزء األول من هذا الفصل، أما الجزء الثاني منه فيعرض عدد من الدراسات السابقة ذات 

      :كما يليالصلة بموضوع الدراسة 
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 اوال: مفهوم المؤثرات العقلية والنفسية: 

: قال ابن منظور: واألثر بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء، والتأثير: إبقـاء ألثر في الشيء، وأثّر لغوياً وتعرف المؤثرات       

 (.1.22في الشيء: ترك فيه أثراً )مكرم،

وتعرف كلمة العقلية لغوياً: كلمة "العقلية" مشتقة من "عقل"، ومادة "عقل" وردت بعدة معاٍن منها المنع والحبس، أي الحابس 

 (.1.21نع عن ذميم القول والفعل، ومنه قوله تعـالى: )ومن نعمره ننكسه في الخلق افال يعقلون( )فارس،والما

(، العلماء العقل بتعريفات كثيرة، بعضها يجعل العقل هو الـروح؛ ألن 1.25: عرف )الحراني،للعقل والمعنى االصطالحي

محل العقل القلب، وبعضهم يجعله هو اإلنسان؛ ألن ما يميز اإلنسان العقل ال إدراك له بال روح، وبعضهم يجعله هو القلب؛ ألن 

 .عن غيره العقل، وبعضهم يجعله غريزة تعرف العلوم، وبعضهم يجعله ذات العلوم

  :والتعريف الذي اختاره العلماء، هو أن يقال: العقل يقع باالستعمال على أربعة معان  

ي: العلوم الضرورية، أو البديهيات العقلية، وهي التي يتفق عليها جميع العقالء، األول: الغريزة المدركة في اإلنسان، والثان

 : العمل بمقتضى العلم.واالستدالل، والرابعكالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، والثالث: العلوم النظرية، وهي التي تحصل بالنظر 

كن قد تحدث تبعية نفسية بدون أن تكون مصحوبة بتبعية : هي التبعية الجسدية المصحوبة بتبعية نفسية، ولالمؤثرات النفسية

 (، 6..1جسمية، فعندما يكف المدمن عن تناول المادة المخدرة تظهر عليه عوارض القلق، االنزعاج، والكآبة )أحمد، 

من مخدر إلى جانب اشتهاء نفسي شديد، مشاعر بالتوتر الشديد، والخواء، فهذه االستجابات النفسية تختلف من شخص آلخر و

 .إلى مخدر

كما وردت بتعريفات كثيرة للمؤثرات العقلية والنفسية باعتبارها مصطلحاً قانونياً، نظراً وتعرف المؤثرات العقلية والنفسية: 

  :ألهمية موضـوعه، وبـرغم كثرة تلك التعريفات إال انها متقاربة في المعنى، ومن أبرز تلك التعريفات ما يلي

لية والنفسية في النظام السعودي: عرفت المادة األولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويعرف المؤثرات العق

( المرافق لهذا ٢"كل مادة طبية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم )المؤثرات العقلية بأنها 

في عالج األمراض، إال أن تأثيرها على اإلنسان يعادل تأثير المخدرات فالمؤثرات العقلية في األصل أدوية تستخدم ، النظام

الطبيعية، وعلى أثر تشديد الرقابة وفرض العقوبات على االتجار غير المشروع بالمواد المخدرة الطبيعية وتعاطيها، تحول 

لقوانين ال تحظره إلى أن فرضت عليها الطلب إلى المؤثرات العقلية حيث وجد فيهـا المتعـاطون والمدمنون بديالً، وقد كانت ا

 .م٧٩٩١الرقابة الدولية باتفاقية المـؤثرات العقليـة لسنة 

 والعقلية:المفاهيم األساســـية للمؤثرات النفسية 

 :(Drugs) تعريف المخدرات -2

ين و الكودايين في العلوم الطبية ليدل علي مادة األفيون ومشتقاتها مثل الهيرو ( NARCOTLCS ) يستخدم لفظ المخدرات

  والمورفين
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بأنها كل مادة خام أو مستحضر تحتوي على عناصر منومه أو مسكنه من شانها  المتحدة:وقد عرفتها لجنة المخدرات باألمم  . 

بالفرد والمجتمع  عند استخدامها في غير اإلغراض الطبية أو الصناعية ان تؤدي الى حالة من التعود او االدمان عليها مما يضر

 نياً ونفسيا واجتماعيا.جسما

  القانوني:التعريف 

هناك مجموعه من المواد تسبب االدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إال إلغراض يحددها 

 .إال بواسطة من يتم الترخيص له بذلكالقانون وال يستعمل 

 : الطبية العقــاقــيــر 

العقار بأنه ماده  المختبر ويعرفا والمستخلصة من النباتات أو الحيوانات أو ما تركب كيميائيا في تعني المواد التي يتداوى به

  في بنية الكائن الحي او وظيفته الكيمائيةمؤثره بحكم طبيعتها 

  :مفهوم االدمان -0

فاإلدمان عبارة عن  W.H.O) ) ةولكننا نكتفي في هذا المقام بتعريف هيئة الصفحة العالمي المفهوم،ان ثمة تعريفات عديدة لهذا 

 يختلف عن مفهوم التعود اإلدمانمفهوم  أنويالحظ  ( حالة نفسية عضوية تنتج عن تفاعل العقار في الجسم اإلنسان

Habituation  والذي يعني التشوق لتعاطي المخدر وهذا التشوق ليس نتيجة اضطرار وكراهية ، وإنما نتيجة لما يحدثه

  (. .يتصف بالراحةالمخدر من شعور عام 

  :تعريف المدمن

بسبب تعرضه الى صدمة نفسية قد تكون قوية مع  نفسيا،المفهوم النفسي للمدمن او المتعاطي بانه شخصية سادية ومضطربة 

 وجود تشويش ذهني وصراع نفسي مع الذات،

بمعنى الهروب من الوعي  األمنية،ية او االجتماعية او المالية او االسر الصحية اوالنفسية او  أزمتهوهدفه هو الخروج من  

 في فخ ومستنقع اإلدمان. نهايته السقوط وأدى في واقع.والواقع الى الالوعي والال 

 :Addictionsاإلدمان تعريف 

ومع مرور الزمن يصبح فسيولوجي ناتج من تفاعل الفرد مع  المتعاطي،اإلدمان هو حدوث اضطراب سلوكي في كاريزما 

في تعاطي العقار،  والرغبة الملحةدر، من نتائجها ظهور خصائص تتسم بأنماط سلوكية مختلفة تشمل السيطرة العقار أو المخ

ويكتمل  المجتمع،ويصبح ضار على نفسه وعلى  ونفسي،اعتماد جسدي  الجرعة، ووجودمع الميل الشديد إلى زيادة في 

 التعريف مع الخصائص وهي:

 .الحصول على العقار بأي وسيلة ممكنة .2

 الجرعة.الميل إلى زيادة  .0
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 .والجسديوجود االعتماد النفسي  .1 

 م(2222أصبح ضار على نفسه وعلى المجتمع. )هذا تعريف صادر من منظمة الصحة العالمية في عام  .1

 :Dependenceاالعتماد  - 1

العقار المخدر، وتتسم تعرف منظمة الصحة العالمية االعتماد بأنه حالة نفسية، وقد تكون جسدية، تنتج عن تفاعل الفرد و

باستجابات تشمل دائماً رغبة ملزمة في تعاطي العقار المخدر بشكل مستمر للحصول على تأثيراته وتجنب القلق واالضطراب 

 ويعتبر االعتماد هو نمط سلوكي، يتسم بدرجة كبيرة من السلوك القهري تجاه تعاٍط متكرر لعقار طبيعي أو صناعي. لغيابه،

 : اعتماد نفسي .2

أو حنين إلى شيء والرغبة في  شيء ماي تعود نفسي على عمل شيء ما، كالتعود على التدخين، ومن أعراضه الشعور بفقدان إ

 الهروب من الواقع لعدم إمكانية التكيف معه.

 : اعتماد جسماني وفسيولوجي .0

ب الفسيولوجي للمتعاطي قد سيطر التركي االعتماد، ألنوهو ناتج عن تعود الجسم على تناول عقار مخدر، وهذا أخطر أنواع 

عليه، والبد من الحصول على المخدر من دون وعي منه وال تفكير، وإلحاح جسمه في طلب المخدر قد يؤدي به إلى ارتكاب 

 جرائم أخرى في سبيل الوصول للعقار المخدر. 

  واإلدمان؟ما الفرق بين االعتماد : 

بعض خاليا الجزء األمامي  )موت(أثيرها والكثير منها يتسبب في ضمور المخدرات في مجملها تؤثر على المخ وهذا سر ت

، التبغ، )الحشيش(القنب الهندي  أهمها:لقشرة الدماغ. وهناك مخدرات تسبب اعتمادا نفسيا دون تعود عضوي ألنسجة الجسم 

ابل هناك مخدرات تسبب اعتمادا القات، وعند توفر اإلرادة لدى المتعاطي فإن اإلقالع ال يترك أي أعراض لالنقطاع وبالمق

الكراك وكذلك الخمور وبعض المنومات والمهدئات واإلقالع  الكوكايين، الهيروين، المورفين، األفيون، أهمها:نفسيا وعضويا 

 تعاطيه.عن تعاطي تلك المخدرات يتسبب في أعراض انقطاع قاسية للغاية تدفع المتعاطي لالستمرار بل وزيادة 

تفسير االعتماد على المخدرات بربطة بين الدراسات الطبية واإلجرامية واالجتماعية وقسمها  : Handdon وقد حاول العالم

 : لثالث فئات

هو عبارة عن االعتماد الناتج من تناول العقار المخدر في المناسبات االجتماعية، وتتناول بغرض  االجتماعي: _ االعتمادأ 

 .الحشيشدقاء مثل تعاطي الترويح والتسلية االجتماعية مع األص

غير االختياري: عندما يكون المتعاطي للعقار ضحية لتصرفات اآلخرين، مثال عندما يصف الطبيب دواء له  _ االعتمادب 

 .مضاعفاته الجانبية )المخدرة( ولكن دون إشعار المريض
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ي مناسبات اجتماعيه ويخلق نوعا من االعتماد : هو االعتماد الناتج من تناول عقار مخدر يبدأ تعاطيه ف_ االعتماد أالنحرافيج  

األفيون _الهروين_ الكوكايين( ويؤدي إدمانهم لحدوث )وغالبا ما يكون العقار غير مقبوال اجتماعيا مثل  الجسمي او النفسي ..

 .اثأر سلبيه على الحياة االجتماعية للمدمنين

 :النفسية المؤثرات - 1

 )النفسي(:اإلدمان السلوكي  مفهوم

كونه متعّدد األوجه. ولعّل أبرز أسباب إدمان القمار، أي الميسر، هي  السلوكّي،الطّب النفسّي ال يزال يدرس حاالت اإلدمان »

الشخصيات المرضية المصابة بمرض ذي القطبين. أّما إدمان  جينيّة وبيئية لسهولة اللعب في أماكن عديدة، كما تعاني منها

وماً والشخصيات الهامشية والهستيرية التي تشعر بفراغ كبير وتحاول سّده بشيء آخر، فتشعر التسّوق، فتعاني منه النساء عم

المال، فتهب  إلنفاقسريع وبعده بالندم  بارتياحبحاجة ماسة إلى الشراء، فتخّطط وتذهب ساعات عديدة للتسّوق بمفردها، لتشعر 

 ال تستعمله حتى. اشترته أوما 

 سي()النفاإلدمان السلوكي  مصطلح

من قبل علماء الطب  االدمان عالم االدمان، ولم يتم تقديم معلومات حول هذا في النفسي حديثااإلدمان  يعتبر ظهور مصطلح

ولكنه  الجسدي واإلدمان االدمان النفسي النفسي تحديد إيجاد تعريف محدد لإلدمان السلوكي او النفسي رغم التشابه الكبير بين

 بدون أعراض جسدية.

 )النفسي(اإلدمان السلوكي  تعريف

بقوة لدرجة  وتصبح مسيطرةمن رغبة داخلية نفسية  ودوافع شديدة نابعةبانه توجد حاجة  اإلدمان النفسيويمكن ان نعرف 

بالرغم من كل العواقب السلبية. واإلدمان يعتبر إدماناً حقيقياً حيث ال يستطيع  نفسه،كبيرة حيث يفقد المدمن السيطرة على 

 د والرفض عن الفعل بسبب تعوده عليه بشكل مستمر. االبتعا

وإذا كان من السهل تعريف مفهوم وتشخيص أعراض إدمان المخدرات، فإنه يصعب تعريف اإلدمان السلوكي او النفسي، 

 ويعكف علماء النفس حالياً على وضع مفهوم دقيق لإلدمان السلوكي وتحديد أعراضه وسبل عالجه.

 :)النفسي(اإلدمان السلوكي  في هاينزتعريف د.أندرياس 

هاينز الشهير من عيادة الطب النفسي والعالج  الدكتور أندرياسمتخصصي في علم النفس وهو  أحدوضحه  النفسي كمااالدمان 

 –حيث افاد وجود صعوبة لفهم مفهوم إدمان السلوكي او النفسي  النفسي بمستشفى شاريتيه الجامعي بالعاصمة األلمانية برلين،

اإلدمان السلوكي عادة ال تكون له أعراض جسدية ظاهرة، على “بأن  تفسير:، ولكن له وألعاب االلكترونيةدمان التقنيات كإ

” هذه الرغبة في حد ذاتها ال تكفي لتشخيص حالة اإلدمان السلوكي“، إال أن ”الرغم من أنه يمتاز برغبة ملحة وفقدان للسيطرة

اء العالم حالياً على وضع المعايير الخاصة بتشخيص حاالت اإلدمان السلوكي وتعريفها بحسب هاينز. ويعكف العلماء في أنح

(، وفي الواليات المتحدة نظام تشخيص ICD-10بدقة. وفي هذا السياق يجري حالياً تنقيح التصنيف الدولي لألمراض )

  .DSM-4االضطرابات النفسية 
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 السلوكي )النفسي(:أعراض اإلدمان  

لباً من جميع النواحي، إذ تضعف عالقاته العائلية وتنقطع صلته بالمجتمع وتتراجع إنتاجيّته ويتهّدد عمله، كما يتأثر المدمن س

 المادية، خاصة إثر إدمان القمار أو التسّوق. االقتصاديةينعكس ذلك سلباً على الحالة 

 :السلوكي )النفسي(أنواع اإلدمان 

وأخيرا الموسيقى  المخاطر، التسوق، ادماناإلنترنت، التقنيات، القمار،  ن شبكةمثل: ادماهناك بعض انواع اإلدمان النفسي 

 المخدرات الرقمية. الرقمي او

 :الجسدي(ما الفرق بين اإلدمان السلوكي )النفسي( واإلدمان المادي )

م المريض سواء عن طريق مباشرة لجس المخدر بطريقةالفرق واالختالف بينهما، في اإلدمان النفسي ال توجد دخول للعقار او  

منفذ واحد فقط وهو الدخول االيحائي في التفاعل عن  االنف، واإلدمان لهاو الشم عبر  –او التذوق عبر الفم  –الحقن في الوريد 

مصادر التأثير عبر احدى الحواس والمتمثل بالنظر عن طريق العين او اإلحساس باللمس او السمع عن  الدماغ ولكنطريق 

 .ناألذطريق 

        مفهوم المخدرات:   

إن تعريف المخدرات يختلف باختالف النظرة إليها، ولذلك ال يوجد تعريف موحد أو متفق عليه للمخدرات، ويمكن تعريف 

 المخدرات من الجوانب التالية:

بكسر الخاء  -)الخدر( من -بضم الميم وفتح الخاء وتشديد الدال المكسورة -، تأتي كلمة مخدر المخدرات في اللغة من الخدر

، أي أن الخدر هو ما يستر الجهاز االمتهانوهو الستر ، فيقال المرأة خدرها أهلها بمعنى ستروها وصانوها من  -وسكون الدال 

 (.1.25العصبي عن فعله ونشاطه المعتاد . )المهندي،

فكير وشخصية الفرد، وهناك فرق بين التعود : المخدر هو كل ما يشوش العقل أو يثبطه أو يخدره ويغير في تالتعريف اجتماعي

مرحلة تؤدي إلى اإلدمان وهي حالة تشو ق لتعاطي عقاٍر معين ومن خصائصه وجود رغبة قهرية لدى  فاالعتيادواإلدمان، 

 ، والتعود هو أول خطوة لإلدمان.واالعتيادالمتعود بالتمادي 

 تاماً نفسياً وجسدياً بحيث تصبح الحاجة على المادة المخدرة اعتماداً  االعتماد أما اإلدمان فهو

 ملحة قهرية بل تفوق لديه أهمية المأكل والمشرب.

 : المخدر هو مادة كيمائيا تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين األلم، وهي ترجمة لكلمةالتعريف علمي

 أو يجعله مخدراً. التي تعني يخدر( narcosis) إغريقية

: المخدرات مجموعة من المواد التي تسبب اإلدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو نونيالتعريف القا

 .تستعمل إال بواسطة من يرخص له بذلك تصنيعها ألي أغراض يحددها القانون وال
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حتـوي على عناصر منبهة بأنها: كل مادة خام أو مستحضر ت ويعرف االتحاد العربي السعودي للطب الرياضي المخدرات      

ما استخدمت في غير األغراض الطبية أو الصناعية الموجهة أن تؤدي إلى حالة من التعود أو اإلدمان  إذاأو مسكنة من شأنها 

 عليها.

وبالتالي فالمخدرات هي: أي مادة يتعاطاها الفرد بهدف تغيير الطريقة التي يشعر بها أو يفكر أو يتصرف بها، ويشمل هذا 

صف الكحول والتبغ كما يشمل المخدرات األخرى الطبيعية أو الصناعية، وتستخدم منظمة الصحة تعبير المواد النفسية بدالً الو

 من المخدرات. 

 :    لمؤثرات العقلية والنفسية بالمخدراتا عالقة    

آثار مدمرة على الفرد والمجتمع في شغلت مشكلة المؤثرات العقلية والنفسية المجتمعات في العالم أجمع، لما لها من      

مجاالت عدة )نفسية واجتماعية واقتصادية(، وقد أصبحت تؤرق جميع المهتمــــــين في المجتمع كالقــــيادات األمنــــية التي 

لك من وعلماء النفس ورجـــــال الدين، وذ االجتماعلهــا تماس مباشر مع مثل هذه الجريـــمة الخطــــيرة، وكذلك علماء 

 أجــــــل احـــتوائها ومحاصرتها والحد من مخاطرها.

 ( خطراً يهدد الكثير من أبناء المجتمعات المختلفة، ونفسياً )المخدراتعلى المواد المؤثرة عقلياً  االعتمادأصبح     

منهم من أجل تحويلهم بل زاد خطره إلى درجة استخدامه كسالح خفي في الحروب بين الدول مستهدفاً بشكل خاص فئة الشباب 

على  االعتمادمن قوة وطنية فاعلة ومنتجة إلى قوة مدمرة تشل حركة ذلك المجتمع وتبدد ثرواته، بل وصل األمر إلى أن خطر 

 .المواد المؤثرة عقلياً والنفسية )المخدرات( لم يعد مقتصراً فقط على فئة الشباب وحدها بل امتد ليشمل صغار السن

 العالقة بين المؤثرات العقلية والنفسية والمخدرات على النحو االتي: وعلى ذلك يمكن فهم

 : إذا قصدنا بمصطلح تعاطي المؤثرات العقلية تناول أي مادة لها تأثير على الجهاز العصبي أوالً 

 أو البلع أو الحقن، أو التدخينوعلـى العمليات العقلية، عن طريق الشم 

تسبب حالة من إدمان تعاطيها، فيكون مصطلح  المادة التيالتخدير، ويكون من شأنها هذه  وتتسبب بحالة النشوة أو الفتور أو 

 (.1.26المؤثرات العقلية مرادفاً لمصطلح المخدرات والمسكرات)السريحه،

رات العقلية، : أما بالنظر لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي فإنه قد فّرق بين مواد المخدرات ومواد المؤثثانياً 

فأطلق تعبير "المخدرات الطبيعية" على المواد المخدرة ذات األصل النبات، سواء كانت باقية على حالتها الطبيعية مثل مخدر 

 األفيون إلى هيروين. تحويل :مثـلاألفيون، أو جرت عليها عمليات تحوير فتحولت إلى شكل آخـر، 

وية تستخدم في عالج األمراض، إال أن تأثيرها على اإلنسان يعادل تأثير المواد فالمؤثرات العقلية والنفسية هي في األصل أد

المخدرة الطبيعية، وعلى أثر تشديد الرقابة وفرض العقوبات على االتجار غير المشروع بالمواد المخدرة الطبيعية وتعاطيها، 

ديالً، وقد كانت القوانين ال تحظره إلى أن فرضت تحول الطلب إلى المؤثرات العقلية حيث وجد فيهـا المتعـاطون والمدمنون ب

 (.1.23الغامدي،العقليـة. )عليها الرقابة الدولية باتفاقية المـؤثرات 
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 أنواع المؤثرات العقلية والنفسية)المخدرات(: 

 :يندرج تحت اسم "المخدرات" نوعان رئيسيان

، وتعرف ب "المخدرات واالجتماعيةرارها الصحية : هي أخطر أنواع المخدرات آلثارها السمية أضالمخدرات الكبرى_ 2

 .الكبرى الطبيعية"، وتشمل: األفيون ومشتقاته، الحشيش )القنب( الكوكايين، القات، الهيروين، الماريجوانا

المخدرات الكبرى الطبيعية على اإلنسان، ومنها الطبيعي ومنها  ما عن: وهي أقل ضررا إلى حد المخدرات الصغرى_1

 (.  البويووله(، وجوزة الطيب، والبتل ))الكوال أو الك البن والشاي)الكافيين(، الكوكا تشمل:والصناعي. 

 والعقلية )المخدرات(:مراحل التعاطي للمؤثرات النفسية 

  هي:هناك مراحل يمر بها المتعاطي قبل يصبح مدمنا أو لديه اعتماد نفسي وجسماني من أبرز المراحل 

 :ة()التجريبيالمرحلة األولى 

تعتبر هذه المرحلة مركزية لفهم المشكلة الحالية لتعاطي الشباب للعقاقير. ويعتقد كثير من شبابنا أن تجريب العقاقير خاصة 

يمكن أن يكون طبيعياً. ولكن في الحقيقة، ليست التجربة غير مأمونة فقط، ولكنها الخطوة األولى نحو االعتماد على  –الكحول 

في  أصبحتعاطي المخدر  (. مرحلةالتقليد/ الفضول/التجريب/رفاق السوءهي )والعقلية والدوافع  المواد المؤثرة النفسية

  والنشوة.المناسبات والبحث عن المتعة 

 العرضي أو االجتماعي(:  )التعاطيالمرحلة الثانية 

حدوث اضطرابات نفسية، حيث يبدأ إن اغلب المتعاطيين يقعون في الفخ بسبب دوافع نفسية، أو  التجريبية،خالل هذه المرحلة 

فيها المدمن باإلشراف في تعاطي المخدر والشعور بالذنب أحياناً وبالنسيان أحياناً أخرى والقلق والتوتر في حالة نقص المادة 

المخدرة كذلك الدوافع نفسية غالبا ودوافع جسمانية أحيانا أي عند الضرورة الهروب من المشكالت االجتماعية واألسرية 

 .والضغوطات النفسية

 المرحلة الثالثة )التعاطي المنتظم(:

في هذه المرحلة يبحث متعاطي العقاقير بجدية عن عقارهم المفضل ويحاولون المحافظة على مصادر تزويدهم والتأكد من  

المرغوب متوفر دائماً استمرارية الحصول عليه في األحوال التي يقرر فيها المتعاطي تناول العقار بشكل منتظم، من أن العقار 

بسهولة، يتقدم بعض المتعاطين من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة بسرعة، وعادة ما يكون دافعهم القوي لذلك هو رغبتهم 

  معين.في الوصول إلى الثمالة من العقاقير بدون أي موانع تذكر هؤالء الذين يتقدمون بسرعة يتعلقون رأساً بعقار 

 : االدمان(ة )المرحلة الرابع

في الطريق إلى المجهول. المرحلة الرابعة واألخيرة في هذه العملية هي االعتماد أو اإلدمان. وفي هذه المرحلة، يصبح استعمال 

 واحد أو أكثر من العقاقير الخاصة،
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قوية عندما يحدث جزءاً رئيساً من حياة المتعاطي وستقابل أي محاولة لفصل المتعاطي عن العقار أو العقاقير بمقاومة   

ويفقد فيها المدمن السيطرة على نفسه، وتظهر مشكالت صعوبة التوافق مع الحياة االجتماعية، وتبدأ عالقاته تسوء  االعتماد،

 بأسرته وأصدقائه ومجتمعه باإلضافة إلى األضرار النفسية والصحية والعقلية.

 لإلدمان:األسباب الرئيسية 

 الذاتية: األسباب أوالً:

 االنا واغتراب الذات وكثرة اإلحباط فان الفرد يرتمي في االدمان للبحث عن الذات. وانهيارلذات العليا ضعف ا .2

اإليمان صمام أمان ... يضبط تصرفات المسلم، فال يقدم على ما حرم هللا عز وجل عليه، وإن ضعف الوازع الديني  .1

يحاسب فيه  عسير.علم أنه سيقف بين يديه في يوم خال عن أعين البشر، وقوانين البشر، ألنه يراقب رب البشر، وي

 على أعماله.

 الجنسية.االعتقاد بأن المخدرات تقوي القدرات  الخاطئة /المعتقدات  .5

 مكروهة.االعتقاد بعدم حرمة المخدرات فهي على أسوء األحوال  .3

 االعتقاد بأن المخدرات تجلب المتعة والسرور ال سيما المبتدئين في التعاطي. .3

ويريدون أن يظهروا أمام  الرجولة،د والمغامرة فهو سمة بارزة في حياة المراهقين الذين يستقبلون مرحلة التقلي .6

وإنما  بالفعل،أما المغامرة فال تصدر عن اقتناع  اقتناع،والفرق بينهما أن التقليد يصدر عن  الرجولة،اآلخرين مكتملي 

 حوله.يلجأ إليها اإلنسان مجاراة لمن 

معلوم أن اإلنسان مجبول على الرغبة في اكتشاف ما أخفي عنه، وهذا الدافع يزداد بشكل ملحوظ في الفضول من ال .3

مرحلة المراهقة، فالمراهق قد يدفعه الفضول وحب االستطالع إلى تجربة تعاطي المخدرات، مما يجعله فريسة 

 لإلدمان.

 األسباب االجتماعية: ثانياً:

 باإلدمانفينبغي االشارة للعوامل واالسباب، ويمكن أجمال العوامل االجتماعية المرتبطة  انباإلدملكي تكتمل األسباب المرتبطة 

 على النحو االتي:

 التفكك االسرى واضطراب مناخ العائلي وغياب أولياء االمر للعمل وشيوع الطالق العاطفي. .2

 ت مجتمعه.غياب القدوة في المجتمع والصراع الثقافي وعزلة الشباب عن المساهمة في مشكال .1

 انتشار البطالة وتفاقم مشكالت الشباب دون حل مع العيش في ظالل شعارات خاطئة. .5

إهمال الوالدين في تربية األوالد، وعدم مراقبة تصرفاتهم، واختيار رفاقهم / قيام العامل األسري ومن أهمها  .3

لسيئة بعدم استقامة الوالدين / التفكك وعدم العناية بالتربية اإلسالمية / القدوة ا خاطئة،األسرة على أسس تربوية 
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أحد الوالدين عن المنزل لفترة طويلة / سوء  الطالق غيابأو حاالت  الزوجين،األسري بسبب كثرة الخالفات بين  

 والحرمان. وإما بالقسوة الرغبات،باإلفراط في التدليل وتلبية  األوالد إمامعاملة 

 رفقة السوء.  .3

وث الميدانية أن عدداً من متعاطي المخدرات بدأوا في تعاطي المخدرات أثناء سفرهم فقد أثبتت البحالسفر للخارج  .6

 وتوفره بأسعار زهيدة. المخدر،حيث سهولة الحصول على  التعليم،إلى الخارج للسياحة أو 

 األسباب االقتصادية:  ثالثاً:

 متناقضين:وتتضمن هذه األسباب جانبين 

ات االقتصادية كالغالء والبطالة وتراكم الديون قد تدفع اإلنسان إلى تعاطي المخدرات واألزمالفقر وسوء األحوال المادية 

 وقد تجره إلى التهريب والترويج للمخدرات طلباً الحصول على المال.  السيئ،هروباً من واقعه 

المحرمة، الشهوات  ماس فيواالنغتوفر المال مع عدم وجود الحصانة الدينية والخلقية قد يؤدي إلى البطر  والترف فإنالغنى 

نالحظ في المجتمعات غالبية المهربين والمروجين ال يتعاطون المخدرات، وهدفهم  المخدرات. كماشراء  األموال على وإنفاق

 .سبب(من  أكثر )تتداخلجمع المال او االنتقام من المجتمع أي 

 األسباب الصحية:  رابعاً:

قد يكون  المخدرة،او نتيجة سوء االستخدام للعقاقير الطبية  اإلدمان،فخ  سقوط فيالالطبية لها دورا مباشر في  األسبابإن 

 المقررة.أو زيادة الجرعة  استخدامه،المريض الذي يتلقى عالجاً يحتوي على مواد مخدرة ضحية لإلدمان عليها بسبب إساءة 

  وسلوكية:أسباب نفسية  خامساً:

 والمنومات والمسكناتدمان عن طريق تعاطي األدوية النفسية كالمهدئات إن األسباب النفسية لها دورا مباشر في اإل

عن سوء المعيشة، أو  القلق الناتجوالمهلوسات والمنبهات والمنشطات بدون استشارة طبية، نتيجة االضطرابات النفسية مثل/ 

يعد القلق واالكتئاب في مقدمة  المؤلم. المشاكل االجتماعية، أو التعرض للفشل المتكرر، فيتعاطى المخدرات للهروب من الواقع

الشخصية من العوامل المساعدة على االدمان فالشخص غير  ونمط واالدمان،االمراض النفسية التي تدفع الشخص للتعاطي 

 غيره قابلية لتعاطي واالدمان. أكثراالستقاللي القابل لالستهواء وااليحاء يكون 

 والنفسية )المخدرات( قليةالعاآلثار واألضرار السلبية للمؤثرات 

(، لدرجة أن 3..1تضخمت المخاطر واآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية للمؤثرات العقليـة والنفسية)شفيق،

أصبح األمر وكأنه حرب حقيقية يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ، فآثارها تخطت حـدود الفـرد واألسرة والمجتمع، فتكاد 

نية بصفة عامة، وتخطت حدود الحاضر والمستقبل القريب، فهي خراب خلقي واجتماعي ومادي ومعنوي تصيب اإلنسا

 وصحي وفكري وثقافي ومن اآلثار السلبية:
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 النفسية: االثار السلبية -2 

مجتمع سلبي على الفرد مما يؤثر في سلوكياته ويصبح ضار على نفسه وعلى ال أثرإن اآلثار النفسية الناجمة من التعاطي لها 

الهالوس السمعية  واالكتئاب/التوتر العصبي والنفسي/ أبرزها: القلقأي حدوث اضطرابات نفسية مكتسبة وجديدة وسيئة من 

، واضطراب الذاكرة وكثرة البالدة أو ضعف اإلدراك والتركيزكسماع أصوات أو رؤية أشباح ال وجود لها/ والبصرية والحسية

 .النسيان

للطعام مما يؤدي إلى النحافة والهزال والضعف العام  يؤدي المخدرات إلى فقدان الشهيةة: السلبية الصحي اآلثار – 0

المصحوب باصفرار وشحوب الوجه لدى الشخص، كما يؤدي إلى اضطراب في الجهاز الهضمي والذي ينتج عنه 

 .ليفاً وزيادة في نسبة السكرسوء الهضم، كما يؤدي إلى إتالف الكبد وتليفه حيث يحلل المخدر خاليا الكبد ويحدث بها ت

: يعتبر الفرد لبنه من لبنات المجتمع، وإنتاجيه الفرد تؤثر بدورها على إنتاجية المجتمع الذي االقتصاديةالسلبية  اآلثار -5

ينتمي إليه، فمتعاطي المخدرات ال يتأثر وحده بانخفاض إنتاجه في العمل ولكن إنتاج المجتمع أيضا يتأثر في حاله 

التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات تؤدي إلى انخفاض  واالقتصادية االجتماعيةدرات وتعاطيها فالظروف تفشي المخ

 .إنتاجية قطاع من الشعب العام فتؤدي أيضا إلى أنماط أخرى من السلوك تؤثر أيضا على إنتاجية المجتمع

 تواجهرات(، أهم وأخطر المشاكل التي : تعتبر مشكلة المؤثرات العقلية والنفسية)المخداالجتماعيةاآلثار السلبية   -3

العالم لكثرة انواعها وسرعة انتشار تجارتها بين كافة مستويات المجتمع، حيث  كل أنحاءالفرد واألسرة والمجتمع في 

عديدة اجتماعية واقتصادية  فيها عواملان مشكلة المخدرات التي تؤرق العالم لم تنشأ من عامل واحد بل تتسبب 

 .وغير ذلكة وتربوية ونفسية وثقافي

 السلبية األمنية اآلثار -5

 فمنها: ألهميتها،إال أننا نفردها  االجتماعية،هذه اآلثار وإن كانت تدخل ضمن األضرار 

لوقوع الجرائم األخرى في المجتمع،  أساسيا ورئيسياالدراسات أن المخدرات لها دورا  وانتشارها أثبتتوقوع الجرائم  .2

 األموال. والرشوة وغسيلالطريق والتزوير وتزييف العملة  والسطو وقطع السرقةواالغتصاب وكجرائم القتل 

 الطرقات،مما يؤثر على أمن وسالمة الناس في  والكحول،لها نصيبها بسبب تعاطي المخدرات الحوادث المرورية  .1

 من حوادث السيارات تنجم عن تعاطي الكحول. %.2وفي دراسة أجريت بفرنسا تبين أن 

الكيان السياسي ألي دولة إذا لم يكن في وسعها ومقدورها بسط نفوذها على أقاليمها  يتزعزع: لبية السياسيةالس االثار -6

تخضع لسلطات  أنحاء متفرقة من العالم ال والنفسية فيأن كثيرا من مناطق التي تنتشر بها المؤثرات العقلية  ولقد ثبت

الجغرافي، ويوجد ارتباط وثيق بين اإلرهاب الدولي واالتجار  قعهاأو مو قليلة، العتبارهاتلك الدول التي تقع ضمنها، 

غير المشروع في االسلحة من جانب، واالتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية والنفسية )المخدرات( من جانب 

 .آخر
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 )السلوك المضاد للمجتمع( انيا: السلوك السيكوباتي.ث 

خطيراً ال ينبغي تجاهله، إذ  ـا يمثـــل ظـــاهرة تســـود عـــالم اليـــوم، ويعتبر مؤشربأنواعهــ الجريمةتعد ارتفـــاع معـــدالت 

 من إحباطــات تتقلب طاقاته العدوانية إلى األفراد، والجماعات، يواجهــه الفردأنــه مــع تزايد مــا 

غير الشرعية التي  األساليبالداخل، إضافة إلى  مـن خطيراً لكيــان المجتمـع مـن خطــر التمزق، والتفجر تهديدابمــا يمثــل  

 يستخدمها األفراد لممارسة أشكال السلوك المضاد للمجتمع.

ومعناها شخص مصاب بداء معين،  (path) نفس وكلمة ومعناها (psycho) تتكون كلمة سيكوباتي من مقطعين هما سيكو

وك المضاد للمجتمع والخارج على قيمه ومعاييره ومثله العليا في السل واالنحرافوتشير الى انحراف الفرد عن السلوك السوي 

 (.1.22)لينا، وقواعده، أو اضطراب عاطفي يتسم بالنشاط المعادي للمجتمع

(  Pinelالذين وصفوا هذا المفهوم الطبيب النفسي)  األوائللقد تعددت التسميات التي وصفت بها الشخصية السيكوباتية ومن 

مألوفة ال يمكن وصفها تحت أي فئة من  ون الخلقي السائد في المجتمع ووصفه على أنه حالة غير"حيث أطلق مصطلح الجن

 (.1.23االضطرابات النفسية والعقلية)السيد،

 مفهوم السلوك السيكوباتي: -2

انتهاك اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، أي شخصاً يظهر أنماط من التالعب و هو (2223الشخصية السيكوباتية )محمد، 

األخرين، وان هذا السلوك يتعارض مع قواعد وسلوكيات المجتمع، الشخص السيكوباتي هو شخص مصاب بمرض عقلي، أي 

 بما يسمى االعتالل النفسي، ولكن ال يعتبر التشخيص الرسمي.

 أسباب السلوك السيكوباتي: -1

 والمتمثلة فيما يلي:هناك العديد من األسباب المؤدية إلى ظهور السلوك المعادي للمجتمع  

 ع إلى الوراثة أوالســـيكوباتية يرجـ الشخصيةاف : نـــادى بعـــض علمـاء الطــب النفسـي إلـى أن انحرالعوامل الوراثية -2

)وراثية كانـــت أو مكتســـبة(، فالســيكوباتي ال يزال ينظـر إليـه أغلب علماء  االستعداديةعلـــى األقـــل إلى العوامـــل 

نفس على أنه فـرد، ولـد، وعنده نقص بطريقة مــا ألسباب وراثية، وتشــــمل الوراثة كل ما ينتقــل إلينــــا مــــن الـ

الجينات،  الصفات، والخصائص، والقدرات االسـتعدادية الوراثيـة من اآلباء، واألجـداد عبـــر نــاقالت الوراثة أو

صفات مثل طــول القامة، ولـون البشـرة، وشكل الشعر، ولون  فـي مــا تظهــر الوراثة أكثــر وتظهـــر

 (.1.26العينين)فهمي،

 : إن تكوين المخ الشـاذ له دور كبيـر في حدوث االضطراب السـيكوباتيالنقص التكويني -1

 السيكوباتية. الشخصياتلعدد من  الكهربائيةمستندين على دراسات أجريت للسجالت 
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ير النفسي هـــذا النـــوع مـن السـلوك الـى تصدع الصالت العاطفيـــة، والتربوية بـــين : يرجع التفساألسباب النفسية -5 

الطفل، ووالديه، وخاصة في المرحلـة المبكـرة من الحيـاة، حيث يقـوم الفرض النفسي علـى أســـاس أن بـذور الشخصية 

 (. 1.23)الرفدي، ، وخاصة في بداية الحياةالسيكوباتي توجـد في عملية التنشئة االجتماعية، وعالقة الطفل بأمه

لسلوك السيكوباتی أسلـوب التنشئة االجتماعية الذي تتبعه األسرة في تربيتها ألطفالها، ـن أسباب ا: مـــالتنشئة االجتماعية -3

رقة فـي والقائم على اإلفـراط في اللين، والرعاية، والحماية أوعلى العكـــس، واإلفراط في القسوة، والعقاب، والتف

 (.1.23)كفافي،  المعاملة، والالمبااله، واإلهمال، والرفض، والفشل في تقييم القيم والمعايير اإلجتماعية

 أنواع السلوك السيكوباتي: -1

 :وقد حددت الجمعية األمريكية للطب النفسي نماذج وتصنيفات متعددة للسلوك السايكوباتي ومن أهمها

الذي يظهر ضعفا ظاهراً في الخلق مع شعور بعدم األمان داخل نفسه ويظهر ذلك  وهو :السيكوباتي الخارج المتجول -2

في السلوك الغريب الذي يقوم به كذلك يسمى أحيانا بالمتجول ألنه ال يملك المكوث في مكان واحد بل يبدي رغبة 

ب معقول ويسمى أيضا يكون لهذا التنقل سب يمكن التحكم بها وال يستطيع التغلب عليها وال شديدة في التنقل ال

 بالسايكوباتي العاجز.

: وأمثال هؤالء األفراد يحترفون أعماالُ عدوانية وأعمال عنف ضد أشخاص أخرين أو ضد السيكوباتي العدواني- -1

جماعات دون القدرة على التحكم في اندفاعيتهم، وهم ال يدركون ما يفعلون دون أن يتمكنوا من التحكم بسلوكهم 

غير  عن هذه المظاهر ض هؤالء من الممكن أن يكون قادرا على التحكم المؤقت في التعبيرالمنحرف هذا، وبع

 (.1.23انتظار للفرصة وزوال الموانع وليعودوا لالنتقام بطريقتهم العدوانية )المغربي، إالاإلجتماعية وذلك ال يكون 

األقل من المتوسط اجتماعيا،  متوسطة أو: وهذا النوع من األفراد يكونون من الطبقات الالسيكوباتي المتعب المقلق -5

المفرط بالذات والكفاية الذاتية، وهم متشوقون للمشاكل  باالهتمامولديهم مخاوف اجتماعية من األخرين، يتميز هؤالء 

ويكونون سريعي الغضب وال يستطيعون أن يظهروا ما يدل على فهم األخرين، وليس عندهم أدراك لمشاعر األخرين 

 أو رحمة بهم.

: ينظر الفرد هنا الى نفسه نظرة متدنية وال يشعر بقيمتها وال يقدر نفسه وينظر الى المستقبل السيكوباتي المتشائم -3

يشعرون بأن كل شيء في حياتهم اليومية يهددهم بالخطر  ألنهمنظرة تشاؤم، وأن الفرح والتفاؤل بعيد عن هؤالء 

 (. 1.23شكالت بسبب كثرتها وكثرة همومهم)الشرقاوي،مستقرين انفعاليا وال يستطيعون حل الم فنجدهم غير

 ومن أهم النظريات المفسرة للسلوك السيكوباتي:المفسرة للسلوك السيكوباتي:  النظريات - 1

يرى أصحاب نظرية التحليل النفسي ان السلوك السيكوباتي أنه ناتج عن الصراعات نظرية التحليل النفسي:  -2

ي والتي تسعى للظهور ولو بشكل خفي غير ظاهر، وقد فسر "أدلر" السلوك غير في الالوع المكبوتة التي تستقر

 السوي بانه محاولة الفرد للحصول على السيطرة نحو األخرين، 
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ذا النقص حقيقيا أم وهميا، ويظهر ه تدفعه الى ذلك الرغبة في تحرير نفسه من الشعور بالنقص سواء كان هذا 

 (.1.23ويض شديدا وملحاً )راشد،السلوك عندما يصبح الدافع الى التع

االنحراف السيكوباتي بإرجاعه لدور التعلم  فسرت الموجة األولى )السلوكية( ظهورالنظرية السلوكية المعرفية:  -1

والعقوبة، فالسلوك السيكوباتي بالنسبة لهم هو سلوك إجرائي بمعنى أنه يتطور  السيما األحداث المتعلقة بالتعزيز

( السلوكيون أن هذا 2..1لة في البيئة التي تعزز هذا النوع من السلوك، ويرى )صالح ،وفق التغيرات الحاص

 كيل والتعزيز المباشر، اجتماعيا.السلوك يتم تعلمه بنفس طريقة أنماط السلوك األخرى وتحديداً من خالل التش

السلوكية وعلم  ين نظرية التعزيز: إن نظرية التعلم االجتماعي عند باندورا ماهي إال مزج بنظرية التعلم االجتماعي -5

)المباشرة  االستجابات على التعلم بالخبرة المباشرة وعلى عملية تعزيز على التقليد وأكد النفس المعرفي حيث ركز

ينطوي تحت هذه النظرية عدد واسع من الباحثين كسوذرالند  (، أنه2..1أو البديل(، ويرى صالح قاسم حسين)

 مل المسببة لالنحراف السيكوباتي.توكيدهم على عدد من العوا وآخرون الذين يتباينون في

 ثالثاً: مصطلح المراهقة:  

"راهق الغالم فهو مراهق، أي قارب االحتالم، ورهقت الشيء رهقا، أي قربت منه، والمعنى هنا يشيد  :تعريف المراهقة لغة

 .(1.22الى االقتراب من النضج والرشد" )أنس،

: "هي المرحلة الفاصلة بين مرحلتي الطفولة والنضج والرشد وهي غالبا بين االثني عشرة سنة الى حاً وتعريف المراهقة اصطال

 (.1.22غاية الواحد والعشرون سنة")أنس،

: هي مرحلة دينامية لبناء الهوية، تتميز بالتفاعل بين الهوية الشخصية من تجارب وعواطف وتمثالت والهوية وتعرف إجرائياً 

 خالل التفاعل مع اآلخرين.من  االجتماعية

 وتمتاز المراهقة بخصائص أهمها:خصائص المراهقة: _ 0

 تغيرات سريعة بيولوجية ونفسية واجتماعية، تجعلها تحتل أهمية خاصة. -1

وليس تتميز المراهقة بأنها انتقالية حيث يمر المراهق خاللها وهو يجهل فيها موقعه فهو لم يعد طفل يعتمد على غيره  -2

 الناضج المستقل بنفسه. بالراشد هو

تتميز المراهقة بصعوبة المشكالت وسبب ذلك تيقظ شعور المراهق بذاتيته ووجوده وكيانه ورغبته في أن يعترف له  -3

الدوافع الجنسية بشكل قوي نحو الجنس اآلخر  اآلخرين بهذا الوجود الكياني، كما تنجم المشاكل بسبب ظهور

 (.2..1ابراهيم ،اره )واستنكومعرضة المجتمع لهذه الدوافع 

وعدم الثبات ) ت عنيفة تتميز بالعواطف والتقلب كما تمتاز الفترة األولى من مرحلة المراهقة بأنها فترة انفعاال -3

 ( .2..1الشافعي،
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وتتميز بالتغيرات الجسمية السريعة التي تنعكس على سلوكه وتصرفاته فيفقد اتزانه وسيطرته على نفسه، ولذلك تتزعزع   -3 

 ثقة المراهق بجسمه ويصحب ذلك القلق والتوتر.

