
 م2021-8-5| تأريخ اإلصدار:  عشرونوال ثامنالاث والنشر العلمي | اإلصدار المجلة األكاديمية لألبح

  

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                                              1  

ISSN: 2706-6495 

  

 

 

 

 

 

 

 والنشر العلميالمجلة األكاديمية لألبحاث 

 والعشرون الثامناإلصدار 

 م2021 – 8 - 5تأريخ النشر : 

ISSN : 2706-6495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2021-8-5| تأريخ اإلصدار:  عشرونوال ثامنالإلصدار اث والنشر العلمي | االمجلة األكاديمية لألبح

  

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              2  

ISSN: 2706-6495 

  

 

 

 

 

 االهداء

يع من المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي لجم والعشرون الثامناإلصدار  نقدمإنه لمن دواعي سرورنا وامتياز كبير أن 

الباحثين والدكاترة المنشورة بحوثهم في العدد، كما نوجه كلمة الشكر والتقدير الى لجميع المساهمين والداعمين للمجلة األكاديمية 

 المعرفي . شاركين في انتاج هذا الصرح العلمي ووالم

 المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي 

 منارة البحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2021-8-5| تأريخ اإلصدار:  عشرونوال ثامنالإلصدار اث والنشر العلمي | االمجلة األكاديمية لألبح

  

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              3  

ISSN: 2706-6495 

 
 

 والنشر العلمي األكاديمية لألبحاثالمجلة 

 شهرتصدر المجلة دورياً كل ،  مجلة علمية دولية محكمة

 م2021-8-5كامالً |  عشرونوال ثامنالاإلصدار 

editor@ajrsp.comEmail:  

 رئيس التحرير :

  أ.د ختام احمد النجدي 

 الهيئة االستشارية :

  اض سعيد علي المطيريأ.د/ ري

 عائشة عبد الحميدد/ 

 أعضاء لجنة التحكيم : 

 أ.د/ عــذاب العزيز الهاشمي

 د/ صالح بن بشير بن سليمان بوشالغم

 ن.د/ خالد ابرهيم خليل ابو القمصاأ

 عباس ياسين وصفي/ د.أ

 علي جبريل طه عبيدة أبود/ 

 د/ بدرالدين براحلية

 أ.م.د. زينب رضا حمودي

 مرتضى محمد فودة بسمةد /  

 وصال علي الحماده بنت سعادد/ 

 تميم موسى عبدهللا الكرادد/ 

 نوال حسين صديق د/

 إبراهيم محمد الوهاب عبد أسامة د/ 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:editor@ajrsp.com


 م 2021-8-5| تأريخ اإلصدار:  عشرونوال ثامنالإلصدار اث والنشر العلمي | االمجلة األكاديمية لألبح

  

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              4  

ISSN: 2706-6495 

 
 قائمة األبحاث المنشورة:

NO رقم  التخصص الدولة اسم الباحث عنوان البحث

 الصفحة

 
 

1 

 

 من عينة لدى المعلوماتي الوعي

 المعايير ظل يف الموهوبين الطلبة

 العالمية

 

 

 محمد منال/ الدكتورة

 شعبان حسين

 

 المملكة

العربية 

 السعودية

 

 

 التربية

 الخاصة

 

 

6 – 22 

 

 
 

2 
 
 

 
 

 تنفيذ زمن لتقدير نموذج تطوير
 سورية في السريعة الطرق مشاريع

 العصبونّية الشبكات باستخدام
 عيةاالصن

 

 

 عوض ماهر/ الدكتور

 مصطفى،

 حمدم هدى/ الباحثة 

 سبسوب بشير

 

 

 سوريا

 

 

الهندسة 

 المدنية

 

 

24 - 55 

 

4 
 

 

 قطر دولة في المهني التعليم واقع

 العمل سوق كفاءة رفع في ودوره

 ( ميدانية دراسة) القطري

 

 
 

 عيسى مريم/ الباحثة

 العبري

 

 

 قطر

 

 

 

 العامة اإلدارة

 

56 -105 

 

 

2 
 

 المهارات لرفع تدريبي برنامج فاعلية

 الخاصة التربية معلمي ىلد المعرفية

 اإلعاقة ذوي للطلبة المهني بالتأهيل

 السعودية العربية بالمملكة الفكرية

 

 

/ ريم بنت دكتورةال

 محمود حمد غريب

 

 

 المملكة

العربية 

 السعودية

 

 

 

 التربية

 الخاصة

 

 

106 -124 

 

 
 

5 
 

 

 السعودية للرواية القيمية المرتكزات

 بن هللا لعبد الثمن غال مهما رواية)

 (نموذجاً  العريني صالح
 

 

 

 بن هللا عبد/ الباحث

 هللا عبد بن محمد

 العمري

 

 المملكة

العربية 

 السعودية

 

 

 االجتماع علم

 

 

122-162 

 

6 
 

 اللغة معلمي معتقدات بين العالقة

 في وتطبيقه األعمال ملف نحو العربية

 الثانوية المرحلة طلبة تقويم

 

 

 

 فيصل ياسر/ الباحث

 المغامسي عايد

 
 المملكة
العربية 
  السعودية

 

 التعليم

 

164- 166 

 
 

5 
 
 

 
 

 في الزوجين بين للتفريق كسبب العيب
 المدني والقانون اإلسالمي الفقه

 األفغاني
 
 

 

 هللا نجيب/ الدكتور

 صالح،

 الرحمن عبد/ الدكتور 

 خاکسار

 
 

 أفغانستان

 

 

 الفقه

 والقانون

 
 

165- 215 

http://www.ajrsp.com/


 م 2021-8-5| تأريخ اإلصدار:  عشرونوال ثامنالإلصدار اث والنشر العلمي | االمجلة األكاديمية لألبح

  

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                              5  

ISSN: 2706-6495 

  
 

8 

 
 المدرسية قيادةال تفعيل متطلبات

 تنمية في االجتماعي التواصل لوسائل
 بقضايا الثانوية المرحلة طلبة وعي

 محافظة في المستدامة التنمية
 المجاردة

 

 

 علي أسماء/ الباحثة

 العمري حنفان

 
 

 المملكة
العربية 
 السعودية

 

 اإلدارة

 التربوية

 
 

218- 226 

 

6 
 

 في الغربي السياسي الفكر تأثير
 المجتمعات داخل قراطيالديم التحول

 

 

 المجيد عبد/ الدكتور

 عالونة أحمد نايف

 
 

 فلسطين
 

 

 

 علم االجتماع

 
 

250- 262 

 
 

10 

 
 البنوك في بالمضاربة التمويل مخاطر

 رؤية) إدارتها وطرق اإلسالمية
 (مصرفية فقهية لمعالجة

 

 

 هاشم محمد/ الباحث

 رشيدي،

 ظفري أرسالح/ الباحث 

 
 

 أفغانستان

 

 

 اداالقتص

 
 

264- 402 

 

11 

 
 الکتب من الکريم القرآن موقف

 السابقة السماوية
 

 ميرويس/ الباحث

  ستانکزي،

 حسين محمد/ الباحث

 روحاني

 
 أفغانستان

 

 الدراسات

 االسالمية

 
 

404- 412 

 
 

12 

 
 و الکوثر لسورة الموضوعی التفسير
 والمسائل واألحکام التنسيق معرفة

 فيها الواردة
 

 

 وقار آقا دل/ الدكتور

 
 

 أفغانستان

 

 

 الشريعة

 
 

415- 441 

 

14 

 
 لتطبيق الالزمة التحول متطلبات

 المجتمع في الديمقراطي النظام
 

 

 المجيد عبد/ الدكتور

 عالونة أحمد نايف

 
 

 فلسطين
 

 

 

 علم االجتماع

 
 

442- 456 

 
 

12 

 
 

 
 الشريعة ضوء في البدن طهارة

 اإلسالمية

 

 رضاء سيد/ الباحث

 ،جاللي هللا

 هللا خير/ الباحث 

/ الباحث شينواری،

 بنوري شاه کمال سيد

 
 

 أفغانستان

 

 

 الدراسات

 االسالمية

 
 

480- 486 

 
 

15 

 
 

 اإلسالمية الشريعة في وحكمها الحيل
 (فقهية تحليلية دراسة)

 

 

 هللا عبد/ الدكتور

 النيجيري أحمد أبوبكر

 

 
 

 باكستان

 

 

 الشريعة

 والقانون

 
 

485- 226 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 
www.ajrsp.com                                                                                                                           6  

ISSN: 2706-6495 

  

 

 

 

 الوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية

Informational Awareness among a Sample of Gifted Students in Light of 

International Standards 

 

 / منال محمد حسين شعباندكتورةال

السعودية العربية المملكة ،جدة جامعة التربية، كلية الخاصة، التربية قسم مشارك، أستاذ  

Email: mshaban@uj.edu.sa 

 

 "الملخص"

تناولت الدراسة الحالية الوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبوو  يوي  ول المعوايير العالميوة، يوي  وو  

( 85بلو  قواماوا   عشووايية بسويطةعلو  عينوة طواع"، بعض المتغيرات والمتمثلة بـــ "النوع، التخصو،، وووع ال 

موون بلبووة المرالووة الثاوويووة، باسووتخدال الموونام الوصووأي، وتووم تصووميم أداة الدراسووة موون قبوول البااثووة لتمثوول الوووعي 

ماووارة  "الحاجووة المعلوماتيووة، لت أربعووة مالووائت رييسووية تمثلووت بووـالمعلومووات يووي  وول المعووايير العالميووة، و ووم

 إلوالووا علوموات بكأووا ة واقتوودار، ت وويم المعلومووات وتحليلاوا، ماووارة اسووتخدال المعلوموات بكأووا ة الوصوو  للوو  الم

( ي وورة، وأسووأرت النتووايم عوون مسووتوى مرتأوو  جوودا  علوو  22" وتكووووت ائسووتباوة بصووورتاا النااييووة موون   المامووة

الوصو  لل  المعلومات بكأا ة  مالائت الوعي المعلوماتي وجا  عل  التوالي مالا   "الحاجة المعلوماتية، ماارة

الماموة، مو  وجوود يوروع ت عو ى  إلوالوا واقتدار، ت وويم المعلوموات وتحليلاوا، ماوارة اسوتخدال المعلوموات بكأوا ة 

وجا  لصالح الطلبة الذكور، ويوروع ت عو ى  ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدارلمتغير النوع يي مالا  

اجة المعلوماتية" وجا  لصالح التخص، العلموي، مو  عودل وجوود يوروع ت عو ى "الح لمتغير التخص، يي مالا 

وأوصوت البااثوة بوورورة دموم ماوارات الووعي المعلومواتي بمنواهم التعلويم العوال لطلبوة المودار   لنوع ال طاع.

 من وقت مبكر.  ةالمعلوماتيالث اية بادف تشكيل 

 العالمية. هوبو ، المعاييرالوعي المعلوماتي، الطلبة المو :الكلمات المفتاحية
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Informational awareness among a sample of gifted students in light of 

international standards 

 

Dr. Manal Mohammed Shaban 

Co-Professor- Department of Special Education, University of Jeddah, Saudi Arabia 

 

Abstract 

The current study dealt with the information awareness of a sample of gifted students 

in light of international standards ٠ In light of some variables represented by "type, 

specialization, type of sector“, On a simple random sample of (58) secondary school 

students, using the descriptive approach, the study tool was designed by the 

researcher to represent information awareness in light of international standards. It 

included four main areas represented by “information need, the skill of accessing 

information efficiently and effectively, Information evaluation and analysis, the skill 

of using information efficiently to accomplish the task”. The questionnaire in its final 

form consisted of (22) paragraphs, and the results resulted in a very high level in the 

areas of information awareness, and the field of “information need, the skill of 

accessing information efficiently and effectively, information evaluation and 

analysis,” came in succession The skill of using information efficiently to accomplish 

the task, with differences attributed to the field variable in the skill of accessing 

information efficiently and proficiently, in favor of male students, and differences due 

to the variable of specialization in the field of “information need” in favor of the 

scientific specialization, with no differences attributable to the type of sector. The 

researcher needs to integrate information awareness skills into the general education 

curricula for school students in order to form an information culture from an early 

age. 

Keywords: information awareness, gifted students, international standards. 
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 المقدمة 

يشاد العصر الحالي تطورات سريعة للت نيات ومصادر المعلومات بأ كا  متعددة، و ار عل  السااة مأاول     

بمصطلحات عديدة ليحظ  باهتمال ملحو  ومحط أوظار  Information awarenessالوعي المعلوماتي 

لوماتية، معرية وقرا ة وكتابة المعلومات، محو التطور والكأا ة والأاعلية وائقتدار، ومناا التعليم والث اية المع

 األمية المعلوماتية، الث اية المعلوماتية، الوعي المعلوماتي.  

 

  وركوسكيعل  يد قد  ار Information awareness  مصطلح الوعي المعلوماتيومن الالدير بالذكر بأ  

Zurkowski  ورقته العلمية الم دمة للالنة الوبنية  رييس جمعية صناعة المعلومات يي أمريكا، ايث أ ار يي

( بأهمية الوعي المعلوماتي لأليراد يي ال المشكالت 1991للمكتبات وخدمات المعلومات بالبيت األبيض عال  

وم  مرور الوقت اكتسب المأاول الدارج للوعي الحلو  لاا يي اا  عدل تواير المعلومات،  ليالادوالتي يصعب 

ومناا النظرة التي تبنتاا منظمة اليووسكو بأواا قدرة األيراد عل  الوعي بحاجتام المعلوماتي معاوي اديثة 

للمعلومات، وتحديد مصادر تلك المعلومات، وت ييم ووعيتاا، وتخ ين واسترجاع المعلومات، وتو يأاا بأاعلية 

 (.2212 محمد، وبشكل أخالقي، م  ائستأادة مناا لخلق ابتكار معارف جديدة 

 

ذات السياع ي عد الطلبة الموهوبو  موردا  بشريا  يأوع قيمة الموارد المالية أو الطبيعية األخرى، يام ويي      

رأ  الما  الح ي ي والذي ئ تعادله ثروة، لذا أ اسن استثماره بالشكل األمثل، ومن المتعارف عليه أ  سمات 

يام يمتلكو  ماارات عالية ومتنوعة،  وعل  صعيد الماارات المعريية ،عددةوخصاي، الطلبة الموهوبو  مت

وال را ات ، والتي ترتبط بشكل وثيق ب وة التركي  والذاكرة اكتساب واخت ا  كم هايل من المعلوماتومناا 

يأولو  العمل ائست اللي، ، واألسئلة ي، وكثيروائوأتاح العلمي لالستطالعين محبالمستأيوة بمالا  ائهتمال، 

ح م  و ولأكرية كالتأكير المتشعب والتعميمات واستخدال ال يا  والتعبيرات المالردة، المعالالة ا وال درة عل 

، الحموري ووايذ عل  ا و  المعرية المتنوعة  م، وهذا من  أوه يأتح أماماالتأكير وخصوبة الخيا  والي ظة

المؤسسات التربوية، ولذا  مكاوياتام من أهم أدوارإليإ  تنمية قدرات الطلبة الموهوبو  وي ا  التالي بو(. 2222

يإ  أي مالتم  يسع  للت دل عليه أ  يمعن النظر بأبنايه الموهوبين بادف العمل عل  رعايتام وتويير البيئة 

          الماليمة إلبالع قدراتام اإلبداعية، وتلبية ااتياجاتام الخاصة.  

 

ية الأروسية بالتحرك ال وي بشأ  قوايا أما عل  المستوى األوروبي ي د بالبت و ارة التربية الوبن     

 بروامم مستمر،عل  مدار المعلومات من خال  التعليم والتكوين يي المعلومات والتوثيق 
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متكامل ومتواصل للطلبة من الطور ائبتدايي لل  الثاووي ولجباري يي مرالة الدراسات العليا بما يي ذلك   

اول الموابنة المدوية والرقمية منذ ذلك الوقت أصبح هذا المأاول أكثر تكوين األساتذة والبااثين. والتركي  عل  مأ

 (.,Dechanps (2010 اوورا يي الملت يات كم ابل لمالتم  المعرية 

 .مشكلة الدراسة وأسئلتها

يي بنا  الحوارات الحديثة يي  ل اإلبداع لتكنولوجيا المعلومات الوعي المعلوماتي عن قأ ة هايلة ي عبر       

ووظرا  لمكاوة ، يي تاريخ التطور الأكري بعد الثورتين ال راعية والصناعيةالموجة الثالثة بدوره مثل ي  ذي وال

كثروة أصيلة، بوصأام بااثين ومحللين الموهوبين الوعي المعلوماتي يي العصر الحالي، ومكاوة الطلبة 

ماارات الوعي المعلوماتي من وقت مبكر يإ  تشكيل  لاللتحاع بمالتم  المعرية، رأ  الما  البشريوالمست بل، 

يي تحديد ااجاتام المعلوماتية للوصو  لل  المعلومات المأيدة، واكتساباا ولوتاجاا واستثمارها له أثاره ائيالابية 

والتي ومن خال  ائبالع عل  الدراسات الساب ة . (2229 بدير،  بشكل جيد ولتااتاا لآلخرين لالستأادة مناا

وقدرتاا  ،الموهوبينياعلية تنمية الوعي المعلوماتي وعوايدها ائيالابية عل   خصية الطلبة ة وأكدت عل  أهمي

ها ومناا دراسة والعوايق التي يواجاليالاد الحلو  للمشكالت وعل  توليد ماارات  خصية تساهم يي 

 Ayokua, 2014 الحاجة لل  ة ارتأت البااث، (2215؛ مداداة، 2215؛ سعايدية، وسعايدية، 2212مرسي، ؛

تمكنام من تحديد ااتياجاتام باا والتي تسليحام لتلك الماارات بادف   الطلبة الموهوبين امتالكمعرية مدى 

عل  لثرا  الخبرات وعوايده ائيالابية ، ال رار المناسبماا وتحليلاا وت ويماا بادف اتخاذ يالمعلوماتية وت ي

 هذا المنطلق اوبث ت أسئلة الدراسة وهي كالتالي:والمانية. ومن العلمية العملية واألكاديمية 

 ؟يي  ل المعايير العالميةماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبو  ما درجة الوعي المعلو -1

يي  ل المعايير العالمية ت ع ى لمتغير و  هل هناك يروع بالوعي المعلوماتي لدى الطلبة الموهوب -2

 ؟النوع

يي  ل المعايير العالمية ت ع ى لمتغير و  الطلبة الموهوبهل هناك يروع بالوعي المعلوماتي لدى  -3

 ؟التخص،

يي  ل المعايير العالمية ت ع ى لمتغير ووع و  الطلبة الموهوبلدى هل هناك يروع بالوعي المعلوماتي  -4

 ؟ال طاع

 

 أهداف الدراسة

ل المعايير درجة الوعي المعلوماتي لدى الطلبة الموهوبو  يي  تادف الدراسة الحالية لل  تحديد  -1

 العالمية. 
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تحديد درجة الوعي المعلوماتي لدى الطلبة الموهوبو  يي  ل المعايير العالمية يي  و  بعض  -2 

 المتغيرات  النوع، التخص،، ووع ال طاع(.

 

 .األهمية النظرية والعلمية

ال  ت ديم دليل ، من خالطلبة الموهوبينلأئة  ت عد الدراسة الحالية ل اية علمية لل  مالا  التربية الخاصة -1

 لدرجة الوعي المعلوماتي لدى الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية. ملمو  لجرايي 

غيرات تتساهم الدراسة يي تمكين الطلبة الموهوبين يي ال المشكالت التي تواجاام، وآلية اإللمال بالم -2

 ت. يواجاو  من قوايا ومشكال عمااألساسية المخلأة لبنا  أاكال مو وعية 

تدريبية وتأهيلية لتعلم  ائستأادة من وتايم الدراسة التي تم الحصو  علياا يي تخطيط وتنأيذ برامم -3

لتح يق األهداف المرجوة من برامم التربية ماارات استخدال الثورة المعلوماتية المتالددة باستمرار. 

 . للموهبة والتأوع الخاصة

وبو  يي المستوى الث ايي ومدى امتالكام لماارات تحديد موابن ال وة والوعف لدى الطلبة الموه -4

  .  يي المست بل الوعي المعلوماتي، بادف التخطيط الأعا  للبرامم التدريبية

توير الدراسة أداة ل يا  درجة الوعي المعلوماتي لدى الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية من  -5

عن مستوى مااراتام، م  لمكاوية تطبي ه لموهوبو  الطلبة العداد البااثة مما يسام يي تحسين وعي 

 .  والمشريين والمعلمين عل  الطلبة الالامعيين

 

 حدود الدراسة

 المتواجدين بالمرالة الثاووية وو  الطلبة الموهوب: اقتصرت الدراسة عل  عينة من الحدود البشرية

 . للموهوبينبمدار  التعليم العال والخاصة 

 ل.2221/ ـه1442الدراسي األو  من العال الدراسي  : الأصلالزمنية الحدود 

 و والخاص للطلبة الموهوب : مدار  التعليم العالالمكانية الحدود .  

  :يي  ل المعايير و  الوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبتحديد درجة الحدود الموضوعية

 .العالمية

 

 مصطلحات الدراسة

  :Information literacy الوعي المعلوماتي -

( يي براغ تعريأا  للوعي المعلوماتي  من بروامم "التعلم مدى UNESCOتبنت منظمة اليووسكو  

الحياة" وهو تحديد الحاجات وائهتمامات المعلوماتية وال درة عل  تحديد مكاواا وت ييماا وتنظيماا 
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مشكالت وال وايا، بكوواا  رب ولعدادها واستخداماا بكأا ة واقتدار، وائتصا  بالمعلومات لمعالالة ال 

 .( (Webber, Johnston, 2006أساسي للمالتم  المعلوماتي وج   أساسي من ا وع اإلوسا  للتعلم 

 

بأهمية المعلومات وآلية ائستأادة مناا واستثمارها، ولمكاوية و  الطلبة الموهوبلاابة وعي و إجرائياً: -

ب لحل المشكالت المعلوماتية، وتلبية ائاتياجات التعامل معاا يي الوقت المناسب وبال در المناس

 البحثية ب درات تتال ل م  المتطلبات العصرية بكأا ة واقتدار وصوئ  لل  مرالة النوم المعلوماتي. 

 

تم تشخيصام وأ اروا ال درة عل  امتالكام لل درات الع لية،  أولئك الطلبة الذين :نوالطلبة الموهوب -

(.  2212ال يادية، وهم بحاجة لمالموعة من الخدمات والرعاية الخاصة  جروا ،  اإلبداعية، األكاديمية،

صأات لبداعية كال درة عل  التحليل ( لل  أ  الموهوب من يمتلك 2222الحموري، كما أ اف  

يي اياته العملية، م  ال درة عل  تو يف معاريه ومااراته ه والتركيب والن د البنا  للمواقف التي تواجا

 ة يي ال المشكالت، وائكتشاف وائبتكار لكل ما هو جديد وأصيل ومأيد.  الخاص

 

من قبل لدارة الموهوبين بمدينة جدة، وي ا  للمعايير أولئك الطلبة المصنأين من الموهوبين  إجرائياً: -

المعتمدة من قبل و ارة التعليم كاختبار ال درات الع لية، التحصيل الدراسي، ائستعدادات الخاصة، 

، والمستاليبين ألداة الدراسة المصممة من للمرالة الثاوويةبمدار  التعليم العال والخاصة والمتواجدين 

 قبل البااثة. 

 

 اإلطار النظري

المعلومات أسا  المعرية، ياي لادى الركاي  األساسية لحياة اإلوسا  الشخصية والعلمية، وهي عد ت          

كما أ  تأعيل الوعي المعلوماتي ليس هديا  يي اليومية لإلوسا  المعاصر،  ألعما عنصر رييسي يي اوالا  جمي  ا

وسيلة لتخريم جيل مث ف معلوماتيا  قادر عل  تح يق التنمية الث ايية وائجتماعية وائقتصادية  ولومااد ذاته، 

  (.,Dechanps (2010المعاصر للمالتم  

ية يي تطوير ماارات التعلم الذاتي والذي يتصف بائستمرارية ي عد الوعي المعلوماتي ال اعدة الرييسكما         

مدى الحياة، ليتمكن جيل الحا ر والمست بل من الماارات المعلوماتية التي تالعلام مستخدمين جيدين لت نيات 

ائتصائت والمعلومات، وبااثين ومحللين وم ومين لأاعلية وكأا ة المعلومات التي سيتم الحصو  علياا مما 

 (.  2212وقاف،  ،ايدرعلام ااذقين يي اتخاذ ال رارات  يال

ماارات المكتبية، ل( لل  أ  مأاول الوعي المعلوماتي ي   يي مظلته ماارات عديدة كا2212محمد، ويشير  

قد ا، واستخدال الحاسبات، والتأكير النBibliographic Instruction والتربية المكتبية، والتعليم الببليوجرايي

 اعي بمناالية خطوات البحث العلمي.دواإلب
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التي والاايل  المعلوماتي الكمخال   منوم   اور اإلوتروت وما ي دمه من بأرة يي مالا  المعلومات       

تواف بشكل يومي عل  مواق  اإلوتروت المختلأة، ئ بد من أ  يتملك المستخدمين له ال درة عل  تحديد واختيار 

بالب، قدر معين من الوعي المعلوماتي لاؤئ  األ خاص سوا  كاووا   تواير ، مااجاتام من هذه المعلومات

واكتساباا  ،ام من تحديد ااجاتام المعلوماتية. ليصبحوا مث أين ووا الين معلوماتيا  مما يمكنأساتذةأو بااثين، 

 .(2229 بدير،  ولوتاجاا واستثمارها بشكل جيد ولتااتاا لآلخرين لالستأادة مناا

ي  الح ايق والتي ترتبط ارتبابا  وثي ا  بالتأكير الناقد والذي يي عبر الوعي المعلوماتي عن تمالالدير بالذكر من و    

يتطلب التح يق بث ة المصدر، ومصداقية المعلومات وتمي  المعلومات الماليمة وغير الماليمة، ولدراك 

ت ييم الواعي لأليكار والمعلومات للحكم عل  الأر يات غير العلمية والتأكير المنط ي، ويكن ليالا ه بأوه "ال

كما يرتبط ارتبابا وثي ا  بالتأكير اإلبداعي والذي ي عبر عن اإل اية، أي ليالاد  ي  . (Ken, 2010) قيمتاا"

عل  العمليات المعريية د الذي يعتمجديد أو ال جديد، والتي ت ود لل  لوتاج يتصف بالالدة واألصالة وال يمة، و

ويتمت  الطلبة الموهوبو  ب درة ياي ة عل  التركي  عل  المشكلة .  (Lad, 2012) والتركي ائوتباه و، كاإلدراك

أو المامة التي ي ول بمعالالتاا، ويرايق تلك ال درة بو  مدة ائوتباه يي اا  كا  المو وع أو المشكلة مثيرة 

عل  المستوى الماني والتخصصي يي  إلوالا اتيأتح له أياقا   إلوالا ه، ممائهتمامه ياو يسع  بإصرار 

    (.2215 الحميدي،  المست بل

 

ويي ذات السياع تتعدد مستويات الوعي لدى الطلبة الموهوبين ومناا الوعي الذاتي والتي تمثل الخبرات التي     

الو وح أو يتمت  باا الأرد، إلدراك كل ما يحيط به وبالعالم الخارجي من أيكار ومشاعر ومعلومات والتي تتسم ب

يعبر الوعي عن الشخصية اإلوساوية التي تتمي  بنمو العوابف . كما (Hinkle, Robin, 2018) الغموض

 )  واأليكار والرغبات، بطري ة واقعية وعلمية، من خال  تميي  موابن ال وة والوعف او  خصايصاا الممي ة 

Esentas, al et, 2017)   .وقد أ ار كل من (Hinkle, Robin, 2018)  لل  أ  الوعي يلعب دورا  كبيرا  يي

تشكيل  خصية الأرد، ومناا الثبات وائست رار، والتي تساعده عل  اتخاذ ال رارات الصايبة، والتي تومن له 

مشاعر الر ا بالحياة من خال  تميي  مشاعره وعوابأه ومعت داته ومعلوماته المحيطة به، إليالاد الحلو  

 واجاه وت يد من قدرته عل  التحصيل. الماليمة للمشكالت التي ت

برح من خال  لديه اهتمال ب وايا المالتم ، يالأرد الواعي بذاته التشعب بالشمولية و عامة الوعييتصف كما     

من ثم تميي  المعلومات التي يحتاجاا، وتحديد مكاواا وجمعاا من مصادر متنوعة وت ويماا، ولأسئلة وا حة، 

 (. 2212شكل ذي معن   بركات، بمناا، وعر اا تو يأاا لتح يق الغرض 

الطلبة لتلك الماارات، يالب عدل تال ية تعلم المعلومات لل  برامم تعليمية، بل أ  تكو   لكسابولوما        

 تالاه المعلومات،برقام ج  ا  من خبرة الطالب التعليمية، م  تواير بيئة محأ ة تسمح للطلبة أئ يحصروا 
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التأاعل م  مصادر المعلومات المتنوعة بصورة جيدة سبيل لإلبداع يي تطوير العمل  ايم عل  اليالتعلم النشط   

 & Blakemore)، لكووه يع   المعرية، الماارات، وينمي ال يم األخالقية الماعي الأعا ، والكأا ة الث اييةال

Agllias, 2019 : 21; Law & Rowe, 2019: 92) 

أوام محبي لالستطالع، مثابرين يي متابعة بالطلبة الموهوبين السلوكية والاظ  ولذا أمعنا النظر يي خصاي،     

اهتماماتام وتساؤئتام، مدركين لمحيطام وواعين لما يدور اولام، وعل  الصعيد المعريي يام غالبا  ما 

متباعدة، م  الكار ياألعالقات بين اليستاليبوا لمحيطام بوسايل وبرع غير ت ليدية، كما لديام قدرة ياي ة يي رؤية 

(. 2215 الحميدي،  سرعة المرووة والتكيف م  المستالدات، ل اية لذلك مستويات مت دمة يي الحكم األخالقي

وبالم ابل ي عد الوعي المعلوماتي ينا  جديدا  من الأنو  الع لية الحرة والتي تتال ل م  خصاي، الطلبة الموهوبين 

تخدال الحاسبات اآللية والوصو  لل  المعلومات وائوعكا  الن دي يي المحتوى والمومو  من ايث كيأية اس

 (.2212علي، عل  ببيعة تلك المعلومات، وسياقاا وتأثيرها عل  الصعيد ائجتماعي، الث ايي، والألسأي  

لتي بالدرجة األول  عل  الطاقات البشرية وا المعلوماتي يعتمدوئ يختلف اثنا  بأ  ائقتصاد وائستثمار       

يمثل يياا الطلبة الموهوبو  أاد الركاي  الرييسية والتي بدورها تساهم يي تعظيم الموارد، وتويف قيمة ئقتصاد 

      (.2212 توييق،  الدولة وقيمة تنايسية لالقتصاد العالمي

يي مستويات  ثالثة أهداف رييسية  معريية، ماارية، وجداوية(، وتتمثل لوعي المعلوماتيلومن الالدير بالذكر أ  

ماارية، ايث أ  للمال الأرد باا تمكنه من أدا  و ايف عمليات المعلومات، كما تعبر عنه بأوه مث ف وواعي 

 معلوماتيا  وتتناو  تلك األهداف ما يلي:

 

 األهداف المعرفية Knowledge Objectives    وعي ويام أ ومن خاللاا يكو  الطالب قادرا  عل: 

  .عن بري اا يتم وشر وبث المعلومات مصادر المعلومات التي -

  .مدى تنوع أ كا  وأوواع مصادر المعلومات ومواردها -

 استخدال أدوات تنظيم المعلومات المتويرة يي بيئة المعلومات للتوصل للمصادر والمعلومات.  -

  .اختيار أدوات ائسترجاع المناسبة المتويرة للوصو  للمعلومات -

 . ن بداية تحولاا من يكرة لل  كلمة مطبوعة يي  كل كتابتسلسل عملية وشر المعلومات م -

  األهداف المهارية Skills Objectives  عل :واعيا  ومن خاللاا يكو  الطالب 

  .التح ق من الحاجة للمعلومات -

 .و   لستراتيالية بحث دقي ة تومن استرجاع المعلومات وي ا للحاجة -

  .ل الحاجة المعلوماتيةت ييم المعلومات التي يتم استدعاؤها يي م اب -

 .لتوصل لمعرية جديدةل تنظيم المعلومات وتحليلاا وتلخيصاا واستثمارها بدمالاا يي معرية ساب ة  -
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  األهداف الوجدانية  Attitudinal Objectives   بأ  ويتطلب من الطالب أ  يكو  واعيا: 

  . البحث عن المعلوماتالمثابرة وائستمرارية يي  -

 . مما ت يد من ث ة الطالب بنأسه يي الحصو  عل  المعلوماتية العمليات التدريب -

 تدريالية غير محددة بوقت معين. عملية البحث عن المعلومات   -

 .اث الناجحالبامن صأات ومواردها لمصادر المعلومات الدقيق والتحليل  الأح،  -

 .للمعلومات عملية البحث عن المعلومات عملية تطورية تتحو  وتتغير وي ا ألوماب الحاجة  -

من خال  ال درات اإلدراكية المحيطة بماارات ال المشكالت، يي ذات السياع يتشكل الوعي المعلوماتي و

 عبر عنااو. والتأكير الناقد، والتعلم الذاتي، والماارات الشخصية، وائجتماعية، والمواقف وال يم

Chanchinmawia & Manoj, 2017) (  هي كالتالي:تتمثل يي ثالثة محاور وبأواا 

 

أ  يكو  الطالب مؤهال  ومكتسبا  لماارات وتتطلب   Information Literacyأوالً: تعلم مهارة المعلومات

 بدقة وابتكار.اا يستخدموي يم المعلومات بتأكير واقد، والوصو  للمعلومات بكأا ة، تمكن من المعلومات لي

 

تمد هذا المحور عل  متابعة المعلومات المرتبطة ويعIn dependent Learning  ثانياً: التعلم المستقل 

سع  للتمي  يي الوم النتاج المعلوماتي، ي يم  تبعد أ  يكو  مؤهال  ومكتسبا  للمعلومات، باهتماماته الشخصية 

 البحث وتوليد المعرية.

 

همية المعلومات أولدراك يالابية وتتطلب المساهمة ائ Responsibility Socialثالثاً: المسؤولية االجتماعية 

يساهم بكأا ة واقتدار بمتابعة  مما أخالقيات المعلومات وتكنولوجيا المعلومات،م  ممارسة للمالتم  الديم رابي، 

  وتوليد المعلومات. 

 

وعيا  معلوماتيا  يي جواوب و  ويتطلب عصر اوأالار المعلومات والثورة ائلكترووية من الطلبة الموهوب        

كما تناولتاا  محمد،  ااومن أ كالعبر عن مستويات مترابطة ببعواا البعض ارتبابا وثي ا والتي تمتعددة 

2212): 

: وتتطلب مالموعة من الماارات المكتبية والتي تمكن الأرد من Library Literacyالوعي المكتبي  -1

واعد البياوات التعامل م  وظم التصنيف والأارسة، واستخدال كاية المصادر واألدوات الببلوغرايية، وق

 وتوثي اا بادف الوصو  للتعلم وائست ال  الذاتي للوعي المعلوماتي.

 .وبراماله لتنأيذ ماال تطبي يةال درة عل  استخدال الحاسب  :Computer Literaryالوعي التقني  -2
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يام الثورة الرقمية بأبعادها وتطبي اتاا بمالا  المعلومات  :Digital Literacy الوعي الرقمي -3 

، ولوتاجاا وتو يعاا، المعلومات واسترجاعاا ومعالالتاا صائت، والبحث والت صي وتوثيقوائت

 ولرسالاا واست بالاا.   

 درة عل  تحديد المأاهيم البحثية، ولعداد لستراتيالية بحثية ال :Research Literaryالوعي البحثي  -4

حليلاا من ايث الث ة، ولوتاج ويق خطوات منظمة م  تحديد مصادر المعلومات، والعمل عل  و دها وت

 الن، لت رير وتايم البحث، م  اإلدراك ل واوين النشر.  

  .ويعتمد عل  الوسايل المريية :Visual Literacyالوعي البصري  -8

  .وهي ال درة عل  لعداد الرسالة :Media literacyالوعي اإلعالمي  -2

 

 الدراسات السابقة

سة الثاووية العامة بإكساب بالباا الوعي ب يم المعلوماتية. عل  دور المدر (9002دراسة غازي )رك ت 

، ايث أ  مواقف الطالب لم تأت متس ة وأ ارت النتايم لل  وجود تناقض يي مستويات الوعي ب يم المعلوماتية

م من م  تلك ال يم، مما يؤكد بأ  المدار  الثاووية لم تتمكن من تأسيس وعي ب يم المعلوماتية لدى بالباا لتمكينا

 جا ت لصالح ال سم العلمي، م  وجود يروع ت ع ى للتخص، وتلك ال يم. م  اتخاذ موقف وا ح متسق 

ماارات الوعي المعلوماتي لدى بالب المرالة الثاووية  Schubert, Shaheen (2010)دراسة  تناولت

معلومات، وائستخدال األخالقي بسنغايورة. بادف تحديد المعرية المكتسبة لماارات "البحث، الت ويم، واستخدال ال

من ( سنة، 12-13 بين أعمارهم  ت( بالبا ، تراوا3124"، عل  عينة بل  قواماا  التي تم جمعااللمعلومات 

( من الطلبة لم يح  وا الماارات المرتبطة باستراتياليات %82مدار ، وأ ارت النتايم بأ  أقل من  ثما  

كما لواظ تأثير وا ح لكل من ووع المدرسة، ، وتحليلاا"، لليااو  المعلومات من ايث "مكاواا، كيأية الوص

 عل  الوعي المعلوماتي لدى الطالب. المناخ التعليمي، الخلأية األسرية

لل  الكشف عن العالقة بين مستوي الوعي المعلوماتي ويعالية  Luu & Freeman (2011) دراسة هديت 

قواماا عينة عل  الطلبة الالامعيين يي كل من كندا واستراليا، التواصل ائجتماعي والتكيف األكاديمي لدى 

وجود عالقة ارتبابيه عن كشأت و ،استراليةبالامعة  ىكندية، واألخربالامعة ( بالبا  وصأام يدر  422 

لمتغيري التخص، وي ا  ليالابية بين مستوي الوعي المعلوماتي ويعالية التواصل والتكيف ائجتماعي واألكاديمي 

توي الدراسي لصالح التخصصات العلمية والطلبة من سنوات دراسية عليا، م  عدل وجود يروع تبعا والمس

 .لمتغيري الالنس والتحصيل
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عل  تصميم بروامم لثرايي قايم عل  الشبكة العالمية للمعلومات لتنمية ماارات  (9009دراسة اسكندر )رك ت  

( بالبا ، 24  عينة عشوايية مكووة من  عللتربية الأنية، التصميم والبحث الرقمي والوعي المعلوماتي لطالب ا

ماارات عل  ال يا  البعدي عل  طالب الباعتماد المنام  به التالريبي، وأ ارت النتايم وجود يروع لدرجات 

م  التأكيد عل  ياعلية البرامم اإلثرايية ال ايمة عل  . البحث الرقمي، والتصميم الرقمي، والوعي المعلوماتي

 .بكة العالمية للمعلومات يي تنمية ماارات التصميم والبحث الرقمي والوعي المعلوماتي لطالب التربية الأنيةالش

لل  الكشف عن مستوى كأا ات الوعي المعلوماتي لدى بلبة الالامعة، عل  عينة  (9009بركات )هديت دراسة 

وماتي، م  وجود يروع لمستوى عن مستوى مرتأ  للوعي المعل( بالب وبالبة، وأسأرت 424مكووة من  

كأا ات الوعي المعلوماتي ت ع ى لمتغيري المعد  التراكمي، ومستوى السنة الدراسية، وجا ت لصالح الطلبة 

 المتأوقين، ومستوى السنة الثالثة والرابعة، م  عدل وجود يروع ت ع ى لمتغيري الالنس والتخص،.  

 

محددة المصدر يي تنمية بعض عناصر الوعي المعلومات لدى  ياعلية بيئة تعلم  خصية (9002عسكر )تناولت 

( بالبة، وأسأرت النتايم لل  أ  تعامل بالبات المرالة 28بالبات المرالة اإلعدادية. عل  عينة بل  قواماا  

 اإلعدادية م   بكة ائوتروت لبنا  بيئات تعلم  اد من وعيان المعلوماتي بصورة عامة.  

عل  تحليل المتغيرات المؤثرة يي   Hye- Sook Kim, Hye- Ji Kil  (2014)دراسة كل منرك ت 

مستوى الوعي المعلوماتي وتكنولوجيا ائتصائت لطالب المدار  ائبتدايية الكورية، تكووت عينة الدراسة من 

( مدرسة، وأ ارت النتايم بأ  الطلبة "الذكور" الحاصلين عل  دورات بالحاسب 113( بالب من  11121 

لي قد ساللوا مؤ رات ايالابية عل  م يا  الوعي لمعلومات وتكنولوجيا ائتصائت، كما أ ارت بأ  المدوية اآل

 . لوعي المعلوماتيلوامتالك الحاسوب الشخصي أثرت عل  تح يق الطالب مستويات أعل  

عتماد عل  المنام . بائالمالتم  واق  الوعي المعلوماتي وأثره يي (9002أبو راس، والكاللدة )دراسة تناولت 

 رورة ائلت ال بالتعلم مدي الحياة، وتذليل الصعاب وتع ي  قدرة األيراد داخل هذا عن التحليلي . وأسأرت 

الحياتية بادف تشكيل الماارات  المالتم  عل  التركي  عل  المعلومات بشكل مت ايد لتسخير قوة المعلومات،

الي باوتااج استراتياليات متعددة لت ديم برامم تدعم الوعي ، م   رورة قيال مؤسسات التعليم العاألساسية

المعلوماتي لبنا  وماذج لحل المشكالت م  مراعاة لمكاوية تطبي اا كلما ااتاج الأرد لل  المعلومات وائستأادة 

 . مناا

ي عل  دور الصحاية المدرسية ائلكترووية يي تنمية الوع (9002) ، سيف الدين، حامددراسة كاملرك ت 

( بالب، وأ ارت بأ   بكة 332المعلوماتي لدى بالب المرالتين اإلعدادية والثاووية. عل  عينة بل  قواماا  

 ،%52الحصو  عل  المعلومات بنسبة  سالتالتي وسايل الائوتروت من 
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ياليات وأ  الصحاية ائلكترووية المدرسية قامت بدور هال يي التعريف بالمصادر ائلكترووية، وجا ت استرات  

" بكة ائوتروت، اإلذاعة المدرسية، المكتبة، التلأا ، الالرايد، ومن ثم  بـــــ الوعي المعلوماتي عل  التوالي

، كما أ ارت ياعلية الصحاية المدرسية ائلكترووية يي تنمية المسئولو  من يالرى معام الحوارات والتح ي ات

 . المعلوماتيالوعي 

عل  محاولة ت ييم ماارات محو األمية     Chanchinmawia & Manoj (2017)دراسةرك ت 

الدراسات العليا( يي أكاديمية الدراسات المسحية المتكاملة، عل  عينة بل  ، المعلوماتية بين بالب  الليساوس

مكاواا وت ييماا، وأ ارت ، وعل  تحديد ااتياجاتام المعلوماتيةتام قدر( بالبا . بادف التعرف عل  115ا  قواما

نتايم بأ  غالبية الطالب لديام ماارات كايية يي التعامل م  المعلومات لتلبية ااتياجاتام األساسية، كما ي من ال

 بتو يأاا بشكل صحيح. 

عل  عينة بل  قواماا  الالامعات األردوية.بي عل  قيا  مستوى الوعي المعلومات (9002دراسة مدادحة )رك ت 

 ، ولم تظار يروع ت ع ى لمتغير النوع،مرتأ  للوعي المعلوماتيمستوى ( بالبا  وبالبة، وأ ارت 322 

ذوي المعدئت التراكمية التخص،، والمستوى الدراسي، م  وجود يروع لمتغير المعد  التراكمي وجا  لصالح 

 . األقل

 

ا للماارات المعلوماتية، عل  عينة عشوايية بل  قواماالطلبة درجة امتالك  (9002)غويني دراسة تناولت 

لماارة وجود يروع  عدل متالك الطلبة للماارات المعلوماتية، م ئ( بالبا  وبالبة، وأ ارت درجة عالية 143 

وجود م  بالم ابل جا  بعد ماارة ت ييم المعلومات لصالح الذكور،  ر النوع،يت ع ى لمتغالوصو  للمعلومات 

 ألدبي.  ا  أدبي، علمي( وجا  لصالح التخص، التخص،يروع تع ى لمتغير 

 

عل  أهمية تصميم بيئة تعلم تكيأية قايمة عل  الذكا  ائصطناعي وياعليتاا  (9090دراسة المحمادي )رك ت 

يي تنمية ماارات تطبي ات التكنولوجيا الرقمية يي البحث العلمي والوعي المعلوماتي المست بلي لدى الطالبات 

وجود يروع عن النتايم كشأت ( بالبة موهوبة، و84  الموهوبات بالمرالة الثاووية، عل  عينة بل  قواماا

لالختبار التحصيلي للالاوب المعريي وبطاقة مالاظة الالواوب األدايية، واختبار الوعي المعلوماتي المست بلي 

وجا ت لصالح التطبيق البعدي، وأكدت عل  أهمية تومين مأاهيم وماارات تطبي ات البحث العلمي الرقمية يي 

 لة الثاووية لما له من أثر ايالابي عل  مست بل الطلبة الموهوبين البحثي واألكاديمي.م ررات المرا

 

 تعقيب على الدراسات السابقة:

ودرجة امتالكاا من قبل الطلبة بمختلف المراال تناولت م المل الدراسات الساب ة أهمية الوعي المعلوماتي    

المستوى الدراسي، المتغيرات "النوع، التخص،، بعض و  يي  ، الدراسية "اإلعدادية، الثاووية، والالامعية"
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نح  الشبه ماعتمدت الوالتي ( 2212، اسكندرالمنام الوصأي، باستثنا  دراسة   هم"، باعتمادالمعد  التراكمي 

تصميم بروامم لثرايي قايم عل  الشبكة العالمية للمعلومات لتنمية ماارات ياعلية التالريبي بادف التأكد من 

تصميم بيئة تعلم رك ت عل  ( والتي 2222محمادي، الودراسة   ،والبحث الرقمي والوعي المعلوماتي التصميم

البحث العلمي والوعي  تنمية ماارات تطبي ات التكنولوجيا الرقمية ييلتكيأية قايمة عل  الذكا  ائصطناعي 

بمدينة جدة، وقد تم ائستأادة هوبين للوعي المعلوماتي للطلبة المووقد لواظ عدل تطرع أي دراسة  . المعلوماتي

من الدراسات الساب ة يي تحديد مشكلة البحث، أدباا النظري ومنااليتاا العلمية، ويي بنا  أدواتاا، وتو يأاا يي 

 تع ي  وتايالاا.

 

 :وإجراءاتهامنهج الدراسة 

 :الدراسة منهج

بتصميم استباوه لالم  البياوات  المنام الوصأي لمناسبته وأهداف الدراسة وذلك الدراسة هذه استخدمت

 ل يا  درجة الوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية.

 ا تملت الدراسة عل  عدد من المتغيرات وهي: متغيرات الدراسة:

 وتتومن المتغيرات المستقلة: 

 .)النوع  ذكور/ لواث 

 علمي(/ التخص،  لوساوي. 

 خاص(.  /مي اكو ووع ال طاع 

 

 المتغيرات التابعة:

 يي  ل المعايير العالمية. م يا  الوعي المعلوماتي 

 

 :مجتمع وعينة الدراسة

تبعا  بالب/ة؛  (448  عددهمالبال  من جمي  الطلبة الموهوبين، و تكو  مالتم  الدراسة الحالية

وتم  ،هـ1442/ 1441للعال  ة الثاوويةاإلدارة العامة للتعليم بمحايظة جدة "لدارة الموهوبين" للمرالإلاصايية 

من الطلبة الموهوبين، والبال   بسيطة مكووة من المالتم  الكلي للدراسةتطبيق الدراسة عل  عينة عشوايية 

 ( بالب/ة.85عددهم 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 
www.ajrsp.com                                                                                                                           19  

ISSN: 2706-6495 

 وفيما يلي الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة: 

 أواًل: تصنيف عينة الدراسة وفقاً لمتغير النوع:

 

 أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير النوع(: توزيع 0الجدول )

 النسبة المئوية )%( العدد النوع

 55.2 32 أنثى

 44.8 26 ذكر

 100.0 58 المجموع

 

 ثانيًا: تصنيف عينة الدراسة وفقاً لمتغير نوع القطاع:

 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير نوع القطاع9الجدول )

 وية )%(النسبة المئ العدد نوع القطاع

 58.6 34 حكومي

 41.4 24 خاص

 100.0 82 المجموع

 

 ثالثاً: تصنيف عينة الدراسة وفقاً لمتغير التخصص:

 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير التخصص2الجدول )

 النسبة المئوية )%( العدد التخصص

 46.6 27 إنساني

 53.4 31 علمي

 100.0 58 المجموع

 

 

 :أداة الدراسة

بعد ائبالع عل  عدد من األدبيات التربوية، والدراسات الساب ة ذات الصلة بمو وع الدراسة الحالية،          

 Chanchinmawia, & Manoj؛ 2215؛ سعايدية، وسعايدية، 2215؛ مداداة، 2212ومناا دراسة  بركات، 

ن قبل البااثة ل يا  درجة الوعي (. ولتح يق أهداف الدراسة تم تصميم استباوه م2222؛ المحمادي، 2017

يي  ل المعايير العالمية، بائعتماد عل  معايير الوعي التربوي   بوالمعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهو

 & Association of College)األكاديمي والمحددة من قبل جمعية كليات البحث التربوية األمريكية ومكتباتاا 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 
www.ajrsp.com                                                                                                                           20  

ISSN: 2706-6495 

 Research Libraries, 2000)،  22للوعي المعلوماتي والمكووة من   معايير رييسيةايث تم اعتماد أربعة )

 ي رة متمثلة بـ:. 

  :ي رات.3الحاجة المعلوماتية ويشمل عل   المجال األول ) 

 :ي رات.2ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدار ويشمل   المجال الثاني ) 

 :ي رات.2يشمل  ت ويم المعلومات وتحليلاا و المجال الثالث ) 

 :ي رات.1المامة ويشمل   إلوالا ماارة استخدال المعلومات بكأا ة  المجال الرابع ) 

يستاليب المأحوص عل  ي رات الم يا  من خال  اختيار لادى الخيارات ويق وظال ليكرت      

وييما يلي  ،ليلة/ قليلة جدا (الخماسي البدايل ل يا  الوعي المعلوماتي وتتمثل بـ  كبيرة جدا / كبيرة/ لل  اد ما/ ق

 عرض لألداة، واإلجرا ات التي اتبعتاا البااثة للتح ق من صدقاا وثباتاا:

جمعاوا سويتم يحتوي عل  م دمة تعريأية بأهداف الدراسة، وووع البياوات والمعلومات التي  القسم األول: -

باسووتخداماا ألغووراض البحووث ، والتعاوود موو  ت ووديم الوووما  بسوورية المعلوموواتموون أيووراد عينووة الدراسووة، 

 العلمي ي ط.

 (.ال طاع ووع، التخص،النوع، :  ت مثلالبياوات الديموغرايية أليراد عينة الدراسة، و القسم الثاني: -

 ( عبوارة، مو عوة بالتسواوي علو  محوور أساسوي وااود م سوم للو  أربعوة22يتكو  مون  و القسم الثالث: -

 أبعاد.

 تصحيح المقياس:

ئستالابة الطلبة بادف تحديد درجة الوعي المعلوماتي للطلبة الموهوبو  باعتماد المعيار تم و   ت دير وسبي 

 الت ويمي التالي:

 ( درجة وعي معلوماتي منخأوة جدا  %82أقل من   -

 ( درجة وعي معلوماتي منخأض%22لل   %82من   -

 ( درجة وعي معلوماتي متوسطة%12 -%21من   -

 رتأعة ( درجة وعي معلوماتي م%52 - %11من   -

 يما يوع( درجة وعي معلوماتي مرتأعة جدا   %51من   -

كما تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي والمكو  خياراته من  كبيرة جدا ، كبيرة، لل  اد ما، قليلة، قليلة جدا ( 

، (، بالم ابل الخيار قليلة جدا  8جدا  الدرجة   الخيار كبيرة( ايث يمثل 1لل   8وتتراوح استالابة المأحوص من  

يما يوع( مؤ ر عل  امتالك الطلبة  %51(.  وت عد الدرجة المرتأعة وي ا  للمعيار الت ويمي  1الدرجة  

 الموهوبو  وعيا  معلوماتيا  مرتأعا .
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 صدق أداة الدراسة: 

ويعني التأكد من أواا ت يس ما و عت ل ياسه، ل اية  لل   موليتاا لكل العناصر التوي تسواعد علو  تحليول 

وو وح عباراتاا، وارتباباا بكل بعد من األبعاد األربعة، بحيث تكو  مأاومة لكل من يسوتخدماا، وقود وتايالاا، 

 قامت البااثة بالتأكد من صدع أداة الدراسة من خال :

 

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكِّمين(: -أ

ياسوه، توم عر وه بصوورته للتعرف عل  مدى الصدع الظاهري للم يا ، والتأكد من أوه ي يس ما و   ل 

معوة جودة، وجامعوة الملوك عبود الع يو  ابال األولية عل  عدد من المحكمين المختصين يوي مالوا  التربيوة الخاصوة،

ت ييم جودة الم يا ، من ايث قدرته عل  قيوا  موا أعود تام من سادتم الطلب ، وين( محكم1بل  عدد المحكمين  و

بمحورهوا، وأهميتاوا، وسوالمتاا لغوي وا، اوا  وح كل عبوارة، وارتبابمدى ووألهداف الدراسة، مال مته ل ياسه، و

ل اية  لل  لبدا  رأيام يي اا  وجود أي تعديل، أو اذف، أو ل اية عبارات للم يوا ، وبعود اسوترداد الم واييس، 

  ( يووأكثر موون المحكمووين علوو  مال متاووا، أو التعووديل علياووا، وموون ثووم لجوورا%52اعتموواد الأ وورات التووي أجموو   تووم 

 التعديالت الال مة التي اتأق علياا غالبية المحكمين، ولخراج الم يا  بالصورة الناايية.

 صدق االتساق الداخلي لألداة: -ب

( موون الطلبووة 32للتح ووق موون صوودع ائتسوواع الووداخلي لووألداة، تووم اختيووار عينووة اسووتطالعية مكووووة موون  

للبياوووات تووم اسوواب معاموول ارتبوواب بيرسووو   الموهوووبين وجموويعام موون خووارج عينووة الدراسووة األساسووية، ووي  ووا

(Pearson's Correlation Coefficient) ؛ وذلك بادف التعورف علو  درجوة ارتبواب كول عبوارة مون عبوارات

 للم يا . بالدرجة الكليةالم يا  

 ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس4جدول رقم )

 عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية( )الوعي المعلوماتي لدى

 المجال
رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط 

 المجال األول: الحاجة المعلوماتية
1 .664** 3 2.831** 

2 .562** - - 

المجال الثاني: مهارة الوصول إلى المعلومات بكفاءة 

 واقتدار

4 .503** 1 .755** 

8 .643** 5 .528** 
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 عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية( )الوعي المعلوماتي لدى 

 المجال
رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط 

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط 

2 .592** 9 .681** 

 المجال الثالث: تقويم المعلومات وتحليلها

12 .550** 13 .644** 

11 .538** 14 .749** 

12 .467** 18 .548** 

الرابع: مهارة استخدام المعلومات بكفاءة النجاز  المجال

 المهمة

12 .585** 22 .465** 

11 .487** 21 .535** 

15 .584** 22 .661** 

19 .533** - - 

 فأقل  0.00** دال عند مستوى الداللة 

( أ  قويم معامول ارتبواب كول عبوارة مون العبوارات مو  الدرجوة الكليوة موجبوة، ودالوة 4يتوح مون الالودو   

اسبتاا ( يأقل؛ مما يشير لل  صدع ائتساع الداخلي بين عبارات الم يا ، ومن2.21لاصايي ا عند مستوى الدئلة  

 ل يا  ما أ عدت ل ياسه.  

   ثبات أداة الدراسة:

 طريقة ألفا كرونباخ: -أ

تووم التأكوود موون ثبووات أداة الدراسووة موون خووال  اسووتخدال معاموول الثبووات ألأووا كرووبوواخ  معادلووة ألأووا كرووبوواخ( 

 Cronbach's Alpha (α)  قوويم معووامالت الثبووات ألأووا كرووبوواخ لكوول محووور موون8(، ويو ووح الالوودو  رقووم ) 

 محاور الم يا  وللدرجة الكلية للم يا .

 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة8جدول رقم )

 ثبات المجال عدد العبارات المجال

 2.195 3 الحاجة المعلوماتيةالمجال األول: 

 2.558 2 ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدارالمجال الثاني: 

 2.592 2 المعلومات وتحليلاا ت ويمالمجال الثالث: 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 
www.ajrsp.com                                                                                                                           23  

ISSN: 2706-6495 

 2.541 1 ماارة استخدال المعلومات بكأا ة ئوالا  المامةالرابع:  المجال 

 0.873 22 الثبات العام

(، وهذا يد  عل  أ  0.873( أ  معامل ثبات ألأا كرووباخ العال عاٍ  ايث بل   8يتوح من الالدو  رقم  

تماد عليه يي التطبيق الميداوي للدراسوة، كموا أ  معامول الثبوات عواٍ  الم يا  يتمت  بدرجة ثبات مرتأعة يمكن ائع

 لكل ب عد من أبعاد الم يا .

 طريقة التجزئة النصفية: -ب

ايوووث توووم تال يوووة ي ووورات الم يوووا  للووو  جووو أين  الأ ووورات ذات األرقوووال الأرديوووة، والأ ووورات ذات األرقوووال 

الأردية، ودرجوات الأ ورات ال وجيوة، وبعود ذلوك توـم ال وجية(، ثم تم اساب معامل ائرتباب بين درجات الأ رات 

تصحيح معامل ائرتباب بمعادلة معادلة سبيرما  براو  = معامول ائرتبواب المعود  وي وا للمعادلوة التاليوة:  عأاووة 

 (.892، 2212ووشوا ، 

R1

2R
=


R
 

 ل وجيةمعامل ائرتباب بين درجات الأ رات الأردية ودرجات الأ رات ا Rايث 

ويووي االووة عوودل تسوواوي الأ وورات تسووتخدل معادلووة بمعادلووة جتمووا  ويووق ال وواوو  التالي: عأاوووة ووشوووا ، 

 (899ل، ص2212

2 2

1 2

2

S S
=2

ST

Guttman
 
 
  

 ايث أ :

2

1S
 تباين درجات النصف األو  من ائختبار 

2

2S
 وي من ائختبارتباين درجات النصف الثا 

2ST .تباين الدرجات الكلي لالختبار 

 (.2وتم الحصو  عل  النتايم المو حة يي جدو   
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 يوضح نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات المقياس (2جدول رقم )

 عدد العبارات المجال
معامل 

 الثبات

 2.551 12 الحاجة المعلوماتيةالمجال األول: 

 2.912 12 ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدارالمجال الثاني: 

 2.593 12 ت ويم المعلومات وتحليلااالمجال الثالث: 

 2.591 12 المامة إلوالا ماارة استخدال المعلومات بكأا ة الرابع:  المجال

 0.896 22 الثبات العام

(، وهوذا يود  علو  أ  الم يوا  0.896ل عواٍ  ايوث بلو   ( أ  معامل الثبات العوا2يتوح من الالدو  رقم  

 يتمت  بدرجة ثبات مرتأعة يمكن ائعتماد عليه يي التطبيق الميداوي للدراسة.

 الصورة النهائية ألداة الدراسة:

، المالوا  األو  وهوو متعلوق مالائت ةأربع( ي رة مو عة عل  22كو  الم يا  يي صورته الناايية من  توبذلك ي

( ي رات، المالا  الثاوي وهو متعلوق بوـ  ماوارة الوصوو  للو  المعلوموات 3جة المعلوماتية( وا تمل عل   بـ  الحا

( ي رات، المالا  الثالث وهو متعلق بـ  ت ويم المعلومات وتحليلاوا( وا وتمل علو  6بكأا ة واقتدار( وا تمل عل   

ا المالا  الراب  وهو متعلق بـ  لالاد العابأي 6   ( ي رات.7وحو لدارة العمل( وا تمل عل   ( ي رات، وأخير 

 

 تطبيق أداة الدراسة: إجراءات 

 الخطوات اآلتية:  بإتباعتطبي ه ميداوي ا تم ، ائستبيا والتأكد من صالاية  بعد ائوتاا  من كاية التعديالت

 تم لعداد أداة الدراسة، عن بريق الرجوع لألدب النظري والدراسات الساب ة. .1

التح ووق موون صوودع أداة الدراسووة عوون بريووق عر وواا علوو  عوودد موون المحكمووين المختصووين وتووم لجوورا   .2

 التعديالت الال مة، ولخراج األداة بصورتاا الناايية. 

 تم التأكد من ثبات أداة الدراسة عن بريق تطبي اا عل  عينة استطالعية.  .3

  رابووط الكترووووي ي ووول الطلبووة تو يوو  الم يووا  علوو  عينووة الدراسووة بحيووث ي عطوو  الم يووا  موون خووال .4

 الموهوبين بتعبئتاا.

 ( رد. 85جم  الردود عل  ائستباوات بعد تعبئتاا، وقد بل  عددها   .8

 مراجعة وتايم الم اييس للتأكد من مدى صالايتاا للتحليل اإلاصايي. .2
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 .(SPSS)تحليلاا لاصايي ا باستخدال بروامم  .1 

 لدراسات الساب ة.التوصل لل  النتايم ومناقشتاا وم اروتاا با .5

 و   عدد من التوصيات وم تراات للدراسات مست بلية. .9

 :اإلحصائية المعالجات

 والمعروية "SPSS" ائجتماعية للعلول اإلاصايية الر ل بروامم باستخدال البياوات معالالة تمت

 ويح، راسةالد أسئلة عن اإلجابة بادف الحاسوب، باستخدال Statistics Package For Social Scienceبـ

 :التالية اإلاصايية بالطرع وذلك الدراسة ير يات

 .التكرارات، والنسب المئوية؛ وذلك بادف التعرف عل  خصاي، أيراد عينة الدراسة 

 "  المتوسط الحسابي المو وWeighted Mean ؛ وذلك للتعرف عل  متوسط استالابات أيراد عينة"

 تيب العبارات اسب أعل  متوسط اسابي مو و .الدراسة عل  كل عبارة من عبارات المحاور، وتر

 " المتوسط الحسابيMean ؛ وذلك لمعرية مدى ارتأاع، أو اوخأاض استالابات أيراد عينة الدراسة عن"

 المحاور الرييسة.

  ائوحراف المعياري"Standard Deviation" ؛ للتعرف عل  مدى اوحراف استالابات أيراد عينة الدراسة

 متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرييسة عن متوسطاا الحسابي. لكل عبارة من عبارات

  اختبار ماوويتنيMann-Whitney لعينتين مست لتين؛ بادف التعرف عل  الأروع بين اتالاهات عينة

 الدراسة باختالف متغيراتام التي تن سم لل  يئتين لبياوات ئ تتب  التو ي  الطبيعي.

 :ومناقشتها وتفسيرها نتائج الدراسة

ما درجة الوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين  على: وينص  بالسؤال األول  المتعلقة أواًل: النتائج

 يي  ل المعايير العالمية؟

لتحديود درجووة الووعي المعلوموواتي لوودى عينوة موون الطلبوة الموهوووبين يووي  ول المعووايير العالميوة، تووم اسوواب 

سبي لاذه األبعاد وصوئ  لل  تحديد درجوة الووعي المعلومواتي لودى عينوة مون الطلبوة المتوسط الحسابي والو   الن

 ( يو ح النتايم العامة لاذا السؤا .1الموهوبين يي  ل المعايير العالمية، والالدو   
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 الوعي المعلوماتي في ظل المعايير العالميةاستبيان استجابات عينة الدراسة على  (7جدول رقم ) 

 م.
 

 مقياسمجاالت ال

 المتوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري
قيمة  الترتيب

 المتوسط

الوزن 

النسبي 

)%( 

 المستوى

ا 94.25 4.7126 الحاجة المعلوماتية 0  1 0.416 مرتأعة جد 

9 
ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة 

 واقتدار
ا 84.2 4.2098  2 0.450 مرتأعة جد 

 3 0.586 مرتأعة 77.59 3.8793 ت ويم المعلومات وتحليلاا 2

4 
 إلوالا ماارة استخدال المعلومات بكأا ة 

 المامة
 4 0.666 مرتأعة 76.55 3.8276

الوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة 

 الموهوبين يي  ل المعايير العالمية
ا 81.33 4.0666  - 0.417 مرتأعة جد 

لدى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل يتوح من خال  النتايم أ  مستوى درجة الوعي المعلوماتي 

وي  ا للمعيار النسبي الذي اعتمدته  (، أي بمستوى مرتأعة جد ا%51.33المعايير العالمية كاوت بو   وسبي  

( وهو يي الترتيب األو  من بين %94.28بل  بو   وسبي   الدراسة، وتبين من النتايم أ   الحاجة المعلوماتية(

ا، يليه مالا   ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدار( بل  بو   مالائت اإلستباوة، وبم ستوى مرتأ  جد 

ا، يليه مالا   ت ويم المعلومات وتحليلاا( بل  بو   وسبي %54.2وسبي   ا بمستوى مرتأ  جد  (، وهو أيو 

ا تبين أ 11.89%  ا بمستوى مرتأ ، وأخير  المامة(  كا   إلوالا  ماارة استخدال المعلومات بكأا ة  (، وهو أيو 

 .ائستباوةمالائت  من بين األخيرة(، وهو بمستوى مرتأ  ويي المرتبة %12.88بو   وسبي  

أ اوورت النتووايم مسووتوى مرتأوو  جوودا  للوووعي المعلوموواتي لوودى عينووة موون الطلبووة الموهوووبين وي ووا  للمعووايير 

ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأوا ة واقتودار(، تاله   الترتيب األو ، (الحاجة المعلوماتية العالمية وااتل مالا  

ت ووويم المعلومووات وتحليلاووا( بمسووتوى مرتأوو  وأخيوورا  مالووا   ماووارة اسووتخدال المعلومووات بكأووا ة  مالووا  وموون ثووم 

والتي ت عبر عون ائسوتعداد الودينامي الوذي  الطلبة الموهوبينخصاي، لل  وقد يرج  مرد النتيالة المامة(.  إلوالا 

ئكتشاف ما هوو جديود مو  واب ائستطالع ،  غف التعلمومن أبر ها  من الطلبة،  اروة عن غيرهميتمي و  به م

التوجووه وحووو اإلت ووا  وتنوووع الميووو  وعم اووا، وسوورعة الووتعلم وائسووتيعاب المثووابرة، المبووادرة ومسووتوى عووا  موون 

المعتموودة موون و ارة التربيووة ، كمووا أ  ببيعووة البوورامم اإلثراييووة الم دمووة بالموودار  و(2215 الحميوودي،  والتحوودي

وعلوو  تطبي ووات ، تحصوويل المعلوموواتللبحووث والت صووي و والتووي تعتموود بشووكل كلووي علوو   ووبكة ائوتروووتوالتعلوويم 

درجوة الووعي المعلومواتي بالشكل األمثل مما أدى لل  ري   والسمعية المعلومات المرييةئستخراج الحاسب اآللي 

 لديان، 
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أيكوار أصويلة ذات قيموة ويايودة طورح رسية من خوال  البحوث عون التميو  والسوعي لالمد تنوع األوشطةل اية لذلك  

الم دموة وي وا  لكول مدرسوة علو  اوده، كموا أ  العلميوة والث اييوة توأثير وا وح للبورامم  بأ  هناك، وئ  ك للمالتم 

  علوو  البحووث الخلأيووة األسوورية التووي تشووالو، السووايد والووذي يراعووي خصوواي، الطلبووة الموهوووبين المنوواخ التعليمووي

 & Luu (2011. وتتأق النتيالة الحالية م  دراسة كل من  والتعلم قد ساهمت بشكل كبير عل  الوعي المعلوماتي

Freeman, ،2014؛2213؛ عسوكر، 2212؛ اسوكندر، 2212؛ بركوات  Hye- Sook Kim, Hye- Ji Kil, ؛

؛ Chanchinmawia & Manoj  2017؛ 2212؛ كامول، سويف الوودين، اامود، 2212أبوو را ، والكاللودة، 

؛ 2229وتختلووف النتيالووة موو  دراسووة كوول موون  غووا ي، (، 2222؛ المحمووادي 2215؛ غووويني، 2215مداداووة، 

Schubert, Shaheen, 2010)).    

 

 وفيما يلي النتائج التفصيلية:

 المجال األول: الحاجة المعلوماتية:

نسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، للتعرف عل  الحاجة المعلوماتية، تم اساب التكرارات، وال

ائوحرايات المعيارية، والرتب ئستالابات أيراد عينة الدراسة عل  عبارات مالا   الحاجة المعلوماتية(، و

 وجا ت النتايم كما يلي:

 استجابات أفراد عينة الدراسة حول الحاجة المعلوماتية (2جدول رقم )

 العبارات 

 المتوسط الحسابي

االنحراف 

 عياريالم
قيمة  الرتبة

 المتوسط

الوزن 

النسبي 

)%( 

 المستوى

0 
يدرك أهمية الحاجة للمعلومات لالستعاوة 

 باا يي مو وع ما
ا 98 4.9  1 0.307 مرتأعة جد 

9 
يبادر بالتعرف عل  أ كا  مصادر 

 مكتبات كتب، مواق  الكترووية،" المعلومات
ا 89.6 4.48  3 0.599 مرتأعة جد 

2 
ستأادة الشخصية من الحصو  يعي مدى ائ

 عل  المعلومات
ا 95.2 4.76  2 0.540 مرتأعة جد 

ا 94.25 4.7126 الدرجة الكلية للمجال  - 0.416 مرتأعة جد 

 

لودى عينوة مون الطلبوة الموهووبين يوي  ول المعوايير  مستوى الحاجوة المعلوماتيوة ( أ 8يتوح يي الالدو   

ا اسب المعيار النسبي المستخدل يي الدراسة.(، وهو ب%94.25بل  بو   وسبي   العالمية  مستوى مرتأ  جد 
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عبوارات الووعي المعلومواتي لودى الطلبوة الموهووبين يوي  ول  ( أ  جمي 5ويتوح من النتايم يي الالدو    

ا؛ ويتووح يوي الالودو    تتمثول يوي أكثرر الحاجرات المعلوماتيرة ( أ  5المعوايير العالميوة كاووت بمسوتوى مرتأو  جود 

ا وهوي (، وقود كاووت بمسوتوى ومرتأو 1م  العبوارة رقو يودرك أهميوة الحاجوة للمعلوموات لالسوتعاوة باوا يوي : " جود 

 (.%95  وسبي" بالمرتبة األول  من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بو   .مو وع ما

ا  مرتأو (، وقد كاوت بمستوى 2تتمثل يي العبارة رقم   أقل الحاجات المعلوماتيةويتوح من النتايم أ   جود 

" بالمرتبوة الثالثوة مون .مكتبوات كتوب، مواقو  الكتروويوة، "يبادر بالتعرف عل  أ كا  مصادر المعلوموات: " وهي

 (.%59.2  وسبيايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بو   

 

 المجال الثاني: مهارة الوصول إلى المعلومات بكفاءة واقتدار:

علومات بكأا ة واقتدار، تم اساب التكرارات، والنسب المئوية، للتعرف عل  ماارة الوصو  لل  الم

والمتوسطات الحسابية، وائوحرايات المعيارية، والرتب ئستالابات أيراد عينة الدراسة عل  عبارات مالا  

  ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدار(، وجا ت النتايم كما يلي:

 لدراسة حول مهارة الوصول إلى المعلومات بكفاءة واقتداراستجابات أفراد عينة ا (2جدول رقم )

 العبارات 

 المتوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري
قيمة  الرتبة

 المتوسط

الوزن 

النسبي 

)%( 

 المستوى

4 
ي يم المعلومات التي تم الحصو  علياا ومدى 

 للياا ااجته
ا 83.2 4.16  4 0.745 مرتأعة جد 

8 
ار ما يال ل للوصو  ينوع بطرع البحث ويخت

 لل  المعلومات
ا 89.6 4.48  1 0.682 مرتأعة جد 

2 
يستخدل الكلمات المأتااية للبحث عن مو وع 

 .توثيق كاتب الم الة معين يي جمي  الم ائت م 
ا 85.8 4.29  3 0.676 مرتأعة جد 

7 
يعي بأ  استرجاع المعلومات من قواعد البياوات 

 ت المأتاايةعل  الكلما عتمديائلكترووية 
ا 88.6 4.43  2 0.728 مرتأعة جد 

2 
ت عد الموسوعات أيول المصادر لالم  معلومات 

 متعم ة يي مو وع ما
 5 0.66 مرتأعة 79 3.95

2 
الت ارير الصادرة عن المنظمات العالمية 

 موثوقا  لالم  المعلومات مصدرا   "اليووسكو“
 6 0.66 مرتأعة 79 3.95

ا 84.2 4.2098 الدرجة الكلية للمجال  - 0.45 مرتأعة جد 
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لودى عينوة مون الطلبوة  ( أ  مسوتوى ماوارة الوصوو  للو  المعلوموات بكأوا ة واقتودار9يتوح يي الالودو    

ا اسب المعيار النسوبي %54.22  الموهوبين يي  ل المعايير العالمية بل  بو   وسبي (، وهو بمستوى مرتأ  جد 

 المستخدل يي الدراسة.

( أ  معظم عبارات ماارة الوصو  لل  المعلوموات بكأوا ة واقتودار لودى 9ي الالدو   ويتوح من النتايم ي

ا وتم ترتيب أعل  ثوالث عبوارات تنا لي وا اسوب مواي وة أيوراد  عينة من الطلبة الموهوبين كاوت بمستوى مرتأ  جد 

 عينة الدراسة علياا، وتتمثل باآلتي:

." بالمرتبوة ار ما يالءم للوصول إلى المعلومراتينوع بطرق البحث ويخت" ( وهي:8جا ت العبارة رقم   .1

 (.%59.2بو   وسبي   األول  من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بشدة

عتمرد علرى ييعي بأن استرجاع المعلومات من قواعرد البيانرات االلكترونيرة " ( وهي:1جا ت العبارة رقم   .2

بووو   وسووبي  أيووراد عينووة الدراسووة علياووا بشوودة "بالمرتبووة الثاويووة موون ايووث مواي ووة الكلمررات المفتاحيررة.

 55.2%.) 

يستخدم الكلمات المفتاحية للبحث عن موضوع معين في جميع المقاالت " :( وهي2جا ت العبارة رقم   .3

بو   وسبي  " بالمرتبة الثالثة من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بشدةمع توثيق كاتب المقالة.

 58.5%.) 

"ماووارة الوصووو  للوو  المعلومووات بكأووا ة  أقوول ي وورات ب عوود ( أ 9النتووايم يووي الالوودو   ويتوووح موون      

" وتون، الأ ورة علو  ، مرتفرع(، وقود كاووت بمسوتوى 9تتمثول يوي العبوارة رقوم   الطلبوة الموهووبين لودى واقتدار"

ي المرتبووة ." وهووي يوواليونسرركو" مصرردراً موثوقرراً لجمررع المعلومررات“التقررارير الصررادرة عررن المنظمررات العالميررة 

( 5نسوبة كاووت للأ ورة رقوم  (، ووأوس ال%19علياوا بوو   وسوبي   األخيرة مون ايوث مواي وة أيوراد عينوة الدراسوة

 ".تُعد الموسوعات أفضل المصادر لجمع معلومات متعمقة في موضوع ماوالتي تن، عل  "

 المجال الثالث: تقويم المعلومات وتحليلها:

ت وتحليلاا، تم اساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات ت ويم المعلوما للتعرف عل  مستوى

الحسابية، وائوحرايات المعيارية، والرتب ئستالابات أيراد عينة الدراسة عل  عبارات مالا   ت ويم المعلومات 

 وتحليلاا(، وجا ت النتايم كما يلي:
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 وتحليلهااستجابات أفراد عينة الدراسة حول تقويم المعلومات  (00جدول رقم ) 

 العبارات 

 المتوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري
قيمة  الرتبة

 المتوسط

الوزن 

النسبي 

)%( 

 المستوى

00 
 يطرح أسئلة وا حة ومحددة قبل البد  بعملية

 البحث عن معلومات
4.1 82 

مرتأعة 

ا  جد 
0.81 2 

00 
يو  يي اعتباره المؤهالت العلمية والخبرة والالاة 

 .للمؤلف أو الكاتب نشرالمسئولة عن ال
 6 0.965 مرتأعة 73.2 3.66

09 
يرك  عل  صيغة المعلومات الم دمة من ايث 

 .لت ييم المعلومات "ييديو صورة، و،،" كوواا
 3 0.713 مرتأعة 80.4 4.02

02 
يستوعب المعلومات التي تم جمعاا ويحللاا تحليال  

 .دقي ا  
 4 0.902 مرتأعة 73.8 3.69

04 

لمعلومات الموجودة لديه ساب ا  ي ار  بين ا

تم جمعاا من مصادر  بالمعلومات الالديدة التي

 متنوعة

4.12 82.4 
مرتأعة 

 جدا
0.751 1 

08 
ياتم ب را ة الصأحة الرييسية للنا ر للتعرف عل  

 لت ييم المحتوى الداخلي للمعلومات توجااته ويكره
 5 0.902 مرتأعة 73.8 3.69

 - 0.586 مرتأعة 77.59 3.8793 الدرجة الكلية للمجال

مسوتوى ت وويم المعلوموات وتحليلاوا لودى عينوة مون الطلبوة الموهووبين يوي  ول  ( أ 12يتوح يي الالدو   

 (، وهو بمستوى مرتأ  اسب المعيار النسبي المستخدل يي الدراسة.%11.89  المعايير العالمية بل  بو   وسبي

ت وويم المعلوموات وتحليلاوا كاووت بمسوتوى مرتأو   ات( أ  معظوم عبوار12ويتوح من النتايم يي الالدو   

 وتم ترتيب أعل  ثالث عبارات تنا لي ا اسب مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا، وتتمثل باآلتي:

يقارن بين المعلومات الموجودة لديه سرابقاً بالمعلومرات الجديردة التري " ( وهي:14جا ت العبارة رقم   .1

بوو    مرتبة األول  من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسوة علياوا بشودة." بالتم جمعها من مصادر متنوعة

ا. (%52.4وسبي    وهي بمستوى مرتأ  جد 

 "يطرح أسئلة واضحة ومحددة قبرل البردء بعمليرة البحرث عرن معلومرات." ( وهي:12جا ت العبارة رقم   .2

(وهوي بمسوتوى مرتأو  %52بو   وسبي   بالمرتبة الثاوية من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بشدة

ا.  جد 

يركز على صيغة المعلومات المقدمة من حيث كونها "صورة، نص، " :( وهي12جا ت العبارة رقم   .3

بو   وسبي  " بالمرتبة الثالثة من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بشدةفيديو" لتقييم المعلومات.

 ( وهي بمستوى مرتأ .52.4% 
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الطلبووة  لوودى "ت ووويم المعلومووات وتحليلاووا" أقوول ي وورات ب عوود ( أ 12و   ويتوووح موون النتووايم يووي الالوود 

"يضرع فري ( علو  11وتون، الأ ورة رقوم   مرتفرع(، وهموا بمسوتوى 18، 11تتمثل يي العبارتين رقم   الموهوبين

وهوي يوي المرتبوة األخيورة اعتباره المؤهالت العلمية والخبرة والجهة المسئولة عن النشر للمؤلف أو الكاترب." 