 (.3..1يكتسب دورا اجتماعيا ذكريا أو أنثويا )العيسوي،  -3

 حاجيات المراهق:  _1

إن إشباع حاجيات المراهق من أهم العوامل التي لها أثر كبير في إحداث التكيف الشخصي واالجتماعي لديه، فهي التي تحقق له 

النفسي والشعور بالرضا الذي يسعى إليه، وللمراهق جملة  ين، كما أنها تخلق له التوازن واالستقرارالتوافق مع نفسه ومع اآلخر

 من الحاجيات يسعى إليها وتصنف:

النمائية في هذه المرحلة،  : يعد االستقالل الذاتي من بين أهم حاجيات المراهق ومن أبرز المظاهراالستقالليةالحاجة إلى  -2

تغيرات التي تجعله يعتمد على نفسه خاصة النضج الجسمي أين يرى المراهق أنه فرد ناضج يحب وذلك راجع إلى جملة ال

عن رغبته  أن يعامل كراشد وليس كطفل، فيبدأ بالتملص التدريجي من حكم األسرة وتصبح له قراراته الخاصة والتي تعبر

اآلخرين وقد ال يجد المراهق إشباعا كافيا لهذه  في االستقاللية ،ويظهر ذلك في طريقة لباسه، كالمه، طبيعة عالقاته مع

 (.1.23الحاجة بسبب اختالف أراء األباء مع أراء المراهقين وذلك بحجة حرصهم عليه)سهير،

: والمقصود بها هو حب المراهق إلى إبراز وإثبات ذاته، وتأكيد وجوده وقد أشار "إريكسون" إلى الحاجة إلى تأكيد الذات -1

ذاتية بالنسبة للمراهق مهمة جدا من أجل استكمال مسيرته نحو أهدافه بطريقة مثمرة، وأي حاجز يحيل أن تحديد الهوية ال

 (.3..1بينه وبين تأكيده لهويته قد يؤدي به إلى التمرد أو االنصياع أو التهميش)معمرية،

 : الحاجات االجتماعية -5

  الحب والتفهم خاصة من طرف أفراد العائلة الحاجة إلى الحب والتفهم: يحتاج المراهق خالل هذه المرحلة إلى

ه، قراراته، عالقاته مع اآلخرين... وقد أظهرت تفهمهم لطريقة تعبيره، انفعاالت السيما الوالدين فهو في حاجة إلى

البحوث أن تفهم المراهق وحبه وإرشاده وتوجيهه بطريقة صحيحة خاصة من طرف الوالدين يساهم في بناءه 

 اضطرابات نفسية لعالقات بناءة وفعالة مع اآلخرين وإن لم يجد التفهم والعطف قد يؤدي ذلك به إلى عدة مشاكل أو

 (.1.23) الزعبي،

  الحاجة إلى األمن: وهي ضرورة الشعور بالحماية وتجنب المعاناة والتهديد بالخطر، وقد يلجأ المراهق الى الجماعة

التي تحقق له الحماية والتعاون والتآزر النفسي، وأهم جماعة توفر له البيئة المستقرة اآلمنة هي أسرته التي تشعره 

 (.3..1ه الشخصية )معمرية،بالحماية وتشبع دوافعه وتساعده في حل مشكالت
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 مراحل المراهقة ومشكالتها: - 1 

من جميع النواحي )وجدانية، عاطفية، معرفية،  شخصيتهعدة سنوات مختلفة تساهم في بناء  عند الفرد عبر النمو يمر      

متخذين من مرحلة الطفولة اجتماعية(، ولقد اهتم العديد من الباحثين السيكولوجيين في دراسة تطور هذه الجوانب كل وتوجهاته 

 األساس، حجر

 األولى من حياته يعيش حالة ال تمايز المرحلة الحياتية األولى الممهدة لباقي المراحل العمرية، فالطفل خالل األشهر باعتبارها 

 .مصدر إشباع حاجياته البيولوجية والنفسية األم، فهيبينه وبين العالم الخارجي وخاصة بينه وبين 

تبدأ هذه الحالة في سن مبكرة وتستمر حتى تصبح حالة طبيعية، ويعد الفشل هقة المبكرة ومشكلة التسرب المدرسي: المرا - 2

الدراسي من األسباب الرئيسية في التغيب عن مقاعد الدراسة نتيجة الشعور بالخجل وإالحراج من الزمالء وكذلك الشعور بأن 

الل هذه المرحلة قد يحمل للمراهق طابع من التعنيف والسخرية والعقاب سواء الدراسة مملة وغير نافعة، والفشل الدراسي خ

من األسرة أو من المؤسسة التعليمية ما يدفع بالمراهق لالستهزاء بالدراسة فينقطع جزئيا ثم ينقطع تماما عن 

 (.1.22التعلم)غزوان،

 المراهقة الوسطى ومشكلة الهروب من المنزل: - 0

مشكالت لدى المراهق بسبب شعوره بأن جو العائلة لم يعد يطاق نتيجة الصراعات التي تحدث بين أفراد ينتج هذا النوع من ال

 األسرة أو بين المراهق وأهله.

 المراهقة المتأخرة ومشكلة الجنوح والتمرد على معايير المجتمع:  - 1

بعض المراهقين مبكرا، لكن بأشكال بسيطة ثم  عند المجتمع وهذا التمرد يظهر خالل هذه المرحلة يتم التمرد على معايير   

عن طريق تكوين جماعة أشرار،  اإلجراميتطور خالل المراهقة المتأخرة إلى انحرافات كبرى، قد تنتهي به إلى احتراف 

بع جنسي فغالبا ما تكون االنحرافات ذات طا اإلناثالسطو المنظم والمسلح، االعتداءات بشتى أشكالها هذا بالنسبة للذكور أما 

 (.1.22 )غزوان، بسبب عدم إحساسها بالحب

 المراهقة واضطرابات الشخصية: - 5

تعد مرحلة المراهقة مرحلة تحوالت هائلة على جميع المستويات الجسمية والعقلية الشخصية النرجسية:   - 2

الطفل على من يمنحونه واالجتماعية وهذه التغيرات التي يمر بها تمس مصادر النرجسية، ففي مرحلة الطفولة يركز 

 الرعاية واالهتمام

ويتضمن اضطراب الشخصية السيكوباتية عند المراهق عالقات مشوهة مع اتجاهات الشخصية السيكوباتية:  - 0

مستقرين انفعاليا واندفاعيين وينخرطون في سلوكيات مدمرة للذات،  متقلبة وحادة اتجاه اآلخرين، مما يجعلهم غير

 بهويتهم الشخصية، إضافة إلى افتقارهم للقدرة على التوافق وتشوه صورة الذات لديهم. وينقصهم إحساس واضح
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 عالقة المؤثرات العقلية والنفسية بالسلوك السكوباتي بسن المراهقة : - 6 

الصحية بسن المراهقة فحسب، بل يتعداه إلى األثر النفسي  على األضرار المؤثرات العقلية ال يقتصر يعد أثر 

الدونية واضطرابات العواطف  ي للمراهق حيث يعزى إرجاعه لتسهيل االندماج االجتماعي وتصحيح مشاعروالسلوك

 مالئمة، الناجمة عن فشل التكيف، أوعن شروط معيشية غير

استعمال المؤثرات العقلية كسلوك لحل يخفي غياب الرد التكيفي المناسب، خاصة اتجاه مهمات  كما يمكن أن يعتبر 

 (. 2..1ستقاللية واالندماج المدرسي واالجتماعي واكتساب الدور الجنسي)شريم،النمو واال

 

 الدراسات السابقة: .0.0

باالعتماد على مراجعة الباحثة لألدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، استرشد منها لوجود عدة  

 دراسات سابقة ذات عالقة بموضوع دراسته عربية وأجنبية.

( دراسة بعنوان "مدى تأثير الرفاق المدمنين في عملية إدمان بعض المراهقين على بعض أنواع 1.22أجرى أبو منجل)     

المخدرات" تهدف الدراسة الراهنة إلى معرفة العالقة بين مخالطة الرفاق المدمنين وإدمان المخدرات. كما تهدف إلى تحديد أهم 

الدراسة على استخدام  اعتمدترتبطة بإدمان بعض المراهقين على تعاطي المخدرات. العوامل االجتماعية واالقتصادية الم

سنة وكانوا في الفترة التي  12-.2مجتمع الدراسة على جميع المدمنين الذين تتراوح أعمارهم من  اشتملالمنهج الوصفي. 

يل بطرابلس، مركز عالج ورعاية وتأهيل أجريت فيها الدراسة نزالء بالمؤسسات اإلصالحية اآلتية: مؤسسة اإلصالح والتأه

المدمنين، ودار تربية وتوجيه األحداث الذكور. وبناء على الحصر الشامل للنزالء المدمنين في هذه المؤسسات اإلصالحية بلغ 

 ، وكان توزيعها بنسب مختلفة حسب تواجدهم في المؤسسات المذكورة. من أهم نتائج الدراسة..2إجمالي جمهور الدراسة 

 أن معظم المبحوثين بدأوا التعاطي بعمر مبكر.  -2

 أن أكثر أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية شيوعا بين متعاطي المخدرات هما الحشيش والكحول. -1

 أن غالبية متعاطي المخدرات )من المراهقين( كانوا على اتصال مع رفاقهم المدمنين على تعاطي المخدرات.   -5

على تعاطي المخدرات وارتكاب الجريمة، وأن أكثر أنواع الجرائم انتشارا بين المدمنين  أن هناك عالقة بين اإلدمان   -3

 هي جرائم السرقة. 

أن غالبية المبحوثين ينحدرون من أسر متوسطة أو كبيرة الحجم، مما يشير إلى وجود عالقة بين كبر حجم األسرة  -3

 بين المراهقين. وظهور بعض أشكال السلوك المنحرف مثل تعاطي المخدرات وخاصة 

مبحوثاً  26مبحوثا يقيم في فيال، و 13مبحوثا يقيم في منزل مستقل، و 32تبين من الدراسة أن معظم المبحوثين وعددهم  -6

يقيم في شقة مستقلة، ولم يأت في إجابات المبحوثين من يقيم في كوخ أو بيت قديم. يمكن أن نستنتج من ذلك أن نوع 

 عود إليه سبب إدمانهم على تعاطي المخدرات.السكن ليس له داللة وقد ال ي
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أن معظم المراهقين المتعاطين للمخدرات تعرضوا للقسوة من قبل الوالد كالعقاب الشديد، والضرب والتوبيخ مما يشير   -3 

 إلى وجود عالقة بين القسوة فى معاملة األبناء واإلدمان على تعاطي المخدرات.

 باط ببن تعاطي المخدرات وانخفاض مستوى التحصيل العلمي والمؤثرات العقلية.فقد تبين من النتائج وجود عالقة ارت  -2

( دراسة بعنوان: االتجاهات السيكوباتية نحو المجتمع وعالقتها ببعض المتغيرات الدراسية 1.23كما أجرى المنصور)         

تجاهات السيكوباتية نحو المجتمع وما لدى عينة من طلبة جامعة دمشق هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين اال

وأثر كل من متغير الجنس والتخصص العلمي ومستوى  الدراسية،يتضمنه من أفراد ومجتمعات ومؤسسات وبعض المتغيرات 

، كشفت نتائج الثالثةوطالبة من طلبة السنة  طالبا( 333التحصيل في هذه االتجاهات، لدى عينة من طالب جامعة دمشق بلغت ) 

بحث عن وجود أثر لمتغيرات الجنس والتخصص العلمي ومستوى التحصيل في اتجاهات عينة الدراسة من طلبة جامعة ال

 دمشق السيكوباتية نحو المجتمع.

"هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء  ( دراسة بعنوان" اآلثار النفسية لإلدمان على المخدرات1.23كما أجرى صادقي)        

النفسية والسمات الشخصية يمكن أن ينظر لها  االضطراباتاإلدمان على المخدرات، حيث نجد أن بعض على سيكولوجية 

كأسباب لإلدمان على المخدرات ، وبالمقابل فإن إستعمال المخدرات يمكن أن يخلـق آثـاراً نفسية لدى المدمن، لذا من المفيد 

نظار أوسع، فقد وجد فـي الحـاالت الشديدة أن اإلدمان يكون ناتجاً النظر إلى سلوك تعاطي المخدرات وأثره في حياة الفرد بم

نفسية أخرى  اختالالتالسيكوباتي، وبالمقابل فإن اإلدمان يـؤدي إلى  االضطرابمزمن في الشخصية، خاصة  اضطرابعن 

التقليل من العواقب النفسية ويجعلها أشد ظهوراً، ومن هنا ال بد من تكثيف اإلهتمام بهذه الفئة من أجل دمجها في المجتمع و

 واإلجتماعية لإلدمان على المخدرات.

( دراسة الستكشاف العالقة بين تجارب الطفولة المتعلقة بسوء المعاملة والسمات 1.23وآخرون ) Schimmentiأجرى 

يالً أدينوا بجرائم عنف. وشارك في هذه الدراسة ثمانية وسبعون نز السيكوباتية لدى مجموعة من المجرمين العنيفين في إيطاليا.

لتقييم تجارب الطفولة من  the Traumatic Experience Checklistواستخدم الباحثون قائمة مراجعة التجارب المؤلمة 

( لتقييم السمات السيكوباتية. أبلغ ما يقرب من PCL-Rاالعتداء العاطفي والجسدي والجنسي، وقائمة مراجعة هير سيكوباتي )

منهم من  ٪23عن تعرضهم لسوء المعاملة العاطفية أو الجسدية أو الجنسية في مرحلة الطفولة، حيث عانى ثلثي المشاركين 

وعواملها الشخصية  PCL-Rوقد أظهرت اإلساءة العاطفية مؤشرا إيجابيا لمجموع درجات  .جميع أنواع اإلساءة الثالثة

إلساءة العاطفية في مرحلة الطفولة، جنبًا إلى جنب مع نقاط الضعف والعاطفية ونمط الحياة المعادية للمجتمع. مما يشير إلى أن ا

 ن تعزز تطور السمات السيكوباتية.العصبية الحيوية والمزاجية، يمكن أ

( دراسة بعنوان" دور جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التوعية والوقاية من المؤثرات 1.26) وكما أجريت هقشه

لحالية إلى التعرف على دور جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التوعية والوقاية من المؤثرات العقلية" هدفت الدراسة ا

نت عينة الدراسة من ) هيئة تدريس من كليات وادي الدواسر والسليل، وقد تم إعداد استبانة مكونة من  ( عضو٧١العقلية، وتكوَّ

 ليل المعلومات. ، واستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة لتح( فقرة٧٧)
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وأظهرت نتائج الدراسة أن دور جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة  

في  عبد العزيزمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها كان )متوسطاً(، حيث جاءت مجاالت دور جامعة األمير سطام بن 

 لعقلية لدى طالب الجامعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها وفقاً للترتيب اآلتي: التصدي لمشكلة المؤثرات ا

مجال الدور التوعوي لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة في • 

 المرتبة األولى، ضمن دور )متوسط(. 

ير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة في مجال الدور التربوي لجامعة األم• 

 المرتبة الثانية، ضمن دور )متوسط(. 

مجال الدور الوقائي لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة في المرتبة • 

 الثالثة، ضمن دور )متوسط(.

لصت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتفعيل دور جامعة ألمير سطام بن عبد العزيز الوقائي والتوعوي والتربوي من وخ 

 المؤثرات العقلية.

درسة بعنوان " اختالف الجنس في السلوك السيكوباتي وعالقتها بتناول المخدرات" هدفت الدراسة  Schulz (1.26)أجرى

دى إلى تعديل العالقة بين بناءين مرتبطين جنائياً وهما )أ( السيكوباتية وعواملها و )ب( استخدام إلى التعرف عما إذا الجنس قد أ

عام ممن لهم تاريخ إجرامي  61-22مشارًكا الذين تتراوح أعمارهم ما بين  522المخدرات. اشتملت عينة الدراسة على 

 the Psychopathy ثون قائمة فحص السيكوباتية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباح, يتعاطون مادة مؤخًرا,و

Checklist  المقابلة السريرية المنظمة للدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات  المخدرات استخدمتولقياس تعاطي

العقلية. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الصفات السيكوباتية االندفاعية المعادية للمجتمع مرتبطة بشكل إيجابي بعدد من 

في حين أظهرت السمات الشخصية الوجدانية  خصائص تعاطي المخدرات )األعراض، عمر بدء الدواء، مدى تجربة الدواء(،

( عالقة سلبية مع أعراض تعاطي المخدرات وعالقة إيجابية مع سن االستخدام األول. فيما يتعلق باالختالفات بين 2)العامل 

والعمر الالحق للبدء مقارنة بالرجال، وأن  2ارتباطًا أقوى بين سمات العامل الجنسين، كشفت التحليالت أن النساء أظهرن 

الصفات االندفاعية المعادية للمجتمع كان أكثر ارتباطًا بتعاطي المخدرات لدى النساء من الرجال. وتشير هذه النتائج  1العامل 

( من تعاطي المخدرات غير 1( والمخاطر )العامل 2ل إلى أن الصفات السيكوباتية تخدم كواحد من االرتباطات الوقائية )العام

 وقائيًا بشكل خاص من حيث بدء استخدام المخدرات بين النساء. 2المشروع، وقد يكون العامل 

( إلى تحديد أثر المتغيرات الهيكلية والعاطفية والمعرفية في االضطرابات المعادية .1.1و آخرون )Toro  كما هدفت دراسة

لة المراهقة والشباب من خالل استخدام التشخيص والمراجعات المنهجية واالستخراج التلوي وتحليل للمجتمع في مرح

 Cochrane systematic review( ومتابعة مراجعة كوكرين المنهجية المكونة PRISMAالمعلومات والتحليالت التلوية )

لى المستوى متغيرات التشخيص الهيكلي يوجد عامل وثائق(. وأشارت النتائج إلى أنه ع .22مقالة من  22حيث تم مراجعة )

 السلوكي والسماتنفسي عام )اعتالل نفسي أو خارجي( وأن القسوة وانعدام العاطفة واالندفاعية هي من أنظمة التثبيط والتفعيل 

 على المستوى العاطفي،  المؤثرة السلبية.
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على  ن االضطرابات العاطفية والتجنب التجريبي. وأماوأشارت الدراسة لوجود أثر في وجود السلوك السيكوباتي ناتج ع 

 ة لالضطرابات المعادية للمجتمع. المستوى المعرفي، يلعب الغضب والتفكير العنيف دور رئيسي كمتغيرات تفسيري

    اإلجراءات ومنهجيه الدراسة  .1

ع الدراسة وعينته وتوضيح مفصل بيان وتوضيح مجتم خالليوضح هذا الفصل المنهجية المتبعة في الدراسة، وذلك من 

متغيرات  ن صدقها وثباتها، وذلك في شأن ضبطفي ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها وبيا األداةإلجراءات الدراسة وتصميم 

 الدراسة. ويوضح هذا الفصل أيضاً األساليب االحصائية المتبعة لطبيعة البيانات وإجراءات الدراسة.

 : منهج الدراسة -2

الدراسة حث العلمية إال أن لكل بحث ودراسة منهجاً يناسبها ويتالءم مع طبيعتها التي تحددها متغيرات تتعد مناهج الب

وفي هذا الشأن فإن الدراسة الحالية اتخذت من المنهج الوصفي االرتباطي منهجا لتقوم عليه . واألهداف الكامنة منها، 

على الواقع من خالل تصويرها وتمثيلها بأرقام  حيث أن المنهج الوصفي االرتباطي يوصف الظاهرة ً كما هي

وإحصائيات كميا أو نوعيا وتعد الدراسة ارتباطية حيث تقوم بدراسة وجود عالقات ارتباطية بين المتغيرات الرئيسية 

والموضحة في مشكلة الدراسة، وذلك من خالل جمع البيانات التي تتعلق بموضوع الدراسة والكشف  والثانوية المرتبطة

 ن االرتباط فيما بينها.ع

 :مجتمع الدراسة -1

 يتمثل مجتمع الدراسة من المراهقات في المجتمع السعودي في منطقة جازان. 

  :الدراسةعينه  -5

 سوف تكون عينة الدراسة من المراهقات خارج عينة الدراسة في المجتمع السعودي.

 :أدوات الدراسة -3

 باألدبتم تطوير استبانة المثيرات العقلية والتنفسية وذلـك باالسـتعانة  :والنفسيةأداة الدراسة األولى لمثيرات العقلية  

(  ودراسة 1.22النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع دراسة المثيرات العقلية والنفسية كدراسة أبو منجل ) 

وزعت الفقرات على خمس أبعاد ( فقرة بحيث تجيب عليها المراهقات . وقد ت53( وتناولت االداة االولى )1.26هقشه )

  (.البعد االجتماعي النفسي، البعد الصحي، البعد األسري، البعد التعليمي، )البعدهي 

النظري والدراسات  باألدبأما أداة الدراسة الثانية السلوك السيكوباتي تم تطوير استبانة السلوك السيكوباتي، وذلـك باالسـتعانة 

(. وتناولت األداة 1..2) Sevecke( ودراسة 1.26) Schulzة السلوك السيكوباتي كدراسة السابقة المتعلقة بموضوع دراس

النفسي، البعد  أبعاد )البعد( فقرة بحيث تجيب عليها المراهقات توزعت الفقرات على ثالثة 12الثانية السلوك السيكوباتي )

 ريج )كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً(.( خماسي التدLikert)األسري، البعد االجتماعي(. في ضوء مقياس ليكرت 
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 مقياس المثيرات العقلية والنفسية: 

 صدق البناء 

الدراسة الحالية من تطبيق المقياس على افراد من مجتمع  في المؤثرات العقلية والنفسيةتم التحقق من صدق البناء لمقياس 

االرتباط بين الفقرة والبعد، وكذلك بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس.  الدراسة ومن خارج عينتها، ثم تم إيجاد معامالت

 ( يبين هذه النتائج:2والجدول رقم )

 (2الجدول )

 معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للبعد المنتمية له والدرجة الكلية لمقياس الدعم االجتماعي

 رقم االبعاد

 الفقرة
 تباط مع الدرجة الكليةاالر االرتباط مع البعد

 375. 346. 1 النفسي

2 .581 .306 

3 .633 .788 

4 .700 .546 

5 .310 .309 

6 .668 .510 

7 .619 .446 

 647. 550. 1 الصحي

2 .427 .354 

3 .507 .390 

4 .650 .339 

5 .675 .503 

6 .450 .456 

7 .644 .393 

 525. 494. 1 األسري

2 .476 .330 

3 .458 .362 
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 رقم االبعاد 

 الفقرة
 تباط مع الدرجة الكليةاالر االرتباط مع البعد

4 .519 .412 

5 .589 .781 

6 .621 .523 

7 .691 .670 

 568. 613. 1 التعليمي

2 .503 .371 

3 .346 .322 

4 .693 .323 

5 .789 .376 

6 .766 .394 

7 .719 .530 

 501. 666. 1 االجتماعي

2 .632 .430 

3 .743 .680 

4 .622 .693 

5 .463 .312 

6 .516 .517 

7 .522 .734 

 

( ، وبين ..3..و  .52..( أن معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد المنتمية له للبعد النفسي تراوحت بين )1يبين الجدول )

والبعد  (، و معامالت االرتباط بين الفقرة322..و  5.2..درجة الفقرة البعد النفسي و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) 

( ، وبين درجة الفقرة للبعد الصحي و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت 633..و  .33..المنتمية له للبعد الصحي تراوحت بين )

 ( ،622..و  332..(، و معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد المنتمية له للبعد األسري تراوحت بين )633..و  552..بين ) 

(، و معامالت االرتباط بين الفقرة 322..و  .55..د األسري و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) وبين درجة الفقرة للبع 

 ،(322..و  5.5..يمي تراوحت بين )والبعد المنتمية له للبعد التعل
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اط بين الفقرة (، و معامالت االرتب.35..و  515..وبين درجة الفقرة للبعد التعليمي و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين )   

( ، وبين درجة الفقرة للبعد االجتماعي و الدرجة الكلية 335..و  365..والبعد المنتمية له للبعد االجتماعي تراوحت بين )

 (،  وهي قيم مناسبة و تدل على صدق البناء لمقياس المؤثرات العقلية والنفسية.353..و  521..للمقياس تراوحت بين ) 

 لعقلية والنفسيةثبات مقياس المؤثرات ا

للتحقق من ثبات مقياس الدعم االجتماعي تم تطبيق المقياس على افراد من مجتمع الدراسة ومن خراج عينتها، وتم التحقق من 

الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا، والجدول التالي بين معامالت الثبات لمقياس المؤثرات العقلية 

 والنفسية:

 (0الجدول )

 معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا لمقياس المؤثرات العقلية والنفسية

 ثبات كرونباخ الفا األبعاد الرقم

 812. النفسي 1

 814. الصحي 2

 796. األسري 3

 782. التعليمي 4

3 
 833. االجتماعي

6 
 901. المؤثرات العقلية والنفسية ككل  

( أن معامل الثبات المستخرج بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا لمقياس المؤثرات العقلية 1يبين الجدول )  

( وهي قيم مناسبة، 255..و  321..(، في حين تراوحت معامالت لألبعاد الفرعية بين )2.2..والنفسية بلغ للمقياس ككل )

 االتساق الداخلي لمقياس المؤثرات العقلية والنفسية. وتدل على الثبات بطريقة

 مقياس السلوك السيكوباتي 

 صدق البناء

تم التحقق من صدق البناء لمقياس السلوك السيكوباتي في الدراسة الحالية من تطبيق المقياس على افراد من مجتمع الدراسة 

والبعد، وكذلك بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس. والجدول رقم ومن خارج عينتها، ثم تم إيجاد معامالت االرتباط بين الفقرة 

 ( يبين هذه النتائج:5)
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 (1الجدول ) 

 معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للبعد المنتمية له والدرجة الكلية لمقياس السلوك السيكوباتي

 رقم االبعاد

 الفقرة
 كليةاالرتباط مع الدرجة ال االرتباط مع البعد

 541. 464. 1 النفسي

2 .520 .576 

3 .527 .485 

4 .762 .758 

5 .568 .775 

6 .578 .509 

7 .548 .474 

 350. 492. 1 األسري

2 .643 .553 

3 .682 .795 

4 .595 .697 

5 .470 .509 

6 .681 .571 

7 .308 .310 

 748. 708. 1 االجتماعي

2 .490 .352 

3 .401 .410 

4 .661 .794 

5 .674 .671 

6 .454 .478 

7 .324 .354 
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( ، وبين 361..و  363..( أن معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد المنتمية له للبعد النفسي تراوحت بين )5يبين الجدول ) 

و معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد  (،333..و  333..درجة الفقرة البعد النفسي و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) 

( ، وبين درجة الفقرة للبعد األسري و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت 621..و  5.2..المنتمية له للبعد األسري تراوحت بين )

و  513..(، و معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد المنتمية له للبعد االجتماعي تراوحت بين )323..و  .52..بين ) 

(،  وهي قيم مناسبة و 323..و  531..(،  وبين درجة الفقرة للبعد االجتماعي و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) 3.2..

 قياس المؤثرات العقلية والنفسية.تدل على صدق البناء لم

 ثبات مقياس السلوك السيكوباتي

على إفراد من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، وتم التحقق من للتحقق من ثبات مقياس السلوك السيكوباتي تم تطبيق المقياس 

 الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا، والجدول التالي بين معامالت الثبات لمقياس السلوك السيكوباتي:

 (1الجدول )

 لمقياس السلوك السيكوباتيمعامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا 

 ثبات كرونباخ الفا األبعاد الرقم

 821. النفسي 1

 792. األسري 2

 781. االجتماعي 3

3 
 913. السلوك السيكوباتي ككل  

  

( أن معامل الثبات المستخرج بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا لمقياس السلوك 3يبين الجدول ) 

( وهي قيم مناسبة، 212..و  322..(، في حين تراوحت معامالت لألبعاد الفرعية بين )225..تي بلغ للمقياس ككل )السيكوبا

 داخلي لمقياس السلوك السيكوباتي.وتدل على الثبات بطريقة االتساق ال

 

 :مناقشة النتائج والتوصيات .1

 والنفسية،ف عن طبيعة العالقة بين المثيرات العقلية يتضمن هذا الفصل مناقشة وتفسير نتائج الدراسة التي هدفت إلى الكش

والسلوك السيكوباتي لدى المراهقات في منطقة جازان. كما يتضمن الفصل أبرز التوصيات التي قدمتها الباحثة في ضوء 

 أهداف ونتائج الدراسة.
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 ي منطقة جازان؟مناقشة نتائج السؤال األول: ما مستوى المؤثرات العقلية والنفسية لدى المراهقات ف 

بينت النتائج بعد تحليلها إحصائياً إلجابات أفراد عينة الدراسة، أن مستوى المؤثرات العقلية لدى المراهقات في منطقة جازان 

(. ويكن أن تعزي هذه النتيجة الى الظروف 521..( بانحراف معياري)5.63كانت متوسطة إذ بلغ المتوسط الحسابي )

المناسبة، وانخفاض الوازع الديني لدى المراهقات وعدم قيام األسرة أو المدرسة أو المجتمع بإبراز  واألسرية غير االجتماعية

األوامر والنواهي الدينية المتعلقة بالمثيرات العقلية والنفسية، والضعف من جانب بعض وسائل اإلعالم مع موضوع المثيرات 

( وبمستوى مرتفع، تاله البعد 3..3الرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي )العقلية والنفسية )المخدرات(. حيث جاء البعد الصحي ب

( وبمستوى مرتفع، والبعد .5.2( وبمستوى مرتفع، ثم البعد النفسي بمتوسط حسابي )5.22األسري بمتوسط حسابي )

( وبمستوى 1.21)( وبمستوى متوسط، في حين جاء البعد التعليمي بالرتبة االخيرة بأقل متوسط حسابي 5.61االجتماعي )

(، والتي خلصت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتفعيل دور جامعة ألمير 1.26متوسط. كما اتفقت النتائج مع دراسة هقشه )

(، والتي خلصت 1.22سطام بن عبد العزيز الوقائي والتوعوي والتربوي من المؤثرات العقلية، كما اتفقت مع دراسة منجل )

 رات )من المراهقين( كانوا على اتصال مع رفاقهم المدمنين على تعاطي المخدرات.أن غالبية متعاطي المخد

 :وفيما يتعلق بمجاالت معايير المثيرات العقلية والنفسية فكانت كاالتي

 اوال: البعد النفسي:

حسابية ( وبمستوى مرتفعة، وكانت المتوسطات ال816.( وانحراف معياري)3.80حصل هذا البعد على متوسط حسابي )

(، وبدرجة مرتفعة، ويمكن تفسير ذلك 5..3، .5.6لمستوى المثيرات العقلية والنفسية للبعد النفسي في فقراته تراوحت بين ) 

الحصول على اللذة أو السرور ، ولكن كما معروف فإن هذه الحالة دائماً تكون وهمية و مؤقتة، وكما أشارت البحوث التجريبية 

سلوكية للمثيرات العقلية والنفسية بقدر كبير من المعلومات المحققة حول أنواع االختالل التي تتعرض المنشورة حول االثار ال

تمنح المؤثرات العقلية والنفسية االحساس بالقوة( لها عدة وظائف نفسية  لدى المتعاطين، في حين حصلت الفقرة والتي تنص  )

( وبمستوى مرتفع، ويعزى السبب لما تشعر به 1.089معياري) ( وانحراف5..3بالرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي ) 

المراهقات تحت تأثير المؤثرات العقلية والنفسية وهذا ما يدل على ضعف الشخصية والشعور بالنقص. فقط تلجأ المراهقات 

لفقرة التي تنص على وجاءت ا .المثيرات العقلية والنفسية لزيادة الجرأة في التفاعل مع االخرين وخصوصاً مع الجنس االخر

( وانحراف 3.60)تخفف المؤثرات العقلية والنفسية من مشاعر القلق والمعاناة النفسية( بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي)

( وبدرجة متوسطة، ويمكن تفسير ذلك محاولة التغلب على حالة االكتئاب والقلق وغيرها من االضطرابات 1.024معياري)

 روب من الواقع والحرمان العاطفي.لدى المراهقات، والرغبة في اله .تماعيةالنفسية، والمشكالت االج

 ثانيا: البعد الصحي:

( وبمستوى مرتفعة، وكانت المتوسطات الحسابية 595.( وانحراف معياري)4.07حصل هذا البعد على المتوسط الحسابي )

(، حيث جاءت الفقرتين ) تعمل  .3.1و  .3.2وحت بين ) لمستوى المثيرات العقلية والنفسية للبعد الصحي لدى المراهقات ترا

المؤثرات العقلية والنفسية على تدمير الصحة البدنية لإلنسان( و)تحدث المؤثرات العقلية والنفسية أضرارا جسيمة بالقوى 

( وبمستوى مرتفع 990.، 771.(  وانحراف معياري ).3.1العقلية والقدرات الفكرية ( بالرتبة األولى بأعلى بمتوسط حسابي ) 
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، في حين جاءت الفقرة ) تصيب المؤثرات العقلية والنفسية الجهاز التنفسي بأمراض خطيرة( بالرتبة االخيرة بأقل متوسط  

( وبمستوى مرتفع. ويعزى ذلك لعدم اإلدراك التام لآلثار السلبية التي تترتب على 844.(  وانحراف معياري).3.2حسابي ) 

قلية والنفسية، اآلثار الصحية على المدى الطويل التي تتمثل في الضعف العام والهزال، وضعف مقاومة تعاطي المؤثرات الع

 الجسم لألمراض، وتدهور حقيقي دائم لعدد من الوظائف النفسية والعقلية العليا.

 ثالثا: البعد األسري: 

مستوى مرتفع، وكانت المتوسطات الحسابية ( وب649.( وانحراف معياري)3.98حصل هذا البعد على المتوسط الحسابي)

(، حيث جاءت الفقرة )تسهم  3..3و  5.23لمستوى المثيرات العقلية والنفسية للبعد األسري لدى المراهقات تراوحت بين ) 

( 3..3) أساليب التربية الخاطئة كالقسوة الزائدة في التوجه نحو المؤثرات العقلية والنفسية( بالرتبة األولى بمتوسط حسابي 

( وبمستوى مرتفع، ويعزى ذلك قصور التربية األسرية والدور التربوي الذي ينبغي تأديته في المنزل 896.وانحراف معياري)

الذي يتصف بالقسوة في التربية، ووجود الخالفات العائلية والتفكك األسري. وانشغال األب بأعمال كثـيرة خـارج المـنزل 

بالعمل خارج المنزل ولفترات طويلة أيضاً، في حين جاءت الفقرة )يعزز تعاطي المؤثرات  ولفترات طويلة، وارتباط األم

( وبمستوى مرتفع، 5.23العقلية والنفسية من مشاعر الحب الحقيقي بين الفرد وأسرته( بالرتبة االخيرة بأقل متوسط حسابي )

مشاعر الحب، وزيادة النشاط والحيوية في تلك ويعزى السبب في ذلك الشعور بالسعادة والنشوة والعيش في جو خيالي ب

 المشاعر ولكن سرعان ما يتغير الشعور بالسعادة والنشوة إلى اإلحباط والقلق.

 رابعا: البعد التعليمي: 

( وبمستوى متوسط، وكانت المتوسطات الحسابية 712.( وانحراف معياري)2.92حصل هذا البعد على المتوسط الحسابي )

(، حيث جاءت الفقرة )تعمل  3..3و  5.53العقلية والنفسية للبعد التعليمي لدى المراهقات تراوحت بين ) لمستوى المؤثرات 

(، وانحراف 3..3المؤثرات العقلية والنفسية على تدني المستوى التعليمي( بالرتبة األولى بأعلى بمتوسط حسابي ) 

راسة والشعور بالالمباالة، مما يؤدي الي التراجع في التحصيل ( وبدرجة مرتفع، ويعزى ذلك لعدم االهتمام بالد1.258معياري)

العلمي، في حين جاءت الفقرة)تحفز المؤثرات العقلية والنفسية على التفوق في التحصيل العلمي( بالرتبة االخيرة بأقل متوسط 

ات العقلية والنفسية تساهم ( وبمستوى متوسط ، ويعزي ذلك لالعتقاد أن المثير1.008( ، وانحراف معياري )5.53حسابي ) 

في تنشيط الذاكرة، وهذا االعتقاد خاطئ لما لها من تأثير على التركيز واألدراك، وحدوث اضطرابات في جميع أجهزة الجسم 

 وخاصة بخاليا الدماغ.

 :االجتماعيخامسا: البعد 

، وكانت المتوسطات الحسابية ( وبمستوى متوسط705.( وانحراف معياري)3.62حصل هذا البعد على المتوسط الحسابي)

(، حيث جاءت الفقرة ) تؤثر 5.22و  3..5لمستوى المؤثرات العقلية والنفسية للبعد االجتماعي لدى المراهقات تراوحت بين )

( وانحراف 5.22استخدام المؤثرات العقلية والنفسية على العالقات االجتماعية للفرد( بالرتبة األولى بأعلى بمتوسط حسابي)

( وبدرجة مرتفعة، ويعزى ذلك الى ما تفعله المثيرات العقلية والنفسية من العزلة واالنطوائية واالبتعاد عن 887.ري)معيا

 المشاركات األسرية واالجتماعية، في حين جاءت الفقرة ) تجعل المؤثرات العقلية والنفسية الفرد أكثر توافقاً مع واقعه(.
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( وبمستوى متوسط، ويعود سبب ذلك الى الالوعي 1.264(، وانحراف معياري)3..5بالرتبة االخيرة بأقل متوسط حسابي )  

 في تعاطي المثيرات العقلية والنفسية والشعور الذي ينتابه في التوافق مع الواقع.

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما مستوى السلوك السيكوباتي لدى المراهقات في منطقة جازان؟

ج بعد تحليلها إحصائياً إلجابات أفراد عينة الدراسة، أن مستوى السلوك السيكوباتي لدى المراهقات في منطقة جازان بينت النتائ

(، ويمكن أن يعزى ذلك إلى عوامل وراثية واضظرابات 577.( وانحراف معياري)3.96جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي)

امل جيني يؤدي إلى خلل في التكوينات الفيزيولوجية والعضوية لدى بالجهاز العصبي، إن هذا التفسير الوراثي يؤكد بوجود ع

األشخاص السيكوباتيين، وقد تكون نتيجة العوامل السيكولوجية والبيئية، حيث أتفق أغلب الباحثين في موضوع السيكوباتية على 

حيث جاء البعد األسري  .بداية حياتهأن بذور هذه الشخصية توجد في عملية التنشئة االجتماعية، وعالقة الطفل بأمه خاصة في 

( وبمستوى مرتفع، 5.23( وبمستوى مرتفع، تاله البعد النفسي بمتوسط حسابي )2..3بالرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي )

 ( وبمستوى مرتفع.5.21في حين جاء البعد االجتماعي بالرتبة االخيرة بأقل متوسط حسابي )

(، والتي كشفت النتائج أن السلوك الخارجي وأبعاد السيكوباتية عند الذكور 1..2) Seveckeكما اتفقت النتائج مع دراسة 

الجانحين أعلى منه عند اإلناث، في حين أن المشكالت الداخلية لدى اإلناث الجانحات أعلى منه لدى الذكور، كما اتفقت النتائج 

دفاعية المعادية للمجتمع مرتبطة بشكل إيجابي بعدد من ، والتي كشفت أن الصفات السيكوباتية االنSchulz (1.26)مع دراسة 

 :وفيما يتعلق بمجاالت السلوك السيكوباتي فكانت كاالتيخصائص تعاطي المخدرات 

 اوال: البعد النفسي:

( وبمستوى مرتفع، وكان المتوسط الكلي لمقياس 651.( وانحراف معياري)3.95حصل هذا البعد على المتوسط الحسابي)

( وبمستوى مرتفع، في حين تراوحت المتوسطات الحسابية 5.26يكوباتي لدى المراهقات في منطقة جازان بلغ ) السلوك الس

(، حيث جاءت الفقرة ) أرى أن القوانين الموجودة داخل أسرتي تقيد حريتي( .بالرتبة  2..3، 5.21لألبعاد الفرعية بين ) 

في حين جاءت الفقرة ) أرى أسرتي تبالغ في تصوير عيوبي( بالرتبة ( وبمستوى مرتفع، 3.26األولى بأعلى متوسط حسابي ) 

 (،5.62االخيرة بأقل متوسط حسابي ) 

( وبمستوى مرتفع، ويعزى ذلك نتيجة اضطرابات الشخصية بالتمرد وكثرة الالمباالة واالستهتار  908.)معياري وانحراف  

ل المسؤوليات، وعدم االنصياع للقوانين ا ألسرية داخل المنزل وال تتقبل النصح أو اإلرشاد أو التوعية أو والهروب من تحمُّ

التوجيه، حيث تتسم  الشخصية السيكوباتية بابتعادها كل البعد عن المعايير والتصرفات الجيدة واالجتماعية، حيُث تُظهر 

وهي من الشخصيات التي  الشخصية السيكوباتية شذوذاً في أعمال وتصرفات صاحبها، وفي تعامله مع جميع عناصر المجتمع،

 تؤثر سلباً على اآلخرين.:

 ثانيا: البعد األسري: 

( وبمستوى مرتفع، وكانت المتوسطات الحسابية 651.( وانحراف معياري)4.01حصل هذا البعد على المتوسط الحسابي)

 ،(3.23و  5.23)األسري لدى المراهقات في منطقة جازان تراوحت بين  السيكوباتي للبعدلمستوى السلوك 
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( ، 3.23حيث جاءت الفقرة ) أرى أن القوانين الموجودة داخل أسرتي تقيد حريتي( .بالرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي )   

( وبمستوى مرتفع، في حين جاءت الفقرة ) اتشاجر مع عائلتي، بسبب التمييز بيني وبين اخوتي( 970.وانحراف معياري)

 ( وبمستوى مرتفع،1.027( وانحراف معياري)5.23بي ) بالرتبة االخيرة بأقل بمتوسط حسا

في المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع المحلي بصفة خاصة  االجتماعيةويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أساليب التنشئة  

ة الرشد غير متوافقة للخبرات الغير سارة التي تمر بها المراهقة خالل نموها و تبرز جليا في فترة المراهقة لتستمر إلى مرحل

نفسيا واجتماعيا، والشعور بالغيرة وعدم الثقة بالنفس واألخرين وخصوصاً أفراد العائلة، سـوء توافــق الفـرد مع بيئته ) 

الشخصية السيكوباتية   وتكويناألسرية( واخـتالل عوامـل التوافـق يؤدي الى اضطرابات سـلوكية تؤدي الى سوء التوافـق 

 .بالسعادة، والنجاح في اإلطارين الفردي، والجماعيوفقدان الحس 

 ثالثا: البعد اإلجتماعي:

( وبمستوى مرتفع، وكانت المتوسطات الحسابية 721.( وانحراف معياري)3.92حصل هذا البعد على المتوسط الحسابي)

( حيث جاءت  5..3و  3..5 لمستوى السلوك السيكوباتي للبعد اإلجتماعي لدى المراهقات في منطقة جازان  تراوحت بين )

( وانحراف 5..3الفقرة ) احب ان انتقم من المجتمع ألنه تخلى عني في وقت الحاجة( بالرتبة األولى بأعلى بمتوسط حسابي ) 

( وبمستوى مرتفع، في حين جاءت الفقرة ) أتعمد إثارة الفوضى في بعض المواقف( .بالرتبة االخيرة بأقل 917.معياري)

( وبمستوى مرتفع، ويعزى ذلك أن الشخص ذوي اضطراب أعراض 954.(  وانحراف معياري )5.36متوسط حسابي ) 

السلوك السيكوباتي أناني في سلوكه، يتضح في سلوكه التحدي بشكل استعراضي، والتمركز حول الذات والميل إلى السيطرة، 

ظل النسق األسري الذي يتسم في بعض  وصولي، استغاللي في بعض األحيان، والخضوع واالستسالم في أحيان أخرى في

األحيان واإلجبار على الطاعة واإليذاء النفسي والقمع وما يصاحبه ويواكبه من سلوكيات سيكوباتية تتصف بتخريب الممتلكات 

 ع، واالفتقار إلى الشعور بالندم.العامة، و الحقد، والخدا

لمؤثرات العقلية والنفسية والسلوك السيكوباتي دالة احصائيا بين ا مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل يوجد عالقة

 ؟لدى المراهقات في منطقة جازان

( بين المثيرات العقلية والنفسية 2...أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ل االرتباط الموجب على أن الزيادة في المثيرات العقلية والنفسية والسلوك السيكوباتي لدى المراهقات في منطقة جازان، ويد

يؤدي إلى الزيادة في ظهور السلوك السيكوباتي، وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية، ويمكن تبريرها من خالل أن مستوى 

ولعل المراهقات هم أكثر عرضة مية(  المؤثرات العقلية والنفسية على االبعاد )الصحية واالسرية والنفسية واالجتماعية والتعلي

لهذه المنغصات نتيجة لما يواجهونه من إحباطات من ذوي السلطة والسيادة عليهم نتيجة اتجاهات الوالدين في التنشئة والتي 

و خبرات سري، األات الزوجية، والتفكك خالفتتسم بالقسوة والتسلط والتفرقة في المعاملة وإنعدام المساواة في التعامل  في ظل 

الوالدين المحدودة بأصول التربية الصحيحة خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة ، وتتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات ومنها 

( إلى تحديد أثر المتغيرات الهيكلية والعاطفية والمعرفية في .1.1و آخرون )Toro ودراسة (،1.23دراسة صادقي) 

 ،لة المراهقة والشباب من خالل استخدام التشخيص والمراجعات المنهجيةاالضطرابات المعادية للمجتمع في مرح
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( دراسة بعنوان" أبعاد القهر النفسي كمتنبئات للشخصية السيكوباتية لدى عينة من الشباب الجامعي" .1.1ودراسة عبيد)  

 عينة من الشباب الجامعي. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد القهر النفسي كمتنبئات للشخصية السيكوباتية لدى

 التوصيات:

 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة باآلتي:

اإلهتمام بمساعدة األسرة على القيام بدورها في نشر الوعي الثقافي بها والمحافظة على استقرارها من خالل دعم  -2

 العقلية والنفسية.البرامج األسرية وقيام األسرة بدورها في توعية األبناء بكل ما يتعلق بالمثيرات 

 وقيمنا العربية األصيلة. اإلسالميبتنشئة األبناء تنشئة دينية وفقاً لتعاليم ديننا  اإلهتمام -1

لقيامها بدورها الوقائي  العمل على تدعيم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوفير اإلمكانات المادية والبشرية -5

 حد من انتشار المثيرات العقلية والنفسية.التنموي في إطار سياسة قومية لل والعالجي

والمؤسسات المسؤولة عن  اإلعالماإلهتمام بالبرامج الوقائية لمكافحة المثيرات العقلية والنفسية من خالل وسائل  -3

 كدور العبادة والمدارس والجامعات بزيادة التوعية اإلعالمية وتقوية الوازع الديني. االجتماعيةالتنشئة 

ومدى  المراهقاتسمات الشخصية السيكوباتية عند شريحة مهمة جدا في المجتمع والتي تتمثل في فئة تحديد مؤشرات  -3

 تأثير التنشئة األسرية، واالجتماعية، والثقافية على بناء شخصية معادية للمجتمع.

 

 قائمة المراجع

 المراجع العربية:

 (.  عمان: دار الفكر.2نسان)ط.دورة الحياة اال –(. علم النفس النمو 3..1محمد. )ملحم، سامي  -

 بيروت منشورات الحلبي الحقوقية (.2(. سيكولوجية النساء. ) ط.3..1الرحمن. ) العيسي، عبد -

 االردن. والتوزيع: العربي للنشر المجتمعالنفس النمو. مكتبة  (. علم3..1الدين. )معمرية، صالح  -

 .35مجلة  – 1.ع2ع –والجنائية االجتماعيةة ميدانية( المجلة (. التعاطي واإلدمان بين العمال )دراس3..1سلمان، سليم ) -

 (.6..1محمد شفيق، الجريمة والمجتمع، المكتب العلمي الحديث، اإلسكندرية، ) -

 (، األردن.6..1،) 2عن اقتراف الكبائر، دار الفكر، ط أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، الزواجر -

 المركز للدراسات األمنية و التدريب، الرياض، المخدرات،االجتماعية لتعاطي  (، اآلثار6..1عبد اللطيف رشاد أحمد) -

 المملكة العربية السعودية.
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 الجامعية، االسكندرية، مصر. الحديث الدارفي علم النفس  (: مقدمة6..1العيسوي، عبد الرحمن محمد)     - 

صفاء للنشر والتوزيع،  االنفعالية دارلوكية، ( اساسيات التوافق النفسي، واالضطرابات الس2..1الداهري، صالح حسن) -

 القاهرة.

 (. دمشق: دار النهج للدراسات والنشر والتوزيع. 2(. التربية الحديثة للمراهقين )ط.2..1إبراهيم، إسماعيل خليل. ) -

 دجلة: دار .2طرق عالجها(.ط -اعراضها -السلوكية( أسبابها(. األمراض النفسية واالنحرافات 2..1 حسن. ) قاسم، صالح -

 االردن.

 والتوزيع.(. سيكولوجية المراهقة، القاهرة: دار ميسرة للنشر 2..1رغدة. ) شريم، -

 (. دار البيان للترجمة والنشر والتوزيع.2ط .وحلول. )(. فن التعامل مع المراهقين مشكالت 2..1ناصر. )الشافعي،  -

عض السلوكيات المضادة للمجتمع، مجلة كلية : استخدام العالج الواقعي في خفض ب(.1.2محمود ارمز ) يوسف،   -

 .53التربية، جامعة عين شمس، الجزء االول، العدد 

فاعلية برنامج أرشادي جمعي لخفض السلوك العدواني لدى طالبات الصفين الرابع والخامس من  :(1.22) عبد هللا لينا، -

 عمان. ة،األردنيرسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  العدواني،ذوات السلوك 

،  5محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور األفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط -

.3/3 ،1.22. 

( مدى تأثير الرفاق المدمنين في عملية إدمان بعض المراهقين على بعض أنواع المخدرات، 1.22علي. )أبو منجل، ماجدة  -

 الرباط المغرب. تربية.الجامعة محمد الخامس. كلية 

 26/3الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، . . أبو22/332فارس،    -

،1.21. 

 ..21 (، ص1.21محمد علي البار، الموقف الشرعي والطبي من التداوي بالكحول والمخدرات، الرياض) -

ات السيكوباتية نحو المجتمع وعالقتها ببعض المتغيرات الدراسية لدى عينة من ( االتجاه1.23)غسان محمد  المنصور، -

 الثالث. عشر، العددطلبة جامعة دمشق، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، المجلد الثاني 

 للكتاب: مصر. السكندريةا (. سيكولوجية نمو الطفل )دراسات نظرية وتطبيقات(. مركز 1.23محمد. )سهير، كامل  -

. 2االيجابي. طعلم النفس  (. الشخصية اإلنسانية واضطراباتها النفسية رؤية في اطار1.23ابراهيم. )عبد الواحد  سليمان، -

 األردن.

 الجزائر. تمنراست،الجامعي  المخدرات المركزاآلثار النفسية لإلدمان على  (1.23)فاطمة  صادقي، -
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 مصر. النهضة المصرية، ، مكتبة1ط والمضطربة،سوية، ال (: الشخصية1.23محمود)شقير، زينب  - 

(. دراسة نفسية للكشف عن البدايات السلوكية لالنحراف وتعاطي المخدرات 1.23الباقي. )عبد المعطي، مصطفى عبد  -

 لدى عينة من المراهقين، مجلة علم النفس، القاهرة، مصر.

تية، مجلة جامعة عدن للعلوم االجتماعية، واالنسانية، الجلد للشخصية السكوبا الجراميةا (: النزعة1.23صالح )الرفدي،  -

 الثالث.

 االردن. صفاء: دار .2ط (. الضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة النفسية.1.23 الدين. )ماجدة، بهاء       -

 دار غريب: مصر. وعالجها.السلوكية  ( الضطرابات1.23جمعة، السيد. ) -

 الثقافة للطباعة والنشر. القاهرة، دار األحداث،: انحراف (1.23الشرقاوي، أنور محمد ) -

المصرية  النفسية، الهيئةمجلة البحوث والدراسات  النفس،علم  والعنف،(: سيكولوجية العدوان 1.26المغربي، سعد ) -

 العامة للكتاب.

 (،1.26المخدرات، الرياض، )سعيد بن فالح السريحة، دليل المجتمع لمواجهة ظاهرة المخدرات، اللجنة الوطنية لمكافحة  -

 25الرياض المركز الوطني ألبحاث الشباب، جامعة الملك سعود، 

الغامدي، التحليل الكمي لقضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، قسم  هللاسمير بن محمد عبد  -

 (.1.26)-هـ ٧٣٤١وم األمنية، الرياض، الدراسات األمنية، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعل

، دراسة ميدانية مطبقة بدولة اإلدمانالظريف سعد محمد: برنامج مقترح لتدعيم دور المؤسسات الشبابية في الوقاية من  -

 .1.26 ، جامعة حلوان،االجتماعيةقطر، المؤتمر العلمي التاسع لكلية الخدمة 

 : المراجع االجنبية

- Kathrin Sevecke, Gerd Lehmkuhl, Maya K. Krischer. Examining relations between 

psychopathology and psychopathy dimensions among adolescent female and male 

offenders. European child & adolescent psychiatry,( 2008), 18 (2), pp.85-95. 

Ff10.1007/s00787-008-0707-7ff. ffhal-00478067f 

- Adriano Schimmenti, Giovanbattista Di Carlo, Alessia Passanisi &Vincenzo Caretti. 

Abuse in Childhood and Psychopathic Traits in a Sample of Violent Offenders. 

Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, (2015), Vol. 7, No 

- Schulz, N., Murphy, B., & Verona, E. (2016). Gender differences in psychopathy links to 

drug use. Law and Human Behavior, 40(2), 159–168. https://doi.org/10.1037/lhb0000165 
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 - Girard, J. M. (2017) Wright, A. G. C., Beeney, J. E., Lazarus, S. A., Scott, L. N., Stepp,         

S. D., & Pilkonis, P. A. Interpersonal problems across levels of thepsychopathology 

hierarchy. Comprehensive  Psychiatry.(2017), 79, 53–69. 
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- Deniz Yildiz, Arzu Ciftci & Ozhan Yalcin (2020) The Association between Trauma 

History, Trauma-Related Psychopathology and Treatment Completion at an Adolescent 

Inpatient Substance Abuse Treatment Center in Turkey, Journal of Child& Adolescent 
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 من وجهة نظر الدارسين أنفسهم أسباب تسرب الدارسين من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية

The reasons for students dropping out of adult education and literacy centers from the 

students' point of view 

 

محمود أحمد مشعل/ إعداد الباحث  

، المملكة األردنية الهاشميةوزارة التربية والتعليم، عضو قسم التعليم غير النظامي  

  mahdmashal@gmail.com االلكتروني:البريد 

 

 

 :ملخص

تجبر الدارسين للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية لدراسة إلى التعرف على أهم األسباب التي هذه اهدفت 

وبيان درجة اختالف هذه األسباب حسب متغير الجنس والعمر والحالة االجتماعية، تمهيداً القتراح الحلول المناسبة والتي من 

ليمية المقدمة للدارسين وتجويد لكبار ومحو األمية وتحسين الخدمات التعتعليم ا من مراكزمن نسب تسرب الدارسين  شأنها الحد

 مخرجات هذه المراكز.

مراكز تعليم الكبار ومحو األمية في مختلف مناطق والدارسات في  من الدارسينمجموعة الدراسة ولقد شملت عينة 

 .(391المملكة وعددهم )

 رئيسية. أربعة محاورإلى  ( فقرة وتم تقسيمها13دراسة حيث تضمنت األداة )ولتنفيذ هذه الغاية تم بناء أداة ال

بشكل كبير على تسرب الدارسين من مراكز تعليم  تؤثرمن األسباب االجتماعية التي أن هناك مجموعة ولقد أوضحت النتائج 

ط على تسرب الدارسين من وسالكبار ومحو األمية، في حين كان هناك أسباب أخرى تربوية واقتصادية تؤثر وبشكل مت

 المراكز،

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول األسباب  االجتماعية واألسباب ككل التي تدفع  كما تبين  

الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية تعزى لمتغير الجنس، ومن المتوسطات الحسابية تبين أن هذه الفروق 

برن ان األسباب االجتماعية واألسباب ككل تدفع للتسرب من مراكز تعليم نت لصالح االناث، وهذا يدل على أن الدارسات اعتكا

بينما تشابهت استجابات الدارسين والدارسات حول األسباب التربوية واالقتصادية التي ، ومحو االمية اكثر من الدارسين الكبار

 عليم الكبار ومحو االمية.تدفع الدارس للتسرب من مراكز ت

موعة من التوصيات من شأنها الحد من نسب تسرب الدارسين من المراكز وتحسين واقع العمل في الدراسة بمج كما أوصت

 المراكز.

 أسباب التسرب، تعليم الكبار، الدارسين، محو األمية، األردن. الكلمات المفتاحية:
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The reasons for students dropping out of adult education and literacy centers from the 

students' point of view 

 

Abstract: 

This study aim to identify the most important reasons that compel learners to drop out from 

adult education centers and literacy and to indicate the degree of difference in these reasons 

according to the variable of sex, age and marital status, in preparation for proposing appropriate 

solutions that Would reduce the rates of students dropping out from adult education centers, 

literacy and improving services. Educational provided to learners and improve the outputs of 

these centers. 

The study sample included a group of male and female students in adult education and literacy 

centers in various regions of the Kingdom, their number (193) 

To achieve this goal, the study questionnaire was built. It contains (31) items and is divided into 

four main themes. 

The results showed that there are a set of social reasons that greatly affect the dropout of 

learners from centers for adult education and literacy, while there were other educational and 

economic reasons that affect, on average, the dropout of students from the centers. 

It also showed that there are statistically significant differences in the responses of the sample 

members about the social reasons and the reasons as a whole that drive the student to drop out 

from adult education centers and literacy eradication due to the gender variable, and from the 

arithmetic averages it was found that these differences were in favor of females, and this 

indicates that the studies considered that the social reasons The reasons as a whole push the 

students to drop out of centers for adult education and literacy more than students,  

While the responses of male and female students are similar about the educational and economic 

reasons that push students to drop out of centers for adult education and literacy. 

The study also recommended a set of recommendations that would reduce the dropout rates of 

students from the centers and improve the conditions of work in the centers. 

Keywords: Reasons for Dropout, Adult Education, Learners, Literacy, Jordan. 
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 مقدمة:

تشكككل األميككة عائقككا كبيككرا أمككاظ تحسككين الظككروف الحياتيككة وتطككور المجتمعككات وتحقيككق التنميككة المسككتدامة، وهككي مشكككلة 

التكي  أخطكر المشككالت، كما وتعتبر مشكلة االرتداد إلى األمية مكن منتشرة على المستوى العالمي وخاصة في دول العالم الثالث

 (1).من حيث أنها تشكل واحداً من المنابع الرئيسية لألميةمية حو األتؤثر تأثيراً مباشراً على جهود م

وضع برامج تعليمية تستهدف األميين إلكسكابهم مهكارات القكراءة والكتابكة والحسكاب بهكدف بولقد قامت العديد من الدول 

إال أن بكرامج لقكراءة والكتابكة، نقلهم من مرحلة األمية إلى المرحلكة التكي تمككنهم مكن االعتمكاد علكى أنفسكهم وأكتسكاب مهكارات ا

 ( 2)حقيقية ما لم يرى الملتحقون بها أنها تؤثر في حياتهم.محو األمية ال يمكن ان يكون لها فاعلية 

بكدأ تنفيكذ برنكامج تعلكيم الكبكار ومحكو األميكة حيكث ، ت شوطاً كبيراً في مكافحة األميكةيعتبر األردن من الدول التي قطعو

حيكث تقكوظ فكي هكذا المجكال  ممثلكة بكوزارة التربيكة والتعلكيم  الدولكة األردنيكة جهكوداسكتمرت ثم كرية، في الفرق والوحدات العس

تفرزه من انعكاسات سلبية على النكاحيتين وما  معالجة مشكلة األمية في وضع البرامج التعليمية الهادفة إلى باستمرار  الوزارة  

عككاله هككذه لككذلع عمككدت الككوزارة إلككى ات أمككاظ بككرامج التنميككة المسككتدامة، االجتماعيككة واالقتصككادية، ولمككا تسككببن أيضككا مككن عقبكك

، مكن المكدارس المتسكربونالذي يغذي األمية وهم الطلبكة  األساسي  مبرمجة، تمثلت في إغالق الرافدوالمشكلة  بخطة مدروسة 

بيكة والتعلكيم علكى فكتح مراككز لتعلكيم ، وفي الوقت ذاتن عملكت وزارة التري تفرض إلزامية التعليم ومجانيتنفسنت التشريعات الت

  .ها حتى شملت جميع أرجاء  المملكةالكبار ومحو األمية وتوسعت في

( 31مكع سككاني يتكوفر فيكن )دأبت الوزارة على فتح صفوف دراسكية ومراككز لتعلكيم الكبكار ومحكو األميكة فكي أي تج كما

، حيككث يشككمل اللغككة العربيككة والتربيككة ج تعلككيم الكبككار ومحككو األميككةبرنككاممتكككامالً للملتحقككين ب الككوزارة منهجككاً  دارسككين، وتقككدظ

 .اإلنجليزيةتخداظ الحاسوب واللغة اإلسالمية والرياضيات والثقافة العامة ومهارات اس

ولقد برزت مشكلة تسرب الدارسين من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية في السنوات األخيرة فقد بلغت نسبة الدارسين 

من الدارسين  (%73ما يقارب الـ ) 7132/7132من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية خالل العاظ الدراسي ن المتسربي

( دارساً ودارسة وأنخفض عدد 3312( دارس ودارسة وأصبح )3271الملتحقين بالمراكز، حيث انخفض عدد الدارسين من )

 ( مركزاً. 72ا خالل العاظ الدراسي )قه( حيث بلغ عدد المراكز التي تم اغال%39المراكز بما نسبتن )

ويتضح لنا وجود تسرب للدارسين من المراكز مما يؤثر على تنفيذ خطط التنمية المستدامة ويساهم في رفع نسبة األمية 

القرائية في األردن، لذلع وجب دراسة الموضوع وأسبابن ومحاولة إقتراح حلول ممكنة التطبيق تحد من تسرب الدارسين من 

 تعليم الكبار ومحو االمية.  كزمرا

 مشكلة الدراسة:

من خالل قياظ الباحث بالزيارات الميدانية لمراكز تعليم الكبار ومحو األمية وورود التقارير الخاصة بالمراكز من مديريات 

 والتعليم،مسؤوالً ومتابعاً لبرنامج تعليم الكبار ومحو األمية في وزارة التربية  للباحث بصفتنالتربية 

                                                 
 (.32، ص 3999)سيد،  (3)

 . (311، ص 3991)الحميدي،  (7)
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أعداد كبيرة من الدارسين في المراكز منذ بداية العاظ الدراسي وحتى  لوحظ تسربالخالصات االحصائية للمراكز  وبمراجعة 

( من إجمالي أعداد الدارسين %73نهاية الفصل الدراسي الثاني حيث قاربت نسبة الدارسين المتسربين من المراكز نحو )

 اب هذا التسرب.سبالملتحقين، مما أوجب دراسة ومعرفة أ

 

 أسئلة الدراسة:

 لإلجابة عن مشكلة الدراسة ينبغي اإلجابة عن األسئلة التالية:

 السؤال األول: ما هي أهم األسباب التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية؟ 

 االجتماعية؟حالة الالسؤال الثاني: هل تختلف األسباب والدوافع للدارسين باختالف الجنس والعمر و

 األمية؟السؤال الثالث: كيف يمكن أن نحد ونقلص من نسب تسرب الدارسين من مراكز تعليم الكبار ومحو 

 

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

 

  األمية.معرفة أهم األسباب والدوافع التي تجعل الدارس يتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو  .3

 االجتماعية.تصنيف الدارسين المتسربين من المراكز بناًء على الجنس والعمر والحالة  .7

 محاولة تخفيض الهدر التربوي والمالي الناتج عن تسرب الدارسين من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية.  .1

ومحو األمية والمحافظة على  اراقتراح الحلول الممكنة للحد من أعداد الدارسين المتسربين من مراكز تعليم الكب .3

 انتظامهم بالدراسة بالمراكز. 

 

 أهمية الدراسة: 

 تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

 من المتوقع أن تكون الدراسة مرجعاً للتعرف على أسباب تسرب الدارسين من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية. .3

هي تلع الفئة أو الشريحة القائمة  فئة الكبارالمستدامة حيث تعتبر  أهداف التنميةأهمية تعليم الكبار بالنسبة لتحقيق  .7

سوق العمل وهذه الشريحة هي التي تصنع الفرص للشباب الناشئ لتمكينهم من  المتعددة فيباألعمال في المجاالت 

 بالمستقبل.المستدامة فاالهتماظ بتعليم الكبار هو اهتماظ  عجلة التنميةاالسهاظ في 

 وقع أن تقدظ الدراسة تصنيفاً للدارسين المتسربين حسب الجنس والعمر والحالة االجتماعية.متمن ال .1

من المتوقع أن تكون هذه الدراسة مفيدة في طرح حلول ممكنة التطبيق تساهم في الحد من تسرب الدارسين من  .3

 المراكز. 
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  الدراسة:محددات 

أسباب تسرب الدارسين من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية من وجهة نظر د تحديسيكون إهتماظ الدراسة بالشكل الرئيسي على 

العكككاظ الدراسكككي  الدارسكككين، خكككاللذلكككع علكككى سكككير العمكككل بكككالمراكز وإغالقهكككا بسكككبب نقكككص عكككدد  أنفسكككهم وأثكككار الدارسكككين

 كما وتحدد نتائج هذه الدراسة بصدق أداتها وثباتها. ،7132/7132

 

 مصطلحات الدراسة: 

 (3) .تعليم الكبار ومحو األمية: برنامج تعليمي يقدظ للكبار من قبل وزارة التربية والتعليمج برنام

أو الدارسات الذين يتولى تدريسهم معلم أو معلمة في غرفة صفية واحدة وإن إختلفكت المركز: يقصد بالمركز مجموع الدارسين 

 (4)مسمياتهم التعليمية. 

 (5).التعليم حتى نهاية المرحلة لةاالنقطاع الكامل عن مواص: التسرب

المواطنون والسككان الكذين تجكاوزت أعمكارهم الخامسكة عشكرة ولكيس لكديهم الحكد األدنكى مكن قكدرات القكراءة والكتابكة : األميون

 (6) .والحساب باللغة العربية

 

  السابقة:الدراسات 

تناولكت ات العالميكة والعربيكة والمحليكة، وقكد ويميكة باهتمكاظ كبيكر علكى كافكة المسكتاأل ويحظى برنامج تعلكيم الكبكار ومحك

واسكتفاد الباحكث فكي تطكوير  ومحكو األميكةتسكرب الدارسكين مكن مراككز تعلكيم الكبكار  والبحكوث مشككلة مكن الدراسكاتمجموعة 

ث حكدويعرض الباحث بعض هذه الدراسات ذات العالقكة بموضكوع الدراسكة متسلسكلة زمنيكاً مكن األقكدظ إلكى األ الحالية، دراستن

  على النحو اآلتي:

كان من بين أهدافها التعرف على المشكالت التي تواجن مراكز محو األمية في محافظة  بدراسة وصفية( 3923قاظ جاسم )

( مركزاً اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية، وأداة البحث 23ميسان من وجهة نظر العاملين فيها وقد شملت عينة البحث )

( عبارة، وأظهرت الدراسة فروقاً بين المدن ومراكز القرى وقد أظهرت الدراسة وجود مشكالت تؤثر 23) استبانة مكونة من

الصحية ووعورة الطرق وعدظ توفر المكان المالئم لألطفال لدى  أبرزها: الجوانبدارسين من المراكز من على تسرب ال

 اإلناث أكثر منها لدى الذكور. 

                                                 
 

( من قانون التربية 33( والمادة )2بمقتضى الفقرة )ط( من المادة ) ( "نظاظ تعليم الكبار ومحو األمية صادر7112( لسنة )23نظاظ رقم ))  (1)

 .(2737". صفحة )3993( لسنة 1والتعليم رقم )

 (.37، ص 3923منصور، )( 3( 

 (22، ص 9993سيد، ) (2)

( من قانون التربية 33ادة )( والم2( "نظاظ تعليم الكبار ومحو األمية صادر بمقتضى الفقرة )ط( من المادة )7112( لسنة )23نظاظ رقم )( )2)

 .(2737". صفحة )3993( لسنة 1) والتعليم رقم
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ة مماثلة، تهدف إلى التعكرف علكى صكعوبات مراككز محكو األميكة، مكن وجهكة نظكر الدارسكين اسوقد أوصت الدراسة باجراء در

والدارسككات، وأخككرى مككن وجهككة نظككر المشككرفين والمشككرفات، وثالثككة فككي محافظككات أخككرى بهككدف المقارنككة بككين النتككائج بغايككة 

 السيطرة على كل عائق في سبيل محو األمية في القطر، والعمل على إزالتن.

( بدراسة وصفية هدفت إلى التعرف على أسباب تسرب الدارسين في مراكز تعليم الكبار ومحو األميكة مكن 3922دنن )ماوقاظ ح

( مكن 97وجهة نظر الفئات المستهدفة ومن بينها العكاملين فكي تلكع المراككز فكي محافظكة اربكد، وقكد تكونكت عينكة الدراسكة مكن )

( 22ة العشكوائية البسكيطة، أمكا اداة الدراسكة فتكونكت مكن اسكتبيان مككون مكن )يقكالعاملين في المراككز والتكي تكم اختيارهكا بالطر

فقرة، حيث أشارت الدراسة من بين نتائجها إلى اسباب تسرب الدارسين من وجهة نظر العاملين تعود إلكى النكواحي االجتماعيكة 

 فاالقتصادية فالنفسية فالتربوية باإلضافة إلى البيئة المحيطة بالدارسين.

بمرككز  وتعلكيم الكبكار أسباب تسرب الدارسين من برنامج مراكز محو األميكة للتعرف على  وصفية  ( بدراسة3999) سيدظ وقا

وتكم إختيكار عينكة  ولقد قاظ الباحث باستخداظ أسلوب المقابلة الشخصكية باالضكافة إلكى توزيكع اسكتبانة  ( 2، 1أسيوط مشروعي )

ولقكد أظهكرت نتكائج ، ( دارس ودارسكة711حيث كانت العينة مؤلفكة مكن ) العشوائيةة الدراسة من الدارسين والدارسات بالطريق

الدراسة أهم أسباب تسرب الدارسين من مراكز محو األمية وهي : حاجة الدارسكين الملحكة للعمكل وكسكب العكيم وعكدظ مناسكبة 

 . ينالمناهج ، وعدظ التعود على نظاظ الحصص اليومي، وعدظ وجود حوافز تشجيعية للدارس

( بدراسة من أهدافها التعرف على أبرز المعوقات التي تواجن برنامج تعليم الكبار ومحو االميكة 7112وقامت مؤتمن وآخرون )

( دارس 122المقترحكات لتطكوير هكذا البرنكامج وتحسكينن، حيكث شكملت عينكة الدراسكة ) وأبكرزمن وجهة نظكر الفئكات المعنيكة، 

 ( مركزاً موزعة في أقاليم المملكة الثالث، 17م غير النظامي في )لي( مشرفاً ومسؤوالً للتع23ودارسة، )

ميكة فكي األردن ومكن أهكم المشككالت التكي تكؤثر علكى وقد أظهكرت الدراسكة العديكد مكن المشككالت التكي تواجكن برنكامج محكو األ

وافتقكار مراككز محكو  سكينوعكدظ مالئمتهكا للدار صكعوبة بعكض المكواد فيهكا مثكل مكادة الحسكاب : تسرب الدارسين مكن المراككز 

وعككدظ تككوفر وسككائل لنقككل الدارسككين للمراكككز وقلككة خبككرات فككي فصككل الشككتاء ،  األميككة إلككى العديككد مككن المسككتلزمات مثككل التدفئككة 

الحوافز المادية التشجيعية للدارسين فكي مراككز محكو األميكة  وعدظ توفر مجال تدريس الكبار وكيفية التعامل معهم في المعلمين 

 لبية تجاه الدارسين في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية. السوالنظرة 

( بدراسة وصفية تحليلية هدفت إلى التعكرف علكى المعوقكات التكي تواجكن مشكروع محكو األميكة فكي 7131وقاظ العويدي وبيعي )

هم وتقيكيمهم لهكذه سكاتمحافظة بابل بحسب رأي القائمين علين، فضكاًل عكن رأي  المشكاركين مكن األميكين لمعرفكة مكواقفهم وممار

التجربككة فككي المحافظككة، وتحديككد المشكككالت التككي تواجككن المعلمككين والدارسككين، واقتككراح الحلككول المناسككبة لتطككوير العمككل بهككذا 

( دارًسككا ودارسككة فككي صككفوف محككو األميككة، أمككا أداة الدراسككة 222( معلًّمككا و)392المشككروع، وقككد تكونككت عينككة الدراسككة مككن )

( فقرة، حيث أشارت الدراسة من بكين نتائجهكا إلكى أهكم التحكديات التكي تواجكن مشكروع محكو 17من ) كونفتكونت من استبيان م

ثلث المعلمين غير واثقين مكن نججكاح المشكروع )الشكعور السكلبي( وهكذا مؤشكر   : حافظة بابل وهي على النحو اآلتياألمية في م

إلككى تككأاخر اسككتالظ المشككاركين لمخصصككاتهم الماليككة بسككبب فة علككى أهميككة اإلعككداد النفسككي والمهنككي لمقككدمي هككذه الخدمككة، إضككا

الكروتين القاتكل والضكعف االداري األمكر الككذي لكن األثكر الواضكح فككي عكدظ نجكاح هكذا المشككروع فكي المحافظكة، كمكا أّن الغالبيككة 

المراككز عكن أمكاكن  بُعكد، و( من المعلمين لم يتم تدريبهم للقياظ بهذه المهمة الحساسة، وعدظ وجود أدلّة تسكاعدهم%92المطلقة )

 سكن الدارسين، مما يؤثر بالمجمل على تسرب الدارسين من المشروع. 
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ومن مراجعة هذه الدراسات يظهر وجكود صكعوبات تواجكن برنكامج محكو األميكة محليكاً وإقليميكاً وقكد اتفقكت هكذه الدراسكات علكى 

، يؤدي إلى تسربهم وعدظ انتظامهم بالدواظ بهذه المراككز  مما مراكز محو األمية الدارسين في العديد من المشكالت التي تواجن 

إال انهكا اختلفكت بتصكنيفاتها ودرجكة أهميتهكا بحسكب الفئكة المسكتهدفة، وقكد   فأغلبهكا وصكفيةوكذلع انها اتفقكت مكن حيكث نوعهكا 

ف محاور العملية التعليمية ختلالتي تتعلق بم األسباب والعوامل المؤثرة بتسرب الدارسين من المراكز صنفت الدراسات السابقة 

 .سواء كانت تتعلق بالدارسين أو المعلمين أو المشرفين على هذه المراكز

أن الدراسكات قليلكة،  المراكز نالحظمشكلة تسرب الدارسين من إال أنن ومن خالل االطالع والبحث في الدراسات التي تناولت 

 والعاملين بشكل عاظ.  لتي تواجن الدارسينت احيث توجهت البحوث والدراسات حول البحث في المشكال

 

 منهجية الدراسة:

األول ارتككز علكى  العلميكة، فاألسكلوبن أساسكيين فكي جمكع مادتهكا الدراسة الحالية دراسة وصفية اعتمكدت علكى أسكلوبي

الت المقننكة مكع قكاب، وارتكز األسلوب الثكاني علكى إجكراء عكدد مكن المبحاث ذات العالقة بموضوع الدراسةمسح الدراسات واأل

، والهكدف مكن فكي المملككةالتربيكة والتعلكيم  مكديرياتمراكز تعليم الكبار ومحو األميكة فكي والدارسين في  من المعلمينمجموعة 

 استخداظ هذين األسلوبين هو جمع أكبر قدر من المادة العلمية المرتكزة على الجوانب النظرية والميدانية.

 

  الدراسة:مجتمع 

، والبكالغ األردنفكي  تعلكيم الكبكار ومحكو األميكة فكي مراككزمجموعة من الدارسين والدارسات الدراسة من تمع تكون مج

( دارس ودارسكة، حيكث بلكغ 3271وكافكة الدارسكين والدارسكات الملتحقكين بكالمراكز وعكددهم ) ودارسكة،دارس  (391)عددهم 

( 339( مرككزاً للكذكور و )71( مرككز بواقكع )319، )7132/7132ي دراسكعدد مراكز تعليم الكبكار ومحكو األميكة فكي العكاظ ال

 (7)دارسة. ( 3232( دارس و )112بواقع )( دارساً ودارسة 3271) دد الدارسين الملتحقين بالمراكز، كما بلغ علإلناثمركزاً 

 

  الدراسة:عينة 

فكي مختلكف منكاطق يم الكبار ومحو األمية في تعل في مراكزوالدارسات  من الدارسينمجموعة تكونت عينة الدراسة من 

  دارساً ودارسة. ( 391وعددهم )المملكة 

 ويبين الجدول التالي وصف عينة الدراسة:

 أفراد الدراسة وفقا لمتغير الجنس ( توزيع2جدول )

 النسبة المئوية العدد الجنس

 32.2 13 ذكر

                                                 
 .(عليمإدارة التعليم / وزارة التربية والت )احصائيات  )7 (
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 27.3 329 أنثى

 311.1 391 المجموع

 

 أفراد الدراسة وفقا لمتغير العمر ( توزيع0جدول )

 المئويةة النسب العدد العمر

 2.2 33 73الى  32من 

 77.1 31 13الى  72من 

 32.7 93 33الى  12من 

 73.9 32 فأكثر 32

 311.1 391 المجموع

 

 أفراد الدراسة وفقا لمتغير الحالة االجتماعية ( توزيع3جدول )

 المئوية سبةالن العدد الحالة االجتماعية

 31.2 72 أعزب

 27.2 331 متزوه

 2.2 32 مطلق

 2.7 31 أرمل

 311.1 391 المجموع

 

  الدراسة:أدوات 

 فكي مراككزتجبكر الدارسكين  التكيوالكدوافع أهم األسباب لتحقيق أهداف الدراسة قاظ الباحث بتطوير استبانة للتعرف على 

خكالل االطكالع علكى األدب  أنفسكهم مكن من وجهة نظر الدارسينراسة في المركز الد التسرب من األمية إلىتعليم الكبار ومحو 

 التربوي والدراسات السابقة والزيارات الميدانية للمراكز والتشريعات التربوية ذات العالقة. 

  الدراسة:صدق أدوات 

فككي كليككة العلككوظ  مككن األسككاتذةن يحكمكك( م7مككنهم )( محكمككين 2علككى ) األداةالباحككث بعككرض  داة قككاظاألق للتأكككد مككن صككد

 جامعة البلقكاء التطبيقيكة( محكمين من األساتذة في كلية العلوظ التربوية في 7) إلضافة إلىبااالسالمية العلوظ جامعة التربوية في 

 لغة االستبانة ومناسبتها، وذلع للتأكد من اليرموك،جامعة  التربوية فيواستاذ في كلية العلوظ 

ضككوح الفقككرات وصككياغتها اللغويككة، وقككد قككدظ المحكمككون آراء لتعككديل بعككض الفقككرات ودمجهككا بككبعض، وقككاظ و ذلعوككك 

 ( فقرة.13) عدد الفقراتالباحث بتعديل بنود األستبانة بناًء على مالحظات المحكمين، وأصبح 
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 صدق االتساق الداخلي:

ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كل فقرة والدرجة  معاملللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، تم استخداظ 

 الكلية للمحور الذي تنتمي الين، وكذلع بين محاور اسباب تسرب الدارسين والدرجة الكلية لها، وكانت النتائج كما يلي:

 (4جدول رقم )

 معامالت ارتباط فقرات كل محور بالدرجة الكلية له

 عامل االرتباطم قرةالف معامل االرتباط الفقرة المحور

 األسباب التربوية

3 1.232** 2 1.321** 

7 1.223** 2 1.211** 

1 1.222** 2 1.212** 

3 1.221** 9 1.233** 

2 1.212** 31 1.297** 

 األسباب االجتماعية

33 1.222** 32 1.233** 

37 1.222** 32 1.292** 

31 1.212** 32 1.213** 

33 1.231** 32 11.22** 

 األسباب االقتصادية

39 1.279** 77 1.233** 

71 1.212** 71 1.291** 

73 1.229** 73 1.222** 

 الحلول المقترحة

72 1.212** 79 1.212** 

72 1.227** 11 1.932** 

72 1.239** 13 1.932** 

72 1.922**   

 (1.13** دالة عند )                    

يع معامالت االرتباط بين كل فقرة والمحور المنتمية الين كانت موجبة ودالة احصائيا عنكد مسكتوى أن جم( 3تضح من الجدول )ي

(1.13.) 
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 (5جدول رقم )

 معامالت ارتباط محاور اسباب تسرب الدارسين بالدرجة الكلية لها

 معامل االرتباط المحور

 **1.239 األسباب التربوية

 **1.221 األسباب االجتماعية

 **1.232 سباب االقتصاديةاأل

 (1.13** دالة عند )                       

 

( معامالت ارتباط محاور اسباب تسرب الدارسين بالدرجة الكلية لها، وجميعها كانت موجبة ودالة 2ويبين الجدول )

 الذي وضعت من أجلن. الهدف(، وهذا يدل على أن جميع فقرات االستبانة كانت صادقة وتقيس 1.13احصائيا عند مستوى )

 

  الدراسة:ثبات أدوات 

حيكث  الفا،تم التحقق من ثبات األداة عن طريق حساب معامل الثبات لالتساق الداخلي للفقرات باستخداظ معادلة كرونباخ 

لنتكائج ا انكتوك وتكم حسكاب معامكل الثبكات دارسكة( 77و ) دارسين( 2تم توزيع االستبانة على عينة خاره الدراسة تكونت من )

 كما يلي:

 (6جدول رقم )

 قيمة معامل ألفا كرونباخ المحور

 1.239 األسباب التربوية 

 1.277 األسباب االجتماعية

 1.293 األسباب االقتصادية 

 1.271 أسباب تسرب الدارسين ككل

 1.292 الحلول المقترحة 

 

هي قيم مرتفعة، مما يطمئن إلى أن االستبانة تتمتع بقكدر مرتفكع نة، و( قيم معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبا2يبين الجدول )

 من الثبات.

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-6-5علمي | اإلصدار السادس والعشرون | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر ال

 
 

 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                             159  

 ISSN: 2706-6495 

 

  :المعالجة اإلحصائية

( لتحليل البيانات والحصول على SPSSاالجتماعية ) اإلحصائية للعلوظلتحقيق أهداف الدراسة تم استخداظ برنامج الحزظ 

 النتائج كما يلي:

 نة الدراسة.ئص عيالتكرارات والنسب المئوية لوصف خصا -

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابات أفراد العينة على كل فقرة من الفقرات. -

 ( للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) -

 بانة.( لتتحقق من ثبات االستCronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) -

 ( لداللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين.Independent-Samples T testاختبار )ت( للعينات المستقلة ) -

 ( لمعرفة داللة الفروق بين أكثر من مجموعتين مستقلتين.Kruskal-Wallsاختبار "كروسكال ويلز" ) -

 

 :وتفسيرهانتائج الدراسة تحليل 

لتوصل إليها من خكالل اإلجابكة عكن أسكئلة الدراسكة، وفيمكا يلكي تفصكيل ذلكع تم ا عرضاً للنتائج التي العنوانيتضمن هذا 

 على النحو اآلتي:

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما هي أهم األسباب التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية؟

 

معياريكة السكتجابات أفكراد العينكة حكول األسكباب ات اللإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف

 التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:

 

 (7جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة

 من مراكز تعليم الكبار ومحو االميةتسرب حول األسباب التي تدفع الدارس لل 

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 األهمية

الترتي

 ب

 األسباب االجتماعية 
1.93 1.321 

 3 كبيرة

 األسباب التربوية
1.12 1.122 

 7 متوسطة

 األسباب االقتصادية 
1.12 1.222 

 1 متوسطة

 الدارسين ككلأسباب تسرب 
1.23 1.113 

  ةكبير
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( ودرجكة أهميكة كبيكرة، تلتهكا األسكباب 1.93سباب االجتماعية على أعلى متوسط حسابي وقيمتكن )( حصول األ2ويبين الجدول )

( 1.12( ودرجككة أهميككة متوسككطة، تلتهككا األسككباب االقتصككادية بمتوسككط حسككابي وقيمتككن )1.12التربويككة بمتوسككط حسككابي قيمتككن )

 ودرجة أهمية متوسطة.

( ودرجكة أهميكة كبيكرة، وهكذا يكدل علككى 1.23حصكول إجمكالي المحكاور علكى متوسكط حسكابي قيمتكن ) لجكدولكمكا يبكين ا

 وجود أهمية كبيرة لجميع هذه األسباب التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية.

 األهمية: درجة حيث تم استخداظ التدريج التالي للداللة على متوسطات استجابات أفراد العينة على

 ( المتوسط الحسابي ودرجة األهمية8جدول )

 درجة األهمية المتوسط الحسابي

 كبيرة جدا فما فوق 3.7

 كبيرة 3.7الى أقل من  1.3من 

 متوسطة 1.3الى أقل من  7.2من 

 قليلة 7.2الى أقل من  3.2من 

 قليلة جدا 3.2أقل من 

 

 :دفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االميةلتي تهم األسباب اوفيما يلي عرضا تفصيلياً أل

 

 األسباب التربوية التي تدفع الدارسين للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية:

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حكول األسكباب 

 ع الدارسين للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:ي تدفالتربوية الت

 (9جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة

 حول األسباب التربوية التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية 

 لفقرةا مرقال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 األهمية

الترتي

 ب

 محتوى الكتب غير مناسب للدارسين. 3
كبيرة  1.233 3.22

 جدا
3 

 عدظ التقارب في العمر بين الدارسين في المركز. 3
كبيرة  1.932 3.22

 جدا
7 

 وقت الدواظ في المركز غير مناسب للدارسين. 2
كبيرة  1.912 3.31

 جدا
1 

 عدظ قياظ المشرفين  التربويين بمتابعة المركز بشكل مستمر. 2
1.92 1.272 

 3 كبيرة
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 لفقرةا مرقال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 األهمية

الترتي

 ب

 المركز. والتبريد فيال تتوفر وسائل التدفئة  2
1.97 1.222 

 2 كبيرة

 طرق التدريس المستخدمة ال تراعي الفروق الفردية. 7
7.22 3.133 

 2 متوسطة

 متنوعة. يستخدمون أساليب تدريسال المعلمون  9
7.21 3.311 

 2 متوسطة

 .اً مريحليس األثاث في غرفة المركز  2
7.22 3.121 

 2 قليلة

 الكتب والقرطاسية غير متوفرة للدارسين. 31
7.71 3.193 

 9 قليلة

 مناسبة. المركز غيرمعاملة المعلمين للدارسين في  1
7.11 3.131 

 31 قليلة

 المتوسط العاظ 
1.12 1.122 

  متوسطة 

 

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حول األسباب التربوية التي تدفع الدارسين للتسرب 9بين الجدول )وي

( على درجات 2، 3، 3(، حيث حصلت الفقرات )3.22 – 7.11من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية تراوحت قيمها بين )

لتي تنص على " محتوى الكتب غير مناسب للدارسين " حيث حصلت على أعلى ( وا3ها الفقرة رقم )أهمية كبيرة جدا كان أعال

( 9، 7( على درجات أهمية كبيرة، بينما حصلت الفقرتان )2، 2(، في حين حصلت الفقرتان )3.22متوسط حسابي وقيمتن )

والتي تنص على " معاملة ( 1ناها الفقرة رقم )على درجات أهمية متوسطة، وباقي الفقرات على درجات أهمية قليلة كان أد

 ،(7.11المعلمين للدارسين في المركز  غير مناسبة " حيث حصلت على أقل متوسط حسابي وقيمتن )

وتشير النتائج المتعلقة بهذه الفقرات إلى وجود مجموعة من األسباب التربوية التي تؤدي إلى تسرب الدارسين من  

سباب هي عدظ مناسبة محتوى الكتب للدارسين حيث ال تلبي احتياجاتهم ورغباتهم األمية وأهم هذه األمراكز تعليم الكبار ومحو 

مما يؤثر سلباً على التزامهم بالدواظ في المراكز، كما تشير الفقرات إلى سبب أخر من أسباب تسرب الدارسين وهو التباين في 

ث يوجد دارسين مختلفين بالعمر ومختلفين كذلع أ الصفوف المجمعة حيأعمار الدارسين حيث تعمل مراكز تعليم الكبار على مبد

تسرب الدارسين من المراكز لعدظ االنسجاظ مع الدارس اآلخر الذي يكبره أو يصغره بفارق  إلىبالمستوى الدراسي مما يؤدي 

ت ز وهو عدظ مناسبة وقعمري كبير، كما يتضح لنا من خالل الفقرات أعاله بروز سبب أخر لتسرب الدارسين من المراك

الدواظ للدارسين حيث تحدد التعليمات واألسس فترة معينة لتنفيذ الحصص في المركز وقد ال تتناسب هذه الفترة مع أوقات فراغ 

 الدارسين مما يستوجب مرونة أكثر في تحديد موعد الدواظ.