(، ويوي المرتبوة قبول األخيورة كاووت الأ ورة %13.2من ايث عدل مواي ة أيراد عينة الدراسوة علياوا بوو   وسوبي  

يهررتم بقررراءة الصررفحة الرئيسررية للناشررر للتعرررف علررى توجهاترره وفكررره لتقيرريم ( والتووي توون، علوو  "18رقووم  

 (.%13.5بو   وسبي   " وهيالمحتوى الداخلي للمعلومات

 المهمة: إلنجازارة استخدام المعلومات بكفاءة الرابع: مه المجال

المامة، تم اساب التكرارات، والنسب  إلوالا للتعرف عل  مستوى ماارة استخدال المعلومات بكأا ة 

المئوية، والمتوسطات الحسابية، وائوحرايات المعيارية، والرتب ئستالابات أيراد عينة الدراسة عل  عبارات 

 المامة(، وجا ت النتايم كما يلي: إلوالا علومات بكأا ة مالا   ماارة استخدال الم

 المهمة إلنجازاستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى مهارة استخدام المعلومات بكفاءة  (00جدول رقم )

 العبارات 

 المتوسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري
قيمة  الرتبة

 المتوسط

الوزن 

النسبي 

)%( 

 المستوى

02 

 صدر يي قايمة المراج  بعد ائوتاا  منيوثق الم

كتاب، بحث " استخالص أيكار معينة من مصدر ما

 ."علمي

4.1 82 
مرتأعة 

ا  جد 
0.788 3 

 7 1.011 متوسطة 68.6 3.43 .يكتب عدد صأحات المصدر يي قايمة المراج  07

02 
كتابة قايمة بالمراج  يي وااية البحث العلمي مؤ ر 

 .خدمةعل  تعدد المصادر المست
 4 0.894 مرتأعة 74.4 3.72

02 
و   مالاظات معينة يساهم يي تنظيم المعلومات 

 .التي تم جمعاا
4.19 83.8 

مرتأعة 

ا  جد 
0.76 1 

90 
ائستعاوة بم الة أو بحث علمي يتطلب توثيق اسم 

 .العدد يي قايمة المراج  الماللة، رقم الماللد،
4.12 82.4 

مرتأعة 

ا  جد 
0.919 2 

90 
لتعديل المعلومات التي تم  ابتكاريهار يويف أيك

 .جمعاا
 6 0.995 مرتأعة 70.4 3.52

 5 0.899 مرتأعة 74.2 3.71 .ين ل أدا ه لآلخرين بث ة وياعلية 99

 - 0.666 مرتأعة 76.55 3.8276 الدرجة الكلية للمجال
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لدى عينوة مون الطلبوة  المامة والا إلمستوى ماارة استخدال المعلومات بكأا ة  ( أ 11يتوح يي الالدو    

(، وهوو بمسوتوى مرتأو  اسوب المعيوار النسوبي %12.88الموهوبين يي  ل المعوايير العالميوة بلو  بوو   وسوبي  

 المستخدل يي الدراسة.

 الماموة إلوالوا ( أ  معظم عبارات ماارة اسوتخدال المعلوموات بكأوا ة 11ويتوح من النتايم يي الالدو   

علوو  ثووالث عبووارات تنا لي ووا اسووب مواي ووة أيووراد عينووة الدراسووة علياووا بشوودة، كاوووت بمسووتوى مرتأوو  وتووم ترتيووب أ

 وتتمثل باآلتي:

." وضع مالحظات معينة يساهم فري تنظريم المعلومرات التري ترم جمعهرا" ( وهي:19جا ت العبارة رقم   .1

 (.%53.5بو   وسبي   بالمرتبة األول  من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بشدة

االستعانة بمقالة أو بحث علمي يتطلب توثيق اسم المجلرة، رقرم المجلرد،  ( وهي:"22ارة رقم  جا ت العب .2

بوو   وسوبي  "بالمرتبة الثاوية مون ايوث مواي وة أيوراد عينوة الدراسوة علياوا بشودة العدد في قائمة المراجع.

 52.4%.) 

ء من استخالص أفكار يوثق المصدر في قائمة المراجع بعد االنتها" :( وهي12جا ت العبارة رقم   .3

 " بالمرتبة الثالثة من ايث مواي ة أيراد عينة الدراسة علياا بشدةمعينة من مصدر ما "كتاب، بحث علمي.

 (.%52بو   وسبي  

 إلوالووا "ماووارة اسووتخدال المعلومووات بكأووا ة  أقوول ي وورات ب عوود ( أ 11ويتوووح موون النتووايم يووي الالوودو    

كترب عردد أ" وتون، علو   متوسرط(، وهموا بمسوتوى 11ي العبوارة رقوم  تتمثول يو الطلبة الموهووبين لدى المامة"

 وهوي يوي المرتبوة األخيورة مون ايوث اياديوة أيوراد عينوة الدراسوة علياوا صفحات المصدر في قائمة المراجرع." 

 (.%25.2بو   وسبي  

 

ي لدى الطلبة الموهوبو  هل هناك يروع بالوعي المعلومات عل : ين،  بالسؤال الثاني و المتعلقة ثانيًا: النتائج

 يي  ل المعايير العالمية ت ع ى لمتغير النوع؟

 التالي:  الفرض صياغة تم السؤال عن ولإلجابة

( يي الوعي المعلوماتي لدى الطلبة α  ≤2.28ئ يوجد يروع ذات دئلة لاصايية عند مستوى دئلة    

 لنوع؟ ت ع ي الموهوبين يي  ل المعايير العالمية

( Shapiro-Wilk اختبار  Tests of Normalityلبااثة بإجرا  اختبار التو ي  الطبيعي قامت ا  

لأح، اعتدالية البياوات يي ذات األعداد الصغيرة وسبي ا  يئة الذكور( يي متغير النوع بالنسبة للدرجة الكلية 

 ياوات ببيعي ا،وللمحاور الأرعية، وذلك أل  معظم ائختبارات المعلمية تشترب أ  يكو  تو ي  الب
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ا وسبي ا، ويمكن تالاو   رب اعتدالية البياوات يي يئة "اإلواث"   أل   وأل  عدد العينة يي يئة "الذكور" كا  صغير 

ا، وئختبار  االم العينة كبير وسبي ا. وقد كا  تو ي  البياوات غير اعتدالي بالنسبة للدرجة الكلية وللمحاور جميع 

لعينتين مست لتين لبياوات ئ تتب   Mann-Whitney Utestختبار ماوويتني( هذه الأر ية استخدمت البااثة ا

يي الوعي  العينة يي الدرجة الكلية ويي المالائت األربعة رتب درجات متوسط بين التو ي  الطبيعي للم اروة

النتايم كما تع ى لمتغير النوع، وكاوت  المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية

 يو حاا الالدو  التالي:

 

الوعي  للكشف عن داللة الفروق في Mann-Whitney U Testختبار)مانويتني( ا (:02جدول )

 لمتغير النوع تعزى المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية

 العدد التخصص المجال
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 (Uقيمة)

 المحسوبة

 (Zقيمة)

 المحسوبة

القيمة 

االحتمالية 

(Sig). 

الداللة 

 اإلحصائية

الحاجة 

 المعلوماتية

 830.50 31.94 26 ذكر
352.5 -1.093 0.274 

غير دالة 

 880.50 27.52 32 أوث  لاصاييا

ماارة الوصو  

لل  المعلومات 

 بكأا ة واقتدار

 957.50 36.83 26 ذكر

225.5 -3.024 0.002 
دالة 

 لاصاييا
 753.50 23.55 32 أوث 

ت ويم المعلومات 

 وتحليلاا

 712.50 27.40 26 ذكر
361.5 -0.872 0.383 

غير دالة 

 998.50 31.20 32 أوث  لاصاييا

ماارة استخدال 

المعلومات بكأا ة 

 المامة إلوالا 

 737.50 28.37 26 ذكر

386.5 -0.465 0.642 
غير دالة 

 الاصايي
 973.50 30.42 32 أوث 

الدرجة الكلية 

لدرجة الوعي 

 المعلوماتي 

 799.00 30.73 26 ذكر

384 -0.504 0.614 
غير دالة 

 لاصاييا
 912.00 28.50 32 أوث 

 ( ما يلي:13يتوح من خال  النتايم المو حة يي الالدو   
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 نة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية:أوالً: بالنسبة للدرجة الكلية للوعي المعلوماتي لدى عي 

 للوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية( للدرجة الكلية Sigتبين أ  قيمة  

 ةعدل وجود يروع ذات دئلة لاصايي (، مما يدلل عل 05.0وهي أكبر من مستوى دئلة   2.214تساوي 

 ت ع ى يي الوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية (05.0عند مستوى  

 لمتغير النوع.

 ثانياً: بالنسبة للمجاالت الفرعية:

دال المعلومات ( لكل من المالائت  الحاجة المعلوماتية، ت ويم المعلومات وتحليلاا، ماارة استخSigتبين أ  قيمة  

 عدل وجود يروع ذات دئلة لاصايية (، مما يدلل عل 05.0أكبر من مستوى دئلة   المامة( إلوالا بكأا ة 

بإدارة  ت ويم المعلومات وتحليلاا، الوعي المعلومات ،الحاجة المعلوماتية( يي  05.0عند مستوى دئلة  

 النوع. تغير( تبعا  لمالعمل

( 2.222تساوي   (ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدار( لمالا   Sigبينما تبين أ  قيمة   

 αعند مستوى دئلة   وجود يروع ذات دئلة لاصايية (، مما يدلل عل α = 0.01وهي أقل من مستوى دئلة  

النوع لصالح الذكور، ايث تبين أ   لمتغير ( تبعا  ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدار( يي  0.01 =

 مستوى الرتبة للذكور أعل  منه لإلواث يي هذا المالا .

"ماارة  ت الوعي المعلوماتي باستثنا  مالا  وجود يروع ت ع ى لمتغير النوع يي مالائعدل أ ارت النتايم 

النتيالة ، وقد يرج  مرد الذكور   منوالوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدار" وجا ت لصالح الطلبة الموهوب

لل  روح ائستكشاف والبحث التي يتمت  باا الذكور والمغامرة يي معرية كل ما هو جديد، وميولام للتالريب 

 Hye- Sook  (2014وتتأق هذه النتيالة م  دراسة وممارسة التطبي ات التكنولوجية الحديثة وامتالك مااراتاا. 

Kim, Hye- Ji Kil, وتختلف م  دراسة ايث جا  مالا  ت ييم المعلومات لصالح الذكور(،  2215غويني، ؛

 (. 2215مداداة، ؛ 2212؛ بركات، ,Luu & Freeman (2011 كٍل من

هل هناك يروع بالوعي المعلوماتي لدى الطلبة الموهوبو   عل : وين،  لثالث بالسؤال ا المتعلقة ثالثًا: النتائج

 التخص،؟غير يي  ل المعايير العالمية ت ع ى لمت

 التالي:  الفرض صياغة تم السؤال عن ولإلجابة

( يي الوعي المعلوماتي لدى الطلبة α  ≤2.28ئ يوجد يروع ذات دئلة لاصايية عند مستوى دئلة    

 التخص،. الموهوبين يي  ل المعايير العالمية ت ع ي
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( Shapiro-Wilk اختبار  Tests of Normalityقامت البااثة بإجرا  اختبار التو ي  الطبيعي   

لأح، اعتدالية البياوات يي ذات األعداد الصغيرة وسبي ا  يئة لوساوي( يي متغير التخص، بالنسبة للدرجة الكلية 

وللمحاور الأرعية، وذلك أل  معظم ائختبارات المعلمية تشترب أ  يكو  تو ي  البياوات ببيعي ا، وأل  عدد 

ا وسبي ا، ويمكن تالاو   رب اعتدالية البياوات يي يئة "علمي"العينة يي يئة "لوساوي" كا   أل  االم العينة  صغير 

ا، وئختبار هذه الأر ية  كبير وسبي ا. وقد كا  تو ي  البياوات غير اعتدالي بالنسبة للدرجة الكلية وللمحاور جميع 

لبياوات ئ تتب  التو ي  لعينتين مست لتين  Mann-Whitney U Testاستخدمت البااثة اختبار ماوويتني( 

يي الوعي المعلوماتي  العينة يي الدرجة الكلية ويي المالائت األربعة رتب درجات متوسط بين الطبيعي للم اروة

تع ى لمتغير التخص،، وكاوت النتايم كما يو حاا  لدى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية

 الالدو  التالي:

الوعي  للكشف عن داللة الفروق في Mann-Whitney U Testاختبار)مانويتني(  (:04جدول )

 تعزى لمتغير التخصص المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية

 العدد التخصص المجال
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 (Uقيمة)

 المحسوبة

 (Zقيمة)

 المحسوبة

القيمة 

ة االحتمالي

(Sig). 

الداللة 

 اإلحصائية

الحاجة 

 المعلوماتية

 660.00 24.44 27 لوساوي
282 -2.343 0.019 

دالة 

 1051.00 33.90 31 علمي لاصاييا

ماارة الوصو  

لل  المعلومات 

 بكأا ة واقتدار

 755.50 27.98 27 لوساوي

377.5 -0.649 0.516 
غير دالة 

 لاصاييا
 955.50 30.82 31 علمي

ت ويم المعلومات 

 وتحليلاا

 746.00 27.63 27 لوساوي
368 -0.806 0.42 

غير دالة 

 965.00 31.13 31 علمي لاصاييا

ماارة استخدال 

المعلومات 

 إلوالا بكأا ة 

 المامة

 836.00 30.96 27 لوساوي

379 -0.621 0.534 
غير دالة 

 لاصاييا

 875.00 28.23 31 علمي

الدرجة الكلية 

درجة الوعي ل

 764.50 28.31 27 لوساوي
386.5 -0.503 0.615 

غير دالة 

 946.50 30.53 31 علمي لاصاييا
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 العدد التخصص المجال
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 (Uقيمة)

 المحسوبة

 (Zقيمة)

 المحسوبة

القيمة 

ة االحتمالي

(Sig). 

الداللة 

 اإلحصائية

 المعلوماتي 

 ( ما يلي:04يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

 لمية:أوالً: بالنسبة للدرجة الكلية للوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العا

 للوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية( للدرجة الكلية Sigتبين أ  قيمة  

 (، مما يدلل عل  عدل وجود يروع ذات دئلة لاصايية05.0وهي أكبر من مستوى دئلة   2.218تساوي 

 ت ع ى وعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية( يي ال05.0عند مستوى  

 لمتغير التخص،.

 

 ثانياً: بالنسبة للمجاالت الفرعية:

، ت ويم المعلومات ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة واقتدار( لكل من المالائت  Sigتبين أ  قيمة  

(، مما يدلل عل  05.0أكبر من مستوى دئلة   المامة( إلوالا أا ة وتحليلاا، ماارة استخدال المعلومات بك

ماارة الوصو  لل  المعلومات بكأا ة ( يي  05.0عند مستوى دئلة   عدل وجود يروع ذات دئلة لاصايية

 التخص،. المامة( تبعا  لمتغير إلوالا ، ت ويم المعلومات وتحليلاا، ماارة استخدال المعلومات بكأا ة واقتدار

 α( وهي أقل من مستوى دئلة  2.219تساوي   ( لمالا   الحاجة المعلوماتية(Sigبينما تبين أ  قيمة   

( يي  الحاجة α = 0.05عند مستوى دئلة   وجود يروع ذات دئلة لاصايية (، مما يدلل عل 0.05 =

التخص، العلمي، ايث تبين أ  مستوى الرتبة لاذا التخص، لبة بالتخص، لصالح  المعلوماتية( تبعا  لمتغير

 أعل  منه ألصحاب تخص، اإلوساوي يي هذا المالا .

 

كشأت النتايم عن عدل وجود يروع ت ع ى لمتغير التخص، للوعي المعلوماتي باستثنا  مالا  "الحاجة      

اعتماد الطلبة الموهوبين لل سم النتيالة لل  وقد يرج  مرد تلك المعلوماتية" وجا  لصالح بلبة التخص، العلمي 

ببيعة المناهم كما أ  عل   بكة ائوتروت بالدرجة األول  يي الحصو  عل  المعلومات، بشكل كبير العلمي 

المواد كما أ  ، ايث أ  غالبية قواعد البياوات باللغة ائواللي يةاللغة ائواللي ية  عل  كبيرالعلمية تعتمد بشكل 

والت ييم بادف  ،التأسير، الن د، عل  التحليلبشكل رييسي عتمد ت ، الأي يا ، الكيميا "تاا "الريا ياومن العلمية

. عل  تطبي ات الحاسوب ولغات البرمالة األوشطة المدرسيةل اية لذلك تركي  صحيحة. معلومات  لل الوصو  

 لف م  دراسة كٍل من، وتخت(,Luu & Freeman 2011 ؛2229 غا ي،  وتتأق هذه النتيالة م  دراسة

 وجا  لصالح التخص، األدبي(  2215؛ غويني، 2215؛ مداداة، 2212 بركات، 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 
www.ajrsp.com                                                                                                                           37  

ISSN: 2706-6495 

  

هل هناك يروع بالوعي المعلوماتي لدى الطلبة الموهوبو   عل : وين،  الرابع بالسؤال  المتعلقة رابًعا: النتائج

 ؟لعالمية ت ع ى لمتغير ووع ال طاعيي  ل المعايير ا

 التالي:  الفرض صياغة تم الالسؤ عن ولإلجابة

( يي الوعي المعلوماتي لدى الطلبة α  ≤2.28ئ يوجد يروع ذات دئلة لاصايية عند مستوى دئلة    

 ووع ال طاع. الموهوبين يي  ل المعايير العالمية ت ع ي

 

 (Shapiro-Wilk اختبار  Tests of Normalityقامت البااثة بإجرا  اختبار التو ي  الطبيعي   

لأح، اعتدالية البياوات يي ذات األعداد الصغيرة وسبي ا  يئة خاص( يي متغير ووع ال طاع بالنسبة للدرجة الكلية 

وللمحاور الأرعية، وذلك أل  معظم ائختبارات المعلمية تشترب أ  يكو  تو ي  البياوات ببيعي ا، وأل  عدد 

ا وسبي ا، ويمكن تالاو   "أل  االم   رب اعتدالية البياوات يي يئة "اكوميالعينة يي يئة "خاص" كا  صغير 

ا، وئختبار هذه  العينة كبير وسبي ا. وقد كا  تو ي  البياوات غير اعتدالي بالنسبة للدرجة الكلية وللمحاور جميع 

لعينتين مست لتين لبياوات ئ تتب   Mann-Whitney U Testالأر ية استخدمت البااثة اختبار ماوويتني( 

يي الوعي  العينة يي الدرجة الكلية ويي المالائت األربعة رتب درجات متوسط بين بيعي للم اروةالتو ي  الط

تع ى لمتغير ووع ال طاع، وكاوت النتايم  المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية

 كما يو حاا الالدو  التالي:

الوعي  للكشف عن داللة الفروق في Mann-Whitney U Testيتني( )مانو اختبار (:08جدول )

 تعزى لمتغير نوع القطاع المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية

 المجال
نوع 

 القطاع
 العدد

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 (Uقيمة)

 المحسوبة

 (Zقيمة)

 المحسوبة

القيمة 

 االحتمالية

(Sig). 

لة الدال

 اإلحصائية

 الحاجة المعلوماتية
 967.50 28.46 34 اكومي

372.5 -0.617 0.537 
غير دالة 

 743.50 30.98 24 خاص لاصاييا

ماارة الوصو  

لل  المعلومات 

 بكأا ة واقتدار

 951.50 27.99 34 اكومي

356.5 -0.826 0.409 
غير دالة 

 759.50 31.65 24 خاص لاصاييا

ومات ت ويم المعل

 وتحليلاا

 1039.50 30.57 34 اكومي
371.5 -0.59 0.555 

غير دالة 

 671.50 27.98 24 خاص لاصاييا
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 المجال
نوع 

 القطاع
 العدد

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 (Uقيمة)

 المحسوبة

 (Zقيمة)

 المحسوبة

القيمة 

 االحتمالية

(Sig). 

لة الدال

 اإلحصائية

ماارة استخدال 

المعلومات بكأا ة 

 المامة إلوالا 

 996.00 29.29 34 اكومي

401 -0.112 0.911 
غير دالة 

 715.00 29.79 24 خاص لاصاييا

الدرجة الكلية 

لدرجة الوعي 

 علوماتي الم

 1006.00 29.59 34 اكومي

405 -0.048 0.962 
غير دالة 

 705.00 29.38 24 خاص لاصاييا

 ( ما يلي:08يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

 أوالً: بالنسبة للدرجة الكلية للوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية:

 للوعي المعلوماتي لدى عينة من الطلبة الموهوبين في ظل المعايير العالمية( للدرجة الكلية Sigة  تبين أ  قيم

 (، مما يدلل عل  عدل وجود يروع ذات دئلة لاصايية05.0وهي أكبر من مستوى دئلة   2.922تساوي 

 ت ع ى ى عينة من الطلبة الموهوبين يي  ل المعايير العالمية( يي الوعي المعلوماتي لد05.0عند مستوى  

 لمتغير ووع ال طاع.

 ثانياً: بالنسبة للمجاالت الفرعية:

(، مما يدلل عل  عدل 05.0أكبر من مستوى دئلة   ( لكل مالا  من المالائت الأرعيةSigتبين أ  قيمة  

ماارة الوصو  لل  ( يي  الحاجة المعلوماتية، 05.0وى دئلة  عند مست وجود يروع ذات دئلة لاصايية

المامة( تبعا   إلوالا ، ت ويم المعلومات وتحليلاا، ماارة استخدال المعلومات بكأا ة المعلومات بكأا ة واقتدار

 ووع ال طاع. لمتغير

يد  عل  كأا ة ال طاعين يي ت ديم التعليم أ ارت النتايم عدل يروع ت ع ى لنوع ال طاع "اكومي، خاص" مما 

  غالبية المدار  الحكومية والخاصة ل اية لذلك يإاألمثل للطلبة الموهوبين بادف تنمية الوعي المعلوماتي، 

عل  التعليم المحوسب يي بعض المناهم الدراسية، عدا عن ذلك األوشطة التعليمية المكلف باا الطلبة تعتمد 

تل ايي، كما تعتمد غالبية غير مبا ر والوعي المعلوماتي بشكل اارات تاج لل  تو يف مالموهوبين والتي تح

اا تناوليتم تي والبرامم ائثرايية م  الطلبة الموهوبين يي موا ي  مختلأة عل  صياغة  ال طاعين  المدار  بكل

عا  للمو وع المطروح، أصيلة تبلبداعية أيكار  لل بادف الوصو   ،يصل دراسي لل  عال دراسي كامل خال  
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يي اين آخر تعتمد بعض المدار  وظال التسري  وي ا  للشروب المنصوص علياا من قبل و ارة التربية والتعليم،  

 ولم تتناو  أي من الدراسات الساب ة متغير ووع ال طاع يي تنمية الوعي المعلوماتي. 

 التوصيات:

 يلي:البااثة بما  وتايم الدراسة الحالية توصي يي  و 

باوودف بشووكل تطبي ووي وت ووديماا للطلبووة العووال، دمووم ماووارات الوووعي المعلومووات بمنوواهم التعلوويم  -1

 . وعي معلوماتي مبكرتشكيل 

 .تعميق مأاول الوعي المعلوماتي لدى بلبة مدار  التعليم العال -2

العموول علوو  تووويير خوودمات ائوتروووت يووي غوورف مصووادر الطلبووة الموهوووبين، ولتااووة الأرصووة  -3

  ة من كل ما هو جديد يي  بكة المعلومات الدولية. لالستأاد

اعتماد الوعي المعلوماتي كمعيار لت ويم الطلبة الموهوبين باختالف المراال الدراسية، لتح يق  -4

 مبدأ التعلم مدى الحياة. 

لعداد الم يد من الدراسات العلمية للوعي المعلومواتي بمتغيورات أخورى وعلو   ورايح مختلأوة  -8

 تم .من أيراد المال

 

 :المراجع

(. الوعي المعلوماتي وأثره يي مالتم  2212أبو را ، ليما  سليما ، الكاللدة، أروى ممدوح   -

 .22 -1، (4(، العدد  81المعلومات، الماللة األردوية للمكتبات والمعلومات، الماللد  

لومات يي تنمية (. اثر بروامم اثراي  م ترح قايم عل  الشبكة العالمية للمع2212اسكندر، رامي  كي   -

لطالب التربية الأنية. ماللة التعليم ائلكترووي،  المعلوماتيماارات التصميم والبحث الرقمي والوعي 

 .24 – 38، 12ع

 . دار كنو  المعريةعما ، ، 1المعرية، ب لدارة(. اتالاهات اديثة يي 2229بدير، جما  يوسف   -

بلبة جامعة ال د  المأتواة يي منط ة بولكرل (. كأا ات الوعي المعلوماتي لدى 2212بركات،  ياد   -

 -11(، 25التعليمية ويق المعايير العالمية، ماللة جامعة ال د  المأتواة لألبحاث والدراسات، العدد  

82 . 

 ال اهرة، دار الث اية العلمية.   1ب (. الوعي المعلوماتي ومااراته لدى األيراد،2212توييق، أمينة خير   -

 الموهبة والتأوع، عما ، دار الأكر للنشر والتو ي .(. 2212الرامن  جروا ، يتحي عبد  -

، ماللة مستوى التسامح لدى الطلبة الموهوبين وعالقته بالوعي الذاتي(. 2222 خالد  ،الحموري -

 .122 -148(، 24العدد   (،11  ،الماللد، البحوث التربوية والنأسية
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بين يي محايظة قلوه من وجاة وظرهم، الماللة (. خصاي، الطلبة الموهو2215الحميدي، اسن عطية   - 

 . 121 -129، 12، ع1الدولية التربوية المتخصصة، مم

(. واق  الوعي المعلوماتي يي جامعة تشرين، ماللة 2212ايدر، ع  الدين، وقاف، يوسف أامد   -

 .382 -231(، 1(، العدد  31تشرين للبحوث والدراسات العلمية، ماللد  

(. الوعي المعلوماتي لدى الطلبة الالامعيين. رسالة ماجستير 2215يدية، ووره  سعايدية، موئت، وسعا -

 غير منشورة، جامعة مستغاوم، الال اير.

(. ياعلية بيئة تعلم  خصية محددة المصدر يي تنمية بعض 2213عسكر، غادة السيد مصطأ    -

ر منشورة، جامعة عناصر الوعي المعلومات لدى بالبات المرالة اإلعدادية، رسالة ماجستير غي

 ال اهرة، معاد الدراسات البحوث التربوية، قسم تكنولوجيا التعليم.

. غ ة: مكتبة 1(. اتالاهات اديثة يي ال يا  والت ويم التربوي. ب2212عأاوه، ع و، وشوا ، تيسير   -

 سمير منصور.

 (. الث اية العربية وعصر المعلومات، الكويت، عالم المعرية.2212علي، وبيل   -

(. دور المدرسة الثاووية العامة بإكساب بالباا الوعي ب يم المعلوماتية، 2229ي، رجا  يؤاد  غا  -

 (. 2229مؤتمر المعلوماتية وقوايا التنمية العربية، مار   

(. درجة امتالك بلبة الالامعة للماارات المعلوماتية يي  و  بعض المتغيرات، 2215غويني، سعاد   -

 جامعة محمد بو ياف بالمسيلة، الال اير. رسالة ماجستير غير منشورة،

(. دور الصحاية المدرسية 2212كامل، ثروت يتحي، سيف الدين، ساير عبده، اامد، لينا  محمود   -

ائلكترووية يي تنمية الوعي المعلوماتي لدى بالب المرالتين اإلعدادية والثاووية، ماللة دراسات 

 .44 -31، 12، ع19الطأولة، مم

(. قيا  مستوى الوعي المعلوماتي يي الالامعات الحكومية األردوية "دراسة 2215اي   مداداة، أامد و -

 .422 -322(، 43(، العدد  22تطبي ية"، الماللة العربية لألر يف والتوثيق والمعلومات، ماللد  

(. تصميم بيئة تعلم تكيأية قايمة عل  الذكا  ائصطناعي وياعليتاا يي 2222المحمادي، غدير علي   -

مية ماارات تطبي ات التكنولوجيا الرقمية يي البحث العلمي والوعي المعلوماتي المست بلي لدى تن

الطالبات الموهوبات بالمرالة الثاووية، أبرواة دكتوراه غير منشورة، جامعة أل ال رى، مكتبة الملك 

 .الع ي  الالامعية هللا بن عبد عبد

ماتي  رورة ملحة يي ال ر  الحادي والعشرين، (. الوعي المعلو2212محمد، ماا أامد لبراهيم   -

دراسة وظرية ولبالله عل  اإلوتاج الأكري العربي واألجنبي، بحوث يي علم المكتبات والمعلومات، 

 . 89-1، 4ع

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 
www.ajrsp.com                                                                                                                           41  

ISSN: 2706-6495 

(. الوعي المعلومات  لدى بلبة الدراسات العليا بالامعة بنطا "دراسة 2212مرسي، واديا سعد   - 

 .215 -225، 1، ع3ل المكتبات والمعلومات، ممميداوية"، الماللة الدولية لعلو
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تطوير نموذج لتقدير زمن تنفيذ مشاريع الطرق السريعة في سورية باستخدام الشبكات العصبونيّة 

 عيةاالصن

Developing a model to estimate the implementation time of highway projects in Syria 

using artificial neural networks 

 2 وبهدى محمد بشير سبس، م. 1ماهر عوض مصطفىد. 

 1 أستاذ دكتور في الهندسة المدنية، قسم اإلدارة الهندسية والتشييد، جامعة دمشق، سورية

 2 قسم إدارة تقانات المعلومات، جامعة دمشق، سورية-إجازة في الهندسة المدنية، ماجستير في قسم اإلدارة الهندسية والتشييد

 dasabsoub@gmail.comhuEmail:  

 ثملخص البح

تعتبر مشاريع الطّرق السريعة دعامةً أساسيّة في خاّصةً في المراحل األولية، ولطالما شغَل مجال تقدير المّدة الباحثين، و

صناعة التشييد وأحد أهم قطاعات البنى التحتية في سورية، ولذلك فإن إعطاء تقدير مقبول للمّدة في المراحل األولية 

ويساعد بشكل رئيس في دراسة جدوى تنفيذ الطريق واتخاذ القرار في  ،للمشروع )المراحل المبكرة( يعدُّ أمراً حسَّاساً 

 اعتماد المشروع أو العدول عنه.

يقّدم هذا البحث مساهمةً في الجهود المبذولة في هذا المجال، ويستخدم تقنية الشبكات العصبونيّة الصنعية كطريقة فّعالة في 

 مقارنةً ببقية الطرائق المستخدمة في هذا المجال. مستوى دقّة كبير طرق السريعة؛ حيث تمنحقدير مّدة تنفيذ الت

نموذج من خالل عّدة خطوات، حيث جرى أوالً تحديد العوامل المؤثرة في مّدة تنفيذ الطرق الّسريعة في اللقد تّم تطوير 

ث والدراسات السابقة مع ما تم تحديده من قبل الخبراء في مجال تنفيذ سورية من خالل مقاطعة ما تم تحديده من األبحا

 Publicالطرق، ومن ثم جمع البيانات الموافقة للعوامل المؤثرة على المّدة من "المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية )

Establishment for road communicationsلجسور"، ثّم تّم (" باإلضافة لالستعانة "بالشركة العامة للطرق وا

 .معالجة وتطبيع تلك البيانات

http://www.ajrsp.com/
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تم االستعانة ببرنامج الماتاالب لتطبيق تقنية الشبكة العصبونيّة الصنعيّة وتدريبها واختبارها وأظهرت النتائج نسبة خطأ  

ر متوسط ختبامقبولة مقارنةً بمتوسط نسبة الخطأ التي تم تحديدها من الدراسات الّسابقة والخبراء، حيث أظهرت نتائج اال

 [،% 03،% 11تنمي لمجال الخطأ في الدراسات السابقة والذي يتراوح بين ] مقبولة( وهي %11.11نسبة خطأ )

( وهي مقبولة نظراً إلى ما يقبله الخبراء كنسبة خطأ قصوى لتقدير %21وبأعلى نسبة خطأ ضمن مخرجات االختبار ) 

 (.% 03التي تقدر بحدود الـ )مدة تنفيذ الطرق السريعة في المراحل المبكرة، 

، العوامل المؤثرة، الشبكات السريعةمشاريع التشييد، تقدير المدة، المراحل المبكرة، الطرق  :الكلمات المفتاحية

 .سوريةالعصبونيّة الصنعيّة، 

 

Developing a model to estimate the implementation time of highway projects in Syria 

using artificial neural networks 

 

Abstract 

The time estimate has been one of the researcher’s best interests for a long time. The 

highway projects considered as a stepping stone in the development industry as its one of the 

most important parts of the infrastructure sectors in Syria. so by giving an acceptable 

estimate for the stages of the project i.e. “early stages” is considered sensitive, and it mainly 

helps to study the feasibility as if to run the project or not. 

The aspiration of the research is to take part in the efforts taken in this field. In addition, 

presents the (ANN) as an active method to give an accurate estimate of the duration of 

implementation of highway. 

The (ANN) has developed through a variety of different steps. Firstly, the influencing factors 

on the duration of highway in Syria have acknowledged by intercepting the results from the 

literature reviews with the findings of the experts in roads sector. Then by gathering all the 

Data that agrees with influencing factors, which has a direct effect on the duration from the 

“Public Establishment for road communications”, and the Public Establishment for bridges 

and roads. All the gathered Data were processed and normalized. 
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 The MATLAB program was used to apply, train and test artificial neural network 

technology, and the results showed an acceptable error rate compared to the MAPE (Mean 

Absolute Percent Error) that was determined from previous studies; MPAE=17.16%. Which 

is in the range of the previous studies [30 – 15 %]. 

The highest MPAE was 21% that accepted by estimations of experts for the Error Percent in 

the estimate duration of highway implementation in early stages (30%). 

Keywords: Building construction, estimating of duration, early stages, highway, influencing 

factors, Artificial Neural Networks (ANN), Syria. 

 

 :Introduction المقدمة-1

يتسم العمل بمشاريع التشييد بمستوًى كبيٍر من عدم التأكد على أكثر من صعيد؛ ومن هنا تأتي جوهرية عملية التقدير 

وخاصةَ في المراحل األولية من المشروع كونها من أهم مدخالت دراسة الجدوى التي يقوم عليها نجاح المشروع، حيث 

وعلى وجه مخّصص ، ي هذه المرحلة بشكل كبير على المراحل الالحقة من دورة حياة المشروعتؤثر القرارات المتخذة ف

 TIME IS»ألن الوقت هو المال وذلك تعتبر تقديرات المدة الدقيقة والواقعية نقطة مفصلية لنجاح مشروع ما 

MONY». 

تنفيذها تعدُّ أمراً حساساً وخصوصاً التقديرات وبما أن مشاريع الطرق أحد أهم قطاعات البنى التحتية فإن عملية تقدير مدة 

في المراحل األولية وذلك لدراسة جدوى تنفيذ الطريق واتخاذ القرار في اعتماد المشروع أو العدول عنه والذي هو مجال 

a.البحث المقدم 

لشبكات العصبونيّة في هذا البحث تمت االستفادة من ميزات الّذكاء الّصنعي في هذا المجال من خالل تطبيق آليات ا

 الصنعيّة، والتي تزداد تطبيقاتها بمرور الزمن وتتطور بنيتها تبعاً لهذه التطبيقات.

 :Problem statement مشكلة البحث-2

بالرغم من أهمية تقدير المّدة بشكل موثوق في المراحل األولية تبيّن من خالل االطالع على الواقع المحلي في مجال تنفيذ 

دوات المستخدمة للتقدير تقتصر على الخبرات الفردية والتي تفتقر إلى الدقة والتأكد وتؤدي غالباً للمبالغة في الطرق أن األ

 التقدير زيادةً أو نقصاناً.
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 :Research Importance أهمية البحث-3 

المشروع  ر حول جدوىتتجلّى أهمية البحث في مساعدة االستشاريين في التقدير الصحيح لمدة تنفيذ الطريق التخاذ القرا

 وذلك بوسط قلة وندرة األبحاث السابقة فيما يخص تقدير مدة تنفيذ الطرق في مرحلة الفكرة.

 :Research Objectives أهداف البحث-4

 ،يهدف البحث بشكل رئيسي إلى تطوير نموذج لتقدير مدة تنفيذ الطرق السريعة باستخدام الشبكات العصبونيّة الصنعيّة

 ل:وذلك من خال

 تحديد اآللية المتبعة في تقدير مّدة الطرق السريعة في سورية. .1

 تحديد العوامل المؤثرة في تقدير مّدة الطرق في سورية. .2

 تصميم وتدريب نموذج الشبكة العصبية الصنعية. .0

 اختبار نموذج الشبكة العصبية الصنعية المقترح. .4

 :Research Scope حدود البحث-5

يذ الطرق السريعة من خالل دراسة بيانات دراسة مشاريع الطرق السريعة المنفذة في سورية في يشمل البحث تقدير مّدة تنف

 (، وسيتم التقدير في مرحلة الفكرة.2319←1893الفترة بين )

 :Research Methodology منهجية البحث-6

 اآلتي:سيتم في هذا البحث اعتماد المنهج التاريخي التحليلي وذلك وفق مخطط التدفق المنطقي 
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 :Literature Reviews الدراسات السابقة-7

 ( تقدير مّدة تنفيذ الطرق باستخدام التحليل اإلحصائي:7-1)

تعدّدت الدراسات السابقة في مجال تقدير المّدة مع اختالف شروط البحث والبيانات المتاحة وفيما يلي بعض الدراسات 

 البحثية في هذا المجال:

 : (2220جيونغ وآخرون )طّور 

نظاماً لتقدير مدة عقد مشاريع الطرق السريعة الستخدامه في حل النزاعات الحقاً، ُجمعت البيانات من مشاريع الطرق 

 المنفذة في أوكالهوما في السنوات العشرة األخيرة، وقامت منهجية البحث على:

 .تصنيف المشاريع حسب حجم المرور 

 ره وهو النشاط الذي يمكن تنفيذه بالتزامن مع أنشطة أخرى دون أن بعد ذلك تحديد النشاط الغير المسيطر من غي

 يؤثر عليها كتنفيذ الرصيف مثالً.
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   ثم تحديد معدالت اإلنتاج التقريبية لألنشطة المسيطرة حيث يحتاج الُمستخدم لضبط معدالت اإلنتاج هذه للتمكن

افيا المنطقة، وحجم المشروع وموقعه، كـ الطقس، وطبوغرمن استخدام البرنامج وهي تعتمد على عوامل عدة: 

 .وظروف التربة، وظروف المرور

  تطوير تطبيقOK-CTDS ( وهو تطبيق مؤتمت قائم على قاعدة بياناتACCESS.تُمكن من تقدير مدة العقد ) 

  وينتهي البحث بتقديم هذا التطبيق الجاهز للمستخدمين بمجرد توفير معدالت إنتاج األنشطة المسيطرة ليقوم

 برنامج بحساب فترات كل نشاط ثم تقديم الجدول الزمني ومدة العقد النهائيين.ال

ويؤخذ على البحث صعوبة تعميم هذا التطبيق لتقدير مدة تنفيذ طريق حيث ال نتمكن دوماً من تقدير صحيح نوعاً ما لنسب 

 ب شحِّ المعلومات في هذه الفترة بينمااإلنتاج لكل نشاط عندما نكون في المراحل األولية من المشروع )الفكرة( وذلك بسب

 يطلب التطبيق المقدم من المستخدم قاعدة بيانات كبيرة تقلل من إمكانية استعماله في مراحل دراسة الجدوى.

 حيث: فكرةتقدير المدة في مرحلة ال (2212عرفان وآخرون )ودرس 

ت فقط اعتبرها البحث كافية، ُجمعت بيانات من تم في هذا البحث تقدير مدة تنفيذ طريق سريع على أساس ثالث متغيرا

مشاريع الطرق السريعة المنفذة في والية إنديانا األمريكية، وتضمنت البيانات: )كلفة المشروع النهائية والمّدة النهائي(، 

 وقامت منهجية البحث على:

 % للتحقق. 23لتطوير النموذج، و% 93تجزئة البيانات 

 جسور...(-تنفيذ أرصفة-التكلفة المتوقعة، نوع المشروع )إعادة تأهيلمأخوذة هي: العوامل المؤثرة الثالثة ال ،

 .نوع العقد

 .وباستخدام هذه العوامل كمدخالت تم تشييد نموذج انحدار خطي يقوم بتقدير مدة التنفيذ 

 .وبالتالي كانت مخرجات النموذج هي قيمة مدة متوقعة على أساس الكلفة المخطط لها 

ذا البحث إهمال العوامل المؤثرة األخرى التي تعطي فرقاً كبيراً في مدة التنفيذ كظروف الطقس ونوع ويُؤخذ على ه

التربة، وطبوغرافية المنطقة، كما أن عامل نوع المشروع قد ال يُؤخذ به في معظم األبحاث لكونه ثابتاً كمشاريع طرق 

 سريعة مثالً.

 حيث: (2212آخرون )تايلور وويظهر تعدد العوامل المؤثرة في بحث 
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تّم في هذا البحث دراسة دقة أنظمة الجدولة المتبعة في مؤسستي نقل حكوميتين لتقدير مدة العقد لمشاريع الطرق السريعة،  

(، وقامت منهجية البحث 2339-2334مشروعاً لطريق سريع في والية كنتاكي األمريكية بين عامي ) 11ُجمعت بيانات 

 على:

 م لموظفي دراسة النموذجين الم ستخدمين في كال الشركتين لتقدير مدة العقد حيث تم إدراج نتائج استبيان قُدِّ

 الشركتين لقياس مدى علمهم بالنموذج ومدى تطبيقه.

 % فقط في صدد تطبيقه وذلك لضعف دقة  13من الموظفين على دراية بالنموذج لكن % 91أوضح االستبيان أن

 النموذج وصعوبة استخدامه.

  البحث خياراً محسناً عن أسلوبي الشركتين في التقدير حيث طور نموذج انحدار إحصائي متعدد لذلك قدم

 المتغيرات لتقدير مدة العقد.

  :بيتومين-كميات المواد الواردة في جدول تحليل األسعار )حجر مجروشوكانت مدخالت هذا النموذج-

 .ر المهندس االستشاري لمدة العقدبيتون...(، أعمال الحفر والردم، أعمال تدعيم الفوالذ، تقدي

 .وبالتالي مخرجات البحث هي تقدير مدة عقد نهائية لطريق سريع 

لكن يُعد هذا البحث دراسة لصالحية النماذج المستخدمة في الشركتين المدروستين أكثر من كونه نموذجاً عاماَ يمكن 

ع مختلفة للطرق السريعة، باإلضافة للحاجة للخوض في استخدامه لمشاريع أخرى لتقدير المدة في المراحل األولية لمشاري

 كميات وأسعار المواد والتي يصعب تحديدها في مرحلة الفكرة.

 الطرق السريعة وقدم نموذجاً لتقدير المدة حيث: (2210سون وآخرون )ودرس بحث 

انات نحدار الخطي المتعدد، ُجمعت بيقدم البحث نموذجاً لتقدير مدة تنفيذ طريق سريع في مرحلة الفكرة باستخدام نمذجة اال

 (، وقامت منهجية البحث على:2311-2330مشروعاً لطريق سريع في والية تكساس بين عامي ) 120

  :(.23مشاريع للتحقق )% 121من العينات(،  93مشروعاً للتدريب )% 489تقسيم البيانات على النحو التالي 

 موقع المشروع، حجم وظروف حركة ى مدة التنفيذ التالية: كانت متغيرات النموذج هي العوامل المؤثرة عل

 .المرور، ظروف الطقس، ظروف التربة، باإلضافة إلى الكلفة المتوقعة

  نماذج الستبعاد القيم المتطرفة ثم اعتماد أحدها ذو القيم األكثر مطابقة 4تم تنظيم. 

 36.05أ وذلك بمتوسط نسبة خط مدة التنفيذ المعتمد وكانت مخرجات النموذج%. 

 يؤخذ على هذا البحث ارتفاع قيمة متوسط الخطأ مقارنة بغيره من األبحاث.
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 (:ANN( تقدير مّدة تنفيذ الطرق باستخدام الشبكات العصبونيّة الصنعيّة )7-2) 

وفيما طرق، لهناك العديد من الدراسات البحثية التي تغطي استخدام تقنية الشبكات العصبونيّة الصنعيّة في تقدير مّدة تنفيذ ا

 يلي بعض الدراسات البحثية في هذا المجال:

باستخدام الشبكات  (2220بيودم وآخرون )لتدارك مشكلة قاعدة البيانات الكبيرة المطلوبة من المستخدم قام بحث 

 ( باعتبارها فّعالة في األغراض التنبؤية حيث:ANNالعصبونيّة )

ر البحث نموذجاً ) مشروعاً  11دة تنفيذ طريق سريع في مرحلة التنفيذ، ُجمعت بيانات ( للتنبؤ بموازنة ومANNطوَّ

 (، وقامت منهجية البحث على:2331-2332لطريق سريع في تايلند بين عامي )

 ( تشييد نموذجينANN.منفصلين أحدهما للكلفة واآلخر للمّدة ) 

  :العقد)باليوم(، النسبة المئوية  تاريخ بدء العمل، مدةتم اعتماد العوامل المؤثرة على مدة المشروع التالية

 .لإلنجاز المخطط له، النسبة المئوية لإلنجاز الفعلي

 .تم اختيار شبكة عصبونيّة ذات انتشار خلفي 

  وكانت مخرجات البحث تقدير كلفة ومّدة نهائيين من خالل النموذج المقدم الذي يهدف إلى التنبؤ المسبق بمخاطر

 %14.67للكلفة و %2.77حصل في مرحلة التنفيذ، وذلك بمتوسط نسبة خطأ تزايد التكاليف والُمدد الذي قد ي

 للمّدة.

تّم االستفادة من هذه الدراسة لالطالع على العوامل المؤثرة ونموذج الشبكات العصبونيّة لكن يُؤخذ عليها إهمال عوامل 

 هامة كظروف الطقس وطبوغرافية المنطقة.

 استخدام الشبكات العصبونيّة كأداة فعالة لعمليات التقدير حيث: (2215نايك وراديكا )وأيضاً اختار بحث 

، ( للتقدير األولي لمدة وكلفة تشييد طريق سريعANN)تم في هذا البحث تطوير نموذج باستخدام الشبكات العصبونيّة 

، أعمال تحضيريةاألعمال التتكون قاعدة البيانات في هذا البحث من مشروعي طريق سريع مكتملين وتضمنت البيانات: )

الحفر والردم، أعمال طبقة األساس، األعمال البيتومينية، المنحنيات، الجسور الرئيسية والثانوية على الطريق، أعمال 

 (، وقامت منهجية البحث على:الصرف الصحي، إشارات المرور

  تطوير نموذجANN .باستخدام البيانات األولية لهذين المشروعين 

 غذية أمامية وتدريبها مع معلم بواسطة خوارزمية االنتشار الخلفي نظراً لثبوت فعاليتها في تم اختيار شبكة ذات ت

 مجاالت التنبؤ.
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   27وذلك بمتوسط نسبة خطأ وبالتالي كانت مخرجات البحث كلفة ومّدة نهائيين%. 

تاج إلى عصبونيّة تح ويُؤخذ على هذا البحث ضعف في جمع البيانات فاالكتفاء بمشروعين ال غير لتنفيذ نموذج شبكة

 بيانات تدريب واختبار وتحقق مما يقلل من فعالية النموذج وإمكانية استخدامه.

 مجموعة من العوامل المؤثرة المتوفرة في المراحل األولية لدراسة المشروع حيث: (2217بيسكو وآخرون )ويقدم بحث  

(، ُجمعت SVM( ونموذج )ANNذج شبكات عصبونيّة )طور البحث نموذجاً لتقدير كلفة ومدة تنفيذ طريق باستخدام نمو

 (، 2312-2331مشروعاً لطريق حضري في مدينة نوفي ساد في صربيا بين عامي ) 111بيانات 

 وقامت منهجية البحث على:

  :مشروعاً لالختبار. 11مشروعاً للتدريب، و 148تقسيم البيانات إلى 

 .اُعتمدت شبكة ذات طبقة مخفية واحدة 

 كميات مواد التنفيذ المتوقعة كـ )الحجر المجروش، أحجار ت الشبكة هي العوامل المؤثرة التالية: كانت مدخال

الرصف، البيتومين، البيتون(، أعمال الحفر والردم، أعمال الصرف الصحي، أعمال إشارات المرور، منطقة 

 .المشروع، درجة الطريق

 ل في نموذج الكلفة أو المّدة.تحديد أوزان العوامل مع االنتباه الختالف وزن كل عام 

  :للمّدة.   %26.26للكلفة و %25.38ونتج مخرجين عن النموذج كلفة ومدة نهائيين وذلك بمتوسط نسبة خطأ 

لكن البحث تناول الطرق الحضرية لذلك نجد اختالف في بعض العوامل كدرجة الطريق التي تثبت في أبحاث الطرق 

 لعوامل كحالة الطقس.السريعة، باإلضافة إلى إهمال بعض ا

عرض مجموعة من األبحاث والدراسات السابقة في مجال تقدير المّدة ياُلحظ التنوع في الطرائق المستخدمة لتقدير مدة بعد 

تنفيذ طريق والتركيز على الشبكات العصبونيّة عندما يكون التقدير في المراحل األولية للمشروع نظراً لقلة البيانات؛ حيث 

 ات بقدرتها على إيجاد عالقات ال خطية بين المدة والعوامل المؤثرة.تمتاز الشبك

ومع اختالف الطرق إال أنها تشترك في أهمية تحديد العوامل المؤثرة وكونها حجر أساس في أي بحث يهتم بالتقديرات 

 األولية تنفيذ على بيانات تاريخية سابقة.
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 :Theoretical background اإلطار النظري للبحث-8 

 ( التقدير في قطاع التشييد:8-1)

التنبؤ بما ستؤول إليه األمور في النهاية، وتصبح عملية التقدير األساس في إدارة المشروع حيث تتطور  :مفهوم التقدير هو

مشروع لعملية التقدير بتطور المشروع وانتقاله عبر المراحل المختلفة من حياته، وتمر عملية التقدير بعدة مراحل خالل حياة ا

البيانات المتوفرة، ودقة التقدير؛ حيث يعتمد المضي في مراحل المشروع اعتماداً أساسياَ على  :تختلف دقة كل منها حسب

دقة التقدير؛ فمع تقدم مراحل المشروع نجد التقدير يتقدم باتجاه خيارات محدودة أكثر، وبيانات متوفرة أكثر، ومستوى دقة 

 أكبر.

ل دورة حياة المشروع التقديرات المبكرة والتي تكون في مرحلة تحديد الحاجة حيث يكون المشروع ومن أهم التقديرات خال

عبارة عن مجموعة أفكار، والبيانات محدودة جداً كبيانات تاريخية تُعدل حسب شروط وظروف المشروع، وتدعى التقديرات 

يُتخذ على أساسها قرار )االستمرار في و (Conceptual Estimates) في هذه المرحلة بالتقديرات التمهيدية

يستخدم هذا التقدير غالباَ بغرض دراسة الجدوى وتحديد الموازنة التي تعتبر مقياساً ، والمشروع/العدول عن المشروع(

 لضبط كلفة ومّدة المشروع فيما بعد.

 ( تقدير المّدة في مشاريع الطرق السريعة:8-2)

مشروع ويصبح حاسماً في كثير من األحيان وخاصة في مشاريع البنى التحتية التي يتم تقدير المّدة ضمن جميع مراحل ال

يكون العامل الزمني فيها ذو تأثير حساس؛ فكلما كانت دقة التقدير ضمن الحدود المنطقية والمطلوبة كان التنفيذ يسري 

قار ق خالل مرحلة الفكرة في االفتبصورة أفضل، ولكن يتمثل التحدي الرئيسي في إعداد تقدير موثوق لمّدة مشروع طري

إلى بيانات المشروع الالزمة؛ فقد تتوفر المعلمات الرئيسية للمشروع بما في ذلك الموقع، ونوع المشروع، لكن المعلومات 

الالزمة لعملية التقدير مثل خطة تفصيلية للتحكم في حركة المرور وكميات عناصر عروض األسعار غير متوفرة؛ ومع 

نات وعدم وجود أدوات ثابتة للتقدير كان االعتماد على خبرة المهندسين والبيانات التاريخية المشابهة لتقدير المدد ندرة البيا

 في مشاريع الطرق السريعة.

 :الحالة المحليّة لتقدير المدة في مشاريع الطرق السريعة

من أهم  "(Public Establishment for road communications) تُعتبر "المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية

الجهات المسؤولة عن تصميم وتنفيذ مشاريع الطرق السريعة في سورية، وبالتالي تمَّ التعّرف على الوضع المحلي حول 

 .تقدير مدد تنفيذ مشاريع الطرق السريعة من خالل مقابلة مسؤولي المؤسسة

يرها على مقدار نجاح المشروع إال أن الفكرة السائدة على التقدير وعلى الرغم من إشادة الخبراء بأهمية تقدير المدة ومدى تأث

 .تقتصر على الخبرة الفردية باإلضافة إلى المقارنات مع مشاريع مشابهة

أي إنَّ المؤسسة عموماً ال تمتلك أيَّ أدوات أو منهجيٍّة لتقدير المدة في المراحل المبكرة، وهذا ما يجعل القرارات في بعض 

 .قر للموضوعية وتعطي نتائج خاطئة أو بعيدة عن المسار المتوقعاألحيان تفت
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وبسبب هذه المفارقة بين وجود الحاجة وعدم إيجاد حل لها جاءت فكرة البحث بتطوير نموذج يساعد الخبراء بالتنبؤ بمدة  

 تنفيذ طريق سريع في مراحل المشروع المبكرة وذلك للمساعدة على اتخاذ قرار حول جدوى المشروع.

 :ARTIFICIAL NEURAL NETWORK(ANN)( الشبكات العصبونيّة الصنعيَّة 8-3)

هي عبارة عن نماذج مبسطة تشبه الجهاز العصبي المركزي عند اإلنسان وتقوم على محاكاة آلية عمل جزء من شبكته 

ميم، واالستنتاج على التع العصبونيّة البيولوجية لتتمتع بالبعض من خصائص الدماغ البشري كالتعلم من التجربة، والمقدرة

 ، (Neurons, Nodes) القائم على خبرات سابقة، وهي مكونة من وحدات معالجة بسيطة تسمى عصبونات أو عقد

والتي لها خاصية عصبونيّة فهي تقوم بتخزين المعرفة العملية والمعلومات التجريبية لتجعلها متاحة للمستخدم وذلك عن 

 .وامل المؤثرةطريق ضبط وزن كل عامل من الع

استجابة أو وصالت داخليّةوحدات معالجةإن وجه التشابه بين الشبكتين البيولوجية والصنعية يكمن في )إشارة دخل

خرج(، وذلك بهدف إيجاد نموذج رياضي قابل للتعلّم بغية استخدامه في مجاالت متعددة )تمييز األشكال، تحقيق األمثلية، 

(، وبالنتيجة دخلت الشبكات العصبونيّة في العديد من االختصاصات )هندسة، طب، اقتصاد، التصنيف، النمذجة، التنبؤ...

 تحكم...(.

بشكل عام تتألف الشبكة العصبونيّة من ثالث طبقات: طبقة دخل تحتوي على عصبونات الدخل، وطبقة مخفية تحتوي على 

 (1-9العصبونات المخفية، وطبقة خرج تحتوي على عصبونات الخرج. الشكل)

 

 )البنية األساسية للشبكة العصبونية( 1-9الشكل 

 :أمثليّة استخدام الشبكات العصبونيّة الصنعيّة في مجال التنبؤ

يُعد مجال التنبؤ تحدياً بالنسبة للباحثين وذلك بسبب شح المعطيات المقدمة مقارنةً مع مستوى الدقة المطلوب، لذلك البد من 

 .رونة خطأ مصحوبة بمستوى دقة مقبولطريقة تخفف هذا العبء وتمتلك م
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الة في مختلف المجاالت، فالشبكات العصبونيّة   وقد أظهرت الشبكات العصبونيّة الصنعية نجاحاً فائقاً بوصفها أداة تنبؤ فعَّ

ن مالصنعية أكثر دقة وكفاءة في التنبؤ مقارنةً باألساليب اإلحصائية التقليدية حيث وصلت الشبكات لمعدل مرتفع وعالي 

 .الدقة وذلك بسبب اعتمادها على البيانات الالخطية وهذا غير ممكن في الطرق التقليدية مما يُعطي أفضلية للشبكات

وبالنسبة لعملية تقدير المدة كانت الشبكات العصبونيّة رائدة على الطرق األخرى من حيث توفير مستوى مقبول من الدقة 

بحاث من خالل مقارنة نموذج الشبكات العصبونيّة مع نماذج إحصائية لتبيين والمرونة وهذا ما تطرقت له العديد من األ

 كفاءة الشبكات في هذه المجاالت.

 

 :Factors Influencing على مدة تنفيذ طريق سريع تحديد العوامل المؤثرة-0

 ( الدراسة األولية:0-1)

ن خالل مراجعة األبحاث والدراسات السابقة وحصر هذه تم تحديد العوامل األكثر تأثيراً على مّدة تنفيذ الطرق السريعة م

 العوامل في أربعة عشر عامالً مؤثراً وهي:

 موقع الطريق وطبوغرافية المنطقة. .1

 ظروف الطقس المتوقعة خالل فترة التنفيذ. .2

 «حجر مجروش، أحجار الرصف، بيتون، بيتومين»كميات عناصر التنفيذ المتوقعة  .0

 ق.المنشآت الصناعية على الطري .4

 المنحنيات والتقاطعات على الطريق. .1

 طول الطريق الكلي. .1

 أعمال الصرف الصحي. .1

 نوع التربة. .9

 األعمال الترابية. .8

 نوع العقد. .13

 تكنولوجيا التنفيذ والمعدات واآلليات المستخدمة. .11

 القوى العاملة. .12

 نوع المقاولين.  .10
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 إدارة المشروع. .14 

 

 ( المقابلة:0-2)

ن دولة إلى أخرى تّم بعد جمع العوامل المؤثرة على المّدة من خالل الدراسات السابقة نتيجةً الختالف العوامل المؤثرة م

إجراء مقابالت مع الخبراء واالستشاريين في سورية في مجال الطرق من أجل حصر هذه العوامل حسب الحالة المحلية 

 لقطاع تشييد الطرق.

ل على أكبر قدر ممكن من األفكار ولضمان الوصول للخبير تم اختيار المقابلة كأداة لجمع البيانات للتمكن من الحصو

مباشرةً والتمكن من االستفادة من خبراته، حيث تّم التواصل مع أهم المؤسسات المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الطرق مثل 

 ."شركة الدراسات" و "المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية" و "الشركة العامة للطرق والجسور"

ذوي مراكز هامة في قطاع الطرق كمدير تنفيذ المشاريع، ومدير الدراسات، ومعاون  ثمانية خبراءقابالت مع تّم إجراء م

مدير الدراسات، ومدير دراسة الجدوى، ومدير الصيانة، ورئيس دائرة الجسور، ورئيس الدائرة الفنية، ورئيس دائرة 

 التخطيط ومتابعة التنفيذ.

مقابالت من نوع مقابلة ذات استمارة أسئلة مغلقة حيث تم عرض العوامل المؤثرة على مّدة كانت ال بالنسبة لنوع المقابلة:

 :منه اإلجابة على اآلتيومن ثم الطلب  على الخبير تنفيذ الطريق المحددة من الدراسات السابقة

 اختيار العوامل المؤثرة في المشاريع المحلية. –

 حذف العوامل التي ال تحمل تأثيراً محلياً. –

 قتراح عوامل مؤثرة محلياً إضافية غير مذكورة.ا –
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 (:1-8ثّم تّم تحليل نتائج المقابالت في الجدول ) 

 ( )تحليل نتائج مقابالت الخبراء(1-8الجدول )

 العامل

عدد الخبراء 

 الذين 

اختاروه كعامل 

 مؤثر محلياً 

 عدد الخبراء الذين

استبعدوا تأثيره  

 المحلي

 امل محلياً سبب استبعاد تأثير الع

موقع الطريق وطبوغرافية 

 المنطقة
7 1 - 

الطقس المتوقعة خالل  ظروف

 فترة التنفيذ
6 2 - 

 يصعب تقديرها في المراحل األولية 7 1 كميات عناصر التنفيذ المتوقعة

 - 2 6 المنشآت الصناعية على الطريق

 - 1 7 طول الطريق الكلي

المنحنيات والتقاطعات على 

 الطريق
الطريق طولتدخل ضمن معامل  7 1  

 تندرج تحت أعمال إزالة العوائق 7 1 أعمال الصرف الصحي

 - 1 7 نوع التربة

 8 0 األعمال الترابية
بالنسبة للتقديرات األولية ال تُؤخذ 

 باالعتبار

 يتم استخدام نماذج عقدية متشابهة 8 0 نوع العقد

واآلليات تكنولوجيا التنفيذ 

 المستخدمة
هة المنفذة ثابتة وطريقة التنفيذ ثابتةالج 8 0  

 6 2 القوى العاملة
تأثيره طفيف في مشاريع الطرق التي 

 تعتمد على اآلليات

 أيضاً يستبعد لثبات الجهة المنفذة 7 1 نوع المقاولين

 8 0 إدارة المشروع
مشاريع قطاع »الجهة المالكة أيضاً ثابتة 

«عام  
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  وهو:السابقة من قبل سبعة خبراء وارد في الدراسات غير محلياً تم إضافة عامل مؤثر 

 

 

 تة خبراءستم اعتماد العوامل الُمختارة من قبل  الخبراء العاملين في هذا المجال( مقابلةاستناداً إلى )الدراسات السابقة وثّم 

 لعوامل هي:وهذه ا كمدخالت نهائية للنموذج كأكثر العوامل تأثيراً على مّدة تنفيذ طريق سريععلى األقل 

 الطول الكلي للطريق. .1

 .موقع الطريق وطبوغرافية المنطقة .2

 .نوع التربة .3

 تنفيذ.خالل فترة ال المتوقعة ظروف الطقس .4

 .المنشآت الصناعية على الطريق .5

 .مّدة إزالة العوائق .6

 

 :Collection and Normalization of Data البيانات جمع وتطبيع-12

 ( جمع البيانات:12-1)

يانات بشكل رئيس من "المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية" في سورية واالستعانة بـ "الشركة العامة للطرق تم جمع الب

 والجسور".

 (.1980-2018مشروعاً لطريق سريع في سوريا بين العامين ) 40تمَّ التوصل لبيانات 

 راء حسب الواقع المحلي.تمَّ تحديد البيانات المطلوبة حسب الدراسات السابقة باإلضافة الستشارة الخب

 وشملت البيانات ما يلي:

 اسم الطريق. .1

 الطول الكلي للطريق )كم(. .2

 مدة التنفيذ )يوم(. .0

 تاريخ بدء التنفيذ. .4

 تاريخ انتهاء التنفيذ. .1

 طبوغرافية المنطقة. .1

 نوع التربة. .1

 ة العوائقمدة إزال
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 تأثير الظروف الطقس على المدة. .9 

 المنشآت الصناعية على الطريق. .8

 العوائق )يوم(.مدة إزالة  .13

 

 ( معالجة وتطبيع البيانات:12-2)

يانات الوصفية ، أي تحويل الببتطبيع البيانات أو تكميمهابعد مرحلة جمع البيانات يحتاج نموذج الشبكة العصبونيّة لما يسّمى 

الت مجموعات ة لمشكإلى بيانات رقمية قابلة لتمثيل دخل الشبكة للحصول على الخرج المطلوب، باإلضافة إلى النظر بحيادي

 البيانات كوجود نقص أو تفاوت في مجال كل مجموعة ومن ثم معالجة هذه المشاكل.

 :كما يلي [2,1]لتكون جميع البيانات ضمن المجالفتمت معالجة البيانات 

  طول الطريق كما  نسبة التربة تم إدخالهم في الشبكة كدرجة من نوعمن أجل عامل طبوغرافية المنطقة وعامل

 :(1-13، الشكل )ييل

 

 )معالجة بيانات عاملي طبوغرافية األرض ونوع التربة( 1-13الشكل 

 

 (2-13، الشكل )من أجل عامل المنشآت الصناعية وعامل ظروف الطقس تم إدخالهم في الشبكة كالتالي: 

 

 )معالجة بيانات عاملي الطقس والمنشآت الصناعية( 2-13الشكل 

 دة إزالة العوائق ومدة التنفيذ تم تطبيع بياناتهم قبل إدخالهم في الشبكة وذلك لحصر أما بالنسبة لطول الطريق وم

 :التالية (1-13) [، وذلك حسب العالقة3,1كافة مجموعات البيانات ضمن المجال ]

x′ = (x − xmin)/(xmax − xmin) 

 ث:حي [2,1]( نتمكن من معالجة مجال البيانات لحصرها ضمن المجال1-13باستخدام العالقة )
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  xالقيمة األساسية : 

 x minأصغر قيمة في مجال مجموعة البيانات : 

 x maxأكبر قيمة في مجال مجموعة البيانات : 

 x’القيمة الجديدة بعد المعالجة : 

 :Model Development تطوير النموذج-11

 ( تحديد مدخالت ومخرجات الشبكة:11-1)

ل العوامل األكثر تأثيراً على مّدة تنفيذ الطريق السريع التي تّم التوص تتشكل الشبكة العصبونيّة من ستة مدخالت متمثلةً في

 إليها وهي:

 الطول الكلي للطريق. .1

 موقع الطريق وطبوغرافية المنطقة. .2

 نوع التربة. .0

 ظروف الطقس المتوقعة خالل فترة التنفيذ. .4

 المنشآت الصناعية على الطريق. .1

 مدة إزالة العوائق. .1

 وخرج وحيد وهو:

 الطريق السريع.مدة تنفيذ  .1

 ( تقسيم البيانات:11-2)

 مجموعة من بيانات الطرق المنفذة في سورية، وتم تقسيمها كالتالي: 42تّم التوصل لـ 

 عينات اختبار. 8عينة تدريب و 32 كعينات اختبار؛ أي %22منها كعينات تدريب و 82%

 ( تصميم الشبكة العصبونيّة الصنعيّة:11-3)

ة العصبونيّة الصنعيّة عن: اختيار نوع الشبكة العصبونيّة الصنعيّة، وعدد الطبقات المخفية، يعبر مصطلح تصميم الشبك

 وعدد العصبونات في كل طبقة، وتوابع التفعيل المستخدمة في كل طبقة.

ج ذويتم التوصل ألفضل تصميم للشبكة العصبونيّة الصنعيّة عندما يتم الحصول على أقل نسبة خطأ في مرحلة تدريب النمو

واختباره، وبالتالي يتم تحديد التصميم األفضل لنموذج الشبكة العصبونيّة الصنعيّة بعد تدريبه واختباره والنظر في نسبة 

 الخطأ التي تم تحقيقها.

 Multi-Layer-Feed Forwardتّم في هذا البحث استخدام شبكة عصبونيّة صنعية متعددة الطبقات ذات تغذية أمامية )

ANN.) 
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تباع طريقة نمو الشبكة بدءاً من أصغر حجم ممكن حتى الوصول ألفضل أداء؛ حيث يتم البدء بطبقة مخفية واحدة كما تم ا 

وأقل عدد ممكن من العصبونات ومن ثّم يزيد حجم الشبكة بإضافة طبقات مخفية جديدة وزيادة وعدد العصبونات في كل 

 طبقة.

 .Flood & Kartamفي تحديد مجال عدد العصبونات الذي يمكن البدء منه ) تّم االستعانة ببعض القواعد التجريبية التقريبية

1994): 

min =
input+output

2
=

6+1

2
= 3.5 = 4 neurons.... (1-11) 

 

max =
number of training samble

2
− (input + output) =

40

2
− (6 + 1) = 13 neurons.... (2-11) 

 10خمس عصبونات بكل طبقة مخفية، ثم تم زيادة العصبونات حتى تم االنطالق في التصميم من طبقة مخفية واحدة و

عصبون في الطبقة الواحدة، ثم يتم زيادة طبقة واحدة وزيادة عدد العصبونات فيها حتى الوصول لطبقتين مخفيتين وعشر 

 عصبونات في كل طبقة مخفية.

 

( ذي الرمز Tangent Sigmoidطبية )الظل القطعي( )بالنسبة لتابع التفعيل المستخدم تم اعتماد تابع السيغمويد ثنائي الق

(tansig.) 

 

 ( تدريب نموذج الشبكة العصبونيّة الصنعيّة واختباره:11-4)

الهدف من تدريب الشبكة هو الحصول على األوزان، بحيث تحصل الشبكة على العالقات التي تربط العوامل المؤثرة في 

دف من االختبار هو التحقق من صحة النموذج وإيجاد التصميم األمثل الذي يعطي مّدة تنفيذ الطرق السريعة مع المدة، واله

 أقل نسبة خطأ أقل في تقدير المّدة.

وتم استخدام  (MATLABببرنامج الـ )تم تدريب واختبار نموذج الشبكة العصبونيّة على كافة التصاميم السابقة باالستعانة 

( ومن ثم إنقاصه بالتدريج إلى أن يتوقف التحسن Lr=0.01البدء بقيمة )( مختلف حيث تم Learning Rateمعدل تعلم )

 في أداء الشبكة، ومن ثّم تفريغ مخرجات كل شبكة وأخطائها في جداول ببرنامج أكسل.

 بارامترات التدريب:

نعيّة صوالذي يحتوي على صندوق أدوات للشبكة العصبونيّة ال لتدريب واختبار الشبكة، MATLABبرنامج تم اختيار 

مجموعة من البارامترات، والتي يتمكن المستخدم من خاللها التحكم بعملية التدريب وتحديد شروط إيقافها وبدئها لضبط  يضم

 سيرها، وتضم هذه البارامترات ما يلي:

Epoch.عدد مرات تكرار مرور أزواج التدريب : 

goalالخطأ ال( متوسط التربيع : خطأ التدريب المستهدف وهو يمثل في حالة البحثMSE.) 
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 time.طول وقت التدريب : 

Lr.معدل التعليم : 

min-grad.ميل منحني تابع الخطأ األصغر : 

mem-reduc.لتحديد الذاكرة التي ستشغلها الخوارزمية : 

mu, mu-dec, mu-inc, mu-max وهو: المعامل : بارامترات مسؤولة عن تحديد قيمة 

ة تحديث األوزان ويتغير تبعاً لتغير قيمة الخطأ، فتنقص قيمته بعد كل خطوة ناجحة متحول قيمته صغيرة، يدخل في عالق

)انخفاض في تابع األداء( وتتزايد قيمته عندما تزيد قيمة تابع األداء، وذلك بهدف الوصول إلى النهاية الصغرى بأسرع وقت 

لما محلية لتابع الخطأ وصوالً للنهاية الصغرى، وكالتي تضمن تجاوز النهايات ال عالقة نيوتنممكن وتحقيق عالقة قريبة من 

 (، حيث:2338اقتربت قيمة المعامل من الصفر اقتربت العالقة من عالقة نيوتن )سالمي 

mu القيمة األولية لـ : . 

mu-dec عند انخفاض قيمة تابع األداء. : نسبة تخفيض قيمة 

mu-inc اء.عند زيادة قيمة تابع األد : نسبة زيادة قيمة 

mu-max القيمة العظمى لـ : . 

 

 (:1-11تم تحديد البارامترات السابقة في نموذج الشبكة العصبونيّة الصنعيّة في هذا البحث كما هو موضح بالشكل )

 

 )صندوق بارامترات التدريب( 1-11الشكل 

اف التدريب، واختيار وقت ، وهو إحدى شروط إيقepochs=1333تم تحديد الحد األعظمي لتكرار دخول أزواج التدريب 

 التدريب مفتوح.

في مرحلة التدريب، وهي ليست من شروط إيقاف  MSEوالتي تمثل قيمة الخطأ المتوسط التربيع  goal=3تم تحديد قيمة 

 التدريب.
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بعد ، وتم تحديدها %32أما بالنسبة للخطأ المقبول به في مرحلة االختبار تم اعتماد نسبة قصوى ال يمكن تجاوزها وهي  

 استيضاح آراء الخبراء حول النسبة المقبولة لتقدير مدة تنفيذ الطرق السريعة في المراحل المبكرة للمشروع.

 ( مخرجات تدريب نماذج الشبكة العصبونيّة الصنعيّة:11-5)

دريب كما تم تبعد عملية جمع البيانات وتقسيمها وتحديد خيارات تصميم الشبكة العصبونيّة الصنعيّة وتحديد بارامترات ال

واستخدام الخوارزمية ذات  MATLABبرنامج توضيحه في الفقرات السابقة، تم إدخال بيانات التدريب باالستعانة 

 " المطورة عن خوارزمية االنتشار الخلفي.Marquardt Levenberg" والتي ترتكز على خوارزمية "trainbrالرمز "

( مع األخطاء Outputsلتصميم واختبارها، ثم تفريغ مخرجات كل نموذج )ثم تم تدريب كافة نماذج الشبكة المختلفة في ا

(Errors( الناتجة من الفرق بين مخرجات الشبكة العصبونيّة )Outputs( والقيم الفعلية المستهدفة للمدة )Targets )

سطة تدريب واختبار كل ، من أجل المقارنة بين نماذج الشبكة واختيار النموذج األمثل بوا(Excelببرنامج )ضمن جداول 

 بنية شبكة.

من العالقة  MAPE (Mean Absolute Percent Error)وذلك من خالل حساب متوسط نسبة الخطأ لكل نموذج 

 ( عدد عينات التدريب:n(: حيث )Naik & Radhika.2015التالية )

MAPE =
∑[

⇃Targets−Outputs⇂

Targets
]∗100

n
….. (3-11) 

 

 ( أداء كافة نماذج الشبكات العصبونيّة بعد االنتهاء من تدريبها واختبارها.2-11(، )1-11وتوضح الجداول )

 ( )أداء الشبكة العصبونيّة الصنعيّة بطبقة مخفية واحدة(1-11الجدول )

 عدد العصبونات
 متوسط نسبة الخطأ

 )تدريب(

 متوسط نسبة الخطأ

 )اختبار(

 أعلى نسبة خطأ

 )اختبار(

5 0.1425 0.3894 0.5853 

6 0.1214 0.4696 0.5812 

7 0.2435 0.4612 0.5888 

8 0.1858 0.3922 0.5470 

0 0.1530 0.3516 0.5591 

12 0.1101 0.3521 0.4779 

11 0.1254 0.3077 0.4241 

12 0.0758 0.2613 0.2920 

13 0.0788 0.3046 0.4476 
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 مخفيتين( ( )أداء الشبكة العصبونيّة الصنعيّة بطبقتين2-11الجدول ) 

 عدد العصبونات
 متوسط نسبة الخطأ

 )تدريب(

 متوسط نسبة الخطأ

 )اختبار(

 أعلى نسبة خطأ

 )اختبار(

5 0.0053 0.1716 0.2098 

6 0.0779 0.2931 0.3621 

7 0.0836 0.2839 0.3386 

8 0.0863 0.2487 0.4161 

0 0.1031 0.3038 0.4161 

12 0.1011 0.3376 0.4377 

 

مسة من طبقتين مخفيتين وخأداء النماذج المدربة والمختبرة تم الحصول على الشبكة األكثر مثالية والمكونة  وعند مقارنة

 (.2-11، كما هو موضح في الجدول )عصبونات بكل طبقة مخفية

ل ك ( شكل الشبكة العصبونيّة الصنعيّة األمثلية المكونة من طبقتين مخفيتين وخمسة عصبونات في2-11ويبين الشكل ) 

طبقة مخفية، باإلضافة إلى طبقة المدخالت المكونة من ستة عوامل مؤثرة مدة تنفيذ الطرق السريعة في سورية، وطبقة 

 المخرجات المكونة من خرج وحيد يمثل مدة تنفيذ الطرق السريعة في سورية.

 

 )نموذج الشبكة العصبونيّة األمثل( 2-11الشكل 

 

 ( نتائج التدريب:11-6)

، وبأعلى نسبة خطأ ضمن مخرجات التدريب (2.2251)عينة متوسط نسبة خطأ  02ئج التدريب التي أجريت لـ أظهرت نتا

(2.211). 

 ( مربع حوار تدريب الشبكة العصبونيّة الصنعيّة:0-11يوضح الشكل )
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 )مربع حوار تدريب الشبكة العصبونيّة الصنعيّة( 0-11الشكل 

خوارزمية التدريب المستخدمة، أما مخرجات عملية التدريب تبين أن عدد  يُظهر مربع الحوار شكل نموذج الشبكة

 Bestتكرار تم الحصول فيها على قيمة لمتوسط مربع األخطاء ) 258تكرارات دخول أزواج التدريب 

Performance=7.61E-11( وهي نسبة مقبولة بالنسبة للقيمة المستهدفة ،)goal=0ية (، وأن المدة التي تمت خاللها عمل

( يدل على االنتظام Mu=1E-0.8وثبات قيمته عند ) 0.001} _1ضمن المجال } Muالتدريب ثانية واحدة، وتغير قيمة 

 في تناقص الخطأ في عملية التدريب.
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 )أداء الشبكة أثناء عملية تدريب الشبكة في كل تكرار( 4-11الشكل 

ل كافة التكرارات وانخفاضه بشكل تدريجي حتى الوصول إلى ( أداء الشبكة العصبونيّة الصنعيّة خال4-11يبين الشكل )

أصغر قيمة يمكن الوصول إليها، نالحظ وجود انكسارات في المنحني يدل على اقتراب الشبكة في كل انكسار من نهاية 

فضل أ محلية للخطأ، ولكن الشبكة تخرج منها في كل مرة لتعطي قيم أصغر للخطأ الناتج من التدريب، حتى الحصول على

( بقيمة مقبولة بالنسبة للقيمة المستهدفة 7.61E-11لقيمة للخطأ المتوسط التربيع بلغت ) 258أداء عند التكرار 

(goal=0.) 
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 )حالة التدريب( 1-11الشكل 

( حالة التدريب ويبين تغير منحني ميل منحني تابع الخطأ مع كل دخول زوجي تدريب، حيث يُظهر 1-11يوضح الشكل )

تكرار، وذلك نتيجة اقتراب الشبكة العصبونيّة الصنعيّة من الدخول في نهاية محلية  13ي انكسارات عديدة في أول المنحن

 (.9.92E-08=Gradientتكرار، ومن ثم اقتراب قيمته من االنتظام حتى الوصول إلى قيمة ) 13للخطأ في أول 

انخفاض قيمة المعامل مع زيادة التكرارات حتى ثبات  مع كل دخول زوجي تدريب تتالي Muكما يُظهر منحني تغير قيمة 

( والتي تدل على وجود انتظام في انخفاض قيمة الخطأ حيث تدخل قيمتها في عالقة تحديث Mu=1E-0.8قيمة المعامل )

 األوزان في كل تكرار.

دريب دون التحقق ( فهي معدومة وذلك ألن التدريب تم بقصد التChecks Validationأما بالنسبة لقيم التحقق )

 واالختبار.
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 )االرتباط بين مخرجات الشبكة العصبونيّة المدربة والقيم المستهدفة( 1-11الشكل 

( والقيم المستهدفة Output( وجود ارتباط قوي أثناء عملية التدريب بين مخرجات الشبكة )1-11يبين الشكل )

(Target حيث إن قيمة معامل االرتباط ،)(R=1) ة التدريب، وهذا يدل على وجود عالقات تربط بين العوامل خالل عملي

المؤثرة في مدة تنفيذ الطرق مع المدة، ولكن نجاح عملية االختبار وقبول نسبة الخطأ فيها هي ما يحدد وجود العالقة بين 

 العوامل والمدة.