رة الجوانب السلبية في ل مستمر يؤدي إلى كثعدظ متابعة المشرفين التربويين للمراكز بشك الفقرات أنويتضح كذلع من 

ى واقع العملية التعليمية المركز حيث أن المعلم والدارس بحاجة إلى هذه الزيارات لتقييم الدارسين والمعلمين والوقوف عل

 وإرشاد الدارسين وتعزيز النواحي االيجابية ومعالجة النواحي السلبية لدى الدارسين والمعلمين.  التعلمية
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للتسرب من المراكز ضعف البيئة الصفية حيث ال تتوفر وسائل التدفئة  الدارسينب التي تدفع يبرز من ضمن األسبا كما

 المركز. فيوالتبريد في المركز مما يؤدي لتسرب الدارسين وخصوصاً في فصل الشتاء بسب البرد القارص 

ذلع استخداظ ، وكرسينوق الفردية بين الداعاة الفرالمعلمين ومرا قبلطرق التدريس المستخدمة من بخصوص أما 

 في التدريس فهي تؤثر بشكل متوسط في تسرب الدارسين من المراكز.  األساليب المتنوعة

د ما وكذلع إلى ح يعتبر مناسبفي غرفة المركز كما يتضح لنا من خالل الفقرات المتعلقة بالبعد التربوي أن األثاث 

، وهذه األمور ال تعتبر مناسبةالمركز المعلمين للدارسين في معاملة  ، وكذلعوبشكل مجاني سية والكتب للدارسينتتوفر القرطا

 .تدفع الدارسين للتسرب من المراكز األسباب التيتعتبر من 

يكدل علكى أن  متوسطة، وهذا( ودرجة أهمية 1.12كما يبين الجدول حصول اجمالي الفقرات على متوسط حسابي قيمتن )

درجات أهمية كبيرة أو كبيرة جدا( تمثل أهكم األسكباب التربويكة التكي تكدفع الكدارس للتسكرب  لية )والتي حصلت علىالفقرات التا

 من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية:

 .محتوى الكتب غير مناسب للدارسين 

 .عدظ التقارب في العمر بين الدارسين في المركز 

 .وقت الدواظ في المركز غير مناسب للدارسين 

 بمتابعة المركز بشكل مستمر. المشرفين التربوييندظ قياظ ع 

 المركز. والتبريد فيتوفر وسائل التدفئة  عدظ 

 

 األسباب االجتماعية التي تدفع الدارسين للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية:

نة حكول األسكباب جابات أفراد العيولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الست

 االجتماعية التي تدفع الدارسين للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:

 (22جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة

 راكز تعليم الكبار ومحو االميةدارس للتسرب من محول األسباب االجتماعية التي تدفع ال 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 األهمية

الترتي

 ب

32 
عدظ توفر حضانة في مركز تعليم الكبار ومحو األمية يحول دون 

 حضور الدارسات األمهات. 
3.22 1.912 

كبيرة 

 جدا
3 

 3.171 3.33 ز. لمركإلى االدارس االلتزامات العائلية تعيق حضور  37
كبيرة 

 جدا
7 

 1 كبيرة 1.237 3.39 الظروف الصحية للدارس تحول دون حضوره أحياناً. 33

 3 كبيرة 3.323 3.31 لمركز. إلى اللحضور  عائقاً للدارسالمناسبات االجتماعية تشكل  32
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 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 األهمية

الترتي

 ب

 2 كبيرة 1.971 1.22 األعمال المنزلية تحول دون حضور الدارس إلى المركز. 32

 2 كبيرة 1.922 1.22 عدظ توفر وقت فراع لدى الدارسين للحضور إلى المركز. 32

33 
الزوه أو الزوجة واألبناء ال يشجعون الدارس للذهاب إلى مركز 

 تعليم الكبار ومحو األمية. 
 2 كبيرة 1.922 1.22

 2 متوسطة 3.717 7.22 بالخجل. بالمركز تشعرهالتحاقن بمعرفة أقارب وجيران الدارس  31

  كبيرة  1.321 1.93 المتوسط العاظ 

 

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حول األسباب االجتماعية التي تدفع الدارسين 31ويبين الجدول )

( على 37، 32(، حيث حصلت الفقرتان )3.22 – 7.22تراوحت قيمها بين )وللتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية 

( والتي تنص على " عدظ توفر حضانة في مركز تعليم الكبار ومحو األمية 32أهمية كبيرة جدا كان أعالها الفقرة رقم )درجات 

(، في حين حصلت الفقرات ) 3.22يحول دون حضور الدارسات األمهات " حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي وقيمتن )

( والتي تنص على " معرفة أقارب وجيران 31الفقرة رقم ) بيرة، بينما حصلت( على درجات أهمية ك33، 32، 32، 32

 ( ودرجة أهمية متوسطة.7.22التحاقن بالمركز  تشعره بالخجل " على أقل متوسط حسابي وقيمتن )بالدارس 

تعليم نالحظ من الفقرات أعاله بروز مجموعة من األسباب االجتماعية التي تؤثر على تسرب الدارسين من مراكز 

، كما درة الدارسات األمهات على الحضورمما يؤدي إلى عدظ قمركز العدظ توفر حضانة في و األمية ومن أهمها الكبار ومح

 تعتبر من األسباب الرئيسية في تسرب الدارسين من المراكز.االلتزامات العائلية أن 

المناسكبات االجتماعيكة  األحيكان، كمكا أن بعكض حضكوره فكيالظروف الصحية للدارس تحكول دون كما تظهر النتائج أن 

إلكى  ينحضكور الدارسكفهكي تكؤثر بشككل كبيكر علكى األعمال المنزلية ، أما فيما يتعلق بلمركزا ىللحضور إل عائقاً للدارستشكل 

 المركز.

عكدظ  كمكا أن للمركز،يؤثر بشكل سلبي على حضور الدارسين مما عدظ توفر وقت فراع لدى الدارسين ويتضح كذلع ان 

)الزوه أو الزوجكة واألبنكاء( يكؤثر بشككل سكلبي لكدى الدارسكين ويضكعف مكن عكزيمتهم باالسكتمرار فكي الحضكور  تشجيع األهل

 .للمركز

بمراكز تعلكيم الكبكار ومحكو األميكة )ثقافكة  بسبب التحاقنأما فيما يتعلق بشعور الدارس الكبير بالخجل من أقاربن وجيرانن 

، الكتعلم بكالكبروأفكراده تجكاه المجتمعي  في الوعي متوسطة مما يدل على تحسن ا على درجة أهميةالعيب( تظهر النتائج حصوله

 وانحسار ثقافة العيب إلى حد ما.

يكدل علكى أن  كبيكرة، وهكذا( ودرجكة أهميكة 1.93كما يبين الجدول حصول اجمالي الفقرات على متوسكط حسكابي قيمتكن )

و كبيرة جدا( تمثل أهم األسباب االجتماعية التي تدفع الدارس للتسكرب ات أهمية كبيرة أالفقرات التالية )والتي حصلت على درج

 من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية:
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  .عدظ توفر حضانة في مركز تعليم الكبار ومحو األمية يحول دون حضور الدارسات األمهات 

  .االلتزامات العائلية تعيق حضور الدارس للمركز 

 حضوره أحياناً. للدارس تحول دون الظروف الصحية 

  للحضور للمركز.  عائقاً للدارسالمناسبات االجتماعية تشكل 

 .األعمال المنزلية تحول دون حضور الدارس إلى المركز 

 .عدظ توفر وقت فراع لدى الدارسين للحضور إلى المركز 

 بار ومحو األمية.الزوه أو الزوجة واألبناء ال يشجعون الدارس للذهاب إلى مركز تعليم الك  

 

 األسباب االقتصادية التي تدفع الدارسين للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية:

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حكول األسكباب 

 المية، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:يم الكبار ومحو ااالقتصادية التي تدفع الدارسين للتسرب من مراكز تعل

 (22جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة

 حول األسباب االقتصادية التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

راف االنح

 المعياري

ة درج

 األهمية

الترتي

 ب

 صعوبة تنقل الدارسين من بيوتهم إلى المركز. 39
كبيرة  3.129 3.31

 جدا
3 

77 
تحول دون التزامن بالدواظ بمركز تعليم  ينظروف عمل الدارس

 الكبار.

كبيرة  3.117 3.33

 جدا
7 

 .ينبعد المركز عن مكان سكن الدارس 73
كبيرة  3.729 3.71

 جدا
1 

 مادية. على حوافز نوال يحصل الدارس 71
1.21 3.113 

 3 كبيرة

 المواسم الزراعية تجبر الدارسين على االنقطاع عن الدراسة.  71
7.19 1.232 

 2 قليلة

 تكريمهم. ال يتم  ونالمميز ونالدارس 73
3.32 1.223 

 2 قليلة جدا

 المتوسط العاظ 
1.12 1.222 

  متوسطة 

 

جموعككة مككن األسككباب التككي تككؤثر علككى حضككور الككدارس إلككى المراكككز وتدفعككن رات أعككاله بككروز مويتضككح مككن نتككائج الفقكك

، حيكث ال تتكوفر وسكائل مواصكالت مناسكبة لنقكل الدارسكين صعوبة تنقل الدارسين من بيكوتهم إلكى المرككز وأهمها:للتسرب منها 

 من المراكز. إلى مراكزهم وهي في الغالب بعيده عن مراكز سكنهم مما يؤدي إلى تسربهم 
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وتككداخل أوقككات العمككل وأوقككات الككدواظ الرسككمي بككالمركز تككؤثر علككى حضككور  ظككروف عمككل الككدارسيتضككح لنككا أن  كمككا

الدارسين حيث أنهم سيفضلون البقاء بالعمل على الذهاب للمركز وذلع لحاجتهم الماسة للعمل وكسب الرزق مما يدفع الدارسكين 

 إرادتهم.للتسرب من المركز رغم 

سككرب الدارسككين وهككو عككدظ حصككولهم علككى حككوافز ماديككة ممككا يفتككر مككن عككزيمتهم ويقلككل مككن أخككر لت بكككذلع سككب ويبككرز

 حضورهم للمراكز حيث أن حضورهم لن تكلفة مالية من حيث التنقل من مكان سكنهم أو عملهم إلى مركز تعليم الكبار. 

يكدل علكى أن  متوسطة، وهذا( ودرجة أهمية 1.12كما يبين الجدول حصول اجمالي الفقرات على متوسط حسابي قيمتن )

الفقرات التالية )والتي حصلت على درجات أهمية كبيرة أو كبيرة جدا( تمثل أهم األسباب االقتصادية التي تدفع الدارس للتسكرب 

 :االميةمن مراكز تعليم الكبار ومحو 

 .صعوبة تنقل الدارسين من بيوتهم إلى المركز 

 دواظ بمركز تعليم الكبار.دون التزامن بال تحول ينظروف عمل الدارس 

 ينبعد المركز عن مكان سكن الدارس. 

 مادية.  على حوافز ونال يحصل الدارس 

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل تختلف األسباب والدوافع للدارسين باختالف العمر والحالة االجتماعية؟

 حسب الجنس:

عينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد العينة حول اظ اختبار "ت" للعن هذا السؤال تم استخد ولإلجابة

 ـر الجنس، وكانت النتائج كما يلي:لمتغياألسباب والدوافع للدارسين تبعا 

 

 (20جدول رقم )

 نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق

 ـر الجنسلمتغين تبعا والدوافع للدارسيفي استجابات أفراد العينة حول األسباب  

 العدد الجنس البعد
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الداللة

 األسباب التربوية 
 1.223- 1.232 1.17 13 ذكر

  

393 

  

1.213 

 1.722 1.12 329 أنثى  

 األسباب االجتماعية
 2.392- 1.223 1.21 13 ذكر

  

393 

  

1.111 

 1.772 3.11 329 أنثى  

 األسباب االقتصادية 
 1.129 1.933 1.19 13 ذكر

  

393 

  

1.231 

 1.212 1.13 329 أنثى  
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أسباب تسرب 

 الدارسين ككل

 1.379- 1.219 1.31 13 ذكر

  

393 

  

1.117 

 1.733 1.22 329 أنثى  

 

( في محور األسباب االجتماعية واألسباب ككل، 1.12من )لداللة كانت أقل ( أن قيم مستويات ا37يتضح من الجدول )

واألسباب ككل التي تدفع  األسباب االجتماعية وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول

ين أن هذه الفروق سطات الحسابية تبالدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية تعزى لمتغير الجنس، ومن المتو

كانت لصالح االناث، وهذا يدل على أن الدارسات اعتبرن ان األسباب االجتماعية واألسباب ككل تدفع للتسرب من مراكز تعليم 

 من الدارسين. أكثرومحو االمية  الكبار

س للتسرب من مراكز التي تدفع الدار بينما تشابهت استجابات الدارسين والدارسات حول األسباب التربوية واالقتصادية

 تعليم الكبار ومحو االمية.

 

 حسب العمر:

( لمعرفة داللة الفروق في استجابات Kruskal-Wallsعن هذا السؤال تم استخداظ اختبار "كروسكال ويلز" ) ولإلجابة

 يلي:  ـر العمر، وكانت النتائج كمالمتغيأفراد العينة حول األسباب والدوافع للدارسين تبعا 

 

 (23) جدول رقم

 نتائج اختبار كروسكال ويلز لداللة الفروق 

 ـر العمرلمتغيفي استجابات أفراد العينة حول األسباب والدوافع للدارسين تبعا  

 العدد العمر المحور
متوسط 

 الرتب

كروسكال 

 ويلز

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 األسباب التربوية 

 1.217 1 3.227 311.12 33 73الى  32من 

       93.23 31 13الى  72من 

       313.93 93 33الى  12من 

       29.77 32 فأكثر 32

 األسباب االجتماعية

 1.731 1 3.391 22.32 33 73الى  32من 

       97.19 31 13الى  72من 

       99.33 93 33الى  12من 

       311.22 32 فأكثر 32
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 ية األسباب االقتصاد

 1.237 1 3.222 22.32 33 73الى  32من 

       317.29 31 13الى  72من 

       99.13 93 33الى  12من 

       91.31 32 فأكثر 32

الدارسين أسباب تسرب 

 ككل

 1.121 1 2.211 21.72 33 73الى  32من 

       93.71 31 13الى  72من 

       312.37 93 33الى  12من 

       29.12 32 أكثرف 32

 

( في جميع محاور الدراسة، وهذا يدل على عدظ 1.12( أن قيم مستويات الداللة كانت أكبر من )31يتضح من الجدول )

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول األسباب التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار 

يدل على تشابن استجابات أفراد العينة حول األسباب التي تدفع الدارس للتسرب من غير العمر، وهذا ومحو االمية تعزى لمت

 مراكز تعليم الكبار ومحو االمية مهما اختلفت أعمارهم.

 حسب الحالة االجتماعية:

روق في استجابات ( لمعرفة داللة الفKruskal-Wallsولالجابة عن هذا السؤال تم استخداظ اختبار "كروسكال ويلز" )

 ـر الحالة االجتماعية، وكانت النتائج كما يلي: لمتغيأفراد العينة حول األسباب والدوافع للدارسين تبعا 

 

 (24جدول رقم )

 نتائج اختبار كروسكال ويلز لداللة الفروق 

 ةـر الحالة االجتماعيلمتغيفي استجابات أفراد العينة حول األسباب والدوافع للدارسين تبعا  

 العدد االجتماعيةالحالة  المحور
متوسط 

 الرتب

كروسكال 

 ويلز

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 األسباب التربوية 

 1.233 1 1.273 93.12 72 أعزب

       92.11 331 متزوه

       317.92 32 مطلق

       22.11 31 أرمل
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 األسباب االجتماعية

 1.711 1 3.217 317.93 72 أعزب

       97.31 331 همتزو

       333.22 32 مطلق

       371.72 31 أرمل

 األسباب االقتصادية 

 1.312 1 2.219 99.91 72 أعزب

       97.73 331 متزوه

       332.12 32 مطلق

       377.31 31 أرمل

الدارسين أسباب تسرب 

 ككل

 1.121 1 2.227 93.27 72 أعزب

       97.23 331 متزوه

       311.23 32 مطلق

       312.22 31 أرمل

 

( في جميع محاور الدراسة، وهذا يدل على عدظ 1.12( أن قيم مستويات الداللة كانت أكبر من )33يتضح من الجدول )

ليم الكبار وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول األسباب التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تع

االمية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية، وهذا يدل على تشابن استجابات أفراد العينة حول األسباب التي تدفع الدارس ومحو 

 للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية مهما اختلفت حالتهم االجتماعية.

 

 األمية؟ن من مراكز تعليم الكبار ومحو نسب تسرب الدارسيالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: كيف يمكن أن نحد ونقلص من 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السكتجابات أفكراد العينكة حكول الحلكول 

نكت م فكي األردن، وكاتعليم الكبار ومحو االمية في مكديريات التربيكة والتعلكي من مراكزالمقترحة للحد من نسب تسرب الدارسين 

 النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:
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 (25جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول

 مراكز تعليم الكبار ومحو االمية ة للحد من نسب تسرب الدارسين من الحلول المقترح

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

درجة 

 األهمية

الترتي

 ب

72 
حضانة لألمهات في مركز تعليم الكبار ومحو  المهم توفيرمن 

 األمية.
3.21 1.291 

كبيرة 

 جدا
3 

 1.229 3.22 من الضروري توفير بدل مواصالت للدارسين. 11
كبيرة 

 جدا
7 

79 
من المهم تعديل مواعيد الدواظ بالمركز بما يتناسب مع أوقات 

 الدارسين.
3.22 1.272 

كبيرة 

 اجد
1 

 1.211 3.21 من المهم تكريم الدارسين المميزين في المراكز. 13
كبيرة 

 جدا
3 

 1.212 3.19 .دارسين حسب فئاتهم العمريةمن المهم تصنيف ال 72
كبيرة 

 جدا
2 

72 
 جيرانن وأصدقاءهالملتحق بالمركز الدارس  أن يشجعالمهم من 

 مية.األميين لاللتحاق بمركز محو األ
3.12 1.919 

كبيرة 

 جدا
2 

 2 كبيرة  3.122 1.27 الدواظ في المركز.  للدارس خاللمن الضروري توفير وجبة طعاظ  72

 1.232 3.33 المتوسط العاظ 
كبيرة 

 جدا 
 

 

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حول الحلول المقترحة للحد من نسب تسرب 32ويبين الجدول )

(، 3.21 – 1.27تعليم الكبار ومحو االمية في مديريات التربية والتعليم في األردن تراوحت قيمها بين )ارسين من  مراكز الد

( والتي تنص 72( على درجات أهمية كبيرة جدا كان أعالها الفقرة رقم )72، 72، 13، 79، 11، 72حيث حصلت الفقرات )

ومحو األمية " حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي وقيمتن  ركز تعليم الكبارعلى " من المهم  توفير حضانة لألمهات في م

( والتي تنص على " من الضروري توفير وجبة طعاظ للدارس  خالل الدواظ في 72(، في حين حصلت الفقرة رقم )3.21)

 ( ودرجة أهمية كبيرة.1.27المركز " على أقل متوسط حسابي وقيمتن )

ن ال بكد مكن وضكع مجموعكة مكن المقترحكات التكي يمككن تطبيقهكا بحيكث تحكد الفقرات أعكاله أنكويتضح لنا من خالل نتائج 

  الحلول:وتقلل من مشكلة تسرب الدارسين من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية ومن أبرز هذه 

 توفير حضانة لألمهات في مركز تعليم الكبار ومحو األمية. -

مجتمكع المحلكي بتكوفير المنظمات الدوليكة ومؤسسكات ال تم من خالل توجين، ويمكن أن يتوفير بدل مواصالت للدارسين -

 وزارة التربية والتعليم. ةبنود ميزاني، في ضوء عدظ توفر المخصصات المالية في بدل مواصالت

 تعديل مواعيد الدواظ بالمركز بما يتناسب مع أوقات الدارسين. -

 تكريم الدارسين المميزين في المراكز. -

  .عمريةين حسب فئاتهم التصنيف الدارس -
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األميين لاللتحكاق بمراككز محكو األميكة، وهكذا  نن وأصدقاءهجيرابتشجيع أهمية وضرورة قياظ الدارس الملتحق بالمركز  -

 يستوجب التركيز من قبل المعلمين لزرع هذه القناعة في ذهن الدارس الملتحق بالمركز.

 مركز.الدواظ في ال فترة للدارس خاللتوفير وجبة طعاظ  -

يكدل علكى  جكدا، وهكذا( ودرجة أهميكة كبيكرة 3.33لجدول حصول اجمالي الفقرات على متوسط حسابي قيمتن )كما يبين ا

تعليم الكبكار ومحكو االميكة فكي مكديريات  من مراكزأن جميع هذه الفقرات تمثل الحلول المقترحة للحد من نسب تسرب الدارسين 

 التربية والتعليم في األردن.

 

  التوصيات:

 وى الكتب الخاصة ببرنامج تعليم الكبار ومحو األمية والعمل على تطويرها.مراجعة محت .3

 تصنيف الدارسين حسب فئاتهم العمرية.  .7

 تعديل مواعيد الدواظ بالمركز بما يتناسب مع أوقات الدارسين. .1

محكو األميكة وتعلكيم الكبكار  ككزتفعيل دور المشرف التربوي والتأكيد على ضرورة قيامن بزيكارات ميدانيكة لمتابعكة مرا .3

 وتقييم الدارسين والمعلمين. 

 في فصل الصيف. الشتاء والتبريدتحسين البيئة التعليمية المادية للمراكز من حيث توفير وسائل التدفئة في فصل  .2

 توفير حضانة للدارسات لألمهات في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية. .2

مككن المنظمككات الدوليككة  التربيككة والتعلككيمل شككركاء وزارة بككدل نقككدي مككن خككال تككوفير وسككائل للمواصككالت للدارسككين أو .2

 الداعمة للبرامج التعليمية. 

 توفير وجبة طعاظ للملتحقين ببرنامج تعليم الكبار ومحو االمية.  .2

 مية وبشكل دوري. تكريم الدارسين المتميزين في مراكز تعليم الكبار ومحو األ .9

لاللتحكاق بمراككز محكو األميكة، وهكذا األميين من أصكدقائهم وجيكرانهم  على حشدكز ابالمر الدارسين الملتحقينتشجيع  .31

 يستوجب التركيز من قبل المعلمين لزرع هذه القناعة في ذهن الدارس الملتحق بالمركز.

 

 : المصادر والمراجع

اء الحمدانية، و األمية في قض(: "صعوبات الدارسين والمعلمين والمشرفين في مشروع مح3922إبراهيم، يوسف ) -

 وحلولهم المقترحة لها"، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بغداد، العراق. 

(: "جدوى برامج محو األمية: دراسة من وجهة نظر الدارسين والدارسات بالمملكة 3991الحميدي، عبد الرحمن ) -

 العربية السعودية"، السعودية.

رنامج محو األمية في محافظتي مسقط وظفار وسبل تطويره من معوقات تطبيق ب(: "7137الصعيري، ناصر ) -

 (، سوريا.3(، العدد )72وجهة نظر القائمين علين "دراسة ميدانية تحليلية""، رسالة دكتوراة، مجلة جامعة دمشق، المجلد )

هة نظر اإللزامي من وج(: "المشكالت التي تعترض سير العمل في ميدان محو األمية 3929المنصوري، محسن ) -

 الدارسين والعاملين فين في القطر العراقي"، العراق. 
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"مشكالت مراكز محو األمية في محافظة ميسان من وجهة نظر العاملين فيها"، مجلة كلية (: 3923جاسم، شاكر ) -

 (، العراق. 2التربية، جامعة البصرة، العدد )

حو األمية وتعليم الكبار من وجهة نظر الدارسين سين في مراكز م(: "أسباب تسرب الدار3922حمادنة، أديب ) -

 والعاملين فيها"، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، األردن. 

(: "العوامل المؤثرة على تسرب األميين من مراكز محو األمية، دراسة ميدانية بمركز أسيوط". 3999سيد، أسامة ) -

 رسالة ماجستير، جامعة أسيوط، مصر.  

(: "المشكالت التي واجهها الدارسون في مراكز محو األمية من وجهة نظرهم في محافظة 7111)صوالحة، فاطمة  -

 إربد"، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، األردن.

(: "التحديات التي تواجن مشروع محو األمية في محافظة بابل 7132العويدي، عبد األمير رباط، وعلوان، حسين ) -

 .1، العدد 71ل، العلوظ اإلنسانية، المجلد مجلة جامعة باب"، 7137-7131

(: "مسح وتصنيف المشكالت التي تواجن مراكز محو األمية وتعليم الكبار في محافظة 3923منصور، حمزة ) -

 العاصمة من وجهة نظر الدارسين والعاملين"، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، األردن. 
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 في المجتمع شرعية الوجود الديمقراطي

Legitimacy of Democratic Existence in Society 

 

 عالونةعبد المجيد نايف أحمد  الباحث الدكتور/

 فلسطين ،رام هللا ،وباحث في مجال العلوم االجتماعية أستاذ علم االجتماع

 @yahoo.coma_dr.abedEmail:  

 

 :الملخص

اض حيث تم ذلك من خالل استعر في داخل المجتمع، لديمقراطيللنظام اتوضيح شرعية الوجود لقد هدف هذا البحث إلى        

عالقة الثقافة السياسية والثقافة في ظل النظام الديمقراطي، مفهوم توضيح  :وكان من أهمها عدد من المواضيع المتعلقة به

أنواع الثقافات في ظل النظام ور وبخاصةً منظمات المجتمع المدني، والجماهييمقراطية في النظام السياسي ة الدبالتنمي

 أوجه السيادةولسيادة في ظل النظام الديمقراطي، واالنظام الديمقراطي،  ظل الثقافة السياسية والنخبة الحاكمة فيو، الديمقراطي

بشقيها خصائص السيادة و، من حيث التطبيق والمضمونو مظاهر السيادة األوجه األساسية للسيادة أو، من حيث الشكل

مقارنة بين ومن حيث وجود النظام الديمقراطي،  والقانونية السياسيةمميزات السيادتين و، "القانونية والشعبية" من حيث تأثيرها

التعددية و، في النظام الديمقراطي الحريةواالجتماعية في النظام الديمقراطي، الطبقات و، والقانونية""السياسية  السيادتين

، وقد أنهى الباحث بحثه بخالصة أوصى بها بضرورة االلتزام بالمواضيع التي تم لتحول الديمقراطيكمقدمة لعملية االسياسية 

 . المجتمع تحوالً ديمقراطياً حقيقي أفراد أراداستعراضها اذا 

 

 . ، الحرية، التعددية، مظاهرها، تأثيرها، ميزاتهاأنواعهااطية: الثقافة السياسية الديمقر :الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 

        This research aimed to clarify the legitimacy of the existence of the democratic system 

within society, as this was done by reviewing a number of issues related to it, the most important 

of which were: clarifying the concept of culture under the democratic system, and the 

relationship of political culture with democratic development in the political system and the 

masses, especially civil society organizations. The types of cultures under the democratic system, 
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the political culture and the ruling elite under the democratic system, sovereignty under the 

democratic system, the aspects of sovereignty in terms of form,  

The basic aspects of sovereignty or the manifestations of sovereignty in terms of application and 

content, and the characteristics of sovereignty in its two parts, both legal and popular, in terms of 

their impact. The advantages of political and legal sovereignty in terms of the existence of the 

democratic system, and a comparison between the two "political and legal" sovereignty, social 

classes in the democratic system, freedom in the democratic system, and political pluralism as an 

introduction to the process of democratic transformation. If members of society want a real 

democratic transformation. 

Keywords: Democratic political culture: its types, manifestations, influence, characteristics, 

freedom, and pluralism. 

 

 المقدمة: 

حتى يتمتع هذا النظام  تفا االوبخاصةً الثقافة في ظل وجود النظام الديمقراطي درجة من  طلب الثقافة السياسية الموجودةتت      

في وجوده وحكمه. كما ترتبط الثقافة السياسية الديمقراطية بالمطالب السياسية القائمة على الحرية والتي  باالستقرارالسياسي 

سات النظام السياسي الديمقراطي وذلك بطريقتين وهما: وضع الثقافة السياسية الديمقراطية لإلطار الذي توضع فيه السيا يواجها

مطلوب من مهام الحكومة القائمة وما ليس من مهامها في المجاالت  ما هوحدد العامة التي يتم الحكم من خاللها وهي بذلك ت  

حدد الطر  الشرعية المختلفة وهي المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، كما أن الثقافة السياسية الديمقراطية ت  

كما تكتسب الثقافة السياسية  .( 58 - 53م، ص ص 4891 ،عبد المطلب غانم) الب السياسية األخرىالالزمة لصنع المط

وفر أحد المداخل لفهم وتفسير كيفية تشكيل وعمل مختلف المؤسسات السياسية الديمقراطية أهميتها في أي مجتمع من حيث أنها ت  

 (.31م، ص  0222)هويدا عدلي،  القائم واالجتماعية واالقتصادية في ظل الوجود للنظام الديمقراطي

شتركاً بين مختلف الفئات مفهوم الثقافة وبخاصة بنوعها السياسي الديمقراطي في حد ذاته يعني أن هناك شيئاً م   إن    

سياسية هي إطار كافل للتشارك بين المواطنين في التوجهات المتنوعة ومن ضمن التوجهات للثقافة ال ) * ( االجتماعية، فالثقافة

"الديمقراطية" التي ترتبط برضا الناس عن الحياة الشخصية والرضا السياسي الديمقراطي أيضاً والثقة المتبادلة بينهم في 

عتبر العالقات االجتماعية السائدة ومساندة النظام االجتماعي القائم، باإلضافة إلى أن المجتمعات التي تسود فيها هذه التوجهات ت  

 مقارنةً بغيرها من المجتمعات التي تفتقر لذلك االستقرارولذلك يسود فيها  ،طبقة للديمقراطية بشكل أكثرم  من المجتمعات ال

 (. 35 – 33)هويدا عدلي، مرجع سابق، ص ص 

                                                 
 Cultureالثقافة:   ) * (

قوم حياة اجتماعية في المجتمع بمعنى الكلمة إال إذا مضت وهي: ))ما يسود المجتمع من عادات وتقاليد ونظم معيشية واحدة إذ ال ت

فترة طويلة توحدت فيها مشاعر األفراد وأذواقهم وتشابهت ميولهم وأصبحت لهم لغة واحدة وتاريخ طويل مشترك ينفعلون به 

مقدمة في علم السياسة،  وبأحداثه فذلك هي الثقافة بمعنى طريقة الحياة المعاشة في المجتمع((. )المصدر: يحيى أحمد الكعكي،

 ( .92م، ص 4895بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، د . ط، 
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 كما أن الثقافة السياسية الديمقراطية هي التي تعمل على تشكيل القواعد الخاصة بالنظام السياسي الديمقراطي حيث أنه من      

فعندما  ،( 55  - 55م، ص ص 4895)ج . س . هيرسون،  الممكن، أو المحتمل، الربط بين القيم الموجودة والسلوك المطبق

يتقدم الطفل بالسن فنجد أن أنماط التفكير لديه تشتد وتقوى عن طريق مكان العمل والجماعات المختلفة التي له عالقة بها في 

ورة تتزايد في األهمية، عن طريق اآلخرين، وعلى هذا النحو، تنتقل الثقافة االجتماعية المجتمع الذي يوجد فيه وأيضاً، وبص

ية التي يمكن التي تتسع باتساع وعاء المجتمع ككل خالل األجيال المتعاقبة، وعلى هذا النحو أيضاً، نجد أن الجماعات الثانو

. س . هيرسون، مرجع  ج)يجياً الى نسيج الثقافة الموجودة طور كل منها عوامل مختلفة تضيفها تدر، قد ت  تمييزها في المجتمع

من هنا يظهر وجود العالقة بين المؤسسات غير الحكومية وتنمية الثقافة الديمقراطية لدى مختلف فئات ف(، 15سابق، ص 

 المجتمع. 

 

 أهداف البحث: 

 تتمثل أهداف هذا البحث بكل مما يلي: 

 ظام الديمقراطي في داخل المجتمعات المطبقة له. توضيح شرعية الوجود للنالعمل على  – 4

 وما يتعلق بها من أمور متعددة.  ،العمل على توضيح مفهوم الثقافة في ظل النظام الديمقراطي داخل المجتمعات – 0

 . ق بها في داخل المجتمعوما يتعل ،العمل على توضيح السيادة في ظل النظام الديمقراطي وأنواعها – 5

التعددية السياسية في ظل وجود النظام الديمقراطي في داخل والطبقات االجتماعية والحرية طبيعة يح على توض العمل – 1

 المجتمعات.  

 

 أهمية البحث:

 كل مما يلي: مة العلمية والعملية بفي المساههذا البحث تتمثل أهمية 

شرعية الوجود لت في هذا البحث بمن حالة الرضا لدى الجماهير والتي تمث يتعلق بالنظام الديمقراطي إظهار ما – 4

  الديمقراطي. 

لنظام الوجود لالالزمة من اجل لتمييز ا درجة تحديد مدى المساهمة ألنواع الثقافات المتعددة وبأشكالها المتنوعة في – 0

 من العدم.  الديمقراطي

 مقارنة بغيرة.  النظام الديمقراطيوجود ظل  وطريقة تأثيرها فيالسيادة معرفة أنواع  – 5

 باإلضافة الى كيفية وجود وتقبل العمل ضمن موضوع ،أشكال الحريات المختلفةو ،الطبقات االجتماعية إظهار أنواع – 1

 . النظام الديمقراطيالمعبرة بشكل صحيح عن وجود  التعددية السياسية

 

 الثقافة في ظل النظام الديمقراطي:مفهوم   - 2

المعنى ك الشق من الثقافة العامة في المجتمع المتعلق بظاهرة السلطة الحاكمة، وبهذا رفت بأنها ذلإن الثقافة السياسية ع         

 كأحدالثقافة السياسية ثقافة فرعية في إطار ثقافة المجتمع العامة بحسب هذا التعريف لها، فهذا يعني أن الثقافة السياسية  تصبح

 ،تتفق أو تتنافر مع الثقافة العامة العوامل األساسية المؤثرة على النمو والتحول الديمقراطي قد
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والسلوك السياسي الموجود  األدراكوذلك وفقاً لطريقة حكم النخبة الموجودة، كما أن للثقافة السياسية دوراً كبيراً في تشكيل  

ة ألخرى خر ومن فئعلى الرغم من اختالفها من مجتمع آل األخرىبالنسبة لمختلف المستويات من الحكومة الى شرائح المجتمع 

كما تأتي دراستها متوافقة مع مدى القيم الحديثة  .والخاضعة في ذلك لدراسة الديناميات المتعلقة بالتغير الثقافي واالجتماعي، فيه

عدين وقد تمت اإلشارة هنا الى أن المقارنة التي تخضع لها دراسة الثقافة السياسية تنبع من ب   ،من التقدم والتحرر والديمقراطية

 وهما:  نأساسيي

المقارنة القائمة على أساس التجانس أي مقارنة الدول العربية بدول العالم المشابهة لها وهي دول العالم الثالث نفسها أو  -4

 الدول النامية. 

وذلك لمعرفة مدى وجود  مالية،أو الدول المتقدمة أو الدول الرأس األولمقارنتها بالمجتمعات الصناعية وهي دول العالم  -0

والحرية والعدالة االجتماعية المرتبطة بنسق  اإلنسانات المتعلقة بالقيم المطلوب معرفتها من الديمقراطية وحقو  المستوي

وبما أن الثقافة السياسية هي المتعلقة بجانب القيم والمعتقدات فال بد لها إال أن تأتي  لقيم الموجودة في كل مجتمع، ولهذاا

بول اجتماعياً لدى الجماهير، فالقبول االجتماعي من الجماهير يعكس طبيعة التوافق بين بتأثير كبير على تحديد السلوك المق

ما يجري من محاوالت للتغيير وبين الرضا أو عدم الرضا عنها خاصةً فيما يتعلق بالقضايا المصيرية في المجتمعات 

قارنةً بالمجتمعات األخرى األكثر تقدماً وتنميةً وتحديثاً، فالث ضفي مدى الوجود  لطابع قافة السياسية إذاً هي التي ت  النامية م 

 (.448ص ، م4885، عباس وآخرون ... إحسان) الشرعية على اإلجراءات والتنظيمات السياسية الموجودة والمعمول بها

فت تعتبر بمثابة التنظيم غير الرسمي القائم على تنظيم معايير ومواقف           وسلوك واتجاهات إن الثقافة السياسية كما وص 

بحيث تحكم من خاللها السلوك السياسي والمعتقدات التي تؤثر عليه في الدولة، وال بد من  موجودة، وقيم ومشاعر ورموز

من له بينهما ال بد  إيجابيةمفهوم الثقافة السياسية بمفهوم الديمقراطية والتنمية السياسية بمعنى وجود عالقة  ارتباطالتأكيد هنا أن 

ءات هي التي ت عطي فهماً لسلوك الفرد من أجل تغيير الوال القائمة على التنمية والتفسير لذلك بناًء عليه، فالثقافة السياسية التحليل

محلياً أو شخصياً، وذلك وفق متطلبات المرحلة الراهنة لدى المجتمع، مما ي ؤكد هنا  أوقومياً  أوطائفياً  القائمة لديه، إن كان والءً 

المختلفة االقتصادية والسياسية واالجتماعية في  واألدوار األبنيةقة بين نسق القيم الموجودة في المجتمع وبين على وجود عال

، وذلك على أن أي تغيير في هذا النسق الخاص بالقيم ال بد له إال أن ي حدث تغيراً مقابالً له في تلك أيضاً  داخل المجتمع نفسه

ساس ي عتبر التكامل واالستقرار والديمقراطية للثقافة السياسية الموجودة في المجتمع تلفة وباإلمن النواحي المخ واألبنية األدوار

، مرجع عباس وأخرون ...  إحسان) المجتمع األساسيةفئات على وجود تلك التطورات القائمة على أبنية وأدوار بذلك عتمدة م  

 (.402ص  سابق،

ختلف م ضرورة التغيير في نسق القيم المختلفة القائمة في المجتمع كنظام شامل لمحتي   إن النمو والتحول الديمقراطي        

 ما هووحديث وترك كل  إيجابي ما هووالوعي من أجل أخذ كل  األدراك، لذلك ال بد من وجود المجاالت المتعلقة بالجمهور

 اإليجابيي النهاية سوف يكون طريقاً للتحول ال أن التغيير فإذلك العمل لفترات طويلة،  استمراريةسلبي وقديم مع إمكانية 

، فالمطلوب هنا ليس المقارنة بين ثقافات الثقافات بشكل عام من مجتمع آلخر اختالفالمطلوب في المجتمع على الرغم من 

 مجتمعات مختلفة ولكن النهوض بثقافة المجتمع المدروس بجوانبها المتباينة وهي:  

: المعتمدة على القيم والمعايير واالتجاهات وأنماط السلوك للقائمين على النظام السياسي ( Culture Elite)  :ثقافة النخبة .4

 أو العملية السياسية. 
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تعتمد على نسق القيم والمعايير واالتجاهات المنتشرة وهي التي : ( The Culture Of The Masses)  :ثقافة الجماهير  .0

 (. 404  – 402، ص ص ، مرجع سابق .عباس وأخرون .. إحسان) بين الناس بصفة عامة

، لقد أصبح من الواضح أنه من المؤثرات على الثقافة السياسية هي عملية التنشئة السياسية والعملية التعليمية بشكل عام        

في حالة كونه وبخاصةً العملية التعليمية في عملية الحد من التقليد الثقافي الموجود خاصةً تلك التنشئة وذلك بعد أن ت ساهم 

معارضاً للتحرر من القديم مثل الفصل بين الوظائف العسكرية والسياسية والذي ال ي ساهم بدوره في التنمية السياسية 

الديمقراطية، وقد يوجد اختالف في الثقافات بين أفراد المجتمع نفسه مثل وجود الطبقات المختلفة فيه، حيث أن االختالفات 

)  "نوعاً ثقافياً أو ما تم تسميته "بتشرذم الثقافة السياسيةقية والساللية والمهنية يصاحبها عادةً تالدينية واللغوية والطب

Balkanize The Political Culture  ) (400  – 404ص ص   ، مرجع سابق،عباس وأخرون ...  إحسان  .) 