 

 ( نتائج االختبار:11-7)

وهي نسبة مقبولة جداً تنمي لمجال الخطأ  (%17.16)بة خطأ عينات متوسط نس 9أظهرت نتائج االختبار التي أجريت لـ 

وهي نسبة  (%21) االختبار، وبأعلى نسبة خطأ ضمن مخرجات [%32،%15]في الدراسات السابقة والذي يتراوح بين 

لخبراء امقبولة بالنظر إلى نسبة الخطأ القصوى المقبولة لتقدير مدة تنفيذ الطرق السريعة في المراحل المبكرة حسب رأي 

 (:0-11، كما يوضح الجدول )(%32)والتي تتراوح بحدود الـ 
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 ( )نتائج االختبار(0-11الجدول ) 

 

( والقيم المستهدفة Output( وجود ارتباط قوي أثناء عملية االختبار بين مخرجات الشبكة )1-11يبين الشكل التالي )

(Target حيث إن قيمة معامل االرتباط ،)(R=0.93)ا يدل على وجود عالقات قوية تربط بين العوامل المؤثرة في ، وهذ

 المدة وبين مدة تنفيذ الطرق السريعة في سورية.

 

 )االرتباط بين مخرجات الشبكة العصبونيّة والقيم المستهدفة( 1-11الشكل 

 

 ( معادلة نموذج الشبكة العصبونيّة الصنعيّة:11-8)

عصبونات بكل طبقة مخفية وتتشكل معادلة هذا النموذج من سلسلة من التوابع  طبقتين مخفيتين وخمسةيتكون النموذج من 

 بين طبقة وأخرى وهي:
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 :تابع تفعيل الخرج 

Zo =  f(net3) =
2

1 + exp−2∗net3
− 1 

 

 الدخل المقدم إلى الخرج:

net3 =  ∑ (Wok ∗  Zk)  +  b3 

𝑊𝑜𝑘.األوزان بين الطبقة المخفية الثانية وطبقة الخرج : 

b3 :نحيازيات بين الطبقة المخفية الثانية وطبقة الخرج.اال 

Zk :.خرج عصبونات الطبقة المخفية الثانية 

 ( بين الطبقة المخفية الثانية وطبقة الخرج.b3( واالنحياز )𝑊𝑜𝑘( قيم األوزان )4-11حيث يوضح الجدول )

 

 :تابع تفعيل الطبقة المخفية الثانية 

Zk =  f(net2) =
2

1 + exp−2∗net2
− 1 

 

 الدخل المقدم إلى الطبقة المخفية الثانية:

net2 =  ∑ (Wkj ∗ hj)  +  b2 

 

𝑊𝑘j.األوزان بين الطبقة المخفية األولى والطبقة المخفية الثانية : 

b2 :.االنحيازيات بين الطبقة المخفية األولى والطبقة المخفية الثانية 

 hj :.خرج عصبونات الطبقة المخفية األولى 

 ( بين الطبقة المخفية األولى والطبقة المخفية الثانية.b2( واالنحياز )𝑊𝑘j( قيم األوزان )1-11ول )حيث يوضح الجد
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 :تابع تفعيل الطبقة المخفية األولى 

hj =  f(net1) =
2

1 + exp−2∗net1
− 1 

 

 الدخل المقدم إلى الطبقة المخفية الثانية:

net1 =  ∑ (Wji ∗ xi)  +  b1 

 

𝑊j𝑖 الدخل والطبقة المخفية األولى.: األوزان بين طبقة 

b1 :.االنحيازيات بين طبقة الدخل والطبقة المخفية األولى 

xi  :.خرج عصبونات طبقة الدخل 

 ( بين طبقة الدخل والطبقة المخفية األولى.b1( واالنحياز )𝑊j𝑖( قيم األوزان )1-11حيث يوضح الجدول )

 لمخفية الثانية وطبقة الخرج(( )األوزان واالنحياز بين الطبقة ا4-11الجدول )

االنحياز 

(b3) 

 

5 4 3 2 1 

 

األوزان من 

عصبونات 

الطبقة المخفية 

الثانية إلى 

طبقة الخرج 

(𝑊𝑜𝑘) 

-0.1289 -1.4246 -2.897 -2.848 1.0557 -0.501 1 
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 ( )األوزان واالنحياز بين الطبقة المخفية األولى والطبقة المخفية الثانية(1-11الجدول ) 

االنحياز 

(b2) 
5 4 3 2 1 

األوزان من 

عصبونات 

الطبقة المخفية 

األولى إلى 

الطبقة المخفية 

 (𝑊𝑘jالثانية )

-2.077 -1.033 -0.854 1.033 0.064 0.900 1 

1.399 -0.216 0.368 -1.042 1.989 -0.436 2 

0.725 0.417 -1.371 1.986 1.719 1.618 3 

-1.078 -0.161 1.987 -0.642 -0.268 -2.162 4 

1.737 -1.501 -0.426 -0.188 1.628 -0.438 5 

 

 ( )األوزان واالنحياز بين طبقة الدخل والطبقة المخفية األولى(1-11الجدول )

االنحياز 

(b1) 

 

مدة إزالة 

 العوائق

المنشآت 

الصناعية 

على 

 الطريق

تأثير 

ظروف 

الطقس 

 على المدة

 نوع التربة
طبوغرافية 

 المنطقة

الطول 

لي الك

 للطريق

األوزان من 

عصبونات 

طبقة الدخل 

إلى الطبقة 

المخفية األولى 

(𝑊j𝑖) 

-0.7370 0.7766 -0.9838 1.1371 -1.558 1.6595 0.9676 1 

-0.0594 -1.5151 -1.062 0.0422 -0.901 0.8236 -0.721 2 

0.20552 0.6983 1.1699 1.2754 1.6826 -0.541 -1.112 3 

0.59262 -1.1575 0.397 1.8768 -1.151 0.8297 -0.543 4 

1.9833 -1.0063 0.8582 0.8542 0.6668 -1.134 -0.549 5 
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 :Conclusions البحث نتائج-12 

إن األداء الذي يقدمه نموذج الشبكة العصبونيّة الصنعية في تقدير مدة تنفيذ الطرق السريعة  في سورية هو أداء  .1

راسات واألبحاث السابقة، حيث أظهرت نتائج االختبار متوسط نسبة خطأ جيد مقارنةً بالنماذج الموجودة في الد

[، % 03،% 11( وهي نسبة مقبولة جداً تنمي لمجال الخطأ في الدراسات السابقة والذي يتراوح بين ]11.11%)

( وهي نسبة مقبولة بالنظر إلى نسبة الخطأ القصوى المقبولة %21وبأعلى نسبة خطأ ضمن مخرجات التدريب )

(، ويعود % 03لتقدير مدة تنفيذ الطرق السريعة في المراحل المبكرة حسب رأي الخبراء والتي تتراوح بحدود الـ )

ذلك لجدارة الشبكة العصبونيّة الصنعية باإلضافة لقوة االرتباط بين العوامل المؤثرة المختارة وبين مدة في تنفيذ 

 الطرق السريعة.

صول على تقدير لمدة تنفيذ الطرق السريعة في سورية، وسهولة االستخدام يتيح النموذج المطور سرعة في الح .2

 للمستخدمين المحتملين حيث إن مدخالت النموذج واضحة في وليست مستنتجة.

كما يحقق النموذج هدف التقدير األساسي المطلوب في مرحلة الفكرة؛ حيث إن البيانات المطلوبة هي بيانات غير  .0

 الحصول عليها في مرحلة دراسة الجدوى قبل الخوض في مراحل التصميم الالحقة.فنية وأولية جداً يمكن 

يتيح هذا النموذج الرأي الخبير من خالل قدرته على الربط بين المدة والعوامل المؤثرة فيها باالستناد إلى بيانات  .4

 مشاريع سابقة.

 :Recommendations التوصيات والمقترحات-13

 تنفيذ الطرق السريعة في سورية في مرحلة الفكرة. كلفةقدير العمل على تطوير نموذج لت .1

يمكن االستفادة مستقبالً من النموذج المقدم لتقدير مدة تنفيذ الطرق السريعة في سورية في المراحل المتقدمة  .2

 .، والمقارنة بين نتائج النموذجين لبيان جدوى المشروع وسيره ضمن المدى المخطط لهالتنفيذللمشروع كمرحلة 
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The Reality of Vocational Education in Qatar and its Role in Raising the Efficiency of 

the Labor Market 
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 ملخص الدراسة

تمحور موضوع الدراسة الميدانية التي تحمل عنوان: واقع التعليم المهني في دولة قطر ودوره في رفع كفاءة سوق العمل 

حول دراسة واقع التعليم المهني في قطر ومدى االستفادة من مخرجاته في دعم سوق العمل الوطني. وذلك من خالل اإلجابة 

الرئيسي وهو: ما هو واقع التعليم المهني في دولة قطر وتأثيره على قوة العمل المحلية؟ تهدف الباحثة على التساؤل البحثي 

من الدراسة التعرف على طبيعة هذا الواقع وتحدياته والفرص المتاحة في سبيل الخروج بنتائج تفيد الباحثة في صياغة 

عليم المهني وتوظيف مخرجاته لدعم سوق العمل بمهارات مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تضمن تطوير قطاع الت

وطنية مؤهلة مساهمة وواعية بأهمية واجبها نحو الوطن. ومنه اعتمدت الباحثة على المدخل الكيفي للحصول على البيانات 

شخصية المعمقة لوذلك بحسب الطبيعة النوعية للدراسة التي تعتبر استنتاجية سببية من حيث التصميم، لذا كانت المقابالت ا

هي األداة التي اعتمدها الباحثة في الحصول على البيانات الداعمة لنتائج الدراسة والتي استخلصت إلى  أن اإلقبال العام على 

المدارس المهنية يعتبر ضعيف جدا مقارنة بالتعليم العام في المجتمع القطري وبالتالي عدم إشباع سوق العمل المحلي من 

ة الماهرة باإلضافة إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي بالرغم من مجهوداتها القائمة على الترويج والتنسيق الكوادر الوطني

أال أن مازال هناك الكثير للقيام به لتحقيق األهداف المرجوة من التعليم المهني على سوق العمل. وتعود هذه النتائج لمجموعة 

لقائم على ميل المجتمع القطري إلى التخصصات والوظائف اإلدارية دون المهنية التي من األسباب منها العامل االجتماعي ا

تتطلب جملة من المهارات الفنية. وأخيرا توصلت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات منها العمل على زيادة نشر الوعي 

تغالل التكنولوجيا للتغيير من النظرة حول أهمية التعليم المهني وأهمية مساهمة أبناء الوطن في إثراء سوق العمل واس

االجتماعية، تقديم حوافز جاذبة والقيام بدراسات ميدانية تدرس حجم الطلب والعرض في السوق القطري من المتخصصات 

 المهنية.

 العمل قوة المهنية، المدارس المهني، التعليم :المفتاحية الكلمات
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The Reality of Vocational Education in Qatar and its Role in Raising the Efficiency of 

the Labor Market 

 

Abstract:  

The theme of the field study, entitled: The reality of vocational education in Qatar and its role 

in raising the efficiency of the labor market, focused on studying the reality of vocational 

education in Qatar and the extent to which it benefits from its outputs in supporting the national 

labor market. By answering the main research question: What is the reality of vocational 

education in Qatar and its impact on the local workforce? The researcher aims to identify the 

nature of this reality and its challenges and opportunities to come up with results that benefit 

the researcher in formulating a set of recommendations and proposals that ensure the 

development of the vocational education sector and employ its outputs to support the labor 

market with qualified national skills that contribute and are aware of the importance of their 

duty to the homeland. From there, the researcher relied on the qualitative entrance to obtain 

data according to the qualitative nature of the study, which is considered a causal inference in 

terms of design, so in-depth interviews were the tool adopted by the researcher in obtaining 

data supporting the results of the study, which concluded that the general demand for 

vocational schools is very low compared to general education in Qatari society and therefore 

not satisfy the local labor market of skilled national cadres in addition to the Ministry of 

Education and Higher Education despite Its efforts are based on promotion and coordination, 

but there is still much to do to achieve the desired goals of vocational education on the labor 

market. These results are due to a range of reasons, including the social factor based on the 

tendency of Qatari society to specialties and administrative rather than professional functions 

that require a range of technical skills. Finally, the researcher reached a set of 

recommendations,  
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 including working to raise awareness about the importance of vocational education and the 

importance of the contribution of the nation's people to enriching the labor market and 

exploiting technology to change from the social perspective, providing attractive incentives 

and conducting field studies that study the volume of demand and supply in the Qatari market 

of professional specialists. 

Keywords: vocational education, vocational schools, labor force 

 

 الفصل األول 

 المقدمة 

يعتبر العنصر البشري نواة األمم وهو المعنى الرئيسي للعمليات التنموية كآفة ألنه هو القائم بهذه العملية وهو الذي تعود 

 قياستقدم األمم والشعوب وهو متحقيق عليه نتائج تحقيق تلك األهداف التنموية.  كما يعتبر التعليم من أولى وأهم ركائز 

رص دولة قطر على االستثمار في العنصر البشري وإمداده بجميع أسباب الجودة والقدرة وانطالقا من ح. التطور والتحضر

 هدافأ في تحقيق نهضة البالد، ركزت القيادة الحكيمة بالتأكيد على أهمية تحقيق الفعالة على المشاركة اإليجابية والمساهمة

والتي عنت  0202نية من وثيقة رؤية قطر الوطنية التنمية البشرية من خالل أهداف االستراتيجية الوطنية األولى والثا

محاور وهي  خالل ثالثةفي ركيزة التنمية البشرية من بين ثالث ركائز أخرى وذلك من  بالعنصر البشري بشكل خاص

 التعليم، الرعاية الصحية وتطوير قوة العمل.

ودوره في دعم وتطوير سوق العمل الوطني من ومنه جاءت أهمية هذه الورقة في دراسة واقع التعليم المهني في دولة قطر 

 من األيدي العاملة واعي ومؤمن بأهمية مساهمته في تحقيق النهضة االقتصادية واالجتماعية لبالده، جيل خالل إعداد جيل

ل مالتطوير المنشود في القطاعات الصناعية والخدمية ورفع كفاءة سوق العو االكتفاء المحلية الماهرة والمؤهلة لتحقيق

 المحلي. 

 مشكلة الدراسة والتساؤل البحثي

والذي يعد غير مؤهل بالشكل المطلوب وبعيدا نوعا ما  المحلي في ظل التحديات التي تواجهها دولة قطر في سوق العمل

عن تلبية االحتياجات المرجوة، وجب االهتمام في تعليم وتدريب الكوادر المحلية وتأهيلها لدخول سوق العمل وسد النقص 

التنوع  عنمن الثغرات بعيدا عن التكدس في تخصصات إدارية معينة أدت إلى زيادة المعروض منها في سوق العمل والبعد 

االقتصادي. فمن أجل إثراء سوق العمل بهذه الكوادر البد أوال التركيز على التعليم المهني وتطوير آلياته من حيث المناهج 

 والمعلمين وصياغة سياسات داعمة لتشجيع االنخراط فيها وتطوير المجال نفسه.
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ر وأثره في تطوير قوة العمل الوطنية من خالل التساؤل فمن خالل هذه الورقة سيتم دراسة واقع التعليم المهني في دولة قط  

قطر ونتائجه على قوة العمل المحلية؟ ومن ثم الخروج بتوصيات عملية دولة البحثي التالي: ما هو واقع التعليم المهني في 

 .والباحثين والمهتمين تفيد صانعي القرار والعاملين في القطاع

 الفرعية أسئلة البحث

لة الفرعية باإلجابة على األسئ ورقةالتعليم المهني في دولة قطر وأثره في تعزيز قوة العمل الوطنية ستقوم الفي دراسة واقع 

 التالية:

  ما هو واقع التعليم المهني في دولة قطر من ناحية إجراءات وزارة التعليم والتعليم العالي نحو دعم التعليم

 المهني من حيث اإلجراءات، المنشآت السياسات؟

 ا مدى إقبال الطلبة القطريين للمدارس الفنية؟م 

 ما مدى مطابقة مخرجات التعليم المهني مع احتياجات سوق العمل؟ 

 همية الدراسةأ

 التطوير. والبناء عليها بهدفتستمر الدراسات  ، ومنهنظرية للباحثين والخبراء والمهتمين ادةفي تزويد م : تتمثلأهمية علمية

 .صانع القرار في اتخاذ تدابير لتحقيق التطوير في قطاع التعليم المهني من خالل التوصيات التي تقدم لهأهمية تطبيقية: تفيد 

 .إلى االستفادة من نتائج الدراسة في تحقيق االستفادة المثلى من مخرجات التعليم المهني في دعم سوق العمل المحليباإلضافة 

 منهجية الدراسة

مع أفراد من الجهات ذات العالقة الهدف جمع معلومات  المعمقة من المقابالت الشخصيةستعتمد الدراسة على عمل عدد 

 تفيد وصف واقع التعليم المهني وقياس مدى مطابقة المخرجات مع احتياجات سوق العمل.

 حدود الدراسة

 حيث تقتصر الدراسة في دولة قطر  حدود مكانية:

 0202الفترة بين فبراير وأبريل من العام الجاري تمتد الدراسة زمنيا في  حدود زمانية:

تتمثل في التركيز على جانت التعليم المهني على وجه التحديد والجانب اآلخر الدور الذي تقوم فيه لتعزيز  حدود موضوعية:

 كفاءة قوة العمل القطرية.
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 مصطلحات الدراسة

o رات الفنية. وهو تعليم يركز على تأهيل المتعلمين التعليم المهني: هو التعليم القائم على تدريس جملة من الخب

وغيرها. )األكاديمية العربية البريطانية،  والقانون، والهندسة، والصناعة،لمهن بمختلف المستويات كالتجارة، 

 د.ت(.

o قوة العمل: يعني بالسكان الذين هم في سن العمل سواء كانوا رأس أعمالهم أي كانت إنتاجية أو خدمية أو أولئك 

 الذين يبحثون عنه. )المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية، د.ت(.

 

 الفصل الثاني: مراجعة األدبيات واإلطار النظري

 أهمية التعليم المهني وتأثيره على قوة العمل )دراسات سابقة(

وركب  لمواكبة متطلبات العصرفي الوقت الذي تسعى فيه دولة قطر إلى تحسين المنظومة التعليمية من جميع نواحيه وذلك 

التقدم العلمي المتسارع. أصبحت الحاجة إلى االهتمام بالتعليم المهني ملحة جدا في دولة قطر من أجل مواجهة المشكالت 

المتعلقة بالمخرجات التعليمية الوطنية واحتياجات سوق العمل أكثر من أي وقت مضى. باإلضافة إلى ضرورة العمل على 

لحالي وإمداده بكافة األدوات المطلوبة من أجل خلق كوادر ماهرة في التخصصات الفنية المتنوعة قادرة على تأهيل الجيل ا

 تحقيق التنوع االقتصادي وتغطية احتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية.

في الحديث عن التعليم الفني أو ما يطلق عليه كذلك التعليم التقني أو المهني البد أوال التطرق لتعريف مصطلح التعليم المهني 

حيث توصلت الباحثة إلى جملة من التعريفات أال أنها جميعا تلتقي حول فكرة عامة تتلخص في تعريف الغضبان الذي عبر 

من التعليم النظامي والتدريب بغرض تزويد الناس بالمعرفة التقنية والمهارات القابلة للتطبيق عن التعليم المهني باعتباره نمط 

أي الكفاءة في مختلف االختصاصات الصناعية والزراعية والصحية واإلدارية والقانونية وغيرها )الغضبان جرجس. د.ت(. 

المهني في دولة قطر بشأن قرار مجلس الوزراء الموقر وفي هذا الصدد أكد مجموعة من الخبراء في مجال التعليم والتعليم 

حول إنشاء إدارة متخصصة في وزارة التعليم والتعليم العالي مختصة بشؤن التعليم المهني واعتبروها خطوة هامة ومطلوبة 

يم بمجموعة للتحقيق التطوير الالزم على مستوى التخصصات المهنية في دولة قطر. ومنه فقد طالب الخبراء في وزارة التع

من العوامل تتضمن تطوير التعليم المهني في دولة قطر متمثلة في االستفادة من تجارب دول متقدمة في المجال مثل المانيا، 

مشاركة الشركات والقطاع الخاص، انتقاء الكوادر التعليمية ابتداء من المدراء حتى المعلمين على أن يكونوا مؤهلين وذوو 

فة إلى االهتمام بالتدريب وتوفير ورش عمل مع االستعانة بخبرات خارجية إلثراء عمليات التدريب. خبرات واسعة، باإلضا

 (.  وحول أهمية التوجه إلى التعليم المهني كون أن العنصر البشري هو مصدر قوة األمم ومقياس تقدمها،0202)رسالن، 
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الفقر  تيجي ومفتاح لتحقيق التنمية االقتصادية والحد منبحسب وكالة جراسا أن التعليم والتدريب الفني يعتبر مدخل استرا  

وتحسين جودة المعيشة للمجتمعات ومنه فإن توفير المعرفة وإكساب المهارات مع ربط تلك المهارات بالممارسات من خالل 

ت واالبداع من القدراالتدريب يعتبر  جوهر عملية التدريب المهني والمعيار لقياس جودة التعليم المهني والذي ينتهي بتنمية 

(. وال يختلف عنه 0202أجل تحسين اإلنتاجية والتوظيف التطبيقي الفعلي للمعرفة والمهارات )وكالة جراسا اإلخبارية ، 

( الذي من ناحيته يؤكد على أهمية التعليم المهني ودوره في تحقيق نهضة الدول وتحقيق االستدامة، ففي 0202)القرق، 

( ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمات OECDت مجموعة العشرين ومنظمة )السنوات األخيرة توصل

دولية أخرى إلى أن التعليم المهني له دور فعال في رفع مهارات الشباب والتوجه اإليجابي في استثمار طاقاتهم في المساهمة 

ريب ادة فرص التوظيف. باإلضافة إلى أن أهمية التعليم والتدفي تحقيق النمو االقتصادي والتخفيف من األعباء المعيشية وزي

المهني تضاعفت في كونها األداة التي توفر المعرفة والمهارة المطلوب ألصحاب المهن. ومع تحليل البرامج التنموية ألي 

يزة أساسية لك كونه ركوذ‘بلد يالحظ أن التدريب يوجد في صميم هذه البرامج وغيابها يعني فرض الخلل في الخطط التنموية 

لتطوير البنية االجتماعية وخلق التمكين الالزم لتحقيق القدرة على المشاركة الفاعلة في عمليات االبتكار االقتصادية 

 واالجتماعية.

 واقع التعليم المهني في دولة قطر )إحصاءات(

حصاءات التي تطلعنا على الوضع القائم، في الحديث عن واقع التعليم المهني في دولة قطر البد من الوقوف على أهم اإل

وذلك ألن التعرف على الوضع اإلحصائي من شأنه تسهيل التشخيص للواقع ودراسته والتوصل إلى الثغرات التي تتطلب 

 المعالجة وبالتالي القدرة على صياغة المقترحات الالزمة إلحداث التغيير الالزم.

ملتحقين بالتعليم الحكومي مقابل الملتحقين في المدارس التخصصية )المهنية( فيما يلي جدول إحصائي يوضح عدد الطالب ال

 في دولة قطر 

يتضح من الجدول الموضح والذي تم إعداده من قبل 

أن  0202وزارة التعليم والتعليم العالي في شهر نوفمبر 

 05072أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم الثانوي العام هو 

 552ن طلبة الثانوية ويقابله فقط م %25طالب أي بنسبة 

 %0في التعليم التخصصي أو المهني والذي ال يتجاوز 

من إجمالي الطلبة في دولة قطر وهو ما يعكس وجود 

فجوة كبيرة في أعداد الطلبة والذي بدوره يؤكد وجود 

 حاجة إلى الوقوف إلى سياسات التعليم المهني.
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، النشرة اإلحصائية للتعليم. حقوق النشر ني في 0202مالحظة: الجدول مستق من وزارة التعليم والتعليم العالي. نوفمبر   

 محفوظةدولة قطر والحاجة إلى دراسة سبل تطويره. حقوق النشر 

 

 

 

وفي الشكل التالي يتضح توزيع الطالب 

حسب الجنس أي الذكور واإلناث على كافة 

في دولة قطر بما فيهم فآت المدارس 

المدارس التخصصية )المهنية( والتي 

توضح أقل نسبة التحاق من بين جميع الفآت 

فقط  020وإناث  252األخرى بعدد ذكور 

مما يشكل االلتحاق األقل مقارنة بأنواع 

 المدارس األخرى. الذي ال يختلف عن الجدول السابق فهو يؤكد النتيجة ذاتها.

 ، النشرة اإلحصائية للتعليم. حقوق النشر محفوظة.0202من وزارة التعليم والتعليم العالي. نوفمبر  مالحظة. الجدول مستق

 

 التعليم المهني في دولة قطر )المنشآت(واقع 

تسعى دولة قطر دائما بتطبيق أعلى معايير تعليمية متنوعة ومنسجمة مع أهداف الدولة في تعزيز سوق العمل بالمقدرات 

في تحقيق  0202لة والقادرة على تطبيق االبتكار والدخول في المنافسة. وكذلك تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية المؤه

لى إ تنمية بشرية من خالل المخرجات التعليمية المالئمة الحتياجات سوق العمل. ومنه قامت وزارة التعليم والتعليم العالي

بإنشاء أربع مدارس ثانوية متخصصة في مجاالتها الهدف منها تخريج جيل من الطلبة القطريين المتميزين  وقت هذه الدراسة

ذوو مهارات فنية عالية تثري سوق العمل من خالل توظيفهم لتلك المهارات فيها. مع عدم االنكار أن المساعي مازالت في 

بتداء من السياسات الداعمة والمشجعة لالنخراط في المدارس بداية الطريق وهناك حاجة ملحة لتطوير المنظومة كاملة ا

 المهنية.

فيما يلي جدول يوضح المدارس المهنية المصنفة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي ونسبة التحاق الطلبة لكل مدرسة من 

 المدارس المهنية في دولة قطر.
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 ، النشرة اإلحصائية للتعليم. حقوق النشر محفوظة0202عالي. نوفمبر مالحظة. الجدول مستق من وزارة التعليم والتعليم ال

يظهر الجدول المطروح النسب المئوية للطلبة المنخرطين في المدارس التخصصية األربع وهي مدرسة العلوم التكنولوجيا  

((STEM  02الملتحقين فيها ، مدرسة قطر التقنية يمثل عدد %7ونسبة الملتحقين فيها متواضعة جدا حيث ال تتجازر% 

باإلضافة إلى المعهد الديني الثانوي وفيه نسبة  %02ومدرسة قطر الثانوية للعلوم المصرفية وإدارة األعمال بنسبة التحاق 

والتي أنشأت من قبل  . فيما يلي نبذة عن كل مدرسة من المدارس المهنية المتخصصة في دولة قطر%02الطالب الملتحقين 

 تعليم العالي وزارة التعليم وال

 مدرسة قطر الثانوية للعلوم والتكنولوجيا للبنين: .0

تعتبر من أحدث المدارس التقنية في دولة قطر وهي مصنفة من ضمن المدارس المهنية من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي. 

ولوجيا إلى توفير تعليم نوعي عالي ، تهدف قطر الثانوية للعلوم والتكن0202/ 0202استقبلت أولى دفعتها في العام األكاديمي 

الجودة للطالب القطريين المتميزين. وتركز برامج المدرسة على مجاالت العلوم والرياضيات واللغة اإلنجليزية وذلك 

بتقديمها بصورة متكاملة ومدمجة مع الهندسة والتكنولوجيا في الفصل الواحد يوميا بعيدا عن األساليب التقليدية. باإلضافة 

توفير تدريب عملي في المدرسة وخارج المدرسة إلكساب الطالب المهارات العملية وتهيئته للعمل في الميدان. الهدف  إلى

من تصميم تلك البرامج إعداد جيل قطري منافس ومحرك فاعل لعجلة االقتصاد المحلي من خالل ما يكتسب من المهارات 

سعى إلى تنويع مصادر دخلها القومي بعيدا عن مصادر الطاقة النفط في المجاالت الفنية المختلفة خاصة أن دولة قطر ت

والغاز )مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، د.ت(.بينما رأت الباحثة أن مدرسة العلوم والتكنولوجيا مختصة في 

لمهارات التطبيقية وهو ما أكده توفير مهارات معرفية ف العلوم والرياضيات واللغة اإلنجليزية أكثر من تركيزها على ا

 .زارة التعاليم لها كمدرسة مهنيةجاء ذكرها بسبب تصنيف و ولكنالنائب األكاديمي للباحثة، 
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 مدرسة قطر التقنية الثانوية المستقلة للبنين .0 

ي في دولة قطر ومصدر نمدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين تعتبر من أوائل المؤسسات التعليمية الحكومية المعنية بالتعليم الف

دعم للقطاع الصناعي المحلي من الكوادر الوطنية. تقدم مدرسة قطر التقنية التعليم الثانوي العادي باإلضافة إلى ورش عمل 

في سبع تخصصات فنية تتمثل في: الصناعة، الميكانيكا، المختبرات، األمن والسالمة، الكهرباء، اآلالت الدقيقة واللحام. كما 

ض القطاعات في قطر مثل قطر للغاز وقطر للبترول وغيرهم بتوفير فرص ابتعاث للطلبة الستكمال التعليم الثانوي تقوم بع

التقني ومن ثم االلتحاق للعمل لديهم بعد التخرج. كما تتيح أيضا المدرسة فرصة العودة للتدريب في أي من التخصصات 

ن الطالب يحصل على شهادتين عند التخرج األولى أكاديمية عامة السبعة في نفس المدرسة بعد التخرج منها. باألخص أ

(. تهدف برامج المدرسة التقنية إلى تطوير العنصر البشري المحلي من 0202والثانية شهادة فنية في تخصصه )الجعبري، 

المهارات  جل توظيفخالل التشجيع في االنخراط في المدرسة مع ضمان فرصة االستمرار في التعليم وااللتحاق بالعمل من أ

التقنية وتحسين أوضاع الشباب القطريين. كما أن قررت وزارة التعليم والتعليم العالي مؤخرا بقرار السماح لغير القطريين 

، جاء القرار إيمانا 0202/ 0202ابتداء من العام الدراسي  %02من مواليد قطر في التسجيل في مدرسة قطر التقنية بنسبة 

قاق هذه الفئة لتلك الفرصة وإعطائهم المجال إلظهار ما يتعلمونه وذلك في ظل احتياج السوق لمساهمتهم من الدولة باستح

 (0202باإلضافة إلى الدور الذي سيولونه في تعزيز سوق العمل المحلي من كوادر محلية مدربة ومؤهلة. )البديري، 

 انوية للتجارة سابقا(الثانوية )قطر الث األعمالمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة  .0

 ألعمالاافتتحت وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع مصرف قطر المركزي مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة 

من القطريين وأبناء القطريات وأبناء  0202/ 0207طالبة للعام األكاديمي  72الثانوية بقبول الدفعة األولى المكونة من 

 مجلس التعاون وتاله افتتاح المصرفية للبنين. 

ي التابع الدول TAFEتقدم المدرسة المصرفية تجربة تعليم مهني فريدة من خالل اعتمادها على معايير دولية وفق برنامج 

لمؤسسة هومزجلن األسترالية باإلضافة إلى مناهج وزارة التعليم وتدريب ميداني في المؤسسات المالية. كما توفر المدرسة 

فرصة لالختيار بين مسارين إما مصارف وأموال أو إدارة األعمال. الهدف من هذه التجربة هو تأهيل كوادر محلية متميزة 

ية االقتصادية والقيام بدورها بمسؤولية وإيجابية من خالل دمج فعال ألبناء قطر في القطاع قادرة على االنخراط في التنم

االقتصادي باإلضافة إلى تجسيد الشراكة بين وزارة التعليم والقطاعات المالية واالقتصادية األخرى على رأسها مصرف 

 المستقلة للبنات، د.ت(مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية قطر المركزي. )
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 فيما يتعلق بسوق العمل القطري  

في الدراسة التي تتناول واقع التعليم المهني ودوره في تطوير سوق العمل القطري فإنه البد من الوقوف على بعض 

اإلحصاءات التي تحكي عن واقع سوق العمل القطري الحالي ووضع القطريين فيه. إن سوق العمل هو بيئة غير حسية 

أصحاب المهارات والباحثين عن عمل لبيع تلك المهارات، تتكون من طرفين متفاعلين يتمثل األول في المنتجين وهم 

والطرف الثاني المستهلكين وهم أرباب العمل الباحثين عن أصحاب المهارات الذين يملكون االستعداد لتوظيف مهاراتهم من 

ص عرفة خصائخالل العمل المتاح، وهو األمر الذي يخلق آلية العرض والطلب. كما أن إحصاءات سوق العمل التي تتضمن م

القوة العاملة ومعدل العاملين والبطالة تعتبر مهمة ألنها تعكس مستوى سياسات وبرامج الدولة والخطط المرسومة. )جهاز 

 التخطيط واالحصاء، د.ت(

فيما يلي جدول يوضح الوضع العام لقوى العمل القطرية من خالل مسح أجراه جهاز التخطيط واإلحصاء في الربع الثالث 

. وفيه تبيان ألعداد القطريين العاملين )النشطون اقتصاديا( والغير عاملين )غير النشطين اقتصاديا( من 0202 من عام

 الذكور واإلناث مقابل غير القطريين من إجمالي المجموع العام.

 

لربع الثالث ، النشرة الفصلية مسح القوى العاملة ا0202مالحظة. الجدول مستق من جهاز التخطيط واالحصاء. سبتمبر 

 . حقوق النشر محفوظة0202
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ألف عامل مقابل العاملين  022,222يتضح من الجدول أعاله بأن إجمالي أعداد القطريين العاملين في وقت إجراء المسح هو  

عامل وهو ما يعتبر منطقيا بشكل كبير كون أن التركيبة السكانية في قطر تعتبر مختلة بسبب  0,2,2,000غير القطريين 

أعداد المواطنين مما جعلها في حاجة ماسة ومهمة من وجود قوة عمل غير قطرية سواء من العمالة الماهرة أو األعمال  قلة

األخرى العادية حتى يتمكن من تغطية احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف الدولة. فال يمكن لدولة قطر أن تنهض لوحدها 

من ناحية أخرى من خالل األرقام الموضحة أعاله هناك حاجة لتنويع دون إشراك أو استقطاب عاملين غير قطريين. و

مهارات العاملين القطريين على المستوى الفني حتى يتمكن سوق العمل من تحقيق بعض التوازن على المدى وإدماج عناصر 

لل ركز عليها القطريين والخقطرية ذات مهارات فنية متقدمة قادرة ومؤهلة. أال أن الجدول لم يتوسع في ذكر المجاالت التي ي

 .القائم بسبب التكدس في الوظائف اإلدارية دون المهنية التي تتطلب مهارات فنية

 

 تجارب دول رائدة في مجال التعليم المهني

 ماليزيا 

تعتبر ماليزيا التي تقع في جنوب شرق آسيا واحدة من الدول الرائدة في المجال التعليمي من خالل العمل على تطوير 

سياساتها التعليمية وتصميم المناهج باالتجاه الذي يخدم تنمية العنصر البشري وسعيا نحو تحقيق أهدافها كدولة متقدمة مع 

. بالرغم من أن ماليزيا تعتبر من الدول المنخفضة في معدل قيد التعليم المهني بحسب تقرير اليونسكو لعام 0202مطلع عام 

أن اتباعها لنهج الدمج بين التعليم العام والتعليم المهني في مناهجها منذ المراحل  فقط، أال %,حيث بلغت نسبته  0220

المبكرة جعلها تمضي بتقدم نحو تعليم مهني متميز وجعلها نموذج يحتذى به. كما أنها تتيح للطالب االختيار من عدة خيارات 

وهي كما يلي: االقتصاد، التجارة، العلوم الزراعية،  فهناك تسع مسارات فنية متوفرة يختار الطالب منها ما يتناسب وميوله

 (0202هندسة الرسم، هندسة التكنولوجيا، الرياضيات، االقتصاد المنزلي، المحاسبة واالختراع. )زكي، 

 

 لبنان 

ال. وذلك جبدأت لبنان بتطوير سياسات التعليم المهني من خالل اتباعها لنهج التجربة األلمانية الفريدة في الم 0227منذ عام 

مدرسة مهنية تتبع منهج التعليم األلماني المزدوج ما بين التعليم العام والتخصصي )المهني(  00ابتداء من إنشاء عدد 

باإلضافة إلى إرسال عدد من المعلمين إلى ألمانيا لتلقي التدريب الالزم. وما يميز تجربة لبنان أنها قامت بخطوة عزيزة نحو 

في المدارس المهنية من خالل تقديم الدعم واالكتفاء بتكلفة رمزية جدا. كما أنها قامت بدراسة  تشجيع الطالب لالنخراط

احتياجات سوق العمل ومنه تم تصميم المسارات التعليمية بما يلبي تلك االحتياجات مثل: الميكانيكا الصناعية، الميكانيكا 

دقية وغيرها، وتعتمد الدراسة فيها بيومين دراسة نظرية داخل الكهربائية، الهندسة الكهربائية، الخدمات السياحية والفن

 المدرسة وثالثة أيام تطبيق عملي في الميدان في القطاعات المتعلقة بتخصص الطالب، 
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وبعد تخرجه يستطيع االنضمام للعمل في نفس مجال التخصص الذي درس فيه سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص  

 (.0202لفرصة استكمال التعليم العالي. )أحمد، باإلضافة إلى إتاحته 

 

 ألمانيا 

تعتبر ألمانيا من أكثر الدول الرائدة والمتقدمة في مجال التعليم المهني على مستوى العالم أكمل، وذلك بفضل نظم التعليم 

لتي ض الدول العربية اوالتدريب التطبيقي المتطورة مما جعلها قدوة ومثال يحتذى به من قبل العديد من الدول السيما بع

 %22تقتبس من التجربة األلمانية. كما أن نسبة التحاق الطالب في المراحل اإلعدادية والثانوية للمدارس المهنية يصل إلى 

من الشباب األلمان، ويعود الفضل إلى سيادة الثقافة القائمة على تقدير كافة أنواع المهن. تعتمد ألمانيا على تطبيق النظام 

م المهني الثنائي األلماني والذي يدمج بين التعليم النظري في المدارس المهنية والمعاهد والتدريب العملي في المؤسسات التعلي

والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وذلك بمعدل يوم إلى يومين نظري وثالث إلى أربع أيام في األسبوع ورشات 

تعويده على بيئة العمل الحقيقية وهي التي سيلتحق بها بعد تخرجه محمال تدريب ميدانية. والهدف هو تعريف الطالب و

بالمهارات واالستعداد المطلوب. ومما يجدر بالذكر أن تمويل هذه المؤسسات التعليمية المهنية في ألمانيا يتم بالشراكة بين 

 (.0222السلطات والجهات التي تستقبل المدربين. )محمد، 

 

 التعليق على التجارب

ما تم االطالع عليه واختيار عدد من الدول ذات التجارب المتقدمة في مجال التعليم المهني )الفني(، أوال أن التعليم  من خالل

العام هو األكثر انتشارا على المستوى العالمي مقارنة بالتعليم المهني أال أن التعليم المهني مؤخرا أصبح يحتل مكانة ال بأس 

طار ولكن بدرجات متفاوتة. يعود السبب الرئيسي إلى مدى إيمان الشعوب بالتطوير المهني من أجل بها في العديد من األق

صناعة أجيال ماهرة تملك الجدارة في قيادة اقتصادات متنوعة ومزدهرة. يالحظ أن في الغرب ألمانيا على سبيل المثال 

يم يم حديثة ومتطورة تجمع بين التعليم العام والتعلرصدت تجربة تعليم مهني عالية المستوى وذلك البتكارها أساليب تعل

والمهني مع التركيز على توفير المهارات المهنية بتخصصات مدروسة تطابق احتياجات سوق العمل، وذلك من خالل 

ير تعليم يتطبيقها للنظام المسمى التعليم المهني الثنائي والسالف ذكره أعاله، مما جعل ألمانيا من أقوى الدول في تطبيق معا

مهني مميز على مستوى العالم. تجربة ألمانيا جعلت العديد من الدول العربية تقتبس منها مثل قطر ولبنان والتي هي األخرى 

تتمتع بتجربة تعليم مهني متقدم عربيا منذ أواخر القرن الماضي فقد استعانت كثيرا من التجربة األلمانية باإلضافة إلى 

ومحفزة لالنخراط في المدارس والمعاهد المهنية. أما ماليزيا فهي سباقة من بين مثيالتها من الدول تطويرها لسياسات داعمة 

في وضع أهداف استراتيجية واضحة وليست بعيدة عن المنظومة التعليمية وأهمية تطويرها كون التعليم يعتبر استثمار 

اهتمت ماليزيا بتطبيق مناهج التعليم المهني المزدوج بين مستدام وركيزة أساسية في تحقيق كافة األهداف التنموية. ومنها 

 التعليم العالي والتعليم المهني إلكساب الطالب المهارات المطلوبة لتوظيفها في سوق العمل بعد تخرجهم،
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وذلك من بعد دراسة التخصصات المطروحة وتصميمها بالشكل المالئم ومتطلبات سوق العمل. وأخيرا يجدر بالذكر أن   

في مدرسة قطر للعلوم  TAFEة قطر أيضا استفادت من التجربة األسترالية في التعليم المهني من خالل اتباع نظام دول

هو TAFEو .المصرفية وإدارة األعمال الثانوية للبنات والتي تم التطرق إليها أعاله كواحدة من بين أربع مدارس مهنية أخرى

برنامج مهني دولي ذو معايير عالية في المجال المصرفي ودارة األعمال ويتم اعتماده في تدريب أعداد هائلة من الطالب 

عالميا سواء داخل استراليا أو خارجها. وخالصة تلك التجارب أن المنطقة العربية تحتاج إلى تطوير ثقافة العمل المهني 

والمتنوعة وربط ذلك بمنظومة العملية التعليمية، مع رسم سياسات مشجعة وداعمة  وأهمية التنوع في التخصصات المختلفة

لالنخراط في المدارس المهنية إيمانا بأهمية مساهمة الشباب لبناء اقتصادات أوطانهم. باإلضافة إلى أهمية دراسة متطلبات 

 تخدم السوق بما يحتاج. السوق دراسة وافية تفيد في القدرة على توفير تخصصات مطلوبة وتصميم مناهج

 الخاتمة 

أن دولة قطر بالرغم من وجود تشريعات واضحة تتبناها وزارة التعليم والتعليم العالي في التعليم والتدريب المهني باإلضافة 

داد عإلى تطبيق تجارب مستقاة من دول رائدة في المجال مثل استراليا وألمانيا، أال أنها مازالت في حاجة ملحة إلى زيادة أ

المدارس المهنية من بعد دراسة متطلبات سوق العمل والتخصصات المطلوبة وزيادة تفعيل التجارب بشكل أوسع لتحقيق 

االستفادة من مخرجاتها على أرض الواقع. االقتصاد الوطني بحاجة إلى دعم أكبر من خالل أبنائه والمقيمين فيه ويتم ذلك 

خلي عن التمسك بتخصصات علمية وعملية معينة والتوجه نحو إثراء سوق العمل تدريجيا من خالل إدراك الحاجة إلى الت

 بفاعلية من خالل المهارات الفنية المطلوبة في السوق.

 

 الفصل الثالث: منهجية وتصميم الدراسة الميدانية

 تقديم

هذا  العمل القطري. من الناحية التطبيقية يتطرقاستكماال للدراسة الجارية بعنوان التعليم المهني ودوره في رفع كفاءة سوق 

الفصل إلى الخطوات التي اعتمدتها الباحثة إلتمام الدراسة من خالل توضيح منهاجية الدراسة، مجتمع الدراسة، طبيعة 

 سريع ضراالعينة، أداة الدراسة واألسلوب الذي تم اتباعه للحصول على البيانات الالزمة لدعم نتائج الدراسة. وأخيرا استع

 .لبعض التحديات التي واجهت الباحثة في مرحلة جمع البيانات

 منهجية الدراسة

منهجية الدراسة تستند إلى المدخل الكيفي في جمع البيانات وذلك بحسب ما تتطلبه طبيعة الدراسة التي تعتبر من النوع  

لى لية التعليم المهني في قطر وأثر هذه الواقع عاالستنتاجي السببي من حيث التصميم وذلك الختبار العالقة بين واقع عم

 كفاءة سوق العمل.
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 مجتمع الدراسة وعينتها 

باعتبار أن الدراسة قائمة على الحصول على بيانات أولية يتم جمعها ألول مرة من أجل خدمة األغراض البحثية، لذا فإن 

التي يحددها الباحث بعناية. وبحسب الدراسة القائمة فقد تحديد مجتمع الدراسة الذي يستنبط منه العينة يعد من أهم األمور 

حددت الباحثة مجتمع الدراسة المكون من مدراء أو نواب أكاديميين للمدارس المهنية المتوفرة في دولة قطر باإلضافة إلى 

نه تم التوصل يم العالي.  ومالمسؤولين المعنيين عن التعليم المهني من قسم السياسات العامة واألبحاث من وزارة التعليم والتعل

تعتبر عمدية غير احتمالية تتكون من اثنان فقط من مدراء المدارس وهي من أصل أربع مدارس مهنية في قطر  إلى عينة

بحسب تصنيف وزارة التعليم ومسؤولة من وزارة التعليم الذين قدموا إجابات لألسئلة المطروحة من قبل الباحثة وذلك لما 

ها الفئة القادرة على تقديم اإلجابات لألسئلة المطروحة في الدراسة. مع انسحاب مدير أحد المدارس من العينة رأت الباحثة أن

 واستبعاد الباحثة لواحدة من تلك المدارس.

فعليا سعت الباحثة إلى اعتماد أسلوب الحصر الشامل إلجراء المقابالت وذلك بسبب صغر حجم العينة، أال أن انسحاب أحد 

العينة أدى إلى نقص العدد، ومن وجهة نظر الباحثة أن العينة بالرغم من تواضع عددها لن تكون بعيدة تماما عن تمثيل  أفراد

واقع المجتمع كون أن المجتمع نفسه ليس كبير جدا فهو ال يزيد عن المدارس المهنية المحدودة العدد في البالد والمسؤولين 

. أما بالنسبة للمسؤولين في سوق العمل فهناك مالحظة وهي أن متابعة الطالب بعد عن التعليم المهني في وزارة التعليم

التخرج من حيث االستفادة من المهارات وتوظيفها في سوق العمل يقع على عاتق وزارة التعليم ال وزارة العمل وهناك 

 المهنية على سوق العمل المحلي. تغطية كافية من قبل المستجابين حول واقع تأثير المخرجات التعليمية في المدارس 

 

 أسلوب جمع البيانات

بحسب الطبيعة النوعية للدراسة الجارية، فقد اعتمدت الباحثة أسلوب المقابالت الشخصية المتعمقة كأسلوب جمع البيانات 

 التي تتطلبها الدراسة وهي األنسب للحصول على المعلومات المطلوبة.

 أداة الدراسة

مستخدمة للحصول على بيانات الدراسة هي المقابالت المتعمقة كأسلوب مباشر وغير مهيكل للحصول إن أداة الدراسة ال

على المعلومات الالزمة للدراسة. الهدف هو وصول الباحثة إلى مجموعة من اآلراء والمواقف المتعلقة بموضوع الدراسة 

محورين أساسيين األول تدور تساؤالته األربعة حول من خالل العينة المنتقاة، ومنه تم إعداد قائمة تساؤالت تتكون من 

معرفة واقع التعليم المهني في دولة قطر، بينما يدور المحور الثاني المتكون من ثالث أسئلة حول دور التعليم المهني في 

م والمهني عليمطابقة احتياجات سوق العمل المحلي. يتبع المحورين سؤالين حول التحديات والعوائق القائمة في عملية الت

 واآلخر عن المقترحات الالزمة لتحسين آلية التعليم المهني في دولة قطر.
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 الصعوبات التي واجهت الباحثة 

هناك بعض المعوقات التي واجهت الباحثة أثناء تنفيذ منهاجية الدراسة الميدانية وهي ترتبط بصورة مباشرة بطبيعة الوضع 

(. بسبب إجراءات الدولة االحترازية باألخص المتعلق منها بتقليص 02-الكرونا )كوفيدالراهن المتعلق بأزمة تفشي وباء 

فقط باإلضافة إلى منع التجمعات والمقابالت الشخصية واستبدالها بأي وسيلة عن  %02وجود العاملين في القطاع العام إلى 

احبها إنما عن بعد باإلضافة إلى ترجيح بعد. مما أدى إلى حصول الباحثة بعد عناء على االستجابات دون مقابلة أص

المستجابين بإرسال االستجابات عن طريق البريد االلكتروني بدل الهاتف والذي تراه الباحثة أجدر حيث يتيح مجال للحوار. 

حثة اومن رأي الباحثة أن طريقة الحصول على المعلومات دون مقابلة أصحابها تؤثر سلبا على جودة نتائج الدراسة وتفقد الب

فرصة التناقش مع المستجابين حول األسئلة واإلجابات مما يسهم في إثراء نتائج الدراسة. باإلضافة إلى حصول الباحثة على 

عدد استجابات أقل من العدد المستهدف بفضل صعوبة الرد من قبل المستهدفين وعدم إعطاء أولية التعاون مع الباحثة بسبب 

 عن عملهم عن بعد بحسب ما جاء من أحدهم. تضاعف األعباء والمهام الناتجة

 

 الفصل الرابع: تحليل البيانات ومناقشة النتائج

 تقديم

في إطار الدراسة الميدانية التي قامت بها الباحثة والتي تحمل عنوان: واقع التعليم المهني ودوره في رفع كفاءة سوق العمل 

إجراء مقابالت شخصية متعمقة مع مسؤولين من القسم المعني في التعليم  المحلي. اتبعت الباحثة منهاجية الدراسة القائمة على

المهني في وزارة التعليم وعدد من مدراء المدارس المهنية لمدرستين من أصل أربع لتعذر أحد المدارس واستبعاد األخرى 

 ات الوقتفي ذ ولكنها مصنفة ل،العممن قبل الباحثة وهي المعهد الديني الثانوي لكون مخرجاتها غير متصلة مباشرة بسوق 

كمدرسة مهنية من قبل وزارة التعليم. وذلك بهدف التعرف على واقع التعليم المهني في دولة قطر ورصد أهم نقاط القوة 

والضعف والخروج بتوصيات تفيد المهتمين وصناع القرار في تطوير مستوى التعليم المهني في دولة قطر واالستفادة من 

لرائدة للمساهمة في تحسين كفاءة سوق العمل المحلي بكوادر محلية ماهرة ومؤهلة.  وتشير اإلجابات إلى تجارب الدول ا

المستجيب األول وهي قسم السياسات واألبحاث من وزارة التعليم، المستجيب الثاني مدير المدرسة التقنية الثانوية والثالث 

 مدرسة التجارة الثانوية سابقا.مدير مدرسة قطر المصرفية وإدارة األعمال المستقلة 

 

 حليل نتائج المقابالت الشخصيةت

أوال بالنسبة للمحور األول فمن خالل االستجابات التي تم الحصول عليها تم التعرف على نبذة عن تاريخ التعليم المهني في  

لقرن الماضي مما يؤكد أن قطر كوصف لواقع التعليم المهني حسب ما جاء في السؤال األول والذي امتد من خمسينيات ا

. 0252االهتمام بالتعليم المهني ليست قضية وليدة العصر في قطر فأول تشريع تنظيمي للتعليم المهني في قطر كان في عام 
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ووصل مراحل متقدمة في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي مع زيادة الوعي في التعلم والتدريب في المجتمع وزيادة  

ليم. وذكرت المستجيبة عدد من المراكز والمدارس التي تتعلق بالتدريب المهني أال أن الدراسة تركز على اإلقبال على التع

المدارس التابعة لوزارة التعليم دون باقي المراكز المتخصصة بالتدريب المهني. استمر وضع التعليم المهني في قطر بالتطور 

وح حاجة القطاعات المختلفة إلى كوادر وطنية ماهرة لسد ثغرات والذي أدرك بوض 0202حتى تطرق له وثيقة رؤية قطر 

سوق العمل في المجاالت المهنية المختلفة، فبحسب المستجيب الثاني إن مدرسة قطر التقنية هي المدرسة األولى التي تمد 

التقنية في جزئية ( في حديثه عن مدرسة قطر 0202وهو تأكيد لما جاء فيه )الجعبري،  سوق العمل بأيدي عاملة ماهرة

األدبيات السابقة، أال أن مازال هناك قصور واضح في أعداد المدارس وكذلك في األيدي العاملة الماهرة. من ناحية أخرى 

فإن مساعي وزارة التعليم في تطوير التعليم المهني مازالت في مراحلها غير الناضجة وأكد ذلك المستجيب الثالث حين 

ال يتجاوز توفير مناهج متقدمة واالشراف عليها للتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية مع بعض وصف الواقع الحالي أنه 

الدروس الميدانية. أما فيما يتعلق بالربط بين الجانبين النظري والعملي رأت الباحثة أن هناك فعال تدريبات عملية في الميادين 

وذلك للتعايش مع الواقع العملي وتوظيف المهارات وهو ما دارت  والجهات ذات العالقة بالتخصص بجانب المعرفة النظرية

حوله كافة االستجابات، كما أن هناك غرف محاكاة في المدرسة المصرفية وأجهزة ومعدات تطابق تلك الموجودة في 

بة األلمانية التجرالمؤسسات المالية يتدرب الطالب من خاللها باإلضافة إلى التدريب في المصارف والبنوك، وهو ما يتوافق و

التي سلف ذكرها في إطار االستفادة من تجارب الدول الرائدة في المجال والتي تحرص على التعليم الثنائي أي الجانبي 

النظري والتطبيقي في الميادين. وبالنسبة للقاعدة التنظيمية في دعم التعليم المهني، تعتبر وزارة التعليم هي الجهة المشرعة 

ة المدارس المهنية تتبع الوزارة في كافة القرارات أال أن ليس هناك وصف تفصيلي من قبل المستجابين حول والمنظمة وكاف

تأثير السياسات على التعليم المهني بشكل أعمق ماعدا المستجيب الثالث الذي عبر عن غياب إطار وطني للتعليم المهني. 

ال، كون دولة قطر عضوة في الكثير من المنظمات الدولية وبالتالي وفيما يتعلق بمدى االستفادة من تجارب الرواد في المج

رأت الباحثة أنها ليست بعيدة عن االطالع واألخذ من التجارب المطروحة في المجال وهناك عدة مبادرات تعاون دولية 

دارس تستفيد ر. كما أن المولكن هي بحاجة إلى تفعيل أكبر لتحقيق استفادة أكب المهني،وإقليمية في مجال التدريب والتعليم 

( األسترالي المطبق في المدرسة التقنية وبرنامج )هوم زجلن( TAFEمن الكثير من البرامج الدولية في التدريب مثل )

 األسترالي أيضا والمطبق في المدرسة المصرفية.

 اسة واقع وتحديات التعليم المهنيأما في تحليل االستجابات المتعلقة بالمحور الثاني. أوال هناك اهتمام ال بأس به في در

وصلته في دعم سوق العمل المحلي بالكوادر الماهرة عدد من هذه الدراسات بالتعاون مع جهات أخرى مازال قائما، وثانيا 

هناك لقاءات تجرى مع الشركات والمصانع والقطاع العام لمعرفة احتياجات السوق عن قرب والحاجة إلى تعديل أو استحداث 

مهنية جديدة أو مسارات إضافية تتوافق مع متطلبات السوق. أال أن من ناحية أخرى هناك قصور في مشاركة مدارس 

المدارس المهنية في بعض هذه الدراسات أو اطالعهم على نتائجها. وفيما يتعلق عن وجود خطط للتوظيف ومتابعة الطلبة 

 ومدى استفادة القطاعات منهم.
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رجين من المدارس المهنية سواء إن رغبوا في العمل أو االلتحاق بالجامعة تقوم المدارس فهناك توجيه عام للطلبة الخ  

بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من خالل عالقاتهم بها أو بتوفير راعي لهم إلتمام الدراسة مع وجود متابعة سنوية لخريجي 

هناك سجالت وتقارير لجميع الخريجين في األماكن المدرسة التقنية وكذلك المصرفية في الجامعات أو في جهات العمل.  و

التي التحقوا بها مما يعين المدارس في معرفة مدى توظيف خبرات هؤالء الخريجين ورصد مواطن القوة والضعف في 

 سبيل السعي للتطوير.

وفي السؤال المتعلق بالتحديات والعوائق، يالحظ وجود عائق اجتماعي مهيمن يؤثر بشكل أساسي في إقبال الطالب للمدارس 

المهنية في المجتمع القطري ويتجلى من خالل النظرة االجتماعية العامة لتلك المدارس، كما تعتقد الباحثة أن األمر مرتبط 

دارية البعيدة عن المهارات الفنية مما أدى إلى افتقار الدولة لكوادر فنية وطنية وفي بميل أغلب القطريين نحو الوظائف اإل

نفس الوقت وجود تكدس في الوظائف اإلدارية. باإلضافة إلى قلة المدارس المهنية بشكل عام في الدولة وأدى بالتالي إلى قلة 

ء السبب الثاني من حيث تكرار الذكر وهو ما ال تراه الكوادر االشرافية والتدريبية القطرية في المداس المهنية حيث جا

الباحثة أمر غريب في ظل وجود عدد قليل من السكان وسيادة نمط اجتماعي معين غير محفز لالهتمام بالتعليم التقني وبالتالي 

 الوظائف المرتبطة كما سبق الذكر. أما ما جاء حول قلة التنسيق بين المدارس وجهات العمل والجامعات،

ترا الباحثة أنه عائق غير دقيق نوعا ما حيث إن المستجيبين أنفسهم أقروا بوجود تواصل وتنسيق مستمر سواء قبل أو بعد  

تخرج الطلبة كما ذكروا أمثلة للجهات وكذلك آلية التواصل في ظل وجود عالقات وصفوها أنها طيبة. وكذلك الحال حين 

متيازات لدى الطالب فقد علمت الباحثة من طالب خريج المدرسة التقنية حديثا ذكرت المستجيبة األولى غياب الحوافز واال

 الحادي‘وكذلك من مدير أحد المدارس المهنية أن هناك حوافز ذات طبيعة مادية تقدم شهريا للطلبة في الفصول العاشر 

ص. تخصصات المتعلقة بالتخصعشر والثاني عشر وهناك اتفاق مع الجامعات على أولوية الحصول على مقاعد في بعض ال

وهي ما تراه الباحثة أنها امتيازات يجب أن تكون جاذبة لاللتحاق بالمدارس المهنية لوال تأثير العامل االجتماعي وعوامل 

 أخرى.

وأخيرا في سؤال تقديم مقترحات تسهم في تطوير التعليم المهني في قطر وتفعيل دوره في رفع كفاءة سوق العمل. إن جميع 

االقتراحات التي تم طرحا هي فعليا ممارسات قيد التطبيق سوا أنها بحاجة إلى تحسين وتفعيل بشكل أفضل مما هي عليه 

من الجهود للترويج للمدارس المهنية وأهمية مشاركة الشباب القطري في سوق  اآلن، كما أن وزارة التعليم أمامها الكثير

العمل بمهاراتهم وذلك حتى تتمكن من تغيير الصورة السائدة حول المدارس المهنية والوظائف المهنية. وبالنسبة لمقترح 

ما أنهم لم طار القانوني المعني كوضع أطر تشريعية للتعليم المهني بحسب ما جاء من المستجابين لم يتطرقوا بتفصيل اإل

يبدوا أي استياء من الوضع التشريعي بل العكس أظهروا أن الوزارة مسؤولة عن التشريعات والتنظيم وبالتالي جميع 

 ممارسات المدارس المهنة تتبع الوزارة.
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 مناقشة النتائج 

التعليم المهني في دولة قطر زاد من معرفة الباحثة  حول المحور األول بشكل عام بداية أن التعرف على النبذة التاريخية حول

وزودها بصورة شاملة عن واقع التعليم المهني في دولة قطر منذ بداياته األولى إلى يومنا هذا وما مرت به مراحل التعليم 

وطنية ة قطر الوالتدريب المهني من حيث السياسات والمنشآت واألبحاث التي جرت حول المجال. ولعل ما جاء في وثيقة رؤي

التي أولت اهتمام بالتعليم وقوة العمل من خالل ركيزة التنمية البشرية يؤكد مساعي الدولة نحو تطوير آليات التعليم  0202

بما فيها التعليم المهني. وبصفة عامة توصلت الباحثة إلى نتيجة تحليل أسئلة المحور األول أن بالرغم من زيادة الوعي العام 

لقطري حول أهمية التعليم والتدريب على المهارات، وكذلك توسع نطاق المدارس المهنية وهي مازالت محدودة في المجتمع ا

وقليلة ولكن ال ننكر ما تقدمه تلك المدارس كحوافز غير متوفرة في المدارس العامة واتباعها لمناهج نظرية وتطبيقية متقدمة 

المهني ووجود عالقة حية بين تلك المدارس والجهات المختلفة والقطاع ومستخلصة من تجارب دول رائدة في مجال التعليم 

 العام في متابعة أحوال الخريجين بعد التخرج. 

عليها يعتبر محدود جدا بسبب هيمنة العائق االجتماعي المتعلق بإقبال القطريين باألعمال اإلدارية أكثر  األقبالأال أن مازال 

فنية مما يتطلب تظافر جهود ومدة زمنية لتحويل هذه الفكرة والترويج ألهمية التوجه إلى من المهنية التي تشترط مهارات 

التخصصات المهنية مع العلم بأن قانون الموارد البشرية القطري يوفر عالوة إضافية للمهن التي هي ضمن تخصصات 

 مهاراتية مثل الهندسة.

وجود دراسات وأبحاث تجرى في المجال وثانيا وجود دراسات لالطالع  أما بالنسبة لنتائج تحليل أسئلة المحور الثاني. أوال

على وضع السوق ودراسة احتياجاته من األيدي العاملة الماهرة المحلية. يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي أن المشكلة الحقيقية 

ي لمدارس المهنية نفسها فليست في مساعي وجهود  وزارة التعليم إنما المشكلة األساسية تكمن في النقص الموجود في ا

قطر، الكوادر التدريبية واالشرافية وأخيرا أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس المهنية مما أدى إلى غياب التوازن في سوق 

العمل من الكوادر المحلية وبحسب الباحثة أن هذه النتيجة تعتبر طبيعية لو أضفنا إلى ما سبق الخلل الموجود أصال في 

لسكانية في دولة قطر المرتبطة بقلة أعداد السكان وتمثيلهم األقلية في قوة العمل وبالتالي ال يمكن االستغناء عن التركيبة ا

 الكوادر الخارجية أو المقيمين لسد حاجة السوق ولتحقيق نهضة البالد بالتكاتف مع خبراتهم ومجهوداتهم. 

مهني ال تشكل حاليا أي عائق أمام تطور المجال أو سوق العمل برأي وفيما يخص التحديات إن التشريعات المتعلقة بالتعليم ال

الباحثة باألخص أنه لم يتطرق أحد إلى قصورها أو عدم وضوحها وكفايتها فيما عدا المستجيب الثالث الذي دعا إلى وجود 

تخفيف لب مجهودات متنوعة للإطار عام وطني في االستراتيجية. بينما يعد العائق االجتماعي هو التحدي الرئيسي والذي يتط

من حدته وسيتم التطرق لها في التوصيات فيما بعد. ويليه وجود قصور في أعداد المدارس المهنية قد يكون نتيجة غياب 

دراسات وافية عن وضع واحتياجات سوق العمل القطري وتأثير نقص الكوادر المحلية الماهرة وزيادة االعتماد على الخبرات 

 الل النظر إليها على أنها األجدر واألوثق.األجنبية من خ
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 الخاتمة 

من خالصة ما تم االطالع عليه والتعرف عن قرب حول واقع التعليم المهني في دولة قطر من حيث األطر القانونية المتوفرة 

بين  ةفجوة بين والسياسات وكافة الجهود األخرى والتعاون المتبادل بين الجهات وأثره على سوق العمل المحلي. أظهر هناك

الجهود المبذولة من قبل الدولة متمثلة بوزارة التعليم ونتيجة تلك الجهود على أرض الواقع في سوق العمل الذي لم يتشبع 

بالكوادر الوطنية المؤهلة. مما يؤكد أن الوضع بحاجة إلى مزيد من الجهود في سبيل الترويج للمدارس المهنية وزيادة نسبة 

ق استغالل أمثل لها مما يعود بالنفع على القطاعات المحلية بصورة تخدم االقتصاد والمجتمع. إن االنخراط بها وبالتالي تحقي

هذا الفصل يعتبر إضافة قيمة بجانب فصول الدراسة األخرى كونه أعطى تصور كامل وواضح عن واقع العالقة بين التعليم 

يتعلق بها من خالل العاملين والمسؤولين في المجال  المهني في قطر وأثره في سوق العمل وتداعيات هذه العالقة وكل ما

 نفسه. 

 والنتائج الفصل الخامس: االستنتاجات والتوصيات

 مقدمة

في المرحلة األخيرة من الدراسة الميدانية التي قامت بها الباحثة حول واقع التعليم المهني في قطر ودوره في رفع كفاءة 

لتشخيص ل صلت إليه الدراسة من األدبيات السابقة والبيانات الثانوية واألوليةسوق العمل، حيث تم تجميع خالصة ما تو

العالقة بين المدارس المهنية وإثراء سوق  سبل تطويروتحدياته، والتوصل إلى  ومميزاته لمعرفة خصائص هذا الواقعو

 ة منجمل من أجل دعم سوق العمل. وانتهي الفصل األخير بتقديم العمل المحلي بالكوادر المحلية المؤهلة من تلك المدارس

مقترحات تفيد القائمين على التعليم المهني في وزارة التعليم والتعليم العالي وصناع القرار في تطبيق أفضل التوصيات وال

مدربة وادر الوطنية الممارسات تضمن تحقيق التقدم والتطوير وبالتالي تحسين كفاءة سوق العمل المحلي وإثرائه بالك

 .والمؤهلة

 االستنتاجات 

من خالل جميع ما تم االطالع عليه أثناء إجراء الدراسة ابتداء من الدراسات السابقة المتعلقة بأبعاد الموضوع وهو دور      

المعمقة.  شخصيةالتعليم المهني في رفع كفاءة سوق العمل وانتهاء بالبيانات التي جمعتها الباحثة من خالل المقابالت ال

توصلت الباحثة إلى عدد من االستنتاجات والدروس المستفادة، باإلضافة إلى اكتساب معرف جديدة والتعرف على أهمية 

ره في نهضة المجتمعات من خالل استثمار مهارات الطاقات الشبابية، وهو ما أكدته الدراسات السابقة والتعليم المهني ود

( اللذان أكدا على أهمية التركيز على التعليم المهني في 0202)وكالة جراسا اإلخبارية، ( و 0202مثل دراسة )القرق، 

السعي نحو تمكين المجتمعات وزيادة فرص التوظيف وتحسين جودة حياة األفراد من خالل توسيع إمكانات الشباب 

 ومهاراتهم.
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العمل ومتطلباته، ومن ثم إدماج هذه الكوادر في إن تدريب الكوادر الشابة لمختلف المهارات بعد دراسة احتياجات سوق   

سوق العمل يعتبر استثمار بشري مستدام وسبيل لتحقيق تقدم اقتصادي اجتماعي على المدى الحالي والبعيد. أال أن فيما يتعلق 

 وهي كما يلي:  حول موضوع الدراسة بدولة قطر وهو النطاق الجغرافي للدراسة هناك عدة استنتاجات

التعليم المهني في دولة قطر ابتدأ من أواسط القرن الماضي وازدهر تدريجيا مع زيادة الوعي ألهمية التعليم والتدريب  أوال: أن

أال أنه إلى اليوم مازال في مراحله غير الناضجة لمجموعة من األسباب أهمها العامل االجتماعي المتعلق بمكانة العمل 

 اإلداري.المهني في المجتمع القطري مقابل العمل 

من الطلبة مقابل المدارس العامة بحسب ما جاء في  %0ثانيا: عدد المدارس المهنية في قطر يعتبر قليل جدا ويضم فقط 

 أدبيات الدراسة، مما نتج عنه عدم تحقيق كفاية في سوق العمل من المجاالت الفنية من خريجي المدارس المهنية.

من خبرات الدول المتقدمة في مجال التعليم المهني ضمن التخصصات المطروحة، ثالثا: وزارة التعليم تستفيد من الكثير 

ولكن في نفس الوقت هي بحاجة إلى تفعيل أوسع للبرامج المقتبسة باإلضافة إلى دراسة تخصصات جديدة تفيد السوق خاصة 

 لدى الفتيات.

ي الجهة المنظمة للمدارس المهنية من أجل الترويج رابعا: هناك الكثير من المجهود المطلوب والمتوقع من وزارة التعليم وه

 وكذلك تطوير آلياتها وأدواتها لتحسين مخرجاتها. المدارس المهنية االجتماعي لجذب االنخراط في

االستفادة من التكنولوجيا أو  صريح يعبر عن مدى ذكر تتوصل الدراسة إلىما تم االطالع عليه لم  الرجوع إلىخامسا: ب

 جال نشر الوعي والترويج للمدارس المهنية والتخصصات المتاحة. هناك قصور في هذا الجانب.توظيفها في م

سادسا: لم تتوصل الباحثة إلى وجود أي خطط استراتيجية تخص دراسة وضع العمالة المحلية الفنية في السوق المحلي 

 المهارات والتخصصات المطلوبة.تقدير الوضع المستقبلي من العرض والطلب ونوع فقدان التمكن من وبالتالي 

سابعا: عقد شراكات بين قطاعات معينة حسب الحاجة وبين وزارة التعليم لإلشراف على مزيد من المدارس المهنة مثل 

. 0207الشراكة بين مصرف قطر المركزي ووزارة التعليم إلنشاء المدرسة المصرفية وإدارة األعمال التي تمت في عام 

االستفادة من التجربة األلمانية التي تعتبر رائدة في الشراكات التعليمية المهنية في القطاعات سواء في القطاع وال يمنع من 

 العام أو مع القطاع الخاص.

 التوصيات

هناك حاجة إلى زيادة أعداد المدارس المهنية في البالد بعد دراسة احتياجات السوق والثغرات الموجودة فيه مع  -

صرفية وهي مدرسة قطر الم تضم الفتياتة الفتيات في ظل وجود مدرسة مهنية واحدة فقط في قطر التركيز على فئ

 وإدارة األعمال الثانوية للبنات. 
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أن تقوم وزارة التعليم بزيارات ميدانية أو تنظيم برامج وحمالت مع المدارس اإلعدادية للبنين والبنات وإشراك  - 

ف على مهاراتهم وتعريفهم بأهمية مساهمتهم الوطنية في إثراء سوق العمل أولياء األمور لمساعدة الطلبة بالتعر

بمهاراتهم وجذبهم لاللتحاق بالمدارس المهنية مع تعريفهم على الحوافز التي تقدم لهم وذلك من باب التشجيع 

 دريجيا.المهنية تلالنخراط فيها. ستساعد هذه التوصية في مواجهة العائق االجتماعي نحو التعليم المهني والوظائف 

زيادة التعاون والتنسيق ومشاركة المدارس المهنية في إجراءات أو نتائج األبحاث التي يتوصل إليها قسم األبحاث  -

من وزارة التعليم والتعليم العالي. وذلك بحسب ما جاء من أحد المشاركين في الدراسة الذي عبر عن وجود أبحاث 

 نتائجها. علىاطالع أو إشراك مديري المدارس المهنية  ولكن دون الوزارة،ودراسات تجرى في 

 زيادة االطالع على خبرات الدول الرائدة في المجال واالستفادة منها بشكل أفضل وأكثر فاعلية. -

استغالل آخر ما توصلت إليه علوم التكنولوجيا واستغالل وسائل اإلعالم الحديثة )التواصل االجتماعي( والمؤثرين  -

ي نشر الوعي االجتماعي والترويج للتعليم المهني من خالل تعريف المجتمع بأهمية التعليم المهني االجتماعيين ف

واكتساب المهارات الفنية لدعم سوق العمل المحلي بالكوادر المحلية وتنويع السوق االقتصادي بدل التمسك بنمط 

 العمل اإلداري السائد.

رض في السوق القطري من المتخصصات المهنية مما سيسهم في القيام بدراسات ميدانية تدرس حجم الطلب والع -

 إعطاء صورة تشمل مواطن القوة والضعف ليسهل بالتالي التعامل معها.

زيادة الحوافز واالمتيازات الجاذبة النخراط الطلبة في المدارس المهنية بجانب توعيتهم بأهمية التعليم المهني في  -

 لعمل المحلي.توسيع آفاقهم ومهاراتهم ودعم سوق ا

 المقترحات

بالنظر إلى الكثير من الدراسات التي أجريت من قبل وزارة التعليم التي تدرس واقع التعليم المهني في دولة قطر، تقترح  -

الباحثة التوسع في الدراسات واألبحاث. على سبيل المثال إجراء دراسة مسحية تدرس واقع خريجي المدارس المهنية 

ومهاراتهم، مما سيسهم في إعطاء صورة أعمق وأشمل عن نتائج  في سوق العمل ومدى استفادة السوق من خبراتهم

 مخرجات المدارس المهنية في السوق المحلي وبالتالي سهولة اقتراح إجراءات تطويرية حسب النتائج النهائية للدراسة. 

اهاتهن من ناحية أخرى كذلك يمكن إجراء دراسة تشتمل على طالبات المدارس تهدف إلى التعرف على ميولهن واتج -

واستعداداتهن النفسية وبالتالي استحداث مدارس مهنية جديدة للفتيات في دولة قطر، كما ال يمنع من االطالع على 

تجارب بعض الدول العربية التي تتمتع بعدد من المدارس المهنية للبنات مثل لبنان وسوريا واالستفادة منها بما يتناسب 

 ووضع وخصائص البيئة القطرية.

االستفادة من التكنولوجيا الحديثة يمكن استحداث تطبيق الكتروني بإشراف وزارة التعليم يسمح ألفراد المجتمع  في سبيل -

 االطالع عليه وكذلك القطاعات الصناعية والفنية والتي بحاجة إلى عاملين فنيين،
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علقة بها، باإلضافة إلى الهدف منه التعريف بكافة المدارس المهنية والتخصصات المتاحة وجميع المعلومات المت  

استعراض قائمة الخريجين وتخصصاتهم بحيث يتم االطالع عليها من قبل المخولين من القطاعات وتقديم ومتابعة 

 طلبات توظيفهم واالستفادة منهم.

 الخاتمة 

لوظائف نية في ابعد التعرف على واقع التعليم المهني في قطر والوضع الحالي لسوق العمل وما يفتقر به من كوادر وط   

التعليم المهني في دولة قطر يعتبر في مراحله المتواضعة مع عدم إنكار مجهودات وزارة  إنالمهنية، في خالصة القول 

التعليم والتعليم العالي أال أن مازال هناك الكثير من العمل المطلوب للوصول لألهداف المرجوة وسد ثغرات السوق المحلي 

 من المهارات الوطنية. 

اهتمام دولة قطر من خالل إدراج التعليم المهني في الخطة االستراتيجية الثانية وكذلك من خالل وجود قانون واضح يؤطر 

عمل وممارسات المدارس المهنية في قطر يعتبر دليل على إدراك دولة قطر بأهمية إعداد أبنائها وإمدادهم بالمهارات 

ختلف التخصصات. وأخيرا قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات واألدوات الالزمة لشغل الوظائف المهنية بم

التي بدورها مساعدة المهتمين وأصحاب الشأن في اتخاذ تدابير من شأنها تطوير الوضع الحالي وتحقيق كفاءة وتنوع أكبر 

 في التعليم المهني وبالتالي استغالل أمثل للكوادر الوطنية في سوق العمل القطري.
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 موقع إلكتروني:. جريدة الفراعنة في مجال التعليم المهني.عض الدول (. تجارب بم0202) .زكي، محمد

.www.alfaraena.com 

 .www.read.opensooq.com : موقع إلكتروني. أفضل تعليم مهني(. م0202أحمد، طارق. )

 .www.p.dw.com: موقع إلكتروني. ألمانيا قدوة في مجال التعليم المهني الثنائي(. م0222محمد، عفراء. )
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 المالحق 

 أسئلة المقابلة .1

 لمحور األول: معرفة واقع التعليم المهني في دولة قطرا

 

 كيف تصف واقع التعليم المهني في دولة قطر من خالل نوعية المدارس المهنية المتوفرة؟ 

  هل هناك ربط فعال بين التعليم النظري والتطبيق العملي في الميادين لتعزيز المهارات المهنية المطلوبة لدى

 الطلبة؟ رجاء القاء الضوء على هذا الربط.

 )كيف تصف القاعدة التنظيمية في إدارة المدارس المهنية في قطر؟ )التشريعات والسياسات 

 االستفادة منها في تطوير التعليم المهني في قطر؟هل هناك اطالع على تجارب دول أخرى و 

 لمحور الثاني: قياس دور التعليم المهني في مطابقة احتياجات سوق العمل القطري ا

 

  هل هناك دراسات وأبحاث قائمة بهدف دراسة احتياجات سوق العمل المحلي وبالتالي إنشاء مدارس مهنية

 جاء اطالعنا على مثل هذه الدراساتوتصميم مناهج بحسب أولويات سوق العمل؟ ر

 هل هناك خطة موضوعة لتوظيف الخريجين في الوظائف التي يحتاجها سوق العمل؟ 

 هل هناك متابعة للطلبة بعد التخرج ورصد لمدى استغالل مهاراتهم في سوق العمل؟ 

 سئلة أخرى:أ

 قطر؟ماهي التحديات والعوائق التي تواجه تطوير التعليم المهني في دولة 

 ماهي مقترحاتك لتحسين آلية التعليم المهني في دولة قطر ليضمن مطابقة احتياجات سوق العمل؟

 تفريغ استجابات المقابالت الشخصية .2

بالنسبة للمحور األول المتكون من أربع تساؤالت تهدف لقياس واقع التعليم المهني، كانت استجابات أفراد العينة لكل سؤال 

 ابها كما يلي: بحسب ماردت من أصح

كيف تصف واقع التعليم المهني في دولة قطر من خالل نوعية المدارس المهنية المتوفرة؟ المستجيب األول  السؤال األول:

أن دولة قطر تمكنت في الستينيات من االشتراك في بعض األنشطة الدولية، وذلك باالنضمام إلى منظمات تابعة لألمم ذكرت 

بتشكيل مجلس الوزراء  0252مايو  02( في 7وصدر المرسوم رقم ) اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية،المتحدة كمنظمة 
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وتعيين اختصاصاتهم وعمل األجهزة الحكومية األخرى طبقا لما ورد في النظام األساسي حيث أسند إلى وزارة التربية  

 لصناعي.والتعليم آنذاك مسؤولية التخطيط لتعميم وتنويع التعليم المهني وا

 

ومن أهم ما يميز نظام التعليم في دولة قطر في بداية السبعينات هو اإلقبال على التعليم ونشره وتعميمه وتعزيز الدولة للكفاية 

م بمبادرات واتفاقيات 0222 -0222الكمية للتعليم، ومحاولة سد االحتياجات، وبلغ هذا االهتمام مدى أكبر في الفترة ما بين 

م بمراجعة تقويمية للنظام التعليمي في دولة قطر والذي 0222/ يناير / 00سكو للتربية في البالد العربية في مع منظمة اليون

خرج بتوصيات الزالت الدولة في طور تنفيذها ومنها ما يرتبط بموضوع هذه الدراسة بالمواءمة بين التعليم وحاجات المجتمع 

 الراهنة والمستقبلية من المهن والوظائف.