أذ يزداد ذلك  ،وهو المعروف بالتقدم والتطور والتحديثإن ارتباط التجانس واالنسجام بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير         

، فهذا يدل على الوجود واالستعداد للتحول الديمقراطي بشكل بمثيالتها من دول العالم الثالث التجانس في الدول الغربية مقارنةً 

الحالة المرئية من الدولة  فالسرعة في ذلك التحول تنعكس من طبيعة الوجود لالنسجام والتجانس الموجودة به ،أكبر تقبالً 

ن ثقافة النخبة التجانس واالنسجام بي حول الديمقراطي، بمعنى أنه كلما ازدادالمنظور اليها بتلك النظرة وهي نظرة النمو والت

لتنمية زداد النمو والتحول الديمقراطي المرغوب به والعكس تماماً، فهذا يعكس ارتباط الثقافة بشقيها بعملية اوثقافة الجماهير ا

 حتم التغيير، إذاً فما هو المطلوب لذلك... ؟ !  السياسية التي ت  

إن وصف الحالة في الدول المتقدمة وهي الحالة المتجانسة والمنسجمة بشكل كبير بين ثقافة نخبتها وثقافة جماهيرها تتصف      

، وال بد من الذكر هنا قليدية محلية دينية طائفية قبليةفة تت عد ثقا الثالث فهيبالحديثة والقومية، أما صفات الثانية وهي دول العالم 

أن ذلك الوجود للتباين الثقافي يرتبط بنوعين من التنشئة والتعليم وهما الطريقة القديمة والطريقة الحديثة مما يعكس الطبيعة في 

، عباس وأخرون ...  إحسان)و الدول النامية اتساع أو ضيق الفجوة بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير في كل من الدول المتقدمة أ

فهذا له عالقة بالحركات االجتماعية بوصفها كفئات مهمة منها فئة الطلبة المتأثرة بشكل كبير بتلك    (، 400ص   مرجع سابق،

 . الموجودة للتعليمالعوامل المهمة وهي التنشئة السياسية والتعليم وثقافة الجامعات 

، وعلى المدى البعيد القائم ديمقراطية طاقة هائلة على تصحيح إخفاقاتها وما هو موجود في النظام السياسيإن للثقافات ال      

غير (،  525م، ص 4883دال، أ. روبرت. ) تتحقق عموماً السيطرة للرأي العام في الدول الديمقراطية المطبقة لها بشكل فعلي

بطيء بالضرورة، ويتلكأ وراء التغيرات األشد سرعة في بنى المجتمع الحديث  السياسية يعتبر الثقافة وبخاصةً أن تطور الثقافة 

دال، مرجع سابق ، أ روبرت )التعددي، ومسيرات تطوره وبخاصةً التطور المادي القائمة على التحضر والتقليد والديناميكي 

، فالثقافة الديمقراطية هي ما بيئة الديمقراطيةالديمقراطية والوال بد من اإلشارة هنا على أن هنالك فر  بين الثقافة (،  158ص 

يحكم تصرفات وسلوك وطريقة حياة األفراد، أما البيئة الديمقراطية فتوضح ما هو موجود بالفعل من مظاهر للتحول 

ر إظها الديمقراطي أو الديمقراطية الفعلية، حيث تتمثل البيئة الديمقراطية في نوعية نظام الحكم الموجود وخصوصيته من خالل

أن الثقافة الديمقراطية تعمل على التعبير األشمل من ذلك الفهم، فهي تحكم تصرفات الجميع، وهي عالقة المجتمع بالدولة، حيث 

والقيم التي تعمل على تحديد الطريقة الصادر عنها سلوك وتصرفات األفراد وطريقة  المبادئأيضاً ت شكل منظومة مشتركة من 

 (. 458، ص م0224، اد عبد هللاثناء فؤ) ألخرىتعاملهم مع المؤسسات ا
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 المواطنة للجماهير امتيازاتسلب  تعمل علىالحاكم إن ثقافة الخضوع التي ت شاع في ظل عدم وجود النظام الديمقراطي       

فة صورها بكا وجودة لمختلف الممارسات واألعمالكما أن امتداد الثقافة الم. (493ؤاد عبد هللا، مرجع سابق، ص ثناء ف)

أن تنوع الثقافة بحسب تنوع الفئات المختلفة في ه بالزراعة في مراحل تطورها. باإلضافة إلى بش  وارتباطها بعملية التنمية ت  

على السرعة في تفعيلها من عدمه، فالثقافة كما ت عرف هي  أيضاً  ساهمالمجتمع من حيث المواقف الفكرية والمواقع االجتماعية ي  

ثقافة السلطة وسلطة "ية اإلنسان وصراعه من أجل مجرد الحياة والبقاء، ولذلك فال بد من التمييز هنا بين تعبير عن إنسان

 فثقافة السلطة طوعية، أما سلطة الثقافة فهي إجبارية.(،  9  – 5، ص ص م0223، الباحثين ... مجموعة من)" الثقافة

ا على المعارف واألنشطة األدبية والفنية والعلمية والعقلية والروحية إن الثقافة الموجودة في تقديرها ال تقتصر داللته      

والعقائدية واإلبداعية والقيمية واألخالقية، وإنما تمتد وتتسع ألكثر من ذلك ولمختلف الممارسات والتجليات العملية والسلوكية 

ومضامين  األنواعجودة وإنماء اإلنتاج المختلف والحياتية الفردية منها والجماعية واالجتماعية، فضالً عن أشكال الحكم المو

وهكذا يتواجد في  ،المواقف والممارسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية الموجودة إلى غير ذلك من هذه العوامل

فيظهر مما سبق ضرورة مفهوم الثقافة الجانب المعرفي المعنوي مع الجانب المادي العملي للحياة اإلنسانية لجميع الفئات، لذلك 

بخاصة التنموي أو التجديدي والتغييري من أجل تفعيل الثقافة الحديثة و والعمل العمل على ارتباط مفهوم الثقافة بمفهوم الفعل

 (.  5مرجع سابق، ص مجموعة من الباحثين ... ، ) بالتحديد الديمقراطيةالثقافة 

حيث المواقف والمواقع االجتماعية والفكرية، وأيضاً يظهر ارتباط الثقافة إن الثقافة تتنوع بتنوع فئات المجتمع من       

بالخصوصية اإلنسانية، فالثقافة ليست الزمة فقط للبقاء وإنما واجبة للتجاوز المتصل للواقع الموجود طبيعياً وإنسانياً بالحدود 

هو قديم وما سيأتي حتى وأن كان ذلك يوصف بالتناقض  ، لذلك يقع مفهوم الثقافة بين ماتية والقيمية والمعرفية الموجودةالحيا

لدى البعض بين الفكر والواقع أي بين التنظير والتطبيق، لذلك فت عتبر ثقافة السلطة وسلطة الثقافة ال تقوم على أساس التوازن 

 (.  42  – 5بق، ص ص ، مرجع سانمجموعة من الباحثي) ها تعاني من أزمة نظام وأزمة حكممثلما توصف البالد العربية بأن

بعد أن تتأسس به إمكانات  وذلك ال يمكن أن تنمو إال في مجتمع مدني حديث الحقيقية والصحيحة إن الثقافة الديمقراطية        

من أجل الدفاع عن الحقو  لديهم بغض النظر عن توجهاتهم الفكرية على حرية االختيار لدى الجميع،  الخلق واإلبداع القائمة

كما يظهر بأن الثقافة السياسية ت ساهم وبشكل كبير في إنجاز (. 194م، ص 0224ي وآخرون ...، عبد العزيز الدور)سية والسيا

عملية التحول الديمقراطي خاصة عندما تكون هذه الثقافة هي ثقافة م شاركة وليست ثقافة خضوع، حيث يرتبط ذلك بمقدار 

، مرجع سابق، ص وآخرون عبد العزيز الدوري)مختلف الميادين المتعلقة بها  في بالمشاركة الديمقراطية األفراددرجة وعي 

325) . 

 

 عالقة الثقافة السياسية بالتنمية الديمقراطية في النظام السياسي والجماهير وبخاصةً منظمات المجتمع المدني:  - 0

بالشكل السليم يتطلب الوعي  حقو  اإلنسان ادئمبوالدعوة الى التحول الديمقراطي وتحقيق  الديمقراطية تأييددعم و نإ      

الصحيح بالديمقراطية، وان ذلك الوعي عليه أن يعمل باألساس على نشر الثقافة السياسية الديمقراطية بشكلها السليم وال يجوز 

ديمقراطية ال كما أن نشوء ال(.  558ص م، 4880، .. العلوي وآخرونعيد بن سعيد )س أن يكون نشرها بطريقة فوقية وتسلطية

 يأتي إال من القاعدة األساسية لها متمثلة تلك القاعدة بالقطاعات الشعبية بمختلف فئاتهم،
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وذلك بعد أن يحصل تراكم ثقافي وديمقراطي حقيقي بشكله الصحيح القائم على الوعي واالقتناع بها، وأن ذلك يتطلب أيضاً  

يمية ككل لجعل النقاش والجدل هما األساس وليس الطاعة، حتى يحدث التشرب يراً في أسس التربية البيتية والمدرسية والتعليتغ

ن هذا الجيل أل(،   599 ـ 555 ، مرجع سابق، ص ص.. العلوي وآخرونسعيد بن سعيد ) لمبادئ الديمقراطية من األساس

 اعية أو االقتصادية وغيرها.االجتم أوالصغير سيصبح في المستقبل هو المسؤول عن المجتمع سواء كان ذلك بقواه السياسية 

بعض المواريث الثقافية في عدد من المجتمعات قد تتعارض مع التوجهات والقيم والمعتقدات وأنماط السلوك كما أن       

ثر سلبيا على تأييدها، كما فذلك يعمل عائقاً في انتشار المعايير الديمقراطية في تلك المجتمعات ويؤ ،الخاصة بنمو الديمقراطية

حتى وان كانت الثقافة في إحدى الدول تقف عائقاً في طريق الديمقراطية إال أن الثقافة في أي مجتمع تتسم بالدينامية  نهأ

كما  ،في التغيير البطءوالحركة وليس بالجمود، فالمعتقدات والتوجهات السائدة في أي مجتمع تتغير بغض النظر عن السرعة أو 

إن محافظة الثقافة السائدة على عناصر االستمرارية فيها وفي المجتمع تختلف  وأيضاً  ،تعبيرأن التغيير سيحصل على حد هذا ال

  - 599ص م، ص 4885، نتنجتونامويل ه)ص اإليجابي في الوقت الحالي عن األجيال الماضية فهذا دليل على حدوث التغيير

مقراطية وذلك عندما يكون الموضوع قائماً على توسيع كما انه من غير الممكن أن تكون الثقافة الشعبية معادية للدي(.  124

حقو  المواطن وإعطاءه الحريات المدنية، وان قبول الثقافة الشعبية للديمقراطية ال يمكن أن يكون إال من خالل البدء 

مجتمعات العالم على حد هذا التعبير خاصة إذا كانت هذه المجتمعات من  "دمقرطة الثقافة الشعبية" بإصالحات ديمقراطية وهي

كما أن الرغبة في الحصول على الحرية كإحدى مبادئ الديمقراطية األساسية  .(44ص  ،م4889، جقمانجورج )الثالث 

)الري  فالمحافظة على الديمقراطية يتطلب موقفاً مسؤوالً ليعمل على تقوية المسار الديمقراطي في أي مجتمع ،وإيجادها ال يكفي

ن قضية الثقافة الديمقراطية ت ركز كل االهتمام على العالقة بين عمل الحكومات الديمقراطية إو(،  35ص  م، 4883، دايموند

ومدى فعاليتها وبين شرعيتها، فهذا يعني مدى أيمان النخب والجماهير بقيمة النظام الديمقراطي الن انخفاض الفعالية والشرعية 

صامويل هنتنجتون، ) العالم الثالث دولالكثير من  هو حاصل حالياً في له يؤدي إلى عدم استقرار األنظمة الديمقراطية كما 

 (.  513ص مرجع سابق، 

ن عدم تقبل الثقافة االجتماعية للديمقراطية بأبعادها المختلفة من شأنه أن يؤدي إلى التنافر وليس إلى الوحدة سواء كان ذلك إ     

، حيث ظهر أنه ليس من الممكن تحقيق الوحدة بطريق آخر غير طريق على مستوى الدول والمجتمعات أوعلى مستوى األفراد 

وأن الطريق إلى الوحدة والتقدم يكون عن طريق الديمقراطية  كما .(42م، ص 4881محمد عابد الجابري، ) الديمقراطية

لتسود الديمقراطية بشكلها  الصحيحة، بحيث يكون ذلك عن طريق التأثير منها والتأثر المتبادل من الثقافة السائدة في أي مجتمع

صامويل هنتنجتون، مرجع سابق ، ) واألمةن الديمقراطية ترتبط في ظهورها بتطور الدولة أل ومحتواها ومضمونها الحقيقي،

من هنا يأتي االهتمام في الوعي بالقيم الديمقراطية لتقبل الثقافة لها وأنها أي الديمقراطية ال تتعارض مع مصالح ف(،  50ص 

عالقات جديدة،  إيجادراد تخطيها عن طريق مع وأفراده على اختالف فئاتهم، حيث أن طبيعة المجتمع التقليدي هي التي ي  المجت

ويتضح بذلك أن المجتمع المدني ال يمكن أن يتطور في طبيعة مجتمعية تقليدية، فهذا يتطلب أن يحصل تغيير في المجتمع 

ن أهمية التنظيمات أه من اجل النهوض بالتوجه الديمقراطي الصحيح. كما يظهر بوخاصة في الثقافة االجتماعية السائدة عند

ظومة وذلك عن طريق تغيير أساس العالقات بين أفراده من من ،المدنية تكمن في أن لها القدرة على اخترا  تقليدية المجتمع

 ، االرثية إلى النموذج الطوعي
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والجمودية إلى الحركة الديناميكية ويكون باإلمكان عندئذ تطور عالقات مشاركة وبهذا التغير يتحرك المجتمع من حالة التقولب 

 (. 401ص م، 4883، .. ياد أبو عمر وآخرون)ز ديمقراطية وتبلور نظام سياسي ديمقراطي في داخل أي مجتمع

على تقريب وجهات النظر من كال تقاربة، وذلك بعد أن يتم العمل إن ثقافة النخبة وثقافة الجماهير ال بد إال أن تكون م        

زداد االنسجام والتجانس بين ثقافة قراطي، إذاً فهذا يعني أنه كلما العملية النمو والتحول الديم إيجابيالجانبين،  فهذا له أثر 

 من هنا تأتي أهمية عمل الحركات االجتماعية ومنهاوالنخبة وثقافة الجماهير يزداد الوعي بضرورة التحديث المطلوب، 

وكحركة انتقالية في المساهمة في النقل من الحالة األولى للثانية وهي المتمثلة من  كبيرة الحركات الطالبية كحركة اجتماعية

حالة عدم االنسجام إلى حالة االنسجام، فهذا هو التحديث والتنمية المطلوبة، وتأتي تلك الحركات مؤثرة بالنهاية على النظام 

أنها جزء من التنشئة السياسية  اعتباروذلك بعد تقبل النخبة لتحديث القيم على  ،ثر ديمقراطية ًمن غيرهالسياسي الحاكم لجعله أك

فالثقافة من كال الجانبين تسمى بالتالي الثقافة ، بما تضمه من نخبة وجماهير الحاكمة والثقافة السياسية المرتبطة بظاهرة السلطة

تتحول في البداية من خالل عمل التجانس واالنسجام  فة السياسية بشقيها ال بد لها إال أنكما أن الثقا السياسية مهما كان وجودها.

، وذلك من خالل عمل مؤسسات المجتمع المدني والحركات االجتماعية وهي ثقافة النخبة وثقافة الجماهير بين ثقافة الجانبين

المشاركة السياسية المؤدية في النهاية للديمقراطية، حيث  يةهذه العمليات المهمة أيضاً عملومنها الحركات الطالبية ومن خالل 

أن جماهير الدول الغربية توصف بأنها أكثر مشاركة سياسية من الجماهير في دول العالم الثالث أو الدول غير الديمقراطية، 

لمساس السيئ بالقيم أو نسق القيم التي ثقافة النخبة وثقافة الجماهير، ال يعني ا وهي فالعمل على االنسجام والتجانس بين الثقافتين

في طبيعة الشروط والمتطلبات الخاصة بتلك ، والتنمية نما يعني عملية التنوع والتفاوتعام وإتقوم عليه الثقافة السياسية بشكل 

 (.  400ص  ، مرجع سابق،احسان عباس وأخرون ... )القيم وفي أهميتها تنوعاً واسعاً 

 

 ظل النظام الديمقراطي:  أنواع الثقافات في - 3 

كما يظهر بالشكل  ،إن الثقافة السياسية تقسم إلى قسمين أو نوعين وكل قسم من هذه الثقافات له خصائص تختلف عن اآلخر     

 :التالي
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قدم في الدول قافة فان ذلك يعني توحد الثقافة وتجانسها ووجودها بشكل متثالفجوة بين جانبي ال انعدامفالواضح هنا أنه عند  

الثقافة فتكون الثقافة عند ذلك غير متجانسة بل متباعدة وموجودة  ا عند وجود فجوة واسعة بين جانبيالمتقدمة الديمقراطية، أم

دول العالم الثالث أو الدول غير المطبقة للنظام الديمقراطي، فالمهم هنا أن الثقافة  وأفي الدول النامية كما هو الحال بشكل كبير 

 كال الجانبين تسمى بالثقافة السياسية مهما كان وجودها. من 

تظل حية وفاعلة في األعما  البعيدة، وهي مهما كانت متخلفة فأنها ال تموت  وروثات الثقافية في أي مجتمع كانإن الم     

وقت طويل للعمل على  حاجة الى فهذا يدل على أن هناك  (، 048م، ص 0224... ، بشير نافع وآخرون ) بسيادة ثقافة جديدة

الى الوعي الكافي والضروري لمواجهة العادات السيئة من الثقافات  أيضاالتغيير في العادات المتحجرة عند الناس، وبحاجة 

القديمة أينما وجدت خاصةً في ظل عمليات النمو والتحول الديمقراطي المنشود، وال شك أن المساهمة في التنمية لكل منها 

أن ثقافة النخبة وثقافة الجماهير تختلف في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية،  اعتباررى ولكن ذلك على تختلف عن األخ

ففي الدول المتقدمة توصف الثقافة بضيق الفجوة بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير، بمعنى االنسجام والتجانس التام بينهما 

في الدول النامية وخاصة الثقافة السياسية حديثة، قومية، علمانية. أما صفات الثقافة فتتصف أيضاً بأنها: متنامية، ديمقراطية، 

 فتوصف بوجود فجوة واسعة بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير فتتصف أيضاً بأنها: تقليدية، محلية، قبلية، دينية، طائفية. 

ي الدول المتقدمة والدول النامية تؤثر بتلك الخصائص لكل منها بقسميها الموجودة ف الثقافة السياسيةكما يظهر أنه ال شك أن      

هي موجودة في  ، على عكس ماة الديمقراطية في الدول المتقدمةفتعمل على نشر ثقاف ،على عملية النمو والتحول الديمقراطي

 فيها بالدكتاتورية،  الدول النامية الموصوف الحكم
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 ضرورةالقوياً على بنية وتشكيل النظام السياسي في أي دولة وجد فيها، من هنا تأتي  اً تأثيرله  السياسية شكل الثقافةبنية ون إذاً إ

العمل للحركات االجتماعية ومن أهمها حالياً حركات الطلبة وخاصة طلبة الجامعات في كل بلد يسعى لتحقيق نظام  في

ا وهي تقع بشكل كبير على الفئة المثقفة في المجتمع ديمقراطي فعلي، وأيضاً أن هنالك أدوات مهمة ال بد من العمل على نشره

هو العمل على نشر ثقافة التعليم والتنشئة السياسية الديمقراطية الموجودة في كل  األدواتالساعي للتحول الديمقراطي وأهم هذه 

الى حيز الوجود لنشر ثقافة  له ونقلها اإليجابيةبالحالة  لالقتضاءمجتمع ديمقراطي وبخاصةً داخل المؤسسات التعليمية، وذلك 

الثقافة الخاصة بالتحول الديمقراطي الحقيقي وليس  انتشارالديمقراطية الموجودة في الدول المتقدمة حتى يتسنى العمل على 

ا والعمل على نشره "األوليي الدول المتقدمة الغربية الموجودة فة "الشكلي فقط، وال بد من ذكر األهمية لوجود الثقافة المتقدم

أن الحركات االجتماعية ال بد إال أن تكون متأثرة بتلك الثقافة من خالل تربيتها وتنشئتها في  اعتبار، وذلك على اإلمكانقدر 

الخاصة والعامة نموية في فكرة وثقافته الخاصة به، والت اإلنسانلحياة  األولىوالمؤسسات التعليمية منذ الفترات  األسرة

الفئات أو الحركات االجتماعية الحركات الطالبية في المجتمعات وخاصة فئة طلبة الجامعات بالمجتمع ككل ومن أهم تلك 

الموجودة في كل مجتمع بشكل متزايد ومتنامي ومتفاعل نحو التقدم والنهوض بالتحديث المستمر في الوجود والتعليم والتنشئة 

 . فئة هي التي ت شكل مستقبالً لألمهأن هذه ال اعتبارعلى  حول الديمقراطي"للتسعى لذلك "يفي كل بلد 

ساهم في ويضبط حركتها، وي  على الديمقراطية كعملية سياسية،  إن الثقافة السياسية ت شكل الوعاء الذي يمكن أن يحافظ      

 Integration And Convergence) تطويرها نحو األحدث وثقافة الديمقراطية تقوم على أساس التكامل والتالقي والتسامح 

And Tolerance  ) دون تهميشه أو إنهاءه  باآلخرواالعتراف (Recognition Of The Other   )ذلك  ، باإلضافة إلى

المنافية ألية ديمقراطية تقوم على أساس  االستبدادفي حين أن ثقافة (    ( Participation المشاركة أساسفإنها تقوم على 

، إسماعيل الشطي وآخرون ...)وإقصاء اآلخر وتحريمه وتأثيمه  ستعالءواال ثارستئاألفضليات واال وادعاءالقطيعة والقمع 

يتجسد في  الذي طنيالوتوافق السياسي وال نفتاحاال نوعاً مؤثراً من  لذلك فال بد من أن يسبق الديمقراطية (، 018ص ، م0223

  (. 8ص  ، مرجع سابق ،إسماعيل الشطي وآخرون ...) تعاقد مجتمعي متجدد وحديث

 

 النظام الديمقراطي:    ظل في ثقافة السياسية والنخبة الحاكمةال - 4

أحدى النخب من النخبويين في فترة أو مرحلة تاريخية معينة بقبول التعدد  قر  إن بداية الديمقراطية مثلما ظهر تبدأ عندما ت          

ات الديمقراطية، فهنا يظهر التركيز على عنصر داخل الوحدة السياسية واالجتماعية وخوض صراعات سلمية في أطار إجراء

النخبة المتغير والى العديد من العوامل البنيوية والوضعية والسياسية التي من خاللها تتحدد خيارات النخبة وتفاعالتها ونقالتها 

ي تخاذها أكثر من القيم التالجوهرية المهمة في مجال القيم، فاألهمية هنا تأتي من الخطوات الملموسة التي يود أفراد النخبة ا

لمعتقدات والقيم من والرؤساء لتلك النخب في التجذر ل ، بعد ذلك تأخذ خيارات القادةتتمسك بها تلك الفئة من القادة والرؤساء

 يموند وأخرون ... ،ري دا)ال للديمقراطية بشكل واضح بالمواطنينوالجمهور المتمثل  النخبويينخالل الممارسة من قبلهم وهم 

سبيل مناسب لخلق  هي(   Socialist)  االشتراكية  على ان ( ( Vilfredo Pareto باريتو اعتباروقد تم  (،  44م، ص 4881

 في الشجاعة التي يواجه بها زعماء االشتراكية االضطهاد والمصاعب صفوف الطبقة العاملة، وهذه الرؤيةنخبة جديدة داخل 

واالول الذي يجب أن تستكمل به  األساسيالرأي  أيضاً  ، وهي بذلك تشكلسب رؤيتهمح هي بذلك عالمة لنشاطهممثلما يرونه 

 ( تقوم على أساس التعاقب للنخبة، ال مزيج دائم،   (Paretoالطبقة نفسها، لذلك فإن  نظرية دوران النخبة التي وصفها 
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فال ( " ( Saint – Simonأما مدرسة . مهما كانت أوضاعه في داخل المجتمع ي ذيب ويساوي باستمرار بين األعضاء الجدد

فهي بذلك لم تكن متصورة مستقبل ، "الوالدة امتيازاتوليس على  ،مكتسبة امتيازاتبخلق جديد مبني على  اإليمانتقوم على 

 قلد لرجال ذوي حباً وقوةً وذكاء، وهم أطلقوا عليهم أسميحلمون بان يكون مجتمعهم مت   Simonخالي من الطبقات، وأتباع 

وأتباعها تؤكد على ضرورة   "Simon "النظرية  فهذه، ادة المجتمع والدولة االشتراكيين" في توليهم لقي"الرجال الشهماء

أما فيما  (.  083  - 081ص  ، مرجع سابق، وبرت ميشال)ر القيادة من جهة وتؤكد أيضاً على ضرورة الطاعة من جهة ثانية

 : ما يليعلى أساس فيقوم  الحاكمةالصفوة النخبة أو  اختياريتعلق بمبدأ 

: بمعنى الموافقة من أغلبية المجتمع لت شكل بذلك الصفوة المتمثلة بحكومة شعبية قائمة على ( Acceptance)  :القبول .4

 أساس إرادة األمة. 

مهما غط أو تدخل من أحد : بحيث تضمن حق الموافقة أو الرفض من دون ض( Political Freedom)  :الحرية السياسية .0

 . كان شكله

 المواطن بالواجبات التزام، ويعني الناتج عن العاملين األوليين :( Commitment Political)  :االلتزام السياسي .5

)إسماعيل علي    الواجبة للمواطنين على الحكومة، مقابل بعض الحقووالمفروضة من قبل المجتمع السياسي الموجودة

 (.  504م، ص 4880سعد، 

، لذلك فال بد من وجود ية من خالل مبدأ السيادة الوطنيةلنخب الحاكمة تتعاقب على الحكم أو تولي المسؤولية الوطنإن ا       

واقعية أساسية تنتظم من خاللها عملية التطور السياسي، والمتمثلة بالديمقراطية، والتي تعتبر التطور االجتماعي واالقتصادي 

مجتمع المدني ومن ثم الديمقراطية فالتحول خ، هي من األسس الالزمة للتحول إلى الوالثقافي والسياسي والتعليمي ... ال

أن معيار التفرقة بين النظم الحاكمة الديمقراطية وغير الديمقراطية وفقاً للنظرية النخبوية ليس وجود كما  الديمقراطي ككل.

إطار النظام السياسي الموجودة ضمنه ومدى وجود تنافس النخبة الحاكمة من عدمه، ولكن الشكل الذي تتخذه النخبة الحاكمة في 

عناصر جديدة للنظام السياسي الحاكم، ومن ثم ينحصر معنى  بانضمامبين النخب المختلفة ومرونة بناء النخبة ومدى سماحها 

لديمقراطية بالنسبة لهذه الرؤية تتخذ مفهوماً ذرائعياً واقعياً وتطبيقياً، فا باألحرىالديمقراطية كعملية سياسية في إطار إجرائي أو 

هي طريقة لصنع القرارات تستدعي من خاللها قدراً من االستجابات للرغبات الشعبية من جانب النخبة الحاكمة، وتقوم على 

من خالل  الحاكمة حق التسليم والقبول بتعدد النخب في المجتمع وحرية تكوينها والمنافسة المنظمة بينها للوصول الى السلطة

المجتمع الى فئتين وهما:  انقسامأساس النظرية النخبوية في النظام الديمقراطي يقوم على أساس  كما أن، الدورية النتخاباتا

 (.  43ابق، ص هويدا عدلي ، مرجع س) النخبة والجماهير

هي البداية للحصول على مطالب  ( ) * ،كما أنه ال بد من الذكر هنا أن نخبة المجتمع المدني والتي تتمثل بـ : النخبة المضادة     

وتجدر ، مشاركتها المتنوعة وباألخص المشاركة في الناحية السياسية ازديادمن خالل  عملية التحول الديمقراطي في المجتمع

معدالت  ارتفاعاإلشارة الى أن روبرت دال أشار لنفس الفكرة في الستينات من القرن العشرين "القرن الماضي"، حين فسر 

وتكرار تعبيرها عن وجهات نظرها والدفاع  )أي الجماهير(  امح السياسي لدى النخبة على أساس كثافة مشاركتها السياسيةالتس

 (.  45)هويدا عدلي، مرجع سابق، ص  عنها في مواجهة االنتقادات المتعلقة بها

                                                 
النخبة المضادة: )هي قادة االحزاب السياسية خارج الحكم وغيرهم من قادة المؤسسات والمثقفين ورجال األعمال )المصدر:  ) * (

 (.52هويدا عدلي، مرجع سابق، ص 
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 السيادة في ظل النظام الديمقراطي:  - 5

دة في القانون الروماني القديم إال أن الفضل في تحديدها بدقة كاملة يرجع إلى نظرية على الرغم من وجود نظرية السيا       

 لذلك وبما أن الدولة حيث ي عتبر هو أول من صاغها في إطار فلسفة سياسية، م( 4384 –م  4352)الفيلسوف جان بودان 

مة هي الجهاز الذي من خالله تمارس السلطة الحاكمة هي الجهاز الذي يمتلك السلطة ذات السيادة الموجودة، إال أن الحكو

لقد اعتبر بودان أن السيادة في ظل  (.38- 34م، ص ص 4881، موسى إبراهيمموسى إبراهيم، )على الجميع  نشاطها القائمة

بأن السيادة تبر ومع ذلك فيع فئات الشعب إال أنهالنظام الديمقراطي تقع في يد األغلبية أي في يد كل المواطنين المقيمين بجميع 

ما تسمى به "السيادة القانونية". كما ي عتبر بودان هو أول من نادى بمبدأ سيادة الدولة، لذلك خاصةً في النهاية تبقى للقانون و

 42براهيم، مرجع سابق، ص ص موسى إ)، باإلضافة إلى إشارته إلى التمييز بين الدولة والحكومة الحديثةفأرتبط اسمه بالدولة 

، ولذلك فال بد إال أن يكون ا يدل على أن السيادة هي وصف أو خاصية تنفرد بها السلطة السياسية الحاكمة في الدولةفهذ، (45 –

 . (81م، ص 4884، عبيخالد ال) وخصائص وتأثيرات لكل نوعاً منها وأوجهلهذه السيادة أنواع 

 

 : من حيث الشكل أوجه السيادة - 6

وهما: السيادة الداخلية والسيادة الخارجية وتعني بالنوعين: "السمو  من حيث الشكل ية السيادةهنالك وجهان أساسيان لنظر        

كما أن نظرية سيادة الدولة ونظرية سيادة الشعب تقوم على أساس أن لكل فرد  لسلطات الدولة في الداخل واستقاللها الخارجي".

فالسيادة (،  83  - 81خالد العبي، مرجع سابق، ص ص )بي للجميع مجمله في الحق االنتخا جزء من هذه السيادة يتمثل ذلك في

السياسية "الشعبية" تستند على كونها ت عطي الشعب الحق في التأثير وليس الحكم، لذلك فالحق في التأثير على القائمين على 

ادة السياسية الشعبية غير مباشرة في السيادة القانونية وهي العليا والظاهرة على أن السيادة السياسية الشعبية "مخفية" والسي

 عملها. 

فإن ، باإلضافة إلى ذلك وشامل، إن الدولة ذات السيادة الكاملة الداخلية والخارجية لها يعني أنها تتمتع باستقالل كامل      

ثة تقوم على أساس أن أي نظام الحكم أو النظام السياسي القائم حيث أن غالبية الدول الحدي ،الحكومة تعني السيادة في العمل

 445خالد العبي، مرجع سابق، ص ص ) فهذا هو ما ي شكل نظام الحكم الديمقراطي المنشود ،الشعب هو مصدر السلطة الحاكمة

لذلك فال بد إال أن (،  412خالد العبي، مرجع سابق،  ص )بالشكل الصحيح، فالسلطة توجد حيث تستقر المسؤولية، (  449  -

ويعني ذلك االعتراف دولياً بالدولة إلى جانب حقها في التمثيل السياسي  ،الداخلية ومن ثم السيادة الخارجيةت ستكمل السيادة 

 (54م، ص 0223)فضل هللا محمد إسماعيل،  الظاهر

 الحكم العليا، باختصاصاتهي السلطات أو السلطة الحاكمة التي تتمتع (  Sovereignty)  :بشتى أنواعها إن السيادة       

ف تعطي لشخص أو جملة من األشخاص سلطة اتخاذ القرارات وفض المنازعات داخل وجود وفد سياسي معروف والقدرة على 

بمن فيهم مجلس "فصاحب السيادة هو شخص أو مجموعة أشخاص  ،اتخاذ هذه القرارات تقتضي استقالالً عن قوى خارجية

السيادة بشكل عام وسواء كانت داخلية أو خارجية مع ربط  بنية بخصائصأما فيما يتعلق . مزودين بالسيادة القانونية" تمثيلي

من ناحية هذه للسيادة بشقيها  شعبية والخصائصأو الخصائص "السمات بكل نوع" سواء كانت داخلية، خارجية، وعليا، 

 . (584ص  ،م4881، عة من المختصينمجمو) هي:وجودها فقط 
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في قمة التسلسل السياسي القانوني سواء كانت في الحكومة أو في الحزب السياسي  دةالسيا : تأتي( The Site)  :الموقع -4

 العامل في المجتمع المدني. 

 : فهي السلطة النهائية للقرار في السلوك السياسي القانوني حكومة أم حزب سياسي. ( Arrangement)  :الترتيب – 0

بشكل عام، لذلك فإنها تقتضي أو تلتزم بطابع  األحداثفي مجرى  : يعني ذلك مدى تأثيرها( Influence)  :التأثير – 5

 العمومية وليس الخصوصية. 

: على أن يكون صاحب السيادة م ستقالً في تعامله وعالقاته مع اآلخرين ويعني بذلك ( Independence)  :االستقالل – 3

مميزات األخرى للسيادتين الشعبية والحكومية كما يظهر أنه من ال. عدم التدخل الخارجي في الحكومة أو الحزب السياسي

شار هنا الى أن السيادة النهائية أو السلطة النهائية ال تحتاج الى أن االولى دنيا وليست نهائية ولكن الثانية عليا ونهائية. كما ي  

هائية العليا لسلطة النمكنها ان تؤثر في عمل اطلقة وذلك بسبب ربما يرجع الى وجود سيادة أدنى منها ي  أن تكون سلطة م  

 ،صدار القرارات واللوازم والواجبات النهائية التي دائماً ي طلب من الشعب االلتزام بها وتطبق عليهخاصةً فيما يتعلق بإ

لذلك فال بد من أن تكون السيادة الدنيا "الشعبية" راضية عندما يصدر من قبل السلطة العليا كونها أعلى سلطة ونهائية في 

ن كما أ. للقرارات والدساتير خاصةً في ظل وجودهما أي السيادتين في إطار نظام ديمقراطي حقيقي وفعالإصدارها 

السلطة الدنيا الشعبية هي بالصحيح أدنى من السلطة النهائية العليا ويجب التزامها بما يصدر من دساتير وقوانين خاصةً 

التفاعل بين السيادتين، إذا  إيجادهنا الى ضرورة  اإلشارةمن ولكن ال بد ، من إطار النظام السياسي الحاكمبالجميع ض

ضمن أصحاب السيادتين الوجود للنظام الديمقراطي الحاكم والفعال، لكي يضمن الحقو  والواجبات لكال الطرفين مع 

لرئيس وزمرته دون ا أوتمثلة بشخص الحاكم االنفراد في اتخاذ القرارات من قبل السلطة العليا النهائية م   استبعادضرورة 

استفتاء الجماهير ممثلين بمؤسسات المجلس النيابي "التشريعي" والمنظمات غير الحكومية العاملة في إطار النظام 

المجتمعي وفي إطار دولة القانون الديمقراطية في حكمها، أي يجب أن يكون اتخاذ أي قرار يخص المجتمع من قبل السلطة 

 األسسأهم  كأحد، بحيث أن يكون متداوالً وفقاً للشفافية والوضوح لقانونية الموضوعةا اإلجراءاتيث النهائية من ح

في الدولة، فالعمل على التداول واالستئناف في اتخاذ به المطبقة في داخل النظام السياسي الديمقراطي الموجود والمعمول 

أو  وإبعادلذلك على عاتقه  األطرافار ألحدى أي قرار أو وضع أية دستور واجباً من قبل الطرفين دون تردد ودون احتك

 .الطرف اآلخر إقصاء

لزم بشخص الحاكم نفسه دون غيره ولكن ال بد من حكم الجماهير ممثلين   كما أنه لمن الضروري أن ال يكون الحكم م 

نتخبة من قبل الشعب، ومن أ همها المجلس النيابي بالمستشارين والقانونيين من حاشية الحاكم وحتى المجالس الحكومية الم 

كونه أي هذا المجلس هو المشرع لجميع السلطات األخرى القضائية والتنفيذية  ،وغيره إذا وجد في النظام السياسي الحاكم

، لذلك فال بد من مهما كان موقعهالحد من ذلك  استثناءالقرار، والعمل على تنفيذه بطريقة سليمة دون  اتخاذفي سلطة 

الهامة والخاصة  المبادئالجماعة الحاكمة الممثلة بمفهوم السيادة الجماعية، كسيادة نهائية ببعض العمل على ربط تلك 

 ،أي قرار وتطبيقه اتخاذمثالً أو العمل على إجراء مناقشة حرة وكاملة قبل  األغلبيةبالنظام السياسي الديمقراطي كقانون 

مل بعضها البعض في ظل التطبيق الفعلي للنظام ك  ظمات األهلية ت  ألن تلك الجماعة متمثلة بالمجلس النيابي وغيره من المن

 بالسلطات الثالث والسلطة الرابعة، ذلك تمثالً الديمقراطي م  
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للقانون ولكنها ال تستطيع وضع نفسها بنفسها فو  القانون، تبعاً  األساسيحيث أصبحت هذه الجهتين بذلك هي المصدر 

م الوظيفة خاصةً من قبل النخبة الحاكمة، لذلك فال بد من العمل على االرتباط بين للتمييز بين المفهوم الشخصي ومفهو

النظام أن  أراد إذااتخاذ أي قرار ومطابقته أو تمثيله لصفات السيادة وذات طابع عام، بعيداً عن الخصوصية وعدم تجاوزه 

 . (581- 584 صسابق،  ، مرجعمجموعة من المختصين) يبقى ديمقراطياً والقائمين عليه كذلك أيضاً 

طبق ليس فقط على السيادة العليا اليه للتو أن تلك الصفات يجب أن ت   اإلشارةكما ال بد من الذكر هنا واستكماالً لما تم       

فهو بذلك أمر ضروري وحتمي حتى يتمتع الجميع  ،فإن تطبيقها ال بد إال أن يكون على السيادة الشعبية أيضاالنهائية ولكن 

طبق في جميع الميادين في السيادات المختلفة من الشعبية الى الحكومية ومن الداخل الى عور الديمقراطي الصحيح الم  بالش

ما يحدث ذلك عندما كمية التأثير بمجال الفعل العام "الخارج ومن العام الى الخاص، وكما تم ذكره فإنه يمكن أن تتعلق عمو

ستقل بشكل  اء هدف ما له أهمية جماعية مؤكدة، فال يوجد كيان اجتماعي أو سياسي مكالسعي ور باإلنجازما" أو  إجراءيعين 

ال يدل االستقالل على انعدام التفاعل ولكن على العكس من ذلك فهو واحداً من ية السياس الناحية ، ففيكامل أو مطلق عن غيره

بينهما وليس الطاعة لكل  اإليجابيع ضرورة التفاعل لهذا  فيجب أن يكون لكل كيان سيادة مستقلة عن غيره م، أشكال التفاعل

تمثلةً بالسلطة التشريعية التي يمثلها المجلس النيابي أو المجلس التشريعي وهناك السيادة  ،منهما لآلخر، فهناك السيادة القانونية م 

عالجوا هذا الموضوع وهو السيادة السياسية متمثلةً بالقائمين على نظام الحكم السياسي، فيمكن أن يكون أهم الك تاب الذين 

 هما: "بودان وتوماس هوبز وجان جاك روسو وجون اوستن" أوروباوطريقة النخبة في عملها منذ عصر النهضة في 

 (.  583 – 581ص ص  ، مرجع سابق، مجموعة من المختصين)

 

 : من حيث التطبيق والمضموناألوجه األساسية للسيادة أو مظاهر السيادة  - 7

 (Features Of Sovereignty  :) 

لقد ظهر أن هنالك نوعين من أنواع السيادات في الدول والمجتمعات ذات التطبيق الصحيح للنظام الديمقراطي الفعلي          

 وهذان النوعان من السيادة هما: 

دار القوانين في الدولة أو سلطة : وهي السلطة العليا التي تمتلك الحق في إص( Legal Sovereignty)  :السيادة القانونية –أ 

طة بالمجلس النيابي المنتخب من قبل الجماهير أو ما يسمى بـالمجلس لتتمثل هذه السحيث إصدار األوامر النهائية في الدولة، 

 (.  429ص ، م0225، لدومةصالح الدين عبد الرحمن ا) التشريعي

الثانية بعد الحكومة وهي "سلطة الشعب"، وذلك  المتمثلة بالسلطة: وهي ( Political Sovereignty)  :السيادة السياسية –ب 

خبة القليلة القائمة عليها وهي "السيادة المتمثلة بالحكومة والن األوليوهي السلطة  أن الشعب هو المصدر للسلطات اعتبارعلى 

في الدول الديمقراطية يقي بغير ذلك، والسلطة الثانية وهي "السيادة الشعبية السياسية"، فال نظام ديمقراطي حق "القانونية

ص  ، مرجع سابق، صالح الدين عبد الرحمن الدومة) "الشعبية الشعب أو ما يسمى بــ: "السيادة السياسية لالمختارة من قب

 . السيادتين "الشعبية والسياسية" منفردة لكالكما أنه يوجد خصائص (.  428
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 : والشعبية" من حيث تأثيرهابشقيها "القانونية  السيادة خصائص – 8

من حيث تطبيقها وتأثيرها أي العمل  تنحصر الخصائص المتعلقة بالسيادة بشكل عام ومهما كان نوعها "قانونية أو شعبية"    

 فيما يلي:ضمنها 

 (.  Is Absolute  Sovereigntyالسيادة مطلقة: )  -4

 (. Is Totalitarian  Sovereigntyالسيادة شاملة: )  -0

 (. Can Not Be Decended  Sovereigntyدة ال ي تنازل عنها:  ) السيا -5

 (. Is Absotute  Contnuity  Sovereigntyدوام السيادة: )  -1

 (. Can Not Be Departed  Sovereigntyعدم تجزئة السيادة: )  -3

 (، 443 – 441ص  ع سابق،، مرجصالح الدين عبد الرحمن الدومة) كما ظهر أن الدستور يحد من سيادة الدول بشقيها      

الوجه لنيابي، فالسيادة السياسية هي: "للبرلمان المتمثلة بالمجلس ا المطلقةلذلك فإن  إرادة الشعب تحد من السلطة التشريعية 

المخفي لنوعاً من السيادة الشعبية" فهي آلية من خاللها ي شارك الشعب في عملية صنع القرار السياسي وذلك من خالل التعبير 

، ومن خالل حرية الرأي والصحافة وغيرها والتي ت عتبر من لالنتخاباتأيضاً  الترشحعن الرأي في االنتخابات ومن خالل 

بق بشكل صحيح، فالسيادة السياسية هي االطار أدوات التعبير الديمقراطية الحرة الموجودة في بنية النظام الديمقراطي إذا ط  

رية الصحيحة وبعيداً عن آلية مناسبة لهم، لها حدود وسقف مناسبين وفقاً للحالديمقراطي  امالعام التي ت عطى للشعب في النظ

، أو عن أي طريقة أخرى االنتخاباتالسيادة السياسية تظهر أيضاً عن طريق التصويت واالقتراع الدوري في الفوضى، و

 لمختلفة،الرأي العام عبر وسائل األعالم ا  اتجاهيملكها الشعب مثل االستفتاء أو 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  دار السادس والعشروناث والنشر العلمي | اإلصالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           187 

ISSN: 2706-6495 

 

ن العالقة بين السيادة القانونية والسيادة السياسية عالقة كما أ. سيادة قانونية اسية الشعبية إذا نظمت تحولت إلىفالسيادة السي 

وبنية كل  طبيعة متفاعلة فقد يتماثالن أو يختلفان، ففي الديمقراطية الحديثة ال بد إال أن يكونا متماثلتان ألقرب الحدود، من حيث

كلة لكل منهما، والعمل على التقليل من الفوار  بينهما، وهو الحاصل في النظم السياسية ش  ما المتمثلة بالعوامل الم  منه

"السيادة  لـ:الديمقراطية الحديثة، كما تعمل السيادة الشعبية على تقرير سلطة الشعب في مواجهة النخبة الحاكمة ومراقبتها 

 . (442 – 428ص  ، مرجع سابق، صن عبد الرحمن الدومةصالح الدي) القانونية أو الفعلية"

للسيادة بشقيها السيادة السياسية التي تتمثل في إرادة الشعب وهي حقيقة وسلطة  األساسيكما ت عتبر الدولة هي المركز       

تى وأن كانت تتفق مع السيادة هي التي تفرض طاعتها حوالثانية وهي السيادة القانونية  واقعة ودائمة ومالزمةً للدولة، والسيادة

كما أن السيادة  مدى بعده أو قربه من الديمقراطية.األولى السياسية، فهنا تبرز طبيعة النظام الحاكم إن كان ديمقراطي أو 

السيادة  تاعت براليه سابقاً، وقد  اإلشارةتم  مثلما ،السياسية عندما تنتظم ممكن أن تتحول إلى النوع اآلخر وهو السيادة القانونية

ص  ، مرجع سابق،صالح الدين عبد الرحمن الدومة)أوروبا في نشأتها مالزمة لظهور الدولة القومية الديمقراطية الحديثة في 

 (.  444  - 442ص 

تكون نابعة وبشكل واضح  أن إالفي ممارسة القائمين عليها في ظل وجود النظام الديمقراطي ال بد  الحاكمة السلطةكما أن       

 الحاكمة كلها السلطةالسيادة للشعب، ووضع  إنجاءت بتأكيد على  الديمقراطيةوموافقة المحكومين عليها، بحيث أن  األمةمن 

فيما يتعلق بكل من  السيادة، لذلك فال بد من ضرورة التمييز بين كافةالمجتمع  وتكريسها لتحقيق أهداف الحاكمةالفئة في يد 

 من خالل الحكومة، الدولةتمارسه الذي  األساسيون متمثلة في القانون والدستور الشعب والقانون، فسيادة القان

وهي الجمهور  القاعدةتأتي من  السياسية السيادة إنوبما ، له الموجودة السياسيةوسيادة الشعب التي ي عبر عنها في الحقو   

هي سيادة  النهايةها بشكل صحيح، فسيادة الشعب في طريق للدولةالتي ترسم  القانونية السيادةالكبير، لذلك فال بد من وجود 

على الشعب  للحكومة القانونيةمن قبل الشعب وتنتهي بالسيادة  الحكومةالتي يتم فيها اختيار  السياسيةتبدأ بالسيادة والتي قانونيه 

وفقاً  القانونيةيارها للسيادة في اخت الشعبيةوهي مرحلة السيادة  األولىعلى ذلك في المرحلة  الموافقةكون قد تمت تبعد ان 

 (.   04 – 48، ص م4841، العدوىعبد الفتاح حسنين ) الدورية االنتخابات أساسالمتمثلة والقائمة على  الديمقراطيةلألنظمة 

أذاً فهذا يؤكد أن  ،تتم الموافقة عليها في البداية لتشكيلها من قبل الشعب إال أنال بد  النهايةفي  للحكومة القانونية السيادةن إ        

للوصول الى المرحلة  السياسية السيادةوهي مرحلة  األولىهي سلطة الشعب، فالشعب يختار في المرحلة  الحكومةسلطة 

 هذهشراك الشعب في السيادة القانونية ليس بعيداً عنها بل هو في صلب ، فإللحكومةالقانونية  السيادةوهي مرحلة  األخرى

، لذلك فال بد من أن يأتي اختيار الموجودة والحكومةالسيادة وللقائمين عليها الممثلين لمجلس النواب  لهذهره وفقاً الختيا السيادة

ناحية سلبية قد تنتج من أي مصلحة قد تكون  ألي، وذلك تجنباً للكلمةالشعب ويتم وضعه في اطار قانوني بالمعنى الصحيح 

بتطبيق أنظمتها بالشكل الصحيح  الديمقراطية، من هنا تأتي لمجتمع ككلالسياسي فيما يتعلق باخاصة في طرحها الفكري و

بعدم التطبيق  المتمثلةوالخاصة  الفئويةوتحقيقها للعدالة االجتماعية البعيدة في طرحها عن المصالح  الحريةوالقائم على أساس 

 . الصحيح لها

يكون هنالك أي تنافر بين  أاللذلك يجب  ،األخرى أحداهمان تكمل والسيادة القانونية هما طريقتا الشعبيةن السيادة كما أ        

على  باألساسالجهتين بل ال بد من ضرورة وجود اتفا  بينهما والذي ي حتم ذلك هو التطبيق الصحيح للنظام الديمقراطي القائم 

  ،دورياً  القانونية السيادةقوانين خاصة به تؤدي الى تغيير القائمين على 
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غير مطابقه لما اختاره الشعب وفقاً لممارسة حقه ضمن الركن  األعمالالشعبي في أعمالهم عندما تكون تلك بل والتدخل 

كمرحلة  القانونية السيادةوالتي يتم فيها اختيار القائمين على تطبيق  السياسية الشعبيةللنظام الديمقراطي وهو السيادة  األساسي

ليا للنظام الديمقراطي الموجود في أي  األحزاب السياسية في كل مجتمع ديمقراطي،  إقامةمن هنا تأتي ضرورة ، فمجتمع كانع 

وال بد من التوضيح هنا  ،وإيجاد وتكريس الحرية في العمل على اختيار المسؤول في داخل كل حزب سياسي وكل دولة قائمة

 والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لطةالسفي كل مجتمع وهي  الموجودة الثالثة األساسيةالى ضرورة الفصل بين السلطات 

وحتى تظهر  ،ظلم بكل منهما باألخرىمع ضرورة وجود التعاون فيما بينهما بالشكل السليم لمعناه وليس التدخل الم   القضائية

، والمختلفةقة على مدى الفترات الزمنية المتالحفي صورة القانون العام الموجود والمطبق في المجتمع الديمقراطي  األمهسيادة 

لفترت طويله أو ضرورة ان يكون الحاكم في واليته لمدة قصيره  الحاكم للقائمين على النظام من هنا تأتي ضرورة عدم البقاءف

وذلك بحكم مركزه، أو قد يستغل مركزه لتحقيق مصالح شخصيه ولفئات خاصه تهمه ويهمل بقية  خاطئةقد يحكم بطريقة  ألنه

 فئات المجتمع. 