مان دولة قطر بأن تطور الوطن مرهون بقدرة أبنائه على التخطيط والتنظيم والعمل واالستثمار األمثل للموارد الطبيعية وإلي

وفي مقدمتها القوى البشرية التي يجب إعدادها إعداداً علمياً وعملياً فعاالً شهدت دولة قطر تحوالت هامة في مجال التعليم 

 خالل تأسيس مراكز ومدارس ومؤسسات للتعليم والتدريب المهني والتقني التالية: التقني والمهني على مدى سنوات من

 

 م مركز التدريب لمؤسسة البترول0270

 م دار المعلمين والتجارة الثانوية0225

 م مركز التدريب اإلقليمي لوزارة التربية والتعليم0252

 مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين. 0222

 الهولندية للسياحة والفندقةالجامعة  0220

 كلية شمال األطلنطي 0220

 كلية كالجاري للتمريض 0225

 مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية للبنين 0202

 كلية المجتمع 0202

 مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية للبنات 0207

 مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا 0202

 المدرسة العسكرية 0202

 

والزال النظام التعليمي في دولة قطر يسعى للتقدم ومواكبة التطور السريع في جميع المجاالت، ورغم أن عدد المدارس 

التخصصية في دولة قطر لم تتجاوز الثالث مدارس بشكل عام )التقنية، المصرفية، المعهد الديني( من العدد اإلجمالي 
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مدرسة إال أن هناك اهتماما خاصا بهذه المدارس من حيث الدعم المقدم على المستوى  ,22للمدارس والذي يصل إلى  

الحكومي أو الخاص، وتعزيز منهجها الدراسي بالبرامج والمسابقات المحلية والدولية لتنمية المهارات المعرفية والفنية 

 والتقنية وفقاً للمستجدات العالمية.

عليم المهني والتقني وهيأت جميع الفرص لتطوير هذا النظام فتم تقديم التقارير والدراسات وفي الواقع أن دولة قطر تبنت الت

س التقنية، والتركيز عدد من المداروالبحوث التقييمية والمستقبلية الجادة وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالتعليم التقني واستحداث 

(، والعلوم المصرفية STEMرسة العلوم والتكنولوجيا )كمد فيها على تخصصات جديدة وربطها باحتياجات سوق العمل

للبنين وللبنات، والمدرسة الثانوية العسكرية. باإلضافة إلى االهتمام بمراكز التطوير والتدريب في الدولة الخاصة منها 

 والحكومية.

لة التي تقدم والتقني بمؤسسات الدوولتشجيع المدارس التقنية على العمل المنتج يتم ربط مؤسسات التعليم والتدريب المهني 

إال أن واقع التعليم المهني في دولة قطر يواجه تحديات ترتبط بنظام التعليم، وبتوجه المجتمع،  لها الدعم اللوجستي والمالي،

  وبالتدريب والتأهيل، واإلرشاد األكاديمي، ونظام االبتعاث واإلمكانيات وبيئة العمل والحوافز المادية والوظيفية.

أن دولة قطر ساهمت في تطوير التعليم المهني وربط احتياجاته بمتطلبات العمل  أما المستجيب الثاني فكانت إجابته كما يلي:

، التي اهتمت بالتنمية البشرية وحاجة قطاع الشركات والصناعة إلى أيدي عاملة 0202وذلك من خالل رؤية قطر الوطنية 

طالب وتحتوي على تخصصات تفيد القطاع  722ة قطر التقنية التي تضم اآلن أكثر من وطنية ماهرة، ومنه جاء افتتاح مدرس

الحكومي وقطاع الشركات باأليدي العاملة والمدربة. كما تم افتتاح مدرسة قطر التجارية للعلوم المصرفية للبنين والبنات 

فين باإلضافة إلى اهتمام الدولة بتنمية مهارات الموظوالتي تهدم قطاع البنوك والتجارة وتساهم في التنمية االقتصادية للبالد. 

العاملين في القطاع الحكومي من خالل افتتاح المركز المسائي التقني الذي يؤهل الموظفين العاملين في القطاع الحكومي 

ن المدارس زيد مللمساهمة في خدمة القطاع. كما تسعى الوزارة في توسيع رقعة التعليم المهني من خالل التوسع في فتح الم

 المهنية في المستقبل خاصة للبنات. 

: تتوفر في قطر مجموعة متنوعة من التعليم التخصصي وكانت استجابة المستجيب الثالث من المدرسة المصرفية كما يلي

الثانوية للبنين  مدرسة قطر التقنية –)التعليم المصرفي/مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة األعمال الثانوية للبنين والبنات 

مدرسة قطر التكنولوجية( وتولي الدولة اهتماما شديدا لهذا النوع من التعليم من حيث توفير المصادر التعليمية واالشراف  –

 على جودة المناهج ومواكبتها للمعايير العالمية

يز لتطبيق العملي في الميادين لتعزأما السؤال الثاني من المحور األول حول إن كان هناك ربط فعال بين التعليم النظري وا

نه أالمهارات المهنية المطلوبة لدى الطلبة مع إلقاء الضوء على هذا الربط. فكانت إفادة المستجيبة األولى من وزارة التعليم 

 بالنسبة للمدارس التخصصية في الدولة، يوجد ربط بين الجانب النظري والتطبيقي حيث تطبق هذه المدارس مقررات عملية

 إلى جانب التدريب في المؤسسات والجهات ذات الصلة.
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بالنسبة لمدارس التعليم العام، يدرس مقرر المهارات الحياتية في المدارس الثانوية. الجانب التطبيقي لهذا المقرر يتمثل في  

يكون أعلى  نب األكاديميالمشاريع واألنشطة التي يقوم بها الطالب. بالنسبة لمدارس التعليم العام فنسبة التركيز على الجا

 من الجانب التطبيقي بسبب طبيعة الدراسة في هذه المدارس. 

أن من خالل التخصصات المختلفة يتلقى الطلبة العلوم النظرية المختلفة في مجال التخصص ثم أما المستجيب الثاني فقال: 

الواقع النظري بالعملي وهناك تدريب صيفي يتم تطبيق هذه المعلومات وترجمتها إلى مهارات عملية يتم من خاللها ربط 

للطلبة في الشركات والمصانع بهدف التعايش مع الواقع الفعلي لبيئة العمل يكتسب من خالله المهارات المهنية. وأخيرا يقوم 

 ي.جالطلبة بعمل مشاريع تكون على شكل أبحاث علمية ومشاريع تقنية تشارك فيها المدرسة على المستوى الداخلي والخار

على سبيل : الربط بين التعليم النظري والتطبيق العملي يتم تفعيله وفق معايير مقننه فوبالنسبة للمستجيب الثالث فكان رأيه بأن

المثال في المدرسة المصرفية يتم تطبيق برنامجين لتدريب الطالب في المؤسسات المالية والبنوك والمصارف ويعتمد 

 هارات التي اكتسبها الطالب من خالل دراسته النظرية.البرنامجان على تطبيق عملي للم

كذلك توجد غرف محاكاة بنكية مجهزة بجميع أدوات وإعدادات البنوك والمصارف ليتم تطبيق سيناريوهات معده منهجيا يتم 

 من خاللها تدريب الطالب على المعامالت البنكية المختلفة.

 إن المدرسة مجهزة بالعديد من الورش والماكينات المخصصة لتدريب الطالب. وال يختلف الحال كثيرا في التعليم التقني حيث

وفي السؤال الثالث وهو كيف تصف القاعدة التنظيمية في إدارة المدارس المهنية في قطر؟ )التشريعات والسياسات(. 

أنه يتم معاملة المدارس التخصصية من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي نفس معاملة مدارس أجابت المستجيبة األولى: 

التعليم العام باستثناء بعض الجوانب مثل الهيكل التنظيمي، بالرغم من وجود احتياجات ومتطلبات لهذه المدارس 

يمية ك ضرورة بالتركيز على الجوانب التنظالتخصصية تختلف عن مثيالتها في مدارس التعليم العام. وبالتالي توجد هنا

 . والتشغيلية لطبيعة هذه المدارس التخصصية

جميع المدارس المهنية في دولة قطر تعمل تحت مظلة وزارة التعليم، لذا فكل  بينما فقط ذكر المستجيب الثاني أن:

 التشريعات والسياسات المنظمة تكون من وزارة التعليم.

أنه تتبع القاعدة التنظيمية إلدارة المدارس المهنية معظم تشريعات وسياسات التعليم العام وذلك  وحسب المستجيب الثالث:

 لغياب اإلطار الوطني للتعليم المهني.

إن كان هناك اطالع على تجارب دول أخرى واالستفادة منها في تطوير التعليم المهني في  أما السؤال الرابع واألخير حول

بحكم أن دولة قطر عضوة في عدد من المنظمات اإلقليمية )مجلس التعاون الخليجي، جامعة قطر؟ أجابت المستجيبة األولى: 

وك التابع لمنظمة اليونسكو والمختص بالتعليم الدول العربية، منظمة التعاون اإلسالمي، منظمة اليونسكو، مركز اليونيف

والتدريب المهني والتقني(، فهناك تعاون في مجال التعليم والتدريب المهني على المستوى اإلقليمي والدولي. حيث يتم 

 التواصل مع هذه المنظمات في مجموعة من المجاالت التالية: 
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 م والتدريب المهني والتقني.. إعداد وتنفيذ الخطط االستراتيجية الخاصة بالتعلي0 

 . تبادل الممارسات الجيدة مع الدول.0

 . االلتحاق بورش العمل التي تنفذ من قبل هذه المنظمات.0

 . تصميم برامج لتبادل المعارف بين الدول.,

 . التعاون في مجال التدريب الفني من خالل تبادل المدربين لتنفيذ برامج تدريبية فنية.7

المجاالت تحتاج إلى تفعيل بشكل أكبر على أرض الواقع لتحقيق األهداف المطلوبة في مجال التعليم هذه اإلجراءات و

 والتدريب المهني والتقني.

أن المدرسة سعت إلى توفير أفضل البرامج المهنية التدريبية للطلبة من خالل تطبيق نظام التيف وأجاب المستجيب الثاني: 

سوفت لتخصص تكنولوجيا المعلومات حيث يتيح للخريج الحصول على شهادة دولية ( ونظام الميكروTAFEاألسترالي )

 في مجال التخصص

في المدرسة المصرفية تم االستعانة بالخبرة األسترالية )مؤسسة هوم زجلن( لتطوير مناهج  في حين ذكر المستجيب الثالث:

آلية التقييم الخاصة بتلك المناهج وتصميم البرامج تخصصية وفق مساري إدارة األعمال والمصارف واألموال وكذلك إعداد 

 التدريبية المختلفة. يتم إيفاد القيادة العليا بالمدارس لالستفادة من الخبرات العالمية واإلقليمية في مجال التعليم المهني.

من هنا تم االنتهاء من االستجابات التي تم الحصول عليها للمحور األول، وننتقل ألسئلة المحور الثاني واالستجابات 

التي تم التوصل إليها من خالل عينة الدراسة. المحور الثاني تدور تساؤالته حول قياس دور مخرجات التعليم المهني 

هل هناك دراسات وأبحاث قائمة بهدف دراسة احتياجات ل األول: في مطابقة احتياجات سوق العمل الوطني. السؤا

سوق العمل المحلي وبالتالي إنشاء مدارس مهنية وتصميم مناهج بحسب أولويات سوق العمل؟ رجاء اطالعنا على مثل 

 هذه الدراسات.

لية شمال لعمل بالتعاون مع كأنه تم إجراء دراسة عن التعليم المهني والتقني واحتياجات سوق ا بحسب المستجيبة األولى:

 األطلنطي. ويتم حالياً التعاون مع الكلية إلجراء دراسة عن تحديات التعليم المهني والتقني في دولة قطر.

تم إجراء دراستين عن واقع التعليم المهني والتقني من قبل مكتب السياسات واألبحاث التربوية في وزارة التعليم والتعليم 

 العالي.

استحدثت وزارة التعليم إدارة للتعليم التقني وقامت هذه اإلدارة بعمل دراسة لمعظم أنظمة التعليم  الثاني: والمستجيب

المهني في مختلف الدول وشكلت فريقا للتخطيط االستراتيجي خاص لدراسة واقع التعليم المهني وعمل لقاءات مع 

ع العام الذي على قراراته يتم التخطيط لفتح مسارات الشركات لدراسة احتياجات السوق المحلي باإلضافة إلى القطا

 مهنية جديدة.

بالطبع تم انشاء المدارس وفق احتياجات سوق العمل المحلي ولكن لم يتم اطالع إدارات المدارس  أما الثالث فأجاب:

 على تلك الدراسات.
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اجها الخريجين في الوظائف التي يحتهل هناك خطة موضوعة لتوظيف وفيما يتعلق بالسؤال الثاني ف نفس المحور وهو  

 سوق العمل؟

: أن هناك خطة معتمدة من وزارة التنمية اإلدارية لتوظيف الخريجين في جميع كانت إجابة المستجيبة األولى هي

 قطاعات الدولة. يمكنكم التواصل مع الوزارة المذكورة لمعرفة تفاصيل هذه الخطة.

 ل مع العديد من قطاعات الدولة لتوظيف خريجي الكلية في المجاالت المطلوبة.كلية شمال األطلنطي في قطر لديها تواص

 كما تقوم المدارس الثانوية التخصصية بتوجيه خريجيها الراغبين في العمل للجهات المطلوبة.

المدرسة لها عالقات طيبة مع الجهات الحكومية والشركات وبتنسيق مع وزارة التعليم يتم االستفادة والمستجيب الثاني: 

 من خريجي المدرسة في مختلف قطاعات الدولة مثل: )القوات المسلحة، شركات قطر للبترول وغيرها(. 

راغبين ية في عملية مساعدة الطالب التقوم مدرسة قطر للعلوم المصرفية على سبيل المثال بجهود ذات بينما أجاب الثالث:

 في التوظف بعد التخرج من المدرسة أو توفير راعي لدراستهم الجامعية الخارجية.

وفي السؤال الثالث عن إذا كانت هناك متابعة للطلبة بعد التخرج ورصد لمدى استغالل مهاراتهم في سوق العمل؟ اكتفت 

 د بتقارير عن أداء الخريجين في جهة االلتحاق ما بعد التخرجالمستجيبة األولى باقتراح جهات وإدارة تفي

للمدرسة قسم لمتابعة الخريجين في مختلف القطاعات التي يلتحقون بها مع االحتفاظ  بينما ذكر المستجيب الثاني:

 بسجالتهم، كما تتعاون المدرسة لتوفير فرص عمل لهم بالتواصل والتنسيق مع الشركات والمصانع الموثوقة.

يتم متابعة خريجي مدرسة قطر للعلوم المصرفية سنويا وأماكن دراستهم الجامعية وتقديم المساعدة والمستجيب الثالث: 

  .المطلوبة لهم حال تقدمهم للتوظيف وكذلك ارسال قوائم بأسمائهم للبنوك العاملة بالدولة

وبالنسبة لسؤال التحديات والعوائق التي تواجه تطوير التعليم المهني في دولة قطر ذكرت المستجيبة األولى عدد من 

 التحديات وهي 

 .النظرة الدونية لمجال التعليم التقني والمهني.0

 . عدم توفر البيانات الكافية عن التعليم والتدريب المهني والتقني.0

جهات الحكومية وجهات القطاع الخاص في الدولة في مجال التعليم والتدريب المهني . افتقاد التنسيق بين ال0

 والتقني.

 . عدم االقبال من قبل فئات المجتمع.,

 . قلة الحوافز مما يؤدي الى قلة عدد الطالب الذين يلتحقون بالتعليم المهني والتقني.7

 عدد المدارس المهنية في دولة قطر حيث تعتبر قطر التقنيةقلة بينما تمثلت التحديات من وجهة نظر المستجيب الثاني: 

هي المدرسة الوحيدة في الدولة التي تخدم معظم القطاعات وتزودها بالخريجين في مختلف التخصصات. عزوف 

بعض الطلبة من االنخراط في الوظائف المهنية فيما بعد التخرج. غياب الكادر التدريبي القطري سد ثغرة الشواغر 

 ريبية )التقطير(. التد

 والمستجيب الثالث حدد التحديات من وجهة نظره إلى:
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 نظرة المجتمع للتعليم المهني .0 

 قلة عدد الطالب المقبلين على هذا التعليم .0

 قلة عدد الكوادر االشرافية أو التدريسية في التعليم المهني .0

 عدم وجود إطار وطني للتعليم المهني حتى اآلن .,

جاء في الدراسة حول تقديم مقترحات لضمان جودة التعليم المهني في دولة قطر لضمان  وفي السؤال األخير الذي

 مطابقته الحتياجات سوق العمل. قدمت المستجيبة األولى عدد من المقترحات أهمها 

 . ادراج نسبة معينة من التعليم التقني في مراحل التعليم العام )معايير، مفاهيم، مقررات، مسارات(.1

 مستوى الوعي بالتعليم المهني والتقني.. رفع 0

 . وضع األطر التشريعية للتعليم التقني وتعديل سلم الدرجات الوظيفية لخريجي التخصصات التقنية.0

. إجراء دراسة مسحية بصورة دورية لتحديد االحتياجات األساسية للدولة من المهن التقنية وإعداد خطة للتنمية االستراتيجية ,

 احتياجات الدولة.المبنية على 

. إنشاء شبكة تواصل تضم جميع قطاعات الدولة ذات الصلة بالتعليم والتدريب المهني والتقني وإعداد إطار قانوني للتعاون 7

 بين القطاع العام والخاص في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني. وإنشاء منصة للتوظيف

 دريبهم وجعلها متاحة للشركات وقطاعات الدولة..  إنشاء قواعد بيانات لألشخاص الذين تم ت2

 لم يقدم المستجيب الثاني التابع للمدرسة التقنية أي مقترحات.

تصميم إطار وطني للتعليم المهني وتوفير قاعدة بيانات من خالل دراسة معتمدة  بينما قدم المستجيب الثالث مقترحين وهم:

 ليم المهني.الحتياجات سوق العمل وتداولها مع مدارس التع
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ذوي لطلبة لتأهيل المهني لبا ي التربية الخاصةالمعرفية لدى معلم المهاراتفاعلية برنامج تدريبي لرفع 

 اإلعاقة الفكرية بالمملكة العربية السعودية

The effectiveness of a training program to raise the cognitive skills of private education 

teachers at vocational rehabilitation for students with intellectual disabilities in the 

Kingdom of Saudi Arabia 

 الباحثة/ د. ريم بنت محمود حمد غريب

 المملكة العربية السعودية ،قسم التربية الخاصة، التربية الخاصة جدة، كليةجامعة  ،أستاذ التربية الخاصة المساعد

 rgharib@uj.edu.saEmail:  

 

 :لخصالم

المعرفية لدى معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المهني للطلبة ذوي مهارات فاعلية برنامج تدريبي لرفع ال الحالية تناولت الدراسة

 الدراسة: لتحقيق أهدافاتين ثة أدقد صممت الباح، وشبه التجريبيباستخدام المنهج ، اإلعاقة الفكرية بالمملكة العربية السعودية

حيث  ،لمعرفة المهارات المعرفية لدى معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المهني للطلبة ذوي اإلعاقة قياسبماألداة األولى  تمثل

االحتياج ذا رفع هيهدف إلى ؛ ( جلسة62برنامج تدريبي بواقع )أما األداة الثانية فتمثلة ب ( فقرة،62النهائية من ) بصورته   تكون

أن جميع عبارات المهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة لدى معلمي التربية الخاصة كانت وأسفرت النتائج  ،المعرفي

( بين متوسط درجات معلمي 0.0.بمستوى منخفض، كما أسفرت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

برنامج التدريبي لصالح الوبعد تطبيق  قبل الفكرية مهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقةالتربية الخاصة في مستوى ال

 0التطبيق البعدي 

 0 تدعيم الشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسات إعداد المعلم للنهوض بالتدريب المبني على االحتياجوأوصت الباحثة بأهمية 

 0الفكرية ةالتربية الخاصة، التأهيل المهني، ذوي اإلعاقمعلمي ، المعرفية مهاراتال :الكلمات المفتاحية
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The effectiveness of a training program to raise the cognitive skills of private education 

teachers at vocational rehabilitation for students with intellectual disabilities in the 

Kingdom of Saudi Arabia 

Abstract  

The study deals with the effectiveness of a training program to raise the cognitive skills of 

private education teachers at vocational rehabilitation for students with intellectual disabilities in 

the Kingdom of Saudi Arabia, using the quasi-experimental approach. The researcher designed 

two tools to achieve the objectives of the study: the first tool was a Cognitive Skills Scale of 

private education teachers at vocational rehabilitation for students with disabilities, where the 

scale in its final form consists of (26) items, and the second tool was a training program of (25) 

sessions; aiming to raise this knowledge need. 

The results showed that all terms of cognitive skills of vocational rehabilitation for people with 

disabilities among private education teachers were at a low level, and the results also showed 

statistically significant differences at the level of (0.01) between the mean scores of private 

education teachers in the level of cognitive skills for vocational rehabilitation of people with 

intellectual disabilities before and after applying the training program in favor of the 

post-application. 

The researcher recommends the importance of strengthening partnership between the Ministry of 

Education and teachers’ preparation institutions to advance training based on need. 

Keywords: cognitive skills, private education teachers, vocational rehabilitation, people with 

intellectual disabilities. 

 المقدمة:

تقود لهذا  أدائيةوجود معلم ذو كفاءة ومهارة معرفية وعلى  المنظومة التعليمية ونقلها نقله نوعية ذات جودةيعتمد ارتقاء       

، هذا على صعيد معلمو التربية العامة واألمر ال يقل بل يزيد أهمية لمعلمي التربية الخاصة، فميدان التربية الخاصة االرتقاء

ولكي  لمهنة تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة؛ وأدائياوالمتمكن معرفياً المعلم المبدع الشغوف لعمله والمعطاء بال حدود، بحاجة إلى 

ضمن معايير  واألدائيةالمعرفية المعلمين  مهاراتالبد من التركيز على رفع  بميدانه  نحقق أهداف التربية الخاصة وننهض 

 0الحالي متطلبات ومتغيرات العصرو
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إلى أهمية تطوير نظم تدريب معلمي التربية الخاصة، سواء ( Crowe & Venuto ,2001) كرو وفينوتو كد كالً منؤوي    

0 تطوير العملية التعليميةلمدركاً للتطورات العالمية المعاصرة ذو كفاءة ونموذجاً في الدولة المتقدمة أو في الدولة النامية ليكون 

وجود اهتمام عالمي كبير يهدف إلى   Council of Exceptional Children (CEC) نمجلس األطفال غير العاديي شيري إذ

في  المهنية ومهاراتهم من خالل تعليم وتدريب معلميهم ورفع كفاياتهم ؛ذوي اإلعاقةمن تحقيق أفضل رعاية وتعليم للطلبة 

 (Children ,20000) جانبيها المعرفي واألدائي

 ه  قع على عاتقية، فهي أوسع وأشمل حيث ياصة ال تقف ضمن حاجز تدريس المهارات األكاديموألن مهام معلم التربية الخ   

التدريب على مهارات ، وة"الوجدانيتنمية المهارات االجتماعية واالنفعالية "العناية بالذات واالستقاللية، ومهارات التدريب على 

 0(Carter,et al., 2013)  وغيره تقرير المصير، والتأهيل المهني

 في نقل وتهيئةخفاق ميدان التربية الخاصة إإلى  (Palmer & Wehmey,2003) بلمر ويهمر كالً من أشاروفي ذات السياق 

على الجانب األكاديمي دون  المعلمينتركيز عللوا ذلك بو ؛مخيبه لآلمال النتائج جاءتوذوي اإلعاقة لمرحلة الرشد؛  الطلبة

والتي تحدد مدى إهمال الجوانب االنتقالية، منها و كاديمية؛األغير  أخرىرد له متطلبات النظر إلى الطالب ذوي اإلعاقة كف

  على عمل واالستمرار به0  هحصولب وانتهاءً بداية بالتقييم  التأهيل المهنيمن خالل برامج لالنتقال لسن الرشد  ه  نجاح

ن جميع الناس لهم قيمتهم، وقادرون على االستقاللية، وحق من ويستمد التأهيل المهني لذوي اإلعاقة فلسفته من االعتقاد بأ       

حقوقهم الدمج في العمل والمجتمع مع غيرهم، وتتضمن هذه الفلسفة التزام بتوفير فرص متساوية لجميع األفراد ذوي اإلعاقة 

قرير مصيره واالعتماد على حق بتالفي الحقوق والخدمات واالمتيازات من باب العدالة والمساواة مع غيرهم، كما تتضمن دعم 

 (6.0.0)الخطيب،واالندماج بالمجتمع مما يساعده على التكيف األقل تقييداً نفسه والحصول على الخدمات في البيئات 

انطالقاً من االستراتيجيات النموذجية التي تعتمد على تغير البيئة والظروف المحيطة بالفرد وتعزيز العالقات التعاونية بين و

والمهنيين واألسر واألفراد ذوي اإلعاقة بدالً من التركيز على تعديل السلوك الفردي يظهر أهمية التحول والتركيز  المعلمين

 (Anderson, et al., 2018المدرسة )على التأهيل المهني منذ سن 

تعتمد على الشمولية لدمج إلى نظرة كلية الطلبة ذوي اإلعاقة الجزئية اتجاه تغيير نظرة معلمي التربية الخاصة هذا يتطلب و

يعتبر العمل جانب رئيسي إذ  0معمل مناسب لقدراتهبإيجاد  لهم لالنتقال لسن الرشد واالستقالليةيتأهالمهارات غير األكاديمية و

جتماعي، اال أثاره إيجابياً على الصعيدعود بل تفقط؛  االقتصاديةإشباع الحاجات وال يعتمد على وجوهري في حياة الفرد، 

 ,Blustein) لسن الرشد ونقل الطلبة ذوي اإلعاقة تهيئةهو مقياس لنجاح البرامج التربوية في و، ذاتيالستقاللي، واالفسي، نال

2008)0 

ونظراً ألهمية العمل لألفراد العاديين فإن هذه األهمية ال تقل لدى األفراد ذوي اإلعاقة بل تزيد نظراً ألن نسبة كبيرة منهم    

لذا يلعب العمل  ها في فترة المدرسة وفترة المراهقة؛بسبب الصعوبات التي يواجهالتعليم اصلة واستكمال غير مستعدين لمو

وقد أشار  (6.600)حسنين، عبئاً على اآلخرين  وافي المجتمع دون أن يكون معلى إيجاد مكان لهاتهم دوراً مهماً في تحسين قدر

راد ذوي اإلعاقة يلعب دوراً كبيراً ورئيسياً في تغير نظرة المجتمع من إلى أن التأهيل المهني وعمل األف( 2..6الشمري )

 األفراد0جابية وتقبل هؤالء يالسلبية إلى اإل
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الدول والهيئات الدولية والمحلية نظراً ألن العنصر البشري العديد من وتشغل قضية التأهيل المهني لذوي اإلعاقة اهتمام        

من هذا المفهوم قام  وانطالقا، واالقتصاديةي تعتمد عليِه الدول في تحقيق التنمية االجتماعية هو أساس تكوين المجتمعات والذ

 الستثمارفي إيجاد أنسب وأفضل الطرق والوسائل العلمية والتربوية والتأهيلية  اإلعاقةفي مجال رعاية وتأهيل ذوي   المعنيين

بدالً من التركيز على نقاط المتوافرة دأ التركيز على نقاط القوة والقدرات القدرات والطاقات المتبقية لدى هؤالء األفراد ، من مب

 ,Israelالضعف والعجز؛ بهدف تحويل هذه القدرات إلى طاقات إيجابية منتجة فعالة وعاملة ومندمجة في المجتمع المحلي )

20090) 

ل المهني لذوي اإلعاقة من خالل سنها لنظام رعاية هيأبالتالمملكة العربية السعودية  بحرصجلياً هذا االهتمام ويظهر        

أن الدولة تكفل حق بوالذي ينص  م ...2/6./62تاريخ ب( 23الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/شؤون المعوقين 

مهني التدريب ال مجال"منها و متنوعة مجاالتلالمختصة وفقاً الجهات من قبل  خدماتبالحصول على عدة ي اإلعاقة وذ فراداأل

للكشف عن  الكافية الفرصةمنحهم ب ،مومؤهالته، همفي األعمال التي تناسب قدرات ذوي اإلعاقة توظيف" والذي يشمل والعمل

أثناء  مرفع مستوى أدائهتسعى المملكة إلى كما  من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، موتمكينه ،ملديهفرة االمتوقدرات ال

 (0...6)نظام رعاية شؤون المعوقين، والمتابعة المستمرة بعد التوظيف مهني المناسبال العمل عن طريق التدريب

تلقائياً، إال من خالل برامج تدريبية وتأهيلية مخططة ومنظمة وهذا بدوره حدث تالتأهيل ال من الجدير بالذكر فإن عملية و

  0ن ذوي اإلعاقةالعملي لتدريب وتأهيل طلبتهم مويمتلكون الجانب المعرفي  ونمعلميتطلب 

 مشكلة الدراسة:

اهتماماً بالغاً بحقوق األفراد ذوي اإلعاقة واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم والبرامج التي يحتاجونها؛ لذا المملكة أولت   

 تحقيقاً لرؤيةتعمل المملكة بكافة شرائح مجتمعها على دمج األفراد ذوي اإلعاقة ضمن جميع خططها التنموية الوطنية تماشياً و

على وتنص ، كما تعمل على معالجة كل الصعوبات التي تعترضها سعياً للوصول إلى التنمية االقتصادية الحديثة، ".6.2"

تمكين األفراد ذوي اإلعاقة " بالحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقالليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فّعالة 

وزارة التعليم،  ؛.6.2األدوات والتسهيالت التي تساعدهم على تحقيق النجاح")رؤية المملكة في المجتمع وإمدادهم بكافة 

6.020) 

وبناًء على جهود وزارة التعليم التي تسعى إلى الرقي  .6.2وبناء على ما سبق وضمن التوجهات الحديثة لتحقيق رؤية     

ها ومن ،هـ0116 ةالدراسي الفكرية للعاملخاصة بإعداد مناهج للتربية اإلدارة العامة للتربية اقامت والتقدم في منظومة التعليم 

فريق إعداد  كرئيس ةالباحثمن طبيعة عمل و ؛المرحلة الثانويةالذي يغطي الثالث سنوات التأهيلية في  المهنية منهاج التربية

مراحله التسلسلية تأهيل المهني ومكوناته وعن برامج الالمعلومات المعرفية منهاج التربية المهنية، فقد لوحظ قصوراً واضحاً ب

 ، وآلية توظيفه

التربية بمعلم ومعلمة  (.2)على دراسة استطالعية إلى عمل بداية المتكررة عمدت الباحثة كثرة االستفسارات وبناء على 

، مما ي لذوي اإلعاقةالمعرفية التي يمتلكها معلمي التربية الخاصة حول التأهيل المهن مهاراتالخاصة بهدف التعرف على ال

 0المستحدثةوفقاً للمناهج  التعليمي دائياأل الجانببمن قصور  بالتالي عليهترتب يوما الجانب المعرفي لوحظ قصوراً ب

http://www.ajrsp.com/


م 0202-8-5: اإلصدار تأريخ|  والعشرون الثامن اإلصدار|  العلمي والنشر اثلألبح األكاديمية المجلة  

  

 
   www.ajrsp.com                                                         110 

ISSN: 2706-6495 

فالبد من تحديث معلوماته باستمرار وإعداده المعلم هو أحد أهم العناصر الفعالة في مشروع إصالح المنظومة التربوية وبما أن   

 ؛ محافظة،2..6)يعقوب، دراسة السابقة ومنها غالبية الدراسات  تأكدكما 0 (2..6 ي متخصص )مرعي،إعداد تربو

بأن المعلم الجيد هو القادر على التغيير الجوهري في أدواره  0(6.02، والزهراني ؛2..6 الحرايشة والنوباني، ؛2..6

ي للتدريب المستمر نظرياً وعملياً للمستجدات التربوية الوظيفية بما يتطلبه حداثة العصر وطرازه التعليم الحديث والساع

(International Labour Organization, 2013 0   ومن هذا المنطلق سعت الدراسة الحالية)على األسئلة التالية لإلجابة: 

 العربية السعودية؟ تأهيل المهني لذوي اإلعاقة لدى معلمي التربية الخاصة في المملكةل/  ما مستوى المهارات المعرفية ل0

(  بين متوسط درجات معلمي التربية الخاصة في 05.0هل ت وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )/ 6

 قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي؟الفكرية مستوى المهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة 

 

 :أهداف الدراسة

المهارات المعرفية لتأهيل المهني لذوي اإلعاقة لدى معلمي التربية الخاصة في المملكة العربية  مستوى التعرف على -1

 السعودية0

 الفكرية مستوى المهارات المعرفية لتأهيل المهني لذوي اإلعاقةفي رفع  البرنامج التدريبي المقترحفاعلية  التحقق من -2

 التدريبي0ية التي خضعت للبرنامج التجريب للمجموعةالخاصة  معلمي التربيةلدى 

 

 أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية:

 0األهمية النظرية -

المعرفية لمعلمي التربية الخاصة  مهاراتبرفع المواكبة التوجهات الحديثة إلدارة التعليم الخاص في وزارة التعليم  -0

ضمن برامج ذوي  استحداثهالذي تم  ةنيفي التأهيل المهني لذوي اإلعاقة، لتحقيق متطلبات منهاج التربية المه

 ة واإلعاقات المتعددة0 الفكري اإلعاقة

، عنى بالتأهيل المهنيالتي ت  والعملية المقررات النظرية إثراء إعادة النظر في برامج إعداد معلم التربية الخاصة و -6

وعدم تأهلية )الثانوية( لمرحلة الل ومراكز التربية الخاصةالمدارس وتوسيع دائرة التدريب الميداني لتشمل 

 0لقلة عددها مقارنة بعدد ذوي اإلعاقة وذلك ؛مراكز التأهيل وإعادة التأهيل المهنيعلى  االقتصار

التعليمي النظري  تدريس الجانب األكاديمي على اقتصارهمإعادة النظر في أدوار معلمي التربية الخاصة وعدم  -2

 فقط0

للتأهيل المهني  تطبيقيةو ،يةاحثين والمهتمين للعمل على برامج تدريبية عملتسهم هذه الدراسة في فتح أفاق جديدة للب -1

تساهم في نجاح تدريس معلمي التربية الخاصة للمواد الدراسية المطوحة للسنوات التأهيلي  الفكرية لذوي اإلعاقة

 0من قبل الوزارة
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 .األهمية التطبيقية - 

معلمي التربية  امتالكللكشف عن مدى  متع بدالالت صدق وثباتتتأداة من إعداد الباحثة  توفر الدراسة الحالية -0

 0 جانب المعرفي للتأهيل المهني لذوي اإلعاقةالخاصة ل

معلمي التربية  مما يساعد الفكرية توفر الدراسة الحالية برنامج تدريبي معرفي للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة -6

 0 وأبعاده والتسلسل القائم عليه وآلية تطبيقه هنيلتأهيل الملمنظومة اتكوين صورة شمولية الخاصة على 

كفاءة معلمي التربية الخاصة في الجانب المعرفي لتأهيل المهني لطلبتهم  لرفع ورش تدريبيةلعلمي  محتوى توفير -2

 ذوي اإلعاقة قبل االنتقال للجانب التطبيقي العملي0

 

 حدود الدراسة:

معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المعرفية لدى  مهاراتيبي لرفع الفاعلية برنامج تدر تحديد  .الحدود الموضوعية -

 0المهني للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بالمملكة العربية السعودية

 اقتصرت الدراسة الحالية على معلمي التربية الخاصة0  .الحدود البشرية -

المملكة العربية السعودية  الدراسة الحالية معلمي التربية الخاصة على مستوى تشمل .مكانيةالحدود ال -

   محافظاتها0ب

 م6.60/هـ0116تم تطبيق الدراسة الحالية في العام الجامعي   .الحدود الزمنية -

 

 :مصطلحات الدراسة

قياس أثر عامل أو مجموعة من العوامل المستقلة على عامل أو مجموعة من ي قصد بها و (.Effectivenessفاعليَّة ) -

مقدار التحسن والتطور الذي ت مثل الفاعلية : بهذه الدراسة إجرائيًاوتعرف 0 (6.00والنجار، شحاتة التابعة )العوامل 

 طلبتهم منالمعرفية لدى معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المهني لمهارات لرفع ال يتركه البرنامج التدريبي المقترح

 0ر البعديعلى االختبا المجموعة التجريبية درجةوفقاً ل الفكرية،ذوي اإلعاقة 

 

هو مجموعة من اإلجراءات التدريبية المخطط لها بعناية والتي تهدف  .(Training Program) البرنامج التدريبي -

 ،تدريبيةوسائل  ،وأساليب، وأنشطة ،ومحتوى ،وتتكون من أهدف للمعلم،إلى اكساب وتنمية المهارات التدريسية 

 ورفع ة من الجلسات التدريبية المخطط لها بعناية، بهدف تحسينمجموع: إجرائياً ويعرف  (6.0.0 )المطرفي، وتقويم

 الفكرية0 ذوي اإلعاقة من معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المهني لطلبتهملمعرفة الالكفايات 

 

 واالتجاهات التي يمتلكها المعلم المعلومات والقدرات هي مجموعة من .(Cognitive Skills)المعرفية  مهاراتال -

 Mathelitsh ,2013).وتقويمها ) ،وتنفيذها، للتخطيط للعملية التعليمية والالزمة للقدرة على العملالضرورية 

البدء بتدريس  الخاصة قبلالتي ينبغي أن يلم بها معلمي التربية  ،واالتجاهات مجموعة من المعلومات: إجرائياً وتعرف 

 0 الفكرية لذوي اإلعاقة ةمادة التربية المهني
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أكاديمياً على شهادة جامعية  الحاصلينالمعلمون  0(Special Education Teachers)  ية الخاصةمعلمي الترب - 

مباشر )وزارة المعارف، األمانة العامة للتربية بشكل في التربية الخاصة، ويشاركون في تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة 

ى رأس العمل والحاصلين على إجازة علمية المعلمون والمعلمات المتواجدين عل :إجرائياويعرفون  (00..6الخاصة، 

في المرحلة التأهيلية )الثانوي( لمنهاج التربية المهنية، بمدارس ومعاهد  فكريةلتدريس وتدريب الطلبة ذوي اإلعاقة ال

 0لوزارة التعليمالتربية الخاصة المعتمدة 

 

 متناسقة تسعى إلى استثمارو وشاملة، ،عملية ديناميكية متكاملة .(Vocational Rehabilitation) التأهيل المهني -

بدرجة تحقق له التوافق  باستقالليةأنسب المهارات المهنية؛ ليتمكن من العيش  الكتسابذوي اإلعاقة المتبقية لقدرات ال

وتستمر إلى أن من عملية تشخيص اإلعاقة عملية منظمة وشاملة تبدأ : إجرائياً ويعرف 0 (6.02)الزارع،  االجتماعي

وبين سواء الطبية، والنفسية، واالجتماعية، والتربوية، والمهنية؛  لذوي اإلعاقةالمتوافرة توازن بين القدرات تحقق ال

  االقتصادية0وبالتالي تحقيق االستقاللية  متطلبات المهنة للحصول على عمل وضمان استمرارية فيه

 

 Americanريكية لإلعاقات العقلية والنمائية تعرفها الجمعية األم .(Intellectual Disability) اإلعاقة الفكرية -

Association on Intellect and Developmental Disabilities (AAIDD,2021):  بأنها قصور وعجز

واالجتماعية،  ،والعملية ،واضح في كل من األداء العقلي، ومهارات السلوك التكيفي التي تظهر في المهارات المعرفية

 مدارسالهم الطلبة الملتحقين في  إجرائياً:ويعرفون  اقة قبل عمر الثانية والعشرين عاما0ًبشرط أن تظهر هذه اإلع

ومعاهد التربية الفكرية في المرحلة التأهيلية )الثانوية(، والذين تم تشخيصهم من قبل الجهات الرسمية  الحكومية

الخدمات التعليمية والتأهيلية والتدريس على  والمعتمدة بأنهم من ذوي اإلعاقة الفكرية، وبالتالي هم المؤهلين لتلقي

 منهاج التربية المهنية0

 

 اإلطار النظري:

الطلبة ذوي اإلعاقة عن غيرهم  اختالفها عملية إعداد معلمي التربية الخاصة العديد من التحديات ومن أبرزتعتري           

التركيز حيث أن  المعلمين المعرفية واألدائية،مهارات والبد من إعداد وتطوير كفايات نجاح اللضمان وخصوصية إعاقتهم، و

اهتمام وزارة التعليم بتطوير لن يفي بالغرض ما لم يكن المعلم على رأس هذا التطوير0 وظهر جلياً ب المناهجتطوير على 

يير الوطنية األكاديمية بكفاءة المعلمين وإعدادهم ضمن المعا االرتقاءبهدف ، بورش ودورات تدريبية للمعلمينلحاقها المناهج وإ

 (6.03والمهنية )النهدي، 

تقديم أفضل الممارسات التربوية والتعليمية للطلبة لالتربية الخاصة  ومعلمحتى يتمكن ( Israel, 2009زرايل )ليشير و        

بة ذوي لمساعدة الطل، في الوقت الحاضر المتالك المعرفة النظرية واألدائية استعدادالبد من أن يكونوا أكثر  ؛ذوي اإلعاقة

 0برامج التأهيل المهنيمن خالل بعد المدرسة  اإلعاقة باالنتقال الناجح لمرحلة ما
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قدرات كل طالب بما وفقا  لمعلم "توفير البرامج االنتقالية بأن على الورد في الدليل التنظيمي للتربية الخاصة بالمملكة كما   

 0(2، ص 6.02)وزارة التعليم،  لحياة العامة والعيش باستقاللية"يضمن تحقيق انتقالهم بشكل سهل وميسر إلى ا

( ضمن 0222في عام ) International Labor Organization(ILO)الدولية منظمة العمل  تقامومن الجدير بالذكر    

جيه والتدريب نص على ضرورة توفير خدمات التويتعريف خاص بالتأهيل المهني لذوي اإلعاقة و بإصدار( 22التوصية رقم )

المهني لألفراد ذوي اإلعاقة بهدف حصولهم على فرص عمل مناسبة لقدراتهم تحقق لهم التمكين المجتمعي واالستقاللية 

  (20..6للمجتمع )الزعمط،  واالنتماء االقتصادية

 

التي تسعى ككل بتمكين الفرد والمتتابعة من الخدمات المنظمة  متسلسلةعملية على التأهيل المهني لذوي اإلعاقة كما يعتمد     

مساعدة الفرد للكشف عن بهدف ، (6.02)الزارع،  ذوي اإلعاقة للوصول إلى قرارات مصيرية وحاسمة بشأن مستقبله المهني

بما يعود بالفائدة على أو وظيفة بالقدرات المتبقية قدر اإلمكان في عملية التعليم والتدريب على مهنة أو عمل  واالستعانةقدراته 

 0  وعلى مجتمعهذا الفرد ه

 

تحقيق الكفاية االقتصادية، واالجتماعية بمن برامج التأهيل المهني لذوي اإلعاقة  النهائي الهدفي مثل ما سبق بناء على و     

الحصول على عمل سواء كان مهنة أو حرفة أو وظيفة وضمان االستمرار فيه، وكلما من خالل وتقرير المصير وتحقيق الذات، 

برامج التأهيل المهني لذوي اإلعاقة تشتمل على عملية المتابعة ومساعدة لضمان التكيف مع المستجدات واالستمرار في  كانت

 0(6.02هوساوي، ) كلما كانت هذه البرامج أنجحالعمل 

 

عملية ث أن حي والمجتمع ،وأسرته ،ذوي اإلعاقةمن الفرد  تظهر أهمية التأهيل المهني في ثالث جوانب رئيسية وهيو     

 سوسنوي، من ذلك كالً على ، وأكد لذوي اإلعاقة أثر إيجابي على المجاالت النمائيةبالتوظيف لها  المنتهيةالتأهيل المهني 

إلى أن توفير والذين أشاروا أسر ذوي اإلعاقة دراسته على من خالل  (Sosnowy, et al., 2018)وشاتوك  ،سيلفرمان 

فقط، وإنما ساهم بشكل كبير برفع مستوى تقدير الذات وبالتالي االندماج  االقتصاديالستقالل فرص العمل ألبنائهم لم يحقق ا

المجتمعي لألسر وجعلهم أقل خوفاً وقلقاً على مستقبل أبنائهم، وهذا ما أكده األفراد ذوي اإلعاقة من مزايا التأهيل المهني 

  0 أكثر قدرة على تقرير مصيرهم وتحقيق أهدافهم التي يسعون إليهاوجعلهم  االقتصاديوالعمل والتشغيل إذ حقق لهم االستقالل 

 

الحصول على بهدف وتدريبهم مهنياً  تأهيلهم( على أهمية تشغيل األفراد ذوي اإلعاقة بعد 6.02، هوساويكما أشار )        

لتأهيل المهني المسبق ليؤهله  التدريب واهم إال من خالل وظيفة واالستمرار بها من خالل المتابعة0 وال يمكن الوصول ب

مفهومهم لذواتهم ومهارات تقرير مصيرهم وتقديم  حياة هؤالء األفراد ومن حولهم وعلى مما له أثاراً إيجابية علىللوظيفة؛ 

 0(White, et al., 2018)مساهمة إيجابية في المجتمع 

إيجاد التوازن بهدف ذا الفرد والبيئة التي يعيش بها، ة من التفاعالت المستمرة بين شخصية هلحياة الفرد سلست مثل و        

 صحتهالجسمية، والنفسية، واالجتماعية وبين ما تتصف به ظروف البيئة من صفات تؤثر في مجاالته النمائية والتوافق بين 

، ذا االختالل بمفرده  بدرجة تعيق الفرد على أن يواجه هالبيئي التوافق  في حال اختاللمع اآلخرين، وه نفسية وطريقة تعاملال
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مساعدة الفرد إلى يهدف التأهيل المهني وبالتالي  (6.020إلى خدمات وبرامج تساعده  إلعادة التكيف )الزارع، تتشكل الحاجة  

 (6.020الزارع،) بشكل ملحوظتحسين مع مجتمعه  و االندماجعلى إعادة التكيف و

ة لذوي برامج التأهيل المهني المقدم هني لذوي اإلعاقة من خالل مساهمةلمجتمع فتظهر أهمية التأهيل المفيما يتعلق باو      

برامج وتوظيف تطبيق هذه التوفره في حال دفعة قوية في عجلة التنمية الوطنية وذلك نظراً للمردود االقتصادي الذي باإلعاقة 

أي أن ( 0-2هيل المهني لذوي اإلعاقة هي )( أن نسبة التكلفة الناتجة عن التأ2..6والخطيب ) يحيث أكد الحديد ،ذوي اإلعاقة

، والذي ال دوالرات على المجتمع المحلي (2)د المادي له ئيتم صرفه على التأهيل المهني لذوي اإلعاقة يكون العاواحد دوالر 

طاقات ليقتصر على استثمار قدرات األفراد ذوي اإلعاقة فحسب بل يتعداها إلى توفير األيدي العاملة من جهة، وتوجيه ا

 ( حيث أشارت إلى أن العمل الحرفي6.60نتائج دراسة رشد ) ما لخصتهوهذا   0ىآخرالمعطلة وزيادة الدخل من جهة 

 ،لهذا الفرد وبالتالي رفع القيمة الذاتية يةعمل واإلنتاجلل( من تعليم الفرد ذوي اإلعاقة قيمة %22يساهم بنسبة ) والتأهيل المهني

المهني  التأهيلوأضافت بأن  ،التأهيل المهنيإلعاقة تمكنوا من التغلب على أثار اإلعاقة بفضل ( من ذوي ا%2202) نسبة وأن

للفرد ذوي  المادية يةسراألحتياجات اال من  (%2602نسبة )توفير دخل ثابت للفرد ذوي اإلعاقة يغطي ب يساهم والعمل الحرفي 

(، وأخيراً ال ننسى دور الذي يقوم به %2202بما هو مفيد بنسبة )، كما يساعد التأهيل المهني في شغل أوقات الفراغ اإلعاقة

(%23التأهيل المهني من تنمية العمل بروح الجماعة بنسبة )  

 

ذوي  يزال هذا وال، مجتمع ألي( من الحجم الكلي %.6إلى  %.0ذا ما تم النظر إلى حجم مشكلة اإلعاقة والتي قد تزيد عن )

وغير  ةلجة أعلى من المتوسطة مقارنه بأقرانهم من العاديين وفي هذه النسبة هدر قوة عاملة هائيعانون من البطالة بدراإلعاقة 

0 (6.02) هالل، ةمستثمر  

 

( 2011 منظمة الصحة العالمية،توقعات منظمة الصحة العالمية )وتظهر أهمية التأهيل المهني لذوي اإلعاقة من كما         

لحاالت الصحية طبيعية عاقة سوف تزيد في جميع أنحاء العالم وهذا نتيجة ذوي اإل رادفإلى أن عدد ونسبة األوالتي تشير 

من  %.2وعلى وجه الخصوص بأن  وحوادث العمل وغيرها0 التي يشهدها العصر الحالي، وحوادث تقدم التكنولوجيا، المزمنة

ي زيادة الضغط االجتماعي واالقتصادي على هذه ؛ بالتالالتي يرتفع بها نسبة البطالة في الدول الناميةيعيشون ذوي اإلعاقة 

 الدول أذا لم تنهض بس بل التأهيل المهني لذوي اإلعاقة0

 

 التأهيل المهني لذوي اإلعاقة: مراحل

توفير معلومات شاملة طبية، نفسية، اجتماعية،  وتتطلب :Vocational Evaluation))  أوالً: مرحلة التقييم المهني

اته ره للمهن المناسبة وتطوير قدهبهدف مساعدته في توجي، ميول واالتجاهات المهنية للفرد ذوي اإلعاقة مومهنية لتقييتربوية، 

 0(.6.0 )الخطيب، تيسير دخول ذوي اإلعاقة إلى عالم العمل واالستمرار فيهو ، المهنية

صة والتي تهدف إلى تنمية المهارات وتًمثل المرحلة النهائية من مراحل التربية الخا(: Pre Vocationalالتهيئة ) ثانياً:

 المهنية البسيطة األولية الالزمة ألية مهنة، مع التدريب المكثف عليها الحقاً، 
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باإلضافة إلى تنمية مهارات عادات العمل وحب العمل ومهارات احترام الوقت والمحافظة على أدوات العمل وتنظيمها      

  (6.060ساسية من قراءة وكتابة وحساب )المصري،وقواعد السالمة والمهارات األكاديمية األ

تهدف إذ ، بأن مرحلة التهيئة المهنية تتكون من ثالث مراحل (Larsson & Gard, 2003) الرسون وجارد وقد أشار   

، نهاعامة عمع تشكيل فكرة مهن جميع الالمهارات األساسية ل إكسابتليها و، االجتماعيةالمهارات  إكسابالمرحلة األولى إلى 

 من المرحلة الثانية0 قد بدأت التهيئة على مهن محددة وانتهاء ب

وت عبر عن المساعدة التي تقدم لألفراد ذوي اإلعاقة بهدف حل مشكلة  (:Vocational Guidance) ثالثاً: التوجيه المهني

عليها لبات المهنة المراد التدريب اختيار المهن التي تتناسب مع قدراتهم المتبقية واستعداداتهم وميولهم المهني، وبين متط

تعمل بأشكالها المختلفة على تمكين  المهنية التي( إلى التوجيه المهني بالخبرات 2..6(0 ويشير )القريوتي، 2..6الزعمط،)

األفراد ذوي اإلعاقة من اكتشاف مجاالت اهتماماتهم ونقاط القوة والضعف لديهم مما يساعدهم في تحديد أهدافهم المهنية، 

 واالهتمامات0وتعتبر موجه لتقديم التدريب العملي بشكل مباشر ضمن األعمال المناسبة لهذه القدرات 

أحد  يفه والناجح،ذوي اإلعاقة للعمل المناسب األفراد إلى إعداد  يهدف: (Vocational Training)التدريب المهني رابعاً: 

ويتم هذا التدريب بناء  (20..6 )الزارع، عمل وضمان االستمرار بهالوسائل المهمة والفعالة للوصول بالفرد ذوي اإلعاقة لل

مؤهلين للتدريب فراد جميع األماكن التي يتوفر بها أعلى التدريب يمتد على نوع ودرجة اإلعاقة والقدرات المتبقية لدى الفرد، و

 0(2..6)الزعمط،  وأماكن أمنة وموفره لمستلزمات نوع المهنة التي يتم التدريب عليها

حصيلة عملية التأهيل المهني والهدف النهائي منه وله عدة  ويم ثل: (Vocational Placement) المهني التشغيلخامساً: 

)الزارع، " التشغيل المحمي، والمنزليالعمل ، التعاونيالعمل ، الذاتيالعمل ، التشغيل في سوق العمل المفتوحتتمثل بـــ "أشكال 

 0(3..6؛ السرطاوي،6.02

ال يتحقق االستمرار بالعمل دون عملية المتابعة التي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة : (Follow - up) المتابعة: سادساً 

وبين أفراد المجتمع المحلي هم ذوي اإلعاقة للتكيف مع بيئة العمل ومستجداتها والشعور بالرضا، وخلق االحترام المتبادل بينل

 0(6.01)القريوتي،  ن ومنتجين في هذا المجتمعباعتبارهم أفراداً مشاركين وفعالي

قياس مدى نجاح األفراد ذوي اإلعاقة في ميدان الوظيفة والبيئة الحقيقة للوظيفة إذ من الصعب بو تبرز أهمية هذه المرحلة 

على بيئات العمل  مفتعلة ثم تعميم نتائج هذا القياس افتراضيةهؤالء األفراد في بيئات  ىقياس مدى توفر المهارات الوظيفية لد

من  فراد ذوي اإلعاقةأثناء العمل، مما يسمح لأل بيئات  حقيقةمن األفضل أن يكون هناك دعم وتدريب مستمر في  إذالواقعية، 

، ، والقيود الزمنيةومستجدات أنظمة العملزمالء العمل،  تقبل ومعاملةكالالتي قد تعيق تكيفهم المتغيرات الخارجية  مواجهة

 0(Seaman & Cannella-Malone, 2016) يرهاوالضوضاء وغ

الدول في تطبيق خدمات التأهيل المهني ضمن معظم العديد من الصعوبات والمعيقات التي تواجه  وال يختلف اثنان بأن هناك

 :(OReilly,2003؛ 2..6؛الدعى،6.02)الزارع، ، ومنهاالمعايير الدولية
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نظرة الفرد ذوي أن ، كما ذوي اإلعاقة األفرادسلبية اتجاه تجاهات اصعوبات تتعلق بالمجتمع المحلي وما يحمله من  -1 

اإلعاقة لنفسه وضعف البرامج المقدمة وعدم اكتمال خدمات التأهيل المهني له مما يجعله يكون نظره سلبية اتجاه 

 ذاته واتجاه هذه البرامج0

برامج تنموية سنوية تناسب السوق التخطيط لقصور عملية ، والمنصوص عليهاالقوانين والتشريعات عدم تطبيق  -2

 المحلي ومستجداته لعملية التأهيل المهني على المهن المطلوبة في المجتمع المحلي0

للعمل مع هذه الفئات للخروج بنتائج إيجابية وتحقيق أهداف  وأدائيافر الكوادر المؤهلة والمدربة معرفياً اتوقلة  -3

مجتمع المحلي وتقليل فرص ذوي اإلعاقة وخاصة غير المؤهلين مهنياً البطالة في الزيادة ، وعملية التأهيل المهني

 للحصول على عمل0

عاقة عملية مكلفة تحتاج إلى توفير أدوات وأشخاص عملية التأهيل المهني لذوي اإلحيث أن االقتصادي  وضعال -4

 ق العمل0مؤهلين ومتدربين وتسهيالت بيئية ومناهج بأسس معيارية تراجع وتحدث باستمرار تناسب سو

 توسع، وصعوبة الفر البرامج التأهيلية النظرية والتطبيقية والتي تغطي كافة مراحل التأهيل المهني ومجاالته  اتوقلة  -5

تقديم خدمات وبرامج التأهيل المهني لتشمل وتغطي أكبر عدد من ذوي اإلعاقة، وتوفير برامج خاصة تفي في 

  بتغطية احتياجاتهم

 

( إلى أن نجاح برنامج التأهيل 2..6القريوتي ) الصعوبات ولضمان نجاح برامج التأهيل المهني أشار وللتغلب على هذه       

والبد من توفير بدائل متعددة من الخبرات المهنية من خالل التعليم بالتوجيه المباشر من قبل المعلمين  ؛المهني يبدأ من المدرسة

 إنشاء النوادي المهنية في المدرسة وأ، في البيئة الطبيعيةالتدريب العملي  وأ، لعملا الزيارات الميدانية ألماكنمن  للطلبة، أو

والمشاركة في أداء األعمال، وال بد من تعاون جميع األطراف مع معلمي التربية الخاصة لتحقيق هذه األهداف بما في ذلك 

  المحلي0أصحاب العمل ومؤسسات المجتمع 

 الدراسات السابقة:

المقدمة البرامج والخدمات  Bradshaw, Tennant & Lydiatt (2004)  من برادشو وتينانت وليدياتة كالً تناولت دراس

هدف تطوير برامج إعداد المعلمين وقياس مدى توفر المهارات بفي دولة اإلمارات العربية المتحدة  لذوي اإلعاقة الفكرية

ة ذوي اإلعاقة الفكرية وتدريبهم والقدرة على تدريسهم، وأسفرت تشخيص الطلبمن الالزمة التي يمتلكها معلمي اإلعاقة الفكرية 

حاجتهم إلى التدريب أثناء الخدمة لرفع كفاءتهم في تشخيص وتدريب وتعليم ذوي اإلعاقة الفكرية ون معلميالنتائج عن حاجة ال

 الفعالة والحديثة0 يبوالتدر التدريسالتشخيص أساليب  استخدامفي تهم باستمرار اتطوير كفاءلدريبية ترامج إلى ب

على مخرجات برنامج  Beveridge & Fabian (2007) كالً من بيفيريدج وفابيان ركزت دراسةوفي سياق المخرجات 

من ذوي اإلعاقة ممن أنهوا برامج التأهيل المهني  (030)0 على عينة بلغ قوامها والية ميرالند األمريكيةبالتأهيل المهني 

حرص  ، وأظهرت النتائج مدىالتأهيل المهنيعلى مدربين المشرفين المستشارين والمن  (002)و ،وحصلوا على وظائف

نه من المشاركة في وضع األهداف الخاصة بخطة يتمك، وبدقةها ي التأهيل المهني على تقييم قدرات ذوي اإلعاقة وتحليليأخصائ

 وخاصة فيما يتعلق بالحصول على مهنة أو عمل0 ،التأهيل المهني الفردية
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بناء نموذج للمعايير الدولية للتأهيل المهني للمعاقين ومدى انطباقها تها على ( بدراس2..6الدعي ) سعتومن منحنى المعايير  

، العاملين والمتدربين من ذوي اإلعاقة، والمسئولين من (001)على عينة قوامها على مراكز التأهيل المهني للمعاقين بالكويت، 

عدم توفر الميزانيات كأهم المعيقات ، مع اإلشارة إلى تطبيق المعايير الدولية للتأهيل المهني انخفاض عن نتائج الوأسفرت 

نقص البرامج الوطنية والمؤسسات الهادفة إلى تأهيل ذوي اإلعاقة وندرة الكوادر المؤهلة ، المالية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة

 0لهمتأهيالً مناسباً للعمل على التأهيل المهني 

قبل المهنية  على البرامج ما  ) Sajjad, Joubish & Khurram.6.0)سجاد وجوبيش وخرام ركزت دراسة كل من ا وهذ

من المدارس توفر دورات لبرامج  (%20)أن إلى  نتائجالأشارت ، ومدرسة (62)على عينة بلغ قوامها  كراتشي0والمهنية في 

هذه النسب أن و، (%20) بنسبةس كانت تقدم الدورات والتدريب المهني وعدد قليل من المدارما قبل المهنية لذوي اإلعاقة، 

كما أظهرت بأن  ،بمتطلبات سوق العمللها عالقة ال قبل المهني و ما على برامج إلى موارد أقل للتدريب للحاجة مؤشر

تي من الممكن التحاق عدم وجود سجالت حول أماكن العمل المع  محتواها،بمنهاج معياري المقدمة ال ترجع إلى الدورات 

 ،المهارات التي قدمت لهمكانت تمثل وظائف الحاصلين على نسبة الطلبة أن كما 0 الخريجين بها

0 وبالتالي االفتقار إلى لم يحصلوا على فرص وظيفيةالمتعلمة وبالتالي ال تعكس المهارات األخرى الموظفة نسبة بالمقابل الو 

عدم توفر أعداد كافية كما أظهرت قبل التأهيل المهني وبرامج التأهيل المهني،  قبل برامج ما للطلبةالمقدم نفسي التأهيل برامج ال

 لتقديم هذه البرامج التدريبية0 المهنيين المدربينمن المعلمين 

لتعرف على فاعلية مراكز ل( 6.06البوني وموسى )دراسة  وألن التأهيل المهني مرتبط بالتأهيل النفسي واالجتماعي سعت

الكوادر المؤهلة  ، ومدى توفرواجتماعياً  هيالً مهنياً ونفسياً أالخرطوم في تأهيل ذوي اإلعاقة الذهنية ت حليةتربية الخاصة بمال

والفني، وأسفرت  اإلداري( عامالً في المراكز من الكادر 22عينة مكونة من ) 0 علىالمراكز والمشكالت التي تعيق مسيرتهاب

 متوسطة0بدرجة  واجتماعياً  عمل على تقديم تأهيالً مهنيا بدرجة منخفضة، وتأهيالً نفسياً أن مراكز التربية الخاصة تب

مدى تقديم الخدمات االنتقالية في المؤسسات التعليمية للتالميذ ذوي  بعنوان( دراسة 6.06أجرى القريني )ولتقييم الخدمات  

 سفرت، وأمتعددي العوق في معاهدممن يعملون داريين إمين وعلم( عامالً من 22) من عينة الدراسةتكونت اإلعاقات المتعددة، 

الخدمات  الطلبة لتلقيالمتمثلة بـــ "تقييم أداء  قصور واضح في تقديم الخدمات االنتقالية في جميع المجاالتعن نتائج ال

 0االنتقالية، إعداد الخطة االنتقالية وتنفيذها، فاعلية الخطة االنتقالية

( على معوقات التأهيل المهني للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر مدربي التأهيل 6.02ركزت دراسة هوساوي )

( مدرباً للتأهيل المهني، وأسفرت النتائج عن قلة توفر المدرب واألخصائي .0المهني بمدينة الرياض0 على عينة قوامها )

ريب المهني لذوي اإلعاقة في المرتبة الثانية من ضمن أهم الكفء وعدم امتالكهم المهارات والكفايات الالزمة للعمل على التد

 معيقات التأهيل المهني للطلبة ذوي اإلعاقة0

( بدراسة فاعلية برنامج تدريبي مهني قائم على تدريب المهارات 6.02قام كالً من السرطاوي والمهيري والناطور )و

( طالب لكل من المجموعة التجريبية .0نت عينة الدراسة من )تكو 0لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية في مرحلة التأهيل المهني

 0والمجموعة الضابطة
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تعميم منهاج التأهيل المهني القائم على المهارات على مراكز مع أسفرت النتائج إلى وجود فروق لصالح المجموعة التجريبية و  

ع الجوانب الشخصية واالجتماعية وتقديم جزء من وأقسام التأهيل المهني لذوي اإلعاقة الفكرية وتوسيع البرامج لتشمل جمي

 البرنامج في بيئة عمل فعلية0

تكونت عينة الدراسة من 0 ( تقويم برامج التأهيل المهني للمعوقين من وجهة نظر العاملين بها6.02حمادي )تناولت دراسة كما 

 ،والتوجيه واإلرشاد ،التقييم المهني مرحلة"توفير شروط درجات منخفضة في وكشفت النتائج عن عامالً وعاملة،  (22)

النظري  اإلطاركما أشارت إلى وجود فجوة بين  "0وأخيراً مرحلة المتابعة، التشغيل، ووالتدريب المهني ،والتهيئة المهنية

للترتيب الصحيح لهذه  مراعاةعملية التأهيل المهني دون  وتطبيق مراحلباألدب السابق وبين التطبيق على أرض الواقع 

 لعملية0ا

مدينة الرياض ب( عوامل االنتقال الناجح لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة من المدرسة إلى العمل، 6.02الدوسري )تناول  

وهي: الخطة االنتقالية الفردية، المهارات األكاديمية، المهارات االجتماعية، رئيسية  سبعة عوامل0 لقياس ( معلًما22على )

ارات تقرير المصير، مشاركة األسرة، والتعاون من الجهات المجتمعية، وتوصل إلى أن الخطة االنتقالية التدريب المهني، مه

 هي أول عامل يجب توفره، يليها التدريب المهني وتقرير المصير، وكانت المهارات األكاديمية في الترتيب األخير0  

من وجهة نظر زمالئهم ألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة معيقات نجاح تشغيل ا آخرىاسة ربد (6.02الدوسري ) كما تناول

قصور عن ، وأسفرت النتائج مع ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطةمن العاملين ( 12عينة مكونة من )على 0 مدينة الخرجببالعمل 

غيلهم وذلك لنقص واضح في مهارات وخبرات العمل لدى األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية هو العائق األساسي والرئيسي لتش

 ،نقص المهارات االجتماعية واألكاديمية األساسية، مع التدريب والتأهيل المهني الذي يتلقونه في المرحلة المتوسطة والثانوية

تتناسب ذوي اإلعاقة الفكرية لمهارات مهنية  إكساببهتمام 0 وهذا يتطلب االوعدم تفعيل القوانين والتشريعات التي تدعم تشغيلهم

 تهم وميولهم وفق خطط مدروسة وبرامج مطورة للوصول بهم ألفضل مستوى من الكفاءة المهنية0قدراو

البرامج التربوية الفردية للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية باستخدام الخطط االنتقالية آلية  التعرف على (6.03القحطاني ) وسعت

( معلمة 6.1معهًدا، شارك في تطبيق األداة ) (12)عددها لبالغ امعاهد التربية الفكرية على المملكة العربية السعودية، ب

قصور في تحديد رغبات وحاجات الطالبات مع أن مستوى تطبيق الخطط االنتقالية كان متوسطًا، ب نتائجكشفت الوإدارية، و

مشاركة فريق العمل ي ، وتدنوقصور في تحديد أهداف التأهيل المهني واألكاديمي ،واألسر في وضع أهداف الخطة االنتقالية

 0والجهات الداعمة

0 من خالل علية برامج التأهيل المهني للمعاقين في الجزائرا( على العوامل المساهمة في ف6.03بوكراع وعبايدية ) ركز كل من

مقابلة إلى  ، باإلضافةتدريب مهني اتلقووالذين فرد من ذوي اإلعاقة  (02)وفي برامج التأهيل المهني  مدربين (3)مقابلة 

فر محتوى نظري وتطبيقي اتو، مع برامج التأهيل المهني لذوي اإلعاقة 0 وأسفرت النتائج عن فاعليةمستشار التوجيه المهني

وما ، كفاءة المدربين من أهم عوامل نجاح أي برنامج تدريبيأن  المتدربين، كما أشارت إلىوجيد لهذه البرامج للمدربين 

 امل مع ذوي اإلعاقة0يمتلكون من معرفة بطريقة التع
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العوامل المؤثرة في تدني مستوى تقديم الخدمات االنتقالية للتالميذ ذوي  هدف التعرف إلى )6.03دراسة القريني ) وفي 

أن أبرز من معاهد التربية الفكرية، وكشفت النتائج ب ( معلم ومعلمة022)تكونت عينة الدراسة من اإلعاقات المتعددة بالمملكة، 

ي تؤثر في مستوى تقديم الخدمات االنتقالية كانت ضعف التطوير المهني وكفايات المعلمين في مجال الخدمات العوامل الت

 االنتقالية، باإلضافة لضعف التعاون من الجهات المجتمعية0

ية في واقع الخدمات االنتقالية المقدمة للطالبات ذوات اإلعاقة الفكر بالبحث في( 6.02المصري ) ولدراسة الواقع قامت

، لقياس من العامالت في المدارس الحكومية واألهلية( 22وكانت عينة الدراسة مكونة )على عينة بلغ قوامها محافظة الخرج، 

المهارات الحياتية واالستقاللية، الخدمات الثقافية، المشاركة في المجتمع، الخدمات النفسية "الخدمات االنتقالية على خمسة أبعاد 

إلى أن مجال  نتائجال سفرتالمشكالت التي تعيق تقديم الخدمات االنتقالية، وأ"0 وتوجيه واإلرشاد المهنيواالجتماعية، وال

حتل المرتبة أحتل المرتبة األولى في مستوى تقديم الخدمات االنتقالية، بينما التوجيه واإلرشاد المهني أالمهارات الحياتية 

 0األخيرة بأقل متوسط

لى دراسة تقييم الخدمات االنتقالية لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية من وجهة نظر أولياء األمور ( إ6.02سعى الرمامنة )  

سنة،  62-02( أب تتراوح أعمار أبناهم بين 22( أم و).2( ولي أمر منهم )22) عينة مكونة منعلى والمعلمين في األردن، 

أعلى متوسط من  درجات جال المهارات الحياتية علىم سفرت النتائج عن حصولأو( معلًما، 0.0) عينة من باإلضافة إلى

 0بينما اختار المعلمين مجال التدريب المهني األسر،وجهة نظر 

مستوى معرفة اإلداريين والمدربين والمتدربين بمجاالت المعايير على التعرف ب( 6.02)أبو شاشية والعنيزات ساهمت دراسة 

تكونت عينة الدراسة من مراكز التأهيل المهني لذوي اإلعاقة في جميع أقاليم 0 المهنيهيل أالدولية بمجاالت المعايير الدولية للت

النتائج إلى أن مستوى المعرفة بالمعايير الدولية ( مدربا0ً وأظهرت 21) و إدارياً، (62وشملت )مركزاً  (01)األردن وعددها 

يتوجب على المدربين واإلداريين ، وبالتالي مرضية غيرهي بمستوى متوسط وجاءت المراكز بلدى العاملين للتأهيل المهني 

الكوادر المؤهلة والمدربة والممتلكة للمعرفة التامة للعمل مع  توفير ضرورة، مع امتالك المعرفة والدراية التامة والمسئولين

 التأهيل المهني0يتعلق بذوي اإلعاقة فيما 

ل والتشغيل المهني لذوي اإلعاقة والحلول المقترحة من وجهة نظر ( المشكالت التي تواجه برامج التأهي6.02اليوسف )تناول 

وجود مشكالت في مرحلتي التشغيل كشفت عن ، وإدارياً ومدرباً ومتدرباً  (021)قوامها على عينة 0 العاملين وذوي اإلعاقة

  0 مناسبة لذوي اإلعاقةالزيائية للمباني وغير يوالمتابعة والتنقل بسبب الطبيعية الف

المملكة العربية بتقييم خدمات التأهيل المهني من وجهة نظر العاملين مع ذوي اإلعاقة الفكرية على ( 6.02الزهراني )ت ركز

وأسفرت النتائج عن  ،بمؤسسات تعليم وتأهيل ذوي اإلعاقة الفكريةمعلماً ومدرباً وأخصائي  (.02قوامها )عينة 0 على السعودية

، كما أظهرت إلى وجود مؤشرات لضبط الجودة، مع الحاجة من وجهة نظر العاملين درجة متوسطة لخدمات التأهيل المهني

  مناسب0عدم تفعيل المعلمين طرق التعليم بشكل 

 اندونيسيا( حوكمة التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة: دراسة مقارنة بين Dewi, et al .,2020دراسة ديوي وآخرين )تناولت 

 وماليزيا، 
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السلبية  والذي يرجع إلى النظرةوماليزيا  اندونيسيالى عدم تطبيق قانون توظيف ذوي اإلعاقة في كالً من أبرز النتائج إأشارت و 

 0أندونسياللتعامل مع ذوي اإلعاقة وخاصة في  مؤهلين مدربينباإلضافة إلى عدم توفر ، من أرباب العمل اتجاه ذوي اإلعاقة

أبرز  عننتائج الدراسة 0 وكشفت لألطفال ذوي االحتياجات الخاصةالتأهيل المهني بالتعرف على ( .6.6) حازميقامت ال

على  المسئولتوفر العنصر البشري المؤهل سواء إداريين أو تقنيين أو الشخص ومنها عدم عملية التأهيل المهني لالصعوبات 

 0 على نجاح عملية التأهيل المهنيمما أثر سلبياً التدريب 

 التعليق على الدراسات السابقة:

تناولت م جمل الدراسات السابقة أهمية وفاعلية برامج التأهيل المهني لذوي اإلعاقة بشكل عام وذوي اإلعاقة الفكرية بشكل    

تطوير المعلمين من خالل العمل على إعداد وخاص، بهدف التعرف على الواقع الحالي لتلك البرامج وأثرها على ذوي اإلعاقة 

السرطاوي ومنها دراسة ) الدراسات السابقة المنهج شبه التجريبيبعض عاقة، واتبعت والمسئولين والعاملين مع ذوي اإل

المنهج الوصفي ومنها دراسة  األخرى بالمقابل تناولت الدراسات، (6.03؛ بوكراع وعبايدية، 6.02والمهيري والناطور، 

(Bradshaw, Tennant & Lydiatt, 2004 ؛Beveridge & Fabian, 2007 ،6.0؛ 2..6؛ الدعي. Sajjad, 

Joubish & Khurram, ؛ 6.02؛ الدوسري، 6.02؛ حمادي، 6.02، هوساوي؛ 6.06البوني وموسى، ؛ 6.06، القريني؛

؛ 6.02؛ أبو شاشية والعنيزات، 6.02؛ الرمامنة، 6.02؛ المصري، 6.03؛ القريني، 6.03، القحطاني، 6.02الدوسري، 

قلة الدراسات التي لوحظ ، وبناء على ما سبق (Dewi, et al .,2020؛ .6.6، حازمي؛ ال6.02؛ الزهراني، 6.02اليوسف، 

على صعيد تناولت المنهج التجريبي لبرامج التأهيل المهني بهدف تطوير الكفاءات المعرفية لمعلمي ذوي اإلعاقة الفكرية 

أدبها النظري ومنهجيتها العلمية، وبحث، ، وقد تم االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الالعربية السعودية المملكة

 وفي بناء أدواتها، وتوظيفها في تعزيز نتائجها0

 

 :وإجراءاتهامنهج الدراسة 

 :الدراسة منهج

المنهج الوصفي باإلضافة إلى المنهج شبه التجريبي، بتصميم المجموعة الواحدة باختبار قبلي  الدراسة هذه استخدمت

ة الدراسة، وقامت الباحثة بإدخال المتغير المستقل في البحث، وهو برنامج تدريبي لقياس وبعدي؛ لمناسبته ألهداف وطبيع

بالمملكة العربية  الفكرية المتغير التابع، وهو الكفايات المعرفية لدى معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المهني للطلبة ذوي اإلعاقة

ثر توافقًا مع الدراسة الحالية0 ولتسهيل إجراءات تطبيق البحث، تم السعودية، حيث ترى الباحثة أن المنهج شبه التجريبي أك

، باإلضافة إلى (6.02عفانة وآخرون،( بعدي لعينة بسيطة من مجتمع الدراسة -اختيار تصميم المجموعة الواحدة مع قياس قبلي

 ة ذوي اإلعاقة0عينة لقياس مستوى الكفايات المعرفية لدى معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المهني للطلب

لجمع البيانات لقياس فاعلية برنامج تدريبي لرفع الكفايات المعرفية لدى معلمي التربية الخاصة  استبانةوذلك بتصميم       

 بالتأهيل المهني للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بالمملكة العربية السعودية0
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 :مجتمع وعينة الدراسة

للفصل الدراسي " 0116ع معلمي التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، لعام "تكون مجتمع الدراسة الحالية من جمي 

 الثاني0

  ( معلًما ومعلمة 126بسيطة مكونة من المجتمع الكلي للدراسة، والبالغ عددهم )وتم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية

 ني للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية0للتعرف على مستوى العينة في الكفايات المعرفية الخاصة بالتأهيل المه

 ( معلًما ومعلمة تم اختيارهم بشكل عشوائي من العينة 21كما تكونت عينة الدراسة الثانية الخاصة بتطبيق البرنامج من )

األولى للتعرف على فاعلية برنامج تدريبي لرفع الكفايات المعرفية لدى معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المهني للطلبة ذوي 

 0إلعاقة الفكرية بالمملكة العربية السعوديةا

 

 وفيما يلي الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة األولى:

 (: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة األولى1الجدول )

 النسبة المئوية )%( العدد الفئة المتغيرات

 الجنس
 68.3 329 أنثى

 31.7 153 ذكر

نوع اإلعاقة التي 

 يتم تدريسها

 40.0 193 التوحداضطراب طيف 

 37.4 022 اإلعاقة الفكرية

 5.0 24 مبكر( )تدخلجميع اإلعاقات 

 14.9 72 صعوبات تعلم

المؤسسة  نوع

التعليمية التي يتم 

 التدريس بها

 30.1 145 أهلية

 54.8 264 دمج /حكومية 

 15.1 73 معاهد ومراكز

المرحلة التعليمية 

 التي يتم تدريسها

 30.1 145 تمهيدي

 30.1 145 ابتدائي

 5.0 24 متوسط

 5.0 24 ابتدائي + متوسط

 29.9 144 ثانوي/ تأهيلي

لها المنطقة التابعة 

التعليمية  المؤسسة

 في المملكة

 20.1 97 الجنوب

 10.0 48 الشرقية

 10.4 50 الشمال
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 النسبة المئوية )%( العدد الفئة المتغيرات 

 54.4 262 الغربية

 5.2 25 الوسط

 

 

 أداة ومادة الدراسة:

 .المعرفية لدى معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المهني للطلبة ذوي اإلعاقة المهاراتأواًل: مقياس 

 بعد االطالع على عدد من األدبيات التربوية، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، ومنها دراسة 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم  (6.02؛ والزهراني، 2..6؛ الحرايشة والنوباني، 2..6؛ محافظة، 2..6، )يعقوب

المعرفية لدى معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المهني للطلبة  مهاراتمن قبل الباحثة لقياس فاعلية برنامج تدريبي لرفع ال مقياس

 ( فقرة620من ) وتكون المقياسذوي اإلعاقة الفكرية بالمملكة العربية السعودية0 

على فقرات المقياس من خالل اختيار إحدى الخيارات وفق نظام  /معلمة التربية الخاصة(المعلم)المفحوص يستجيب         

المعرفية لدى معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المهني للطلبة ذوي اإلعاقة بالمملكة  مهاراتليكرت الخماسي البدائل لقياس ال

بدرجة  متوسطة / محايد / أمتلك المعرفةبدرجة المعرفة بدرجة كبيرة / أمتلك  وتتمثل بـ )أمتلك المعرفة العربية السعودية

 وفيما يلي عرض لألداة، واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة للتحقق من صدقها وثباتها: (،منخفضة / ال أمتلك المعرفة

ها من يحتوي على مقدمة تعريفية بأهداف الدراسة، ونوع البيانات والمعلومات التي تود الباحثة جمع القسم األول: -0

 أفراد عينة الدراسة، مع تقديم الضمان بسرية المعلومات المقدمة، والتعهد باستخدامها ألغراض البحث العلمي فقط0

نوع اإلعاقة الجنس، يحتوي على البيانات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة، وهي على النحو اآلتي: ) القسم الثاني: -6

المرحلة التعليمية التي يتم تدريسها، المنطقة التابعة ، نوع المؤسسة التعليمية التي يتم التدريس بها، التي يتم تدريسها

 (0المؤسسة التعليمية في المملكة لها

 ( عبارة، موزعة على محور أساسي واحد620يتكون هذا القسم من ) القسم الثالث: -2

 تصحيح المقياس:

درجة واحدة من بين درجاته الخمس  المقياس الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقرات ةاتم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أد

وهي تمثل بدرجة كبيرة/ أمتلك المعرفة متوسطة/ محايد /أمتلك المعرفة بدرجة منخفضة/ ال أمتلك المعرفة( )أمتلك المعرفة 

 ض تحليل النتائج:( على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغرا0، 6، 2، 1، 2رقمياً )