والفصل  أيضاوجود األحزاب السياسية واجب كما أن  في النظام الديمقراطي، واجبهو في القائمين على الحكم التغيير إن      

 االهتماموالعمل على  الخاصة الفئويةوذلك للتقليل من المصلحة أساسية للنظام الديمقراطي،  كمبادئ واجب أيضابين السلطات 

صغير،  أوفقير، كبير  أوغربي، غني  أووفي أي مجتمع كان عربي  واألوضاعالظروف للجميع مهما كانت  العامة بالمصلحة

 (.    00، ص عبد الفتاح حسنين العدوى، مرجع سابق) والشعب األمهلفرد وال لجماعه على  سيادةوهذا ي عبر عن انه ال 

الغد  اغلبيهاليوم  أقليةفقد تصبح  األغلبيةاكمة الى الح السلطةإن االنتقال المؤقت في نظام الديمقراطية والمتمثل في انتقال       

وسائل الضبط الرسمي وحتى فال يجوز االكتفاء بلذلك ، (53، ص عبد الفتاح حسنين العدوى، مرجع سابق) والعكس بالعكس

يمقراطية يعمل الد مبادئيدعي هنتنجتون أن غياب كما والضمائر، وهكذا  واألعرافغير الرسمي المتمثلة بالعادات والتقاليد 

حدث في حدث وي كما ويشير الى مستوى الفساد من كل حسب مكانته وعمله بالضبط مثلما. على نشر الفساد بطريقة كبيرة

هل هذا ما أثر على  :فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، (412م، ص 0221عبد الغفار رشاد القصبي، ) الحاكمةبعض األنظمة 

للديمقراطية  األساسية المبادئبالطبع إن غياب  ؟...حول الديمقراطي في بعض المجتمعات وجود ذلك التالمطالبة ب ضرورة

نتشار التحول الديمقراطي بالشكل الصحيح في أي مجتمع إالقائمة على الوعي بالنظام الديمقراطي يعمل على الحد من وجود و

 كان.

كل فترة زمنيه  الحاكمةالفئة  ل االقتراع ويجب ان تتغيرضرورة للحرية من خال أن تكون حق عملية االنتخابات من نإ       

محدده يحددها الدستور الديمقراطي الموضوع والمتعارف عليها بأربعة سنوات في الكثير من الدول المطبقة للنظام الديمقراطي 

ات دورية تكون محددة، فهذا عتبر حق االنتخاب في فتري   أنويجب  ،كما أكد ذلك هارولد اليسكي. في مختلف دول العالم الحاكم

أو حزب سياسي معين مهما كانت أيديولوجياته تكون السلطة القانونية دائمة بيد فئة معينة  أالوهو  أساسييعني بأن ذلك شرط 

ذاً فعند تطبيق قانون محاسبة الحكومة والمحكومين يجب ان يكون هناك قانون قد إ، (442 ، صم4889 ،)عيسى بيرم واتجاهاته

بعض الفئات الحاكمة من الدول العربية  تفعلهعه مسبقاً للمصلحة العامة وليس لمصلحة الفئة الحاكمة الموجودة مثلما تم وض

 ن كان هناك مجال لمحاسبتها. وإتمشياً مع مصالحها حتى 

 بالسيادةالمتمثل  كومةالحومبدأ سيادة  السياسية بالسيادةوهي مبدأ سيادة الشعب المتمثل  األساسية المبادئ هذهن كما أ      

 اساسية في وجود وتطبيق النظام الديمقراطي بشكل سليم، مبادئ فهذه القانونية
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في ظل تطبيقها للديمقراطية  ةالقائم والحكومةمع الوجود للشعب  تتالءمخصائص ومظاهر خاصه  المبادئ هذهفلكل مبدأ من  

ع في التغيير وفقاً لما يأتي من متغيرات تتطلب ذلك التغيير، فال سرا، لذلك فال بد من العمل على ضرورة اإلالفعلي هابشكل

ابتداع الوسائل للتوافق مع ما هو صحيح وليس ما  فال بد من العمل علىلذلك  يكون، أنيجوز أن نحكم بما هو قائم على ما يجب 

الى ضرورة العمل على  لقانونيةوا، فذلك يتطلب من الجميع أينما كان وجوده من حيث السيادتين السياسية هو موجود فقط

، عبد الفتاح حسنين العدوى، مرجع سابق)في فكرها وأسلوبها  والمتباينةالحاكمة المختلفة  األنظمةوتحديث  باستمرارالتغيير 

 (.  05 ص

ل انفرادي أو المتمثلة بسيادة الشعب تعمل على الحد من سلطة الحاكم وتطرفه أحياناً في حكمه بشك السياسية السيادةن إ      

المتمثلة بسيادة الشعب على اختيار  السياسية السيادة، لذلك فال بد من أن تعمل للمجتمع ككل العامة المصلحةعن  فئوي بعيداً 

ية التعبير عن الرأي وحرية حر من خالل القانونية السيادةوهي  للسيادةلمعرفة كيفية التعامل مع المرحلة العليا  المناسبةالوسائل 

بالشكل  وفقاً لتطبيق النظام الديمقراطي األمهفهذه كلها تندرج في سيادة  السياسية، األحزاب وإقامة واألعالم والصحافة النشر

ذاً فسيادة الشعب تتطلب الوعي، والوعي ال يأتي من فراغ، وأسس الوعي الديمقراطي ال بد من أن تأتي بأكثر من إ الصحيح،

 وتربوي وفكري.  واقتصاديمنها سياسي واجتماعي  أساسشكل أو 

أن تأتي بشكل صحيح بعيداً عن الخطأ، فذلك ال يمكن أن يكون إال اذا  القائمة على الحكومة ال بد إال القانونية السيادة كما أن    

بد الفتاح حسنين ع) بها وهي: المتعلقة الثالثة األساسية األبعادبالقائمين عليها بعيداً عن الخلط بين  متمثلة القانونية السلطةجاءت 

 (.  05 ، صالعدوى، مرجع سابق

 والتي تدور حول ما يجب أن يكون.  ةبقوانين الضبط غير الرسمي المتمثلة: ( Ethical Issue)  :األخالقية المسألة -4

 لما هو كائن بالفعل.  المقررة: ( The Historical Truth)  :التاريخية الحقيقة -0

، ائم بالفعل وبين ما ينبغي أن يكونق ما هوالممكن بين  االلتقاء أحداث: على ( Actual Capacity)   :ةالفعلي القدرة -5

على  واقتصاديااجتماعياً وسياسياً  المفيدةوذلك حتى يتم تجسيد التطبيق الصحيح للنظام الديمقراطي بأسسه وأبعاده 

وليس  ما هو كائن وما يجب أن يكون بالفعلأو عالقةً بين شكلي السيادتين السياسية والقانونية و الجدلية العالقةطبيعة 

، وسيادة السياسية بالسيادة المتمثلةوهما سيادة الشعب  األساسيينالتسليم بالواقع من قبل طرفي النظام الديمقراطي 

أي خلق ما يتطابق بين الجهتين وفقاً لتأثير  وأيضاً من الواجب العمل على ضرورة ،القانونيةبالسيادة  المتمثلة الحكومة

 عد جديد آخر قد يأتي وفقاً لظروف معينة سياسية أو إقليمية أو غيرها. عامل أو ب  

 

 من حيث وجود النظام الديمقراطي: "القانونيةوالسيادة  السياسيةالسيادة "مميزات السيادتين  - 9

السيادة و السيادة السياسية ماقسم الى قسمين وهت   في ظل وجود وتطبيق النظام الديمقراطي لقد ظهر أن سيادة الشعب        

من السيادة وهو السيادة  األخرن السيادة الشعبية تؤدي الى السيادة السياسية والتي بدورها تؤدي الى النوع حيث أالقانونية، 

يادة السياسية السن ، إذاً فإسيادة الشعب وهي السيادة السياسية تؤدي الى سيادة الحكومة وهي السيادة القانونيةوبما أن  ،القانونية

 سيادة المجتمع المتمثلة بالسيادة السياسية.  أونفسها السيادة الشعبية  ، فهياألمةوهي تمثل غالبية  األمه إرادةهي 

 ،الحاكمةوالفئات  والسلطةالسيادة القانونية فهي المتمثلة بالحاكم  أما       
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نما يكون مجال عملها ضمن لها وإ مفاجئأن تقوم بالتغيير بشكل  االسيادة الشعبية السياسية ليست بالمعنى الكامل له نلذلك فإ 

وتعمل الى جانب ذلك على تحفيز الحاكم  ،على المجتمع هنطا  محاوالت تجنب القائم على مقاليد الحكم دون االستبداد بحكم

 . ونيةالقانة دسيالها أي لل اإليجابية واألهداف، وأهدافها اإليجابيةه مع النواحي حتى يلتقي عمل

فذلك  ،القانونيةالمتمثل ذلك بالسيادة  بينها وبين الحاكم اإليجابيالسيادة السياسية لاللتقاء  هاما بالنسبة للوسائل التي تستخدمأ     

والوسائل المناسبة التي تعمل على تحقيق ذلك التوازن وااللتقاء بين  األساليب إليجادهفي اختراعه  اإلنسانيخضع تحت قدرة 

هنا إلى انه ال يمكن العمل على  اإلشارةوال بد من في المجتمع،  بينهم وتجنباً لكل عمل سلبي اإليجابيتين ضمن االتفا  السياد

الشعب نابعة عن السيادة القانونية وخاضعة لما يقع من  إرادة أنالشعب وهي السيادة الشعبية بحكم  إرادةعزل الوسيلة عن 

لة لمصلحة مشتركه ولكنها تأتي بسبب وسيلة مصطنعة نابعة عن التطبيق الحاكم، بحيث متماث إرادةلذلك فهي ليست  ،أعمال

وال بد من (،   09، ص عبد الفتاح حسنين العدوى، مرجع سابق) الموجودة في المجتمع المتباينة األراداتتعمل على توازن 

، لمملكة المغربيةا -ندوات أكاديمية ) األمهسيادة  قر بمبدأالنظام الديمقراطي هو النظام الوحيد الذي ي   أن الى هنا اإلشارة

 أفرادوذلك بحكم ان السيادة السياسية تستمد وجودها من القانون الذي يمنح الحقو  السياسية لجميع (،   93 م، ص 4893

كل الم ش  و المصدر هيفهذا دليل على ان السيادة السياسية في نهاية الطريق  ،المجتمع والمتمثلة في النهاية بالسيادة السياسية

 (.   08، ص عبد الفتاح حسنين العدوى، مرجع سابق)في المجتمع  للسيادة الثانية المتمثلة بالسيادة القانونية األساسي

 

 "السياسية والقانونية":  مقارنة بين السيادتين - 22

على ابتداع الوسائل للتوافق  وتعملة القائمة مع الوجود للشعب والحكوم تتالءمسمات خاصة ً  المبادئ هذهكل مبدأ من إن ل      

بد الفتاح حسنين العدوى، )ع يلي: "من حيث عمل كل منهما" ما ومن مميزات السيادتينهو صحيح وليس موجود فقط  مع ما

 (.  05، ص مرجع سابق

 - السيادة السياسية:  

 :         التاليةتمتاز السيادة السياسية وهي سيادة الشعب بالسمات 

من خالل سيادة الشعب، تظهر هنا  القانونيةالسيادة  الثانيةعلى السيادة القائمين  أفعالتنمية  أن أي ،لتعبير عن الحكومةا .4

 . الثانيةال ترى في السيادة  فترى فيها ما ،القانونيةهي مرآة السيادة  السياسيةبمعنى ان السيادة الشعبية 

       . الثانية وهي السيادة القانونية تعمل السيادة السياسية الشعبية على مراقبة .0

 السيادة الشعبية السياسية مستوى أولي وهي سيادة الشعب. .5

 تتطلب الوعي لمراقبة السيادة الثانية "السيادة القانونية".  ،السيادة الشعبية السياسية مخفية .1

والمصدر للسيادة  واألساس صلاألت مثل سلطة الشعب وهي وهي  متحركة وسياسه فكرالسيادة السياسية الشعبية هي  .3

 الثانية. 

 السيادة السياسية الشعبية مستمرة دائماً بدون توقف.   .4

 السيادة السياسية الشعبية تقع بيد الشعب بجميع فئاته وهي تمثل األغلبية.  .5

د رفعت عبد ومحم اصم أحمد عجيلهع) أفرادهلقد ظهر أن السيادة الشعبية السياسية: بمعنى السيادة للشعب بكل        

 (، 08م، ص 4895الوهاب، 
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، حيث يعتبر روسو أن السيادة غير قابلة للتجزئة األخرى المبادئوالرأي العام وتطبيق كافة  االنتخاباتمن خالل وذلك 

عت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص عاصم أحمد عجيله ومحمد رف) ويستحيل بالتالي توزيعها على هيئات متعددة في الدولة

 أحياءه "توكفيل"الحقو  الموجودة، وهذا ما أعاد  احترامأن السيادة الشعبية ال تعني بالضرورة التماهي مع  كما(. 45

أما السيادة السياسية فهي المجموع الكلي للمؤثرات السياسية في داخل (. 025م، ص 4881انتال ميلون دلسول، ش)

فال فر  وال شيء يميز بين السيادة  ،لهشرعة للقانون والمنفذة الم   المجتمع، فصاحب السيادة القانونية يتمثل بالهيئة العليا

وحسب هذه الرؤية فإن مبدأ السيادة ن جوهر السيادة يتمثل في قدرتها على فرض الطاعة حيث أ. السياسية والسيادة الشعبية

أهمية وإظهار فعله في حل مشاكل  فالحديث فيه يتمثل في تأكيد ،الظاهر قد جاء من تاريخ المجتمع السياسي وبناءه وغايته

 ومة شرعية مؤلفة من أسر كثيرة بماالدولة على ضوء ذلك بأنها هي حك "بودان"الدولة القومية الحديثة، ولذلك ف يعرف 

 (.  109  - 148م، ص ص  4894، محمد عبد المعز نصر) تملك وسيادة عليا الى جانب ذلك

ما تتخذ أشكاالً تبين أنها ال تقبل التصنيف، وإن ي سلطة األمر المطلقة الدائمة في الدولةإن تعريف السيادة عند بودان بأنها ه     

أما (. 155بد المعز نصر، مرجع سابق، ص محمد ع) وحيثما توجد السيادة يتقرر نوع الدولة إن كانت ديمقراطية أم ال ،مختلفة

والتي ال تقبل التجزئة وال التفريط بها أو بجزء منها والتي ال مجال فيما يتعلق بتعريف السيادة فهي السلطة الدائمة غير المؤقتة 

إيجابي لهذه السيادة إذ يجعل وجهاً آخر لها  فصامللمسؤولية عنها أمام سلطة أخرى، فهذا صحيح ولكن النظام الديمقراطي يعمل 

نطبقة ولي منصب الحكم فيها حتى تصبح م  وهي السيادة الشعبية السياسية والتي تتصف بصفات مالئمة لكونها سيادة منتظرة لت

  ،عليها الشروط والصفات األولى، فالسيادة الشعبية هي الوجه اآلخر للسيادة وليس تجزئتها

فت عتبر السيادة هي  ،بين الدول المختلفة ةوالكونفدراليالفدرالية  االتحاداتوالسيادة هي السلطة العليا في الدولة حتى في ظل 

عبد المجيد عرسان العزام ) ة في الدستور وبالتالي مصدرها الشعب وهي غير مجزأةً بين الحكومات القائمةسيادة واحدة موثق

 (. 412  - 455م، ص ص 4899لزعبي، ومحمود ساري ا

إن تمتع غالبية أفراد الشعب بحق ممارسة السلطة السياسية في الدولة وحق المشاركة في التدبير السياسي لشؤون الدولة        

الحرية بمختلف  أساسوبخاصةً في ظل النظام الديمقراطي ي عتبر من أسس العمليات األساسية للسيادة الشعبية القائمة على 

كلة الديمقراطية في رأي أرسطو ش  فم  (،  442ساري الزعبي، مرجع سابق، ص  محمودعبد المجيد عرسان العزام و) أشكالها

ليست  اإلدارةالحكيمة المتمثلة بالسيادة القانونية، ومثل هذه  اإلدارةتنحصر مثلما ظهر في الجمع بين السيادة الشعبية، وبين 

 13م، ص  4882، طرس غالي ومحمود خيري عيسىبطرس ب) يسيرة على غالبية الشعب إذا لم يتم تطبيق النظام الديمقراطي

). 

حيث ظهرت نظرية السيادة منذ ظهور الدولة  ،كما أن سيادة الدولة تظهر في أعمال الهيئات الموجودة في ظل الحكومة       

والسيادة  ،وحدهاوأن مركز السيادة بشقيها السياسية والقانونية هو الدولة ، القومية والديمقراطيات الحديثة في العصر الحاضر

لديمقراطية، والسيادة الفعلية الم طبقة ل السياسية تتمثل في إرادة الشعب وهي حقيقة واقعة وسلطة دائمة والزمة للدولة وخاصةً 

، اء أكانت قانونية أم غير قانونيةن كانت أحياناً تتفق مع السيادة السياسية إال أنها هي السلطة الواقعية التي تفرض طاعتها سووإ

وكما تبين فإن السيادة لها ، تحولت الى سيادة قانونية انتظمت، والسيادة السياسية اذا عبرت عن إرادة الشعب أم لم تعبر وسواء

 والوجه السياسي،  الوجه القانوني وجهان مختلفان وهما:
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بين  Interactionالك تفاعل حيث يظهر ذلك في ظل النظام الديمقراطي أو الحكم النيابي دون غيره، وال بد من التوضيح ان هن

 دأوجه السيادة عن لديمقراطية المباشرة وتظهر بوضوحفي ظل األنظمة ا Similarityالسيادتين السياسية والقانونية وتماثل 

لذلك فيجب أن نفر  بين السيادة السياسية والسيادة الشعبية من حيث وجود كل منهما، والواقع أن السيادة  ،تغيير شكل الحكومة

شعبية ي راد منها تقرير سلطة الشعب في مواجهة سلطة الفرد المطلقة أو سلطة طبقة حاكمة في الدولة، أي تقرير حق األفراد ال

في االنتخاب الدوري في ظل النظام الديمقراطي، وبعبارة أخرى معناه إشراف الشعب على الحكومة، ومن مظاهر السيادة 

كل المسائل الخاصة  ويقع على عاتق المجلس الم نتخباألولوية للمجلس المنتخب،  الشعبية أن الدول التي لها مجلسان تكون

لقد ظهر أن الدستور المعمول به في الدولة يحد من سلطة الهيئة التشريعية كما هو الحال في . بالتشريع والتطبيق الفعلي

،  للهيئة التشريعية في هذه الدوليقية للدستور، الوفرنسا، وفي مثل هذه الحالة تكون السيادة الحق األمريكيةالواليات المتحدة 

كما أن نظرية  .الدستور يحد من سيادة الدولةلذلك فإن ولكن يحق للشعب أن يلغي الدستور متى شاء من خالل سيادته السياسية، 

 493سابق، ص ص  بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع) السيادة التقليدية المتمثلة بالسيادة الداخلية والخارجية

لزم بممارسة هذه السيادة، والمواطنة هي في مطلق (  485 –  األحوالتكمن بالتساوي في مجمل الجسم المدني وكل فرد م 

بحيث تتكرس السيادة الشعبية وحرية كل (،  48م، ص 4894جان توشار وآخرون .... ، ) وظيفة أو ما سمي بحكومة الشعب

 باعتبارهاالئمها، وال بد من الذكر هنا أن تحديد السيادة وتعريفها ع في اختيار النظام الذي ي  مجموعة سياسية عاملة في المجتم

أن السيادة مطلقة  اعتباري عتبر ذلك من الشؤون الالزمة للحرية البشرية وذلك على  الحاكمة للحكم وممارسة للسلطة أسلوبا

 (.  010جع سابق، ص رجان توشار وآخرون .... ، م) ولكنها محددة بمجاالت معينة

 

 -  السيادة القانونية: 

 :            التاليةتمتاز بالصفات  الحاكمةأو سيادة السلطة  الحكومةإن السيادة القانونية وهي سيادة 

  الحاكم.  فكرسياسة ال الحاكمةالسلطة  ت مثل السيادة القانونية وهي .4

التطبيق  افتراضبشكل واضح، هذا على وهي ظاهره  ، السيادة الحاكمة،يةالثان السيادة ،العلياالسيادة القانونية هي السيادة  .0

في حالة التطبيق الصحيح للنظام  األولىتقوم بالتعبير عن السلطة الدنيا الفعلي للنظام الديمقراطي الصحيح. كما 

 . األقليةالديمقراطي وعدم التعارض مع مصلحة 

 ن السيادة األولى.السيادة القانونية ت مثل مستوى عالي "ثاني" ع .5

 السيادة القانونية تتوقف كل فترة زمنية معينة أو تبعاً لظروف كل دولة ومجتمع. .1

ويظهر هنا وفقاً لذلك أن الشعب هو الذي يأتي تقع بيد القائمين على النظام السياسي فقط، السيادة القانونية الحكومية  .3

عبد الفتاح حسنين العدوى، مرجع ) ادة القانونيةياستخدام الس كانت تسيء أو ت حسن من إذابالحكومة أو يعزلها بحسب ما 

 (.  01، ص سابق

على قرار أغلبية الشعب االنتخابي وفقاً لقانون الدستور الذي ما ت غير كل فتره بناًء فسها وإنال تقوم السيادة القانونية بتغيير ن .4

دول العالم التي تتبع النظام الديمقراطي حالياً مع  ي حتم تغيير الحكومة كل أربعة سنوات كما هو معمول به في مختلف

  الطارئة.الديمقراطية السائدة أو في بعض الحاالت  األنظمةالقابلية لتخفيض أو زيادة هذه المدة الزمنية الحقاً في 
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 الشعبية بناءً السيادة من  أكثرالسيادة القانونية تمثل "أقلية" تقع بيد الفئة الحاكمة فقط، فهذا قد يؤدي إلى تعرضها للفساد  .5

  .األساسعلى هذا 

) * ( 

 الديمقراطيةللنظام الديمقراطي وتأتي وأخيراً من قوة الشعب فهنا يتحقق المجتمع المطبق  أوالتي تأ الحكومةن قوة إ        

 الطبقةلخدمة  البدايةتت في قد أ الديمقراطية، فحتى وأن كانت التطبيق الفعلي لها كنظام حاكممن حيث  عندها بثمارها الممتازة

  ،التوجه الماركسي أصحابكما يدعي ذلك  البرجوازية

أي الديمقراطية الفعلية في تطبيقها كنظام  للمجتمع بمختلف أفراده، فهيالعامة  بالمصلحةما دامت تأتي  حالياً  فال بد من تطبيقها

كما وت عطي الحق في مراقبة ومساءلة القائمين على سلطة القانون  القانونية السيادةالقائمين على نظام  الختيارت عطي الحق  حاكم

ير من الحقو  الخاصة بهم في كل مكان وزمان وهم سلطة الحكومة، وت ساعد الديمقراطية أيضاً أفراد المجتمع في نيل الكث

الى ضرورة التمسك بنشر الوعي الديمقراطي بشكل مستمر ومتواصل  اإلشارةالقائمة، وهنا ال بد من  األوضاعوعلى اختالف 

وما يحدث في  ،المدروس بشكل خاصومحليه، أي على مستوى المجتمع  أوسطيهوفقاً لما يحدث من تغييرات عالميه وشر  

في الواقع الملموس بعيداً عن التطبيق المتعلق  ةاإليجابيفال قيمة للحديث عن أي نظام ديمقراطي بشكل صحيح وبتأثيراته  ،خلهدا

 . الفعلي للنظام الديمقراطي السليمضمن الوجود  بالشكل الصحيح السياسية السيادةبسيادة االمة المتمثلة بسيادة الشعب أو 

للتكيف والعمل على تغيير الواقع،  المناسبةالوسائل المتمثلة بالسيادة وهي سيادة االمه  هذهلتي ت عطي هي ا الديمقراطيةن إ       

فال بد لذلك ، ي يتم تطبيقه في المجتمع المدروسمن خالل وجود نظام ديمقراط إالوهو سيادة االمه ال يأتي  األساسيوأن المبدأ 

فت شارك في  األساسفي  الشعبيةت عتبر من الفئه  الحاكمةفحتى الفئه ، وعطاء أخذ ضرورةبين السيادتين  العالقةمن أن تبقى 

، لذلك فال يجوز أن االنتخابيةاالنتخابات الدورية مثالً، وتعمل على التغيير في بعض القوانين التي تصون وتحفظ سير العملية 

بين القائمين على  "أخذ وعطاء" بل تبقى عملية ديالكتيك، السياسية السيادةوفقاً لمبداً  الشعبيةيكون هنالك فرض حتى من الفئه 

 إرادة، فال بد من أن تكون القانونية بالسيادةالمتمثلة  الثانية، والسيادة الشعبية بالسيادةالمتمثلة  األولىالسيادتين وهي السيادة 

ن كما أ. وسياده قانونيهم الى سيادة سياسيه بين الناحيتين، فسيادة الشعب تقس المعادلةفي تلك  الراجحة للكفة الممثلةالشعب هي 

 القانونية السيادةمن قبل  واجتماعيتعمل على تنظيمه كنظام سياسي  أساسيهأن يقوم على قوانين  النظام الديمقراطي ال بد إال

 المجتمع، في  السياسيةفحتى لو لم يكن يوجد قانون لتنظيم بعض القضايا ، والقائمين عليها الحكومةالمتمثلة بسيادة 

                                                 
وجود النظام الديمقراطي في المجتمع وفقاً لتطبيق وسيلة االنتخابات للوصول إلى النظام أو السلطة رسم تو ضيحي يوضح  ) * (

 الحاكمة في المجتمع الديمقراطي. 
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الشعبية  السيادةاألمور ضمن  هذهبعض القوانين منها لتنظيم  إصدارلحاح على السيادة القانونية للعمل على إفال بد من العمل ب

طبق بشكل صحيح فمن ، وفي النهاية ال بد من القول أنه وفي ظل النظام الديمقراطي الم  وغيرها المرأةمثل الحرية وحقو  

تًعتبر االستمرارية في سير النظام حيث (،   08، ص عبد الفتاح حسنين العدوى، مرجع سابق) ة للجميعخالله يظهر أن السياد

من مطالب النظام الديمقراطي الصحيح ألن االستمرارية في عمل النظام السياسي لها داللة على استقرار  أساسياالسياسي مطلباً 

 ألنهاالتربية هي مرآة  المجتمع  إنوكما (،   94 – 93، ص ص رجع سابقالمملكة المغربية، م -دوات أكاديمية )ن ذلك النظام

تعكس الواقع  ألنهالسياسي ن السيادة القانونية متمثلة بالنخبة السياسية الحاكمة هي مرآة النظام اتعكس الواقع االجتماعي، فإ

، أما في حالة عدم التطبيق الفعلي لها فيحدث ، هذا في حالة التطبيق الفعلي للنظام الموجودوالشعبي الموجود السلطوي الحاكم

هي التي تعكس الواقع االجتماعي والسياسي للسيادة الثانية وللوضع العام  الشعبيةالعكس، فتصبح السيادة السياسية وهي السيادة 

ل المجتمع وهي ن الديمقراطية بجوهرها العميق ت عتبر ممارسة يومية تطال جميع مناحي الحياة في داخبصورة كليه، حيث أ

الروح أو مجرد مظاهر حياتية معينة، وهي  من فرغةم   إشكاالالتفكير والسلوك والتعامل الموجود بين الناس وليست فقط  أسلوب

ة من أحد في الدولة أو الحكومة أو الشعب، وإنما هي بهذا المعنى ليست شكالً قانونياً فقط، وليست حالة مؤقتةً أو هبة أو من  

للجميع وال غنى عنها وهي دائمة ومستمرة في وجودها وعملها وهي قواعد وتقاليد تعني المصلحة للجميع وتطبق  حقو  أساسية

 ، صم4883، )عبد الرحمن منيفاألكثرية دون تمييز ألحد، وهي تعني األقلية بمقدار ما تعنيه  في داخل المجتمع على الجميع

9   .) 

هو خضوع الدولة جاء توضيحها ي عتبر أساس الوجود للنظام الديمقراطي فالمقصود بها  وكهدف كماإن سيادة القانون كآلية       

 مسبقاً، بجميع هيئاتها وأفرادها لقواعد عامة مجردة ملزمة وموضوعة 

جميع السلطات الحاكمة في للقانون ب ويشتمل ذلك على نطا  تطبيقه ،سواء ى حديحترمها كل من الحاكم والمحكوم عل بحيث

القانون بمعناه الضيق أي القانون الصادر عن  ،لة، فكل السلطات العامة تخضع للقانون وتلتزم حدوده وال ي قصد بالقانونالدو

السلطة التشريعية فحسب، بل ي قصد به القانون بالمعنى الواسع من حيث التطبيق الذي يشتمل على القواعد القانونية الوضعية 

، محمد مجذوب)البشري اء كان بالشكل المادي أم على إعطاء كل ذي حق حقه سو ا الحاكمةمن خالل سلطته القائمة في الدولة

 .(51، ص م4892

 

 الطبقات االجتماعية في النظام الديمقراطي: – 22

إلى انقسامات داخل مجتمع ما ويمكن التمييز بين ثالثة ميادين أو مستويات للحياة االجتماعية في  الطبقةيشير مفهوم       

 تفسيرها للطبقة وهي: 

بنية االقتصادية المؤلفة من مجموع العالقات في الدائرة : وهو المتمثل بالThe Economic Level  :المستوى االقتصادي - 4

 . دمات وعملية التبادل فيما بينهمانتاج الخبرات والخإالخاصة ب

المستوى البيني الذاتي المتعلق بالوعي  : وهو  The Level Of Social Awareness :مستوى الوعي االجتماعي – 0

 االجتماعي، بمعنى الصورة التي من خاللها يرى منها أفراد المجتمع انفسهم وغيرهم من اآلخرين. 

 The Level Of The Individual And Collective Act Together معاً:مستوى الفعل الفردي والجماعي  – 5

، في المجتمع األفرادوك ونمط حياة ، ويشمل هذا المستوى سلدي أو جماعي أو كليهما معاً ان فرك سواءبالمستوى للفعل  المتمثل
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ص ، مرجع سابق، جموعة من المختصين)م أما نمط حياتهم فهو المنظم لهم صناعياً وسياسياً  وسلوكهم الخاص كمواطنين،

144 .) 

ظهر طبيعة عالقتها حديد الطبقات االجتماعية في أي مجتمع ي  ت من خالله إن أساس هذه العوامل الثالث المذكورة هنا يتم        

أو جميعها معاً، بحيث تعمل النظريات المختلفة على تحليل  لكل منها على حدا إيجابيةي بصورة بالنمو والتحول الديمقراط

بصورة مختلفة عن الليبرالية  هذه الثالث عوامل تبعاً لرؤية كل منها، فالماركسية ت فسر الواقع أساسطبيعة بنية المجتمع على 

لذلك فتستمر الديمقراطية الليبرالية في  ،والرأسمالية، والديمقراطية عند كل طرف منهم مختلفة عن األخرى في رؤيتها لها

 النظام الرأسمالي، والديمقراطية االشتراكية في النظام الشيوعي الماركسي وغيرها ... . 

وهما شريحتان أساسيتان في  ) * ( يوجد نوعانفالنظام الديمقراطي  وجود ظلاسية فقط وفي أما الطبقات من الناحية السي      

 داخل المجتمع كما ي رى وهي: 

 . قوة واتخاذ القرار من قبل الصفوةالطبقة القليلة الحاكمة: المتمثلة باحتالل موقع ال .4

 الطبقة الكبيرة المحكومة: المتمثلة بالشعب.   .0

ة األولى وهي تحكم وفقاً للدستور والقانون للطبقة الثانية، أما الطبقة الثانية فهي التي ت حكم من قبل الطبقة كما أن الطبق        

األولى، كما تعمل الطبقة الثانية على إمداد الطبقة األولى بالوسائل المادية واألدوات األساسية والحيوية الالزمة لبقاء النظام 

 ليه،القائمة عالحاكم المتمثل بالطبقة األولى 

" بقوله على أن الضبط السياسي بأوسع معاني هذا المصطلح وهو المتمثل "بالقيادة اإلدارية وهذا ما يؤكده "سان سيمون 

إسماعيل علي )قلية منظمة وهي المتمثلة بالنخبة والعسكرية والدينية واالقتصادية واألخالقية" تمارسه دائماً طبقة خاصةً أو أ

 (. 450ص ، مرجع سابق، سعد

إن العالقة بين الطبقتين المذكورتين وهما الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة ت ظهر مدى التطبيق الفعلي للديمقراطية في        

والمجتمع المعني بتلك الرؤية المتعلقة به، كما أن الطبقات في ظل وجود وتطبيق النظام  الحاكم داخل النظام السياسي

يلي:  وجود وميزات كل منها تتمثل فيما لذلك فإنن الناحية السياسية تختلف بصفات كل منها عن األخرى الديمقراطي الفعلي م

 (. 115 – 110مرجع سابق، ص ص  ،دالأ. وبرت. )ر

 تمتاز من الناحية السياسية خاصةً في ظل تطبيق ووجود النظام ومن ميزاتها أنها  :الطبقة األولى وهي الطبقة الحاكمة

 ي الفعلي عن غيرها بما يلي:  الديمقراط

 . ذات عدد قليل .4

 . تقوم بجميع الوظائف السياسية .0

 . ر القوةتعمل على احتكا .5

 بموقع وجودها.  ةتأتيها من السلطة المتمثل بامتيازاتتتمتع  .1

  ظام أنها تمتاز عن الطبقة االولى في ظل تطبيق ووجود النومن أهم ميزاتها  :الثانية وهي الطبقة المحكومةالطبقة

 يلي: الديمقراطي الفعلي بما

                                                 
)هذه طبقات من حيث ناحية الحكم وليست خاضعة المتالك الثروة، فذلك تقسيم طبقي آخر يخضع لمبادىء مغايرة في مدى تأثره  ) * (

 حول الديمقراطي، ولكن هنا من ناحية سياسية فقط( . وتأثيره على الت
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 . ذات عدد كبير .4

 . ية والتحكم من قبل الطبقة األولىخاضعة للتوص .0

كمة ذات النفوذ من حكمها للطبقة الحاكمة ذات أصول قانونية ودستورية، مع إمكانية التعسف من قبل بعض الطبقات الحا .5

 . تها تسوية سير النظام الديمقراطي، عند محاولاعتبارات أخرى

 سراً وعالنيةً.  بانتخابهاتقوم بسياسات التمويل للطبقة األولى المتمثل ذلك  .1

قارنة بالطبقة األولى المكلفة باتخاذ القرارات السياسية المتمثلة بـ: الطبقة السياسية.  .3  ذات طبيعة مخفية م 

 .  ، وخاصةً األحزاب السياسيةهليةالمنظمات األ باستثناءليست ذات صبغة سياسية  .4

 

 (. 114ص  ، ، مرجع سابقدال أ. وبرت. ر)

 

 في النظام الديمقراطي:  الحرية -20

مع حرية المواطن وذلك من خالل وجود التعددية السياسية حتى تتحقق الحرية والعدالة  تتحقق إالإن الحرية للوطن ال        

ة حيوية لتعمل على نهضة االمة وخاصةً البالد االجتماعية والتنمية االقتصادية المستدامة، لذلك فأصبحت الديمقراطية ضرور

العربية وبعض الدول النامية األخرى المتمثلة بدول العالم الثالث والرابع والخروج بها من أزمتها، فمن خاللها تتحقق صلة 

لمصداقية والشرعية لاستعادته باإلضافة إلى  ،الرحم والمودة والتسامح والفعالية السليمة بين المواطن ومجتمعه وحكومته ودولته

 (.  02 – 48 ، ص ص م0222، حسن البدراوي) للنظم السياسية الحاكمة

 (.  022 – 489 ص ، مرجع سابق،الح الدين عبد الرحمن الدومة)صهي:  مقومات أو أركان الحرية في النظام الديمقراطيإن 

 .التنظيم الذاتي -4

 . االستقالل وعدم التبعية -0

 . الثقة والطمأنينة -5

وسيادة الدستور  الحاكمة يليها من آليات مناسبة من أهمها االنتخابات والتنوع الوظيفي للسلطة شاركة وتتم وفقاً لماالم -1

 السياسية.  األحزابوتعدد 

لقد كانت البداية في وجود نوعاً من الحرية منذ انتشار الصحافة في الوطن العربي بعد الحملة الفرنسية على مصر في           

م، حيث كان لتأخر الصحافة إلى ذلك الوقت بسبب طبيعة حكم الدولة العثمانية التي كانت ترغب بعدم نشر الصحافة 4598عام 

 (، 451 م، ص4889، إبراهيم مشورب) حتى ال ت حدث وعياً لدى الدول العربية التي تحكمها
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ة ت عتبر عماد النظام الديمقراطي وهي السلطة حيث يظهر مما تمت اإلشارة اليه أن حرية النشر والتعبير عن الرأي والصحاف

الرابعة الم شكلة من سلطات النظام السياسي الديمقراطي الليبرالي الحر، حتى ولو أنها بدأت بشكل متأخر خاصةً في البالد 

ادية، حيث حرية النشر والتعبير والصحافة هي أحدى ضمانات األمن ضد الحكومات ذات األنظمة االستبدكما تعتبر  العربية،

أن السلطات المختلفة في ظل األنظمة الديمقراطية تكون مصالحها متحدة مع مصالح الجماهير، لذلك لم تعد تحدد وتفرض 

فعندما يدفع الخوف نوعاً من التمرد والعصيان ت حاول الحكومة بعمل ضغط من الرأي العام  ،عليهم ما تراه بعكس مصالحهم

على استمالة الشعب أي عمل ما يتوافق معه ورفض غير ذلك  الحاكمة في العالم تعمل السلطات الهادف إلى تكميم األفواه. كما

 (.454 – 453م، ص ص 4884يوارت مل، تجون س) يق النظام الديمقراطي بشكل حقيقيفي ظل تطب

ربح أن يكون لدى إال أنه من الم   إن قاعدة االختالف في الرأي والتعبير ت شكل الفرضية الوحيدة إلجالء جوانب الحقيقة كلها،     

المعارضين شيئاً مهماً يجدر بالجماهير اإلصغاء إليه ليكون ذلك كاشفاً لبعض الحقائق الموجودة حتى ولو كانت هذه المعارضة 

ت ليس البشرية نفسالواجبات اتجاه الكما أن (. 454ن ستيوارت مل، مرجع سابق، ص جو)شكل أقلية بسيطة في مقابل غيرها ت  

 استثناءلم تجعلها الظروف أو تحولها إلى واجبات نحو اآلخرين دون  ، ماجتماعية وغيرها واجبات ملزمة لهامن الناحية اال

أنه كلما كان يوجد ضرر محدد سواء  وباختصار في الوقت ذاته، نفسفضالً عن كونها واجبات نحو الألحد أو ألي فئة كانت، 

ستوري القائم بسيادته على الجميع ج عن دائرة الحرية لتقع في نطا  األخالقيات والقانون الدللفرد أو للمجتمع، فإن الحالة تخر

وال بد هنا من اإلشارة إلى األسس األولية التي ال بد من العمل بها (،  043  –  040 ل، مرجع سابق ، صجون ستيوارت م)

 األسس األولية التي ال بد من توافرها من أجل وجودها وهي:حتى يتم تحقيق نوعاً من التحرر، فالحرية تقوم على العديد من 

 (. 12م، ص 4891، )سعد الدين إبراهيم

 جانب إعطاء القانون الحق لها.  .4

 كما ال بد من الذكر هنا أن هنالك أنواع عديدة للحريات ي ذكر منها:المقدرة المتوفرة من األوضاع االجتماعية،  .0

 ية.الحرية المعنوية الشخص –أ        

 .الحرية الدينية – ب 

 .والصحافة اإلعالمحرية  –ت       

 .حرية إبداء الرأي –ث  

 .الحرية النقابية –ج  

 . الحرية االجتماعية واالقتصادية – ح 

د تقو بالتالي نف الديمقراطية على أنها نوعاً من الحرية والمشاركة السياسية فهي تعبير عن أحدى الحريات، وهيص  كما ت         

 024ص  ، مرجع سابق، صصالح الدين عبد الرحمن الدومة)ة في المجتمع ومن مختلف النواحي الكاملة والشامل الى الحرية

 الصحيح وحقو  األفراد معاً والتي ت عتبر في صلب الصميم لمفهوم الحريةالنظام الديمقراطي تتحقق طاعة الدولة  (، ففي025-

صالح ) .( Obligations And Rights Of The Individualام السياسي الحاكم ) ضمن الوجود الديمقراطي في النظ

 .(002ص الدين عبد الرحمن الدومة، مرجع سابق، 

إن الحرية هي القيمة األساسية في المفهوم الديمقراطي وهي جوهر الثقافة السياسية الديمقراطية، لذلك فال بد إال أن تأتي        

 المتمثل في الثقافة السياسية األوتوقراطية،  كراهاإلالحرية بعيداً عن 
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القائل:  االقتصاديوذلك بعد أن جاءت الليبرالية متخطيةً الحدود التقليدية للحرية وفقاً لمبدأ: "أعظم سعادة ألكبر عدد" والمبدأ 

مل على إفراز أشخاص "دعه يعمل دعه يمر"، لذلك فال بد من التأكيد هنا على أن وجود المناقشة الحرة في المجتمع تع

كما أن الرأي القائم على أساس ضرورة أن يتركز التوجيه في مكان  .مسؤولين ومناسبين للتمتع بالحقو  والحريات المختلفة