 

 صدق أداة الدراسة:

ويعني التأكد من أنها تقيس ما وضعت لقياسه، إضافةً إلى شموليتها لكل العناصر التي تساعد على تحليل نتائجها، 

لكل من يستخدمها، وقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة  اً ووضوح عباراتها، وارتباطها بالمقياس، بحيث تكون مفهوم

 من خالل:الدراسة 
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 الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكِّمين(: -أ 

للتعرف على مدى الصدق الظاهري للمقياس، والتأكد من أنه يقيس ما وضع لقياسه، تم عرضه بصورته األولية على 

 ،محكمً  (2عدد من المحكمين المختصين في مجال التربية الخاصة، حيث بلغ عدد المحكمين )

سادة المحكمين تقييم جودة المقياس، من حيث قدرته على قياس ما أعد لقياسه، والحكم على مدى وطلبت الباحثة من ال 

بالمقياس، وأهميتها، وسالمتها لغويًا، إضافةً إلى إبداء ها ألهداف الدراسة، وتحديد مدى وضوح كل عبارة، وارتباط مالءمته  

قياس، وبعد استرداد المقايس، قامت الباحثة باعتماد الفقرات رأيهم في حال وجود أي تعديل، أو حذف، أو إضافة عبارات للم

( فأكثر من المحكمين على مالءمتها، أو التعديل عليها، ومن ثم إجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عليها %.2التي أجمع )

 غالبية المحكمين، وإخراج المقياس بالصورة النهائية0

 صدق االتساق الداخلي لألداة: -ب

( من معلمي التربية الخاصة .2ن صدق االتساق الداخلي لألداة، تم اختيار عينة استطالعية مكونة من )للتحقق م

 Pearson's Correlation)وجميعهم من خارج عينة الدراسة األساسية، ووفقًا للبيانات تم حساب معامل ارتباط بيرسون 

Coefficient)للمقياس0 بالدرجة الكليةن عبارات المقياس ؛ وذلك بهدف التعرف على درجة ارتباط كل عبارة م 

 ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس2جدول رقم )

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

0 **.541 2 **.619 02 **.753 

6 **.724 0. **.762 02 **.587 

2 *.552 00 **.704 6. **.603 

1 **.593 06 **.651 60 **.811 

2 **.729 02 **.668 66 **.531 

2 **.576 01 **.502 62 **.636 

3 **.556 02 **.762 61 **.546 

2 **.636 02 **.632 62 **.498 

2 **.601 03 **.744 62 **.786 

 فأقل  1...** دال عند مستوى الداللة 

 

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع الدرجة الكلية موجبة، ودالة إحصائيًا عند 2الجدول )يتضح من 

 ( فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات المقياس، ومناسبتها لقياس ما أ عدت لقياسه0  0.0.مستوى الداللة )
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   ثبات أداة الدراسة: 

 طريقة ألفا كرونباخ: -أ

 Cronbach'sالتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ )معادلة ألفا كرونباخ( ) تم

Alpha (α)( ويوضح الجدول رقم ،)قيم معامالت الثبات ألفا كرونباخ للدرجة الكلية للمقياس20 ) 

 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة3جدول رقم )

 معامل الثبات عباراتعدد ال 

 0.812 22 الثبات العام

(، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع 0206.( أن معامل ثبات ألفا كرونباخ العام عاٍل حيث بلغ )2يتضح من الجدول رقم )

 يه في التطبيق الميداني للدراسة0بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عل

 طريقة التجزئة النصفية: -ب

رات المقياس إلى جزأين )الفقرات ذات األرقام الفردية، والفقرات ذات األرقام الزوجية(، ثم تم حساب حيث تم تجزئة فق

معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية، ودرجات الفقرات الزوجية، وبعد ذلك تـم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة 

 (2260م، ص6.02تالية: )عفانة ونشوان، سبيرمان براون = معامل االرتباط المعدل وفقا للمعادلة ال

R1

2R
=


R
 

وتم الحصول على النتائج الموضحة ، معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية ودرجات الفقرات الزوجية Rحيث 

 (10في جدول )

 يوضح نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات المقياس (4جدول رقم )

 الثبات معامل عدد العبارات 

 0.846 62 الثبات العام

(، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة 0212.( أن معامل الثبات العام عاٍل حيث بلغ )1يتضح من الجدول رقم )

 ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليه في التطبيق الميداني للدراسة0

 الصورة النهائية ألداة الدراسة:

المعرفية لدى معلمي التربية الخاصة بالتأهيل  مهارات( فقرة لقياس ال62لنهائية مكونة من )ا وبذلك يكون المقياس في صورته  

 العربية السعودية0 اإلعاقة بالمملكةالمهني للطلبة ذوي 

 المحك المعتمد في أداة الدراسة:

ساب المدى بين لتحديد المحك المعتمد في الدراسة تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي، من خالل ح 

 (، .02.=  1/2على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي ) (، ومن ثم تقسيمه  1=  0-2درجات المقياس )
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وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة على أقل قيمة في المقياس بداية المقياس وهي واحد صحيح لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية،  

المعرفية  مهاراتتصنيف مستويات فاعلية برنامج تدريبي لرفع ال (2) ما هو موضح في الجدولوهكذا أصبح طول الخاليا ك

 السعودية:لدى معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المهني للطلبة ذوي اإلعاقة بالمملكة العربية 

 (: المحك المعتمد في الدراسة )المقياس(5جدول )

 التقدير طول الخلية/ )المتوسطات(

 منخفضة جًدا .002 – 0من 

 منخفضة .602 – 0020من 

 متوسطة .201 – 6020من 

 مرتفعة .106 – 2010من 

 مرتفعة جًدا 2 – 1060من 

 

 ثانيًا: مادة الدراسة )البرنامج التدريبي(: 

 البرنامج:صدق 

ي ومعلمي التربية الخاصة، شرفخبراء من أساتذة الجامعات، وم( من ال2) األولية وبمكوناته   تم عرض البرنامج بمرحلته        

بهدف التحقق من مناسبة البرنامج لألهداف التي و ضع من أجلها؛ وقد قدم الخبراء مالحظاتهم وأخذت الباحثة بجميع مالحظات 

، كصدق لمحتوى البرنامج وكانت نسبة وتوجيهات السادة المحكمين من تعديل وحذف وإضافة ليخرج البرنامج بصورته النهائية

 0%.2المحكمين  اتفاق

 ويتناول هذا اإلطار أواًل: اإلطار العام للبرنامج التدريبي، 

 وقد اشتمل البرنامج التدريبي على المكونات اآلتية: 

 فلسفة البرنامج:

ية تم بناء البرنامج التدريبي على األساس النظري لكتاب الطالب واألنشطة للتربية المهنية لمعاهد وبرامج التربية الفكر       

 0هـ 0116عام لالصادر 

  تعريف البرنامج التدريبي:

 المهني للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية؛ المعرفية الخاصة بالتأهيل مهاراتال والمعلمات المعلمين اكسابهو برنامج يتم فيه        

ين والتشريعات الخاصة بتأهيل وتوظيف بالمستجدات لمنهاج التربية المهنية والقوان انتهاءً وبالتطور التاريخي للتأهيل المهني بدأً 

 0ذوي اإلعاقة بالمملكة
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 للبرنامج التدريبي: الهدف العام 

لمعلمي التربية الخاصة لتحسين أدائهم لتدريس منهاج التربية المهنية  المعرفية لمهاراتعلى رفع ا يهدف هذا البرنامج      

 0فكريةلذوي اإلعاقة ال

 

 مبررات البرنامج التدريبي:

 المهنة0أثناء  علمي التربية الخاصةرفع كفايات مأكيد على الت -0

 منهاج التربية المهني لذوي اإلعاقة الفكرية0 استحداثمواكبة مستجدات العصر في  -6

التوجه إلى تدريس التأهيل المهني لذوي اإلعاقة في المدارس وذلك سعياً من المملكة العربية السعودية لخدمة أكبر  -2

 ذوي اإلعاقة المخدوميناألفراد  دالً من حصرها في مراكز ومعاهد محددة بالتالي قلة عدد عدد من ذوي اإلعاقة ب

 التأهيل المهني0من برامج  نوالمستفيدي

فالبد من تهيئتهم للناجح في المهام واألدوار الجديدة المسندة  عن الماضي؛ اختالف مهام وأدوار معلمي التربية الخاصة -1

 لهم0

 

 لتدريبي:أُسس بناء البرنامج ا

حيث يعتمد في مبادئه وتصميمه على المراجع تم بناء البرنامج التدريبي بعد مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة 

؛ 6.03الزارع، ؛ 6.02السرطاوي والمهيري والناطور  ؛.6.0الخطيب،؛ 2..6)الزعمط، اعتمدالتالية 

  0( هـ0116؛ منهاج التربية المهنية 6.02الزهراني،

 

 نيًا: مكونات البرنامج، وتشمل:ثا

 :استراتيجيات تنفيذ الجلسات التدريبية

 ، التعليم الذاتي، الصف المقلوب0النمذجة ،الحوار والمناقشة، التدريس المباشر، العصف الذهن، لعب الدور

 :المواد والوسائل التعليمية

 0جهاز حاسوب 

 0إلكترونية أوراق عمل 

  0نترنتإشبكة 

 0أنشطة تدريبية 

 اج التربية المهنية للثالث سنوات التأهيلية0منه 

 

 أساليب تقويم التدريب في البرنامج:

 0أوراق عمل 

 0مهام منزلية 
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  0التلخيص 

 0التحضير للصف المقلوب 

 0التحضير لدرس نموذجي 

 

 :ثالثًا: تخطيط لقاءات التدريب في البرنامج

 محتوى اللقاءات التدريبية: -

التالي عناوين الجلسات  (2رقم ) لوويوضح الجد أسبوعياً،تدريبية موزعة يومين  جلسة (62يتضمن البرنامج التدريبي )

  :وأهدافها واالستراتيجيات المستخدمة

 

 (2جدول رقم)

عنوان وعدد الجلسات 

 (22التدريبية )

 

 أهداف الجلسات التدريبية

 

 االستراتيجيات

 

 أساسيات التأهيل لذوي

 اإلعاقة الفكرية

جلسات( 1)  

 عامة0بصفة لذوي اإلعاقة هيل تعريف التأ 

  مبادئ والفلسفة التي يقوم عليها الو االهميةمعرفة

 التأهيل0

  0عرض خدمات التأهيل 

 0عرض التطور التاريخي لهذه الخدمات 

 

 التدريس المباشر0

 الحوار والمناقشة0

 العرض0

 العصف الذهني0

 التلخيص0

 

ي أساسيات التأهيل المهن

 لذوي اإلعاقة الفكرية

سات(جل 2)  

 هيل المهني0أتعريف الت 

  0التطرق ألهداف التأهيل المهني 

  شرح المبادئ العامة التي يقوم عليه التأهيل المهني لذوي

 اإلعاقة الفكرية0

 0توضيح خدمات التأهيل المهني 

 0التسلسل بخطوات التأهيل المهني 

 

 التدريس المباشر0

 الحوار والمناقشة0

 العرض0

 العصف الذهني0

 

والتشريعات القوانين 

الخاصة بتأهيل وتوظيف 

 ذوي اإلعاقة بالمملكة

 (جلسات 2)

  التطرق لمعايير منظمة العمل الدولية لتأهيل وعمل ذوي

 اإلعاقة الفكرية0

  توضيح قانون رعاية شؤون المعاقين الخاصة بتأهيل

 0وتوظيف ذوي اإلعاقة

 0)معرفة أنظمة العمل السعودي )الخاصة بذوي اإلعاقة 

 مباشر0التدريس ال

 الحوار والمناقشة0

 العرض0

 العصف الذهني0

 المقارنة0

http://www.ajrsp.com/


م 0202-8-5: اإلصدار تأريخ|  والعشرون الثامن اإلصدار|  العلمي والنشر اثلألبح األكاديمية المجلة  

  

 
   www.ajrsp.com                                                         128 

ISSN: 2706-6495 

  

 

 التقييم المهني

 (جلسات 2)

 0تعريف التقييم المهني 

 التقييم المهني0 من هدفتوضيح ال 

  دور ومهام معلم التربية الخاصة في التقييم توضيح

 المهني0

  المهني0تطوير خطة التقييم 

  وسائل التقييم المهني0معرفة 

 ظمة التقييم المهني0نالتطرق أل 

 التدريس المباشر0

 الحوار والمناقشة0

 العرض0

 العصف الذهني0

 الواجبات المنزلية0

 الصف المقلوب0

 

 

 التهيئة المهنية

 (تين)جلس

  المهنية0تعريف التهيئة 

  لتهيئة المهنية0ا أهدف جواستنتاتوضيح 

  فوائد التهيئة المهنية0ذكر 

 ة0كيفية تحقيق أهداف التهيئة المهني 

 0كيفية إعداد برامج للتهيئة المهنية 

  التهيئةالعمليات واألدوات التي تدخل في استعراض 

 المهنية0

 

 التدريس المباشر0

 الحوار والمناقشة0

 العرض0

 العصف الذهني0

 

 

 

 التوجيه المهني

 )جلستين(

 0تعريف التوجيه المهني 

 أهداف التوجيه المهني0 جاستنتا 

  ي0المهنتوضيح خطوات التوجيه 

 0ذكر المعلومات الالزمة لنجاح التوجيه المهني 

  توضيح الركائز األساسية لبناء نظام فعال للتوجيه

 واإلرشاد المهني0

 0عرض مقترحات قابلة للتطبيق في مجال التوجيه المهني 

 التدريس المباشر0

 الحوار والمناقشة0

 العرض0

 العصف الذهني0

 1تلخيص أهم محتويات أخر 

نة بين التقييم جلسات وعمل مقار

 والتوجيه المهني0

 

 

مهارات تدعم التأهيل 

المهني لذوي اإلعاقة 

 الفكرية

 (جلسات 1)

  معرفة كيفية تنمية أهمية العمل، ومعرفة واجبات

 والتزامات العمل للطلبة ذوي اإلعاقة0

  داب التعامل مع آومعرفة كيفية تدريس أخالقات الوظيفة

 ءداب التعامل مع العمالآوالزمالء 

 معرفة كيفية تدريس مهارات البحث عن وظيفة 

  التمييز بين أنواع العمل: )دوام كلي، دوام جزئي، العمل

 خارج أوقات الدوام الرسمي، المناوبة(

   مرضية، إجازةإجازة اإلجازات )التمييز بين أنواع 

سنوية،  وضع، أجازه أجازه مرافق، اضطرارية، أجازه

 التدريس المباشر0

 الحوار والمناقشة0

 العرض0

 العصف الذهني0

 لمقلوب0الصف ا

تحضير لدرس ضمن أي مهارة من 

 مهارات التدعيم0
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إدارة الوقت معرفة مهارة  راتب(0بدون  أجازه 

 في بيئة العمل0

 0معرفة طريقة تعليم كتابة خطة زمنية لتنفيذ مهام العمل 

  معرفة كيفية تعليم اتباع تعليمات السالمة الشخصية في

 العمل0

   معرفة كيفية ايصال مفهوم الراتب لذوي اإلعاقة

  الفكرية0

 

 

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة: 

الخطوات  بإتباعبعد االنتهاء من كافة التعديالت والتأكد من صالحية المقياس للتطبيق، قامت الباحثة بتطبيقه ميدانيًا 

 اآلتية: 

ذات العالقة المعرفية الخاصة بالتأهيل المهني،  مهاراتاالطالع على البحوث السابقة، ودراسة األدبيات في مجال ال 00

 -ودراسة البحوث التي تناولت متغيرات الدراسة: )البرنامج التدريبيالمباشرة أو غير المباشرة بموضوع الدراسة، 

 المعرفية(0 مهاراتال

 والبرنامج التدريبيلمقياس ا الدراسة، عن طريق الرجوع لألدب النظري والدراسات السابقة، وإعداد ينأداتتم إعداد  60

 0الخاص بالدراسة

والبرنامج التدريبي عن طريق عرضها على عدد من المحكمين المختصين المقياس الدراسة ين تالتحقق من صدق أدا 20

 بصورتها النهائية0  تينوتم إجراء التعديالت الالزمة، وإخراج األدا

 بيقها على عينة استطالعية من خارج إطار مجموعة الدراسة0 عن طريق تط ()المقياس الدراسةتم التأكد من ثبات أداة  10

توزيع المقياس على عينة الدراسة األولى بحيث ي عطى المقياس من خالل رابط الكتروني يقوم معلمي التربية الخاصة  20

 بتعبئتها0

 ( رد0 126جمع الردود على االستبانات بعد تعبئتها، وقد بلغ عددها ) 20

 لتأكد من مدى صالحيتها للتحليل اإلحصائي0مراجعة نتائج المقياس ل 30

 ت المعرفية على مجموعة الدراسة0مهاراالتطبيق القبلي لمقياس ال 20

 البدء بتنفيذ التجربة حيث تم تدريس عينة الدراسة باستخدام البرنامج التدريبي0 20

 المعرفية( بعديًا0 مهاراتتطبيق أداة الدراسية )مقياس ال 0.0

 0(SPSS)رنامج تحليلها إحصائيًا باستخدام ب 000

 التوصل إلى النتائج ومناقشتها ومقارنتها بالدراسات السابقة0 060

 وضع عدد من التوصيات ومقترحات للدراسات مستقبلية0 020
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 :اإلحصائية المعالجات 

 Statisticsوالمعروفة بـ  "SPSS"االجتماعية  للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام البيانات معالجة تمت

Package For Social Science وذلك الدراسة وفحص فرضيات الدراسة أسئلة عن بهدف اإلجابة الحاسوب، باستخدام 

 (:6.03، )صافي التالية اإلحصائية بالطرق

 0التكرارات، والنسب المئوية؛ وذلك بهدف التعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة 

 " المتوسط الحسابيMeanينة الدراسة على كل عبارة من العبارات، وترتيب "؛ للتعرف على متوسط استجابات أفراد ع

 العبارات حسب أعلى متوسط حسابي 

  االنحراف المعياري"Standard Deviation" ؛ للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من

 عبارات متغيرات الدراسة عن متوسطها الحسابي0

  )اختبار )تPaired Samples T Test عينتين مرتبطتين؛ بهدف التعرف على الفروق في الكفايات المعرفية لدى ل

 معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المهني للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بالمملكة العربية السعودية قبل وبعد تطبيق البرنامج0

 ( مربع إيتا
20لحساب حجم أثر البرنامج التدريبي ) 

 

 راسة ومناقشتهانتائج الد

بعد التأكد من مالءمة األداة للهدف الموضوع من أجله لقياس فاعلية برنامج تدريبي لرفع الكفايات المعرفية لدى معلمي      

التربية الخاصة بالتأهيل المهني للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بالمملكة العربية السعودية، وتطبيقها على عينة الدراسة، تقدم 

ما تم التوصل إليه من نتائج خالل اإلجابة عن تساؤالت  وتفسير ومناقشةرًضا تفصيليًا للنتائج التي تمَّ التوصل إليها الباحثة ع

 الدراسة والتحقق من فرضيتها0

 

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وفرضيتها وتفسيرها: 

ستوى المهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة لدى ما م :وينصُّ على أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها

 معلمي التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية؟

لتحديد مستوى المهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة لدى معلمي التربية الخاصة في المملكة العربية 

متوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات أفراد السعودية، تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، وال

( معلم ومعلمة وصواًل إلى تحديد مستوى 126عينة الدراسة على عبارات المقياس المطبق على العينة األولى المكونة من )

 لعربية السعودية،المهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة لدى معلمي التربية الخاصة في المملكة ا
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 ( وجاءت النتائج كما يلي:3والجدول )  

استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس المهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة لدى معلمي  (7جدول رقم )

 (482التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية )ن=

 العبارات م

 المتوسط الحسابي
االنحراف 

 ريالمعيا
قيمة  الترتيب

 المتوسط
 المستوى

 7 0.788 منخفضة 2.17 التأهيل المهني والتدريب المهنيأفرق بين كل من  1

 2.17 التدريب المهني والتوجيه المهنيبين االختالف أحدد  2
 منخفضة

0.85 8 

 1.87 المهني وخدمات التأهيلالتدريب المهني أميز بين كل من  3
 منخفضة

0.797 26 

4 
لتأهيل ل أهدافالخطة االنتقالية لطالبي على  أعرف كيف أضمن

 المهني 
2.17 

 منخفضة
0.878 9 

 1.95 بالترتيب مكونات التأهيل المهني بمقدوري تحديد 5
 منخفضة

0.866 23 

 1.97 تأهيل المهنيلل الخطة االنتقاليةأعرف مكونات  2
 منخفضة

0.772 22 

 2.24 مراحل التقييم المهنيأعرف  7
 نخفضةم

0.849 5 

8 
ذوي  المتبقية لدى الطالببين متطلبات المهنة وقدرات أوازن 

 اإلعاقة
2.1 

 منخفضة
0.83 14 

 2.05 0بالتسلسل الخطوات التي تسبق التدريب المهنيأحدد  9
 منخفضة

0.89 17 

 2.3 0توجيه طالبي للمهن المناسبة لهم للتدريب عليهاأمتلك القدرة على  .1
 منخفضة

0.902 3 

11 
توفير معلومات عن احتياجات سوق عن  المسئولةالجهات أستعين ب

 العمل لذوي اإلعاقة
2.02 

 منخفضة
0.946 18 

12 
أعرف مردود التأهيل المهني على الفرد ذوي اإلعاقة وأسرته 

 والمجتمع المحلي
2.34 

 منخفضة
0.783 1 

 2.3 نيشروط تأهيل وترشيح األفراد ذوي اإلعاقة للتدريب المهأدرك  13
 منخفضة

0.791 2 

 2.1 مدة التدريب المهني المناسبة لذوي اإلعاقة0أحدد مبدئياً  14
 منخفضة

0.83 15 

15 
بما يتناسب مع  نظرية وعمليةإلى بإمكاني تقسيم فترات التدريب 

 0احتياجات كل طالب
1.91 

 

 منخفضة
0.985 25 

12 
ا يخص التواصل مع ذوي اإلعاقة وأسرهم بفعالية فيمبإمكاني 

 0التدريب المهني
1.99 

 منخفضة
0.858 20 
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 العبارات م

 المتوسط الحسابي
االنحراف 

 ريالمعيا
قيمة  الترتيب

 المتوسط
 المستوى

 1.98 بين األهداف العامة والسلوكية للتدريب المهني0أجيد التمييز  17
 منخفضة

0.867 21 

18 
لتدريب المهني المناسبة أحدد محتويات البيئة الفيزيقية المالئمة ل

 لذوي اإلعاقة0
2.14 

 منخفضة
0.845 12 

 2.17 هداف عامة للتدريب المهني0أأمتلك القدرة على صياغة  19
 منخفضة

0.876 10 

 2.09 ف الميول المهنية للطلبة ذوي اإلعاقة0ااستكشبإمكاني  .2
 منخفضة

0.882 16 

21 
للتدريب  من األهداف العامة سلوكيةالهداف أجيد صياغة األ

 المهني0
2 

 منخفضة
0.969 19 

22 
المتاحة  يةاإللكترون مصادر المعرفيةالإلى بمقدوري الوصول 

 مجال التدريب المهني للطلبة ذوي اإلعاقة0المساعدة لالمملكة ب
2.12 

 منخفضة
0.884 13 

 2.17 0 ألهداف السلوكيةل تدريبيةتكييف األنشطة ال بمقدوري 23
 منخفضة

0.815 11 

 1.92 الخاصة بذوي اإلعاقة0بالمملكة أنظمة العمل  أراجع 24
 منخفضة

0.863 24 

25 
ذوي  جهات العمل المناسبة للمهن التي تم التدريبد بمقدوري تحدي

 عليها0اإلعاقة 
2.22 

 منخفضة
0.888 6 

22 
م خبرات متلك القدرة في تشكيل نقل أثر التعلم للطالب لتعميأ

 التدريب المهني0
2.26 

 منخفضة
0.918 4 

 - 93895. منخفضة 2.4182 الدرجة الكلية للمقياس

 

المهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة لدى معلمي التربية الخاصة في ( أن مستوى 2يتضح في الجدول )

(، وهو بمستوى منخفض حسب المعيار المستخدم في الدراسة بتقدير 601026المملكة العربية السعودية بلغ بمتوسط حسابي )

 0أمتلك المعرفة بدرجة منخفضة()

ت المهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة لدى معلمي ( أن جميع عبارا2ويتضح من النتائج في الجدول )

وتم ترتيب أعلى ثالث عبارات تنازليًا حسب درجة موافقة  منخفضالتربية الخاصة في المملكة العربية السعودية كانت بمستوى 

 أفراد عينة الدراسة عليها، وتتمثل باآلتي:

لتأهيل المهني على الفرد ذوي اإلعاقة وأسرته و المجتمع أعرف مردود ا " ( وهي:06جاءت العبارة رقم ) -0

 (06021" بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط حسابي )المحلي

بالمرتبة ." أدرك شروط تأهيل وترشيح األفراد ذوي اإلعاقة للتدريب المهني " ( وهي:02جاءت العبارة رقم ) -6

 (602.0ث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط حسابي )الثانية من حي
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" بالمرتبة .أمتلك القدرة على توجيه طالبي للمهن المناسبة لهم للتدريب عليها. " :( وهي.0جاءت العبارة رقم ) -2 

لفقرة السابقة ولكن (، وهو نفس المتوسط ل.602الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط حسابي )

 بانحراف معياري أكبر0

أقل الفقرات المتعلقة بالمهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة لدى ( أن 2ويتضح من النتائج في الجدول )   

 ترتبيها( وتم 61، 02، 2، 2، 2تتمثل في العبارات رقم )معلمي التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية 

 ا حسب درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، وتتمثل باآلتي:تصاعديً 

0" بالمرتبة األخيرة من حيث المهني وخدمات التأهيلأميز بين كل من التدريب المهني  " ( وهي:2جاءت العبارة رقم ) 00

 (00230موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط حسابي )

0" كاني تقسيم فترات التدريب إلى نظرية وعملية بما يتناسب مع احتياجات كل طالببإم " ( وهي:02جاءت العبارة رقم ) 60

 (00200بالمرتبة الخامسة والعشرين من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط حسابي )

رابعة والعشرين من " بالمرتبة ال أراجع أنظمة العمل بالمملكة الخاصة بذوي اإلعاقة. " ( وهي:61جاءت العبارة رقم ) 20

 (00260حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط حسابي )

0" بالمرتبة الثالثة والعشرين من حيث بمقدوري تحديد مكونات التأهيل المهني بالترتيب " ( وهي:2جاءت العبارة رقم ) 10

 (00220موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط حسابي )

0" بالمرتبة الثانية والعشرين من حيث أعرف مكونات الخطة االنتقالية للتأهيل المهني " ( وهي:2رة رقم )جاءت العبا 20

 (00230موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط حسابي )

 

توى الداللة هل ت وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسوينصُّ على:  ثانياً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها

(05.0 بين متوسط درجات معلمي التربية الخاصة في مستوى المهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة قبل وبعد )

 التدريبي؟ البرنامجالتطبيق 

 ولإلجابة عن السؤال تم صياغة الفرض التالي: 

( بين متوسط درجات معلمي التربية الخاصة في 05.0ة )ال ت وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل  

 التدريبي0 البرنامجمستوى المهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة قبل وبعد التطبيق 

سط لعينتين مرتبطتين للمقارنة بين متو Paired Samples T Testوالختبار هذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار )ت( 

درجات العينة في الدرجة الكلية لمستوى المهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة لدى معلمي التربية الخاصة قبل وبعد 

 تطبيق البرنامج، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
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فروق في فاعلية برنامج تدريبي لرفع الكفايات للكشف عن داللة ال Paired Samples T Testاختبار)ت(  (:7جدول ) 

 المعرفية لدى معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المهني للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بالمملكة العربية السعودية

  
المتوسط 

 الحسابي
 العدد

االنحراف 

 المعياري

 (Tقيمة)

 المحسوبة

القيمة 

 االحتمالية

(Sig). 

الداللة 

 اإلحصائية

لمهارات المعرفية مستوى ا

للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة 

 لدى معلمي التربية الخاصة

 85824. 34 2.4100 قبلي

7.894 ..... 
دالة 

 إحصائيًا
 74413. 34 3.9559 بعدي

( للدرجة الكلية لمستوى المهارات المعرفية للتأهيل Sig( أن قيمة )02يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )

( مما يدلل على وجود 0.0.وهي أقل من مستوى داللة ) ...0.ي لذوي اإلعاقة لدى معلمي التربية الخاصة تساوي المهن

بين متوسط درجات معلمي التربية الخاصة في مستوى المهارات المعرفية ( 0.0.عند مستوى ) إحصائيةفروق ذات داللة 

لصالح التطبيق البعدي حيث تبين أن المتوسط الحسابي  التدريبي جالبرنامللتأهيل المهني لذوي اإلعاقة قبل وبعد التطبيق 

 للتطبيق البعدي أعلى منه للتطبيق القبلي0

أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية لدى معلمي التربية الخاصة في مستوى المهارات المعرفية للتأهيل المهني          

جع مرد تلك النتيجة إلى فاعلية البرنامج الذي تم إعداده بهدف تطوير لصالح التطبيق البعدي وير وجاءت لذوي اإلعاقة

الفلسفة وأبعاده، هذا ويدل على التأهيل المهني ومكوناته برامج المهارات المعرفية لمعلمي ذوي اإلعاقة الفكرية على صعيد 

لخلق الفرص المهنية بدورها تكسبه االستعداد التي يحملها المعلم تجاه طلبته من ذوي اإلعاقة الفكرية، والتي السامية التربوية 

حرص معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية على تطوير ذواتهم وتحسين لديهم وفقا  لقدراتهم وإمكانياتهم0 كما كشفت النتيجة عن 

رة متطلبات لمسايوتحمل المسؤولية تجاه عمليتي التعليم والتعلم والتي تعتمد بشكل كبير على شغف التعلم، وتجويدها، مهاراتهم 

الوعي الذاتي الذي يتمتع به المعلم تجاه العملية التعليمية من حيث تخطيط البرامج التأهيلية المهنية بهدف أن كما ، العصر

حق بناء على قدراتهم وإمكانياتهم، والتي ت عبر في مضمونها عن المهنية بذوي اإلعاقة الفكرية إلى أقصى طموحاتهم  االرتقاء

إلى توليد أدى بهم من ذوي اإلعاقة الفكرية معها المعلم  نوع الفئة التي يتعاملكريم لذوي اإلعاقة0 وال شك بأن العمل والعيش ال

 0مشاعر اإلنسانية المطلقة لتقديم األفضل بناء على الفروق الفردية بين طالب وآخر

؛ 6.02والمهيري والناطور، السرطاوي ؛ Beveridge & Fabian, 2007كل من ) وتتفق النتيجة الحالية مع دراسة 

 ,Bradshaw(، وتختلف النتيجة مع دراسة كل من )6.02الرمامنة، ؛ 6.03بوكراع وعبايدية، ؛ 6.02الدوسري، 

Tennant & Lydiatt, 2004 ،6.0 ؛2..6؛ الدعي. Sajjad, Joubish & Khurram, ،؛ 6.06؛ البوني وموسى

؛ المصري، 6.03؛ القريني، 6.03، القحطاني، 6.02دوسري، ؛ ال6.02؛ حمادي، 6.02؛ هوساوي، 6.06القريني، 

 Diwe,2020)0؛.6.6حازميال ؛ ؛6.02؛ الزهراني، 6.02؛ اليوسف، 6.02؛ أبو شاشية والعنيزات، 6.02
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 حساب حجم التأثير: 

التربية  عاقة لدى معلميالمهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلقامت الباحثة بحساب حجم أثر البرنامج التدريبي في تنمية 

 ( :023م، ص6.03(  لمعرفة حجم األثر، من خالل القانون التالي )صافي2الخاصة وذلك بحساب مربع إيتا )

 

 

- 
2

 : نسبة التباين الكلي في المتغير التابع الذي يرجع إلى المتغير المستقل0  

- 2T 0مربع قيمة ت : 

- dfة الحرية0 : درج 

والجدول التالي يوضح مستويات التأثير وفقا لمربع إيتا )
2

 (26م، ص6.02(0 )عفانة، 

 (: يوضح مستويات حجم التأثير8جدول )

 كبير متوسط صغير درجة التأثير

لمربع إيتا )
2

) 
...1 ...2 ..14 

 

 المهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقة لدى معلميألثر البرنامج التدريبي في تنمية والجدول التالي يوضح حجم ا

 التربية الخاصة:

 ( حجم أثر البرنامج التدريبي في تنمية الجانب المعرفي في تعليم التفكير9جدول )

 (Tقيمة ) 
قيمة مربع إيتا )

2
) 

 حجم األثر

 كبير 0.65 7.894 الدرجة الكلية

مربع إيتا ) يتضح من الجدول السابق أن قيمة
2

للدرجة الكلية تقع في مستوى درجة التأثير "كبيرة "، مما يدلل  (

التربية  لدى معلمي الفكرية المهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقةعلى أن البرنامج التدريبي له أثر كبير في تنمية 

 . خاصةال

 الفكرية المهارات المعرفية للتأهيل المهني لذوي اإلعاقةأظهرت النتائج فاعلية البرنامج التدريبي وأثره الكبير في تنمية         

 التربية الخاصة0  لدى معلمي

dft

t

2

2
2 =

http://www.ajrsp.com/


م 0202-8-5: اإلصدار تأريخ|  والعشرون الثامن اإلصدار|  العلمي والنشر اثلألبح األكاديمية المجلة  

  

 
   www.ajrsp.com                                                         136 

ISSN: 2706-6495 

ة لدى معلمي التربية وقد يرجع مرد النتيجة إلى محتويات البرنامج المقدم والمتسلسلة معرفياً والتي قامت بإكمال المعرفة الناقص 

الخاصة فيما يتعلق ببرامج التأهيل المهني لذوي اإلعاقة الفكرية بداية من عملية التقييم وانتهاًء بعملية التوظيف والمتابعة، مما 

فرص ذوي اإلعاقة الفكرية بهدف إتاحة الالطلبة من كان له األثر االيجابي في اتخاذ منهجية عملية قائمة على التخطيط لمستقبل 

وتتفق النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة ، للتطبيق العملي لبرامج التأهيل المهني وصوالً إلى االستقاللية المهنية والعيش الكريم

وجود فروق لصالح المجموعة عن اعتمدت المنهج الشبة التجريبي وكشفت  والتي (6.02السرطاوي والمهيري والناطور، )

اج التأهيل المهني القائم على المهارات على مراكز وأقسام التأهيل المهني لذوي اإلعاقة التجريبية مع ضرورة تعميم منه

الفكرية، وتوسيع البرامج لتشمل جميع الجوانب الشخصية واالجتماعية وتقديم جزء من البرنامج في بيئة عمل فعلية0  ودراسة 

(Beveridge & Fabian, 2007) المهني على تقييم قدرات ذوي اإلعاقة بدقة  والتي أكدت على حرص أخصائي التأهيل

متناهية، وتمكينهم من المشاركة في وضع األهداف الخاصة بخطة التأهيل المهني الفردية وخاصة فيما يتعلق بالحصول على 

رة ( والتي كشفت عن فاعلية برامج التأهيل المهني لذوي اإلعاقة، مع ضرو6.03ودراسة )بوكراع وعبايدية،  مهنة أو عمل0

توافر محتوى نظري وتطبيقي جيد لهذه البرامج لجميع المعلمين والمدربين والمتدربين، كما ركزت على كفاءة المدربين والتي 

وتختلف النتيجة  أعدتها من أهم عوامل نجاح أي برنامج تدريبي وما يمتلكون من معرفة بطريقة التعامل مع ذوي اإلعاقة0 

 & Sajjad, Joubish .6.0؛ 2..6؛ الدعي، Bradshaw, Tennant & Lydiatt, 2004الحالية مع دراسة كل من )

Khurram, ،القحطاني، 6.02؛ الدوسري، 6.02؛ حمادي، 6.02؛ هوساوي، 6.06؛ القريني، 6.06؛ البوني وموسى ،

وي ؛ دي6.02؛ الزهراني، 6.02؛ اليوسف، 6.02؛ أبو شاشية والعنيزات، 6.02؛ المصري، 6.03؛ القريني، 6.03

 (6.6.0، حازمي؛ ال6.20وآخرين، 

 التوصيات:

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يلي:

 تدعيم الشراكة والربط بين وزارة التعليم ومؤسسات إعداد المعلم للنهوض بالتدريب المبني على االحتياج0 00

ة وصياغة برامج تدريبية لتوظيف هذه عقد جلسات حوارية مع معلمي التربية الخاصة لتحديد االحتياجات الفعلي 60

 االحتياجات0

تكثيف البرامج التدريبية لمعلمي التربية الخاصة أثناء الخدمة بما يكفل سد االحتياج ضمن المستجدات في مناهج الطلبة  20

 0من قبل الوزارة ذوي اإلعاقة التي تم استحداثها

اقة الفكرية من وزارة العمل وزراة التعليم والتنمية االجتماعية توحيد جهود جميع من لهم عالقة بالتأهيل المهني لذوي اإلع 10

 على تقديم خدمات تأهيل مهني تتصف بالشمولية والتكامل0 لما في ذلك من انعكاس كبير ؛ووزارة الصحة

 تفعيل األنظمة والقوانين واللوائح الخاصة بتأهيل ذوي اإلعاقة على أرض الواقع0 20

 :المقترحات

 راسة الحالية تقترح الباحثة ما يلي:من خالل نتائج الد
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فاعلية برنامج تدريبي لرفع المهارت األدائية لدى معلمي التربية الخاصة بالتأهيل المهني للطلبة ذوي اإلعاقة دراسة  00 

 0الفكرية بالمملكة العربية السعودية

 دراسة واقع تفعيل التأهيل المهني لذوي اإلعاقة الفكرية على أرض الواقع0 60

 

 المراجع العربية: أوالً:

(0 مستوى معرفة اإلداريين والمدربين والمتدربين بمجاالت المعايير الدولية 6.02أبو شاشية، سناء والعنيزات، صباح ) -

مجلة الجامعة اإلسالمية للتأهيل المهني: دراسة تطبيقية في مراكز التأهيل المهني األردنية لذوي االحتياجات الخاصة0 

 2220 -262(، 2) 63،لنفسيةللدراسات التربوية وا

http://dx.doi.org/10.33976/iugjeps.v27i5.4225DOI:   

(0 6.60اإلدارة العامة للتربية الخاصة ) وزارة المعارف0هـ، 0116منهاج التربية المهنية   -

https://departments.moe.gov.sa/SPED/Pages/Evidence.aspx  

مجلة (0 العوامل المساهمة في نجاح برامج التأهيل المهني للمعاقين في الجزائر0 6.03بوكراع، إيمان وعبايدية ،أحالم ) -

 0620 -0.3)أ(، 00أبحاث نفسية وتربوية، 

(0 فاعلية مراكز التربية الخاصة بمحلية الخرطوم في تأهيل ذوي اإلعاقة 6.06) دعبد الحميبد هللا، موسى، ع البوني، -

 6210-622(، 06ع ) اإلسالمية،، جامعة أم درمان مجلة العلوم التربوية العقلية،

مجلة دفاتر مخبر  والتحديات0الواقع  الخاصة:(0 التأهيل المهني لألطفال ذوي االحتياجات .6.6الحازمي، صبرينة ) -

0 22-12(، 0) .0حقوق األطفال، 

f6a3463f9917?la-7d08-45f5-0d92-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/042c0f36

a9a700f2a962-a6f1-41fd-7059-wId=872950d8 

 دار الفكر0 عمان:0 الخاصةاستراتيجيات تعليم الطلبة ذوي االحتياجات (0 2..6) جمال0، والخطيبالحديدي، منى  -

المؤتمر  (: "المعلم ومتطلبات دوره في ظل التغيرات المعاصرة"،2..6الحراحشة، محمد عبود والنوباني مصطفى ) -

العلمي األول: مستقبل التربية في الوطن العربي في ضوء الثورة المعلوماتية، كلية العلوم التربوية، جامعة جرش األهلية 

 م20..6نيسان  2-0الخاصة، 

 دراسة العوامل المؤثرة في توظيف االشخاص ذوي االعاقة وعالقتها ،6.60حسنين، هالة،  -

 ، جامعة سوهاج0المجلة التربويةتصون، ببعض المتغيرات كما يدركها المخ
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دراسة ميدانية في  بها:تقويم برامج التأهيل المهني للمعوقين من وجهة نظر العاملين (0 6.02حمادي، حميد جاسم0 ) - 

، كلية التربية، دمشق، رسالة ماجستير منشورة0  جامعة  مراكز التأهيل المهني للمعوقين في مدينتي دمشق والقنيطرة

 ttp://search.shamaa.org/FullRecord?ID=243202h سوريا0

 (، عمان، دار وائل000)طمقدمة في تأهيل األشخاص المعوقين(0 .6.0الخطيب، جمال ) -

 تم االسترداد من الصفحة الرئيسية للرؤية .6.2رؤية المملكة العربية السعودية  -

ision2030.gov.sa/arhttps://www.v 

بناء نموذج للمعايير الدولية للتأهيل المهني للمعاقين ومدى انطباقها على مراكز التأهيل (0 2..6) قعبد الرازالدعى،  -

  الجامعة األردنية، كلية الدراسات العليا، األردن0 منشوره،رسالة دكتوراه  ،الكويتالمهني للمعاقين بدولة 

مجلة المعهد العالمي للدراسات  البسيطة0معيقات نجاح تشغيل األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية (0 6.02الدوسري، مبارك ) -

 200-02(، 00) 6 والبحوث،

مجلة (0 عوامل االنتقال الناجح لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة من المدرسة إلى العمل0 6.02الدوسري، مبارك ) -

 6120-600 (،2)61، العلوم التربوية

://search.shamaa.org/FullRecord?ID=120020http 

 مجلة الفنون واآلدابدراسة التأهيل المهني للمعاقين عقلياً والطموح،  ،6.60رشيد، سعاد حميد،  -

 التربوية0، كلية االمارات للعلوم وعلوم االنسانيات واالجتماع

ي اإلعاقة العقلية من وجهة نظر أولياء األمور (0 تقييم الخدمات اإلنتقالية لألشخاص ذو06.02 )فعبد اللطيالرمامنة،  -

 Arab World Research Source0والمعلمين )رسالة ماجستير، جامعة البلقاء التطبيقية(0 تم االسترجاع من 

 (، عمان: دار الفكر20)ط 0الخاصةتأهيل ذوي االحتياجات (0 6.02الزارع، نايف ) -

 : دار الفكر0 ن( عما2)ط ت الخاصة.تأهيل ذوي االحتياجا(0 6.02عابد0 ) الزارع، -

 دار الفكر0 عمان،(0 6، )طالتأهيل المهني للمعوقين(0 2..6) الزعمط، يوسف -

 0دار الفكر عمان،(0 2، )طالتأهيل المهني للمعوقين(0 6.00) الزعمط، يوسف  -

اقة الفكرية في المملكة (0 تقييم خدمات التأهيل المهني من وجهة نظر العاملين مع ذوي اإلع6.02الزهراني، سلطان ) -

(، 2(، العدد) 2، جامعة الملك سعود، الرياض،المجلد )عالمجلة السعودية للتربية الخاصةالعربية السعودية، 

 0 003-23ص
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المؤتمر العربي ورقة عمل مقدمة  العمل0(0 خدمات االنتقال من المدرسة إلى عالم 3..6) زعبد العزيالسرطاوي،  - 

 0مهني وتشغيل األشخاص المعاقيناإلقليمي حول التأهيل ال

(0 فاعلية برنامج تدريبي مهني قائم على تدريب 6.02السرطاوي، عبد العزيز، المهيري، عويشة، الناطور، ياسر) -

جامعة السلطان  –مجلة الدراسات التربوية والنفسية  المهني0 التأهيلالمهارات لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية في مرحلة 

 260 -22(0 0) .0قابوس0 

 الدار المصرية اللبنانية0 القاهرة0. (0معجم المصطلحات التربوية والنفسية6.00شحاته، حسن والنجار، زينب ) -

(0 تقويم فعالية برامج التأهيل المهني للمعوقين من وجهة نظر المعوقين والمشرفين ورجال 2..6الشمري، هذال ) -

 نايف العربية للعلوم األمنية0 ةالرياض: جامع، رسالة ماجستير غير منشورة األعمال،

 ، مكتبة آفاق للنشرSPSS0 باستخدام (0 مقدمة في االحصاء التربوي6.03صافي، سمير ) -

(0 قياسات حجم التأثير واالحصاء االستداللي في البحوث التربوية والنفسية0 غزة: مكتبة سمير 6.02عفانة، عزو ) -

 منصور0

 ات حديثة في القياس والتقويم التربوي0 غزة0 مكتبة سمير منصور0(0 اتجاه6.02عفانة، عزو؛ نشوان، تيسير ) -

 0مجلة المنال(0 التأهيل المهني لألشخاص من ذوي اإلعاقة0 6.01، أمين0 )القريوتي -

مؤتمر التربية الخاصة: الواقع والمأمول0 عمان: الجامعة  0االنتقال()خدمات (0 ورقة عمل 2..6القريوتي، يوسف0 ) -

 األردنية0

أقامتها منظمة العمل الدولية في )حقوق ذوي اإلعاقة في العمل(0 (0 ورشة عمل إقليمية 2..6روتي، يوسف )القي -

 األردن0 عمان0العاصمة 

(0 العوامل المؤثرة في تدني مستوى تقديم الخدمات االنتقالية للتالميذ ذوي اإلعاقات المتعددة 6.03القريني، تركي0 ) -

 (100)0، لمجلة الدولية للبحوث التربويةابالمملكة العربية السعودية0 

نحو استثمار خصائصه، مهاراته، كفاياته0 بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني:  المستقبل:(0 معلم 2..6سامح ) محافظ، -

                                                                                                                                                          2..6/.63/0-62من كلية التربوية في الفترة  دمشق0جامعة  0العصرأفضل للعلوم التربوية والنفسية في ضوء تحديات 

a0660a7088d90fab627f8893bd0c3-doc-13-old.psau.edu.sa/filedownload/doc-https://faculty

original.doc-6fb 

0 مجلة جامعة الملك سعود(0 قياس األداء اإلداري للمدراء السعوديين في قطاع الخدمة المدنية، 2..6)توفيق0 مرعي،  -

(030)2. 

http://www.ajrsp.com/
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، رسالة ماجستير غير تقييم خدمات التأهيل المهني والتشغيل للنساء ذوات اإلعاقة في األردن(0 6.06المصري،أماني ) - 

 الجامعة األردنية، عمان، األردن0 منشورة،

دار  اإلسكندرية: ،المعاصرةالتربية وإعداد المعلم العربي إرهاصات العولمة والتحديات (0 .6.0) المطرفي،عازي -

      التعليم الجامعي0

(0 التقرير العالمي حول اإلعاقة0 تم االسترجاع من موقع منظمة الصحة العالمية: 6.00)العالمية0 ة الصحة منظم -

file:///C:/Users/Dr.%20Reem%20Mahmoud/Downloads/9789240685215_eng.pdf 

 2/  62اريخ بت 23م ، مرسوم ملكي رقم م/...6\1.\2.هـ الموافق 0160\0.\0.صدر  المعوقين،نظام رعاية شؤون  -

، ساري0 0160/ 

/Permanent%2https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/ProvisionSupport/States

0Mission%20of%20the%20Kingdom%20of%20Saud%20Arabia.docx 

واقع تأهيل معلمي التربية الخاصة في ضوء الكفايات 0 (6.03، أيمن و العرجي، فهد )دعبد الحمي غالب،النهدي،  -

 130 -2(، 02) 2مجلة التربية الخاصة والتأهيل، لمعلمي التربية الخاصة ولمعلمي التعليم العام0 

 المسيرة0، االردن، دار تأهيل المعاقين ،6.02هالل، اسماء،  -

(0 معوقات التأهيل المهني للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر مدربي التأهيل 6.02)محمد0هوساوي، علي  -

 (60) 0،مجلة السعودية للتربية الخاصة الرياض0المهني بمدينة 

http://search.mandumah.com/Record/828344 

 اإلدارة العامة للتربية الخاصة0 الخاصة0(0 القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية 6.02)التعليم0 وزارة  -

 عمن موق ،6.60 ،01 الدليل العلمي للتقنيات المساندة0 استرجع في مارس )6.02)وزارة التعليم  -

https://departments.moe.gov.sa/SPED/Pages/Evidence.aspx 

(0 القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة0 الرياض، المملكة العربية 0..6) وزارة المعارف -

السعودية0

e.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/boysSpecialEducatihttps://departments.mo

on/Documents/se_rules.pd         

( الكفايات المهنية والصفات الشخصية المرغوبة في األستاذ الجامعي من وجهة نظر طالب 2..6رشيد ) يعقوب، نافذ -

عربية للتربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، كلية المعلمين في بيشة )المملكة العربية السعودية(، المجلة ال

 0100-0.6(، ص 0(، العدد )62تونس، المجلد )
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والتشغيل المهني لذوي اإلعاقة والحلول المقترحة من  التأهيلالمشكالت التي تواجه برامج (0 6.02) علي ،اليوسف - 

 0كلية التربية0 جامعة اليرموك0 األردن منشورة0رسالة ماجستير  0اإلعاقةوجهة نظر العاملين وذوي 
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 العريني نموذجا(بن صالح  لعبد هللاالثمن  ا غالمرواية مه)المرتكزات القيمية للرواية السعودية 

The value pillars of the Saudi novel 

 (A novel، no matter how expensive it is، by Abdullah bin Saleh Al-Areni as a model) 

 

 لعمريا عبد هللابن محمد بن  عبد هللاالباحث/ 

 المملكة العربية السعودية القصيم،باحث دكتوراه علم اجتماع، جامعة 

 dull@hotmail.com-m-a Emai: 

 

  :المستخلص

سلط هذا البحث الضوء على إمكانية ارتكاز العمل الروائي على مضامين قيمية والتأسيس عليها لبناء عمل 

تين مكتمل الجوانب الفنية وفي الوقت نفسه يقدم قوالب واضحة من القيم في السياقات المباشرة أو روائي م

-هـ7241بن صالح العريني". الطبعة الرابعة: لعبد هللاالضمنية، وقد اختار الباحث "رواية مهما غال الثمن 

 (.6620-24-813-0م. طبعة: مطبعة النرجس التجارية: الرياض. ردمك:) 4002

 د تحدد الهدف الرئيس من البحث في اإلجابة على السؤال:قتكون العينة المختارة للدراسة، ول

هل هناك أدب روائي سعودي يرتكز على قيم اجتماعية، وينطلق منها إلى فضاءات السرد مع الحفاظ على 

 الشكل العام للرواية والتمسك بالمقومات الفنية لبنائها وعرضها؟

ف الدراسة المتمثلة في النقاط التالية، بيان مدى أهمية إسهام الرواية في ترسيخ القيم، عليه أهدابنيت والذي 

 والتعرف على بعض القيم من خالل عينة البحث، والوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ بناء على نتائج البحث.

ائل الرواية بعض الرس مينض؟ هل يمكن تدى أهمية الرواية في ترسيخ القيمالمطروحة، ما م توكانت التساؤال

القيمية الموجهة إلى المجتمع، دون التأثير على البناء الفني للرواية؟ هل يمكن طرح توصيات قابلة للتنفيذ فيما 

واها من وجهة نظر تظاهرة اجتماعية يمكن بحثها ومعالجة مح باعتبارهيخص االهتمام باألدب بشكٍل عام 

 اجتماعية؟

http://www.ajrsp.com/
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سئلة، مؤكدة على أهمية دور الرواية في ترسيخ القيم، وتأكيد أمكانية تضمين وجاءت النتيجة لتجيب على األ

ث ويعد هذا البحث من البحو الرواية على العديد من القيم، وكذلك أمكانية الخروج بتوصيات ممكنة التنفيذ.

 الوصفية التحليلية التي اعتمدت أسلوب تحليل المضمون.

ج منه االجتماعية، األدب، القيمرواية، علم االجتماع، علم اجتماع  تحليل المضمون كأداة، كلمات مفتاحية:

 .التفاعل الرمزي ظريةالمرتكزات، ن ضمون،متحليل ال

Abstract: 

Work on value content and building on it to build a solid fictional work that is 

complete in technical aspects and at the same time presents clear templates of 

values in direct or implicit contexts. Fourth Edition: 1427 A.H.-2006 A.D. Edition: 

Al Narjis Commercial Press: Riyadh. 

ISBN ( :0-813-24-6620.)  

To be the sample selected for the study, the delegation determines the main 

objective of the research in answering the question: 

 Is there a Saudi fictional literature that is based on social values, and proceeds 

from them to the narrative spaces, while preserving the general form of the novel 

and adhering to the technical elements of its construction and presentation? 

 Which was based on the objectives of the study represented in the following 

points, a statement of the importance of the novel’s contribution to the 

consolidation of   values, identifying some values through the research sample, 

and reaching recommendations that can be implemented based on the results of the 

research. The question was what is the importance of the novel in consolidating 

values? Is it possible to include in the novel some valuable messages directed to 

the community, without affecting the artistic construction of the novel?  

Can actionable recommendations be put forward regarding the concern for 

literature in general as a social phenomenon that can be researched and addressed 

from a social point of view? 
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The result came to answer the questions, emphasizing the importance of the role of 

the novel in consolidating values, emphasizing the possibility of including the 

novel on many values, as well as the possibility of coming up with 

recommendations that can be implemented. This research is one of the analytical 

descriptive research that adopted the content analysis method.  

Keywords: Content analysis as a tool, Content analysis method, novel, pillars, 

Sociology, Sociology of Literature, symbolic theory, social values. 

 :لمقدمةا

وقد  ،ة قديمة ومتصلة إلى وقتنا الراهنقضي فهي، األدب والمجتمع ليست قضية معاصرةقضية العالقة بين 

، أولى هذه المراحل كانت في القرن السادس حل نستطيع أن نجملها بثالث مراحلمرت خالل تشكلها بعدة مرا

مرحلة الثانية ، والجاه القديم وأنصار التجديدباالت عشر أثناء الصراع األدبي إبان عصر النهضة بين المتمسكين

، والمرحلة الثالثة تمثلت كل قومية إبراز خصائصها الوطنية هي مرحلة ظهور القوميات في أوروبا ومحاولة

فيما أصبح يمثله األدب من ظاهرة اجتماعية بتفاعله العضوي مع "الوسط االجتماعي"، بما يعني أن األدب 

وبهذا نستطيع أن نؤكد أن ثمة عالقة وثيقة بين األدب والمجتمع تمثلت  (.72 : 4077،ظاهرة اجتماعية )حركة 

 ونظرية االنعكاس وغيرها من النظريات، المحاكاة،منذ القدم في نظرية 

ولم تكد تظهر نظرية الجدلية الماركسية حتى تأسس على بنائها المنهج االجتماعي لألدب. ونستطيع أن نحدد  

ية تتمحور حولها دراسة األدب، نشأة األدب، وطبيعة األدب، ووظيفة األدب، أي مصدره ثالث قضايا رئيس

 (.722-727: 4074وماهيته ومهمته )منتظري،

 :مشكلة الدراسة

على واجهة المشهد األدبي، لكن هناك من يؤمن بأن هذا الحكم غير مدعم  مضطربةبين الرواية والقيم عالقة 

حكم مطلق انطباعي سماعي يتبناه البعض ويجادل به وربما لم يكن قد قرأ أي  بدراساٍت عميقة ومحايدة، وهو

ها لمجرد تبنيه نانى حكمه على شواهد عامه وآراء غيره التي يتببرواية في أي مرحلة من مراحل حياته، و

 لفكر شخص معين.

سيدة في ساحة المشهد األدبي وألن الرواية من الوسائط أو الرسائل أو األجناس األدبية المؤثرة والموجهة والمت

بجوار الشعر والقصة، فقد استحقت أن تتجه لها الدراسات االجتماعية بالدراسة والتحليل من جوانبها المختلفة؛ 

الفنية والتأثيرية والتوجيهية مع عدم إغفال جانب المتعة والذي هو المحرك األول النتشار الرواية واالهتمام 

 بها. 
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ك أدب هل هناحالية لتجيب على التساؤل الرئيس الذي يمكن أن نشتقه من عنوان البحث، لذا جاءت الدراسة ال

روائي سعودي يرتكز على قيم اجتماعية، وينطلق منها إلى فضاءات السرد مع الحفاظ على الشكل العام 

 للرواية والتمسك بالمقومات الفنية لبنائها وعرضها؟

بن صالح العريني" لتكون عينة هذا البحث عن  عبد هللا" للدكتور الثمن وقد اختار الباحث رواية "مهما غال

 الرواية السعودية.

 :أهمية الدراسة

 تكتسب هذه الدراسة أهمية من الجوانب التالية:

التي اهتمت بالرواية من وجهة النظر االجتماعية المرتبطة بعلم اجتماع األدب  تالدارسا قلة -7

 .وقواعده المنهجية

من حيث أهميتها، وتأثيرها في غرس القيم  بالرواية السعودية أهمت ندرة البحوث التي -4

 .اجتماعيوترسيخها من منطلق أدبي 

، والمهتمين بالشأن االجتماعستفادة من نتائج هذا البحث وفتح الطريق أمام دارسي علم اال -8

 االجتماعي بشكل عام؛ إلجراء دراساٍت أخرى. األدبي

 :أهداف الدراسة

 .القيم سهام الرواية فيي ترسيخبيان مدى أهمية إ -7

 التعرف على بعض القيم من خالل عينة البحث. -4

 الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ بناء على نتائج البحث. -8

 :تساؤالت الدراسة

 ؟الرواية في ترسيخ القيمما مدى أهمية  -7

بناء ى الهل يمكن تظمين الرواية بعض الرسائل القيمية الموجهة إلى المجتمع، دون التأثير عل -4

 الفني للرواية؟

اهرة ظ باعتبارههل يمكن طرح توصيات قابلة للتنفيذ فيما يخص االهتمام باألدب بشكٍل عام  -8

 واها من وجهة نظر اجتماعية؟تاجتماعية يمكن بحثها ومعالجة مح

 مفاهيم الدراسة )التعريفات اللغوية واإلجرائية(:

 المرتكز: -7

 التعريف اللغوي:
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 :البِنَاءِ ُمْرتََكَزاُت الَعَمِل أَِو  أساس مفعول من ارتكَز إلى/ ارتكَز على/ ارتكَز في اسم ُمرتََكز: )اسم(

 موقع المعاني(.)َدَعائُِمهُ أُُسُسهُ، 

هو األساس الذي يني عليه الروائي عمله وينطلق منه في تكوين الرواية التي  التعريف اإلجرائي للمرتكز:

 ينوي كتابتها.

 القيم االجتماعية: -4

 تعريف اللغوي:ال

(: الحكم الذي يصدره اإلنسان على شيء ما مهتدياً بمجموعة المبادئ Social Valuesالقيم االجتماعية )

والمعايير التي وضعها المجتمع الذي يعيش فيه، والذي يحدد المرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوك. ويقول 

الثبات على مر الزمن، أو بعبارة أعم تتضمن دستوراً تتضمن قانوناً أو مقياساً له شيء من  كالكون: والقيمة

ينظم نسق األفعال والسلوك، والقيمة بهذا المعنى تضع األفعال وطرق السلوك وأهداف األعمال على مستوى 

 (24: 7630المقبول وغير المقبول، أو المرغوب فيه والمرغوب عنه، أو المستحسن والمستهجن )دياب 

دة، تلفة، واألقوال المسديقصد بها التصرفات المحمودة في مواقف مخ االجتماعية:التعريف اإلجرائي للقيم 

 .ريمة في العرف االجتماعيالك والمبادئ

 الرواية: -8

 التعريف اللغوي:

 ِرواية: )اسم(

 ِروايات   الجمع:

َوايَةُ: ةُ  الرِّ  موقع المعاني(.)الطويلة القِصَّ

خل ضمن النوع الروائي في األعمال األدبية، ويكون المؤلف هو العمل الذي يد التعريف اإلجرائي للرواية:

 لهذا العمل سعودي الجنسية.

بن صالح العريني. الطبعة  لعبد هللاوالمقصود بالرواية في هذا البحث )رواية مهما غال الثمن  

 م. طبعة: مطبعة النرجس التجارية: الرياض(.4002-هـ7241الرابعة:
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 اإلطار النظري

 لمفسرة:النظرية ا

 نظرية التفاعل الرمزي:

ورود  ويظهر لنا ذلك من خاللالعالم االجتماعي األلماني ماكس فيبر  في أفكارتتمثل جذور التفاعلية الرمزية  

اسمه عند الحديث عن التفاعلية الرمزية، فعلى سبيل المثال، الغريب في كتابة )نظريات علم االجتماع( تحدث 

 (.461، 4076الغريب: )الرمزي اعل عن فيبر في فصل نظرية التف

 ، فإن تأسيسها الفعلي يعود للعالم األمريكي جورج هربرتالرمزية تعود ألفكار فيبروإذا كانت جذور التفاعلية 

 (.848، السابق)االجتماعي ميد والمتخصص في علم النفس 

ة نسان الداخلي مع بيئته الخارجيويولي ميد اهتماماً بمسألة الذات االجتماعية والتي يراها حصيلة لتفاعل اإل

المجتمع كما أولى ميد اللغة اهتماماً خاصاً ويرى أنها عنصر من عناصر تطور اإلنسان وبالتالي تطور 

 (.86، 4040عيشور: )

 ها وأسمها المعروفة به )التفاعلية الرمزية(حأما من أعطى هذه النظرية مصطل

Symbolic interaction)(730، 4077لومر)حجازي: (، فهو العالم هربرت ب 

 أن لدى الفرد القدرة على التأثير في من خالل ما تم استعراضه عن النظرية التفاعلية الرمزية؛ ويرى الباحث

بناء المجتمع من خالل األدوات التي يمتلكها، والكتابة أداة تأثير وبناء وبما أن الرواية نوع من أنواع الكتابة 

لروائي في بناء المجتمع والتأثير فيه وفق الفهم الذي يراه الباحث لنظرية التفاعل المؤثرة فيمكن أن يستخدمها ا

 الرمزي حسب طرح ميد لهذه النظرية.

 الدراسات السابقة

هـ( بعنوان: المشكالت االجتماعية في المجتمع السعودي من خالل 7271: دراسة العرفج )الدراسة األولى

 القصة القصيرة.

دراسات علم اجتماع األدب، وقد اختار الباحث القصة القصيرة كجنس أدبي يمكن  تدخل هذه الدراسة ضمن

دراسته وتحليل مضامينه االجتماعية في إطار مشكلة البحث التي حددها الباحث، وتعد هذه الدراسة وصفية 

صص قتحليلية استخدم الباحث فيها منهج تحليل المضمون، وقد اختار الباحث عينة بحثه من مجموعة من ال

 .مشكلة اجتماعية حسب مفهوم الباحث للمشكلة االجتماعية والتي تضمنتلكتاب سعوديين، 

 وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من ضمنها:
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ظهور مشكالت لم تكن معروفة من قبل مثل مشكالت المدينة المتغيرة والمتمثلة في التكالب  -7

 على جمع المال، والمعاكسات.

واإلكراه على الزواج  المتكافئالق والزواج غير طقليدية مثل المشكالت األسرية التظلت ال -4

 تفرض نفسها.

يغلب على المشكالت االجتماعية في المجتمع السعودي كما عكستها القصص نمط مشكالت  -8

 التفكك االجتماعي الذي يصيب بعض األنظمة،

ي حين لم تظهر ثم تأتي بعدها المشكالت الناتجة عن االنحراف عن المعايير االجتماعية، ف 

 المشكالت القائمة على الصراع االجتماعي وتضارب القيم في المجتمع.

تناول الكتاب جميع المشكالت بينما اقتصر تناول الكاتبات على المشكالت المتعلقة بالمرأة  -2

 واألسرة عموما.

ظهر تكرار المشكالت االجتماعية لدى الكتاب من ذوي الجذور الحضرية أكثر منها لدى  -2

 ذور الريفية.الج

 

( بعنةةوان: الحيةةاة االجتماعيةةة فةةي منطقةةة نجةةد قبةةل الةةنفط دراسةةة 7662: دراسةةة البشةةر )الدراسةةة الثانيةةة

 سوسيولوجية تحليلية للحكايات الشعبية.

تدخل هذه الدراسة ضمن دراسات علم اجتماع األدب، وقد اختارت الباحثة "الحكايات الشعبية" كجنس أدبي 

 ضامينه االجتماعية في إطار مشكلة البحث التي حددتها الباحثة.يمكن دراسته وتحليل م

وتعد هذه الدراسة وصفية تحليلية اعتمدت على تحليل الحكايات الشعبية المنشورة والتي سجلها المهتمون 

بتحقيق التراث واختارت المصادر التالية: )مجموعة أساطير شعبية( لعبد الكريم الجهيمان، 

 مد العبودي.)مأثورات شعبية( لمح

وهدفت الدراسة  إلى التعرف على صورة الحياة االجتماعية من خالل الحكايات الشعبية المتداولة في 

منطقة نجد من خالل التساؤالت عن أهم مالمح الحياة االجتماعية في منطقة نجد قبل النفط كما تعكسها 

عة ائل التنشئة االجتماعية وطبيالحكايات الشعبية وعن إمكانية اعتبار األدب الشعبي وسيلة من وس

دور المرأة والرجل داخل العائلة وخارجها من خالل الحكايات الشعبية والفروق في نوعية العالقات 

الباحثة  ، وقد توصلتشعبية أو يرويها الواقع والتاريخاالجتماعية وطبيعتها كما تصورها الحكايات ال

بها المجتمع أن يركز على األمور المرغوبة كبعد الى أن األدب الشعبي كان فعالً وسيلة استطاع 

الشجاعة والكرم تربوي والتي تحدد المكانات على أساس السن والجنس وتُعلي من قيم الشرف و

 .واإلجارة والحمية، وترفض الخيانة بكل صورها

ح صكما توصلت الدراسة إلى أن الحكايات الشعبية تحمل في طياتها دروساً تربوية كعدم تجاهل الن

 من األباء حتى ال يأتي ذلك بنتيجة عكسية، 
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أو عدم اإلفراط في تدليل األبناء مما يؤدي إلى إفسادهم وتراخيهم، كما تعطي الحكاية الشعبية دروساً 

في واجبات التعاون واإلخاء بين الجيران وبين أعضاء األسرة الواحدة في الحياة اليومية وفي 

اك قيما اخالقية تؤكد عليها الحكاية الشعبية حيث كان هناك المناسبات االجتماعية. كما أن هن

تركيزا ًعلى القيم الدينية ومرادفاتها من طاعة الوالدين، والتقوى، والبر، وعلى قيم احترام المركز 

 االجتماعي ومرادفاته وقيم أخرى كالحكمة وفعل المعروف والتعاون والشجاعة.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

لمثل القصة واألخرى ا اختارتالعرض السابق للدراستان اللتان اختارتا علم االجتماع األدبي أحدهما  في ضوء

ة في التأسيس أهمي ا، أعطتبالمجتمع يمكن القول أن الدراستين السابقتينالشعبي كنوع من أنواع األدب، وعالقته 

ا كمال هذإلى كافة أنواعها، وأنه من المهم علعلم اجتماع أدبي يهتم بالمضمون االجتماعي في األعمال األدبية 

الجانب من خالل الطرح المتواصل من قبل أقسام علم االجتماع في الجامعات السعودية لالستفادة من الخبرات 

األكاديمية المتمثلة في أساتذة علم االجتماع للخروج بدراسات متينة تخدم أحد فروع علم االجتماع الهامة "علم 

 .اجتماع األدب"

 وتأتي هذه الدراسات مكملة لبعضها، ومتداركه للجوانب التي ال يمكن أن تستوعبها دراسة واحدة.

 القيم االجتماعية

توحد القيم المجتمع وتعزز تماسكه وتعمل على تنظيمه وبذلك تشكل أحد اهم دعامات وركائز النظام   

وك واآلمال واألهداف فهي ترتبط بمعنى الحياة، والرتباط القيم بدوافع السل  (. 21: 4078)الثقفي،  االجتماعي

 (.72: 4002)السيد،  وهي كذلك متغلغلة في حياة األفراد والجماعات

 القيمة من منظور اسالمي:

تعتبر القيم من المنظور اإلسالمي مبادئ ومثل عليا، ومصدرها األول هو الوحي، وهي 

 (. 2- 2: 7662،جبر)المختلفة ف بذلك معايير راسخة تحدد منهج وسلوك الفرد في المواق

 (.Hackett,2010القيم، إذاً، هي مبادئ عامة ينبغي أن تؤثر على السلوك واالتجاهات )

 

 :المنظور االجتماعي للقيم

يمكن أن نختصر مفهوم القيم من المنظور االجتماعي في أنها محددات السلوك المرغوب فيه من جهة وغير  

(. ووفقاً لروكيتش، القيم هي المفهوم األكثر مركزية 48: 4006يمين،)ال المرغوب فيه من جهة أخرى

 الموجودة في جميع العلوم االجتماعية. 
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وقد وضع روكيتش نظرية القيمة على أساس استكشاف العالقة بين المعتقدات )أي ما يؤمن به المرء( والقيم 

ي مجموعات القيم التي توجه سلوك المرء( )أي المعتقدات المركزية التي تشكل نظام المعتقدات( والمواقف )أ

(shammas,2013: 134.) 

 علم اجتماع األدب 

 تعريف علم اجتماع األدب )سوسيولوجيا األدب(:

 أويالً، بدراسةوتقصد بسوسيولوجيا األدب التعامل مع الظواهر والوقائع األدبية تعامالً اجتماعياً فهماً وتفسيراً ي 

في ضوء سياقها المجتمعي، ورصد مختلف العالقات المباشرة وغير المباشرة التي  اإلبداعات الفنية والجمالية

 (3-1: 4072حمداوي،)بالمجتمع تصل األدب 

 موضوع علم اجتماع األدب:

ومحتوى تشتمل الكتابة األدبية على ثالثة عناصر: نص مكتوب بلغة خاصة، وذات مبدعة)الكاتب(، 

 (.1-4: 7271العرفح،)

بحث عنصر )المحتوى( من بين العناصر الثالثة المذكورة أعاله، في عينة الدراسة )رواية وسيتناول هذا ال

م. طبعة: مطبعة النرجس التجارية: 4002-هـ7241بن صالح العريني. الطبعة الرابعة: لعبد هللامهما غال الثمن 

 الرياض(.

 :طرق البحث في علم اجتماع األدب

دب، فعلى سبيل المثال، هناك طريقة المسح األدبي، وطريقة دراسة توجد عدة طرق للبحث في علم اجتماع األ

الحالة، والقياس السوسيومتري، واألسلوب اإلسقاطي، كما أن هناك طريقة تحليل المضمون، وهي الطريقة 

 .التي اعتمدتها هذه الدراسة

 :تحليل المضمون

 طريقة تحليل المضمون:

المحتوى الظاهر للمادة المكتوبة أو المسموعة أو  على يعتمدو  طرق البحث االجتماعي  أحدتحليل المضمون 

 (.734: 4072فرح،)التحليل بشكل موضوعي ودقيق في التعامل مع فئات المرئية، 

  

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  ر الثامن والعشروناث والنشر العلمي | اإلصداالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                    153  

ISSN: 2706-6495 

 
 :اإلجراءات المنهجية للدراسة

 :تمهيد

وحدة  يتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة، من حيث؛ نوع الدراسة ومنهجها، مجتمع الدراسة،

 التحليل، أداة جمع البيانات، وحدات الدراسة وطريقة اختيارها.

كذلك يوضح اآللية التي تم تحليل وحدات الدراسة بمقتضاها، ويعرض وصفاً لوحدات الدراسة التي تم جمعها 

 وتصنيفها.

 :نوع الدراسة

لت لمضامين التي اشتمالدراسة وصفية تحليلية اعتمدت األسلوب الكيفي، ألنها تهدف إلى التعرف على ا

عليها عينة الدراسة والمتعلقة بالقيم االجتماعية وذلك من خالل تحليل محتوى الرواية بهدف الوصول إلى 

 استخالص النتائج بالنسبة المئوية.، ومن ثم لجات لألسلوب الكمي في نتائج يمكن االعتماد عليها

 منهج الدراسة:

وقد اعتمدت الدراسة على األسلوب الكيفي لإلشارة إلى   راسة. منهج تحليل المضمون هو أسلوب هذه الد  

 تماعية الواردة في وحدة الدراسة.المضامين المتعلقة بالقيم االج

 :مجتمع البحث

(. فإذا كان يدرس 62: 4072ومجتمع البحث يعني جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث )عبيدات:  

فإن مجتمع بحثه  يدرس القصة(. وإذا كان 62: السابق)الشعبية و األمثال األمثال الشعبية فإن مجتمع بحثه ه

هو القصة وهكذا. وكون هذا البحث حدد الرواية السعودية كمفردة للبحث فإن مجتمع البحث يتكون من الروايات 

 السعودية بشكٍل عام.

 :أداة جمع البيانات  

السعودية المطبوعة والصادرة عن أحد دور النشر،  الرواياتأداة جمع البيانات لهذه الدراسة تمثلت في 

 ، ومن خالل استخدام تحليل المضمون كأداة.رقم مرجعي معتمد )ردمك( والمعطاة

 :فرز البيانات ووصفها

ول مرتبة حسب ترتيب وجودها في صفحات عينة الدراسة ابعد جمع وحدات الدراسة، تم وضعها في جد

 بن صالح العريني". لعبد هللا"رواية مهما غال الثمن: 
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 :وصف البيانات

بن  لعبد هللاضمن )رواية مهما غال الثمن:  وحدة، وردت( 27وحدات الدراسة التي تم حصرها والبالغ عددها )

فحانها ص وفق منهج تحليل المضمون، واستخلصت منها القيم الواردة في دراستها تصالح العريني(، بعد أن تم

 ينهما. المأوية ب واستخلصت النسبةبعدد صفحات عينة الدراسة،  الصفحاتعدد تمت مقارنة  (، ومن ثم472ال)

 :مجتمع الدراسة

 يالمباشرة المكتوبة فوغير  المحتوى األدبي من الكلمات والجمل والسياقات والمضامين اللفظية المباشرة

 .بن صالح العثيمين( لعبد هللانة الدراسة )رواية: مهما غال الثمن عي

 :سةعينة الدرا

م. طبعة: مطبعة النرجس 4002-هـ7241بن صالح العريني. الطبعة الرابعة: لعبد هللارواية مهما غال الثمن 

 التجارية: الرياض. 

 (6620-24-813-0ردمك:) 

 :ملخص الرواية

أكبر بلد إسالمي حيث يعيش )أندي( الشاب البسيط ظروف الحياة هناك  اإندونيسيتدور أحداث هذه الرواية في 

ث ال مفر من الكفاح المضني لتخطي المشكالت التي واجهته وضمن أحداث الرواية ترسل إحدى األسر وحي

ين تعيش الذاألسرة  خصوصيات أفراداإلندونيسية ابنتها نور حياتي لتعمل خادمة في السعودية فتقف على 

ن ت السعودي في عيوإلى أسرتها نرى كيف يبدو البي ارسائلهمعهم وأدق التفاصيل في حياتهم ومن خالل 

 اآلخري.

 وما ذكر أعاله حسب ما جاء في غالف الرواية الخلفي.

والرواية تذهب ألبعد من هذا فنجد فيها بعض التفاصيل الواردة عرضاً، بشكل ال يربك حالة السرد وتسلسل 

لقائمة، ومن األحداث، فيورد المؤلف بعض الفوائد من خالل المشهد الوارد في مكانه، ومن خالل الحوارات ا

 خالل التشبيهات واالحاالت المقبولة والمفيدة في خدمة هدف المؤلف.

ضورها ح توظيفويعتبر الشاب )أندي(، هو الشخصية المحورية في هذا العمل أما الفتاة )نور حياتي(، فقد تم 

ون ه بحيث تكوقيمة وجدانية للعمل، ولطرح حالة من التناوب في طرح ما يريد الكاتب طرح آخربعد  إلعطاء

هناك منطقية ومبرر مقبول في طرح مضامين قيمية بحيث ال تقحم بشكل فج وغير مقبول، هذا عدا ما يبدو 

العربية  كةالممل"  وبلد الكاتب إندونيسيامن رغبة الكاتب في ربط العمل بين المكان الذي حدثت فيه القصة "

ات االعتراضية، مما أعطاه مساحة إضافية ليطرح السعودية، وقد استفاد من هذا الربط في طرح بعض الحكاي

 والتلميحات. الرؤىمزيداً من 
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 :القراءة الفنية للرواية

القراءة االجتماعية للعمل األدبي التطرق للقراءة الفنية، فيكفي أن  ضرورياتبالرغم من أنه ليس من 

ي قمي تحت التصنيف األدبيصنف العمل من قبل المؤلف أو الناشر أو الوعاء المعرفي الورقي أو الر

 لتتم دراسته وفق هذا التصنيف.

هذا الموضوع، فرواية "مهما غال الثمن" تمكن  موجز حوللكن باإلمكان أن يطرح رأى انطباعي 

مبدعها من جعلها رواية متماسكة فنياً، وضمنها البعد اإلبداعي من جانبها السردي والبناء القصصي 

، ومنطقية األحداث، وإن كان يرى البعض أن جانب المباشرة في ونمو الشخصيات الروائية داخلها

بعض المقاطع جاء مربكاً لحالة السرد الموضوعية إال أن الباحث يرى عدم صحة هذا المأخذ فالسرد 

له ضرورياته كما أن للشعر ضروراته، ويحكم هذا األمر السؤال ماذا يريد المؤلف أن يصل إليه من 

 خالل عمله؟

اع العمل الروائي للمقاييس الغربية يجعل من الجنس الروائي جنساً مقلداً، وليس جنساً كما أن إخض

 ابتكارياً.

واألمر األخر أن الرواية الغربية تخضع لما يسمى بالمحرر األدبي، وهذا المحرر األدبي، يُعمل 

برة للرواية ، والمعتأدواته الفنية ليخرج العمل في شكله المتعارف عليه وفق القوالب الغربية المعتمدة

في الغرب، بينما في المنطقة العربية ال يوجد هذا المحرر فترى األعمال تصب في قوالب مختلفة 

 يحكمها أسلوب الكاتب وطريقته في الشكل العام لعمله الروائي.

 :وحدة التحليل

اللغوية من استعارة الكلمة، الجملة، السياق، وقد يكون المعنى الضمني الذي ي فهم من خالل أحد الطرق  

 وتشبيه وكناية وغيرها.

 :طريقة سحب العينة

 بعينة الحكم. ما يسمىتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية أو 

وهذه العينة تؤخذ بناًء على الحكم الشخصي للباحث على أنها هي العينة المستهدفة أو المهمة للدراسة، وهذه 

الدراسة ضيح بعض التوجهات النظرية في الموضوع محل العينة قد تكون مفيدة للكشف عن أو تو

 (.412-418، 4078القحطاني: )
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 نتائج الدراسة

 تمهيد

وجود أو بتحليل النتائج ومناقشتها )اإلجابة على تساؤالت الدراسة( فيما يتعلق  يتناول هذا الجزء من الدراسة

 عية في بنائها وأهدافها.ارتكاز الرواية السعودية على القيم االجتما عالقة عدم وجود

 :تحليل النتائج

 ( تحليل القيم حسب تسلسل السياق )الصفحات(1جدول رقم )

 الصفحة الوحدة القيمة التسلسل

 2 وابتسامتهم الرقيقة تعطي شعوراً بالتميز لكل من يقابلهم حسن الخلق 7

 1 هش لمقدمها أحد المستقبلين حسن الخلق 4

 3 سلوب في منتهى اللطف والرقةقال الخادم بأ حسن الخلق 8

 6 قال بأدب حسن الخلق 2

 6 صورة عالية من التهذيب واللطف = 2

 77 ابتسامة وقورة = 2

توقير  1

 الكبير

 77 يصغي بانتباه إلى حديثها

توقير  3

 الكبير

 77 رافق السيدة إلى غرفة المكتب

 74 شعر )السيد غزالي( بغير قليل من االحراج حسن الخلق 6

توقير  70

 الكبير

 78 رق لحالها

 

 ( تحليل القيم حسب تسلسل السياق )الصفحات(2جدول رقم )

 الصفحة الوحدة القيم التسلسل

 72 أخرج السيد غزولي عدداً من األوراق النقدية الكرم 77

 72 هلل.. جزاك هللا خيراً يا )سيد غزالي( الحمد هلل... الحمد الشكر 74

 71 من الصبر لم يجد بداً  الصبر 78

أليس الموت أفضل حاالً من هذه المعيشة الضنك؟ ولم يمض  الصبر 72

في هذه الفكرة طويالً.. إذ استغفر هللا، وراح يستعيذ باهلل من 

47 
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الشيطان الرجيم ومن هذه الوساوس التي تجعله ضعيف 

اإليمان بربه، وضعيف العزيمة في مواجهة ظروف الحياة 

 القاسية.