في الرأي، لذلك فتعمل الحرية  إجماعنسق مالئماً من القيم يمكن الوصول الى  إيجادوأحد وهو الدولة أو الحزب السياسي، فعند 

والتوضيح بأن الصراع السلمي القائم ، ، واإليمان بتلقائية التطورعلى انتشار وتعدد القوى السياسيةاألفكار القائمة  إيجادعلى 

الحرية "ن كما أ. من خالل عملية التنافس السياسي ي عتبر كافياً لتحقيق العملية الديمقراطية القائمة على التشريع واالنتخاب

 المتقدمة مثل بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية الغربية الصفات التي تتمتع بها الدولهي من  "والديمقراطية والتعددية

، والمتمثلة بمشاركة غالبية الجماهير في نفس القيم وتمتع الحكومة بالقبول الشعبي الواسع، فهذا يعكس أو يرتبط وغيرها

نوعية تلك الدول بعكس الدول غير الديمقراطية، مما يعكس بذلك  في والجماهير نخبةللباالنسجام والتجانس بين الثقافة السياسية 

 تمتع سلطة الحكومة باالستقالل وقدرتها على التكيف واالستجابة للجماهير ويساهم في قيام نوعاً من الديمقراطية في تلك الدول

 نامية. بعكس الدول ال(  401  – 405  ، مرجع سابق، صاحسان عباس وأخرون ... )الم طبقة لها 

بين الديمقراطية والحرية حتى  االنقسام استمراروثيقاً بالديمقراطية بشكل دائم حيث أن  ارتباطاكما أن الحرية م رتبطة       

بالسلطة السياسية الحاكمة أكثر فأكثر وطغت  االرتباطكلما جنح الحكم الى حالة من  اتساعااد دالوقت الحاضر، ولعل ذلك يز

 (،  53م ، ص 4899رنز، ادوارم. بي) قومي على مجال الحرية الحقيقيةاألمن ال اعتبارات

في العمل على  األساسيةوالعمل على احترام الحريات وحقو  اإلنسان يعتبر من الحلول  الديمقراطيةلذلك فإن تدعيم  

وهذا ال يمكن ، (05، ص م4884، االتحاد العام التونسي للشغل) أساسية في أي مجتمع كان كمبادئوالخصوصية  االستقاللية

 . نظام الديمقراطي في داخل المجتمعتحقيقه إال بوجود منظمات المجتمع المدني في ظل الوجود والتطبيق السليم لل

القائمة على الحرية كأساس للرأي العام تساهم في خدمة المسار الديمقراطي وتعمل أيضاً على  اإلعالميةإن التغطية       

المؤسسات األهلية المتمثلة بمنظمات المجتمع المدني بكافة أشكالها. كما أن نجاح منظمات وجمعيات  المساهمة في تدعيم

المجتمع المدني بكافة أشكالها مرهون بترسيخ التقاليد الديمقراطية واحترام دولة القانون بكافة مؤسساتها الحكومية واألهلية، 

شغل...، مرجع سابق، ص ص االتحاد العام التونسي لل) "السياسة والدولة" الى الفصل الواضح بين كل من الدين وبين باإلضافة

وهي ت عتبر  ،فاإلنسان ال يكون له قيمة حقيقية في وجوده إال إذا أقرت لفائدته حريات سياسية واجتماعية وغيرها(،  05 – 04

تبر مواطناً صالحاً وفعاالً، فالم عترف بإنسانيته وبحقوقه واطن أي الشخص الم  من األولويات األساسية وبعبارة أوجز إذا أع 

والمواطنة تفترض أن يقوم  ،وبحرياته السياسية واالجتماعية وغيرها هو الركيزة األصلية للمجتمع المدني بمختلف أشكاله

نسي للشغل...، واالتحاد العام الت) مبدأ الحرية الصحيحة ومبدأ المساواة بين الجميع :مجتمع المواطنين على مبدأين أساسيين هما

بمثابة االستجابة للمتطلبات  األخرى لذلك فتعتبر الحرية السياسية وغيرها من أشكال الحريات(،  13مرجع سابق، ص 

محمد أحمد المصالحة، ) السلوك والتصرف بالنفس وتحمل المسؤولية السياسية واالجتماعية كاختيارالطبيعية لإلنسان  اإلنسانية

ثمن الحرية في وجودها فهي أيضاً ثمن الديمقراطية في  لدى المجتمع وفئاته إن كانت اليقظة الدائمةفلذلك (،  45م، ص  0222

 (.  445ص محمد عبد المعز نصر، مرجع سابق، ) تطبيقها

بطرس بطرس غالي ) بحصول الفرد على جزء من الحرية ي عتبر من أهم الشروط الالزمة لتقدم اإلنسانيةإن اإليمان      

 (،31خيري عيسى، مرجع سابق، ص مود ومح
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وآخرون .... ،  جان توشار) حيث يتم تحديد المعنى الواسع للحرية هنا بحيث يكون االنسان محكوماً وحاكماً في نفس الوقت 

النظام السياسي وسيا  التفاعالت  :وتجدر اإلشارة الى أن هناك مصدرين لتقييد الحرية السياسية وهما(، 04مرجع سابق، ص 

فيتمثل فيما يفرضه النظام السياسي القائم من قيود على  :األولتماعية الموجودة في داخل المجتمع، وبالنسبة للمصدر االج

طلق على هذا النمط من القيود بالرقابة الخارجية المواطن ربما تمنعه من التعبير علناً عن وجهات نظره السياسية وغيرها، وي  

للتقيد من البيئة االجتماعية التي يعيش فيها  :في بعض الدول، في حين ينبع المصدر الثانيأو القمع السياسي مثلما هو موجود 

وبحسب عواملها المختلفة قيوداً أساسية  واألقاربوالزمالء  األصدقاءاإلنسان، حيث تفرض الشبكات االجتماعية المكونة من 

ك هذه القيود الموجودة ويطلق على هذا النمط من القيود بالقيود عاقب من ينتهعلى حرية المرء في االختيار، باإلضافة إلى أنها ت  

الفرد في الجماعة زاد تأثير الجماعة عليه وتقلصت  واندماجالتابعة من الرقابة الداخلية أو الذاتية، لذلك فكلما تعاظم وجود 

جماعة تلعب دوراً هاماً في إحكام ره من العوامل الموجودة حوله، فاللحرية المتاحة في حياته بسبب تأثمساحة التفاوض وا

الضبط االجتماعي على كل عضو فيها، وعلى هذا فإن مسألة الضبط االجتماعي وغيرها هي نقطة التركيز في تحليل الجماعة 

لدى المواطن منذ وجوده سواء  األساسيةغرس القيم  بها يتموالتي ومن خالل عملية التنشئة وخاصةً االجتماعية والسياسية 

أما التحيز . القيم التي ت ركز على الطاعة والنظام والسلطة أو القيم التي ت ركز على االختيار والحرية واالستقاللية التامةكانت 

 مجموعة غريبة أو مختلفة،  نحوسلبي  اتجاهيقصد به وجود وهو المانع من الحرية الصحيحة ف  

تند الى معلومات قد تكون إما خاطئة أو غير كافية ويعتبر بحيث يأخذ شكل تعميم م خل وال يتسم بالمرونة الصحيحة، ويس

والحق في الحرية (،  45 - 39هويدا عدلي، مرجع سابق، ص ص ) التمييز في وجوده هو الترجمة السلوكية للتحيز لدى البشر

  اإلنسان في هو أيضاً المصدر األول والمباشر لحقو  أخرى أق رت بصورة مستقلة عن غيرها في الشرعية الدولية لحقو

وأن عالقة هذه الحرية (،  14م، ص 4885سعيد، محمد السيد ) العالم، وغيرها من اإلعالنات ومدونات السلوك الموجودة

رؤية في هي (  450م، ص 4894ملحم قربان، ) الموقف الظاهر من زاوية القائم باألعمال في إطار الظروف المدروسة باتخاذ

 لموجودة في داخل المجتمع أيضاً. تأثيرها على الفرد والجماعة ا

 

 لتحول الديمقراطي:دمة لعملية ا( كمق  ( Political Pluralism: التعددية السياسية –23

إيديولوجية وهي نظرية ت ؤلف  بديالً للشيوعية والفردية اللتين تقدم كل منهما ذاتها، وت شبه التعددية في هي ن التعددية إ          

الحرية، والرأسمالية اهتمت  وأهملتالشيوعية، حيث أن الشيوعية اهتمت بالعدالة االجتماعية و تراكيةلالشصورتها عكساً 

رف ع  أما تعريف أو وصف التعددية السياسية فجاء على أنها ت  . لذلك فهي توجه نقد لهم ،بالحرية وأهملت العدالة االجتماعية

، وكنظرية قابلة للتطبيق على سياسة ي الديمقراطيات الرأسماليةفومثل أعلى وطابع للسياسة في الغرب، بطر  متنوعة: ك

كما أنه يقال  .بحيث ال يتضمن تصوراً وحدانياً لمختلف الثقافات السائدة ،المجتمعات الليبرالية وكمذهب للتنوع الثقافي الموجود

فالتعددية ت عتبر عامل  ،واالستقرار أن التعددية السياسية تركيب بين سمات فردية وأخالقية في المشاركة ومشاغل الفضيلة

ن النظرية التعددية عند االلتزام بها في الدولة والمجتمع كما أ .استقرار ي جنب اللجوء الى القسر الحكومي بصورة مفرطةً له

حدوث تجربة المختلفة االقتصادية مثالً أو غيرها أو أثر ل األوضاعتسمح وتمكن مجموعات عديدة من أن تتكون تبعاً للتغيير في 

أن تعمل على تعديل في  أيضاً  أنها تسمح بتدخل تلك المجموعات في الحياة السياسية في داخل المجتمع وتحاول كما جديدة،

 توازن الحاكم المتمثل بتعديل لسلوك الفئة الحاكمة، 
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ات الطالبية في الجامعات ومحاوالت مثالً الحرك ،الحديثة التكوين بحقوقها األجيالكما أنها تتمتع بمرونة كافية من أجل مطالبة 

المطالبة بتغيير بعض السياسة في النظام الحاكم من قبل الفئة الحاكمة أو الرئيس، حيث أن النظرية التعددية السياسية ت لزم تلك 

لب من وخاصةً حديثة النشأة والتكوين والتشكيل في إطارها ضمن تشخيصها لحدوث تغييرات تدريجية بشرط أن ال تس األجيال

، فهنا يأخذ بعض المفكرين بأن المتقدمة أي الكبيرة  في العمر األجيالخاللها تلك النشاطات والتغييرات إذ ال تؤثر سلبياً على 

بانفتاحات  طالبهاحداثها وت  إالنظرية التعددية السياسية جاءت مقيدة للحرية نوعاً ما على الرغم من كل المتطلبات التي سمحت ب

مع بعض مناقضيها، وذلك عند قدرة مؤسسات المجتمع المدني على  األخيرةتتشابه هذه الفكرة  حيث ،ودة بهاأكثر من الموج

. كما االقتصادية أو غيرها  ضرورية لنمو السياسات التعددية أن التغيرات في األهداف السياسية  أوعلنة، كما تحقيق أهدافها الم

ئة مختلف االتجاهات والتيارات الفكرية والسياسية واالجتماعية وحسبان حسابها في فقط إلى تعب ن التعددية السياسية ال ت شيرأ

في مستويات  شجيعتبل هي  األساسيةمصلحة االستقرار السياسي للدولة والمجتمع وحماية عدد صغير من الحقو  الفردية 

جموعة )م لدى مواطني الدولة واألخالقيةاسية رفع نوعية الحياة السيهدفها الساعي إلى الى  باإلضافةعديدة متنوعة ومتباينة، 

في النظام  األساسية المبادئوال بد هنا من ذكر التمثيل وهو من  (، 441  - 444ص ص ، مرجع سابق،من المختصين

مجردات  ألشخاص أو عن طريق وسيط ستحاضر، فالتمثيل هو االديمقراطي القائم على أساس التعددية السياسية بشكل صحيح

 عنهم،  سم الذين انتخبوه للدفاعإب في السياسة الموجودةضرة معاً، والممثل يتصرف ليست حا

النظام التمثيلي الحديث بمجلس نيابي  عندها ويتصف ويمكن لملك أو ديبلوماسي أو حتى عالم أن يقوم بدور ممثل لجماعة معينة

كر هنا أن كل حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية وال بد من الذ ليمي أو على أساس عدد سكان البلدقامنتخب بموجب تمثيل 

جموعة من )مله  صحيحة ال بد إال أن تكون ممثلة للشعب الذي تحكمه متمثلة تلك بالحاكم والمجلس التشريعي الممثل للمنتخبين

 . (454 – 452ص ص  ، مرجع سابق،المختصين

اصة بالناحية المفهوم له ثالثة معاًن أساسية الستعماله في الفلسفة الخأما فيما يتعلق بمفهوم الحقو  فلقد أ شير إلى أن هذا         

 : السياسية والتعددية، وهذه المعاني هي

تضمن فيه المصالح بحمايات قانونية وتكون الخيارات موجودة فيه بنتيجة بحيث لوصف نموذج من الترتيب المؤسس  -4

 . ةفراد على أسس واضحفعلية وتعطي فيه الخبرات والفرص لإل

 بشكل دائم.  واحترامهللتعبير عن الطلب المشروع لقيام ترتيب مؤسسي من هذا النموذج والمحافظة عليه  -0

الذي ين سب أهمية حاسمة لقيم مثل المساواة واالستقالل  األساسي األخالقيلوصف واحد من أشكال هذا الطلب، وهو المبدأ  -5

نت حقو  من الذكر هنا أن كل حق من الحقو  المختلفة سواء كاوال بد  ،والعمل األخالقي الممارس في داخل المجتمع

، أو حقو  اإلنسان أو حقو  طبيعية تندرج تحت بند وأحداً أو أكثر من المعاني المذكورة أعاله، قانونية أو حقو  أخالقية

يدل على الترابط وتزداد وال بد من التوضيح أيضاً أن أبسط تعبير عن العالقة الموجودة بين الحقو  والواجبات هو مدلول 

مجموعة من ) العالقة طردياً بينهما عندما تصبح الحاجة ضرورية ليؤمن الواجب للحق أنه حقاً أو يحدث العكس

 (.  035 – 034 ص ، مرجع سابق، المختصين

وصوالً  أنشطتهاة السياسية وممارس األحزابإن ضمان االعتراف بالتعددية السياسية والحزبية التي تسمح بحق تشكيل       

اطية االنتخابات كآلية ديمقر أهمهاالسلطة الحاكمة تحقيقاً للتغيير المطلوب عن طريق الوسائل الديمقراطية ومن  داول إلىللت

 لبلوغ تلك األهداف "تداول السلطة"، أساسية
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مقراطي الصحيح من خالل  ضمان ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق مبدأ تداول السلطة وهو المبدأ الهام والرئيسي في النظام الدي 

أن  إاللذلك فال بد  (، 02ص  ، مرجع سابق،حسن البدراوي) المبدأ لحق مشاركة الجماهير في اتخاذ القرار السياسي النهائي

 للنظام الديمقراطي وهو الركن األولي لمبدأ التعددية السياسية فيه.  األساسيالركن  هو يكون  النشاط الحزبي

، متمثالً ذلك في األشكال أن التعددية السياسية والحزبية أو تنوع التعبير السياسي أو التعبير الحزبي السياسي المتعدد كما       

  ، مرجع سابق،حسن البدراوي) في العمل الوطني والقومي والديمقراطي ةاإليجابي األثرالسياسية وتعددها، له  األحزابتنوع 

حالة االنفتاح السياسي في مختلف الدول لها عالقة مباشرة بوجود التعددية السياسية،  ره فإنذك ما سبقباإلضافة الى  (، 08ص 

فلقد كان لغياب التعددية السياسية فيه،  اإلنسانومن ثم المشاركة السياسية وتدعيم المجتمع المدني بمختلف مؤسساته وحقو  

فأدى غياب الديمقراطية ، أيضابية كل على حدا، وعليها جميعها على البلدان العر والديمقراطية في الوطن العربي نتائج سيئة

 منها: في داخلها الى العديد من السلبيات

 . ة المشاركة السياسية لدى المجتمعأزم -4

 .المتنوعة اإلنسانأزمة حقو   – 0

 . أزمة الحريات العامة والخاصة – 5 

 . شرعية السياسية والثقافة القائمةأزمة ال – 1

لقد كان أيضاً من أسباب غياب التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي والتي كان منها أسباب تاريخية وهناك        

ضعف الطبقة أخرى أيضاً، باإلضافة إلى رجع ذلك ألسباب اقتصادية والتفاوت فيما بينها وأسباب اجتماعية بعض اآلراء ت  

تمثلة بالحكومة وهناك من يرى بأن الثقافة السياسية الديمقراطية خالية من  ،واقتصادهعلى المجتمع  الوسطى وهيمنة الدولة م 

، أيضا لقد ظهر أن للتنشئة السياسية واالجتماعية الغير حاصلة على الديمقراطية في البلدان العربية القيم الديمقراطية الحقيقية

الواليات المتحدة  الدول الغربية وبخاصةً  لبعض ارج خاصةً في الخاألجنبية أثر في عدم ظهورها، إضافة الى التبعية للدول 

 (.  93 - 95 ص ،م0223سنين توفيق إبراهيم، )ح األمريكية

اطي الحقيقي إذا طبق بصورة إن مفهوم التعددية السياسية في الدولة له  تأثيرات إيجابية الزمة نحو عملية التحول الديمقر      

السياسية والجمعيات والتنظيمات السياسية وهي المنظمات الغير حكومية  األحزابماح بتعدد فمن خالل ذلك يتم الس صحيحة،

وذلك بناًء على قواعد  ،وتأمين حق تلك المنظمات في وجودها المشروع ومشاركتها في العملية السياسية الموجودة في الدولة

الديمقراطي ويجعل المجتمع الديمقراطي الحقيقي خالياً من  وأسس قانونية ودستورية، فذلك يؤدي الى التطبيق السليم في النظام

السياسية  واألحزابأية مظاهر تدل على العنف والفوضى، كما أن القبول بالتعددية السياسية يعني الموافقة على تعدد الجماعات 

فكرية وسياسية، فذلك ينعكس  الموجودة والعاملة والقوى األخرى المختلفة فيما بينها من قوى اقتصادية واجتماعية وتيارات

فإن التعددية السياسية شاملة والتعددية  لهذاعلى تعدد الرؤى واألفكار والمصالح المختلفة لكافة فئات المجتمع المطبق لها، 

ومع كل ذلك تبقى (،  80ص ، مرجع سابق، سنين توفيق إبراهيم)ح الحزبية تأتي في قلبها، وتشكل عنصراً أساسيا للديمقراطية

 السياسية األخرى. المبادئلديمقراطية بمفهومها أوسع من التعددية السياسية وغيرها من ا

كما أن عملية إكمال بناء الدولة الوطنية وترسيخ شرعيتها تعتبر ركيزة مهمة لتأسيس النظام الديمقراطي على أسس       

باإلضافة  ،(49ص  ، مرجع سابق،سنين توفيق إبراهيم)ح ةالمواطنة وسيادة القانون والقبول بالتعددية السياسية والفكري ومبادئ

 للقبول بالنظام الديمقراطي الحقيقي، األولىالى ذلك فإن ترسيخ مفهوم التعددية السياسية ي عتبر الخطوة 
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كان لها  والتي لذلك فقد كانت االنقالبات العسكرية في البالد العربية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي وما بعدها 

 منذ ذلك الوقت. ء على إيجاد مجتمع ونظام ديمقراطي بشكل صحيح هو سبب الغياب في الوجود للتعددية السياسيةيالس األثر

وهي االنقالبات  األحداثفي تلك  ليست وحدها هي السبب في الدول العربية أن العقلية القبلية واألزمات واإلخفاقاتكما 

وإنما السبب اآلخر يرجع إلى غياب التعددية السياسية بشتى أشكالها وخاصة السياسية والفكرية ول تلك الدفي العسكرية الجارية 

منها وغياب االنفتاح أيضاً على الدول الديمقراطية، هذا باإلضافة إلى غياب العديد من العوامل األخرى المساهمة في عملية 

 (.  035  - 034 ص رجع سابق،م ...،سماعيل الشطي وآخرون )ا التحول الديمقراطي وهي:

ل الحكومات العربية على غياب مفهوم التعددية السياسية بالشكل الصحيح للكلمة وخاصة التعددية السياسية والفكرية وعم .4

 . محاربتها

 . بول االختالف في الدولة والمجتمععدم ق .0

 . اب االنفتاح للجميع في المجتمع بشكل عامغي .5

 . المدني في وجودها وتأثيرها مجتمععدم تفعيل مؤسسات ال .1

 . غير سليمة بطريقة واستغاللهاتشويه صورة االنتخابات والتصويت  .3

تبين ذلك من خالل االنقالبات العسكرية في خمسينات وستينات القرن مناسبة للتداول السلمي للسلطة، حيث عدم وجود آلية  .4

 . الحادي والعشرين" القرن أيضاً "القرن اوفي بدايات هذ العشرين "القرن الماضي"

غياب الممارسة السياسية السلمية والحق الطبيعي في االختالف، حيث أن الديمقراطية تعمل على كفالة حرية الرأي  .5

 . لحق التعبير عن الرأي اإلجرائية أهم اآلليات إحدى اعتبارهاب

كر وإنما هي مرتبطة بها عند تطبيقها بشكل السابقة الذ المبادئكما ال بد من الذكر هنا أن الديمقراطية ليست بمعزل عن    .9

إذا حدث تغير فهناك إمكانية لحدوث التنمية الديمقراطية الحقيقية لذلك  ،من تشكيلها بشكل حقيقي اقتربتسليم أو كلما 

 . ملموس

ي وهو غياب عن الديمقراطية يرجع لسبب رئيسفي الدول العربية إن السبب الرئيسي للضبابية التي يراها البعض          

فية والفكرية ن ترسيخ مفاهيم التعددية واالنفتاح، خاصةً في المجاالت السياسية والثقاألوذلك  ،التعددية في المجتمع الواحد

، فاإلقرار بالتعددية في التصور والرؤية والمنهج ي عتبر هو بداية السير في الطريق الصحيح يسرعان في تقبل الديمقراطية

 ،والسليم نحوها

Pluralism In The Preception and Vision and Curriculum )  وهو مشروعية ) االختالف  ( وهذا مشابه لإلسالم ،

 :Difference  والتنوع (   )   Qualitative  : والتعدد ( )Frequency   وال بد من التوضيح هنا لمعنى التعدد فالتعدد ،)

 The Multiplicity Of Ideas andفكار والمناهج والسياسات ) هنا يأتي بمعنى التعدد المشروع وهو تعدد األ

Approaches and Policies  ) ،أي أن تعدد األحزاب السياسية في مجال السياسة يشبه تعدد المذاهب في اإلسالم والفقه ،

أن الفكر الديمقراطي  كما  .عضاء الحزب أشبه بأتباع المذهب الفقهي فكل طرف يؤيد ويرجح ما يراه صواباً أفالتشبيه هنا ب

الهامة من أهمها التعدد والتقبل بها إضافة الى االنفتاح،  المبادئيعتمد على أن هنالك مدارس فكرية معينة تحتوي على إيجاد 

ويكون  السياسية هم أتباع المذهب التعددي واالنفتاح القائم باألساس على هذه الفكرة المقبولة اجتماعياً  األحزابفأعضاء 

 ،في داخل المجتمع إذا أراد تطبيقاً فعلياً للديمقراطية نها من قبل الجميعمرضي ع
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. كمتغير قابل لتطبيق عملية التحول الديمقراطي في المجتمععندها تحدث عملية التنمية الديمقراطية أو اعتماد الثقافة السياسية  

الى التعددية السياسية ت عتبر مرجعية مشاريعها في  ن السياسة الشرعية المتمثلة باألحزاب السياسية المعاصرة بالنسبةكما أ

ن كما أ. تم الحديث عنهاكديانة، كما وسع التعددية الفقهية التي  اإلسالمالنهضة والتغيير، لذلك فهي أمام تعددية سياسية يسعها 

ل السياسي المشروع أمامها الوجود للتعددية السياسية ال يكفي وإنما من المهم االعتراف واإلقرار بوجودها وفتح سبل العم

التقليدية  بصورتها واحد بعد أن يتم قبول التعددية الموجودة لسياسية كل على حدا في إطار فكريمت مثالً ذلك بعمل األحزاب ا

، ع أمامها في إطار نظام سلمي هادفوفتح سبل العمل السياسي المشرو ،بقواها وهي القوى التي تمثلها عترافوالحديثة واال

، فالتعددية السياسية بالتالي وكما يوصف التعدد الذي يثري ويبصر ويتيح فوضى والفرقة وتمزيق وتفتيت الصفاً عن البعيد

هي  ، عبر قنوات شرعية موجودة وفاعلةاالمة في تقرير أمورها ومصائرها ، وإشراكصة لتالقح اآلراء وإنضاج المواقفالفر

ن طرح مفاهيم التعددية السياسية وقبولها في المجتمعات العربية ي عتبر من كما أفي عملية التحول الديمقراطي.  األساس

الخطوات الهامة على طريق التطبيق المرحلي للديمقراطية كمرحلة أولية مع العمل على تشجيع هامش القيام للنظام 

والعمل على حرية إقامة األحزاب أو بعض الصور المتعلقة به مثل االنتخابات وتشجيع المشاركة واالنخراط بها،  ،الديمقراطي

 ،اسية ودعم مؤسسات المجتمع المدنيالسي

لكافة وتعاملهم مع وظائفهم هو لصالح المستقبل المجتمعي  المسئولين في الحكومة من الواجب أن يكونأن هذا على اعتبار  

 ...،إسماعيل الشطي وآخرون ) يلي: ماتقوم على في داخل المجتمعات الناس وليس مصلحة ذاتية بحتةً، كما أن فكرة التعددية 

 . (039- 033ص مرجع سابق، ص 

 ترسيخ مفهومها بشكل سليم وفعلي من حيث التطبيق.   .4

 . قبول الرأي والرأي المخالف له .0

 الحوار الذاتي الداخلي والخارجي.  .5

 . االنفتاح السياسي على الجميع .1

 التداول السلمي للسلطة الحاكمة. .3

، والمطبقة آلياتها في العديد من دول الغرب بعيداً عن التشويه العملي الكاملة بصورة واضحة ةمقراطيمحاولة تطبيق الدي .4

 لها بشكل مخالف لصحتها الموجودة نظرياً. 

يات الديمقراطية المختلفة تحقيق التربية القائمة على أساس السلوك الديمقراطي التعددي وتقبل الرأي المعارض، لتعميم آل .5

 . الحقاً 

إن هذه األهداف جميعها إذا تحققت سوف يكون قد تبعها تحقيق الكثير من النجاحات المطردة والتي تسهم في تطبيق نوعاً       

 بارزاً  من الديمقراطية السليمة والخالية من الضعف والشوائب ومن االحتقان السياسي الذي ال يزال وجوده في الدول العربية

حيث يعمل ذلك على ضيق األفق للنظم البرلمانية  ،بشكل كبير ( 039ص  مرجع سابق، ، إسماعيل الشطي وآخرون ... )

برهان ) والتعددية السياسية واالجتماعية خاصة في الدول العربية، إضافة إلى الغياب لألرضية االجتماعية والفكرية القوية لها

 .ها إلى نظام شكلي فقططية في وجودفهذه أدت بالديمقرا(،  010، ص م0223، خرون ... غليون وآ

 إن الديمقراطية تحتاج للمشاركة السياسية، والمشاركة السياسية تتطلب التعددية السياسية كشرط ألزم لها،       
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فمن صفات التعددية السياسية األخرى أنها ت شكل اإلطار الطبيعي لتكوين السو  السياسية وتداول السلطة الحاكمة بحرية نسبية 

ف النخبة االجتماعية وأنواعها، كما أن المشاركة السياسية القائمة على التعددية السياسية هي ضرورية ليتم من بين مختلف أطرا

حيث ت عتبر  على المواقع الخاصة بالنفوذ والسيطرة الفعلية في داخل المجتمع ككل،الحاكمة خاللها إعادة توزيع السلطة 

وزيع السلطة الحاكمة على مواقع النفوذ المعنوي والسيطرة الفعلية في المجتمع، المشاركة السياسية على أنها تعمل على إعادة ت

لتتمكن بعدها من العمل على ووذلك من خالل توسيع قاعدة السلطة بشكل مناسب لتعمل على تحسين طر  الحكم واإلدارة 

األساسية  المبادئل تحقيق العمل على تنمية حيث يتم ذلك من خال تطوير القدرة االجتماعية الالزمة لتلبية المطالب الجماهيرية،

قراطي بعدها كتلة األخرى ليصبح النظام الديم والمبادئالمواطنة وسيادة القانون  بمبادئللنظام الديمقراطي الفعلي المتمثلة 

كما ا مادياً ومعنوياً. وقيم كل منه " من حيث الحقو  والواجبات للناس أجمعيا وسياسياً واقتصادياً وثقافياً اجتماعواحدة وموحدة "

وحرية التعبير وحق العمل والتعليم والثقافة واألمن واالحترام الحاكمة حقو  اإلنسان تضم حق المشاركة في السلطة  مبادئأن 

كما ت عتبر حقو  اإلنسان هي أداة من أدوات الشرعية المستخدمة من قبل النخبة االجتماعية  والكرامة للجميع من دون استثناء.

القرار  اتخاذحيث أن التعددية السياسية التي تعني المشاركة في  ،في المجتمع جديدة القائمة على سلوك مبدأ التعددية السياسيةال

 ، كمة من قبل النخبةوالسلطة الحا

لسياسية طمح أن تعيد التعددية الدى الجمهور الواسع المشاركة في استهالك المواطنة التي تصنعها أو ي   أيضاً وبخاصةً  تعني

إذاً فالتعددية ألزمة ، (014- 011 مرجع سابق، ص ...،برهان غليون وآخرون ) صنعها ومن خالل ذلك تتم الديمقراطية

، لذلك وبما أن لم يكن موجوداً من قبلللتحول الديمقراطي بل ومن المتطلبات األساسية له، ألنها تعمل على إعادة صنع ما 

 . عددية تفيد به بدرجة كبيرة ومهمة، فالتذه الصفة لوجودهديمقراطي يلزم لهالتحول ال

، فالنظام الديمقراطي يحتاج إلى حقب عديدة للوصول إليه، كما السياسية ليست مباشرةً بشكل سريعإن الطريق إلى التعددية       

، إضافة إلى المشاركة من قبل الجميعنسان والشرعية لها أشير إليه سابقاً منها حقبة التحول نحو التعددية السياسية وحقو  اإل

 . إلى طريق التحول الديمقراطي ككل ، ومن ثم الوصولوياً واجتماعياً بمفهومها الواسعالسياسية والشرعية بقبولها سلط

احي كما أن المشاركة السياسية وقضية حقو  اإلنسان لها األثر الكبير في إرساء البناء المؤسسي للدولة على مختلف النو       

السياسية واالقتصادية واالجتماعية ألن الديمقراطية تحتوي على مفاهيم المشاركة السياسية والعمل على تحقيق مبدأ حقو  

، وهي سية الموجودة في داخل المجتمعوهي بذلك نظام حكم يهدف إلى إدخال الحرية في العالقات السيا ،اإلنسان وحرياته

للنظام السياسي الحاكم لصيانة كرامة اإلنسان الحر، أي أن الديمقراطية تهدف إلى التوافق الصيغة الوحيدة التي تقترح كمرتكز 

بين ترتيب السلطة القائمة وحقو  اإلنسان وحرياته الموجودة وتحقيق مشاركة بينهما في إطار الدولة الحالية. أما المشاركة 

، سواء على مستوى رسم السياسة العامة أو صنع القرار سياسيةمن المواطنين في الحياة الالسياسية فتعني إشراك أعداد غفيرة 

تبر بأن الجميع ي ساهم . (028 – 025 مرجع سابق، ص ...،رهان غليون وآخرون )ب واتخاذه وتنفيذه في الدولة والمجتمع كما أع 

 اعتبار ت المجتمع المدني وذلك علىفي النظام السياسي سواء كان منفرداً بمشاركته في االنتخابات أو مجتمعاً من خالل مؤسسا

أن التعددية  أيضا، وذلك على اعتبار تبر صمام أمان لوجود الديمقراطيةأن وحدة المنظومة وتعدديتها المتمثلة بقوتها وإبداعها ي ع

ن النجاحات كما أ(. 322 سابق، صمرجع  ...،وآخرون عبد العزيز الدوري )مثل لوحدها الممارسة الديمقراطية السياسية ال ت

 على صعيد المشاركة السياسية واإلدارة ما زالت تمثل الترجمة المتاحة للتعددية الحزبية والسياسية، 
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هة العملية الديمقراطية كما أن القبول بتداول السلطة هو أمر تلقائي ناتج عن القبول بالتعددية السياسية القائم بذاته على نزا

سعد ) بحيث تتمثل التعددية السياسية فيما يلي:، (145 – 140 مرجع سابق، ص ...،ن عبد العزيز الدوري وآخرو)الحقيقية 

 . (12الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص 

 . موجودة والعاملة في داخل المجتمعتعدد األحزاب السياسية ال .4

 . ل السلطة بينهما بشكل دوري وصحيحتداو .0

 . ة التغيير السلمي للنخبة الحاكمةإمكاني .5

المشاركة السياسية ت عتبر بمثابة البنية األساسية للتعددية السياسية والحزبية القائمة  كما ظهر من خالل ما تم ذكره أن      

 يلي:   بالفعل لذلك، فالمشاركة وخاصةً المشاركة السياسية تتم من خالل ما

 . الكاملة لمختلف األحزاب السياسيةالتعددية بصورتها  .4

 . لجميع وفقاً لمبادئهاديمقراطية لالشرعية ال .0

 . ق الحريات العامة دون إقصاء ألحد" وفقاً لحالعمل الحزبي "السياسي .5

 . حرية اإلنسان الكاملة في المجتمعتحقيق مبدأ حقو  اإلنسان الشامل في معناه ل .1

لب األخرى"، فمن وجود النخب االجتماعية المناسبة "القائمة على المطالب المتجددة أو العمل على تجديد ووالدة المطا  .3

ضمن المتطلبات األساسية للعمل على تحقيق حقو  اإلنسان والديمقراطية والمشاركة السياسية التي تتم من خالل النخبة 

الحاكمة واآلتية من خالل وجود التعددية السياسية والتي تأتي من خالل وجود الشرعية لها لذلك فتعتبر أداة حقو  اإلنسان 

 . لعمل النخبة من خالل ذلك الوجود لها ضفاء الطابع الشرعيمن أدوات الشرعية وإ

) *  تعمل على تعميق الديمقراطية وتنميتها وهي تبقى خاضعة للتجربة الواقعية في داخل المجتمع كما أن المشاركة السياسية     

حيد الذي يحظى بالشرعية من قبل في مدى الوجود والممارسة للنظام الديمقراطي المنشود، كما أن المجتمع التعددي هو الو (

أن المجتمع التعددي متكون من مجموعات مختلفة وتتصف بكونها منظمة وتهدف  اعتباروذلك على  ة،الجميع أكثر من غير

فالتعددية لذلك . ( 008  - 009شانتال ميلون دلسول، مرجع سابق، ص ص ) للدفاع عن قناعات وآراء ومصالح كل فئة منها

 . ث عن الديمقراطية كنظام حاكم لهاعتبر من األسس األولية للبحفي أي مجتمع ت  

إن التعددية وخاصة في المجال السياسي تعمل على كسر عملية احتكار النظم السياسية التسلطية منها لبعض الدول     

إحدى مبادئها السياسية في لذلك فإن التعددية ، (59م، ص 0221كواري، علي ال) كما أنها تعمل على إنهاء العزلة ،والمجتمعات

سن التعامل معه وهذا يعني ما  . (490ص  علي الكواري، مرجع سابق،) يلي: تقوم على أساس قبول اآلخر وح 

 . ى أساس االختالف في الرأي والفكرالعمل على اإلقرار بالمبدأ السابق القائم عل .4

 . وياً أو غير ذلكان مادياً أو معنمحاولة فهم اآلخر من خالل التعرف عليه سواء ك .0

 . على حسن التعامل معه دون تهميشه طريقة التعامل مع ذلك اآلخر القائمة .5

                                                 
 :  Realisticواقعي:  ) * (

(، Idealوالمثالي   Possibleوالممكن  Fictional)التحقق في األعيان، في مقابل الوهمي يعرف هذا المصطلح على أنه هو:  

 (.43)المصدر: فضل هللا محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص 
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منه  اإليجابيتبار التأثير إلى الصدام معه مع األخذ بعين االع االستعدادالتعامل مع اآلخر وفقاً لهدف محدد مسبقاً بعيداً عن  .1

 . وعليه

 

 : النتائج المستخلصة من البحث

 بكل مما يلي: تائج التي توصل اليها هذا البحث تمثلت أهم الن

شرعية وقبول جماهيري له من دون وجود  يأنه ال يمكن تطبيق النظام الديمقراطي في المجتمع بشكله الصحيح والحقيق – 4

  عي لذلك. اقبل مختلف فئات المجتمع الس

األنظمة األخرى من أهمها ثقافة النخبة الحاكمة من  ثقافة خاصة به يمتاز بها عن غيرهلقد تبين أن للنظام الديمقراطي  – 0

  وثقافة الجماهير المتقبلة لها. 

معينة  إشكالنه ال بد من وجود إباإلضافة إلى ما سبق من مواضيع مهمة متعلقة بضرورة وجود النظام الديمقراطي ف – 5

 لسياسية والتي تعد من مسؤولية الجماهير. ة اونية والتي تطبقها النخبة والسيادللسيادة المتعددة من أهمها السيادة القان

كما أن من متطلبات الوجود للنظام الديمقراطي الحقيقي وجود طبقات اجتماعية تمتاز بأمور حديثة مثل حصولها على  – 1

 دون استثناء بناء على سيادة أفرادهابشكل غير منقوص لها ولكافة التعددية السياسية و ،الحرية :امتيازات تتمثل بكل من

 القانون على الجميع. 

 

 توصيات الباحث:

من الضروري اإلشارة الى عدد من  هبعد االنتهاء من توضيح نتائج هذا البحث المستخلصة منه يرى الباحث أن         

 هذا البحث بكل مما يلي:  وقد تمثلت هذه التوصيات في نهاية ،التوصيات المهمة

بدون أية  لفعليعية الوجود للنظام الديمقراطي اشربالمعرفة الصحيحة بتوعية مختلف الجماهير في داخل المجتمع  – 4

 محسوبيات أو تفضيالت ألحد سواء كان فرد أو حزب أو غيرة من منظمات المجتمع المدني. 

تص برضا البعض تبعاً الحتياجات مور تخالديمقراطية الحقيقية دون تزوير أو محاباة أو أية أ توضيح مفهوم الثقافة – 0

  ة.فردي

وما يتم العمل الفعلي من خاللها والذي يعود بالفائدة على  في ظل النظام الديمقراطيالصحيحة لسيادة معنى اتوضيح  – 5

 الجميع دون استثناء أو تجاهل.   

من قبل النحبة  ومدى تطبيقهاالتعددية السياسية و ،والحرية ،الطبقات االجتماعيةح لكل من الوجود الصحيتوضيح  – 1

فيما يتعلق باألمور  واألفراداالقتصار في العمل على بعض الفئات  مخاصةً ضمن موضوع المشاركة للجميع وعدالحاكمة 

ألن الناحية السياسية والتي يتضمنها النظام الديمقراطي ليست حكراً على أحد بل تقوم على أساس  ،السياسية في المجتمع

  المشاركة للجميع وعدم االنعزال.
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 : مقترحات الباحث 

 هذا البحث بكل مما يلي:  المقترحات التي يراها الباحث فيتتمثل 

مختلف فئات الجماهير بموضوع التطبيق ورشات العمل الساعية الى توعية وعقد  ،إجراء العديد من الندوات العلمية – 4

 اإليجابية التي تعود على الجميع.  االفعلي للديمقراطية ومساهماته

وذلك لكون التطبيق الديمقراطي قد  ،يمقراطي هو من صنع الدول الغربية مثلما يتم اإلشاعة عنهرفض فكرة أن النظام الد – 0

هذه  وإيصالتم استخدامه منذ نشأة البشرية ومن مختلف المجتمعات حتى ولو جاء ذلك بأوجه متعددة، والعمل على توضيح 

بشكل إقصائي تطبيقاً لحرية الراي والتعبير في  وعدم فرضها ،والمراجعة ،والمعرفة ،االطالعالفكرة إلى الجميع ضمن 

 النظام الديمقراطي المنادى به. 

القيام بأبحاث ميدانية جديدة عن مدى وجود التطبيق الفعلي للديمقراطية في داخل المجتمعات الساعية لذلك من أجل  – 5

  ن الواجب والالزم االنطال  منها. ولتحديد النقطة الالزمة التي م ،معرفة الحدود التي وصلت اليها تلك المجتمعات

يست الشكلية في داخل عن تطبيق الديمقراطية الفعلية ولبنشر ما يتعلق من أمور مهمة  اإلعالمتكليف معظم وسائل  – 1

من خالل توضيح  لها يالحقيق التطبيقلجميع دون استثناء لمن أراد االفوائد التي تعود منها على  وإظهار ،المجتمعات

   . ية والمشاركة والسيادة والتعددية وغيرهامعاني الحر

 

 خالصة البحث: 

في ختام هذا البحث المتواضع الخاص بدراسة الشرعية المتعلقة بوجود وتقبل النظام الديمقراطي عمل الباحث على         

خاصة بعملية التحول ة والسيادة الافر عدد من العناصر التي تنطوي تحت هذه الشرعية وكان من أهممها موضوع الثقاإظه

نخبة الالخاصة بهذه الثقافة مثل ثقافة  األقساموقد تبين أنه يوجد عدد من  ،ذلك أراد إذا مجتمع أيالفعلي في داخل  الديمقراطي

 خبة الحاكمة ومنها ما يتعلق بالجمهور في داخلنمنها ما يتعلق بال أيضامن السيادة  أنواعالى وجود  باإلضافة ،وثقافة الجماهير

، كما تم وأن كل منهما يكمل اآلخر األخرى اهيم المهمة ميزات وتأثيرات مختلفة عنفكما تبين أن لكل من هذه الم .المجتمع

الحرية، والطبقات االجتماعية، المتعلقة بشرعية الوجود للنظام الديمقراطي منها  األخرىاستعراض عدد من المواضيع 

وفي ختام هذا البحث يوصي الباحث بضرورة العمل على االلتزام بهذه  .حول الديمقراطيالتعددية السياسية الالزمة لعملية التو

رات الم عتادة مثلما هو موجود في مجتمعات العالم اعن الشع يداً المجتمع وجود تحول ديمقراطي فعلي بع أفراد أراد إذاالمفاهيم 

 الثالث ومنها المجتمعات العربية. 