 42 ن المشاعر الحانقة لن تغير من األمر شيئا.عرف أ = 72

 87 أريد بضعة أيام للذهاب لوالدي في القرية البر 72

حسن  71

 الخلق

دي( أنه قد أخذ الكثير من وقت )السيد غزالي( وشعر )أن

 فاستأذن منه وخرج

88 

 

 ( تحليل القيم حسب تسلسل السياق )الصفحات(3جدول رقم )

 لصفحةا الوحدة القيم التسلسل

 86 أنا أسف حسن الخلق 73

 28 !!قاسية.يالها من حياة  الصبر 76

 20 وربت على كتف الصبي حسن الخلق 40

 27 انحنى )أندي( يقبل يدي والده بحرارة البر 47

 28 ثم يبدل هللا بعد العسر يسرا الثقة باهلل 44

 26 أهل القرية يمثلون أسرة واحدة التعاون 48

 26 أكل ما تيسر..ي شكر النعم 42

 30 األمانة ثقيلة ال يحملها إال المؤمن القوي األمانة 42

 64 أمي.. ال تغضبي علي!! البر 42

 700 الكرسي ليجلس عليه والده يهيئ البر 41

 782 وقرر أن يسمع رأي والدته في الموضوع البر 43

 783 فعليك أن تأتي البيوت من أبوابها العفاف 46

 722 يمكنك أن تكون... وتاجرا كبيرا أيضاً إذا اتقيت هللا تقوى هللا 80

 

 ( تحليل القيم حسب تسلسل السياق )الصفحات(4جدول رقم )

 الصفحة الوحدة القيم التسلسل

 721 ؟تخطئ)سيد غزالي(!! أال تخاف من سهام السحر التي ال  تقوى هللا 87

وسلم( )وما أُعطي روى لنا حديث رسول هللا )صلى هللا عليه  الصبر 84

 من الصبر( عطاء أوسعأحد 

726 
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 720 اً صابراً محتسب وسلم(هللا عليه  )صلىوهكذا بقي رسول هللا  الصبر 88

 720 ياة مثالية رائعة، من الصبرحثم اختار الرفيق األعلى لعد  الصبر 82

 720 لقد طلب هللا منا أن نصبر صبراً جميال الصبر 82

 727 للمسؤوليةة التحمل الصبر هو قو الصبر 82

 724 النصر مع الصبر الصبر 81

 726 وما إن دخل على والده حتى أكب على يديه يقبلهما البر 83

 738 كان يحب لقاء أمه البر 86

اجتماعي جميل، تبدأ أيامه مع  إندونيسي)حلل بحلل( تقليد  الصفح 20

بداية عيد الفطر، وتنتهي بنهاية شهر شوال من كل عام، 

بارة )حلل بحلل( ماخوذه من اللغة العربية وأصلها )حالل وع

بحالل( بمعنى تحلل اإلنسان ممن أخطأ عليه أو أساء إليه وأن 

 يطلب مسامحته

762 

 472 يردد كثيراً على مسمعي كلمة )الصبر( الصبر 27

 

 ج )اإلجابة على تساؤالت الدراسة(مناقشة النتائ

 (5جدول رقم )

 ية لورود القيمئوحسب عدد الصفحات والنسبة المتحليل البيانات 

 نسبة ورود القيم في العمل وردت القيم في عدد الصفحات

472 27 76% 

 

 ( صفحة212عدد الصفحات )

 ( صفحة41وردت القيم في )

من محتوى العمل، هذا عدا ما تم تجاوزه من القيم الواردة  %76وبهذا تكون القيم قد وردت فيما نسبته 

ي بعض السياقات والحوارات وكان التركيز فقط على ما تم اإلشارة إليه صراحة أو بتضميٍن جلي ضمنيا ف

وواضح، وهذه نسبة كبيرة في عمٍل سردي تضمن على حكايات مختلفة وشخوص متعددة ومواقف تستنفد 

إلى  لعدداً من الصفحات للسير بالقصة إلى منعطفاتها الضرورية وفق الحبكة الفنية وضرورات الوصو

 الذروة القصصية والعقدة، ومن ثم العودة إلى حالة السرد العامة المستخدمة في الرواية.
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 القيمة األساسية في العمل:

 وردت في العمل عدة قيم اجتماعية وكان األبرز منها بالترتيب التنازلي:

 وقيم أخرى جاءت متقاربة التكرار -تقوى هللا -البر -حسن الخلق -الصبر

 حسب الصفحات تصاعدياً: وهي مرتبة

 الصفح. -تقوى هللا –العفاف  -األمانة -شكر النعم -الثقة باهلل -الشكر -الكرم -توقير الكبير

 وبهذا يتضح أن القيمة األولى التي ارتكز عليها العمل هي قيمة الصبر

 ( مرات.70حيث تكررت )

 يأتي بعدها قيمة حسن الخلق

 ( مرات.3حيث تكررت )

 البرثم تأتي قيمة 

 ( مرات1حيث تكررت )

 ثم تأتي باقي القيم بعد هذه القيم بنسب مختلفة.

 ومن هذا التحليل يمكن أن نجيب على تساؤالت البحث:

 ؟ى أهمية الرواية في ترسيخ القيمما مد -7

 القيم منمن خالل ما توصل إليه البحث يمكن أن نؤكد على أهمية دور الرواية في ترسيخ 

 .للقارئة انتشارها، وحالة االمتاع التي يخلقها العمل الروائي خالل االستفادة من سع

هل يمكن تظمين الرواية بعض الرسائل القيمية الموجهة إلى المجتمع، دون التأثير على البناء  -4

 الفني للرواية؟

كبير من القيم دون التأثير على  الرواية كممن خالل نتائج البحث يمكن تأكيد إمكانية تظمين 

 إخراجها من حالتها اإلبداعية ومضامينها القصصية. السردية أولفني أو قوالبها شكلها ا

 اهرةظ باعتبارههل يمكن طرح توصيات قابلة للتنفيذ فيما يخص االهتمام باألدب بشكٍل عام  -8

 واها من وجهة نظر اجتماعية؟تاجتماعية يمكن بحثها ومعالجة مح

البحث، ويأتي بعد ذلك دور الجهات المعنية  يمكن طرح التوصيات وبكل ثقة من خالل نتائج

 في االهتمام بالتوصيات وتفعيلها على أرض الواقع.
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 الخالصة ومناقشة النتائج وأهم التوصيات

 :تمهيد

في هذا الفصل سيُجمل الباحث أهم النتائج التي تصل إليها الباحث ومناقشتها، وأهم التوصيات التي يمكن 

 الخروج بها من نتائج البحث.

 :الخالصة وأهم النتائج

اهتم البحث بالوقوف على الرواية من خالل عينة البحث المعتمدة "رواية: مهما غال الثمن"، من  -

 وجهة نظر اجتماعية تمثلت فيما يمكن أن تتضمنه الرواية من مرتكزات قيمية.

دول، ج بعد إجراء التحليل وفق أسلوب تحليل المضمون تم وضع القيم التي أظهرها التحليل في -

منظمة ومرتبة في جدول حسب ورودها في تسلسل الصفحات ويحتوي الجدول على أربع أعمدة، 

 التسلسل، القيم، وحدة الدراسة، رقم الصفحة.

من خالل نتائج تحليل البيانات تأكدت إمكانية االرتكاز على القيم لبناء عمٍل روائي مكتمل الجوانب  -

من  %76 ما نسبتهية واالجتماعية، حيث شغلت القيم من حيث الشكل والمضمون والقيمة األدب

الحيز المكاني للعينة، وهو المحتوى حسب أرقام الصفحات، وهذه النسبة تعتبر كبيرة إذا ما أخذنا 

 بعين االعتبار بقية العناصر التي يحتاج الروائي أن يتحرك من خاللها في فضاءه السردي.

، والتي هي في األساس قيم إنسانية صالحة عالمية القيم دراسة علىيمكن التأكيد من خالل نتائج ال -

 لكل زمان ومكان.

العمل الروائي عمل مهم وواسع االنتشار، ويمكن تأكيد هذا من خالل عينة البحث، حيث أنها  -

الطبعة الرابعة لهذه الرواية محل الدراسة، وهذا يأتي وفق أحد الجوانب التي يهتم بها علم اجتماع 

وهذه  األدب،نشر كأحد عناصر العمل األدبي التي يهتم بها الباحث في علم اجتماع األدب، وهو ال

أحد النتائج األولية المهمة التي توصل إليها البحث بشكٍل انطباعي قبل البدء في عملية الفرز 

 والتحليل.

 :التوصيات

وع علم االجتماع االهتمام بعلم اجتماع األدب واعتماد تدريسه في الجامعات على اعتباره أحد فر -

األهمية المستحقة كأحد أهم  وإعطائهالهامة والتي يمكن أن تسهم في خدمة على االجتماع بشكل عام، 

 العلوم اإلنسانية.

مضامينها المشتملة على جوانب من  ألهميةتوفير اإلعمال األدبية في مكتبة أقسام علم االجتماع؛  -

 الحياة االجتماعية من كافة جوانبها.
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م بكل ما يمكن أن يسهم في غرس القيم اإلسالمية، من األعمال األدبية من رواية وشعر وقصة االهتما -

هذا الميدان والمشهود لهم بالطرح المتزن  رواد الستضافةوغيرها، وفتح المجال ألقسام علم االجتماع 

توبة أو مكشخصيات مؤثرة في المجتمع وفي توجيهه من خالل الكلمة ال باعتبارهموالمفيد للمجتمع 

 المسموعة إلى مكارم األخالق والقيم المجتمعية.

على إجراء البحوث والدراسات   حث الدارسين في مراحل الدراسات العليا في قسم االجتماع  -

ن المنتج ماالجتماعية والرسائل الجامعية لمرحلة الماجستير والدكتوراة في قسم علم االجتماع انطالقاً 

من خالل توجيهات ومتابعة أساتذة علم االجتماع  أنفسهما من تطوير ، ليتمكنواألدبي السعودي

 البارعين، إلثراء الدراسات المحلية والعربية والعالمية بالدراسات المتينة والمتماسكة والمؤثرة. 
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 العالقة بين معتقدات معلمي اللغة العربية نحو ملف األعمال وتطبيقه في تقويم طلبة المرحلة الثانوية

The relationship between the beliefs of Arabic language teachers towards the 

business portfolio and its application in evaluating secondary school students 

 ياسر فيصل عايد المغامسي /الباحث

 السعودية العربية المملكة ،، وزارة التعليمإدارة تعليم المدينة المنورة

 qe64720@gmail.com mail:E 

 

 ملخص: 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين معتقدات معلمي اللغة العربية نحو ملف األعمال وتطبيقه في تقويم طلبة 

المرحلة الثانوية، واستخدمت الدراسة المنهج المسحي والمنهج االرتباطي، كما استخدمت الدراسة أداتين لإلجابة عن 

 ( معلماً.76وبطاقة المالحظة، وتكونت عينة الدراسة من )أسئلتها: استبانة، 

أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد عيّنة الدراسة من المعلمين يعتقدون أنهم يطبقون ملف األعمال بدرجة مرتفعة وبمتوسط 

كلي ألفراد (، كما جاء المعتقد ال0.44من  0..4(، تليها معتقداتهم نحو أهمية ملف األعمال بمتوسط )0.44من  0.44)

 (.0.44من  7..4عيّنة الدراسة بمتوسط )

وكما أظهرت نتائج الدراسة أن متوسط تطبيق أفراد عيّنة الدراسة من المعلمين لملف األعمال في محور تطبيق ملف 

(، تليها تطبيق معلمي اللغة العربية لملف األعمال لمحور تطبيق ملف األعمال بمتوسط 4.44من 6.07األعمال بلغ )

 (.4.44من 6.00(، وجاء التطبيق الكلي بمتوسط )4.44من 6.04)

( بين معتقدات 4.40كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

معتقدات  نمعلمي اللغة العربية نحو ملف األعمال وتطبيقه في تقويم طلبة المرحلة الثانوية، مما يدل على وجود ارتباط بي

(، 4.704معلمي اللغة العربية نحو ملف األعمال وتطبيقه في تقويم طلبة المرحلة الثانوية؛ حيث بلغ ارتباط بيرسون )

 وهو ارتباط قوي جيد. 

 ملف األعمال، معتقدات المعلمين، المرحلة الثانوية، التقويم البديل، التقويم الواقعي. :الكلمات المفتاحية
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The relationship between the beliefs of Arabic language teachers towards the 

business portfolio and its application in evaluating secondary school students 

 

Abstract:  

The study aimed to identify the relationship between Arabic language teachers’ beliefs 

about the portfolio and its application in evaluating secondary school students. The study 

used the survey method and correlational approach. The study used two tools to answer its 

questions: a questionnaire and an observation checklist. The study sample consisted of (67) 

teachers. 

The results of the study showed that the study sample of teachers believe that they are 

applying the portfolio with a high degree (an average of 4.00 out of 5.00), followed by their 

beliefs about the importance of the portfolio with an average of (3.94 out of 5.00). The total 

belief of the participants of the study sample came with an average of (3.96 of 5.00). 

The results of the study also showed that the average application of the study sample of 

teachers to the portfolio, portfolio application axis, was (2.46 from 3.00). It is followed by 

the application of Arabic language teachers to the portfolio, portfolio application axis, with 

an average of (2.43 from 3.00). The overall application came with an average of (2.45 out 

of 3.00). 

The results of the study also showed that there is a statistically significant positive direct 

relationship, at the level of significance (0.01), between Arabic language teachers’ beliefs 

about the portfolio and its application in the evaluation of secondary school students. It 

indicates a correlation between Arabic language teachers’ beliefs about the portfolio and its 

application in the evaluation of secondary school students; Pearson correlation reached 

(0.640) and it is strong. 

Keywords: business file, teachers' beliefs, secondary stage, alternative evaluation, factual 

evaluation. 
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 :المقدمة 

تعد اللغة العربية وسيلة مهمة للفرد البد له امتالكها ليعبّر عما لديه من أفكار، ويستوعب ما يقوله اآلخرون ويكتبونه      

لتسهل عملية تحصيل العلم والمعرفة، وهي من النعم التي تميز بها اإلنسان؛ فهي محور تواصله وتخاطبه وتعارفه مع 

 معارف والخبرات ونقلها لألجيال القادمة.من حوله، وهي المعين له في تبادل ال

كما يتضح دورها في التربية والمناهج الدراسية كونها وسيلة وأداة للغة المقررات الدراسية، والتفوق فيها يؤدي      

 (.6406بدوره إلى فهم واستيعاب المقررات الدراسية األخرى؛ مما يسهم في رفع التحصيل الدراسي للمتعلم )الرشيدي،

ومعلم اللغة العربية الماهر في تدريسه وأدائه يعتقد بضرورة القيام بأداءات تدريسية جيدة ومقتنع بممارستها؛ التي      

( إلى أن هناك عالقة قوية بين درجة 6407، وقد أشارت دراسة بني حمد )امعتقداته التي يؤمن بهتنطلق ممارساته من 

 .مجودة ممارسة المعلمين ومعتقداتهم حول التعل

الباحثين التربويين في اآلونة األخيرة من دراسة السلوك الخارجي للمعلم إلى بحث المعتقدات لما لها  توجه اهتمامو     

دوٌر على سلوكهم وتحدد كيفية تصرفاتهم في المواقف التدريسية، وما تواجههم من أحداث وقرارات يومية، وأوصوا 

 (.6442سية في برامج التنمية المهنية لهم )الحارثي، بضرورة العناية بمعتقدات المعلمين التدري

التقويم أحد أركان العملية التعليمية فهو يسبقها ويالزمها ويتابعها من أجل دراسة واقعها، وبحث مشكالتها حيث أن و     

 وتطويرها تحقيقاً لألهداف.

 االختبارات التحصيلية التي تهمل دور الطالبعلى  -بشكل أساسي-( أن التقويم التقليدي يعتمد 6404ويؤكد عليان )     

وعية في إلى معايير موض -في كثير من األحيان-وترّكز على المعلومات، وتهمل التعلم ذا المعنى وتطبيقاته، كما تفتقر 

ن أكثر والحكم على أداء الطالب؛ لذا دعت الحاجة إلى تبني تقويمات بديلة ومباشرة تواجه انتقادات التقويم التقليدي، وتك

 قدرة على تقديم صورة أصيلة عن أداء الطالب وقدراته وميوله ومهاراته الحقيقية في تطبيق ما تعلّمه.

إن التوجهات الحديثة في التقويم التربوي دعت إلى نوع جديد يعرف بالتقويم البديل، حيث يعد هذا التقويم بجميع      

طلبة في قياس وتقويم اللوال في الممارسات الحديثة حتوجها وت -األعمالالتي منها ملف - أنواعه وأساليبه واستراتيجياته

 .(6464،ى)جيوس جميع المراحل التعليمية المختلفة، حيث يزود المعلم بلقطات من إنجازات الطالب وتقدمه ويوثق تعلمه

كما يعد ملف أعمال الطالب أحد صيغ أسلوب مهام األداء التي تُعدُّ أسلوباً من أساليب التقويم البديل؛ ففي المؤسسات      

ديل ولكونه التقويم البأغراض  تهسبفي تقويم الطلبة لمناالتعليمية في العديد من الدول المتطورة يستخدم ملف األعمال 

تنميتها داخل المدرسة وخارجها، ومتابعة نمو الطالب المهاري والمعرفي عبر  على عمليات تعلّم يمكنيزيد من تركيزه 

الزمن، وتحديد احتياجات تعلّمه وتحصيله، حيث يقوم الطالب بمراقبة ومتابعة أدائه بنفسه، ويوظف معرفته ومهاراته 

 (..644التي اكتسبها في القيام بمهمات ومشروعات فردية وجماعية )عالم،

عمال يعطي صورة كاملة عن أداء الطالب؛ حيث يعد جزءاً من األدلة التي يُحكم بها على إتقان الطالب من وملف األ     

 مهارات ومعارف وأداء، 
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(؛ .644فيبني المعلم الحكم على أداء الطالب من استنتاجاته التي بنيت على مصادر واقعية ألداء الطالب )العبسي،  

يمكن أن تعكسه االختبارات؛ حيث إن االختبارات تعكس صورة مضللة أو شبه مضللة  فالمواقف الحقيقية أكثر تعقيداً مما

عن الواقع أو األداء الحقيقي؛ ألنها أقل قدرة على تصوير المواقف الحقيقية أو معايشتها، فالرابط بين االمتحانات 

 (.6440)عودة، والمواقف الحياتية وانتقال أثر التعلم مبنيٌّ على افتراضات غير قابلة التحقيق 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تؤكد الدراسات السابقة على أهمية ملف األعمال في عملية التقويم ودوره في تحصيل الطلبة؛ كدراسة الرشيدي      

أّكدت على دور ملف األعمال في نمو المهارات اللغوية، وتحقيق أهداف منهج اللغة العربية، كما أظهرت  التي (6406)

ملفات األعمال في  الطالب، واستخدمت( أن ملف أعمال الطالب حّسن وطّور من تحصيل .644نتائج دراسة العبسي )

 ف تعليمية متعددة، مثل: دعم المهارات، والتوثيق،مجال التربية والتعليم بشكل واسع؛ حيث أنها تساعد في تحقيق أهدا

 ا.وعرضه للطالب وتقديم واألعمال الشخصية

وفي سياق ما تقوم به وزارة التعليم من مواكبة العصر في القضايا التربوية والتعليمية وتطويرهما سعت إلى تجديد      

كون عله محوراً لعمليتي التعلّم والتعليم، وعلى أال يطرق وأساليب تدريس اللغة العربية، والتركيز على نشاط الطالب وج

الطالب مستقبال ً للمعلومة فقط؛ بل يسعى إلى البحث عنها وجمعها من المصادر األصلية، وإلى تطبيق األساليب الحديثة 

للمعلمين  ةفي تقويم الطالب، وتحقيق الرؤى واالتجاهات والنظريات الحديثة في التعليم، ووّحدت الممارسات التقويمي

بوضع إجراءات وآليات عملية تخدم األساليب الحديثة في التقويم، ومنها: ملف أعمال الطالب للمرحلة الثانوية )وزارة 

 (.0044التربية والتعليم،

عدم ذلك كإلى عدم المعرفة الكافية للمعلمين بأدوات التقويم البديل أّدت إلى ضعف تطبيقه، و بعض الدراساتأشارت      

 بطالذكرت أن ضعف أداء المعلمين في استخدام ملفات الكما و، لإلمام بعض المعلمات بكيفية استخدام ملف األعما

 أن ملف األعمال أقل أساليبات إلى دراسبعض الوأشارت العتقادهم أنها زيادة في العبء عليهم مع العمل في التدريس، 

أن هناك قصوراً في بعض وظائف التقويم الواقعي دراسات إلى صلت توالتقويم البديل استخداماً لدى المعلمين، وكذلك 

؛ 6400؛المطرفي، 6406)حسن،  للمعلمات والمشرفات التربويات برنامجا إرشادياالتي يحققها ملف اإلنجاز تتطلب 

 (.6406رزق، 

مال ملف األعتطبيقهم للكشف عن معتقدات المعلمين نحو ملف األعمال ومقدار ومما سبق طرحه يتضح مدى الحاجة      

بالشكل الصحيح الذي يؤدي إلى تطوير العملية التعليمية بكامل مكوناتها، فقد يكون سبب ضعف معلمي اللغة العربية في 

ي فوأهميته توظيف ملف األعمال معتقداتهم المعرفية نحو ملف األعمال؛ التي أثرت على المعرفة بأهمية ملف األعمال 

ا أثرت على المعتقدات الوجدانية نحوه وكّونت اتجاها سلبياً، وهذا االتجاه ترك أثراً على معتقداتهم التقويم البديل، وبدوره

السلوكية في تطبيق ملف األعمال وضعف تنفيذه؛ لذا ستحاول هذه الدراسة معرفة العالقة بين معتقدات معلمي اللغة 

انوية، ومن هنا جاءت الحاجة إلى هذه الدراسة من خالل العربية نحو ملف األعمال وتطبيقه في تقويم طلبة المرحلة الث

 اإلجابة عن السؤال اآلتي:
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 ما العالقة بين معتقدات معلمي اللغة العربية نحو ملف األعمال وتطبيقه في تقويم طلبة المرحلة الثانوية؟      

 واإلجابة عن هذا السؤال تستلزم اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:     

 ما معتقدات معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية نحو ملف األعمال؟ – 1     

 ما واقع تطبيق معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية ملف األعمال في تقويم طلبة المرحلة الثانوية؟ –2     

 تهدف الدراسة إلى: أهداف الدراسة:

 ي المرحلة الثانوية نحو ملف األعمال.التعرف على معتقدات معلمي اللغة العربية ف -0

 التعرف على واقع تطبيق معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية لملف األعمال في تقويم طلبة المرحلة الثانوية. -6

التعرف على العالقة بين معتقدات معلمي اللغة العربية نحو ملف األعمال وتطبيقه في تقويم طلبة المرحلة  -4

 الثانوية.

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية بما يلي: :الدراسةأهمية 

 األهمية النظرية:

 .مين، ومعتقدات المعلأهمية ملف األعمال وتطبيقه في تقويم الطلبةيمكن أن تسهم هذه الدراسة في إثراء محتوي  -1

 تسهم في فتح المجال أمام الباحثين إلجراء دراسات أخرى شبيهة على مراحل دراسية مختلفة.قد  -2

 همية التطبيقية:األ

تساعد نتائج هذه الدراسة القائمين على العملية التعليمية في وزارة التعليم من خالل الكشف عن واقع استخدام  -1

ية ، وذلك لإلفادة من النتائج في تحسين العململف األعمال ومعتقدات المعلمين في تقويم طلبة المرحلة الثانوية

 لطالب.التعليمية، بما ينعكس إيجابياً على ا

 تساعد المعلمين في تطوير أساليبهم التقويمية وتطبيق األساليب الحديثة للتقويم التي منها ملف األعمال. -2

 حدود الدراسة: 

 .األعمال وعالقته بمعتقداتهمملف المعلمين ل واقع تطبيق على الحدود الموضوعية: تقتصر هذه الدراسة -0

المنورة نظام المقررات )المدارس المطبقة لنظام المقررات ألكثر من الحدود المكانية: المدارس الثانوية بالمدينة  -6

 ثالث سنوات(.

 .هـ0004/0000ي الفصل الدراسي األول من العام تطبيق الدراسة ف الحدود الزمانية: تم -4

 مصطلحات الدراسة:

 المعتقدات:

( بأنها: مجموعة من األفكار واالفتراضات العقلية واالتجاهات التي 6446) اللوغاني، والهولي، وجوهرعّرفها      

 تكّونت لدى الفرد من خبراته ومعارفه السابقة التي تعد معياراً ومرشداً لسلوكه في حياته العملية.
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ت لدى تكونواالفتراضات، والرؤى، التي  والمفاهيم،، األفكار، والتصورات ويعّرفها الباحث إجرائياً بأنها: مجموعة      

اعر وخبرات وممارسات سابقة تجاه ملف األعمال، يعبر عنها من خالل ممارساته شالمعلم من خالل ما مر به من م

 السلوكية واتجاهاته وآرائه نحو ملف األعمال.

  ملف األعمال:

وهادف ألعمال الطالب يبيّن جهوده وتقدمه وتحصيله ُعّرف في الدليل اإلرشادي لتقويم المتعلم بأنه:" تجميع مركز      

في مجال أو مجاالت دراسية معينة ... ويطلق عليها مسميات أخرى، منها: حقيبة اإلنجاز، ملف)إضبارة( إنجاز الطالب، 

 (. 42، ص0044حقيبة التعلم، السجل النامي، البورتفوليو" )وزارة التربية والتعليم،

ئياً بأنه: ملف يعده الطالب لمقرر الكفايات اللغوية للمرحلة الثانوية نظام المقررات تحت إشراف ويعّرفه الباحث إجرا     

 جانب من مستواه الدراسي.وضح ين الطالب فيه أعماله وإنجازاته وإنتاجاته، وضم  المعلم، يُ 

 اإلطار النظري:

 المعتقدات

للمعلمين دوٌر بارٌز وهاٌم في العملية التعلمية؛ حيث إن ممارساتهم داخل الحجرة الدراسية، واختيار طرق      

وإستراتيجيات التدريس، وتدريب الطالب على إكساب المهارات والمعارف الالزمة وطرق تقويمها، وتحقيق األهداف 

ا، وهذه األدوار تخضع وتتأثر بما لديهم من معتقدات تبنّوها المنشودة من المنهج تتطلب وعياً بمهامهم وأدوارهم نحوه

 ويمتلكونها نحوها.

 تعريف المعتقدات:

من خالل االستناد إلى بعض من األدبيات بأنها: مجموعة من التركيبات النفسية  Bryan (2003يوضحها براين )     

 التي تتضمن الفهم، والفرضيات، والتصورات، والمقترحات التي يراها الفرد مثاالً للحقيقة.

قة خبرات ساب كما ُعبّر عنها بأنها: مجموعة من األفكار التي يمتلكها المعلمون التي أسهم في تكوينها ما لديهم من     

ومعارف ماضية، حيث إن هذه المعتقدات تعد معياراً ومرشداً لسلوكهم وممارساتهم التدريسية )اللوغاني، والهولي، 

 (.6446وجوهر 

إلى أن مجموعة من األدبيات أجمعت على تعريف المعتقدات بأنها: مجموعة من التركيبات  Bryan (2003)ويشير      

يات، والفهم والتصورات، واالقتراحات التي يراها الفرد ممثلة للحقيقة، كما تُعدُّ دافعاً وداعماً النفسية احتوت على الفرض

  لسلوك الفرد وقراراته.  

شكل غير ب تعند الفرد نشأوتصورات وافتراضات  المعتقدات أفكار ومفاهيم يتضح أناالدبيات السابقة من خالل      

تصرفاته وسلوكه وإصدار قراراته، بنى عليها يو حيث يرها مثاالً للحقيقة، ومشاعر،من خالل مر به من خبرات واٍع 

 وتظهر من خالل سلوكه واقتراحاته، وتكون داعمةً لقراراته. 
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 :المعلمين في العملية التعليمية أهمية معتقدات 

أن امتالك الفرد اعتقاداً بقدرته على أداء مهمة ما فإن ذلك يزيد من  Zimmerman & Cleary (2006)يؤكد      

تركيزه وجهده وانهماكه ألداء هذه المهمة؛ في حين إذا كان للفرد مهارة ومعرفة إلتمام المهمة فإن هذا ال يعني بالضرورة 

 قدرته على إنجاز المهمة وإتمامها.

رة بمعتقدات المعلمين التي لها دوٌر على سلوكهم وتحدد كيفية تصرفاتهم في اهتم الباحثون التربويون في اآلونة األخي    

المواقف التدريسية، وما تواجههم من أحداث وقرارات يومية، وأوصوا بضرورة العناية بمعتقدات المعلمين التدريسية 

 (.6442في برامج التنمية المهنية لهم؛ حيث إنها تسير بصورة طردية )الحارثي،

يرى معظم الباحثين أن دراسة اعتقادات المعلمين توفر نظرة عميقة تكشف وتلقي الضوء على كثير من جوانب كما      

 .(6404العمل المهني والتربوي للمعلم )أبو الشيخ،

إن أهمية دراسة المعتقدات تكمن في أنها تعبّر عما يمتلكه الفرد من معلومات وأفكار حول موضوع معين، وأن هذه      

 (.6447ومات واألفكار تسهم في سلوكه تجاه هذا الموضوع سواء كانت صحيحة أو خاطئة )الزدجالي،المعل

( أن السلوك الذي يمارسه المعلم داخل الصف وتفاعله يدل على مجمل النظام االعتقادي .640وتذكر رزق )     

 تنفيذ ما يعتقده. والمعرفي عند المعلم، كما أن الظروف الخارجية قد تحّد وتؤثر من قدرته على

إلى أن معتقدات المعلمين حول ممارساتهم التدريسية تؤثر في رؤيتهم لدعوات  Borko &Putnam (1995)وأشار      

التغيير والتطوير، فطريقة تفكيرهم تسهم في التأثير على سلوكهم داخل الصف، ولكي نساعد المعلمين على تغيير 

 هم، وتطوير معلوماتهم ومعتقداتهم.ممارساتهم يجب أن نسهم في توسيع أدائ

كما إن المناهج مهما كان التطوير واالبتكار واإلبداع متميزاً فيها إال أنها تظل تحت تصرف المعلم الذي يبني تصرفاته      

 :األعمالملف وممارساته في أداء عمله بناء على معتقداته ومفاهيمه التي اختزلها من خبراته والمواقف التي مّر بها. 

 مفهوم ملف األعمال:

يعد ملف األعمال أحد صيغ التقويم البديل التي تستخدم وبكثرة في المؤسسات التعليمية في األوقات الحديثة؛ نظراً      

ويمكن تنميته من داخل الجامعة أو المدرسة وخارجها، ومتابعة نمو ، ألنه يناسب أغراض التقويم البديل بدرجة جيدة

 الزمن، وتحديد احتياجات تعليمه وتحصيله لمدى كبير من المعارف والمهارات.المتعلم عبر 

( بأنه: مجموعة من أعمال الطالب المنتقاة انتقاًء مقصوداً، يعرف من خالله سيرة تعلم 6440) وقد عّرفه الدوسري    

عين على الطالب أن يشارك الطالب وجهوده وتقدمه ومستواه التحصيلي في مادة ما أو في مجال دراسي معين، كما يت

 في انتقاء تلك األعمال، وأن يشارك في المعايير والحكم على األعمال. 

( على أن ملف األعمال تجميع .644(، والعبسي )6406العزام، والصباح، والعمري، والشبول، )واتفق كلٌّ من     

 منظم، وهادف ومقصود، يعرض فيه الطالب أفضل أعماله،
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إنجازاته، ويزود المعلم صوراً مفصلة عن مدى تقدم الطالب ومستوى تحصيله العلمي في المادة حيث يعكس جهوده و  

طوال فترة التعلم، ويكون للطالب دوٌر في اختيار تلك األعمال، ومن ثم الحكم على جودة هذه األعمال وفقاً لمعايير 

 ومؤشرات واضحة.

األعمال تؤكد على الشمولية واتساعها لتقويم جوانب متعددة من أداء  ومما تقدم فإن التعريفات السابقة لمفهوم ملفات     

الطالب لتقدم صورة شاملة عن مستواه التعليمي وتقدمه التحصيلي باألدلة والشواهد عن نواتج التعلم التي حققها، كما 

 يتضح أن محتوياته تعكس جهد الطالب. 

 أهمية ملف األعمال:

تنعكس أهمية ملفات األعمال على الطالب والمعلم؛ حيث يتضمن مجموعة هادفة ألعمال الطالب، ويمكن تلخيص      

 أهمية ملفات األعمال على النحو اآلتي:

 بالنسبة للطالب: -أ

   .وسيلة لتعزيز التعلم 

 .تطبيق مهاري حياتي حقيقي لتعلم الطالب 

 .يساعده على التفكير فيما تعلمه 

  لديه مهارات التواصل والتعاون.ينّمي 

 .يكسبه مهارات تنظيم األعمال 

 .يقّوي ثقته بنفسه 

 .يكسبه مهارات التعلم الذاتي 

 بالنسبة للمعلم: -ب

 .تحديد أهداف التعليم وصياغتها والعمل على تحقيقها 

  لتي يستخدمونها.االتعليم والتقويم  واستراتيجياتتشجيع المعلمين على التغيير والتطوير في أساليب التدريس 

 .يوثق عمل المعلم 

 .يساعده على ربط التعلم بالتقويم 

 .يساعده في تطوير طرق التدريس 

 .اكتشاف حاجات الطالب وميولهم 

 .اكتشاف المواهب المميزة 

 .متابعة التالميذ في اكتساب المهارات 

 ،(6407 الحكم على مدى تقدم الطالب )العتيبي 
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عمال تستخدم من أجل تحسين نوعية التعلم وأداء الطالب، وإثراء تعلمهم وتعزيز ومما سبق يتضح أن ملفات األ      

انعكاساتهم الذاتية وانتقائهم ألعمالهم الجيدة وتضمينها في ملفات أعمالهم، ومتابعة تقدم الطالب التحصيلي وتطور 

 ، وتطور مهارات الطالب. مهاراتهم عبر الزمن، كما تسمح ألولياء الطالب بمتابعة مستواهم وتقدمهم الدراسي

 أنواع ملفات األعمال

أشارت األدبيات المهتمة بملف األعمال اعتمدت في تصنيفها لملف األعمال وفقاً ألهدافه ومحتوياته والمستهدفين له،      

يث حيات والمستهدفين؛ واختلفت وجهات النظر حول طرق تصنيف ملفات األعمال تبعاً الختالف األهداف والمحتو

 ( ملفات األعمال إلى:6440صنف عرفان )

ملف أعمال الطالب العام أو الشامل: يقّوم الطالب فيه من جميع النواحي المعرفية، السلوكية، والوجدانية،  .0

 واالجتماعية، وينقسم إلى قسمين:

بحيث تكون ملف أعمال عرضي: يتناول تقويم الطالب في مدة محددة: )فصل دراسي، عام دراسي، مرحلة دراسية(  -أ

 كل المدة المحددة مستقلة عما قبلها وما بعدها.

ملف أعمال طولي: يتفق مع النوع األول من حيث شمول التقويم، ويختلف عنه بكونه يتناول تقويم الطالب في جميع  -ب

 الصفوف والمراحل التعلمية.

 رج تحت هذا النوع األنواع اآلتية:ملف أعمال الطالب الخاص: يعتني بجانب واحد أو أكثر من جوانب السلوك، ويند .6

ملفات التأمالت الذاتية: تعكس شخصية أصحابها ومكانتهم وتطوراتهم الذاتية، وانطباعاتهم وتأمالتهم الشخصية حول  -أ

أعمالهم، وهذا النوع ال يعنى بقياس أداء الطالب بقدر اهتمامه بمدى معرفة الطالب بنفسه، فكلما تأمل الطالب في أعماله 

 شف نقاط القوة والضعف في أدائه، فيبحث عن تطويره مستقبالً.اكت

ب_ ملفات تقويم العرض أو المثالية: تتضمن عينات من أجود األعمال التي اختارها الطالب مع إشراف معلميهم، وثم 

 تعرض على المعلمين واآلباء والمسؤولين، وهدفها تقديم أفضل عينات ونماذج ألداء المتعلم.

الخارجية: ملفات يأخذها الطالب معه عند انتقاله من صف دراسي إلى صف آخر أعلى، أو من مرحلة إلى الملفات  -ج

 مرحلة، وذلك للتعرف على مستواه العلمي بصورة واقعية.

ملفات دخول الكلية: وهي ملفات تستخدم لتحديد مدى جدارة الطالب في دخول كلية ما من خالل االطالع على  -د

 لتي تحدد وتوضح قدرات الطالب ومهاراته، وسماته، وإنجازاته السابقة.محتويات الملف ا

 هـ ملفات تقويم الطالب كممارس للمهنة: والعينات التي تحويه تعبر عن الغاية البعيدة للتعلم كالعمل في مهنة ما.

ورة ا تقدم للطالب صومما سبق يتضح تنّوع صيغ وأنواع ملفات األعمال مع وجود عناصر مشتركة بينها؛ حيث إنه     

عن مهاراته، وجوانب قوته في أدائه، وجوانب ضعفه، وفي هذه الدراسة يمكن للطالب أن يجمع أكثر من نوع، ويأخذ 

 بعض مميزات األنواع األخرى تبعاً الختالف األهداف المرجوة منه، ولطريقة كل معلم مع طالبه.

 مكونات ملف األعمال

ال في األدبيات حين تعرض لمكونات ملف األعمال؛ حيث يختلف المحتوى باختالف تعددت مكونات ملفات األعم     

 الهدف والغرض من ملف األعمال، واختالف الفئة المستهدفة، وطريقة العرض،

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            172  

ISSN: 2706-6495 

كما يختلف حجم الملف باختالف المرحلة الدراسية والصف الدراسي، ومن معلم إلى آخر، ومن مادة إلى أخرى؛ لكنه   

ناته، فيشمل ملف الطالب أكثر من مكون ومحتوى؛ حيث يختار منها الطالب ما يناسب أنشطته وهدفه، ال يختلف في مكو

 .المعلم في االختيارويمكن أن يشارك 

 ومن المكونات التي جاءت في األدبيات التي تناولت مكونات ملف األعمال ما يلي:     

 نماذج من العمل الفردي والجماعي. -0

 وتقارير وأبحاث علمية محددة.نماذج ألوراق عمل  -6

 صور ورسومات من عمل الطالب. -4

 .الواجبات المنزلية التي ُروِجعت مع المعلم -0

 .قاموس تحليل المفاهيم الخاص بالطالب -0

 اختبارات قصيرة قبلية وبعدية. -7

حت. -6  أوراق اإلجابات التي ُصحِّ

 نسخ من األنشطة الصفية والال صفية التي اشترك فيها الطالب. -2

 .من الصحف والمجالت المتعلقة بأحد أنشطة الطالبقصاصات  -.

انعكاسات الطالب تتضمن قدرة الطالب على إبداء رأيه، ووصف الجوانب المميزة للعمل الذي قام   -04

 .به، ومدى ارتباطه باألهداف المرجو تحقيقها

 ملخصات قام بها الطالب. -00

 تصورات لمشاريع مستقبلية. -06

 (.6407؛ العتيبي،6400جودة)نواتج أعمال على الكمبيوتر مطبوعة  -04

 تقويم ملف األعمال

أن عملية تقويم إنتاج المتعلم من خالل ملف األعمال تتطلب خطوات مركبة ومتواصلة على مدار الفصل أو السنة       

 ؛ حيث يوضح المعلم ما هو متوقع من الطالب، وكيفية تقييمعلى هذه الخطوات المعلم والطالبأن يتفق الدراسية، البد 

 (.6407األجزاء الداخلية والخارجية، مستنداً فيها الطالب على توجيه المعلم لطاقاته، ووضع أولياته )العتيبي، 

 كذلك تعتمد طريقة تقويم ملفات األعمال على الهدف منه،      

نات يفيد الطالب تقيم المكووتقويم ملفات األعمال يتم إما بتقييم الملفات كوحدة متكاملة، أو تقييم محتوياته ومكوناته، و     

في تعّرف جوانب القوة والضعف في أعماله المتنوعة؛ حيث يعمل هذا النوع من تقييم الملف على تحسين أداء الطالب 

في أدائه لمكونات ومراقبة تقدمه ذاتياً؛ أما تقويم الملف كوحدة متكاملة، أو تقدير درجة لكل مكون من مكوناته، وإيجاد 

ديرات فيفيد في أغراض التقويم الختامي، وهنا ينبغي أخذ الحيطة في تقدير درجات ملف األعمال لضمان متوسط هذه التق

ل  الصدق، والثبات، والعدالة في التقدير؛ فطريقة تقدير الدرجات وكيفية إجرائها تؤثر في نوعية المعلومات التي يُتوص 

 (.6407إليها )شنار،
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ات توفر مستويات لقياس أداء عمل الطالب في ملف األعمال تكون واضحة المعلم، والبد أن تكون هناك أداة ومحك      

 :ومحددة المهمة، وتوفير أبعاد ألعمال الملف تُقيّم؛ مثل

 الجهد المبذول. .0

 اكتمال األعمال المقدمة ونوعيتها ومناسبتها. .6

 القيمة النوعية النهائية ألعمال الطالب. .4

 التنوع في األعمال. .0

 (.6400ل )جودة،التفكير والتأم .0

 الدراسات السابقة:

إلى محورين: المحور األول: دراسات تناولت المعتقدات، والمحور الثاني: دراسات تناولت ملف  م الدراساتتقسي مت     

 .األعمال

 المحور األول: دراسات تناولت أهمية ملف أعمال الطالب:

 (2112دراسة المطرفي )

أهمية واستخدام أساليب التقويم البديل لدى معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى 

وأهم الصعوبات التي يواجهونها، واستقصاء أثر متغيرات الدراسة )المؤهل العلمي، الخبرة، الدورات التدريبية في 

 مسحي، واالستبانة كأداة للدراسة والتيالتقويم( حول محاور الدراسة، واستخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي ال

( من المجتمع األصلي وكانت أبرز النتائج %04( معلًما يمثلون ما نسبته )674وزعت على عينة عشوائية بلغ عددها )

. أن أكثر أساليب التقويم البديل استخداًما لدى معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية 0التي تم التوصل إليها ما يلي: 

أسلوب: تقويم األداء باالختبارات الكتابية، بينما كان أقل األساليب استخداًما أسلوب التقويم بملفات األعمال )البورتفوليو( 

بدرجة متوسطة، كما توصلت إلى أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أهمية التقويم البديل لدى معلمي العلوم الشرعية 

 .انوية بنين بمدينة الرياض بدرجة كبيرةفي تقويم أداء طالب المرحلة الث

 (2112دراسة العتيبي )

هدف البحث إلى التعرف على أهمية استخدام ملفات اإلنجاز )البورتفوليو(كأداة تقويمية للمتعلم والمعلم من وجهة نظر 

سة ووصف معلمات الرياضيات بمدينة مكة المكرمة. استخدم مجموعة البحث المنهج الوصفي، حيث يعتمد على درا

( معلمة من معلمات 04الواقع ويهتم بوصفها دقيقاً ويعبر عنها كيفياً أو تعبيراً كمياً. وتكونت مجموعة البحث من )

ه(. وتم 0046-0047الرياضيات في جميع مراحل التعليم في مدينة مكة المكرمة في الفصل الدراسي األول من العام )

عنوان" أهمية استخدام البورتفوليو كأداة تقويم للمتعلم". وجاءت نتائج البحث تصميم أداة البحث المتمثلة في استبيان ب

( حيث تراوحت بين 4.4مؤكدة على أن معامل االرتباط المصحح لمحاور االستبانة، ضمن المدى المسموح به )أكبر من 

المتعلم ألهمية ملف (، وهذا يدل على وجود ارتباط موجب وقوي. أيضاً قلة وعى وإدراك المعلم و6...06-4..4)

 اإلنجاز )البورتفوليو(.
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 (2121) ىجيوسدراسة  

هدفت الدراسة إلى تعّرف العالقة بين اتجاهات المعلمين نحو استخدام ملف اإلنجاز كأداة تقييم بديل في مدارس 

اختيارهم فلسطين جرى  -( معلم ومعلمة من مدارس جنوب نابلس  064فلسطين، وتكونت عينتها من ) -جنوب ُنابلس 

احث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة للدراسة، وخرجت الدراسة بأنه توجد ++بطريقة طبقية، وقد استخدم الب

( في اتجاهات المعلمين نحو استخدام ملف اإلنجاز كأداة تقييم بديل 4.40فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

يرات التالية )الجنس، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة( ، وقد أوصت في مدراس جنوب نابلس يٌعزي للمتغ

الدراسة بضرورة االنتقال من التقييم ُ التقليدي والبدء بتطبيق ملف اإلنجاز كأداة تقييم بديل في المدارس بالمراحل 

 .األساسية والثانوية

 المحور الثاني: دراسات تناولت تطبيق وممارسة ملف األعمال:

 (2112دراسة حسن )

هدفت الدراسة للتعرف على ممارسات معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية للتقويم البديل وعالقه ذلك بمعتقداتهم حوله، 

واستخدم المنهج الوصفي المسحي واالرتباطي لهذه الدراسة واستخدم الباحث أداتين للدراسة بطاقة المالحظة واالستبانة، 

( لالستبانة وتوصلت الدراسة إلى درجة متوسطة في األداء 46( معلما لبطاقة المالحظة و )64)وتألفت العينة من 

المعلمين الستراتيجيات التقويم البديل، كما توصلت إلى أن الدرجة المتوسطة المتحققة حول معتقداتهم كانت متوسطة 

 نحو استراتيجيات التقويم البديل.

 (2112دراسة الرويلي، والحربي )

ت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة استراتيجيات التقويم البديل لدي معلمات الرياضيات في ضوء المناهج هدف

( معلمة، ومن أبرز 044المطورة للمرحلة الثانوية، ولتحقيق أهداف البحث، اُستخدمت االستبانة كأداة، بلغ عدد العينة )

البديل لدي معلمات الرياضيات في ضوء المناهج المطورة للمرحلة  نتائج البحث أن درجة ممارسة استراتيجيات التقويم

، كما أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة 4من  0.60الثانوية كانت بدرجة متوسطة تبلغ

 .استخدام معلمات الرياضيات الستراتيجيات التقويم البديل تعزي إلى سنوات الخبرة والدورات التدريبية

 (2112راسة المرحبي، والحربي )د

هدفت الدراسة إلى التعرف على أدوات التقويم البديل المستخدمة لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بمحافظة 

القنفذة ودرجة ممارستهم لها، والكشف عما إذا كانت تختلف درجة الممارسة ألدوات التقويم البديل باختالف متغيرات 

س والدورات التدريبية، وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي، واُستخدمت بطاقة المالحظة كأداة الخبرة في التدري

للدراسة، وطبقت الدراسة على عينة اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية من ستة مكاتب للتربية والتعليم بمحافظة القنفذة، 

 معلما من معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة، (44( معلمين لكل مكتب، حيث بلغ عدد أفراد العينة )0بواقع )
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وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن درجة ممارسة معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بمحافظة القنفذة   

 ≥ α) ألدوات التقويم البديل ككل كانت بتقدير ضعيف، وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى

درجة ممارسة معلمي الرياضيات ألدوات التقويم البديل ككل تعزى لمتغير الخبرة في التدريس، ولصالح في  (0.05

المعلمين الذين خبرتهم )عشر سنوات فأكثر(، ووجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الدورات التدريبية، ولصالح 

 .المعلمين الذين خضعوا لبرامج تدريبية

 ابقة:التعقيب على الدراسات الس

استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي بنوعيه: المسحي، واالرتباطي، حيث اتفقت مع دراسة حسن  -0

 في هذه الدراسة. (، واختلفت هذه الدراسة مع بقية الدراسات السابقة في المنهج المتبع6406)

في تطبيق الدراسة (، .640ودراسة المرحبي، والحربي ) (،6400) دراسة المطرفياتفقت هذه الدراسة مع  -6

 على الذكور فقط، واختلفت مع بقية الدراسات التي طبقت الدراسة على اإلناث فقط، أو على الجنسين معاً.

( حيث اعتمدت أداتين: استبانة، وبطاقة مالحظة، واختلفت مع بقية 6406اتفقت هذه الدراسة مع دراسة حسن ) -4

 واحدة أو عدة أدوات مختلفة عن الدراسة الحالية.بقية الدراسات على أداة الدراسات؛ حيث اعتمدت 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

اهتمت الدراسات السابقة بالتقويم بملف األعمال، ودعمت وجهة نظر الباحث حول ضرورة قياس العالقة بين  -1

 نبية. وعربية، وأج تطبيق المعلمين للتقويم بملف األعمال ومعتقداتهم فيه، وتنوعت ما بين دراسات محلية،

أوصت دراسات محور أهمية ملف أعمال الطالب بدور ملف األعمال في تقويم الطلبة لكونه أداة من أدوات  -2

 ى( ودراسة جيوس6407دراسة العتيبي )مثل التقويم البديل، وألهميته في رفع مستوى الطالب الدراسي، 

(6464.) 

 .تحديد المنهج المناسب للدراسة الحالية -3

 نظرة عامة عن الدراسة وإجراءاتها.تكوين  -4

 .إعداد أدوات الدراسة الحالية وإجراءات تطبيقها -5

 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لهذه الدراسة. -6

 .تفسير نتائج الدراسة الحقاً  -7

 منهج الدراسة:

في اإلجابة عن أسئلة الدراسة المنهج الوصفي بنوعيه: المسحي، واالرتباطي، لمناسبتهما لطبيعة أسئلة  ماستخد     

 .الدراسة وتحقيق أهدافها
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 مجتمع الدراسة: 

تكّون مجتمع الدراسة من معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية )نظام المقررات( للمدارس التي طبقت نظام      

( 26بنين( داخل المدينة المنورة؛ حيث بلغ عدد المجتمع )مدرسةً لل 64المقررات ألكثر من ثالث سنوات والبالغ عددها )

 هـ.0004/0000الدراسي األول من العام الدراسي خالل فترة إجراء الدراسة في الفصل ، معلماً 

 عينة الدراسة:

 تكّونت عينة الدراسة من عينتين دراسيتين:     

ة الذي أُجري لتجريب األداعينة االستبانة: وتكونت من جميع مجتمع الدراسة بعد إخراج عينة التطبيق األولّي  -أ

 ( معلماً، 76العينة ) ( معلماً؛ حيث بلغت00)وقياس صدقها وثباتها وعددهم 

 .وتم اختيار عينة بطاقة المالحظة عشوائياً، بالطريقة البسيطة، ً( معلما64عدد العينة ) بلغ عينة بطاقة المالحظة: -ب

 أدوات الدراسة:

 أداتين للدراسة: دمتاستخ     

 األداة األولى: استبانة للكشف عن معتقدات معلمي اللغة العربية نحو ملف األعمال.

 ة الثانية: بطاقة مالحظة للكشف عن تطبيق معلمي اللغة العربية لملف األعمال في تقويم الطالب.األدا

وفي تصميم أداتي الدراسة اتبع الباحث الخطوات اآلتية في إعدادهما والتحقق من صالحيتها للتطبيق الميداني وفق      

 اآلتي:

 االستبانة:

 كما يلي: قسمين:اشتملت االستبانة على  وصف االستبانة:

 :القسم األول البيانات األساسية 

 اسم المعلم )اختياري(، اسم المدرسة.

 :القسم الثاني: ويحتوي على محورين 

 ( عبارة.11المحور األول: أهمية ملف األعمال: وتكّون هذا المحور من ) .1

 ( عبارات.7المحور الثاني: تطبيق ملف األعمال: وتكّون هذا المحور من ) .2

تسهيل تفسير النتائج استخدم الباحث األسلوب اآلتي لتحديد اإلجابة عن بنود األداة األولى )االستبانة(؛ حيث أُْعِطي ول      

(، وُصنِّفت تلك 0(، )غير موافق بشدة=6(، )غير موافق=4(، )محايد=0(، )موافق =0وزن للبدائل: )موافق بشدة=

 ل المعادلة اآلتية:مستويات متساوية المدى من خال ةاإلجابات إلى خمس

 لنحصل على التصنيف الجدول اآلتي: 4.24=0( ÷ 0-0عدد بدائل األداة= )÷ أقل قيمة(  –طول الفئة= )أكبر قيمة      
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 (1جدول رقم ) 

  توزيع الفئات وفق درجات التوافر لبنود األداة )االستبانة(

 المستوى المتوسط المرجح باألوزان طول الفترة درجة التوافر

 0.44-0.64 4.24 موافق بشدة
 مرتفع

 .0.0-4.04 .4.6 موافق 

 متوسط .4.4-6.74 .4.6 محايد

 .6.0-0.24 .4.6 غير موافق
 منخفض

 .0.6-0.44 .4.6 غير موافق بشدة

 

 صدق االستبانة:

 الصدق الظاهري: -أ

عرضت على مجموعة من المحّكمين من المختصين في التدريس في الجامعات  ق الظاهري لالستبانةلمعرفة الصد     

السعودية، ومشرفي اللغة العربية العاملين في إدارات التعليم، ومعلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية  )نظام 

( عبارة، للمحور األول 64) وكانت االستبانة تتكون من، األداة( محّكماً للتأكد من صدق 06والبالغ عددهم )المقررات(، 

أُعدت أداة الدراسة األولى )االستبانة(  ضوء آراء ومقترحات المحكمين وفي( عبارات، 2( عبارة، وللمحور الثاني )06)

مقترحة حتى ظهرت أداة أّي عبارة ، وأُِضْيفت عبارة واحدة  لم تستُْبِعدعبارات، و( 7، وًعدِّل على )ةبصورتها النهائي

 . ولى )االستبانة( بصورتها النهائيةالدراسة األ

 صدق االتساق الداخلي: -ب

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كلِّ عبارة من عبارات االستبانة مع المحور الذي تنتمي إليه هذه العبارة،      

الدرجة ارات االستبانة ووحسب الباحث االتساق الداخلي لالستبانة؛ وذلك من خالل حساب االرتباط بين كلِّ عبارة من عب

 الكلية للمحور نفسه الذي تنتمي إليه العبارة.

( معلماً، وُحِسب 00وجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية مكونة من )     

رة، وكذلك ي تنتمي إليه العبامعامل ارتباط بيرسون بين كّل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية للمحور نفسه الذ

 ُحِسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة.
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 (2الجدول رقم ) 

 يوضح معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور

 العبارة م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 4.440 **4.620 .عن نقاط القوة ونقاط الضعف لدى طالبي يساعد في الكشف 0

 .4.44 **4.700 .يشجع العمل التعاوني بين طالبي 6

 4.444 **4.260 .ينمي مهارات التفكير الناقد لدى طالبي 4

 4.440 **4.660 .يوثق تطور مستوى تحصيل طالبي في مهارات اللغة العربية 0

 4.442 **4.706 .متابعة تحصيلهم العلمييتيح ألولياء أمور طالبي  0

 4.440 **.4.76 .ينمي مهارة التأمل لدى طالبي 7

 4.440 **4.7.6 .يسهم في تحسين تحصيل طالبي 6

 4.444 **4.602 .يبرز الفروق الفردية بين طالبي 2

 4.446 **4.640 .يكشف جوانب )القوة والضعف( في أدائي التدريسي .

 4.440 **4.624 .على اتجاهات طالبي يساعد في التعرف 04

 4.440 **4.667 .يحفظ حقوق المعلم في العملية التربوية 00

 4.440 **4.662 .يحفظ حقوق طالبي في العملية التربوية 06

 4.444 **4.270 يحقق التقويم الشامل المتكامل لطالبي 04

 4.444 **.4.26 يسهل تقديم التغذية الراجعة لطالبي 00

 فأقل. 4.40 **دال عند مستوى الداللة

أن جميع قيم معامل ارتباط كّل عبارة مع المحور األول دالةً إحصائياً عند مستوى الداللة ( 6يتضح من الجدول رقم )     

( فأقل، وهذا يدل على صدق اتساق عبارات المحور األول مع محورها ككل؛ ولذلك تعد عبارات هذا المحور 4.40)

 وضعت لقياسه.صادقة لما 

 (3الجدول رقم )

 يوضح معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور

 العبارة م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 4.444 **4.267 أعرض نماذج ألعمال وتأمالت الطالب المتميزة في ملف األعمال. 0

 4.446 **4.666 األعمال.أربط بين أهداف الدرس وتطبيقات ومهام ملف  6

 4.444 **4.2.7 أُضّمن ملف أعمال الطالب مهمات وتطبيقات تغطي أهداف المقرر. 4

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            179  

ISSN: 2706-6495 

 4.444 **4.2.6 أستقطع جزءاً من وقت الحصة لمناقشة ملف األعمال وتطبيقه. 0 

 4.444 **4.204 أُحدد معايير لتقويم األعمال في ملف األعمال باالتفاق مع طالبي. 0

 4.444 **42..4 نتائج التقويم لمعالجة نقاط الضعف وإثراء نقاط القوة أوظف 7

 4.444 **00..4 أزود طالبي بتغذية راجعة لملفات األعمال عند تقويمها. 6

 فأقل. 4.40**دال عند مستوى الداللة 

إحصائياً عند مستوى الداللة  ( أن جميع قيم معامل ارتباط كّل عبارة مع المحور الثاني دالةً 4يتضح من الجدول رقم )     

( فأقل، وهذا يدل على صدق اتساق عبارات المحور الثاني مع محورها ككل؛ ولذلك تعد عبارات هذا المحور 4.40)

 صادقة لما وضعت لقياسه.

 (1الجدول رقم )

 يوضح معامل ارتباط بيرسون كل محور بالمحاور األخرى وبالدرجة الكلية لالستبانة 

 أهمية ملف األعمال الدرجة الكلية انةمحاور االستب م

 ـــ **64..4 أهمية ملف األعمال 0

 **4.262 **4.640 تطبيق ملف األعمال 6

 فأقل 4.40**دال عند مستوى الداللة 

( أن جميع المحاور ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية لالستبانة ارتباطاً ذا داللة 0يتضح من الجدول رقم )     

 (، وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي.4.40عند مستوى الداللة )إحصائية 

 ثبات االستبانة:

 :تطبيقها على العينة االستطالعية وذلك بعداُستخدمت عدد من األساليب اإلحصائية لقياس ثبات االستبانة      

  Cronbach's Alphaا كرونباخ معادلة ألف -0

استخدم الباحث درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة معامل الثبات )ألفا كرونباخ(، وذلك      

 بتجزئة االستبانة إلى نصفين، والجدول اآلتي يوضح معامالت الثبات لمعامل ألفا كرونباخ:

 (2الجدول رقم )

 يوضح معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات االستبانة محاور م

 00..4 00 أهمية ملف األعمال 0

 00..4 6 تطبيق ملف األعمال 6

 06..4 60 الثبات العام 4
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(، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة 06..4( أن معامل الثبات العام عاٍل؛ إذ بلغ )0يتضح من الجدول رقم )      

 عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة. 

الجدول اآلتي يوضح معامالت الثبات  Guttman Split-Half Coefficientمعامل جتمان للتجزئة النصفية  -6

 صفية:للتجزئة الن

 (2الجدول رقم )

 يوضح معامل جتمان لقياس ثبات االستبانة

 معامل جتمان عدد العبارات محاور االستبانة م

 66..4 00 أهمية ملف األعمال 0

 67..4 6 تطبيق ملف األعمال 6

 60..4 60 الثبات العام 4

(، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة 60..4( أن معامل الثبات العام عاٍل؛ إذ بلغ )7يتضح من الجدول رقم )     

 عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة. 

 حساب ثبات االستقرار ألداة الدراسة: -4

إعادة االختبار؛ حيث طبق األداة على العينة استخدم الباحث طريقة االختبار و ات استقرار االستبانةللتأكد من ثب     

( معلماً، وبعد مدة زمنية تقدر بأسبوعين من التطبيق األول عاد وطبق االستبيان على العينة نفسها، 00االستطالعية )

ثم احتُِسب معامل الثبات باستخدام معامل االرتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين، والجدول اآلتي يوضح معامالت 

 بات بين االختبارين:الث

 (7الجدول رقم ) 

 يوضح معامل الثبات باستخدام معامل االرتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين

 مستوى الداللة معامل االرتباط محاور االستبانة م

 4.444 **60..4 أهمية ملف األعمال 0

 4.444 **0.444 تطبيق ملف األعمال 6

 4.444 **6...4 الثبات العام 4

 فأقل. 4.40**دال عند مستوى الداللة 

( 6...4( أن معامل الثبات العام الستقرار محاور الدراسة لالختبارين مرتفع؛ حيث بلغ )6يتضح من الجدول )     

(، وهو ارتباط قوي، 60..4(، وهو ارتباط قوى، كما بلغ معامل الثبات للمحور األول )60إلجمالي فقرات االستبيان )

(، وهو ارتباط تام، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من 0.444مل الثبات للمحور الثاني )وكذلك بلغ معا

 الثبات يمكن االعتماد عليه في التطبيق الميداني للدراسة.
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 بطاقة المالحظة: 

 وصف بطاقة المالحظة:

 كما يلي: محاورعلى ثالثة  اشتملت بطاقة المالحظة     

  البيانات األساسية، وهي:المحور األول 

 اسم المدرسة، اسم المعلم المزار، تاريخ الزيارة، المقرر، الصف الدراسي.     

 ( عبارات.2المحور الثاني: أهمية ملف األعمال: وتكّون هذا المحور من ) 

 ( عبارات.8المحور الثالث: تطبيق ملف األعمال: وتكّون هذا المحور من ) 

بطاقة المالحظة استخدم الباحث األسلوب اآلتي لتحديد اإلجابة عن بنود األداة الثانية للدراسة  ولتسهيل تفسير نتائج     

(، وُصنِّفت تلك 0(، )غير متحقق =6(، )متحقق أحياناً=4)بطاقة المالحظة(؛ حيث أُْعِطي وزن للبدائل: )متحقق=

 :اإلجابات إلى ثالثة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة اآلتية

 لنحصل على التصنيف الجدول اآلتي: 4.77=4( ÷0-4عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  –طول الفئة= )أكبر قيمة      

 (8جدول رقم )

 توزيع الفئات وفق درجات التوافر لبنود األداة )بطاقة المالحظة(

 المستوى المتوسط المرجح باألوزان طول الفترة درجة التوافر

 مرتفع 4.44-6.40 4.77 متحقق

 متوسط 6.44-0.76 4.77 متحقق أحياناً 

 منخفض 0.77-0.44 4.77 غير متحقق

 صدق بطاقة المالحظة:

لقياس صدق البطاقة عرضت على مجموعة من المحّكمين من المختصين في التدريس في الجامعات السعودية،      

ومشرفي اللغة العربية العاملين في إدارات التعليم، ومعلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية  )نظام المقررات(، والبالغ 

( عبارة، وللمحور 04( عبارة، للمحور األول )64لبطاقة تتكون من )وكانت ا ( محّكماً للتأكد من صدق األداة،06عددهم )

أُعّدت أداة الدراسة الثانية )بطاقة المالحظة( بصورتها  ( عبارة، وفي ضوء آراء ومقترحات المحكمين04الثاني )

ت أداة الدراسة الثانية عبارات ، حتى ظهر( 4واستُْبِعدت ) ،وُعدِّل على عبارة واحدةالنهائية؛ إذ أُخذت آراء المحّكمين، 

 . )بطاقة المالحظة( بصورتها النهائية

 ثبات بطاقة المالحظة: 

، وقد شرح له لك بمساعدة مالحظ آخرإليجاد ثبات بطاقة المالحظة استخدم الباحث طريقة اتفاق المالحظين وذ     

ب على البطاقة، وطُبِّقت على ) الباحث أهداف الدراسة، وأهميتها، ومعايير البطاقة والمصطلحات الواردة فيها، ( 7وٌدرِّ

 دقيقة(، ولفترة ثالث حصص دراسية،00من خالل زيارتهم حصة دراسية كاملة ) معلمين،
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ثم ِقْيست نسبة االتفاق بين المالحظين باستخدام معادلة كوبر، وكانت نسبة االتفاق بين المالحظين، والجدول اآلتي   

ل لها: مع  إليجاد نسبة االتفاق. (Coper)ادلة كوبريلخص النتائج التي تُُوصِّ

 (2الجدول رقم )

 يوضح االتفاق بين المالحظين لحساب ثبات بطاقة المالحظة

 النسبة المئوية عدد مرات االختالف عدد مرات االتفاق العبارات رقم المعلم

0 06 00 6 22.64 

6 06 06 4 044 

4 06 00 6 22.64 

0 06 07 0 .6.00 

0 06 00 6 22.64 

7 06 07 0 .6.00 

  2 0.  المجموع

 6.00. الثبات الكلي للبطاقة

(، 22.64(، وأن أقل نسبة اتفاق كانت )%044نجد أن أعلى نسبة اتفاق بين المالحظين كانت ) (.رقم )من الجدول      

(، وهذه النسب تدل على ارتفاع مستوى ثبات البطاقة، وهذا يدل على أن بطاقة 6.00.وكان الثبات الكلي للبطاقة )

 ميداني للدراسة.المالحظة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عليه في التطبيق ال

 إجراءات تطبيق الدراسة: 

 بعد إعداد أدوات الدراسة في صورتها النهائية شرع الباحث في:     

( معلمين 7( معلماً لالستبانة، و)00التطبيق األولّي من أجل حساب الصدق والثبات ألدوات الدراسة، وذلك على ) -أ

 ليها الدراسة.لبطاقة المالحظة، واستُْبِعدوا من العينة التي طبقت ع

 إجراءات التطبيق الميداني اآلتية: -ب

 .مرس التعليم العاالحصول على الموافقات الرسمية الالزمة لتطبيق الدراسة في مدا -1

وثم ُوّزعت ( استجابة، 00توزيع االستبانة على العيّنة ورقياً والكترونياً، حيث أُِجْيب عن االستبانة اإللكترونية ) -2

 ( استبانة، واستُرِجعت جميعها. 64على البقية ورقياً )

( من المعلمين لعدم الدخول 4( من العينة، واستُْبِعد )%44( معلماً يمثلون )64تطبيق بطاقة المالحظة على ) -3

عليهم سوى زيارة واحدة أو زيارتين، وطبقت بطاقة المالحظة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

هـ، وذلك في 66/0/0000هـ، وانتُِهي منها في 0/4/0000زيارات بتاريخ هـ؛ حيث بدأ الباحث ال0004/0000

 ( زيارات،4( زيارات في األسبوع، ولكل معلم )6( زيارة إلى )06سبعة أسابيع، حيث تراوحت الزيارات بين )
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 زيارته مرة واحدة أو تاستبعاد من تموثم  دقيقة(، 00حيث أن الزيارة الواحدة تمثل حصة دراسية كاملة ) 

 مرتين.

 جمعت االستبيانات بعد اإلجابة عنها وُرمزت وحللت إحصائياً، ووفقاً لها نُوقِشت النتائج. -4

 األساليب اإلحصائية: 

 بناًء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها استخدام الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية:     

سابي الموزون، واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤالين المتوسطة الحسابية، والتكرارات، والمتوسط الح -

 األول والثاني.

 معامل االرتباط )بيرسون( للتأكد من االتساق الداخلي لالستبانة )الصدق(. -

 معامل )ألفا كرونباخ( للتأكد من ثبات االستبانة. -

 معامل )جتمان( لقياس ثبات االستبانة. -

 الثبات بطاقة المالحظة.معادلة )كوبر( الستخراج معامل  -

معامل االرتباط )بيرسون( للكشف عن العالقة بين معتقدات معلمي اللغة العربية نحو ملف األعمال وتطبيقه  -

 في تقويم طلبة المرحلة الثانوية.

 ة نتائج الدراسة:مناقش

 ؟"السؤال األول: " ما معتقدات معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية نحو ملف األعمال

لمعرفة معتقدات معلمي اللغة العربية نحو ملف األعمال حسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،      

والرتب الستجابات أفراد عيّنة الدراسة من المعلمين على أبعاد محاور استبانة معتقدات معلمي اللغة العربية في المرحلة 

 ئج كما في الجدول اآلتي:الثانوية نحو ملف األعمال، وجاءت النتا

 (11)الجدول رقم 

 معتقدات معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية نحو ملف األعمال 

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البُْعد م

 6 4.766 0..4 أهمية ملف األعمال 0

 0 4.072 0.44 تطبيق ملف األعمال 6

  4.006 7..4 المعتقد الكلي

( أن أفراد عيّنة الدراسة من المعلمين يعتقدون أنهم يطبقون ملف 04في الجدول رقم ) يتضح من النتائج الموضحة     

من  0..4(، تليها معتقداتهم نحو أهمية ملف األعمال بمتوسط )0.44 من 0.44األعمال بدرجة مرتفعة جداً وبمتوسط )

(، وجميعها تقع في فئة موافق، بمستوى 0.44من  7..4اسة بمتوسط )(، كما جاء المعتقد الكلي ألفراد عيّنة الدر0.44

 مرتفع، وبدرجة عالية.
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ويمكن تفسير هذه النتيجة  أن ملف األعمال يعد أداة فعالة ومؤشراً عن تقدم الطالب، والنتقاء أعمال الطالب المتنوعة،       

وكذلك الحتوائه على أنواع مختلفة من أنواع التقويم، وكما أنه أداة كشف نقاط القوة في أداء الطالب وتعزيزها، ونقاط 

عية لقياس مهارات الطالب ومعارفه وتنميتها، وتنمية مهارات البحث واالطالع ، الضعف لعالجها، ولكونه أداة واق

وزيادة التفاعل والتعاون بين الطالب، وأداة لتطوير التفكير والتأمل لدى الطالب، كما أنه أداة لقياس أداء المعلم التدريسي 

 وطرق تدريسه من خالل الوقوف على نواتج التعلم من ملف أعمال الطالب.

 راسةد ع نتيجةواتفقت نتيجة الدراسة الحالية في محور معتقدات معلمي اللغة العربية نحو أهمية ملف األعمال م     

لمين؛ التي أظهرت أهمية عالية لملف األعمال في رأي المع(، 6406الرشيدي )، ودراسة (6406العزام، وآخرون )

 توسطاً في أهمية ملف األعمال في رأي المعلمين.التي أظهرت مستوى م ،(6407واختلفت مع دراسة العتيبي )

 ودراسة الرشيدي ،(6406اسة حسن )درة واتفقت نتيجة الدراسة الحالية في محور تطبيق ملف األعمال مع نتيج     

التي أظهرت أهمية عالية في تطبيق ملف األعمال في رأي المعلمين. واختلفت نتيجة الدراسة الحالية في محور (، 6406)

(، ودراسة 6406ودراسة رزق )، (6400(، ودراسة المطرفي )6400دراسة جودة )ة بيق ملف األعمال مع نتيجتط

( التي أظهرت .640) (، ودراسة المرحبي والحربي.640) الرويلي، والحربيودراسة ، (6406العزام، وآخرون )

 مستوى متوسطاً أو ضعيفاً في تطبيق ملف األعمال في رأي المعلمين.

ويمكن أن يكون  االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة المذكورة آنفاً ناتجاً عن اختالف المرحلة؛ حيث      

عت عليه ولم يُلزم المعلمون به؛ لذا نجد أن  إن ملف األعمال في المرحلة االبتدائية والمتوسطة ال توجد عليه درجات ُوزِّ

أما في المرحلة الثانوية فصنفت له درجات وأهداف في تقويم طالب المرحلة الثانوية، اهتمام المعلمين قليل أو متوسط؛ 

كما أن هناك دراسات كان ملف األعمال جديداً على عينتها، أو كانت العينة طالب كليات، ولم تُدّرب على التقويم البديل 

الثانوية التي طبق فيها نظام المقررات منذ  وملف األعمال، وقلة خبرتها فيه، وأن الدراسة الحالية طبقت على المدارس

ثالث سنوات وأكثر؛ لذا نجد اهتمام المعلمين به كبيراً، وأهدافه واضحة لديهم، وتكونت لديهم خبرة بتطبيقه ومدى أهميته 

 في العملية التعليمية.

 األعمال: وفيما يلي النتائج التفصيلية فيما يتعلق بمعتقدات معلمي اللغة العربية نحو ملف     

 أوالً: معتقدات معلمي اللغة العربية نحو أهمية ملف األعمال:     

وفقاً الستجابات أفراد عيّنة الدراسة على عبارات محور معتقدات معلمي اللغة العربية نحو أهمية ملف األعمال      

 جاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:
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 (11جدول رقم ) 

 ْعد األول: أهمية ملف األعمالالعربية للبمعتقدات معلمي اللغة 
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1 

يوثق تطور مستوى 

تحصيل طالبي في 

 مهارات اللغة العربية.

 4 4 06 66 62 ك

0.60 4.604 0 
% 00.2 04.4 06.. 4 4 

2 
ألولياء أمور طالبي  يتيح

 متابعة تحصيلهم العلمي.

 4 4 0 42 60 ك
0.00 4.600 6 

% 40.4 07.6 6.0 0.0 4 

12 
يحفظ حقوق طالبي في 

 العملية التربوية.

 6 0 6 44 62 ك
0.00 0.440 4 

% 00.2 00.2 4 6.0 4 

11 
يحفظ حقوق المعلم في 

 العملية التربوية.

 6 0 6 64 40 ك
0.00 0.440 0 

% 07.4 40.4 04.0 7 4 

8 
يبرز الفروق الفردية بين 

 طالبي.

 0 0 6 67 62 ك
0.06 4..66 0 

% 00.2 42.2 04.0 6.0 0.0 

7 
في تحسين تحصيل  يسهم

 طالبي.

 4 0 00 06 44 ك
0.46 4...4 7 

% 00.2 60.0 66.0 6.0 4 

11 
يسهل تقديم التغذية 

 الراجعة لطالبي

 4 4 . 42 06 ك
0.44 4.602 6 

% 60.0 07.6 04.0 0.0 4 

3 
ينمي مهارات التفكير 

 الناقد لدى طالبي.

 6 04 7 64 67 ك
4..0 0.070 2 

% 42.2 40.4 . 00.. 4 

1 

يساعد في الكشف عن 

نقاط القوة ونقاط الضعف 

 لدى طالبي.

 4 2 00 40 06 ك

4.20 4..06 . 
% 60.0 07.4 07.0 00.. 4 

2 
يشجع العمل التعاوني بين 

 طالبي.

 4 . 04 44 06 ك
4.20 4..00 04 

% 66.0 0..4 00.. 04.0 4 

 00 0.466 4.62 4 04 0 44 07 ك 2
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( أن أفراد عيّنة الدراسة يولون أهمية كبيرة لملف األعمال بمتوسط 00يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم )

(، ويقع في فئة موافق وبمستوى مرتفع، كما يتضح من النتائج أن أفراد عيّنة الدراسة من المعلمين 0.44من  0..4)

األول: معتقدات معلمي اللغة العربية نحو أهمية ملف األعمال التي ُرتِّبت على  موافقون على جميع عبارات المحور

 .(04، 04، 7، .، 6، 0، 4، 00، 6، 2، 00، 06، 0، 0النحو اآلتي )

 ثانياً: معتقدات معلمي اللغة العربية نحو تطبيق ملف األعمال:

دات معلمي اللغة العربية نحو تطبيق ملف األعمال وفقاً الستجابات أفراد عيّنة الدراسة على عبارات محور معتق     

 جاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:

 (12جدول رقم )

 معتقدات معلمي اللغة العربية للبُْعد الثاني: تطبيق ملف األعمال

 

يكشف جوانب )القوة 

والضعف( في أدائي 

 التدريسي.

% 64.. 0..4 6.0 0..0 4 

2 
ينمي مهارة التأمل لدى 

 طالبي.

 4 00 00 .6 04 ك
4.77 4..62 06 

% 0..0 04.4 64.. 07.0 4 

11 
يساعد في التعرف على 

 اتجاهات طالبي.

 4 07 . 60 02 ك
4.77 0.066 04 

% 67.. 40.2 04.0 64.. 4 

13 

 

يحقق التقويم الشامل 

 المتكامل لطالبي

 6 00 07 60 06 ك
4.74 0.06. 00 

% 60.0 40.4 64.. 07.0 4 

  1.222 3.21 المتوسط العام
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12 

أعرض نماذج ألعمال 

وتأمالت الطالب 

المتميزة في ملف 

 األعمال.

 4 0 7 .6 62 ك

0.60 4.200 0 
% 

00.2 04.4 . 7 4 
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ملف األعمال بدرجة ل بتطبيقهمعتقدون ي أفراد عيّنة الدراسة ( أن06لنتائج الموضحة في الجدول رقم )يتضح من ا     

سة النتائج أن أفراد عيّنة الدرا(، ويقع في فئة موافق وبمستوى مرتفع، كما يتضح من 0.44من 0.44مرتفعة، وبمتوسط )

من المعلمين موافقون على جميع عبارات المحور الثاني: معتقدات معلمي اللغة العربية نحو تطبيق ملف األعمال التي 

 .(60، 07، 06، 64، .0، 02، 00ُرتِّبت على النحو اآلتي )

انوية لملف األعمال في تقويم طلبة المرحلة السؤال الثاني: " ما واقع تطبيق معلمي اللغة العربية في المرحلة الث

 الثانوية؟"

لمعرفة واقع تطبيق معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية لملف األعمال في تقويم طلبة المرحلة الثانوية تم زيارة      

 معيارية،عينة الدراسة ومالحظتهم صفياً بواقع ثالث زيارات، وحسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات ال

18 

أستقطع جزءاً من 

وقت الحصة لمناقشة 

 ملف األعمال وتطبيقه.

 6 4 6 42 64 ك

0.04 4.20. 6 % 
6... 07.6 04.0 4 4 

12 

 أُحدد معايير لتقويم

األعمال في ملف 

األعمال باالتفاق مع 

 طالبي.

 6 4 2 .4 02 ك

0.47 4.200 4 
% 

67.. 02.6 00.. 4 4 

21 

أوظف نتائج التقويم 

لمعالجة نقاط الضعف 

 وإثراء نقاط القوة

 4 6 6 00 00 ك

0.40 4.770 0 % 
64.. 70.6 04.0 4 4 

17 

أُضّمن ملف أعمال 

الطالب مهمات 

تغطي وتطبيقات 

 أهداف المقرر.

 6 6 00 40 06 ك

4..0 4..44 0 
% 

60.0 06.6 07.0 4 4 

12 

أربط بين أهداف 

الدرس وتطبيقات 

 ومهام ملف األعمال.

 0 6 2 .0 6 ك

4.22 4.727 7 % 
04.0 64.0 00.. 4 0.0 

21 

أزود طالبي بتغذية 

راجعة لملفات األعمال 

 عند تقويمها.