 

 :المراجع

وآخرون ...، مداخل االنتقال الى الديمقراطية في البلدان العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة إسماعيل الشطي  – 4

 .م0223العربية، الطبعة الثانية، 

دراسة في العالقة بين علم السياسة والسياسة االجتماعية، اإلسكندرية: دار  –علم السياسة  مبادئإسماعيل علي سعد،  – 0

 م.4880المعرفة الجامعية، د. ط، 
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إبراهيم مشورب، المؤسسات السياسية واالجتماعية في الدولة المعاصرة "الجمعيات، النقابات، الضمان االجتماعي،  – 5

 م.4889األحزاب، اإلعالم"، بيروت: دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 

الحرية والديمقراطية  –وقضايا المجتمع العربي"  احسان عباس وآخرون ...، "قضايا عربية معاصرة في الوحدة العربية – 1

 م.4885وعروبة مصر، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة االولى، 

ريات السياسية في العالم المعاصر، ترجمة عبد الكريم احمد، بيروت: منشورات دار اآلداب، الطبعة ، النظادوارم. بيرنز – 3

 .م4899، الثانية

ية التونسية للنساء الديمقراطيات/ جمعية / الجمعدفاع عن حقو  االنسان/ الرابطة التونسية للالعام التونسي للشغل االتحاد – 4

 ،ديسمبر –نوفمبر  52ة قابس، والي - ، ندوة وطنية فكريةالمجتمع المدني والمشروع السلفي ،الصحافيين التونسيين

 . م4884

ة، بيروت: مركز دراسات الوحدة الرؤى العالمية واإلسالمية والعربي –ان برهان غليون وآخرون ... ، حقو  اإلنس – 5

 م . 0223العربية، الطبعة األولى، 

طبعة ، الوالديمقراطية في البلدان العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةبشير نافع وآخرون ... ، المواطنة  – 9

 م.0224االولى، 

الطبعة التاسعة، ، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، ى، المدخل في علم السياسةبطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيس – 8

 م.4882

عالقات التفاعل والصراع، بيروت: مركز دراسات  –العربي ، الدولة والقوى االجتماعية في الوطن ثناء فؤاد عبد هللا – 42

 . م0224الوحدة العربية، الطبعة األولى، 

 ،لعالمية للطباعة والنشر والتوزيع: الدار ابيروت ،سي، ترجمة علي مقلدريخ الفكر السياجان توشار وآخرون .... ، تا – 44

 م.4894الطبعة االولى، 

الفلسطينية : مواطن ) المؤسسة ي وبناء الدولة في العالم الثالث، رام هللاالتحول الديمقراط -، التحررجورج جقمان – 40

 .م4889لدراسة الديمقراطية (، الطبعة األولى، 

جون ستيوارت مل، أسس اللبرالية السياسية، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام وميشيل متياس، القاهرة: مكتبة مدبولي، د. ط،  – 45

 م.4884

دراسة علمية تحليلية لمفهوم النظرية السياسية االجتماعية مع تطبيقاتها على س . هيرسون ، سياسات .. وأفكار "ج .  – 41

 م.4895ة "، ترجمة صالح الدين الشريف، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، د . ط، واقع السياسة األمريكية العام

حرية النشاط  -0حرية تكوين األحزاب،  -4دراسة تأصيلية في  –حسن البدراوي، األحزاب السياسية والحريات العامة  – 43

 م.0222حق تداول السلطة، االسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، د. ط،  - 5الحزبي، 

االتجاهات الحديثة في دراستها، بيروت: مركز دراسات الوحدة  –حسنين توفيق إبراهيم، النظم السياسية العربية  – 44

 م.0223العربية، الطبعة االولى، 

خالد العبي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، عمان: المركز العربي للخدمات الطالبية، الطبعة األولى،  – 45

 م. 4884
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   ةاألفغاني ةالقوانين الجنائي وفي مجموعةالجرائم اإلمتناعية في الشريعة اإلسالمية 

 (دراسة مقارنة)

Injury Crimes in Islamic Sharia and in the Afghan Criminal Laws "A 

Comparative Study" 

 

 )حقمل( سردارولي /الباحث

 کنر أفغانستان ،جامعة سيد جمال الدين األفغاني ،قسم الفقه والقانونکلية الشريعة،  ،محاضراستاذ 

haqmal.sardar@gmail.com 

 :المستخلص

، ةفغانيذذاأل  ةمجمو ذذة القذذوانين الجنا يذذهذذ ا ثحذذا مقذذا ن َّيذذا اذذمو التقاثذذب والمقا نذذة ثذذين األ لذذة الشذذر ية مذذ  

في المجتم  في المشاكب ثسبب وقوع الجرا م اإلمتنا ية  والموضوع في غاية األهمية، فنرى كثيرا ما يق  الناس

، فتا يخ الجرا م اإلمتنا ية أقدم ثكثير  من الجذرا م اإليجاثيذةأل ألن ت اعذالم لمذا أمذر  ثلذي  كا الجرا م اإليجاثية

مذن البشذرية اذا يخ ي فذي امتنذا جذرم أول  استكبر و امتن   ذن السذجو  فبذ لد  ذد  ثالسجو  آل م  ليه السالم

كما اطرقنذا  لذم اعريذل الجذرا م اإلمتنا يذة، وثيذان  ذو ها والنيذور التذي و    فذي  ، ليه اللعنة –  ثلي 

وفي ختام البحا او ذلنا ثننذه قذد  ذين الجذااع والعقذال فذي الشذريعة اإلسذالمية و فذي التح ير من الد الجرا م، 

اكبهذا مذن و ُ ذدو ذلذد مذن الجريمذة التذي يسذتح  مر  لذم الجذرا م اإلمتنا يذة األفغانيةا ية مجمو ة القوانين الجن

 .كالجرا م اإليجاثية الجااع والعقال

 .ة األفغانية، العقوثا القوانين الجنا ياإلمتناع، الجريمة،  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract  

The study investigates the prohibited crimes, in terms of Islamic law and the Afghan 

Penal Code. That preventive crime-related material examines based on Islamic law 

and the Afghan Penal Code. This topic is very important because, in society, people 

often face problems and difficulties due to preventive crimes like affirmation crimes. 

The background of prohibited crimes is ahead of affirmation crimes because Satan 
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created the first restraint when Allah commanded him to prostrate and he refrained 

from prostrating. Therefore, it is necessary to study accordingly . 

All in all, the study concludes that Islamic Sharia and the Penal Code recognize 

prohibited crimes as crimes and prescribe penalties for them. 

Keywords: Child, Marriage, Wilayat, Forced, Afghan Civil Code, Afghan 

Tradition. 

 

 المقدمة: 

ونعوذ ثاهلل من شرو  أنفسنا وسيئا  أ مالنا من يهده ت فذال ملذب لذه  ،ونستغفره ونستعينه، ن الحمد هلل نحمده 

 ومن يللب فال ها ي له وأشهد أن ال  له  ال ت وَّده ال شريد له وأشهد أن محمدا  بده و سوله. 

ثسذم  .ثذاهلل مذن الشذيطان الذرجيم وذابا ک واعالی في محکم کتاثه وهو أ دق القا لين ثعد ان أ ل ت أما ثعد: قا

 ِمَن اْلَكافِِريَن. االيةت الرَّمن الرَّيم: َو ِْذ قُْلنَا لِْلَماَل َِكِة اْسُجُدوا آِلَ َم فََسَجُدوا  اِلو  ِْثلِيَ  أَثَم َواْستَْكبََر َوَكاَن 

هَاِ  َوَوأَ  اْلبَنَاِ   - ا وجب  - ِنو تَ "لي ت  ليه وسلم: وقال النبي   َم َ لَْيُكْم ُ قُوَق اأْلُمو  َوهَاِ  "َوَمْنٍ  ََّرو

اق  الجرا م في المجتم   لم نو ين: منها ما يكون ثسبب ا اكال فعب منهي  نه، و اُسذموم ذلذد فذي الميذطل  

منهذذا الجذذرا م التذذي سذذببها التالمذذي  ذذن المسذذاولية، و اإلمتنذذاع  ذذن اإلايذذان (، و 1)المعا ذذر ثالجريمذذة اإليجاثيذذة

ثالمذذنمو  ثذذه و اُسذذموم ذلذذد ثالجريمذذة اإلمتنا يذذة، و ممذذا الشذذدو فيذذه ثذذنن  قذذب اإلنسذذان و  ينذذه و  رضذذه ياتوذذُب 

ع  لذم الجذرا م مذن و العقوثذة والجذاا ،ك لد ااتب األغراض الشذر ية ثالجريمذة اإلمتنا يذة ،ثالجرا م اإليجاثية

األس  الثاثتة في الشريعة اإلسالمية و ال ااتص ثذ لد الجذرا م اإليجاثيذة فحسذب، ثذب اشذمب ذلذد  لذم الجذرا م 

اإلمتنا ية، و لو نظرنا  لم القدم التا ياي للجرا م لوجدنا ثنن الجذ و  التذا ياي للجذرا م اإلمتنا يذة أقذدم ثكثيذر 

لم لمذا أمذر  ثلذي  ثالسذجو  اعظيمذار واشذريفار آل م،  ال أنذه أ ذرض و اسذتنكل من الجرا م اإليجاثيةأل ألن ت اعا

 ن ذلد، فيا  ذلد سببار لكفره وخلو ه في جهنم َّيذا قذال اعذالم: )َو ِْذ قُْلنذا لِْلَمال َِكذِة اْسذُجُدوا آِلَ َم فََسذَجُدوا  اِلو 

 (.2 ِْثلِيَ  أَثم َواْستَْكبََر َوكاَن ِمَن اْلكافِِريَن()

ويمن  المحتاجين األشياع اللذرو ية وقذا الحاجذة  ثالمجتم ،يا ل  والثبو  لمنلقرآن الکريم قد أ لن ثالويب وا

 ( . 3وَن()قال اعالم: )فََوْيٌب لِْلُمَيلميَن الوِ يَن هُْم َ ْن َ اَلاِِهْم َساهُوَن، الوِ يَن هُْم يَُراُعوَن َويَْمنَُعوَن اْلَما ُ 

ذَااِل، َو َِضذاَ ِة الَمذاِل، َوَمْنذٍ  وسلم )بي  لم ت  ليه و في الحديا أن الن َوَكاَن يَْنهَم َ ذْن قِيذَب َوقَذاَل، َوَكْثذَرِل السل

 (.1َوهَاِ ()

عبددلقادرلع عدد لــ ـــــددـشر قاالددعئي قاسالددرمق قناددالق لدرعالددر برادددرال   قا تدددقـ ابالددر ـ بئددع  ـ لقعقا رادد   - 1

 ر۷۸ص۱قادعبقـ ج

  }۴۳أئ   قابدعـ ا عـ - 2

  }۳-۸أئ   قالرع   ا عـ - 3
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 مشكلة البحث:

ا أن يذتم كتاثتذه ألجذب َّذب المعلذلة والمشذكلة الواقعذة فذي المجتمذ ،  أمرين:يالو من   ن كب مقالة او ثحا ال  مو

ا أن ون الم المجتم  األفغاني نذرى معظذم النذاس يتغذافل و ذا نظرناالكااب ذا  القة شديدل ثالموضوع،  يكون و مو

ذلذد جريمذة فذي الشذريعة  وهذب يعذدالموكلذة  لذيهم،  المسذاوليةيقومون ثذن اع  ، وال ن أ اع المهام الموجهة  ليهم

 البحا.اإلسالمية والقانون األفغاني؟ وللو ول  لم ه  الهدف قمنا ثكتاثة ه  

 أهمية الموضوع:

كمذذا أن األشذذاار الذذ ين يقترفذذون الجذذرا م اإليجاثيذذة يسذذتحقون العقذذال و المجذذاذا  كذذ لد األشذذاار الذذ ين 

ياالفون أوامر الشريعة والقذانون و ال يقومذون ثيايذان األوامذر الموجهذة  لذيهم يسذتحقون الجذااع والعقذال، و  ذا 

ألستاذ لو أمر ولده أو المي ه ثنمر مشروع و لكنه أ رض واستنكل نظرنا  لم العرف والعا ل نرى أن األل او ا

و في ثعذ  األَّيذان يسذتح  العقذال ان يبذار لذه، لذ ا كذان  ، ن القيام ثالواجب يُعدل ه ا الولد  اقار  ند جمي  الناس

 يذة و مذا من اللرو ي أن يعرف الناس  ن الجريمة اإلمتنا ية و يتل  للجمي  أهميذة معرفذة الجذرا م اإلمتنا

 يتراب  ليها من مجاذا  و قوثا  .

 اهداف البحث:

األهداف مما يعين الباَّا في مسيره العلمي  ند كتاثة  وارايب الد الاار،كما أن كب ثحا  لمي هدفه 

 ه ا البحا اتلاص في النقاط التالية: وأهدافنا فيللو ول  لم المطلول  وانير الطري  البحا،

 يتراب  ليهما للمجتم . وثيان ماواوضيحها  ،متنا يةالتعريل للجرا م اإل -1

منها من مساوليا   وثع  األشكالللجرا م اإلمتنا ية  واألشكال المعا رلالتعريل لبع  األنواع  -2

 الدولة.

الجااع  والم كو ل في ،َّتم يكون الناس  لم و ي اام  ن العقوثا  المترابة  لم الجرا م اإلمتنا ية -3

 األفغاني.

 الدراسات السابقة في الموضوع:

موضوٌع  وال يالو، والمنوة وهلل الحمدما اه غنيةٌ جدار  والفقه اإلسالمي ،كما ال يافم ثنن ه ا البحا ثحٌا فقهيٌ 

يبحا مفيالر فنجد من اطرق  و ن لممفيالر من قبب الفقهاع المتقدمين والمعا رين،  ثحثار  وقد ثحثا ال 

 األشكال.للموضوع ثشكب من 

 لتالي:وهي كاالد اسا  الساثقة َّول الموضوع  وجدنا ثع جم  الموا  َّول الموضوع  ولّما أ  نا

: لحلدل قالحدد هدـ شر حدحئا قابادرعار ۱۳۱۱لحلل ب  إالرعئل ب  إبعقهئم أب  عبدل   قابادرعا قاسد.دقر ـ - 1

 ر۱۱۱ص  ۴زهئع ب  الرحعر عئرض: لقع ط   قاالسرـ ج
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 ،)النظرية العامة لإلمتناع فی الشريعة االسالمية والقانون الجنايی الوضعي( للباَّا: اثراهيم  طا شعبان – 1

 م. ۱۸۹۱القاهرل سنة: 

 م.۲۰۰۲ سنة:القانون( للباَّا: نا ر اَّمد نا ر الشاي ، الرياض، )القتب ثالترک ثين الشريعة و – 2

 م.۱۸۸۰)النظرية العامة لالمتناع فی القانون الجنا ي والشريعة االسالمية( لمحمد اثراهيم الشاذلي سنة:  – 3

فهد ثن  لي جرا م االمتناع   اسة مقا نة ثين الشريعة والقانون واطبيقااها في القلاع السعو ي، للدكتو   – 4

  لمية لنيب   جة الماجستير. وهي أطروَّة ،القحطاني

ثنن الد اسا  الساثقة التي أسلفنا ذكرها ذا  أهمية كبيرل، لكن هناك فرق كبير ثين ثحثنا ه ا  وال يافم

ا مقا نة ذكرن ونحن ثدو نا ،البلد ال ي يقطن فيه ويال م قانونألن كب ثاَّا ذكر ما يواف   والد اسا  الساثقة

التي لم اوجد في الد  واليو  المعا رلاألشكال  وأضفنا ثع  ،أَّكام الشريعة اإلسالمية م  القانون األفغاني

 الد اسا .

 تساؤالت البحث:

 العجالة سوف نحاول اإلجاثة  ن التساؤال  التالية: وفي ه 

 ما هي الجريمة اإلمتنا ية؟ -1

 في الشريعة اإلسالمية؟ هب امو التعريل  ن الجرا م اإلمتنا ية -2

 اإلمتنا ية أم الجرا م اإليجاثية؟ اا يايار، الجرا مأيهما أقدم  -3

 ؟الجنا ي األفغانيهب يوجد ذكر الجرا م اإلمتنا ية في مجمو ة القوانين  -4

 نجيب ثالدقة والتفييب في ه  البحا ثمشيئة ت اعالم. وغيرها سوف ن التساؤال  السالفة 

 منهج البحث:

ا الثد ثنن يسير الباَّا وف  المنهج الاار من مناهج البحا العلمي  ومقالة يكتبب ثحا  ن ك في موضوع مو

 في ثحثنا ه ا كما يلي: وقد امشينا

 واستفدنا من ،قد َّاولنا فيها نقب المعلوما  من الميا   األ لية ، ن ه  البحا ثحا مكتبي مقا ن -1

الجنا ي الموا  الفقهية م  مجمو ة القوانين  وقمنا ثمقا نةنها األ لية، الميا   المعا رل  ذا لم نجدها في مظا

 .األفغاني

 المعلوما  من الكتب. نعثر  لماستفدنا من من الشبكة العنكبواية )اإلنترنا(  ن لم  -2

 اآليا  القرانية نقلناها َّسب الرسم العثماني. -3

 َّاولنا قد  المستطاع  او كب قول  لم قا له. -4

 الحكم الماتير  لم األَّا يا الوا  ل في غير اليحيحن.ذكرنا  -5

 وذا   التعليم العالي. والمطبوع منالتهميش وف  كتال األخلر  -6

 ذيلنا البحا ثالفها س العلمية والفنية. -7
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 تعريف الجريمة:

 الف: تعريف الجريمة لغة 

 وفي المعجم، ونحو ذلد راض، الكسب اإل ،الجناية ،الجريمة لها معان متعد ل، منها: التجاوذ  ن الحد، اإلثم

}َواَل يجرمنكم  اْلَعِايا:ألَهله كسب َوالرجب أكسبه جرما َوفِي التوْنِايب  أْذنب، َوفاَُلنالوسيط: " )جرم( جرما 

 شنآن قوم  لم أاَل اعدلوا ا دلوا هَُو أقرل للتقوى{ 

مشركين  لم أن اتركوا العدل فتعتدوا  ليهم وجه االستدالل من االية: قال الامحشري: ال يحملنكم ثغلكم لل

 (1ثنن انتيروا منهم واتشفوا ثما في قلوثكم من اللغا ن ثا اكال ما ال يحب لكم.)

 ايا(74وقوله اعالم: ) ِنو اْلُمْجِرِميَن فِي َ َ اِل َجهَنوَم َخالُِدوَن( )الاخرف 

 الحدو .المرا  ثالمجرمين هنا ال ين يقترفون االثم يتجاوذون ث لد 

 التعريف االصطالحي للجريمة

: قال االمام السرخسي في المبسوط: الجريمة هي اسم لفعب محرم شر ا سواع َّب ثمال او االَّناف  ندالل: 

 ( 2نف .)

ثِِجْسِمِه أَْو ل:  ندالمالكية: الجريمة هي:  ْااَلُف ُمَكلوٍل َغْيِر ََّْرثِيٍّ نَْفَ   ْنَساٍن َمْعُيوٍم أَْو ُ ْلَوهُ أَْو اامَياالر 

ا أَْو َخطَنر ِثتَْحِقيٍ  أَْو اُْهَمٍة.) ا ثِِه أَْو َجنِينَهُ َ ْمدر  (3َمْعنرم قَا ِمر

ج:  ندالشافعية: قال االمام الماو  ي في اعريل الجريمة: الجرا م محظو ا  شر ية ذجر ت اعالم  نها 

 (4ثحّد أو اعايا)

 (5فعب  دوان  لم نف  أو مال.) المغني: كبفي كتاثه  :  ندالحناثلة:  رفه اثن قدامة الجريمة 

 المقارنة بين التعريفات:

 اعريل الحنفية للجريمة غير شامب  لم الجرا م الواقعة  لم المناف أل ألن المناف   ندهم ليسا ثمال.

في مسمم  والمالكية قيدوا اعريل الجريمة ثـــ " االف مكلل" يفهم منه ثنن أ تداع و االف غير مكلل ال ادخب

 الجريمة.

 والحناثلة ذكروا كلمة " العدوان " م  أن ثع  الجرا م الواقعة خطن يتراب  ليها الجااع والعقال.

هش  7041أب  قادرام لحل ل ب  علع  ب  أحللـ قازلالعا سرع   قاكلرف ع  حدرم  غ قلض قااالزئلرـ   - 1
 ر 711ـ ص7بئع  ـج –ار  قادعبق ـ قاالرلع: لقع قاك

 ر11\70هش قالبا طـ بئع  ـ لقع قالدعفة  7070لحلل ب  قحلل ب  قبق اهل للس قنملة قااعااقرـ- 2
 –لحلل ب  عبل   قااعلق قالراكق أب  عبل  رـ___شر لعح لااحع الئل الاعلقـ لقع قا.كع الطبرعة   - 3

 ر731ـ ص1بئع  ـج 
أب  قاحا  علق ب  لحلل ب  لحلل ب  حبئ  قابحعا قابغلقلاـ قالهئع برالر علاـ قألحكرم قاالطرالئةـ  - 4

 ر71ـ ص7قادرهعــج –قاالرلع: لقع قاحلئث 
أب  لحلل ل ف  قالئ  عبل   ب  أحلل ب  لحلل ب  قلقلة قاسلرعئلق قالدلاق ثم قالللدق قاحالبلقـ قالهئع  - 5

 لخر311ـ 1قالغالق نب  قلقلةـ_____ش قاالرلع: لكابة قادرهعــ جبرب  قلقلة قالدلاقـ 
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ك لد  ،وثعد المقا نة ثين التعريفا  السالفة ال كر يترج  لدينا اعريل الشافعية، ألنها كما اشمب الجرا م الفعلية

 ويتراب  ليهاالم كو  في الشريعة اإلسالمية نتيجة للجريمة القولية  الق ف وأن َّداشمب  لم الجرا م القولية، 

 العقال.

 تعريف اإلمتناع:

 االمتناع لغة 

 قذالاإلقذدام، اقول العرل: َوَ ُجذٌب َمنُذوٌع: َضذنِيٌن ُمْمِسذٌد. و اإلمتنذاع هذو: اإلجتنذال وضذده  والرف ،هو الكل 

 (.1)لم: ﴿منّاٍع للايِر معتٍد اثيٍم﴾اعا

 واصطالحا  

و السيما الكتذب الفقهيذة  ،اإلمتناع في الفقه اإلسالمي: ال يوجد اعريل منلبط للجرا م اإلمتنا ية في كتب الفقه 

 للم اهب األ ثعة .

إلمتناع كلمة مفر ل، و التعريل اللغوي لهذ ه الكلمذة كذاف وشذامٌب يغنذي  ذن التعريذل اإل ذطالَّي فذي نظذر فا

 المتقدمين.

 لإلمتناع.العلماع المعا رين ذكروا التعريل اإل طالَّي لكن مجمو ة من 

 .(2الجرم االمتنا ي هو االمتناع  ن  ايان فعب منموٍ  ثه)قال األستاذ  بد القا   العو ل: 

، يفهم من ثنن الشاص ييير مجرمار والمستحبالتعريل ذكر المنمو  ثه مطلقار ثحيا يشمب الواجب  وفي ه 

 ك لد في الفقه اإلسالمي. ولكنه لي با ،  ند امتنا ة  ن المستح

 ن ارک  الجريمة النااجة يهألَّسن و األشمب اعريل الشيخ أثي ذهرل  َّمه ت َّيا قال: )و التعريل ا

 (.3)(واجب

 هب اإلمتناع  ن أمر الشا ع يُعدل ذلد فعالر؟ أم أنه  دم مح ؟ 

 ن القول والعمب يعدل ذلد فعذالر ويتراذب  ليذه أَّكذام  يقول  لماع األ ول في ذلد: أن اإلمتناع المالذم ثالقيد

 الفعب اإليجاثي.

 ( 4)الکل  ن الفعب فعٌب اذا قِيَد) (:ت ) َّمهقال اإلمام الشاطبي 

 (.5ت(: الکل فعٌب اذا فُيد) ) َّمهوقال الغاالي 

  }۱۱قآلئة:  قادلم ا عـ - 1
 ۱۷۸ص  ۱_ عبل قادرلع ع لــ قاالعئي قاسالرمق ج 2
لحلل ب  أحلل ب  لحط.ى ب  أحلل قب  زهعــ ــــــشر قاسعئلة  قادد بةـ قرهعهـ لقع قا. ع قادعبقـ ص  - 3

۷۱۸  
هـشر قال قفدر ـ بئع  ـ لقع قب  ع.ر ـ ۱۳۱۸لحلل قالالق قالرطبی قاغعالرطقـ ـ إبعقهئم ب  ل اى ب - 4
 ر۳۱۴ص۳ج
هـشر قالااح.یـ لحد : لحلل عبل قااام عبل قالرفقـ ۱۳۱۴أب  حرلل لحلل ب  لحلل قاغزقای قاط اقـ ـ - 5

 ر۴۱ص۱بئع  ـ لقع قا ا  قادللئةـ ج 
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 (.1)لَبِْئَ  َما َكانُوا يَْفَعلُوَن()َكانُوا اَل يَتَنَاهَْوَن َ ْن ُمْنَكٍر فََعلُوهُ : قال ت اعالم

 وجه اإلستدالل من اآلية الكريمة: 

 أن ارك األمر ثالمعروف والنهي  ن المنكر واإلمتناع ٌسممي ذلد فعالر.

هذو فعذب مذا  القذانوني:أن اإلمتناع  ن القيام ثالعمب  الجنا ي األفغانيوه ا مطاث  ثما و   في مجمو ة القوانين 

 .وألام ثييفا هون، او امتناع المكلل  ن أ اع المسئولية ال ي أوجبه القانون َّكم ثه القان

هذذو اإل اكذذال او اإلمتنذذاع  ذذن فعذذب مذذا و   ثكونذذه  األفغذذاني:الجنذذا ي اعريذذل الجريمذذة فذذي مجمو ذذة القذذوانين 

 التنمينية. التداثير او والعقوثةالمجاذا   ويتراب  ليهاجريمة طب  القانون ثحيا يكون واض  العنا ر 

 المقارنة:

الفقه اإلسالمي و ند أ مذة المذ اهب األ ثعذة اليتلذ  مفهذوم  وا طالَّار في ند النظر  لم اعريل الجريمة لغة 

اعريل الجرا م اإلمتنا ية  ( و  27الما ل: ) الجنا ي وثالتحديدالنظر الم مجمو ة القوانين  ولكن  ند ،اإلمتناع

واعريفذه اإل ذطالَّي  ،الجرا م اإليجاثية وفي مقاثب ذلد لم يتل  مفهوم اإلمتنذاعومفهومه الشامب ثعد اعريل 

الشامب في كتب المعاجم واللغا  في الفقه اإلسالمي والجدير ثال كر في هذ  المجذال المسذا ي المحمذو ل للعلمذاع 

 المعا رين ثحيا ذكروا التعريل التعريل الواض  والمفهوم الشامب لإلمتناع.

( مفهذوم 34وثالتحديذد الفقذرل الثانيذة مذن مذا ل  قذم ) الجنذا ي األفغذانيد  و   في مجمو ة القوانين وفي ه  الي

اإلمتناع ثننه امتناع  ن فعب ما َّكم ثه القانون، او  نذه امتنذاع المكلذل  ذن أ اع المسذئولية الذ ي أوجبذه القذانون 

 .وألام ثييفا ه

 السنة:األصل الشرعي للجرائم اإلمتناعية في الكتاب و

 الل: األ لة القرانية إلثبا  الجرا م اإلمتنا ية:

 ( 2{)َو ِْذ قُْلنَا لِْلَماَل َِكِة اْسُجُدوا آِلَ َم فََسَجُدوا  اِلو  ِْثلِيَ  أَثَم َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِريَن  }قا اعالی:  - ۱

ولكن  ثلي  امتن   ن السجو   ، ليه السالم فامتثلوا ألمرهوجه الداللة: أن ت اعالم أمر المال كة ثالسجو  آل م 

 سببار لكفره وخلو ه في جهنم. وامتنا ه  ا 

ا قَاَل يَاقَْوِم  قال اعالم في  نكا  قوم هو   ن قبول   ول نبي ت هو   ليه السالم:  – ۲ )َو ِلَم َ اٍ  أََخاهُْم هُو ر

َ َما لَُكْم ِمْن  ِلَهٍ  ا  ِْن أَْجِرَي  اِلو َ لَم الوِ ي فَطَ  اْ بُُدوا تو َرِني أَفاََل َغْيُرهُ  ِْن أَْنتُْم  اِلو ُمْفتَُروَن يَاقَْوِم اَل أَْسنَلُُكْم َ لَْيِه أَْجرر

  (3اَْعقِلُوَن( )

 ر۸۴قالرملـ قآلئة:   ا عـ - 1
 ر۴۳قآلئة قابدعـ  ا عـ - 2
 ر۷۱ه ل قآلئة ا عـ - 3
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ِ ي ثَْيَن يََدْيِه َولَْو اََرى  ِِذ الظوالُِموَن قوله سبحانه واعالی: )َوقَاَل الوِ يَن َكفَُروا لَْن نُْاِمَن ثِهََ ا اْلقُْرآِن َواَل ثِالو  – ۳

( ُروا لَْواَل أَْنتُْم لَُكنوا ُمْاِمنِينَ َمْوقُوفُوَن ِ ْنَد َ ثمِهْم يَْرِجُ  ثَْعُلهُْم  ِلَم ثَْعٍ  اْلقَْوَل يَقُوُل الوِ يَن اْستُْلِعفُوا لِلوِ يَن اْستَْكبَ 

(1 ) 

 ( 2َو َِذا قِيَب لَهُُم اْ َكُعوا اَل يَْرَكُعوَن( )ت سبحانه و اعالی: )قال  – ۴

 اإلستدالل من اآليا  المتقدمة:وجه 

 أن اإلمتناع  ن اإلذ ان لد ول األنبياع  ليهم السالم يتراب  ليه الع ال والمجاذا .

 (3( )َويَْمنَُعوَن اْلَماُ ونَ  يَن هُْم يَُراُعونَ قال اعالی : )فََوْيٌب لِْلُمَيلميَن، الوِ يَن هُْم َ ْن َ اَلاِِهْم َساهُوَن، الو ِ  – ۵

 وجه الداللة:

فعليهم أن اليمتنعوا  ، ن المجتم  اإلنساني يقوم  لم أساس التكافب والتعاضد ثحيا يحتاج ثعلهم  لم اآلخرين

  ن ث ل األشياع اللرو ية واقديم المعونا  لآلخرين.

اقرطبی  َّمه ت ال اإلمامقال  ُ أَْ لَُم.  ِنوَما يَُكوُن َمْنعر اَلِل  َِذا اََرَكهَا. َوتو  : َوَذلَِد فِي َمْنِ  اْلَماُ وِن  َِذا اََعيوَن، َكاليو

ا فِي اْلُمُروَعِل فِي َغْيِر ََّاِل اللرو ل. وت أ لم.   ( 4)قَبِيحر

 ب: األحاديث النبوية الواردة في الجرائم اإلمتناعية:

َم َ لَيْ َ ِن ا - ۱ ُكْم: ُ قُوَق ْلُمِغيَرِل ْثِن ُشْعبَةَ َ ْن َ ُسوِل تِ َ لوم تُ َ لَْيِه َوَسلوَم قَاَل: "  ِنو تَ َ او َوَجبو ََّرو

ا َوهَاِ ) هَاِ ، َوَوْأَ  اْلبَنَاِ ، َوَمْنعر  (. 5اأْلُمو

 وجه الداللة:

 (.6وأخ  ما ال يحب له من أموال الناس) ،الحقوققوله : " من  وها  " يريد من  الواجب  ليه من 

يَْوَم اْلقِيَاَمِة يَقُوُل: يَا  َ ِن اْثِن ُ َمَر قَاَل: َسِمْعُا النوبِيو َ لوم تُ َ لَْيِه َوَسلوَم يَقُوُل: " َكْم ِمْن َجاٍ  ُمتََعلمٌ  ثَِجاِ هِ  - ۲

، هََ ا أَْغلََ  ثَاثَهُ ُ ونِي، فََمنََ    (.7َمْعُروفَهُ")َ لم

 ر۴۱ابر أئ   ا عـ - 1
 ر۳۴قالعاا  قآلئة ا عـ   - 2
 ر۳-۸قالرع   قآلئة  ا عـ - 3
هـشر قاسرلي ألحكرم قادعآ ـ ۱۴۷۳لحلل ب  أحلل ب  أبق بكع قاازعسق للس قالئ  أب  عبل   قادعطبیـ ـ - 4

 ر ۱۱۷ص ۱۱ـ ج ۱ط لحد : أحلل قابعل الق ق  إبعقهئم أط.ئشـ قرهعهـ لقع قاكا  قالحعئةـ 
لحد : لحلل فؤقل عبل لالم ب  قاحسرج ب  لالم قب  قاحائ  قادلئعا قاالئارب عا ـــــشر ححئا لالمـ  - 5

 ر ۱۴۳۱ص  ۴قابرققـ بئع  ـ لقع إحئرء قااعقث قادعبقـ ج
هـشر لعح قااالةـ لحد : لدئ  ۱۳۱۴قاحائ  ب  لاد ل ب  لحلل ب  قا.عقء أب  لحلل قابغ ا قالرفدقـ ـ - 6

 ر  ۱۱ص  ۱۴لحلل زهئع قالر ئشـ بئع  ـ قال ا  قناالقـ ج  -قألعالؤ ط
بعقهئم ب  قالغئعـ قب  عبل  قابارعا قاسد.قـ___ش قنل  قال.علر احدئ : لحلل فؤقل ـ لحلل ب  قالرعئل ب  ق7

 ر ۷۱ص ۱عبلقابرققـ بئع  ـ لقع قابلرمع قناالئةـ ج
لحلل الرحع قالئ  ب  قاحرج ال ح قب  عبلقاعحل  قنابرالقـ قرل قنابرالق عحله   هذق حلئث حا  اغئعهــ ئالظع: 

 ر  ۴۱۱ص  ۱ئث قاححئحةـ عئرضـ ل ابه قالدرعف الاللع  قاا زئيـ ج هـشر الالة قنحرل۱۳۱۱ـ
هـ شر قابع  قاحلةـ احدئ : لحلل ادئل بارعاـ عئرضـ لقع ۱۳۱۴حائ  ب  حا  قب عبل  قالع زاـ ـ  

 ر۱۱۳ص۱قا ط ـ ج
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اَ  َشْبَعانرا  ن أَنَُ  ْثُن َمالٍِد َ ِضَي تُ َ ْنهُ، قَاَل: قَاَل َ ُسوُل ِت َ لوم تُ َ لَْيِه َوَسلوَم: َما آَمَن ِثي َمْن ثَ  - ۳

 ( 1َوَجاُ هُ َجا ٌِ   ِلَم َجْنِبِه َوهَُو يَْعلَُم ثِِه)

 وجه الداللة من الحديثن:

 يفاع َّاجا  المحتاجين في الدنيا سوف يتحملهما في يوم القيامة. من امتن   ن 

ُ َ ْنهُ، َ ِن النوبِيم َ لوم تُ َ لَْيِه َوَسلوَم قَاَل: " ثاَلَثَةٌ الَ يَُكلممُ - ۴ ُ يَْوَم القِيَاَمِة، َوالَ َ ْن أَثِي هَُرْيَرلَ َ ِضَي تو هُُم تو

ا أَْ َطم َوهَُو َكاِذٌل، َوَ ُجٌب ََّلََل َ لَم يَِميٍن َكاِذثٍَة ثَعْ يَْنظُُر  ِلَْيِهْم: َ ُجٌب ََّ  َد لََل َ لَم ِسْلَعٍة لَقَْد أَْ طَم ثِهَا أَْكثََر ِممو

ُ: اليَْوَم أَْمنَُعَد فَْللِ  َكَما َمنَْعَا فَْلَب َما لَْم  يالَعْيِر، لِيَْقتَِطَ  ثِهَا َماَل َ ُجٍب ُمْسلٍِم، َوَ ُجٌب َمنََ  فَْلَب َماٍع فَيَقُوُل تو

 (.2اَْعَمْب يََداَك)

 وجه الداللة:

 و ه  الو يد الشديد  ،ٍع و أن ت اعالم اليكلمهذکر فی الحديا العقال يوم القيامة لل ي يمن  فلب ما

  ن  لو  لم شيعم فانما يدلل  لم العمب القبي  ال ي اقترفه.

قَاَل:  َ ُسوَل تِ َ لوم تُ َ لَْيِه َوَسلوَم قَاَل: اَل يَْمنَْ  أَََُّدُكْم َجاَ هُ أَْن يَْغِرَذ َخَشبَةر فِي ِجَداِ هِ  َ ْن أَثِي هَُرْيَرلَ، أَنو  - ۵

 .(3َما لِي أََ اُكْم َ ْنهَا ُمْعِرِضيَن، َوتِ أَلَْ ِميَنو ثِهَا ثَْيَن أَْكتَافُِكْم)»ثُمو يَقُوُل أَثُو هَُرْيَرلَ: 

 :الجنائي األفغانيمجموعة القوانين الجرائم اإلمتناعية في 

اعريل الجرا م اإلمتنا ية في ما ل  الجنا ي ثيونمجمو ة القوانين كما مر  ند اعريل الجرا م اإلمتنا ية ثنن 

( وال ي يظهر من الد التعريفا  وجو  الجريمة 27الجرا م األخرى في ما ل  قم ) وذكر اعريل( 34 قم )

يتراب  ليه  ثمو ومن وجو ه  ند اكامب ٍاأل كان والشروط  الجنا ي ويكتمبمجمو ة القوانين إلمتنا ية في ا

 وافييب العقوثا  يحتاج الم ثحا مستقب وال نستطي  ذكر الد التفا يب في ه ه العجالة. ،العقال والمجاذا 

 الخاتمة:

 أثناع البحا في الفقرا  اآلاية: البحا ن كر أهم النقاط التي او لنا  ليها وفي ختام

  ستادما كلمة الجريمة لغة  لم معان  دل منها مايلي: -1

 التجاوذ  ن الحد، اإلثم، الجناية، اإل راض وما  لم ذلد.

 الماو  ي:اعريفا  كثيرل للجريمة  خترنا منها اعريل الشافعية كما ذكرها نقب  ن الفقهاع  -2

 ثحد أو اعاير.هي: محظو ا  شر ية ذجرها ت اعالم 

قالسئل قاالفـ  الئلر  ب  أحلل ب  أئ   أب  قادرام قاطبعقالقـ ــــشر قالدسم قاكبئعـ احدئ : حللا ب  عبل - 1
 رالالة قاححئحة   حححه قنابرالق  فق ر ۱۷۴ص ۱قرهعهـ ل ابة قب  ائلئةـ ج

هـشر اال  ۱۳۴۱ر ق  الئلر  ب  قلدث ب  للقل قب لق ل قااساارالق قنزلاـ ـ۱۱۱ص  ۴ححئا قابارعا ج  - 2
 ر ۴۳۴ص۷قبق لق لـ احدئ : لدئ  قنعال  طـ بئع  ـ لقع قاعاراة قادرالئةـ ج 

 ر۱۱۱۴ر عقم:  ۱۱۴۱ص ۴ححئا لالمـ ج    ۱٦٤۴ر عقم: ۱۴۱ص۴ا قابارعاـ ج ححئ - 3
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و   اعريفا   دل للجريمة اإلمتنا ية  خترنا منها اعريل أثي ذهرل: " هي الجرا م النااجة  ن ارك  -3

 العمب الواجب ".

ثننه  متناع  ن فعب ما َّكم ثه  الجنا ي األفغانيمجمو ة القوانين و   ثيان الجرا م اإلمتنا ية في  -4

 مسئولية ال ي أوجب ثه القانون او ألام ثييفا ه.او أنه  متناع المكلل  ن أ اع ال ،القانون

 لم ذلد من الكتال  وذكرنا أمثلةفي الشريعة اإلسالمية كما ابين أثناع البحا ذكر الجرا م اإلمتنا ية  -5

 والسنة.

 ند النظر  لم اا يخ الجرا م نجد ثنن الج و  التا ياي للجرا م اإلمتنا ية يبدأ من  ستنكاف  ثلي   -6

  م  ليه السالم. ن السجو  آل

 التوصيات:

اإلمتنا ية نتيجة غفلة الموظفين  ن  ومعظم الجرا موامتنا ية  يجاثية  نو ان:أن الجرا م كما أسلفنا  -1

 الواجبا  المنوطة  لم  ااقهم.

في ذلد ثب  ليهم  و دم الغفلةنو ي جمي  موظفي الدولة ثالقيام ثاأل مال المنوطة  لم  ااقهم  -2

 واللوا   اليا  ل من الدولة. العمب ثالقوانين

من خالل التيري  نو  ي وذا ل العدل التوس  في اقنين األفعال التي اتكون منها جرا م اإلمتناع  -3

  لم األ مال التي اجرم اإلمتناع واقدير العقوثا  لها.

األغنياع فنو ي  ،معظم الجرا م في ثال نا نتيجة للفقر والحاجة التي اعاني منها مجتمعنا األفغاني -4

ممن او طوا في  يكونوا وَّتم الثن اع الاكال والواجبا  المالية  ليهم كي يساهموا في محو الفقر في البال ، 

 فيها من الاطو ل البالغة في المجتم . اإلمتناع لماجرا م 

 قائمة المصادر:

 قران کريم. .1

عرثية. ثيرو :  ا   ثراهيم ميطفم، او ملګري)ل،  (المعجم الوسيط. احقي : مجم  اللغة ال .2

 الد ول. 

هـ(   المحتا   لم الد  ۱۴۱۲اثن  اثدين، محمد أمين ثن  مر ثن  بد العايا اثن  اثدين الحنفي) .3

 الماتا .ثيرو :  ا  الفکر. 

هـ( المغني في ۱۳۹۹اثن قدامة، اثو محمد موف  الدين  بدت ثن اَّمد ثن محمد ثن قدامة الجما يلي ) .4

 بب. مير: مکتبة القاهرل. فقه االمام اَّمد ثن َّن

هـ(. ۱۴۱۴اثن منظو ، محمد ثن مكرم ثن  لي اثن منظو  أثو الفلب جمال الدين األنيا ي، ) .5

 لسان العرل، ثيرو ،  ا   ا  ،  ويم چاپ.

 القاهرل .  ،م(. الجريمة والعقوثة، ناشر :  ا  الفکر العرثی۱۸۸۹اثو ذهرل، محمد أثوذهرل )  .6
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الجعفي)ل،  ( اال ل ،مد ثن اسما يب ثن اثراهيم ثن المغيرل الباا یثاا ي، اثو  بد ت مح .7

 المفر . احقي : محمد فاا   بدالباقي. ثيرو :  ا  البشا ر االسالمية .

هـ (  حي  الباا ي. ۱۴۲۲ثاا ي، محمد ثن  سما يب ثن  ثراهيم أثو  بد ت الباا ی الجعفي ) .8

 ق النجال.احقي : محمد ذهير ثن نا ر، ثيرو ،  ا  طو

هـ(شرح السنة. ۱۴۰۳الشافعي)،ثغوي، أثو محمد الحسين ثن مسعو  ثن محمد ثن الفراع البغوي .9

 محمد ذهير الشاويش. ثيرو : المکتب االسالمي .  -محق : شعيب األ ناوط

هـ(. أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير، 1424الجاا ري، جاثر ثن موسم ثن  بد القا   ثن جاثر أثو ثكر ) .11

 پنځم چاپ، المملكة العرثية السعو ية، مکتبة العلوم والحکم.

خرشي، محمد ثن  بدت الارشی المالکي)ل،  (شرح الارشي  لی ماتير سيدي خليب. ثيرو :  ا   .11

 الفکر.

هش کال ۱۳۸۱( خپريدونيټه ۱۲۱۰هـش (جاا کو  پرليسی ګڼه)۱۳۸۱  دلی وذا    سمی جريده ) .12

 ( .۲۵ غوايې  مياشتې )

 مش :  ا  الفکر. څلو م  -، وهبة ثن ميطفم الاَّيلی )ل،  (الفِْقهُ اإلسالميل وأ لوتُهُ. سو يةذَّيلی .13

 چاپ .

ذ کلي، خيرالدين ثن محمو  ثن محمد ثذن  لذي ثذن فذا س الا کلذی)ل،  ( اال ذالم، ثيذرو ،  ا  العلذم  .14

 للماليين.

هـ( الکشاف  ن َّقا   ۱۴۰۱ذماشري، اثو القاسم محمو  ثن  مر ثن اَّمد الاماشری الاوا ذمي ) .15

 غوام  التنايب. ثيرو :  ا  الکتال العرثي.

هـ( المبسوط. ثيرو :  ا المعرفة ۱۴۱۴سرخسي، محمد ثن اَّمد ثن اثي سهب شم  األ مة السرخسی)  .16

. 

هـ(. الموافقا . ثيرو :  ا  ۱۴۱۱ ثراهيم ثن موسم ثن محمد الشاطبی، اللامي الغرناطي. )شاطبي،  .17

 اثن  فان .

اني، سليمان ثن أَّمد ثن أيول أثو القاسم الطبرانی )ل،  (المعجم الكبير. احقي : َّمدي ثن  بد طبر .18

 المجيد السلل. قاهره: مکتبة اثن ايمية .

 لبنان، ثيرو ،  ا الکااب .، بدالقا    و ل، )ل   ( التشري  الجنا ي االسالمي مقا نا ثالقانون الوضعي .19

هـ(المستيفی. محق : محمد  بد السالم  بد ۱۴۱۳غاالی الطوسي )غاالي، أثو َّامد محمد ثن محمد ال .21

 الشافي. ثيرو :  ا  الکتب العلمية.

هـ(الجام  ألَّكام القرآن. ۱۳۹۴قرطبي، أثو  بد ت محمد ثن أَّمد ثن أثي ثكر الاا جي شم  الدين، ) .21

 پ.احقي : أَّمد البر وني او  ثراهيم أطفيش. قاهره:  ا  الكتب الميرية.  ويم چا

ماو  ي، أثو الحسن  لي ثن محمد ثن محمد الماو  ي البغدا ي)ل،  (األَّكام السلطانية،قاهره:  ا   .22

 الحديا.
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هـ (البر واليلة. احقي : محمد سعيد ثاا ي. ۱۴۱۸مروذي، َّسين ثن َّسن اثو بدت مروذی )  .23

  ياض:  ا  الوطن.

يساثو ي )ل،  (  حي  مسلم، محق : نيساثو ي، مسلم ثن الحجاج ثن مسلم اثو الحسين القشيري الن .24

 محمد فاا   بد الباقي. ثيرو :  ا   َّياع التراث العرثي .. 

 /https://ar.wikipedia.org/wikiويکيبيديا الموسو ة الحرل.  .25
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