 6 0 04 47 00 ك

4.62 4..02 6 % 
07.0 02.6 00.. 6.0 4 

  1.228 1.11 المتوسط العام
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والرتب لنتائج درجات أفراد عيّنة الدراسة من المعلمين على أبعاد محاور بطاقة المالحظة لتطبيق معلمي اللغة العربية   

 في المرحلة الثانوية لملف األعمال جاءت النتائج كما في الجدول اآلتي:

 (13الجدول رقم )

 معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية لملف األعمال استجابات أفراد العيّنة على أبعاد بطاقة المالحظة لتطبيق

 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البُْعد م

 6 4.626 6.04 أهمية ملف األعمال 0

 0 4.444 6.07 تطبيق ملف األعمال 6

  4.606 6.00 التطبيق الكلي

لملف األعمال لبطاقة  أفراد عيّنة الدراسة متوسط تطبيق( أن 04لنتائج الموضحة في الجدول رقم )يتضح من ا     

(، تليها تطبيق معلمي اللغة العربية لملف األعمال لبطاقة 4.44من  6.07المالحظة في محور تطبيق ملف األعمال بلغ )

ة (، كما جاء التطبيق الكلي ألفراد عيّنة الدراس4.44من  6.04المالحظة في محور تطبيق ملف األعمال بمتوسط )

 (، وجميعها تقع في فئة متحقق، بمستوى مرتفع.4.44من  6.00بمتوسط )

ويمكن تفسير هذه النتيجة المرتفعة بأن تطبيق ملف األعمال طبق ألكثر من ثالث سنوات في مدارس المقررات      

ي للطالب، لتحصيل الدراسللمرحلة الثانوية مما جعله مألوفاً لدى المعلمين؛ حيث إنه يؤدي إلى تحسين العملية التعلمية وا

ويسهم في تقدير الطالب لنفسه بما يقوم به من تخطيط، ومشاركة فيما سيتعلمه، ووضع المحكات وقياسها، وهذا الملف 

التعاوني،  التدريس؛ كالتعلم واستراتيجياتأسهم في االرتقاء بالممارسات التدريسية، فهو يخدم طرق التدريس الحديثة 

فملف األعمال مع كونه أداة تقويم إال أنه في ذاته أداة تسهم في جعل التقويم فرصة للتعلم، وتركيز والبحث، واالستقصاء، 

التعلم حول المتعلم، كما يجعل المتعلم نشطاً في تعلمه، ويتنوع التفكير باستخدام ملف األعمال من التفكير الناقد واإلبداعي، 

اله أو أعمال زمالئه، وأن يعتمد الطالب على ذاته في بناء المعرفة كما يحث الطالب على ممارسة مهارة التأمل في أعم

 والوصول للجديد.

دراسة جودة (، واختلفت نتيجتها مع 6406) الرشيدي، ودراسة (6406دراسة حسن )واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع      

الرويلي،  ودراسة (،6406العزام، وآخرون ) (، ودراسة6406) رزقودراسة (، 6400(، ودراسة المطرفي )6400)

 (..640) (، ودراسة المرحبي والحربي.640) والحربي

ويمكن إرجاع االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة المذكورة آنفاً؛ إما الختالف المرحلة حيث إن ملف      

األعمال في المرحلة االبتدائية والمتوسطة لم توزع عليه درجات، ولم يُلزم المعلمون به؛ لذا نجد أن اهتمام المعلمين قليل 

وية فصنفت له درجات وأهداف في تقويم طالب المرحلة الثانوية، كما أن هناك دراسات أو متوسط؛ أما في المرحلة الثان

كان ملف األعمال جديداً على عينتها، أو كانت العينة طالب كليات ولم تُدّرب على التقويم البديل وملف األعمال، وقلة 

 ها نظام المقررات منذ ثالث سنوات وأكثر؛خبرتها فيه. وأن الدراسة الحالية طبقت على المدارس الثانوية التي طبق في

 لذا نجد اهتمام المعلمين به كبيراً، وأهدافه واضحة لديهم، وتكونت لديهم خبرة بتطبيقه ومدى أهميته في العملية التعليمية.
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ل في تقويم طلبة اوفيما يلي النتائج التفصيلية فيما يتعلق بتطبيق معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية لملف األعم      

 المرحلة الثانوية:

أوالً: تطبيق معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية لملف األعمال في تقويم طلبة المرحلة الثانوية لبُْعد أهمية      

 ملف األعمال:

بت ف األعمال حسللتعّرف على تطبيق معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية لملف األعمال في بُْعد أهمية مل     

التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب لنتائج درجات أفراد عيّنة الدراسة 

بُْعد ل من المعلمين على أبعاد محاور بطاقة المالحظة لتطبيق معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية لملف األعمال

 جاءت النتائج كما في الجدول اآلتي:أهمية ملف األعمال، و

 (11جدول رقم )

 استجابات أفراد العيّنة على أبعاد بطاقة المالحظة للبُْعد األول: أهمية ملف األعمال

 العبارة 
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8 

يتابع المعلم ملفات أعمال طالبه 

متججابعججة داخججل من خالل سجججججججججل 

 الصف

 4 7 00 ك

6.64 4.064 0 
% 64 44 4 

3 

يوجه المعلم طالبه لتقويم ملفات 

أعمال زمالئهم لتنمية مهارات 

 التفكير الناقد.

 0 0 00 ك

6.70 4.026 6 
% 64 60 0 

2 

يحدد المعلم وقتاً مناسباً إلنهاء 

العمل المراد إضافته في ملف 

 األعمال.

 6 0 00 ك

6.74 4.720 4 
% 64 64 04 

2 

يُعرف المعلم طالبه بالعمل 

المطلوب تنفيذه في ملف 

األعمال ومكوناته وكيفية 

 تنفيذه.

 0 2 00 ك

6.04 4.746 0 
% 00 04 0 

2 
يشجع المعلم طالبه على أداء 

أعمال تنمي مهارات البحث 

 6 6 00 ك
6.00 4.727 0 

% 00 40 04 
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واالطالع ويضمنها في ملف  

 أعماله.

1 

يحرص المعلم على أن يوثق 

الطالب في ملف األعمال أهم ما 

 تعلمه خالل الحصة الدراسية.

 6 . . ك

6.40 4.760 7 
% 00 00 04 

1 
يقّوم المعلم ملفات أعمال الطالب 

 خالل الحصة الدراسية.

 6 04 2 ك
6.44 4.706 6 

% 04 04 04 

2 
العمل  يشجع المعلم طالبه على

 التعاوني في تنفيذ ملف األعمال.

 0 6 . ك
6.60 4.627 2 

% 00 40 64 

7 

يحرص المعلم على أن يحضر 

طالبه ملف األعمال في كل حصة 

 إلضافة أعمالهم فيه.

 4 00 7 ك

6.00 4.760 . 
% 44 00 00 

  1.282 2.13 المتوسط العام

لملف األعمال لمحور  أفراد عيّنة الدراسة  ( أن متوسط تطبيق00رقم ) لنتائج الموضحة في الجدوليتضح من ا     

(، ويقع في فئة متحقق بمستوى مرتفع، كما يتضح من النتائج أن تطبيق أفراد 4.44من 6.04أهمية ملف األعمال بلغ )

جميع عبارات بطاقة المالحظة لتطبيق معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية  لملف  فيعيّنة الدراسة لملف األعمال 

األعمال في تقويم طلبة المرحلة الثانوية لبعد: أهمية ملف األعمال، جاءت متفاوتة إذ تراوحت متوسطات درجات تطبيقهم 

اة ياس الثالثي التي تشير إلى )متحقق( على أد(، وهي متوسطات تقع في الفئة الثالثة من فئات المق6.00إلى  6.64بين )

 .(6، 6، 0، 0، 0، 7، .، 4، 2الدراسة، وُرتِّبت على النحو اآلتي )

 (12جدول رقم )

 استجابات أفراد العيّنة على أبعاد بطاقة المالحظة للبُْعد الثاني: تطبيق ملف األعمال

 العبارة 
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11 

يقدم المعلم تغذية راجعة ألعمال 

ملف األعمال أثناء الحصة 

 الدراسية

 4 7 00 ك

6.64 4.064 0 
% 64 44 4 

13 

يقوم المعلم بمالحظة أعمال 

طالبه عند أدائهم لها أثناء 

 الحصة الدراسية

 6 0 04 ك

6.00 4.727 6 
% 70 60 04 
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12 
المعلم طالبه لعرض يحفز 

 أعمالهم الجيدة في ملف األعمال

 4 04 04 ك
6.04 4.004 4 

% 04 04 4 

11 

يستقطع المعلم جزءاً من وقت 

الحصة لمناقشة ملف األعمال 

 وتطبيقه.

 4 04 04 ك

6.04 4.004 0 
% 04 04 4 

12 

يكلف المعلم طالبه بتقويم أدائهم 

)التقويم في أعمال ملف األعمال 

 الذاتي(

 4 0 06 ك

6.00 4.60. 0 
% 74 60 00 

11 

يوفر المعلم لطالبه وقتاً كافياً 

لتنفيذ األعمال أثناء الحصة 

 الدراسية

 6 2 04 ك

6.04 4.720 7 
% 04 04 04 

12 

يناقش المعلم طالبه في نتائج 

أعمالهم لملف األعمال في ضوء 

محكات اتُّفِق عليها مع طالبه 

 سابقاً 

 0 0 00 ك

6.40 4.204 6 
% 00 60 64 

17 

يربط المعلم بين أعمال ملف 

األعمال وأهداف الدرس أثناء 

 الحصة الدراسية

 6 04 2 ك

6.44 4.706 2 
% 04 04 04 

  1.313 2.12 المتوسط العام

عيّنة الدراسة من المعلمين لملف األعمال ( أن متوسط تطبيق أفراد 00يتضح من النتائج الموضحة في الجدول رقم )     

(، ويقع في فئة متحقق، وبمستوى مرتفع، كما يتضح 4.44من  6.07لبطاقة المالحظة لمحور تطبيق ملف األعمال بلغ )

لملف األعمال في جميع عبارات بطاقة المالحظة لتطبيق معلمي اللغة العربية  أفراد عيّنة الدراسة من النتائج أن تطبيق

لمرحلة الثانوية  لملف األعمال في تقويم طلبة المرحلة الثانوية لبعد: تطبيق ملف األعمال جاءت متفاوتة؛ إذ تراوحت في ا

(، وهي متوسطات تقع في فئة متحقق على أداة الدراسة، وُرتِّبت على 6.44إلى  6.64متوسطات درجات تطبيقهم بين )

 .(06، 00، 00، 07، 04، 06، 04، 00النحو اآلتي )

ما العالقة بين معتقدات معلمي اللغة العربية نحو ملف األعمال وتطبيقه في تقويم طلبة المرحلة  السؤال الرئيس: "

 الثانوية؟"

لمعرفة العالقة بين معتقدات معلمي اللغة العربية نحو ملف األعمال وتطبيقه في تقويم طلبة المرحلة الثانوية استُْخِدم      

ن بين معتقدات معلمي اللغة العربية نحو ملف األعمال وتطبيقه في تقويم طلبة المرحلة الثانوية، معامل االرتباط بيرسو
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وحسبت معامل ارتباط بيرسون؛ حيث استخدمت نتائج استجابات معتقدات من طبقت عليه أداة المالحظة، وجاءت النتائج  

 كما يوضحها الجدول اآلتي:

 (12الجدول رقم )

 العالقة بين معتقدات معلمي اللغة العربية نحو ملف األعمال وتطبيقه في تقويم طلبة المرحلة الثانوية 

 مستوى الداللة معامل االرتباط العبارة م

 4.444 **4.260 األهمية 0

 4.446 **4.020 التطبيق 6

 4.446 **4.704 التطبيق(× الدرجة الكلية )المعتقدات  4

 فأقل. 4.40الداللة **دال عند مستوى 

( يتضح وجود عالقة طردية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 07خالل النتائج الموضحة في جدول )من      

( بين معتقدات معلمي اللغة العربية نحو ملف األعمال وتطبيقه في تقويم طلبة المرحلة الثانوية؛ مما يدل على 4.40)

لمي اللغة العربية نحو ملف األعمال وتطبيقه في تقويم طلبة المرحلة الثانوية؛ حيث بلغ وجود ارتباط بين معتقدات مع

 (، وهو ارتباط قوي.4.704ارتباط بيرسون )

وتفسر هذه النتيجة بأنه كلما تحسنت معتقدات المعلمين نحو ملف األعمال أدت إلى زيادة ممارستهم لتطبيق ملف      

امتالك معلمي اللغة العربية للمعتقدات الالزمة نحو ملف األعمال يجعلهم يدركون أهمية على  -كذلك-األعمال، كما تؤكد 

 ملف األعمال مما يعزز تطبيقهم له. 

، (6402ودراسة النغيمشي )(، 6406(، ودراسة حسن )6442دراسة الحارثي )واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع      

 معتقدات المعلمين وممارساتهم الصفية. على وجود عالقة بين (،6404ودراسة أبو الشيخ )

(، ودراسة 6400عشوش ) (، ودراسة6404فارسية )الدراسة و (،6447دراسة الزدجالي ) واختلفت نتيجتها مع     

في عدم وجود عالقة بين معتقدات المعلمين وممارساتهم الصفية، ولعل سبب االختالف ناتج عن تدخل  (6402الغدوني )

 واألحداث الطارئةتوفر األدوات، وكذلك زمن الحصة، عوامل أخرى في ممارسات المعلمين غير المعتقدات؛ كالبيئة، و

 ، كذلك صغر حجم العينة في بعض الدراسات.التي تقلل من ممارسة المعلمين، أو عدم معرفتهم بإجراءات الممارسة

 وصيات الدراسة:ت

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يلي:       

العمل على إعداد دليل إجرائي للمعلمين الستخدام ملف األعمال وممارساته في عملية التعلم والتقويم بما يوفر  -0

 الوقت والجهد المبذول من قبل المعلم.

 ورش عمل بين المعلمين لالستفادة من تجاربهم ونقل الخبرات بينهم في تطبيق ملف أعمال الطالب.إقامة  -6
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 إقامة دورات تدريبية للمعلمين على ملف االعمال وكيفية االستفادة منه وتفعيله على أفضل وجه. -4 

 مقترحات الدراسة: 

 اللغة العربية في المرحلة الثانوية. إجراء دراسة شبه تجريبية على أثر استخدام ملف األعمال على مهارات -0

 إجراء دراسة لقياس فاعلية ملف األعمال )اإللكتروني( في التعلم عن بعد. -6

 إجراء دراسات مماثلة ومشابهة لهذه الدراسة بأدوات أخرى. -4

إجراء دراسات مماثلة ومشابهة لهذه الدراسة وفق متغيرات أخرى؛ مثل: البيئة، سنوات الخبرة، المرحلة  -0

 اسية، نوع الجنس.الدر

 المراجع العربية:

( معتقدات معلمي اللغة العربية في المدارس الحكومية حول مهنة التدريس وعالقتها 6404أبو الشيخ، عطية إسماعيل )

 .042-006، 04، ع .مجلة الفتح مج بمهارات التدريس لديهم في األردن. 

البنائي في بيئات تعلم الفيزياء وعالقتها بمعتقدات معلمي  جودة ممارسات التقييم( 6407بني حمد، فاروق محمد حسين )

 )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة اليرموك، اربد.  الفيزياء حول التعلم والتعليم

مجلة البحث (. ملف اإلنجاز كأداة تقويم بديل من وجهة نظر معلمي الرياضيات في قطاع غزة، 6400جودة، موسى )

 .764-700(.00، )ع6العلمي في التربية، ج

(. اتجاهات المعلمين نحو استخدام ملف اإلنجاز كأداة تقييم بديل في مدارس جنوب 6464. )مجدي، ىجيوس

 .27- 74 ،0، ع06عمادة البحث العلمي، مج -العلوم التربوية: الجامعة األردنية  -دراسات  .نابلس

معلمي العلوم حول استخدام إستراتيجية التعلم المبني العالقة بين معتقدات  (6442الحارثي، علي بن سالم بن سيف، )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس. على االستقصاء وممارستهم الصفية لها

(. واقع ممارسة معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية للتقويم البديل وعالقة ذلك 6406. )عبد هللاحسن، إبراهيم محمد 

 .646-060، 6، ج.6دراسات عربية في التربية وعلم النفس: رابطة التربويين العرب، ع .لهبمعتقداتهم حو

رسالة الخليج  .(. الكشف عن ممارسات المعلمين في التقويم الصفي بالمرحلة الثانوية6440الدوسري، راشد حماد. )

 ..2-06، 4.، ع 60العربي: مكتب التربية العربي لدول الخليج، س 

(. واقع استخدام ملفات اإلنجاز لمعلمات مادة الرياضيات نظام المقررات في المرحلة الثانوية في 6406)رزق، حنان 

 .664-604(. .، )ع7، المجلة التربوية الدولية المتخصصة. مجضوء وظائف التقويم الواقعي

طلبة الصف السادس في  (. واقع استخدام ملف اإلنجاز في تنمية مهارات األداء اللغوي لدى6406الرشيدي، عيسى )

 .666-640( 02)ع4. مجلة البحث العلمي في التربية جمادة لغتي الجميلة بمدينة بريدة
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(. درجة ممارسة استراتيجيات التقويم البديل لدى .640الرويلي، عايد بن عايض، والحربي، بدرية حميد رمضان. ) 

مجلة تربويات الرياضيات:  .بالمدينة المنورة معلمات الرياضيات في ضوء المناهج المطورة للمرحلة الثانوية

 .004-22، .، ع66الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، مج

معتقدات معلمي العلوم عن التدريس في ضوء النظرية البنائية وعالقتها ( 6447الزدجالي، أحالم بنت أحمد بن محمد، )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة بالممارسة الصفية 

أثر استخدام ملفات اإلنجاز على تحصيل واتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة ( 6407نار، آالء مازن، )ش

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية. نابلس  اللغة العربية في المدارس الحكومية في نابلس

 فلسطين.

البورتفوليو( في تحصيل طلبة الصف السابع في مادة ( أثر استخدام ملف أعمال الطالب ).644العبسي، محمد )

 .606-660( 4.)ع  64مج  ،. المجلة التربويةالرياضيات

(. أهمية استخدام ملف اإلنجاز "البورتفوليو" كأداة تقويمية للمتعلم والمعلم من 6407العتيبي، نوال بنت سعد مبطي. )

تربويات الرياضيات: الجمعية المصرية لتربويات  مجلة .وجهة نظر معلمات الرياضيات بمدينة مكة المكرمة

 .004-042، 0، ع.0الرياضيات، مج

، القاهرة مصر، دار عالم ( التقويم التراكمي الشامل البورتفوليو ومعوقات استخدامه في مدارسنا6440عرفان، خالد )

 الكتاب للطباعة والنشر.

(. درجة استخدام معلمي التربية اإلسالمية لملف 6406ية )العزام، محمد؛ الصباح، صباح؛ العمري، علي؛ الشبول، فتح

. مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات. أعمال الطالب للمرحلة األساسية العليا في األردن

 .604-600(.00)ع

ية الصف (. مدى اتساق معتقدات معلمي رياضيات المرحلة االبتدائية وممارساتهم6400عشوش، ابراهيم محمد رشوان. )

، 02مجلة تربويات الرياضيات: الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، مج .حول استخدام أسلوب التعلم باللعب

 .04-7، 6ع

اهرة. مصر: . القالتقويم التربوي البديل أسسه النظرية والمنهجية وتطبيقاته الميدانية(. .644عالم، صالح الدين محمود )

 دار الفكر العربي.

. عمان. األردن: دار الميسرة مناهج وطرق تدريسها العلوم الطبيعية النظرية والتطبيق(. 6404عليان، شاهر ربحي )

 لنشر والتوزيع.

 . عمان األردن: دار األمل للنشر والتوزيع.القياس والتقويم في العملية التدريسية( 6440عودة، أحمد )
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قدات طالب الدبلوم العام في التربية تخصص العلوم الشرعية نحو (. واقع معت6402الغدوني، عبدهللا بن محمد. ) 

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية:  .المهارات التدريسية وعالقتها بممارساتهم التدريسية

 .6.0-.67 ،4، ع67شئون البحث العلمي والدراسات العليا، مج -الجامعة اإلسالمية بغزة 

معتقدات معلمات العلوم في مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي ( 6404نت درويش بن عيسى )الفارسية، مريم ب

رسالة ماجستير ) نحو االستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ التعلم المستند إلى الدماغ وعالقتها بالممارسة الصفية

 غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس، مسقط.

(. معتقدات طلبة وطالبات كلية التربية األساسية 6446اللوغاني، أحمد عيسى؛ جوهر، سلوى باقر؛ الهولي، عبير عبدهللا )

 .22 - 00(، 00)ع ،04مصر، مج -مستقبل التربية العربية بدولة الكويت عن اإلبداع. 

ممارسة معلمي الرياضيات بالمرحلة (. درجة .640المرحبي، أحمد بن على ابراهيم، والحربي، إبراهيم بن سليم. )

-062، 006دراسات عربية في التربية وعلم النفس: رابطة التربويين العرب، ع .المتوسطة ألدوات التقويم البديل

004. 

( مدى أهمية واستخدام أساليب التقويم البديل لدى معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية وأهم 6400المطرفي، ثامر )

 .740-000(4)ع40مجلة كلية التربية بأسيوط مجالتي يواجهونها.  الصعوبات

معتقدات معلمي اللغة العربية نحو كتاب  .(6402حسن )، و سعودي، عالء الدين عبد العزيزالنغيمشي، سليمان بن 

 منشورة(. جامعة القصيم، القصيم. )رسالة ماجستير غير النشاط لمقرر لغتي الجميلة ودرجة استخدامهم له

. وكالة التخطيط الدليل اإلرشادي لتقويم المتعلم التعليم الثانوي )نظام المقررات(( 0044ارة التربية والتعليم )وز

 والتطوير. الرياض
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 فغانيالقانون المدني األو اإلسالمي الفقه في العيب كسبب للتفريق بين الزوجين

The Defect as a reason for separating spouses in Islamic jurisprudence and Afghan civil law 

 د.نجيب هللا صالح

 اناألستاذ المشارک، قسم الفقه القانون، کلية الشريعة، جامعة ننجرهارـأفغانست

 عبدالرحمن خاکسار

 أفغانستان، األستاذ المشارک، قسم الفقه القانون، کلية الشريعة، جامعة ننجرهار

 

 ملخص البحث:

 ،بينهمنا وقع شقاقإذا  التفريق بين الزوجين،وهي  ةاألمور األسري من قضايا حل قضيةب البحث مرتبطةموضوع هذا ن إ    

وقد يكون بتوافق  منفردة من قبل الزوج ويسمى طالقا،بإرادة وقد تتم  الزوجية، إنحالل عالقة التفريق بين الزوجينمعنى و

الزوجة عند من بطلب  أو الفقهاء جمهور وذلك عندلبة أحد أطراف العقد تتم بحكم القاضي عند مطا وقد فيسمى خلعا، الطرفين،

 .لمذهب الحنفي في ذلكباالمدني األفغاني  القانون واخذ ،الحنفية

في  نابحثولكننا  غيبة الزوج المنقطعة، أو ،الزوجةعدم اإلنفاق على  أو ضرر، من حدوث عيب أوة ديعد أسبابتفريق ولهذا ال

ونالحظ أن الفقه والقانون المدني األفغاني  والقانون األفغاني، اإلسالميوذلك في الفقه  عن التفريق بسبب العيب فقط،هذا المقال 

 الزوجية. بالحقوقب الذي تخل والعي أحدفي الزوج لقاضي إذا ظهر أعطيا حق مطالبة التفريق أمام ا

منهم من عمم ولم يحصر العيوب واألمراض المجوزة ف العيوب واألمراض المجوزة للتفريق؛تحديد نوعية  في اختلف الفقهاءو   

فق القانون المدني األفغاني و األفغانيةوقد كان العمل بالمحاكم الشرعية  هذه العيوب، ومنهم حصرو عدد معين، فيللتفريق 

ال  التفريق بكل عيب أو مرض ةلباطمجعل للزوجة حق و ه ش على رأي من عمم ولم يحصر،5355لسنة (353) رقمب الصادر

   بضرر. يمكن استمرار رابطة الزوجية مع بقائه على الزواج إال

 القاضييوقعها  التيحكم الفرقة  في طالق أم فسخ؟ هييب والمرض وهل تناول البحث حكم الفرقة بين الزوجين بسبب العثم      

والرأي  طالق بائن، عندهما التفريقف ؛حنفية والمالكيةلل األول: رأيين: الرأيوذهبوا الي ، بين الزوجين بسبب العيب والمرض

اعتبار  فيأى الحنفية والمالكية راألفغاني وقد وافق القانون  وليس طالقا، أنها فسخ للعقد،وذهبوا إلى ابلة لشافعية والحنالثاني ل

أو تجب عليها العدة بعد الدخول و هذا التفريق موجب للحرمة األبدية، بائنا. وليسة بسبب العيب والمرض طالقا الفرقة الحاصل

 بعد التفريق في مدة العدة. مات أحدهما إذا من اآلخر أحدهما ال يرثولكن  الخلوة

 سالمية، القانون المدني األفغاني، التفريق.اإلالعيب، الشريعة  الکلمات المفتاحية:
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The Defect as a reason for separating spouses in Islamic jurisprudence and Afghan civil law 

Abstract: 

The subject matter of this research is related to the solution of a case from the family cases, which 

is the separation between the spouses, when there is a discord between them, and the meaning of 

the separation between the spouses is the dissolution of the marriage relationship.  

Sometimes the dissolution occurs with the singular intention of the husband which is called 

divorce, and sometimes it occurs with the agreement of both the parties, which is called luxation 

(Khula), and sometimes it completes with the order of the court by the demand of the one side of 

the contract in the opinion of the majority of the jurists or by the demand of the wife in the Hanafi 

school of thought. Wherein the Afghan Civil Code took the opinion of Hanafi school of thought 

in this particular case.  

The above stated separation has various reasons of the occurrence of defect or harm, or not 

spending on the wife, or husband`s absent for a longer period, but we have discussed in this 

research the separation by reason of defect only, in the Islamic Law as well as in the Afghan law, 

we noticed that the Islamic law and the Afghan Civil Code give the right of separation to the court, 

in case there is a defect in the husband that is contrary to the marital life. 

The Jurist differs on the limitation of the kind of defect and sicknesses that give rise to separation, 

some of them generalized and did not limit the defects and sicknesses into a specific number, 

which give rise to separation, while some others confined the defects, while the Afghan law in 

accordance with the Civil Code issued in the official gazette no (353) dated 1355 H.S take the 

opinion of generalizing the defect and did not confined, and give to the wife the right to ask for 

separation against any defect or sickness with that the continuation of marriage is not possible 

except with harm to the wife.  

Then the research continues by discussing the ruling regarding the separation between the spouses 

by the reason of defect or sickness whether it counts as divorce or annulment? In respect of ruling 

on separation ordered by the court between the spouses by reason of defect or sickness there are 

two opinions between the jurists.  
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First Opinion: according to the Hanafi and Maliki School of thoughts, the separation is irrevocable 

divorce, the second is the opinion of Shafi and Hanbali School of thoughts, and they said that it is 

the annulment of the contract and not irrevocable divorce. This separation is not making the marital 

contract eternally prohibited, it makes obligatory on the wife to spare the waiting period after 

sexual intercourse or solitude, but none of them can inherent the other if one of them died after 

separation during the waiting period. 

Keywords: Islamic Law, Afghan Civil Code, separation, Defect, family cases. 

     

 المقدمة:

وعلى آله وأصحابه  ين،رحمة للعالمهللا سيدنا محمد الذي بعثه والصالة والسالم على  هلل الذي علم اإلنسان مالم يعلم، الحمد    

 أجمعين.

 وبعد:

الغرض من الزواج العشرة و وحفظ كيانه؛ ه،وسعادة أفراد اإلنسانيلمصلحة المجتمع  ىشرعه هللا تعال فالزواج نظام الهي،    

 يف جاء وقد علي الزوجة وقرر حقوقا للزوجة على الزوج وللزوج ،الدائمة بين الزوجين للتوالد والتعاون علي شؤون الحياة

ألن مكذب للقرآن  ذلك حق له فهو أنويزعم  ء عشرة زوجته،فالزوج الذي يسي( 1){َولَهُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمْعُروفِ  }:القرآن

رفع  وأعن حقها  تملك الدفاعو ،يشاء ها صنع بها مامالكسلعة متى اشتراها فالزوجة ليست  يكذبه؛ وهو القرآن مقر على حقوقها،

ْمنَ  قوله تعالى} يشملهانسان عاقل مكرم إ ن الزوجةحاكم بل إلى إ كوىالش ْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاهُ ا بَنِي آََدَم َوَحَمْلنَاهُم َولَقَْد َكرَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضياًل  ْلنَاهُْم َعلَى َكثِيٍر ِممَّ يصال إفالزوج ممنوع عن  فحسابه علي هللا فمن ضيعهاثابت حق  الهف (2{) ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ

لى إسكينة ال وانقلبذا فسدت العالقة بين الزوجين إو واألصل في الزواج أن يحقق السكينة والمؤدة بين الزوجين، ،ليهاإالضرر 

سورة بالنسبة ة ميوهذه الفرق سبيل للخالص إال بالفرقة، وال رابطة بينهما،لن يجدي دوام  وتبدلت المودة بالبغضاء فحينئذ ،قلق

لطالق فاإلسالم وإن جعل ا إذ ليس بيدها عقدة الطالق؛ يختلف، فالحال؛وأما بالنسبة للمرأة  للرجل ألن بيده حل الرابطة الزوجية،

 ؤذيها؛ي الزوجة بزوج يضارها و تبتليواذا ا إذا تأذت من العيش مع زوجها، خالص،إال أنه لم يغلق على المرأة باب ال بيد الرجل،

زوج التفريق من الزوجة الفقه والقانون المدني أن تطلب الباح أ ليس بمقدورها أن تطلقه فمن هنا فال هي قادرة علي تحمله كما

     ديه تضررها من البقاء معه.اذا ثبت ل ،بين زوجها و التفريق بينهاحق اضي لقمنح ان طريق القضاء ،وع

عض ا برأههل هي محصورة أم غير محصورة؟،فو في حصرها،الفقهاء  اختلف ،بين الزوجين العيوب التي تقع سبب الفرقةو    

  ،عند اآلخرين غير محصورةو اختالف في العدد،مع  محصورة اءهالفق

                                                           
 .222سورة البقرة اآلية -1 

 .07سورة اإلسرءاآلية -2 
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 معهاولكن ج ،من شأنه أن تتضرر به المرأة كل مامل تشت محصورة بل غير أنهاالموضوع فيري وموقف القانون المدني في هذا 

 المنقطعة، ولكنناغيبة والتفريق لل ،عليها اإلنفاقوالتفريق لعدم  ،للضرروالتفريق  التفريق للعيب، :أربعة وهي األفغاني فيالقانون 

ة طلب الفقهاء الذين يعترفون بحق الزوج وافق رأئالقانون المدني قد  فقط، ألنسوف نلخص البحث في التفريق بسبب العيب 

   التفريق أمام المحكمة بسبب العيب.

 الموضوع:أهمية 

تماعية يوجد فيه مشاكل اج نعيشهوالواقع الذي  وخاصة األسرية. االجتماعيةبواقع الحياة ق تتعل أنها في الموضوعتتجلى أهمية  

 .لهذا الموضوعال بد من بيان شاف وثقافية متعددة وقد تقع الزوجة تحت اضطهاد من الزوج وكذلك العكس ف

 الموضوع: اختيارب سب

ن مانعة عالعالج في هذا العصر والتي تكون  األمراض صعبةكثرة تفشي  نها:م الموضوع أسبابذا وللكتابة في ه  

قها فالبد أن تعرف ح حق الزوجة؛والتعدي علي  بالنساء أحيانا، األضرار األمراض، ومنهالنقل  تكون سبب عاشرة الزوجية أوالم

  .المسؤولية والبالغ للعامةمنها القيام بأداء و ق شرعية وقانونية،من هذا العقد بطر زوجها في التحللوحق 

لعثور على تسبب إلى االتي  الحياة اإلنسانية في النواحي المختلفة من الحديثةالعلم والكشوف  تقدم ظروفنعيش في  أنناوبما 

 وجية، ومنالزقاصد تحيل دون م الخطيرة التي للفيروساتمثل اإليدز الناقلة  اإلنسان قبل ذلك.بال األمراض التي لم يكن في 

ر من أكث وضوحناحية أخرى كثرة الوقوع حوادث التفريق بين الزوجين في المحاكم احتاج الموضوع إلى البحث والكتابة ل

 والقوانين العملية في هذا المجال.نصوص الفقه اإلسالمي 

 معنى التفريق:

 ،الكالميِن فافترقا بين تفرق األعرابِي وقال ابن ،بينهما فرقت بين الحق والباطل أي فصلت يقال: مصدر فرق؛ :في اللغة التفريق 

 ( 3)تشديد.لبا ،فرقت بين العبديِن فتفرقاو بالتخفيف،

 (4)التفريق جعل الشَّْيء مفارقا لغيره. بعبارة أخرى: أو 

قاق والضرر كالش لسبب؛ العالقة الزوجية بين الزوجين بحكم القاضي بناء علي طلب أحدهما إنهاء الفقهاء: اصطالحوالتفريق في 

 (5)الزوجين. ق الشرع كما اذا ارتد أحدلح بدون طلب من أحد حفاظا اإلنفاق...أو وعدم

 الفرق بين التفريق والطالق:

 ضح الفرق بينه وبين الطالق:أن نوورد في البحث مصطلح التفريق فيحسن هنا  لقد   

جية وأما التفريق: فيقع بحكم القاضي، لتمكن المرأة من إنهاء الرابطة الز ه،قاعيمادام أهال إل أن الطالق يقع باختيار الزوج وإرادته

  منها: أسبابوللتفريق  (6).وسائل االختيارية من طالق أو خلعجبراً عن الزوج، إذا لم تنجح ال

                                                           
 .،أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (471ص7جه  ۷۲۴۱)الفيومي -3 

الفروق اللغوية،حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم  ،الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران،(454ص4م،  ۷۹۹۱)العسكري-4 

 .سليم

  (7ص42هـ،ج 4147 - 4141من ) .)الموسوعة الفقهية الكويتية،صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويت -5 

 .،وهبة بن مصطفى،الفقه اإلسالمي وأدلته((7414ص2جهـ ۷۲۷۱)الزحيلي -6 
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 التفريق بسبب العيب)العلة(:  

ن فلها أ بضرر إاليل وال يمكنها المقام معه زمن طو يمكن في يمكن البرء منه أو كما الوجدت الزوجة بزوجها عيبا مستح إذا   

 منه. تطلب من القاضي تفريقها

 لعلة؟ لمراد بالعيب أوا ما

الوصمة، وبمعنى العاهة، وقد استعمله الفقهاء في المعنى األخير كثيراً، سواٌء  يستعمل بمعنى: الشين، و و النقص لغة: اْلَعْيُب:

 (7).فالعيب أعم من العاهة ا.زرع أم غيرهأكان في اإلنسان أم الحيوان أم ال

لوله يتغير بح ختيار، ومنه يسمى المرض علة؛ ألنلغةً: عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بال ا العلة معني العلة:

ألجزاء التغيير في ا والعلة في العروض: عبارة عما يجب الحكم به معه، :واصطالحا شخص من القوة إلى الضعف،حال ال

 (8الثمانية، إذا كان في العروض والضرب.)

 ال  قلقة أو مثمرة، عقلي في الزوجين يجعل الحياة الزوجية غير نقصان بدني أو هو لعلة: من العيب أو فقهاءلا عند المرادو

 (9).تمتع بالحياة الزوجيةالالزواج و ويمنع من تحصيل مقاصد فيها، استقرار

 لعيب:آراء الفقهاء في التفريق ل 

 : رأيان التفريق للعيب وعدم جوازللفقهاء في جواز   

في الزوج أم في الزوجة، وال مانع من تطليق  العيب سواء أكان فقالوا: ال يجوز التفريق بعيب لظاهرية،ل هو :األول رأيال  

 ل.عن الصحابة أو القياس والمعقو الوارد الزوج للزوجة إن شاء، إذ لم يصح في الفسخ للعيب دليل في القرآن أو السنة أو األثر

" ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو مرارا :5211 رقمالمسألة وصرح ابن حزم في كتابه المحلى في 

ء وهي امرأته إن شاء طلق وإن شا وال أن يؤجل له أجال، وال لغيره أن يفرق بينهما أصال، أو لم يطأها قط فال يجوز للحاكم،

 (10أمسك. )

ُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعهَا { )قوله تعالىواستدل على   عن:علي )رضي هللا تعالى عنه(ثبت عن الذي  ل على األثراستد كما(11:} اَل يَُكلُِّف هللاَّ

ي اْمَرأٍَة لَْيَسْت بِأَيٍِّم َوال بَِذاِت بَْعٍل  قَاَل: َوَجاَء هَانَِئ ْبَن هَانٍِئ قَاَل: َرأَْيت اْمَرأَةً َجاَءْت إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فَقَالَْت: هَْل لَك فِ 

: أاَل تَْستَِطيُع أَْن تَْصنََع َشْيئًا  قَاَل:  ْحِر قَاَل: ال، قَاَل لَهُ َعلِ َزْوُجهَا  فَقَاَل: ال تَْسأَْل َعْنهَا إال َمبِيتَهَا  فَقَاَل لَهُ َعلِيٌّ : ال، قَاَل: َوال ِمْن السِّ يٌّ

ا أَنَا فَلَْستهَ  قًا بَْينَُكَما  لََكْت َوأَْهلََكْت أَمَّ َ َواْصبِِريُمفَرِّ  ،ى استدالل الظاهريةعل الجمهوراعترض  قدو( 12)اتَّقِي هللاَّ

                                                           
 .، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطالًحا(،717ص4م،ج4211هـ =  4141)أبو حبيب -7 

، قاسم بن عبد هللا بن أمير الرومي الحنفي ،أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء،المحقق (71ص4هـ،ج4141-م4441)القونوي 

 .230ص21، الموسوعة الفقهية الكويتية،ج.: يحيى مراد،

،علي بن محمد بن علي الزين الشريف،التعريفات،المحقق: ضبطه وصححه جماعة (451ص4م،ج4217- هـ4147لطبعة:األولى )الجرجاني -8 

 .من العلماء 

،القضاء الشرعي الٌسني،تنظميه واختصاصاته،دراسة مقارنة،منشورات (،414م،ص4441الطبعة األولى،)الشيخ حسن موسى الحاج موسى -

ة في اإلسالم،دارنهضة العربية،بيروت،الطبعة الحلبي الحقوقية، شلبي،محمد مصطفى ،أحكام األسر

 .،عبدالودود،أحكام الزواج والطالق في الشريعة اإلسالمية،الدارالجامعية،بيروت(424م،ص4225)،السريتي550الثانية،ص

  .،علي بن أحمد بن حزم األندلسي،اْلُمَحلَّى بِاآلثَارِ ( 4122، مسألة 444ص 2جهـ ۷۲۷۱)ابن حزم -10 

 .  222ة اآلية سورة البقر -11 

 ،علي بن أحمد بن حزم األندلسي أبو محمد: (447ص2جهـ، ۷۲۴۷)اْلُمَحلَّى بِاآلثَاِر البن حزم  -12 
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 : من عدة وجوه 

ْسَحاَق، َعْن هَاِنِئ ْبِن هَاِنٍئ، قَاَل: أَْخبََرنَا َسِعيٌد، نا ُسْفيَاُن، نا أَبُو إِ " مختلفة: والرواية اآلتية ذكر ماعبارات رواية أن  األول:الوجه 

ُ َعْنهُ فَقَاَمْت إِلَْيِه اْمَرأَةٌ، فَقَالَْت لَهُ: هَْل لََك إِلَى  فَأَْيَن »اْمَرأٍَة اَل أَيٍِّم، َواَل َذاِت َزْوٍج؟ قَاَل: ُكْنُت ِعْنَد َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َرِضَي هللاَّ

: اْلقَْوِم، فَقَاَم َشْيٌخ يَْجنَُح فَقَاَل: َما تَقُوُل هَِذِه اْلَمْرأَةُ؟ قَاَل: َسْلهَا هَْل تَْنقُِم ِمْن َمْطَعٍم أَْو ثِ  قَالَْت: هَُو فِي« َزْوُجِك؟ فََما »يَاٍب؟ فَقَاَل َعلِيٌّ

ْحِر، قَاَل: هَلَْكتَ « ِمْن َشْيءٍ  ْحِر، قَاَل: َواَل ِمَن السِّ ْق بَْينِي َوبَْينَهُ: قَاَل:  قَاَل: اَل، قَاَل: َواَل ِمَن السِّ  اْصبِِري، »َوأَْهلَْكَت، قَالَْت: فَرِّ

َ لَْو َشاَء اْبتاََلِك بِأََشدَّ ِمْن َذلِكَ   الحيث ق رضي هللا عنه عمر ثراألعلي رضي هللا عنه موافق  أثر   في البيهقي نقلو  (13.)«فَإِنَّ هللاَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق َعْن َخالِ ": ُل اْلِعنِّيَن َسنَةً فَإِْن َوَصَل َوإاِلَرَوى ُمَحمَّ ُ َعْنهُ قَاَل : يَُؤجَّ اِك َعْن َعلِىٍّ َرِضَى هللاَّ حَّ قَ  ِد ْبِن َكثِيٍر َعِن الضَّ  فُرِّ

   (14)"بَْينَهَُما

حكى عن الشافعي " :ناصرالدين األلباني ويقول عنه محمد أن في هذه الرواية راوي هوهَانِِئ ْبِن هَانٍِئ فيه مقال، الثاني:الوجه 

هانئ  قلت: ه:بقولوتعقبه ابن التركماني  .بن هانئٍ  رحمه هللا أن هانئا ال يعرف وأن أهل العلم ال يثبتون هذا الحديث لجهالتهم بهانئ

وأخرج  ن.التابعي الثقات( من)في ليس به بأس وأخرج له الحاكم)المستدرك(وابن حبان في)صحيحه(وذكره  قال النسائي: معروف،

جهول م هذا قال ابن المديني: قلت: هانئحسن صحيح.  ثم قال: بالطيب،مرحبا  ترمذي من روايته قوله عليه السالم في عمار:ال

ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي فال تطمئن النفس لتوثيق من وثقه ال سيما وجلهم متساهلون في التوثيق والتصحيح ولذلك 

 (15)".رالتقريب: مستوقال الحافظ في 

 واواستدل (16) .الزوجين للعيوب التفريق بين على جواز اتفق جمهور الفقهاء :(واإلمامية مذاهب األربعةلا)للجمهور الرأي الثاني 

دُ  عمر)رضي هللا تعالى عنه(: على أثر ُد ْبُن َعْبِد هللاِ اْلَحافِظُ، ثنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ ُد ْبُن ْبُن يَْعقُوَب، أنب أَْخبََرنَا أَبُو َعْبِد هللاِ ُمَحمَّ أ ُمَحمَّ

ِب ِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاُعبَْيِد هللاِ اْلُمنَاِدي، ثنا إِْسَحاُق ْبُن يُوُسَف اأْلَْزَرُق، َعْن َسِعيِد ْبِن أَِبي َعُروبَةَ، َعْن قَتَاَدةَ، َعْن سَ 

ةُ َرِضَي هللاُ َعْنهُ أَنَّهُ قَاَل فِي  َق بَْينَهَُما َولَهَا اْلَمْهُر َوَعلَْيهَا اْلِعدَّ ُل َسنَةً فَإِْن قَِدَر َعلَْيهَا َوإاِلَّ فُرِّ ولكن اعترض ابن (17" ) اْلِعنِّيِن: " يَُؤجَّ

  سعيدن أل، عن عمر-سعيد بِن المسيب - الرواية ذهحزم على ه

ابن التركماني بقوله : " قلت تخصيص  قول في هذا،باني رحمه هللا األلعن  نقلو (18.)رضى هللا عنه سمع من عمربن المسيب لم ي

ولكن نقل ابن الهمام من الحنفية  (19.)هذا أنه مرسل يوهم أن األول متصل وقال ليس كذلك ألن روايات ابن المسيب كلها منقطعة

                                                           
،سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، سنن سعيد بن منصور (.4444رقم األثر414ص4م،ج4214-هـ 4147لطبعة: األولى، ا)الجوزجاني-13 

 .،المحقق:حبيب الرحمن األعظمي

أبوبكرأحمد بن الحسين بن علي بن موسى، السنن الكبرى (.41744رقم األثر 774ص 7م ،ج 4447 -هـ  4141الطبعة: الثالثة،  )البيهقي، -14 

 .،المحقق: محمد عبد القادر عطا

 ،محمدناصرالدين،ارواء الغليل في تخريج األحاديث منار السبيل،(744ص6جلدهـ ۷۲۷۱)األلباني -15 

،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي فتح القدير، ابن جزي المالكي،محمد بن (،422ص1الناشر: دار الفكر،جهـ ۷۲۴۲)ابن الهمام -16 

الصاوي، أبوالعباس أحمد بن محمدالمالكي،حاشية الصاوي على الشرح  ،542ص5أحمد الغرناطي،القوانين الفقهية،ج

،منصور بن يونس كشاف القناع عن (،447ص5هـ،ج4144بيروت،  –ار الفكر الناشر: د)، البهوتي الحنبلي502ص3الصغير،دارالمعارف،ج

،زكريا بن محمد بن زكريا (.474ص7م ،ج4444 –ه  4144لطبعة : األولى،ا)متن اإلقناع، تحقيق:هالل مصيلحي مصطفى هالل  األنصاري

 .،أسنى المطالب في شرح روض الطالب، تحقيق : د.محمد محمد تامر

 .54212رقم األثر322ص0السنن الكبرى،ج-17 

 .522ص1المحلى البن حزم،ج -18 

 523ص 2ارواء الغليل في تخريج األحاديث منار السبيل ،ج -19 
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الزهري عن سعيد بن المسيب ، فمنها طريق عبد الرازق حدثنا معمر عن  وقال أما الرواية عن عمر فلها طرق، عدة  طرق:

وأخرجه ابن أبي شيبة : حدثنا هشيم عن محمد بن مسلمة عن الشعبي أن عمر رضي هللا عنه كتب إلى شريح أن يؤجل العنين 

 (20حدثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عمر بن الخطاب.) قال: حنيفة:سنة . ورواه محمد بن الحسن عن أبي 

أنه قد قضى بتأجيل العنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد هللا بن قالوا و عمل جمهور الصحابة،وا ايضا على واستدل

 (21).بي طالبمسعود والمغيرة بن شعبة وال مخالف لهم من الصحابة إال شيء يروى عن علي بن أ

-522 -525-527-501-502-500-502 ه.ش في المواد5355 لسنة 353 األفغاني رقمالمدني  أخذ القانونالرأي الثاني ب )و  

511-275-272-272-252-253.) 

  للزوجين أو للزوجة فقط: حق التفريق بالعيب هل  

اختلفت آراء الفقهاء فيمن يحق له طلب التفريق بسبب العيب والمرض هل هو حق للزوجة فقط أم للزوجة والزوج معا؟ فمنهم 

 ق طلب التفريق للزوج والزوجة معا.من جعل ح الزوج، ومنهممن جعل هذا الحق للزوجة وحدها دون 

يثبت حق التفريق بالعيب عند الحنفية للزوجة فقط، ال للزوج؛ ألن الزوج يمكنه دفع الضرر عن نفسه  لحنفية:ل :األولالرأي 

 الق.بالطالق، أما الزوجة فال يمكنها دفع الضرر عن نفسها إال بإعطائها الحق في طلب التفريق؛ ألنها ال تملك الط

ضناً و صيانة لها أن تقع في المحظور، ثبوت العيوب في الزوج تعطي الزوجة الحق في أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها،ف

أما و الكاساني" اإلمامصرح  كما وحماية للمرأة من أن تكون عرضة للتعسف والظلم. بالحياة الزوجية من أن تتعطل مقاصدها،

عيب ليس بشرط للزوم النكاح بال خالف بين أصحابنا حتى ال يفسخ النكاح بشيء من العيوب فخلوها عن ال في جانب المرأة،

  (22)"   الموجودة فيها.

وب العي أو اآلخر عيباً من العيوب التناسلية)الجنسية(واحد من الزوجين إذا وجد في  ذهبوا الى أن أيلجمهور: ل الرأي الثاني:

م أما اللجوء إلى الطالق فيؤدي إلى اإللزا ن كالً منهما يتضرر بهذه العيوب،أل الزوجين؛التفريق بالعيب لكل من  طلب ،المنفرة

بعد الدخول و الرجل من نصف المهر قبل الدخول، بكل المهر بعد الدخول وبنصفه قبل الدخول. وفي التفريق بسبب العيب يعفى

شافعية بالمهر بعد الدخول على ولي الزوجة كاألب واألخ لتدليسه لها المسمى باالتفاق، لكن يرجع الزوج عند المالكية والحنابلة وال

  (23)بكتمان العيب، وال سكنى لها وال نفقة.

طلب التفريق بسبب العيب والمرض للزوجة وحدها دون  فيبرأي الحنفية وجعل الحق  القانون المدني األفغاني تمسك ولكن

 والمرأة ال يمكنها ذلك؛ فإن الطالق بيده، ع الضرر عن نفسه بالطالق،وإن كان يتضرر بها لكن يمكنه دف ألن الزوج، ،الزوج

  على حق الزوجة فقط.502  المادة نص فيألنها ال تملك الطالق. فلهذا 

 

                                                           
 .522ص4ج فتح القدير، -20 

 واألسانيد تحقيقلما في الموطأ من المعاني  محمد. التمهيد،يوسف بن عبد هللا بن (،225ص 53هـ ،ج 5320الطبعة األولى،  )ابن عبد البر -21 

: وزارة األوقاف والشئون الدينية، ولكن قال محمد ناصرالدين األلباني في كتابه البكري. المغربمصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير 

  فقط.عن ابن مسعود  صحيح.: 322ص 2ارواء الغليل في تخريج األحاديث منار السبيل جلد

  .، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،عالء الدين(.320ص2م، ج5122 -هـ 5472)الكاساني  -22 

الحنبلي أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم، أسنى المطالب في شرح روض الطالب من فقه   ،417ص4،القوانين،ج477ص7ج-(لخليل، :ا23 

 .  525ص5ج الشاملة، المكتبة
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 أنواع العيوب  

 :التفصيل اآلتيقسم الفقهاء هذه العيوب على  العيوب عند الفقهاء: أنواع

 :الحنفية دعن

 .كاحيثبت بهما الخيار للمرأة في التفِريق والبقاء على النو ،(25) والعنة (24) جبال هي :عليهافية الحن العيوب التي اتفق :األول 

 والبرص ،(27) والجذام ،(26) ونالجن مثل:تخل بالوطء  والزوجة بالزوجوب يهي ع ؛عند الحنفية مختلف فيها عيوب ا:ثاني 

 (29.)الخيار لها د يثبتوقال محم رلها الخياقال أبو حنيفة ال يثبت ف؛(28)

 هي:زوجين المالكية عيوب ال الفقهاء دوعن

 خمسة:ب وتختص المرأة ،(30) واالعتراضوالعنة،  والجب، الخصاء، يختص الرجل بأربعة: ،ثالثة عشر عيبا المعتبرة أن العيوب

تَق)  ،والبرص والجذام، ،ونالجن ان في أربعة:كر،ويشت( 35وبخر الفرج)، (34واإلفضاء) ،( 33والعفَل) ،( 32) والقََرن،(31الرَّ

 (37).(36)والعذيطة

 

                                                           
َكِر َوالُْخْصيَتَْيِن، وعند الحنابلة: هو مقطوع جميع الذكر، أو قطع ما ال يتمكن معه من الجماع، قَاَل اْلَعْينِيُّ من الحنفية هَُو  الجب: -24  َمْقطُوُع الذَّ

، ْلبِيِّ يلعي عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الز وهو عيب في الزوج يخول المرأة الفسخ. ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

ْلبِيُّ ،،هـ(الحاشية: لطبعة: األولى  043متوفى: الحنفي )ال شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل (417ص4هـ،ج 4747 )الشِّ

أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم  ،شرح زاد المستقنع، بوالق، القاهرة -لكبرى األميرية هـ( الناشر: المطبعة ا 5725بن يونس )المتوفى: 

 (525ص5الخليل،ج

 سعدي أبو جيب الناشر: أو سحر.) القاموس الفقهي لغة واصطالحا، ككبر سن، شرعا من ال يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه، العنين: -25 

 (223ص5م،ج 5122هـ =  5472م الطبعة الثانية  5113الطبعة :تصوير  سورية،–دمشق  دار الفكر.

ان بأن ال تظهر آثارها، وتتعطل أفعالها،إما لنقص والقبيحة، والمدركة للعواقب، ميزة بين االمور الحسنة،اختالل القوة الم عند الحنفية الجنون: -26 

 (21ص5ج جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما لخروج مزاج الدماغ عن االعتدال. ) القاموس الفقهي لغة واصطالحا،

 -هـ 4145 )اللحم.) مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه الُجذام: داء معروف تتهافت منه األطراف ويتناثر منه  -27 

 .(،إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج 4541ص1م،ج4444

ة الفقهية لموسوعا البرص: هو: بقع بيضاء على الجلد تزداد اتساًعا مع األيام، وربما نبت عليها شعر أبيض أيًضا، وربما كانت بقعا سوداء. )-28 

 (20ص21الكويتية، ج

دار الكتب العلمية، بيروت  ،محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين، تحفة الفقهاء،(.455ص4م.ج 4221 -هـ  4141)السمرقندي -29 

 .لبنان –

 (0742ص1لته،جاإلعتراض: وهو حالة الرجل الذي ال يقدر على الوطء لعارض كمرض أو كبر.)الفقه اإلسالمي واد-30 

 (0742ص1الرتق:هوكون الفرج مسدوداً ملتصقاً بلحم من أصل الخلقة ال مسلك للذكر فيه.)الفقه اإلسالمي وادلته، ج-31 

عظم يكون في الفرج يمنع من اإليالج، لكن كثير من أهل العلم يقولون  وقيل أن القرن هو اْلقََرِن: هو لحم يحدث في الفرج يمنع من اإليالج، -32 

ي.)شرح نه لحم،ألنه ال يكون عظم في فرج المرأة وإنما يكون لحم، فقطعة اللحم الموجودة في الفرج حالت بين الزوج وبين الجماع وهذا العيب الثاأن

 ( 525ص5زاد المستقنع،ج

 للحم،أن هناك فرق بين الورم وبين اوقيل أنه ورم يكون في الفرج يمنع من اإليالج،ومن المعلوم  العفل قيل أنه أيضاً لحمة تسد الفرج، العفل:-33 

 (   525ص5ج أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل، وقيل أنه رغوة تمنع من تمام اللذة.)شرح زاد المستقنع،

 (20ص21الموسوعة الفقهية الكويتية، ج اإلفضاء: هو اختالط مسلك النكاح مع مسلك البول، أو اختالط مسلك النكاح مع مسلك الغائط. ) -34 

 (20ص21الموسوعة الفقهية الكويتية، ج هورائحة منتنة تثور في الوطء.) البخر:-35 

 (22ص21الموسوعة الفقهية الكويتية، ج هو التغوط عند الجماع، والتبول مثله. ) العذيطة : -36 

دار  تحقيق محمد حجي، لذخيرة،ا شهاب الدين أحمد بن إدريس، (،457ص5جهـ  ۷۲۷۹)القرافي،، -حاشية الصاوي على الشرح الصغير -37 

 .542ص5القوانين الفقهية،ج ،422ص4م،ج5114بيروت، الغرب،
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  :زوجينعيوب ال الشافعية وعند 

تص ويخ رص.بوال والجذام، وهي الجنون، النساء منها في ثالثة:و خمسة تشترك الرجال رد بها عقد النكاِح،يالعيوب التي  يه

 ( 39.)مقابلتهما من النساء القرني فو،( 38) والخصاءالجب  الرجال منها اثنتين هما:

  ( 40) .والجب العنة، العيوب الخاصة بالرجل هي: الحنابلة: عندو

 وهي الجنون وسبعة في المرأة: هي الجنون والخصاء والعنة والجب،و أربعة في الرجل: :عيبا عشر اإلمامية أحد والعيوب عند 

 (41) والجذام والبرص والقرن واإلفضاء والعمى واإلقعاد.

 ومنها ما تتعدى نجاسته. أذاه، ومنها ما فيه تنفير ونقص، فهذه العيوب: منها ما يخشى تعدي 

 :معين أم ال؟ حصر هل فيها العيوب التي تجيز التفريق

  يمنع منال ه؛ ألنما ذكرناه أَنَّهُ اَل يَْثبُُت اْلِخيَاُر لَِغْيرِ " فقد جاء في المغني: ظاهر نصوص الفقهاء توحي بالحصر في هذه العيوب،

 اٍس،إجماٍع أو قي والفسخ إنما يثبت بنص أ وألن به النكاح، كالعمى والعرِج،فلم يفسخ  ،ال يخشى تعديهو ،عليه ودستمتاِع المعقاال

 ( 42)."يوب؛ لما بينهما من الفرقعاسها على هذه اليوال يصح ق ،وال نص في غيِر هذه وال إجماع

قتضي أنه ال خيار فيما عداها، قال في الروضة: واختصار المصنف على ما ذكر من العيوب ي"ي مغني المحتاِج قوله: وجاء ف

  (43)".وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور

ن ذلك فقيل أل واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها قصر الرد على هذه العيوب األربعة.": اية المجتهد قولهدوجاء في ب

أنها مما ال تخفى؛ وقيل ألنها يخاف سرايتها إلى األبناء، شرع غير معلل؛ وقيل ألن ذلك مما يخفى، ومحمل سائر العيوب على 

  (44)"وعلى هذا التعليل يرد بالسواد والقرع، وعلى األول يرد بكل عيب إذا علم أنه مما خفي على الزوج.

احِ ِم النكوقال محمد: خلوه من كل عيب ال يمكنها المقام معه إاَل بضرر كالجنون والجذام والبرص، شرط لزو"البدائع:وجاء في 

 حتى يفسخ بِه النكاح، وخلوه عما سوى ذلك ليس بِشرط.

)وجه( قول محمد أن الخيار في العيوب الخمسة إنما ثبت لدفع الضرِر عن المرأة وهذه العيوب في إلحاِق الضرِر بِها فوق تلك؛ 

 (45)" .فلما ثبت الخيار بِتلك، فألن يثبت بِهذه أولى ألنها من األَدواء المتعدية عادة،

                                                           
 والسل هو استاللهما يعني الخصيتين مع بقاء الجلد، والوجاء هو رض الخصيتين. قطع الخصيتين، فهو الخصاء: -38 

 (520ص5)شرح زاد المستقنع،أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل،ج   

 دار الكتب الناشر: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، الحاوي في فقه الشافعي،(446ص2هـ ،ج4141الطبعة:األولى )اوردي الم -39 

 .274ص55أسنى المطالب شرح روض الطالب،ج زكريا بن محمد بن زكريا، األنصاري،، العلمية

 .525ص5شرح زاد المستقنع،ج -40 

 .5707ص1الفقه اإلسالمي وأدلته،ج -41 

 .مكتبة القاهرة  المغني البن قدامة، ،عبد هللا بن أحمد بن محمد المقدسي،(416ص7م،ج4261 -هـ 4711 )ابن قدامة -42 
 .،محمد الخطيب ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ،دار الكتب العلمية(.714ص 1م ، ج 4221 -هـ 4145)الشربيني -43

الناشر: دار  ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد،(.71ص7هـ.،ج 4145)ابن رشد -44 

 .القاهرة –الحديث 

 . 320ص 2ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  -45 
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وترّد " تيميّة في كتابه االختيارات العلميّة:ما قاله ابن  :ذلك المذكورة، ومنعلى العيوب  عدم القصر ذهب الىمن الفقهاء من و  

 (46) ".عيب ينفّر عن كمال االستمتاع المرأة بكل

سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو أو  ا االقتصار على عيبين أو ستة،وأم" المعاد:زاد  كتابه وما قاله ابن قيّم الجوزيّة في  

الّرجل كذلك من أعظم أو كون  عة اليدين والّرجلين أو أحدهما،وكونها مقطو فالعمى والخرس والطّرش، جه له،مساو لها فال و

جب حمة والموّدة يووال يحصل به مقصود النكاح من الر وج اآلخر منه،ل عيب ينفّر الزك القياس أنو وقوله: المنفّرات.

   (47)"الخيار.

وليست عيوب الزوج التي نسوغ طلب التطليق محصورة وإنما المدار على كون العيب  خالف:" عبد الوهاب صرح دكتور وايضاً 

 ( 48)."يمكن بعد زمن طويل وال تستطاع العشرة معه بضرر أيا كان نوعه يمكن البرء منه أو مستحكما ال

لذلك و أن هذه العيوب المنصوص عليها ليست للحصر، وإنما هي للتمثيل، فقهية الكويتية:بتأليف الموسوعة ال وترى اللجنة المكلفة

 (49)فإنه يلحق بها كل ما كان في معناها أو زاد عليها، كاإليدز وما شابهه من األمراض التي تفوق بعض ما ذكر.

 

رجحان هذا القول عليه صالح لم يخف عليه من الم اشتمل مصادره وموارده وعدله وحكمته ومامقاصد الشرع في  ومن تدبر

ابن تيمية  إمام رأئ :ش-هـ 5355سنة 353 الرقم األفغانيلجنة التقنين في القانون المدني  ختارا وقربه من قواعد الشريعة فلهذا

ب التفريق للزوجة أن تطل ":502مادة ونص في بضرر، قامتها معه إاليمكن ا مطلق العيب الذي ال وذكر ،جوزيلوتلميذه ابن قيم ا

 ."يمکن بعد زمن طويل وتتعذرعليها اإلقامة إال بضرروبينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحکما اليمکن البرء منه أ

مراض األل ك محصورة، يتناول التفريق، ليستالعيوب التي كانت لسببه حق مطالبة  األفغاني: أنيفهم من أحكام القانون المدني و

وتتعذرعليها إإلقامة؛ فإذا كان يؤمل زوال تلك العلة يؤجل  طويال ازمن يستمر، يأخذيوجدأمل ولكن  ا، أوشفائه التي ال أمل في

 القاضي سنة واحدة.

 شروط التفريق بالعيب:

 :اشترط الفقهاء شرطين لثبوت الحق في طلب التفريق بالعيب هما

ْغديمن الفقهاء الحنفية    دته ة رجال فوجمرأ"فاذا تزوجت ال :قالهـ(425،)المتوفى: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّ

 عنينا فان على اوجه:

 .ان علمت به عند النكاح فال خيار لها بعد ذلك :أحدها

                                                           
قهية، المحقق : علي بن محمد بن عباس الف االختيارات، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،(517ص4م ،ج4271-هـ4727)ابن تيميه -46 

 .دار المعرفة، بيروت، لبنان الناشر: البعلى الدمشقي،

عبد  -شعيب األرناؤوط  تحقيق: ،زاد المعاد في هدي خير العباد ، أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر،(467ص 5م،ج4216 – 4147)ابن القيم -47 

  .الكويت –بيروت  -ر اإلسالمية مكتبة المنا -مؤسسة الرسالة  القادر األرناؤوط،

 عليه العمل بالمحاكم، على وفق مذهب أبي حنيفة وما أحكام األحوال الشخصية في الشريعة االسالمية، ،عبدالوهاب،(464م،ص4224)خالف -48 

 .والتوزيع دار القلم للنشر

 هامش. 21ص 21ج الموسوعة الفقهية الكويتية،  -49 
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يت وان رضك ا فال خيار لها بعد ذلوجهوان اختارت ز ن علمت به بعد ما نكحته ثم رضيت به فال خيار لها بعد ذلكإ والثاني:

 ( 50)".كبطل خيارها وال يلتفت الى قولها بعد ذل بالرضااقرت وة او بعدها بالعنة قبل تمام السن

 شروط:ثالثة  لها في جواز طلب التفريقمن المعاصرين  ةزهرأبو وذكر 

جوز ي فإنه ال كان المرض قريب الزوال؛ نطويل، فإ ولكن بعد زمن يمكن، أو أن يكون العيب مستحكما ال يمكن البرء منه، -5

 من أجله. لها طلب التفريق

وظاهر أنه يجب  نسلها، والضرر عام يشمل ضررها وضرر والجزام والبرص، كالجنون بضرر،أال يمكن المقام معه إال  -2

 أثرا في ذريتها.يبقي  أو يمكن احتماله، ال شديداً  أن يكون ضرراً 

 التفريق، فليس لها أن تطلب إنشائه،فإن كان العيب قائما وقت العقد وعلمت به عند  أال يثبت رضاها به مع العلم بذلك العيب، -3

 ( 51داللتا فليس لها طلب التفريق إيضا.) وكذلك إن لم تعلم به وقت العقد ثم رضيت به بعد العلم صراحة أو

 ة الزحيلي في كتابه الفقه االسالمي وادلته:د كتور وهبذكر  وتاكيدا

ألن  ق؛يحق له طلب التفري ، لمالزواجوعقد  علم به في العقد، أال يكون طالب التفريق عالماً بالعيب وقت العقد أو قبله: فإن-5

 قبوله التعاقد مع علمه بالعيب رضا منه بالعيب.

 ه،علم به بعد إبرام العقد ورضي بثم  جاهالً بالعيب،فإن كان طالب التفريق  ؛أال يرضى بالعيب بعد العقد حال اطالعه عليه-2

 ( 52)سقط حقه في طلب التفريق.

يسقط حق الزوجة فی طلب التفريق ": 500 مادة في الشروط وصرحفي ضوء هذه المدني األفغاني  القانون كم فيبني الح و

إذا علمت بها قبل العقد فتزوجت عالمة بالعيب أو إذا حدث العيب به بعد العقد ورضيت  -502-بسبب العيوب المشارإليها فی مادة 

 به صراحة أو دال لة."

ق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبا مستحكما اليمكن البرءمنه، أويمكن بعد زمن طويل، واليمكنها أن للزوجة ح هذا معنىو

المقام معه إال بضرر،سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد،ولم تعلم عند إنشائه،أم حدث بعد العقد ولم ترض به،فإن تزوجته عالمة 

،اليجوز طلب التفريق وإن طلبته اليحكم لها، واعتبر التفريق في هذه بالعيب بعد العقد ورضيت به صراحة أوداللة بعد علمها

 الحال طالقا بائنا ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيب ومداه من الضرر.   

زوجين تفريق بين الالفي  وتقدم الدعوى حاجة الى حكم الحاكمتحس الهل  حكم الحاكم في انحالل عقد النكاح بسبب العيب: أثر 

  : الى رأيين الفقهاء ذهب لعيب أم ال حاجة؟بسبب ا

                                                           
ْغدي -50  المحقق: المحامي الدكتور صالح الدين الناهي،  ،علي بن الحسين بن محمد ، حنفي ، النتف في الفتاوى،(747ص4،ج4211 – 4141)السُّ

 الدمشقي الحنفي، ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز(125ص7م،ج4224 -هـ 4144)،ابن عابدين .عمان األردن ،بيروت  -مؤسسة الرسالة 

 .يروتب-رد المحتار على الدر المختار،دار الفكر

 .الفكر ،محمد، األحوال الشخصية ،دار(751ق،ص-ه4717)زهرة ابو -51 

 .0753ص1الفقه اإلسالمي وأدلته،ج  -52 
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على أن الفرقة بالعيب تحتاج إلى حكم القاضي وادعاء صاحب  اتفقوا :(الشافعيةمالكية والحنفية وال)لجمهورل الرأي األول:

ألن الزوجين وألن التفريق بالعيب أمر مجتهد فيه ومختلف فيه بين الفقهاء، فيحتاج إلى قضاء القاضي لرفع الخالف،  ،المصلحة

  (53)يختلفان في ادعاء وجود العيب وعدم وجوده، وفي أنه يجوز التفريق به أو ال يجوز، وقضاء الحاكم يقطع دابر الخالف.

 ثالثة أقوال: ولهم لحنابلة:ل الرأي الثاني:

لزوج أو ا حكم، فال يقوم بهالبد أن يكون الفسخ بالعيب عن طريق الحاكم، والسبب في ذلك أنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر و االول:

 الزوجة من تلقاء نفسه.

 موجود فال نحتاج إلى حكم الحاكم.إلى حكم الحاكم، ألن سبب الفسخ حاجة  الولكل منهما الفسخ  والقول الثاني: أن

كم حاكم، بد من ح االختالف؛ فالمع  إالتم الفسخ لم يوالقول الثالث: أنه إذا تم الفسخ برضا الطرفين فال نحتاج إلى حاكم، وإذا 

    (54)إن شاء هللا. الى الحق األقربى جداً وقوالراجح واأل وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو

 حكم الفقهي في المجبوب: 

ق القاضي بين الزوجين في الحال ولم يؤجله؛      ن العابدينكما صرح اب  لعدم الفائدة في التأجيل. وإذا تبين أن الزوج مجبوب، فرَّ

تبين للقاضي  إذاأما  (55) بعد التفريق ال يبطل التفريق. " امرأتهولدت  الحال ولويفرق في  يؤجل بلإن المجبوب ال  على هذا:"

 سنة أنه العنِّين فيؤجله القاضي

  :في العنين التأجيل حكم

 لمقام معه على ذلك صراحتا أوباولم ترض  ولم تكن قد علمت حين العقد حاله، ،عنينا ووجدت زوجهاتزوجت المرأة  إذا     

 :رأي أهل الخبرةب الزوج أو على إقرار بشهادة الشهود الزوج أو اْلُعنَّته باقرارثبت و منه،التفريق  ت المرأةوطلب داللة،

  ( 56).َسنَةً  مدة الحاكم جلهأ ُعنَّةثَبَتَْت يرى أَنَّ اْلَمْرأَةَ إَِذا ادََّعْت أَنَّ َزْوَجهَا ِعنِّيٌن الَ يَِصُل إِلَْيهَا وَ  فإن ُجْمهُوُر اْلفُقَهَاءِ  

نٍَة أَْو َمِدي قَاِضي ِمْصرٍ  يكون أجل العنين إال عند ال" و:اإلمام السرخسي على ذلك نص يصح التأجيل من غير القاضي كما وال

 ( 57)"، وال يجوز عند من هو دوَن هؤالءهيَُجوُز قََضاؤ

 أو غفلَة أو لدهشةا سكوتهاَن ك فَإن المدة، تضرب لم سكتت فَإن الزوجة. طلَبتا إذ الإ سنة جلؤيالَ  :والقا :الشافعية فقهاءولكن 

  (58).انبيههتببَأَْس  فاَل جهل،

                                                           
حمد ا دراسة وتحقيق: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، الحنفي، ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد (724 ص 2م ،ج 4444-هـ 4144)ابن نجيم -53 

دار  ،محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط،(441ص5م،ج4227-هـ4141) ،السرخسي .دار احياء التراث العربي عزو عناية الدمشقي الناشر:

،أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المكتبة التجارية الكبرى (754ص7م،ج4217) بيروت ، الهيتمي -المعرفة 

،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، نهاية (.741ص6م ،ج4211هـ 4141)الرملي.بمصر لصاحبها مصطفى محمد 

 ة.الطبعة: ط أخير الناشر: دار الفكر، بيروت، المحتاج إلى شرح المنهاج،

 .502ص5ج شرح زاد المستقنع، أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل، -54 

  415ص3ج رد المحتار على الدر المختار، -55 

 .50ص 35ج الموسوعة الفقهية الكويتية، ،210ص4ج فتح القدير، -56 

 .574ص5ج المبسوط للسرخسي، -57 

 .345ص 2نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج -58 
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بِيِع قَاَل َسِمْعُت أَبَا طَ  أ:رواه البيهقي َواْستََدل اْلُجْمهُوُر بقول عمر وعمل ابن شعبة كما َكْيِن ْبِن الرَّ ْخبََرنَا ُشْعبَةُ َعِن الرُّ ُث ْلٍق يُ ََ َحدِّ

ُ َعْنهُ : أَنَّهُ ُرفَِع إِلَْيِه َرُجٌل َعَجَز أَْن  لَهُ َسنَةً. يأتيَعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ َرِضَى هللاَّ   (59)اْمَرأَتَهُ فَأَجَّ

م( ي هللا عنهواإلمام المتبع في أحكام العنين عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس )رض اإلجماع وذكر" على هذاإدعى ابن نجيم و

د من فال ب ،وقد يكون آلفة أصلية؛ ألن عدم الوصول قد يكون لعلة معترضة محل اإلجماع؛هذا فحل  ولم ينقل عن أقرانهم خالفه؛

مذهب الحنفية أن  في كتبنا في القواعد الفقهية وقد  .در بسنة الشتمالها على الفصول األربعفقٌ  العنة؛ضرب مدة الستبانة العلة من 

 ( 60.)لو قضى بِعدِم تأجيل العنيِن لم ينفد قضاؤهقاضيا 

شتاء أو برودة زال صْيفا أو  ذا تعذر الجماع إن كان لعارض حرارة زالإ حكمته مضي الفصول األربعة :يننجيِل العأْ ت حكمة

  (61.)الثبوتتداؤها من وقت الضرب ال ابزال خريفا، فَإذا مضت السنة علم أن عجزه خلقي، و يبوسة زال ربيعا أو رطُوبة

 رفعها او ،اوبرأته عنه ايرجي زواله قسم ال العيوب الى قسمين: قسم القانون المدني ألفغاني التقنين هيئة أن موقف القانون: 

حية وأختص صال،على حدة الحكم لهذا القسمين فبين؛يرجي زوالها وقسم ،ها اإلقامة إال بضررمعاليمكن  و بعد زمن طويل ولكن

يفرق القاضی ليها غيرقابلة للزوال،:" إذا کانت العيوب المشارإ501في المادة رقم شأنهذا الونص في المحكمة،  حكم التفريق الى

 فإذا کان زوالها ممکنا يؤجل الدعوی مدة التتجاوز سنة فإن لم يزل العيب فرق بينهم ."،بين الزوجين فی الحال

 :فيهاأهل الخبرة رأي  و أسباب ثبوت العيب 

 معاينات، قبيلليست من  ألنها شهادة الشاهد،تثبت ب وال لزوج،بإقرار ا الزوج امام المحكمة ةتثبت عنّ  ثبوت العيب:أوال:اسباب 

 ( 62)رأي أهل الخبرة ،وب الزوج عند الحاكم على إقرار ولكن تصح أن تكون الشهادة

 ختلفاإ او ،وجودها دعيوالمرأة ت أة من العيب،ج يعلن البرفالزو في ثبوت العيب؛ولو اختلف الزوجين :أهل الخبرةرأي  أثرثانيا:

 هاحسية أن يثبت عليقرينة  دليل قطعي او ست هناكي، ولفقال الزوج: وصلت وقالت المرأة: لم يصل إلي في الوصول إليها،

يرجع االت التي حوذكر الفقهاء ؟ أم ال في بقاء عيوب  أورفعها وعدم استحقاق  طلب التفرقة يستعان بأهل الخبرة؛ فحينئذ ،حقيقته

اض األمرهذه المجاالت  منوعد برة في معرفة العيوب المتعلقة بالرجال والنساء؛لهم خِ  الذين إلى المختصين من األطباء فيها 

  (63.)على حاجة إظهار رأي أهل الخبرة اْلفُقَهَاءُ  اتفاق ونقلاالسالمي  لمنظمة المؤتمر تأكد هذا المبدأو الجنسية

إذا كان يعرف حقيقة حاله بالمس من غير نظر يمس من وراء الثياب وال تكشف عورته وإن كان ال يعرف  ذكر ابن نجيم: كما

وفي عدد أهل الخبرة (64)إال بالنظر أمر القاضي أمينا لينظر إلى عورته فيخبر بحاله؛ ألن النظر إلى العورة يباح عند الضرورة.

   (65).أفضل ث فهوالثال األثنين أو من واحد إن كان أكثر لشلبي:ا قال

                                                           
 54214رقم األثر 321ص0ج السنن الكبرى للبيهقي، -59 

 .315ص1ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق،-60 

 .543ص2ج نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، -61 

 .0753ص1الفقه االسالمي وادلته، -62 

 .23ص51ج الموسوعة الفقهية الكويتية، -63 

 .321ص1ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، -64 

، (  47ص7هـ ،ج 4747)الزيلعي -65  ْلبِيُّ شهاب الدين أحمد بن  ،عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الحنفي ومصنف الحاشية: الشِّ

، الناشر: المطبعة الكبرى األميرية محمد بن أ ْلبِيِّ بوالق،  -حمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

  .القاهرة
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يستعان بأهل الخبرة بمعرفة العيب الذی يطلب التفريق من :"معرفة العيوب الي 502المادة القانون المدني األفغاني  في واشار 

على هذا  ونص 022رقم المسلسل  ه ش5320\5\35المدنية،الصادر قانون أصول المحاكماتفي  أخذ المحاكم األفغانيةو أجله.(

يرقابل الزوج أو المرض غ إلثبات العيب رجع و يتستطيع المحكمة في الدعوى التفريق بسبب العيب الزوج ": 525مالرقفي المادة

 "متخصصة طبيةإلى طبيب متخصص أو هيئة  في ذلك ترجع ومدة طويلة،أو كان قابل البرء ولكن يستمربقاه البرء

 :ها إلى أقوالإختلف فيها  إختلف في الفقهاء أثرالتفريق بالعيب على المهر:

تاوي ففي ذكر  كما نصف المهرلها لها المهر كامال وعند ابي يوسف ومحمد  حنيفة عند أبيقوالن:ف ولهملحنفية:لاألول:القول 

ولها المهر كامال في قول ابي حنيفة ونصف المهر في قول ابي يوسف ومحمد وعليها العدة في قولهم جميعا اذا كان قد ":السغدي

  (66)"بينهما خلوة فان لم يبن بها ولم يكن بينهما خلوة فلها نصف المهر في قولهم جميعا وليست عليها العدة. بني بها او كانت

العيب إن  ألن طالق، فال شيء للمرأة من المهر؛الهم يقولون إن كانت التفريق قبل الدخول ولو وقع بلفظ  لمالكية:القول الثاني ل

اء مأربها، وكانت راضية بسقوط حقها في المهر، وإن كان العيب بالمرأة فتكون غاّرة فقد اختارت فراقه قبل قض كان بالرجل،

 للرجل مدلسة عليه.

وإن كان التفريق بعد الدخول، استحقت المهر المسمى كله، إن كان العيب في الزوج؛ ألنه يكون غاّراً للزوجة ومدلساً عليها، ثم 

كله. وإن كان العيب في الزوجة استحقت المهر كله بسبب الدخول، لكن يرجع  إنه قد دخل بها، والدخول بالمرأة يوجب المهر

م والبرص. االزوج بالمهر على وليها كأب وأخ وابن لتدليسه بالكتمان إن كان قريباً ال يخفى عليه حالها، وكان العيب ظاهراً كالجذ

أما إن كان الولي بعيداً كالعم والقاضي، أو كان العيب خفياً، فيرجع الزوج على الزوجة ال على الولي؛ ألن التغرير والتدليس منها 

 وحدها.

و أ هم يقولون أن الفسخ بالعيب قبل الدخول يسقط المهر، وإن كان بعد الدخول، وكان العيب مقارناً للعقد لشافعية:القول الثالث ل

حادثاً بين العقد والوطء، وجهله الواطئ، فلها في األصح مهر المثل. وإن حدث العيب بعد العقد والوطء، فلها في األصح المهر 

  (67)المسمى كله.

لزوجة، إن حدث الفسخ قبل الدخول فال مهر للمرأة على الرجل، سواء أكان من جهة الزوج أم من جهة ا لحنابلة:ل رابعال القول

  (68).وإن حدث الفسخ بعد الدخول وجهل العيب، فلها المهر المسمى، لوجوبه بالعقد واستقراره بالدخول ل الشافعية وغيرهم.كما قا

   :الفرقة بسبب العيب نوع

 : نقولي الفقهاء إلى أراءتفرق 

                                                           
ْغدي، ج -66   .373ص5النتف في الفتاوى للسُّ

 .0750ص1الفِْقهُ اإلسالميُّ وأدلَّتُهُ ،ج -67 

  502ص5شرح زاد المستقنع ،ج -68 
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كأنه طلقها يضاف إلى الزوج، فينقص عدد الطالق؛ ألن فعل القاضي  ،الفرقة تطليقة بائنةوقعت  افعندهم ل الحنفية والمالكية:قو

بائناً  وإنما جعل الطالق والفرقة بعد الزواج الصحيح عند المالكية تكون طالقاً ال فسخاً. وألنها فرقة بعد زواج صحيح، فسه،بن

  (69)عاد الضرر ثانياً. لزوج مراجعتها قبل انقضاء العدة،لرفع الضرر عن المرأة، إذ لو جاز ل

الفرقة بالعيب فسخ ال طالق، والفسخ ال ينقص عدد الطالق، وللزوج إعادة الزوجة هم يقولون أن : ةل الشافعية والحنابلوقو

من  والفرقة إذا كانت طلبها التفريق أو بسبب عيب فيها،ألنها فرقة من جهة الزوجة إما ب نكاح جديد بولي وشاهدي عدل ومهر؛ب

 (70جهة الزوجة تكون فسخاً ال طالقاً.)

 :ق والفسخالفرق بين الطال

 : يأتي كما الفرق بين الطالق والفسخ عند الفقهاء رحمهم هللا

 .الفسخ الطالق أو وهو شرعاً، ها إال على وجه معتبرأن العصمة إذا ثبتت فال يحكم بزوال  

ي عيب ف ومن أمثلة ذلك: إذا ظهرعديدة ، ويأتي على صور بطلب من المرأة،يكون و عقد الزواج، فهو منع الستمرار لفسخ: اأم

 الرجل، كما لو كان الرجل يقوم بحقوقها الزوجية ثم أصبح عنيناً أو أصبح مجنوناً أو أي إعاقة، وتضررت المرأة فحينئذ تطلب

 وال يحتسب في الطالق. وتطلب منه أن يفسخ نكاحها من هذا الرجل. فسخ النكاح، وترفعه إلى القاضي،

ي أواحتسابه من الطلقات الثالث التي يملكها الزوج على زوجته  كون للرجل،،األصل في الطالق أن ي إنهاء الزواجوالطالق:

 (71)يحتسب من عدد الطالق.

 :المدني األفغاني القانونموقف 

نص في و المالكيةرأي الحنفية وب فالقانون المدني األفغاني أخذ ؟فرقة طالق أم فسخأهي ه في هذ موقف القانون المدني األفغاني

 رقة بسبب العيب طالق بائن.":"الف527  المادة

 مؤبّدةً؟هل تكون الحرمة الواقعة بالتّفريق للعيب 

 جديد.ولهما العود إلى الّزوجيّة ثانيةً بعقد  مؤبّدة،ها غير ذهب الجمهور إلى أن

 (72)وذهب أبو بكر من الحنابلة إلى أّن الحرمة الواقعة بالتّفريق للعيب مؤبّدة .    

لعود امجال  لهمابل  ،هذه الفرقة ليست موجبة للحرمة المؤبدة القانون المدني االفغاني على أنموقف أن  موقف القانون المدني:

والرجل التزوج  المرأة، ويجوزللمرأةعلی الفرقة بالعيب تحريم  اليترتب" :525الرقم  ةدفي الما ونص جديد، بعقد لى الزوجيةإ

 ".كان ذلك فی العدة أو بعدها التفريق؛ سواءثانيابعد 

 حكم الميراث:

وجين اذا مات احد الزاذا توفي أحدالزوجين بعدالتفريق بسبب العيب في أثناء العدة هل يرث الحي من الزوجين عن اآلخرأم ال؟: 

ن ويقطع عالقة الزوجية بالطالق البائ اً بائن اً كون طالقألن هذه الفرقة ت بحكم القاضي اليجري بينهما حقوق اإلرث ةبعد الفرق

                                                           
أبو عبد هللا محمد بن الحسن ، اللكنوي  محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم األنصاري الهندي، الجامع الصغير وشرحه النافع  شيباني،ال -69 

 .415ص1ج ،الفقه اإلسالمي وأدلته،542ص5هـ ج 5472بيروت الطبعة: األولى،  –الناشر:عالم الكتب  الكبير لمن يطالع الجامع الصغير،

 .415ص 1اإلسالميُّ وأدلَّتُهُ،جالفِْقهُ  -70 

محمد بن إبراهيم بن  ، التويجري،214ص53،محمد بن محمد المختار ، شرح زاد المستقنع، ج(427ص1م،ج 4442 -هـ  4174)الشنقيطي -71 

  .موسوعة الفقه اإلسالمي، ،الناشر: بيت األفكار الدولية عبد هللا،

 .02ص37موسوعة الفقهية الكويتية،ج -72 
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:  "إذا  522 وصرح في مادة مع هذا الرأئ، موقف القانون المدني األفغاني وإتفق(73)دالنكاحي،بغيرتجد لزوج الرجوعيه ايحق فال

 مات أحد الزوجين فی الفرقة بالعيب فال يرثه اآلخر."

 : حكم العدة بعدالتفريق في الفقه والقانون  

اإلنتظاروالتربص حتى تنقضي عدتها واليجوز لها أن تتزوج بغير  اذا وقعت الفرقة بين الزوجين تجب على المرأة: عندالفقهاء

 ولكن وماهي العدة؟، زوجها األول

  يجب على المرأة االنتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي المدة. ، هي مدة حددها الشارع بعد الفرقة : العدة 

ن وإعطاء الزوج فرصة يتمك، ى التختلط األنسابحت، حكمة العدة في التفريق؛التعرف على براءة الرحم: وحكمته، حكم العدة

 فيها من إعادة زوجيتها.

 (74)العدةعند الفقهاء واجبة شرعاًعلى المرأة بالكتاب والسنة واإلجماع.: حكمها الشرعي والقانوني

 (75"إذا فرق القاضي بين امرأة العنين وبين العنين وجبت عليها العدة." ): ولذا قال ابن نجيم من الحنفية

سبب وجوبها حصول الفرقة بين الزوجين بأي سبب غيرالوفاة.و وجه وجوب العدة الفرقة إما معرف برأة الرحم والتحقق من و

وهذا إنمايكون إذا دخل الزوج بزوجته حقيقة أوحكما في الزواج الصحيح أو دخل بها ، منعا الختالط األنساب، أنها غير حامل

هذا تجب على المرأة اإلنتظاروالتربص حتى تنقضي عدتها واليجوز لها أن تتزوج بغير حقيقة في الفاسدة أوبناء على شبهة فل

    (76زوجها األول.)

 : "اآلتي: (511مادة ) وبين القانون المدني األفغاني حكم العدة في: حكم القانون

 (العدة من موانع النکاح لغيرالزوج.5) 

 : ( وتجب العدةعلی کل امرأة في الحاالت التالية2)

دة فی وبعد الخلوة الصحيحة أوالفاس، اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقة فی النکاح الصحيح والفا سد -5

 النکاح الصحيح؛سواء کا نت الفرقة عن طال ق رجعي أو بائن ببينونة صغری أوکبری؛

 متارکة فی النکاح الفاسد أو وطء بشبهة."إذا كانت الفرقة بعيب أولعان أونقصان مهر أوخيار بلوغ أوفسخ أو-2 

 : أنواع العدة ومقاديرها 

 وعدة بوضع الحمل.، وعدة باألشهر، عدة باألقراء: العدة عند الفقهاء على ثالثة أنواع

 : وللفقهاء رأيان في تفسير القروء، لغة مشترك بين الطهر والحيض القرء: بالقروءالعدة  األول

ف لبراءة الحيض: بالقرءإلى أن المراد : ةذهب الحنفية والحنابل: -5  فالذي، العدةالمقصود من  وهو، الرحم؛ ألن الحيض ُمَعرِّ

 يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض ال الطهر.

 ( 77أن المراد بالقرء هو الطهر.) إلى: والشافعية ذهبة المالكية: -2

                                                           
 .  322،ص ،األحوال الشخصية،أبو زهره320ص3لمحتار على الدر المختار،جرد ا -73 

  522ص، للخالف، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة االسالمية ، 0522-0522ص1ج، الفقه اإلسالمي وأدلته-74 

 .325ص0ج، البحر الرايق شرح كنزالدقائق -75 

 .522ص، للخالف، حوال الشخصية في الشريعة االسالميةأحكام األ ، 0522-0522ص1ج، الفقه اإلسالمي وأدلته -76 

 .522ص، للخالف، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة االسالمية ، 0522-0522ص1ج، الفقه اإلسالمي وأدلته -77 
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: ة والحنابلةالحنفي المالكية والشافعية ثالث أطهار؛ فعند وعند، ث حيضحنابلة ثاللباألقراء فعند الحنفية وا األول:: عدتها مقدار

 ولم تكن حامال وقت الفرقة فعدتها تنقضي، إذا كانت المرأة من أوالت الحيض وحصلت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها

 بثالث حيضات كوامل بعد الفرقة.

 : اآلتية تعتد باألشهر من النساء: الثاني العدة باألشهر

لت أو وص، وهي خمس عشرة سنة ولم تحضبلغت بالسن  مراهقة أو بأن كانت صغيرة أو، الزوجة التي ليست من ذوات الحيض 

ن تاريخ م فعدتها تنقضي بثالثة أشهر ولم تحض وحصلت الفرقة بينها وبين زوجها ولم تكن حامال وقت الفرقة؛ اليأسإلى سن 

ئِ لقوله  الفرقة. ِئي لَْم يَِحْضَن{) يتعالى}َوالالَّ تُهُنَّ ثاََلثَةُ أَْشهٍُر َوالالَّ يَئِْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن نَِسائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّ
78  ) 

 كان الوضع بعد الفرقة ولو كانت الزوجة حامال وقت الفرقة فإن عدتها تنقضي بوضع حملها اذا: والثالث العدة بوضع الحمل

: عالىلقوله ت بعضه حتى يصدق عليها أنها وضعت حمال وتنقضي عدتها به. ص الحمل ظاهرا كل خلقة أوبلحظة بشرط أن ينف

(}  (79} َوأُواَلُت اأْلَْحَماِل أََجلُهُنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَهُنَّ

"عدة  :275 ادةهذا في ملفظ )القرء(ونص على  في تفسير، بقول الحنفية والحنابلة أخذ القانون المدني األفغاني هنا: موقف القانون

الطالق أوالفسخ بجميع أسبابه للمرأة غيرالحامل المدخول بها حقيقة أوحکما فی النکاح الصحيح ثالث حيضا ت کامالت لمن 

 وال تحتسب الحيضة التی وقعت فيه الفرقة بأی نوع."، تحيض

"إذا لم تکن المرأة  :  272ونص في مادة ، سهاوبين القانون المذكور حكم العدة المرأة التي لم تحض من سبب صغرها أومن يأ

 من ذوات الحيض لصغرأوکبر أوبلغت بالسن ولم تحض أصال فعدة الطالق أوالفسخ فی حقها ثالثة أشهر کاملة."

"مدة الحامل وضع جميع حملها مستبينا بعض خلقة :  446 ونص ايضافي عدة المرأة التي كانت حاملة في وقت الفرقة في مادة

 "أوکله.

 : حكم النفقة في مدة العدة

المعتدة مادامت في العدة فهي محتبسة لحق زوجها اليحل لها أن تتزوج بغيره حتى تنقضي عدتها ولهذا تجب لهاعلى : حكم الفقهي

ا سارفتقدر بحسب حال الزوج ي، المطلق النفقة بأنواعها الثالثة من طعام وكسوة وسكنى ويراعي فيها ما روعي في نفقة الزوجة 

ويشترط الستحقاقها أن ال يفوت إحباسها بسبب من قبلها كأن تخرج من مسكن العدة بغير ، وإعسارا وحال األسعارغالء و رخصا

والنساء التي تستحق النفقة في حالة العدة وهي المعتدة وقع الفرقة من قبل الزوج سواء كانت طالقا ، عذر يبيح لها ترك اإلقامة فيه

وغ كأن اختارت نفسها عند البل: والمعتدة لمعتدة لفرقة من قبل الزوجة بسبب غيرمحظور، ير محظورأوفسخا بسبب محظورأوغ

  (80أوفسخ الزواج لنقصان المهر عن مهرالمثل.)

 : يشتمل القانون المدني األفغاني في نفقة المرأة المعتدة على األحكام اآلتية: حكم القانون 

 تجب النفقة على المطلق كما نص في ، طالقاأوفسخا، كان إن كان الفرقة من قبل الزوج بأي نوع  

                                                           
 .4سورة الطالق اآلية -78 

 .4سورة الطالق اآلية -79 

 .504، 550ص، للخالف، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة االسالمية -80 
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"کل فرقة وقعت من قبل الزوج طالًقًاً کا نت أوفسخاً التوجب سقوط النفقة سواء کانت بمعصية أوال  فتجب عليه  :  252مادة 

 النفقة مَدة العدة.

"تجب :  447ة دجب لها النفقة كما نص في الماوإن كانت الفرقة من قبل الزوجة ليست بسبب المحظورمثل الفرقة بسبب العيب ت 

 النفقة للمعتدة بخياربلوغ أوعدم کفاءة أونقصان مهر ولمن اختارت نفسها فی التفريق با لعيب."

   

 : أهم نتائج البحث

 االمام ابن حزم الظاهري. عند يجوز وال، الجمهور (التفريق بسبب العيب جائز عند5)

 لزوج فالحق له في طلب التفريق بسبب عيوب أماالمذهب الحنفي، ت للزوجة فقط عمال على (أن طلب التفريق بالعيب ثاب2)

 الزوجة.

 إنما، لجوزيهقيم ا وابن(أن حق الزوجة في طلب التفريق ليس مقصوراً على عيوب المقاربة الجنسية فقط وفق قول إبن تيمية 3)

 ل ولكن يستمر أكثر من سنة.أو يوجد أم ، أمل في شفائها يتناول كذلك األمراض التي ال

 فعال بعد النكاح يسقط خيارها. رضيت به قوال أو أو، (اذا كانت الزوجة عالمة قبل النكاح بعيب زوجها4)

ية وأما عند شيخ اإلسالم ابن تيم، على قول واحد (التفريق بين الزوجين بسبب العيوب تحتاج الى حكم الحاكم عند الجمهور5)

هو قوي جداً و  ، وإذا لم يتم الفسخ مع االختالف فال بد من حكم حاكم ، برضا الطرفين فال نحتاج إلى حاكمإذا تم الفسخ  : ويقول

 وهو األقرب الى الحق

والقانون  طالق بائن كما هو رأي الحنفية والمالكية فكل تفريق بالعيب يعتبر، (الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطالق البائن2)

 المدني األفغاني.

 الموارد على فقه مذهب الحنفيي. أخذ القانون المدني األفغاني في أكثر(0)

 

 و المراجع مرتباً ترتيباً أبجدياً  المصادر فهرس

 

 القرآن الكريم .5

شعيب األرناؤوط : تحقيق، زاد المعاد في هدي خير العباد (.م.5122 – 5470 ). بكرعبد هللا محمد بن أبي  أبو، القيمابن  .2

 .الطبعة الرابعة عشر، الكويت – بيروت-المنار اإلسالمية  مكتبة-مؤسسة الرسالة ، اؤوطالقادر األرن عبد-

 الفكر. دار: الناشر، فتح القدير ه(.۴۱۴۱.)كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، ابن الهمام .3

بن محمد  علي المحقق: .، اإلختيارات الفقهية(.م5122 – 5470)الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  تقي، تيميهابن  .4

 .بيروت، المعرفةدار : الناشر، بن عباس البعلى الدمشقي

 .القوانين الفقهيةت(. -.)ب ، محمد بن أحمد الغرناطي، ابن جزي المالكي .5

 .اْلُمَحلَّى ِباآلثَارِ ت(. -)ب  ،األندلسيعلي بن أحمد بن حزم ، ابن حزم .2
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، المقتصدبداية المجتهد و نهاية  (.هـ. 5425 ). القرطبيأحمد بن رشد  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن، ابن رشد .0

 .القاهرة  -دار الحديث  : الناشر

 ، رد المحتار على الدرالمختار (..5112 -هـ 5452 .)الدمشقي الحنفي محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ، ابن عابدين .2

 .الثانية: الطبعة، بيروت-دار الفكر

ـ  5320 .) محمد،ف بن عبد هللا بن يوس، ابن عبد البر .1 تحقيق مصطفى  ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد.(ه

 .الطبعة األولى ، وزارة األوقاف والشئون الدينية : يالمغرب بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكر

 مكتبة القاهرة. ، البن قدامة المغني، (م5122 -هـ 5322)عبد هللا بن أحمد بن محمد المقدسي قدامة،ابن  .44

دراسة  ،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق(.م2772-هـ 5422.)، الحنفي زين الدين بن إبراهيم بن محمد نجيم،ابن  .55

 الطبعة االولى.، دار احياء التراث العربي: احمد عزو عناية الدمشقي الناشر: وتحقيق

، سورية –الفكر. دمشق  دار: الناشر، قهي لغة واصطالًحاالقاموس الف (.م5122هـ =  5472)، سعدي، حبيبأبو  .52

 .الثانية: الطبعة

  دارالفكر.،  األحوال الشخصية (.ق-ه5323)، محمد، زهرة ابو .53

 .ارواء الغليل في تخريج األحاديث منار السبيل، الدين ناصر محمد، األلباني .54

محمد  د. تحقيق: .طالب في شرح روض الطالبأسنى الم(.م2777 –ه  5422.)، ، زكريا بن محمد بن زكريااألنصاري .55

 األولى. : الطبعة  - بيروت-الكتب العلمية  دار النشر:دار الكتاب اإلسالمي دار : الناشر، محمد تامر

هالل مصيلحي مصطفى : تحقيق، كشاف القناع عن متن اإلقناع(.هـ.5472.)، منصور بن يونس، البهوتي الحنبلي .52

 .بيروت –فكر دار ال : الناشر، هالل 

محمد عبد  : المحقق،  السنن الكبرى ، (.م 2773 -هـ  5424.)، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبوبكر، البيهقي .50

 الثالثة. : الطبعة، لبنات –بيروت  ، دار الكتب العلمية: الناشر، القادر عطا

بيت األفكار  : الناشر، فقه اإلسالميموسوعة ال(.م 2771 -هـ  5437.)، محمد بن إبراهيم بن عبد هللا، التويجري .52

 األولى. : الطبعة، الدولية

وصححه جماعة  ضبطه: المحقق، التعريفات(. م5123-هـ 5473.)، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، الجرجاني .51

 األولى.: لبنان،الطبعة–دار الكتب العلمية بيروت  : الناشر، من العلماء 

حبيب : المحقق ،منصورسنن سعيد بن  (.م5122-هـ 5473 .)شعبة الخراساني،سعيد بن منصور بن ، الجوزجاني .27

 .لىاألو: الطبعة، الهند –السلفية  الدار: الناشر، الرحمن األعظمي

على وفق مذهب أبي حنيفة وماعليه ، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة االسالمية(.م5117.)، عبدالوهاب، خالف .25

 الثانية. الطبعة، والتوزيع للنشرلم دار الق، العمل بالمحاكم

 المكتبة الشاملة.  ، من فقه الحنبلي، شرح زاد المستقنع، أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم، الخليل .22
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، هاية المحتاج إلى شرح المنهاجن (.هـ5474.)، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، الرملي .47

 .-أخيرة  ط: الطبعة، بيروت، الفكر دار: الناشر

 .المنقحة الرابعة: الطبعة، دمشق–سوريَّة -دارالفكر: الناشر، الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة بن مصطفى، الزحيلي .24

ْلبِيُّ  : فخر الدين الحنفي ومصنف الحاشية ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، الزيلعي  .25 ن شهاب الدين أحمد ب، الشِّ

ْلِبيِّ  (.هـ 5353.)، ن إسماعيل بن يونس محمد بن أحمد بن يونس ب ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

 األولى.  : الطبعة، القاهرة ، بوالق-المطبعة الكبرى األميرية : الناشر

 بيروت. -دار المعرفة ، المبسوط (.م5113-هـ5454.)، محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي .22

ْغدي .20 المحامي الدكتور صالح  : المحقق، النتف في الفتاوى(.5124 – 5474.)، ن بن محمد حنفي علي بن الحسي، السُّ

 الثانية.  : الطبعة، بيروت لبنان ، عمان األردن -مؤسسة الرسالة ، دار الفرقان : الناشر، الدين الناهي

دار الكتب ، تحفة الفقهاء (.م 5114 -هـ  5454.)، أبو بكر عالء الدين ، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، السمرقندي .22

 . الثانية: الطبعة، لبنان – بيروت، العلمية

دار الكتب ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج(.م5114 -هـ 5455.) الخطيب،محمد ، الشربيني .21

 األولى. : العلميةالطبعة

 ،الطبعة الثانية.  السريتي بيروت،، ةنهضة العربي دار، أحكام األسرة في اإلسالم(.م5115.) مصطفى،محمد ، شلبي .37

 .  بيروت، الجامعية الدار، أحكام الزواج والطالق في الشريعة إلسالمية، عبدالودود

 .زاد المستقنع شرح المختار،محمد بن محمد ، الشنقيطي .35

 ،) ب ت( هندياللكنوي  محمدعبد الحي بن محمد عبد الحليم األنصاري ال الحسن،أبو عبد هللا محمد بن ، الشيباني .32

 . األولى: بيروت الطبعة –عالم الكتب : الناشر، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبيرلمن يطالع الجامع الصغير

منشورات ، دراسة مقارنة، تنظميه واختصاصاته، القضاء الشرعي الٌسني(.م2772) ،موسىالشيخ حسن موسى الحاج  .33

 الطبعة األولى.، الحلبي الحقوقية

 دارالمعارف.، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ه( ۴۱۴۱)المالكي العباس أحمد بن محمد أبو، الصاوي .34

: عليهحققه وعلق ، الفروق اللغوية ه(. ۴۱۴۱.)، بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران الحسن، العسكري .75

 مصر. – القاهرة، والتوزيعالعلم والثقافة للنشر  دار: الناشر، إبراهيم سليم محمد

 .الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح ت(.  -.)ب ، أحمد بن محمد بن علي، الفيومي .32

 بيروت .، دار الغرب، تحقيق محمد حجي، الذخيرة(.م5114.)، شهاب الدين أحمد بن إدريس، القرافي .30

ي تعريفات األلفاظ المتداولة أنيس الفقهاء ف(.هـ5424-م2774.) الحنفي،بن عبد هللا بن أمير الرومي  قاسم، القونوي .32

 دار الكتب العلمية.: يحيى مراد الناشر  : المحقق ، بين الفقهاء

بدائع الصنائع في ترتيب  (.م5122 -هـ 5472.)، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي ، عالء الدين، الكاساني  .31

 .الثانية: الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر.الشرائع
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دار الكتب : الناشر، الشافعيالحاوي في فقه هـ(. 5454.) ، لحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيبأبو ا، الماوردي .47

 األولى.: الطبعة العلمية

مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن م(.2772 -هـ 5425.)، يعقوب أبو، بهرامإسحاق بن منصور بن ، المروزي .45

 األولى.  :المملكة العربية السعودية الطبعة ، اإلسالمية بالمدينة المنورة الجامعة ، عمادة البحث العلمي : الناشر، راهويه

المكتبة التجارية الكبرى ، تحفة المحتاج في شرح المنهاجم(.5123.)، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، الهيتمي .42

 بمصر لصاحبها مصطفى محمد.

  .(353مجلة الرسمية الرقم)، القانون المدني(.( هـ ش۴۱55).)، الدولة جمهورية أفغانستان االسالمية، وزارة العدل .43

مجلة ،  قانون اصول المحاکمات المدنية(.هـ ش (۴۱۳۱).)، الدولة جمهورية أفغانستان االسالمية، وزارة العدل .44

  .(۲۱۱الرسمية الرقم)

األوقاف والشئون وزارة  : صادر عن، الموسوعة الفقهية الكويتية.هـ( 5420 - 5474 )من ،وزارة األوقاف الكويتية  .45

 اإلسالمية الكويت.

 

 

المجلة األكاديمية لألبحاث  ،خاکسار الرحمن عبد/ الدكتور ،صالح هللا نجيب/ الدكتور ،2021 ©جميع الحقوق محفوظة 

 والنشر العلمي.

(CC BY NC) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح  

   

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                              218  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 

متطلبات تفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة 

 الثانوية بقضايا التنمية المستدامة في محافظة المجاردة

Requirements for activating school leadership for social media in developing secondary 

school students' awareness of sustainable development issues in Al-Majaridah 

Governorate 

 

 اسماء علي حنفان العمرياعداد الباحثة/ 

ماجستير اقتصاديات التعليم وتخطيطه، قسم اإلدارة التربوية، كلية التربية، جامعة طيبة، المملكة العربية 

 السعودية.

 smaaqnr@gmail.comaEmail:  

 مستخلص 

إلى التعرف على متطلبات تفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في  دراسةال تهدف

 ت الدراسةواعتمدتنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة في محافظة المجاردة، 

مدارس البنين والبنات  دة المدرسية فياضاء القيعأمن  لدراسةمجتمع ا تكون فيماالمنهج الوصفي،  على

المدرسية، ( عضو في القيادة 55)    من عينة الدراسةكما تمثلت محافظة المجاردة، للمرحلة الثانوية في 

وتطبيقها على عينة الدراسة بعد التحقق  عبارة عن استبانة تم إعدادها من قبل الباحثةداة الدراسة أ كانتو

، التكرارات، والنسب المئوية، ولتحليل استجابات عينة الدراسة تم استخدام من صدقها وثباتها

، واختبار تحليل التباين األحادي. وقد والمتوسطات واالنحراف المعياري، واختبار ت لعينتين مستقلتين

، وهو ما يشير إلى (4.44متطلبات اإلدارية يمثل )أن متوسط المحور التوصلت نتائج الدراسة إلى 

أما فيما ،  )كبيرة(عد درجة ي، حيث (4.4)فيما كان متوسط محور المتطلبات الفنية ،  )كبيرة( درجة

جاءت أعلى و، )كبيرة((، وهو ما يمثل درجة 4.44فقد بلغ ) يخص متوسط محور المتطلبات التربوية

ل التواصل القيادة المدرسية موقع للمدرسة على وسائ إنشاء في عينة الدراسةالمتطلبات من وجهة نظر 

توعية القيادة ، ومناقشتها ،االجتماعي لعرض األنشطة الخاصة بالتوعية بقضايا التنمية المستدامة

، تجهيز المدارس المدرسية الطلبة باألسلوب التربوي عند التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي

 .بأجهزة الحاسب وملحقاتها لتوعية الطلبة بقضايا التنمية المستدامة
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تفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية ب دراسةال تء على النتائج أوصوبنا 

 وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة.

، دامةالقيادة المدرسية، وسائل التواصل االجتماعي، قضايا التنمية المست الكلمات المفتاحية:

 ة.المرحلة الثانوية، محافظة المجارد

 

Requirements for activating school leadership for social media in developing secondary 

school students' awareness of sustainable development issues in Al-Majaridah 

Governorate 

 

Abstract 

The goal of the research is to identify the requirements for activating social 

media in developing the awareness of secondary school students on the issues of 

sustainable development by the school leadership staff in Al-Majardah Governorate. 

The descriptive method is used the research community consists of members of the 

school leadership in the secondary schools for boys and girls in Al-Majardah 

Governorate, with a sample of (55) members. To collect the research data, a question 

is built up by the researcher after verification of its accuracy and consistency, to 

analyze the responses of the study sample, percentages, frequencies, averages, and 

standard deviation were used, two independent sample tests and one single variation 

analysis test. The study findings revealed that the average of administrative 

requirements axis is (4.44), indicating a general (high) estimate, while the average 

axis of technical requirements (4.0), which indicates a general (high) estimate, while 

the average of educational requirements is (4.30), which means a general (high) 

estimate. The highest requirements as from the perspective of the study sample are 

the establishment of the school leadership on the social media website of the school 

to present and discuss activities related to raising awareness on sustainable 

development issues and sensitizing the school leadership to students in a pedagogical 

way when dealing with social media, 
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 Provide schools with computers and accessories to educate students on sustainable 

development issues. It is also found that there are no statistically significant 

differences among the responses of the study sample in terms of determining the 

educational and administrative, technical requirements for activating the school 

leadership of social media in developing the awareness of secondary students on 

sustainable development issues, which can be attributed to gender (male and female), 

number of years of experience, and job title. 

 Based on the findings, the research recommends the activation of the school 

leadership of social media in developing the awareness of secondary students on 

sustainable development issues; also develop school leadership mechanism to 

educate students on sustainable development issues. 

Keywords: School leadership staff, social media, sustainable development issues. 

 

 :المقدمة .1

والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى هللا عليه وسلم الحمد هلل رب العالمين 

 ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد... هوصحب هوعلى آل

أن الثورة المذهلة في عالم التقنية الرقمية وما أفرزته من تطورات في حقل وسائل اإلعالم الجديد لم 

 ،وسيلة للتفاعل تصبحأو ،تتطور بير عن الرأي فقط بلوحرية التع ،تعد تقتصر فقط على المعلومات

مواقع  نترنت والمتمثلة فيالمتوفرة على اإل ل اإلعالم الجديد من خالل منصاتهفوسائ ،والمشاركة ،والتواصل

 ،(9402،)العايدي والسيد وتحريك الشعوبالرأي العام  التواصل االجتماعي لها دور مؤثر في تشكيل

ثراء التي تساهم في مساعدة االجتماعي يحوي كثير من عوامل االالتواصل  وسائلل لواإلنترنت كوسيط حام

المختلفة حيث توفر اإلمكانية لرجع الصدى وسهولته وتعدد األشكال اآلراء بشأن القضايا على تكوين األفراد 

هذا ما و، (9402،اإلعالمية التي يمكن من خاللها توصيل الرسالة االتصالية من المصدر إلى المستقبل )بريك

واإلعالم كان من نتائجها  ،اليوم تعيش تحوالت هائلة في مجال االتصال يؤكد على أن المجتمعات اإلنسانية

فإلى جانب وسائل اإلعالم التقليدية ظهرت تقنيات  ،حدوث تغيرات كبيرة في أساليب إنتاج وتوزيع المعلومات

كان من أهمها التحول من وسائل االتصال  ،جديدة وأساليب انتشرت عن طريقها خصائص ووظائف اتصالية

التصال التفاعلية ذات االتجاهين إلى تقنيات ا، والمحتوى المتجانس ،الجماهيري ذات االتجاه الواحد

 (.9402،)أحمد
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مجرد عملية روتينية تهدف إلى تسيير المدرسة وفق قواعد وتعليمات  فلم تعد القيادة المدرسيةوبهذا 

مكانيات توفير اإلمن خالل رت نحو االهتمام بالطالب وأصبح الطالب محور العلمية التعليمية بل تطو معينة،

، تحقيق األهداف االجتماعيةلفي حياته  التي تساعد على توجيه نموه العقلي والبدني وإعداده ليكون مسؤواًل 

ة عنايتها بدراسة ظهر دور جديد لوظيفة المدرسة في السنوات القريبة الماضية يتمثل في ضرورقد و

 ،وتحقيق أهدافه. ونتيجة لهذا المفهوم فقد زادت نسبة التقارب ،والمساهمة في حل المشكالت ،المجتمع

العمل ومحاولة  ،فقامت المدرسة بدراسة مشكالت المجتمع، والمجتمع ،والمشاركة بين المدرسة ،تصالواال

 (.9404،المستدامة )عطوي تنميةال على ترسيخ ثقافة ومتطلبات

عليها أن المستدامة المدرسية دورها في إعداد أفراد يحملون مسؤولية التنمية  القيادةولكي تحقق 

التنمية المستدامة باعتبارها  وقضايا يفهمون متطلباتتهتم بمتطلبات هذا اإلعداد السيما الالزمة إلعداد أفراد 

المدرسية  القيادة وعليه ينبغي على ،وتشكيلهممن المجاالت المهمة التي ينبغي العناية بها في تكوين الطالب 

في ذلك من خالل استغالل اإلذاعة المدرسية في بيان أهمية أن تضطلع بالعديد من الممارسات التي تساهم 

 ،والقيام بأنشطة يمكن أن تزيد من وعي الطالب بمتطلبات التنمية المستدامة، التنمية المستدامة وقضاياها

من االستراتيجيات المطلوبة لخروج النظم التعليمية العربية اتيجية التنمية المستدامة تعد استر أن باإلضافة إلى

 (.9405 ،من أزمتها واالستجابة لمتطلبات ثورة المعلومات )عزب ومرتجي

بأن هنالك استخدام متزايد لوسائل ( 9402أشارت بعض الدراسات السابقة مثل دراسة بريك )كما 

بمعدالت كثيفة أسبوعيًا خاصة مع توفر التطبيقات التي قبل طلبة المرحلة الثانوية التواصل االجتماعي من 

ومع تنوع الخدمات التي تقدمها سواء  ،حواسيب اللوحيةعلى الهواتف المحمولة أو على ال باستخدامهاتسمح 

أن ( 9402) ارأكدت دراسة بك قدف ،أو التواصل والترفيه ،أو خدمات تتعلق باألخبار ،كانت خدمات تعليمية

ونتيجة لهذا التزايد في   ،من الناس يعتمدون على المواقع االجتماعية في معرفة األخبار الجديدة %54نسبة 

 المدرسية القيادةإعداد المستخدمين والمتفاعلين على هذه المنصات كان البد من استغاللها وتوظيفها من قبل 

لك حاجة ( بأن هنا1986) NPE كدوأ ،(9402،والسيد في نشر الوعي بخطط التنمية المستدامة )العايدي

أم  في كما ورد)، بحيث يجب أن يشمل كل األعمار في المجتمع، بدايةً من سن الطفولة ماسة لخلق الوعي

وتهدف ايًضا  ،شامل في المجتمع إحداث تغيير منالتنمية في جوهرها  له تهدفلما  ،(9494التي وموكي،

 الهذا تعد خطاب ،عباءه عند القيام بهأويتحمل تكاليفه و ،ن يتقبل التغييره لدفعه ألوتفعيل ،إلى تحريك المجتمع

وتحويل تلك القناعات إلى مفاهيم  ،ثقافيًا اجتماعيًا اقتصاديًا سياسيًا شاماًل يتم توجيهه إلى المجتمع إلقناعه

 القيادةبحيث تعطي  ،(9494،تسعى له التنمية المستدامة )المدنيوهذا ما  ،دراكات ثم إلى أسلوب حياةاو

من  ،دوًرا هاًما في تعليم اتجاهات المفاهيم والمعتقدات المتعلقة بالنظام التنموي المدرسية المجتمع الحديث

الطالب المحتوى والمعلومات التي في دورها توسع وتصقل مشاعره المتعلقة باالرتباط بالوطن.  إعطاء خالل

  ،وترسيخ احترامه له ،النظام التنموي القائم الخاص بتوجيه الطالب نحوهذا الدور 
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المدرسية على محور التنمية المستدامة لنقل العديد من  القيادةوال شك أن هذه من إحدى الطرق التي تعمل بها 

 (.9402،المدرسية )العجمي الحياةالقيم واالتجاهات التنموية للطالب من خالل ممارستهم 

التنمية المستدامة وجوانبها االجتماعية واالقتصادية  اياعريف بقضذا البد من تسليط الضوء والتفله

التواصل االجتماعي في التعريف  وسائلواستغالل وتوظيف مواقع و ،المدرسية لقيادةاوالسياسية خاصة لدى 

 المدرسية لوسائل التواصل القيادةمتطلبات تفعيل  بحثلذا تحاول هذه الدراسة  ،التنمية المستدامةايا عن قض

 .في محافظة المجاردة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة طلبةاالجتماعي في تنمية وعي 

 :لدراسةمشكلة ا. 1.1

ولكنها تهدف في جوهرها إلى تحقيق  ،تتنوع قضايا التنمية المستدامة تبًعا لطبيعة ونوع المجتمع

وتكمن أهمية  ،وتحسين البيئة ،خدام الموارداست والترشيد في ،وخلق الفرص االقتصادية ،سبل العيش الرغيد

حول قضايا التنمية المستدامة في ضرورة إشراكهم في عمليات صنع القرارات التي تختص  بتوعية الطال

اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر  االستفادة من عبر وزيادة إمكانية مشاركتهم ،بالتخطيط

قضايا التنمية المستدامة  حول همأهميتها في تنمية وعي على ليد ماوهذا  ،من مصادر المعلومات

  (.9494،)المدني

مة لدى ضعف الوعي بأهمية التنمية المستدا( إلى 9494السيسي،الجهني وأشارت دراسة )لذا 

عن طريق إيجاد وجود حاجة لرفع الوعي بقضايا االستدامة لدى القائدات والمعلمات ، وفي المدارس القائدات

 عن تنمية وعي ينمسؤول ة المدرسيةقيادفي ال قاتت تتبنى مفهوم وأهداف التنمية المستدامة، وتعيين منسقيادا

 طالبات بقضايا التنمية المستدامة. ال

( على انخفاض الوعي البيئي لدى الطالب بالمملكة العربية السعودية، 9404أكد صبابحة ) كما

التكنولوجي الهائل، واآلثار التي تهدد المستقبل، وجهلهم وعدم إدراكهم األخطار المترتبة على التطور 

 والقوانين المختصة بشؤون المناخ والبيئة.، بالتشريعات

متطلبات تفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل تكمن في التعرف على لذا فإن مشكلة الدراسة   

 لمستدامة في محافظة المجاردة.االجتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية ا

 وتتمحور الدراسة حول اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

متطلبات تفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة ما 

 ؟الثانوية بقضايا التنمية المستدامة في محافظة المجاردة

 :ةالتالي سئلةألا لإلجابة على السؤال الرئيسي تكونتو

لتفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل والتربوية  ،والفنية ،اإلداريةما المتطلبات  -0

 ؟االجتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة في محافظة المجاردة
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يد هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة في تحد -9

لتفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي والتربوية  ،والفنية ،المتطلبات اإلدارية

 ؟طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة في محافظة المجاردة

 لدراسة:أهداف ا. 1.1

التواصل االجتماعي في  متطلبات تفعيل القيادة المدرسية لوسائلالتعرف على إلى  الدراسة تهدف

 :والتي تشملتنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة في محافظة المجاردة 

لتفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية  اإلداريةالتعرف على المتطلبات  .0

 .حافظة المجاردةوعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة في م

لتفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية  الفنية. التعرف على المتطلبات 9

 .وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة في محافظة المجاردة

ي في تنمية لتفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماع . التعرف على المتطلبات التربوية4

 وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة في محافظة المجاردة.

 دراسة:أهمية ال. 1.1

تأثير وسائل تزايد و ،التنمية المستدامةوهو  الذي تناقشه ينتنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع

 : قاط التاليةأهمية الدراسة في الن كما تبرز ،االتواصل االجتماعي على مستخدميه

متطلبات تفعيل القيادة المدرسية  التعرف على المدرسية في القيادة دراسةال نتائج . قد تساعد0

لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة في محافظة 

 .المجاردة

متطلبات تفعيل القيادة  في التي تبحث وثبحفي سد عجز المن خالل نتائجها  دراسةسهم الت. قد 9

المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة في 

 .محافظة المجاردة

 ،قيادة المدرسيةزيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة لدى ال في دراسةلل يفيد اإلطار النظري. قد 4

 .ي المرحلة الثانويةف طلبةالو

ل آليات الستخدام وسائلوضع  وزارة التعليمفي  نظر أصحاب القرار دراسةال نتائجقد تلفت  .4

 المدارس. طلبةتنمية وعي  التواصل االجتماعي في
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 دراسة:المصطلحات . 1.1

ية التي يجب تعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها: جميع اإلمكانات اإلدارية والفنية والتربو :المتطلبات -

 توافرها في مؤسسات التعليم العام بالمملكة العربية السعودية للتوعية بقضايا التنمية المستدامة.

القدرة على التأثير في "  :المدرسية بأنها القيادة( 9494) شراحيليوعرف  المدرسية: قيادةال -

دة التالميذ على تحقيق أقصى مستوى العاملين بالمؤسسة التعليمية من أجل تحقيق األهداف المشتركة، ومساع

 (.994" )صللتعلم، من خالل تبادل المعارف والمهارات واالتجاهات، وإنجاز المهام الموكلة إليهم

في األخرين من تمتلك القدرة على التأثير  قيادة تربوية: المدرسية إجرائيًا بأنها القيادة الباحثة تعرف

 .سةرفي المدوالتربوية تقدم العملية التعليمية متابعة و ،تحقيق األهداف التربوية أجل

( وسائل التواصل 9402) دربالالمشار إليه في  المقداديعرف ي وسائل التواصل االجتماعي: -

 ،" المواقع التي تسمح بإنشاء صفحات خاصة باألشخاص والتواصل مع أصدقائهم :بأنها االجتماعي

 . (925" )صاوماي سبيس وغيره ،ومعارفهم مثل موقع فيس بوك

شبكات وسائل التواصل االجتماعي إجرائيًا بأنها: مواقع إلكترونية تتكون من الباحثة تعرف فيما 

إضافة إلى تكوين صداقات  ،نظرالتواصل ومشاركة وجهات الو التأثير يتمكن فيها المستخدمين من إلكترونية

 .متعددة

 ،" مجموع ما لدى الطالبات من المعارف:أنه( وعي الطالبات ب9402: عرف خالد )الطلبة وعي -       

وأبعادها ومؤشراتها مما يؤدي إلى  ،والحقائق المرتبطة بمفهوم وأهداف التنمية المستدامة ،والمعلومات

اتخاذهن مواقف فردية أو جماعية عملية في سلوكياتهن اليومية وحل المشكالت الحياتية والمجتمعية" )ص 

052 .) 

طلبة إجرائيًا بأنه: إدراك طلبة المرحلة الثانوية المبني على التصرف السليم وتعرف الباحثة وعي ال

 اتجاه قضايا التنمية المستدامة، مع السعي المستمر لتحسين حياة المجتمع.

تقرير لجنة  فقد عرفلربط قضايا التنمية االقتصادية واالستقرار البيئي  التنمية المستدامة: قضايا -

التنمية التي تلبي احتياجات  " :التنمية المستدامة بأنهاقضايا  (9404ورد في اليونسكو،، كما 0222بورتالند )

؛ فاالستدامة هي نموذج للتفكير الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة

ي إطار السعي للتنمية حول المستقبل الذي يضع في الحسبان االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية ف

 ."وتحسين جودة الحياة

لتنمية لقضايا ا (9404،في اليونسكو كما ورد ،0222) بورتالندتقرير لجنة  وتتبنى الباحثة تعريف 

 لمناسبته لموضوع الدراسة الحالية. ،المستدامة
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هدف إلى المحافظة القضايا التي ت :الباحثة إجرائيًا بأنها هاقضايا التنمية المستدامة البيئية: تعرف -

 على البيئة ومواردها من التلوث والعمل على تحقيق التعايش المتبادل بين البيئة واإلنسان. 

إدارة الموارد الطبيعية  :بأنها إجرائيًاالباحثة قضايا  هاقضايا التنمية المستدامة االقتصادية: تعرف -

 ألعمال التجارية. والترشيد عند استهالك الطاقة مع ضمان استمرار المشاريع وا

قدرة مجتمع ما على توظيف  :بأنها إجرائيًا الباحثة هاقضايا التنمية المستدامة االجتماعية: تعرف -

 موارده البشرية في تحقيق األمن والرفاه االجتماعي الجيد.

 دراسة:الحدود . 1.1

 على الحدود التالية: تقتصر الدراسة الحالية

سناب -المختلفة )يوتيوبائل التواصل االجتماعي تمثلت في وسالحدود الموضوعية:  .1

في تنمية الوعي بقضايا التنمية المستدامة لدى طلبة المرحلة الثانوية ( ودورها انستجرام -شات

 بمحافظة المجاردة.

 الحدود البشرية: تقتصر بشريًا على أعضاء القيادة المدرسية للمرحلة الثانوية العامة. .2

مدارس المرحلة الثانوية العامة في محافظة المجاردة، حيث  الحدود المكانية: تحددت في .3

تشكل المرحلة الثانوية العامة نهاية سلم التعليم العام، وتعد من متطلبات دخول المرحلة الجامعية، 

اقتصر في تطبيقها على محافظة المجاردة لما تقتضيه الظروف الحالية لجائحة كورونا، وضيق 

 .الوقت، واإلمكانات المادية

 .0449الحدود الزمانية: تتحدد زمنيًا في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  .4

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة .1

 . اإلطار النظري.1.1

 المقدمة:       

بصفة منتظمة الشباب لقضايا التنمية المستدامة على وسائل التواصل االجتماعي تبلغ نسبة متابعة 

الطلبة وتزويد  االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي في توعيةكانية ، ما يؤكد على إم50.95%

 (.9494)المدني،المتصلة بالتنمية المستدامة والقضايا المرتبطة بها بالمعلومات 

يمكن من ا إلى بناء ببيئات تعلم تفاعلية يدعو القائمين على تخطيط العملية التعليمية أن يسعومما 

يمكن جذب وعن طريقها التقنيات الحديثة، هائلة التي يتصف بها الطلبة في احتواء مواكبة القدرة الخاللها 

 (.9494في عصر رقمي متطور )الهويمل، وانتباههماهتمامهم 
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والتي تناولت وسائل التواصل االجتماعي، وقضايا التنمية إلى أربعة مباحث، الفصل الثاني  مينقس

ة ودورها في تنمية الوعي بقضايا التنمية المستدامة، ثم عرض المستدامة، باإلضافة إلى القيادة المدرسي

واختالفها مع الدراسات  ،الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث، والتعليق عليها من خالل اتفاقها

 األخرى.

 ول: وسائل التواصل االجتماعي:األ المبحث

، وتعد هذه الوسائل اصل االجتماعيوسائل التول اجتهد كثير من الباحثين في تقديم تعريفات متعددة

واإلعالء من فردانيته، واإلنتاج المشترك للمعاني،  ،القائمة على تثمين المستخدم 2.0تعبير عن فلسفة الويب 

ذ لم يعد هناك منتج وحيد للداللة، بل أصبح هذا اإلنتاج عماًل جماعيًا تشارك فيه عدة جماعات. وتستثمر إ

لذكاء الجماعي ضمن رؤية قائمة على التعاون، ومن خاللها يتفاعل األفراد وسائل التواصل االجتماعي ا

وإثرائها باستمرار  ،وتغييرها ،وتنظيمها ،والجماعات فيما بينهم في خلق مضامين إلكترونية وفهرستها

 (.9404)الصادق،

 :أنواع وسائل التواصل االجتماعي

من إنشائها أو للخدمة المقدمة إلى األنواع التالية تتعدد أنواع وسائل التواصل االجتماعية تبًعا للهدف 

 (: 9402كما ذكرها إسماعيل )

 وسائل تواصل اجتماعية تختص في تبادل االتصاالت وإيجاد المعلومات، ومن أمثلتها: أواًل: 

  المدونات الجزئية، والمواقع التي تختص في القضايا المهمة، وجمع التبرعات، ومواقع

 تر، ومواقع تجميع المعلومات، مواقع مشاركة االهتمامات. الفعاليات مثل: توي

  وسائل التواصل االجتماعي، والتي تستعمل للتواصل المباشر بين المستخدمين، والبحث عن

األصدقاء، ومعرفة كل شيء جديد في حياة المستخدمين، ويقوم المستخدمون بمشاركة فعالياتهم واهتماماتهم 

 ا: موقع الفيس بوك.في هذه المواقع، ومن أمثلته

 وسائل تواصل اجتماعية تختص في بناء فرق العمل، والتعاون من أمثلتها:ثانيًا: 

  موقع المالحة االجتماعية، ومواقع االخبار االجتماعية، ومواقع المرجعيات، ومواقع تحرير

 وإدارة النصوص، مثل موقع بوكس، وجوجل دوكس.

سائط المتعددة، ومن أمثلتها: مواقع البث الحي، ومشاركة وسائل تواصل اجتماعية تختص بالوثالثًا: 

الفيديو، ومواقع الفن والتصوير، مواقع مشاركة المقاطع الصوتية، مواقع بث وتخزين الفيديو، مثل: موقع 

 اليوتيوب.

وسائل تواصل اجتماعية تختص باستعراض الرأي، ومن أمثلتها: مواقع األجوبة واألسئلة رابًعا: 

 ومواقع استعراض السلع والخدمات. ،االجتماعية
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 ،وسائل تواصل اجتماعية تختص بالترفيه، ومن أمثلتها: مواقع مشاركة األلعاب االجتماعيةخامًسا: 

 ومواقع العالم االفتراضي.

حرص الشباب وسائل التواصل االجتماعي التي  أهم (، إلى9402أشار العايدي والسيد ) وعليه فقد

ند متابعتهم لقضايا التنمية المستدامة، حيث يحتل تويتر المرتبة األولى في مدى ع هاالسعودي على استخدام

مساهمته في اإلثراء المعلوماتي لدى الشباب السعودي عن قضايا التنمية، ثم جاء من بعده على التوالي 

 انستجرام، يوتيوب، سناب شات، واتساب، الفيس بوك.

 مدرسة:في ال يجابيات وسلبيات وسائل التواصل االجتماعيإ

للطلبة ومدى الضرر  وسائل التواصل االجتماعيجراء عدد من الدراسات لتحديد مدى فائدة إتم 

المترتب على استخدامها، ولكن الدراسات لم تتوصل لنتيجة حاسمة عما إذا كانت فائدة وسائل التواصل 

جابية والسلبية الستخدام الطلبة ( عدد من اآلثار اإلي9402االجتماعي تفوق ضررها أم العكس، وذكر جنيدي )

 لها:

 :اآلثار اإليجابية 

 القدرة على البحث عن المعلومات، التي تساعد الطلبة على إتمام الواجبات المدرسية. -0

 إشباع هوياتهم الخاصة. -9

 التواصل مع األصدقاء. -4

 تساعد على االطالع على مجموعة واسعة من وسائل الترفيه بما في ذلك الرسائل الفورية. -4

 آلثار السلبية:ا 

يقضي إذ االجتماعية واألسرية،  لبةتؤثر وسائل التواصل االجتماعي على عالقات الط -0

الطلبة ساعات طويلة على وسائل التواصل االجتماعي يوميًا، مما يؤدي إلى انفصالهم عن اآلخرين، وعدم 

 مشاركة األسرة في الحوار الذي هو جزء مهم في حياتنا األسرية.

 ية إدمان وسائل التواصل االجتماعي نتيجة قضاء ساعات طويلة في استخدامه.زيادة احتمال -9

كما تؤثر وسائل التواصل االجتماعية في سلوك وأخالقيات الطلبة، وذلك بسبب مشاهدة  -4

 الصور واألفالم العدوانية والعنيفة.

 تعرض الطلبة للعديد من األفكار والمعتقدات الثقافية الغريبة على المجتمع. -4

 الثاني: قضايا التنمية المستدامة: حثالمب

القرن العشرين، وارتبط بمفاهيم التنمية  سبعينياتلقد ظهر مفهوم قضايا التنمية المستدامة في 

لمحلي )ابو النصر ومحمد، ااالقتصادية وتنمية العنصر البشري وتنمية رأس المال البشري وتنمية المجتمع 

9402.) 
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لألجيال القادمة أحد السمات الرئيسية التي تميز سياسة التنمية يعد مفهوم الحفاظ على الموارد 

(، فهي تقوم على مجموعة من السياسات واإلجراءات 9405المستدامة عن السياسة البيئية التقليدية )أماس،

واالجتماعية( والمحافظة على  -والمصنعة -المتخذة لتحقيق التوازن بين تفاعل المنظومات الثالثة )الحيوية

(، وتسعى أيًضا إلى استيعاب العوامل الخارجية للتدهور البيئي. أن 9402مة هذه النظم البيئية )كافي،سال

( هو االستقرار طويل األجل لالقتصاد والبيئة؛ وال يمكن تحقيقه إال SDلتنمية المستدامة )ا اياالهدف العام لقض

جتماعية في جميع أنحاء عملية صنع القرار من خالل التكامل واالعتراف بالعوامل االقتصادية والبيئية واال

 (، حيث تعد المجاالت المتعددة خاصية مشتركة في قضايا التنمية المستدامة، فهي على األقل9405)أماس،

: اقتصادية، وبيئية، واجتماعية. ومع أنه يمكن تعريف قضايا التنمية المستدامة وفقًا لكل مجال من تتكون من

إال أن أهمية المفهوم تكمن في تحديد العالقات المتداخلة بين تلك المجاالت تلك المجاالت منفرًدا، 

 (. 9402)الجبالي،

  :تصنيفات قضايا التنمية المستدامة

من المالحظ لمفهوم قضايا التنمية المستدامة أنها مستمدة من مبادئها الثالثة وهي: العدالة 

نا نجد االهتمام بربط القضايا االقتصادية واالجتماعية االجتماعية، حماية البيئة، الفعالية االقتصادية وه

بالقضايا البيئية، بمعنى أن األرض واإلمكانيات الطبيعية التي تحتويها كميراث يجب أن تحول إلى األجيال 

 (.9404المستقبلية بشكل غير منقوص)بدران،

 أواًل: قضايا التنمية المستدامة البيئية:   

دامة البيئية أهم تصنيفات قضايا التنمية المستدامة نتيجة للمشكالت البيئية تمثل قضايا التنمية المست

(، والقضايا 9494المتعددة مثل انقراض بعض الكائنات ونضوب الموارد والتدهور البيئي العام )المدني،

عنها ة تدور كلها حول اإلنسان فهي من صنعه مثل الحروب المدمرة وسوء استعمال للموارد وما ينتج يالبيئ

 (.9402من تلوث للبيئة الطبيعية في البر والبحر والجو )جالل،

 ثانيًا: قضايا التنمية المستدامة االقتصادية:   

اإلدارة المثلى للموارد الطبيعية وذلك بالتركيز على الحصول على الحد األقصى من  :تعرف بأنها

الطبيعة ونوعيتها، وينبغي في استخدام منافع التنمية االقتصادية، بشرط المحافظة على خدمات الموارد 

 (.9402الموارد اليوم أال يقلل من الدخل الحقيقي في المستقبل )جالل،

وقضايا التنمية المستدامة االقتصادية للدول المتقدمة تعني التخفيض في استهالك الطاقة والموارد، 

احة من أجل رفع مستوى المعيشة والحد أما فيما يخص الدول النامية فهي تعني التوظيف األمثل للموارد المت

عمال التجارية واألرباح (، وتعني ايًضا أنه بإمكاننا ضمان استمرارية المشاريع واأل9404من الفقر )بدران،

 (.9494إذا أدرنا مواردنا بكفاءة عالية وبمسؤولية )بكدي،
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 ثالثًا: قضايا التنمية المستدامة االجتماعية:   

ع على تحقيق رفاه اجتماعي جيد وهو ما يضمن رفاه البلد وأمنه ويرفع من تعبر عن قدرة أي مجتم

(، وتسعى قضايا التنمية المستدامة االجتماعية بدورها إلى 9494نسب الوعي على المدى الطويل )بكدي،

تحقيق االستقرار في النمو الديموغرافي، ورفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، خاصة في المناطق 

(، من خالل تثبيت النمو الديموغرافي، والحجم النهائي للسكان وأهمية توزيعه، و 9404ية )بدران،الريف

االستخدام األمثل للموارد البشرية، واستخدام األسلوب الديمقراطي والمشاركة في الحكم على المستوى 

 (.9404السياسي، استعمال تكنولوجيا أنظف في المرافق الصناعية )بدران،

 :ايا التنمية المستدامةأهداف قض

أن تسليط الضوء على أهداف قضايا التنمية المستدامة أصبح من الضرورة ألجل تحقيق عملية 

التنمية المستدامة، عبر فعالية المساءلة واإلحساس بالمسؤولية، ومثل هذه المساءلة يجب أن تأخذ في االعتبار 

ملة وذات مصداقية ضمن تصنيفاتها الثالثة: االجتماعية، الركائز الثالث للتنمية المستدامة كي تكون فعالة كا

 (.9402واالقتصادية، والبيئية )وطفة،

توفر لنا أهداف التنمية المستدامة خطة واضحة وجدول أعمال مشتركين لمعالجة بعض حيث  

 ، وضمت9444 – 9402من القضايا العالمية، مثل ما ورد في تقرير أهداف التنمية المستدامة للفترة 

  .هدفًا 02مجموعة من

 :الخصائص الرئيسية لقضايا التنمية المستدامة

وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد بعض خصائص قضايا التنمية المستدامة وهي كما ذكرها )أبو 

(: بأنها التنمية الشاملة المستمرة العادلة المتوازنة، وهي ايًضا التي ال تجني الثمار 9402النصر ومحمد، 

ية على حساب األجيال القادمة، باإلضافة إلى أنها تراعي البعد البيئي في جميع مشروعاتها، عن لألجيال الحال

طريق ترشيد االستخدام دون إسراف أو استغالل، وكذلك هي التنمية التي تعطي أهمية لقيمة مشاركة 

 المواطنين في جميع مراحل العمل التنموي.

 :لمستدامةأسس وأهداف توعية الطلبة بقضايا التنمية ا

تحتاج األهداف التنموية إلى زيادة الوعي لدى الطلبة بقضايا التنمية المستدامة عن طريق تبني أنماط 

من السلوكيات اإليجابية من خالل الخبرات التي تؤدي إلى إرشاد الطلبة عبر وسائل التواصل االجتماعية، 

 (.9402ثل أركان التنمية )العايدي والسيد،بما يحقق استنارة عقولهم نحو الموضوعات المجتمعية والتي تم
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 وسائل التواصل االجتماعي ودورها في التوعية بقضايا التنمية المستدامة:

قد استخدمت وسائل التواصل االجتماعي في بداية األمر للدردشة، ولتفريغ الشحن العاطفية، ولكن موجة          

ات النظر، من أجل المطالبة بتحسن إيقاع الحياة من النضج سرت، وأصبح المستخدمين يتبادلون وجه

 (. 9402االقتصادية، والبيئية، واالجتماعية )إسماعيل، 

تؤدي إلى إحداث  عنصًرا اساسيًا لنجاح التنمية المستدامة، حيثفأصبحت شبكات التواصل االجتماعي 

 ،واألمن الغذائي ،اجية الزراعيةالتغييرات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية، وتساعد على تحسين اإلنت

وسبل المعيشة في الريف، عن طريق نقل المعارف والمعلومات عبر وسائط االتصال المتعددة ال سيما 

 (.9402التفاعلية منها )عبدالرسول،

محاور قضايا التنمية المستدامة بوسائل التواصل االجتماعي، لما لها من دور هام  وترتبط عدد من

صنف دور وسائل التواصل االجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة من خالل: الوظيفة ، ويالتوعية في

اإلخبارية والتفسيرية لمختلف مواقع التواصل االجتماعي، وامتالكها للقدرة اإليحائية واالقناعية لهذه المواقع 

 (.9402قبال واسع بالنسبة للطلبة )دربال،إنظرا لما لها من 

 خدام وسائل التواصل االجتماعي في التوعية بقضايا التنمية المستدامة:الطريقة الصحيحة الست

لكي يكون هناك تواصل تعليمي بنَّاء، واستفادة حقيقية من وسائل التواصل االجتماعي في التوعية  

بقضايا التنمية المستدامة، البد على المعلم والمتعلم الولوج وفق مجموعة من االعتبارات واالشتراطات 

 ( من أهمها:9402يمية، فقد ذكر جنيدي )التنظ

( ُمغلقة تضم في عضويتها الفئة المستفيدة فقط، Groupsأو مجموعات )Pages))إنشاء صفحات 

مع إمكانية التحكم في إضافة أو عدم إضافة أعضاء جدد من خارجها، ووضع تعريف واضح ألهداف 

 .يات المنظمة للمجموعة والعملية التعليميةالمجموعة والغرض منها، ومن ثم التعريف بالمبادئ والسلوك

مما يؤدي إلى تنشيط المهارات لدى المتعلمين وتوفر الفرص لهم، وتحفيزهم على التفكير اإلبداعي 

بأنماط وطرق مختلفة، وإظهار الدور اإليجابي للمتعلم في الحوار، وتجعله مشارًكا فاعاًل مع اآلخرين، في 

وف على ما يستجد من أحداث جارية سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وبيئية متابعة األخبار الجديدة والوق

 (.9402)جنيدي،

 

 الثالث: القيادة المدرسية ودورها في تنمية الوعي بقضايا التنمية المستدامة: المبحث

القدرة على التأثير في العاملين بالمؤسسة التعليمية من أجل  عن مفهوم القيادة المدرسيةيعبر 

 ،لتعلم في المجاالت المعرفيةا ياتعلى تحقيق أقصى مستو طلبةاألهداف المشتركة، ومساعدة ال تحقيق

 (.9494والوجدانية، وإنجاز المهام الموكلة إليهم )شراحيلي، ،والمهارية
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وتعتبر القيادة المدرسية عنصًرا هاًما من عناصر العملية التربوية، بل هي العامل الحافز، 

ات النشاط التربوي، وعليه تبرز أهميتها ودورها الحيوي في تحقيق األهداف التربوية والمنشط لجميع مكون

التي تضمنتها السياسة التعليمية الدولية، وتستند القيادة المدرسية على أسس علمية في تنظيم وإدارة المدرسة، 

 (.9404وتوجيه نشاط العاملين فيها، بما يضمن تحقيق األهداف بسهولة ويسر )الفرا،

شراف في التنظيم والتنسيق واإلعدد من الموظفين المختصين القيادة المدرسية في العادة  ويمثل

 والمرشد الطالبي ،والمراقب، والوكيل ،: قائد المدرسة. ومن أمثلتهموالتوجيه والعالقات اإلنسانية

 (.9405)حمدان،

ته تجاه البناء االجتماعي تشكيل وعي وأساس الطالب، في تحديد نظريعملون كوحدة واحدة في حيث 

دوًرا حيويًا في عملية التنشئة ألنها تعد الخبرة األولى المباشرة للطالب خارج نطاق  ونلعبي مالقائم. فه

األسرة، فالمدرسة تتولى غرس القيم واالتجاهات التي يبتغيها النظام التعليمي بصورة مقصودة من خالل 

 (.9402لفة التي ينخرط فيها الطلبة )العجمي،المناهج والكتب الدراسية واألنشطة المخت

 دور القيادة المدرسية في تنمية الوعي بقضايا التنمية المستدامة:

توفر القيادة المدرسية الناجحة المناخ الجيد في المدرسة حيث يعمل كل فرد فيها بارتياح فتسود  

وح المعنوية للعاملين وتحسين الخدمات العالقات الطيبة بين العاملين في المدرسة، كذلك تعمل على رفع الر

 (.  9402والتربوية )القحطاني، ،داء المدرسة لرسالتها التعليميةأوالمساعدة التي تمكن من 

كما إن طلبة اليوم في المدرسة يعدون مؤثرين في التنمية االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، 

صيرهم بقضايا التنمية المستدامة، وتوعيتهم بها، والعمل والتربوية مستقباًل مما يتطلب ضرورة توعيتهم وتب

بها قبل أن يعرفوها كمبادئ وأنظمة نظرية. والقيادة المدرسية هي األكثر جدارة للسعي نحو ترسيخ تلك القيم، 

والتأكيد على أهمية التوعية بقضايا التنمية المستدامة، والتعريف بها، ودعمها وترسيخ قيمها ومبادئها 

 (.9402ن،)الحسي

 مقترحات للعمل على نشر الوعي بخطط وقضايا التنمية المستدامة في المدارس: 

( بعض المقترحات للتوعية بقضايا التنمية المستدامة في المدارس لما 9402وقد عرضت اليونسكو )    

 ،واالتصال ،لها من دور مؤثر ومهم من بعد األسرة في بناء األجيال، منها تشجيع وتطوير مهارة التعاون

والتفكير النقدي حيث تعمل على تحفيز المتعلمين على طرح األسئلة والتحليل والتفكير النقدي، واتخاذ 

والتعاون حيث في هذا السياق يتمكن  ،القرارات، واستخدام أسلوب التعلم التشاركي، وتشجيع المشاركة

وتقدير  ،وتبادل األفكار ،عضهم البعضالمتعلمين من مناقشة التحديات والتصدي لها عن طريق االستماع لب

 واحترام وجهات النظر المختلفة.
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هذه الخطوة تسمح باألبداع في عملية وضع الحلول للمشكالت التي ربما تكون ضخمة إلى أن حلها   

وطريقة التعامل مع اآلخرين تعد  ،والتفكير النقدي ،بداع في التفكير فقط، ومهارة االتصالبسيط يحتاج إلى اإل

من المتطلبات لتميز األمم ومواكبة التطورات في المجاالت المختلفة وتوظيفها لخدمة قضايا التنمية 

 المستدامة.

 الدراسات السابقة  .1.1

 قامت الباحثة بمسح الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع من جانبين:

لوعي بقضايا التنمية وسائل التواصل االجتماعي وعالقتها بتنمية اب تتعلقدراسات  :الجانب األول

 .المستدامة

 دراسات تناولت القيادة المدرسية ودورها في تنمية الوعي بقضايا التنمية المستدامة. :الجانب الثاني

تأثير وسائل التواصل االجتماعي على سلوك الطلبة، فقد  التي تناولتالدراسات  :ففي الجانب األول

ل التواصل االجتماعي على سلوك المتعلمين من أجل ( تأثير وسائ9402ناقشت دراسة )عباس وآخرون،

التعليم المستدام: أدلة على طالب من جامعات مختارة في باكستان، وكان من أهدافها دراسة الخصائص 

 اإليجابية والسلبية التي تؤثر على عقول الطلبة،

المستدامة، فقد  بزيادة الوعي بقضايا التنمية ااستخدام وسائل التواصل االجتماعي وعالقته وحول

( استخدام الشباب السعودي لمواقع التواصل االجتماعي وعالقته 9402تناولت دراسة )العايدي والسيد،

بقضايا التنمية المستدامة، حيث هدفت إلى التعرف على استخدام الشباب السعودي لمواقع التواصل 

لكة، واعتمدت الدراسة في منهجها على االجتماعي وعالقته بتنمية الوعي بقضايا التنمية المستدامة بالمم

مفردة من الشباب السعودي، وقد كان من ضمن  444أسلوب المسح بالعينة، وتكونت عينة الدراسة من 

من الشباب السعودي يعتمدون على مواقع التواصل  %42.5النتائج التي توصلت لها الدراسة بأن نسبة 

، كذلك توصلت إلى درجة وعي الشباب السعودي بقضايا االجتماعي في متابعة قضايا التنمية المستدامة

 .%45.2التنمية المستدامة حيث تمثل نسبة عالية بلغت 

(، 9494دراسة )بيمت وثورلنقز وويليمز، ناقشتمفهوم استخدام وسائل التواصل االجتماعي وعن 

من الدراسة هو عرض نحو فهم استخدام وسائل التواصل االجتماعي في الفصل: مراجعة أدبية، كان الهدف 

عدد من الشروط والنتائج الستخدام وسائل التواصل االجتماعية في الممارسات التعليمية، وعليه فقد تم 

مراجعة األدبيات وعرض األدلة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي، واعتمدت الدراسة على المنهج 

الدراسة أن قادة المدارس يستخدمون وسائل  مقالة، وقد كان من نتائج 920الموضوعي، وتم مراجعة وتحليل 

التواصل االجتماعي لتحسين التواصل مع العالم الخارجي والزمالء. وعالوة على ذلك، يستخدم قادة المدارس 

 وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز التعليم االجتماعي، وتطوير مهنة المعلمين، 
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ين الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في المدرسة يعد باإلضافة إلى أن تيسير القيادة المدرسية والمعلم

 عامل مهم لدمج وسائل التواصل االجتماعي في الفصول الدراسية.

تربوية في تنمية وعي قيادات البينت العديد من الدراسات دور ال :أما ما يتعلق بالجانب الثاني   

على سلوكيات الطلبة المختلفة خاصة فيما ثير في التأ التي تساعدالعديد من الممارسات  تمتلكحيث ، الطلبة

 أن تساهم يمكن للقيادة المدرسيةعدد من الوسائل  من خاللوتبعها من قضايا، يخص التنمية المستدامة وما ي

 هذه الوسائل. إحدىالطلبة، وتعد وسائل التواصل االجتماعي وعي إدراك وتنمية  في

( 9404ايا البيئية حيث ناقشت دراسة )صبابحة،مستوى الوعي لدى الطلبة على القض وعن تأثير

مدى وعي الطلبة في جامعة حائل بالتغيرات المناخية والعوامل المؤثرة في ذلك، وهدفت الدراسة إلى معرفة 

مدى وعي طالبات جامعة حائل بآثار التطور التكنولوجي على المناخ، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم 

(، وكشفت 444كأداة للدراسة، طبقت على عينة عشوائية من الطالبات بلغت )المنهج الوصفي، واالستبانة 

نتائج الدراسة عن انخفاض الوعي البيئي لدى فئة الشباب وجهلهم باألخطار المترتبة على التطور التكنولوجي 

رات المناخية وكيفية الحفاظ على الموارد في وآثاره المستقبلية، ووجود ضعف في  توعية الطلبة بالتغي

المناهج الدراسية، وغياب دور وسائل اإلعالم في توعية الشباب بدورهم في حماية البيئة والمناخ، وأوصت 

 الدراسة بتنفيذ حملة إعالمية للتعريف بظاهرة التغير المناخي على مستوى المدارس والجامعات.

داث التنمية المستدامة حيث تناولت دراسة )عزب كما تقوم المدرسة بدور هام في إح

( دور المدرسة الثانوية في تنمية وعي طالبها بمتطلبات التنمية المستدامة، وهدفت الدراسة 9405ومرتجي،

إلى تحديد متطلبات التنمية المستدامة التي يجب أن يعيها طالب المرحلة الثانوية، واعتمدت الدراسة على 

استخدام االستبانة في جمع معلومات الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية المنهج الوصفي، وتم 

( طالب وطالبة، وكان من نتائج الدراسة وجود بعض القصور في درجة إسهام اإلدارة 0244طبقية بلغت )

ية وعي المدرسية في تنمية الوعي لدى طالبها، وأوصت الدراسة بالتأكيد على دور مدراء المدارس في تنم

 الطالب والمعلمين واإلداريين بقضايا التنمية المستدامة.

يوجد عالقة بين وعي الطلبة البيئي وممارستهم لحل المشاكل وهذا ما توصلت إليه دراسة )روغيان 

( الوعي البيئي وممارسات طالب العلوم: مدخالت لخطة اإلدارة البيئية، فقد هدفت الدراسة 9402ونبريدا،

طالب علوم في المدرسة الثانوية العامة في زامباليس، الفلبين،  044وى الوعي وممارسات إلى قياس مست

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، فقد كشفت نتائج الدراسة 

 ،غاية بالقضايا البيئيةإلى أن طالب العلوم يدركون للغاية المفاهيم البيئية وحالة البيئة؛ وعلى دراية لل

والمشاكل المتعلقة بها، ووجود ارتباطا إيجابي عالي بين وعي الطلبة حول المفاهيم والقضايا البيئية 

والتزامهم تجاهها. وأوصت الدراسة بتبني المدرسة لبرامج نشر المعلومات  ،وممارساتهم لحل المشاكل البيئية

  ومشاكلها للحفاظ على وعي الطلبة البيئي. المتعلقة بالمفاهيم البيئية وقضايا البيئة
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توجد عدد من المتطلبات لتفعيل وسائل التواصل االجتماعي في البيئة التعليمية منها دراسة 

( متطلبات توظيف تطبيقات مشاركة الوسائط المتعددة في البيئة التعليمية، وقد هدفت الدراسة 9494)الهويمل،

 يقات ومواقع مشاركة الوسائط المتعددة في البيئة التعليمية، إلى التعرف على متطلبات توظيف تطب

حيث استخدمت المنهج الوصفي، واعتمدت الدراسة على أداة االستبانة، فقد طبقت على عينة 

من المتطلبات منها أهمية  الدراسة عدد( من أمناء مراكز مصادر التعلم بمدينة الرياض، وكشفت نتائج 049)

مي على موقع اليوتيوب لتوظيفه بكفاءة وفاعلية في البيئة التعليمية، وتوفير شبكة توافر المحتوى التعلي

اإلنترنت بسرعات عالية في المدارس، كما أشارت إلى أهمية دعم الطلبة وتوجيههم عند استخدام الوسائط 

  المتعددة.

ني دراسة )الجه فقد بحثتزمة لتفعيل المدارس المستدامة الالمتطلبات ال أما ما يخص

( متطلبات تفعيل المدارس المستدامة بالمرحلة االبتدائية بالمدينة المنورة من وجهة نظر 9494والسيسي،

خبراء في مجال االستدامة، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم متطلبات تفعيل المدارس المستدامة 

البتدائية بالمدينة المنورة، وقد اعتمدت واالجتماعية( في المرحلة ا ،والبيئية ،بأبعادها الثالثة )االقتصادية

والمقابلة، التي طبقت على عينة عشوائية  ،الدراسة على المنهج الوصفي، واستخدم في أداة الدراسة االستبانة

معلمة، حيث كشفت نتائج الدراسة بأن درجة  424قائدة و 020من القائدات التربويات والمعلمات بلغ عددها 

ارس المرحلة االبتدائية بالمدينة المنورة بناء على وجهة نظر القائدات والمعلمات تعد تطبيق االستدامة في مد

متوسطة، كما يوجد ضعف في الوعي بأهمية التنمية المستدامة لدى القائدات والمعلمات، باإلضافة إلى وجود  

ت لتفعيل االستدامة تبني احتياج لتبني القيادة المدرسية لمفهوم االستدامة في المدارس، ومن نتائج المتطلبا

المناهج الدراسية و األنشطة الالصفية لمفهوم االستدامة، وأهمية عقد الشراكات مع القطاع الخاص 

والمؤسسات الحكومية، وضرورة تبني االستدامة كأحد األهداف في خطط إدارة التعليم لتفعيل االستدامة في 

 المدارس.

 :التعليق على الدراسات السابقة. 1.1

 وعالقتها بالدراسة الحالية فيما يأتي: ،كن اإلشارة إلى الجوانب التي تناولتها الدراسات السابقةيم

اعتمدت الدراسات في معظمها على المنهج الوصفي، واالستبانة كأداة لجمع المعلومات الضرورية، 

جتماعي تعمل على على أن وسائل التواصل اال (9402)العايدي والسيد،و (،9494اتفقت دراسة )المدني،كما 

زيادة مستوى الوعي بقضايا التنمية المستدامة بين مستخدميها، وتعمل ايًضا على تحقيق االستدامة، فيما 

( معهما حيث توصلت إلى وجود تأثير سلبي لوسائل التواصل 9402اختلفت دراسة )عباس وآخرون،

 االجتماعي على سلوك الطالب مقارنة بالجوانب اإليجابية.

 في قصوروجود  على (9405(، و)عزب ومرتجي،9494)الجهني والسيسي، دراسة لتتوصكما 

(، 9402وعي الطلبة بقضايا التنمية المستدامة، وأشارت دراسة )روغيان ونبريدا، ل القيادة المدرسية تنمية
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( على تأثير المدرسة على وعي الطلبة، ووجود ارتباط بين وعي الطلبة 9402و)سيتومورانغ وتاريجان،

 البيئي وممارستهم لحل المشاكل وتصرفهم اتجاهها. 

انخفاض الوعي ( إلى 9404(، و)صبابحة،9402حيث كشفت نتائج دراسة )سيتومورانغ وتاريجان،

ذكاء  درجة تحسينضرورة ي عليها، مما يدعو إلى وتأثير التطور التكنولوج لدى الطلبة بالقضايا البيئية

   لمستدامة.اتجاه قضايا التنمية ا طلبةالووعي 

إلى  (9402و)روغيان ونبريدا،  (،9494)الحازمي،(، و9494دراسة )الهويمل،كذلك أشارت 

ستغاللها بكفاءة ال وبرامج نشر المعلومات ة،يفي المناهج الدراس لمحتوى التعليميلالمدرسة وفير ضرورة ت

 .التنمية المستدامةجاه القضايا الطلبة ت وتصرفات على وعيفي البيئة التعليمية، مما ينعكس بدوره وفاعلية 

وقد أفادت الدراسات السابقة الدراسة الحالية في معرفة تأثير وسائل التواصل االجتماعي في تنمية 

وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة، وقد ساعدت الدراسات السابقة في صياغة أهداف 

فيما  ت،المنهج الذي سيتم تطبيقه، وكذلك تحديد أداة جمع البياناسهمت ايًضا في تحديد أوتساؤالت الدراسة، و

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها تركز بشكل كبير على متطلبات تفعيل القيادة 

، المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة

وسائل متطلبات تفعيل التي درست موضوع  -على حد علم الباحث-إلى ندرة الدراسات السعودية باإلضافة

وتم التأكد من ذلك عن طريق التواصل  ؛في تنمية وعي الطلبة بقضايا التنمية المستدامة تماعيالتواصل االج

 . المكتبة السعودية الرقميةبيانات دار المنظومة، والمنهل، واعدة الملك فهد الوطنية، والبحث في قواعد مع ق

 دراسةال يةمنهج .1

الذي يهدف إلى جمع معلومات وحقائق الدراسة المنهج الوصفي  أتبعت منهج الدراسة:. 1.1

 (.9404،خيص ظاهرة البحث )السامرائيلوصف وتش

مدارس في  أعضاء القيادة المدرسيةالدراسة من  وعينة مجتمع تكون :ةالدراس وعينة مجتمع. 1.1

الذي يوضح  0بحسب جدول(، 55) مالبالغ عدده في محافظة المجاردة )بنين، وبنات( ة الثانوية العامةالمرحل

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيراتها: النوع، المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة.

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية (1جدول )

 النسبة التكرار المتغيرات

 

 نوعال

 %54.2 92 ذكر

 %42.4 95 أنثى

 

 المسمى الوظيفي

 %44.4 02 قائد/ة مدرسة

 %95.2 04 وكيل/ة مدرسة

مرشد/ة 

 الطالبي/ة

99 44.2% 
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 عدد سنوات الخبرة

 

 5أقل من 

 سنوات

2 02.2% 

 04إلى  5بين 

 سنوات

2 02.2% 

 04أكثر من 

 سنوات

42 22.2% 

 54 المجموع

ويالحظ  لصالح الذكور. %54.2 تها الكبرىنسبعينة الدراسة كانت  ( أن0)يتضح من الجدول رقم 

، يليهم قائدي المدارس بنسبة %44.2بنسبة مرشد/ة الطالبي/ة عينة الدراسة كانت من ل النسبة الكبرىأن 

 ، مما يدل على أن غالبية عينة الدراسة%95.2بنسبة بلغت وكيل/ة مدرسة ، فيما جاءت النسبة األقل 44.4%

طبيعة المرحلة في المدرسة على علم ب أعضاء القيادة، حيث يعدون أكثر الطالبي/ةة مرشد/كانت من 

 . العمرية

  الدراسة:أداة . 1.1

لثانوية المرحلة ل أعضاء القيادة المدرسية لجمع البيانات من االستبانة كأداة لدراسة الحاليةا استخدمت

المدرسية لوسائل التواصل  القيادة عرف على متطلبات تفعيلوذلك للت ،محافظة المجاردةبمدارس  العامة

 .المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة طلبةاالجتماعي في تنمية وعي 

من ثم االستفادة من تم كتابة الفقرات الفرعية لكل محور، و لالستبانة بعد تحديد المحاور الرئيسية

( فقرة موزعة 92)وقد تضمنت االستبانة في صورتها األولية الدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع، 

 ( فقرة موزعة على المحاور التالية:99وبعد التحكيم تكونت من )على محاور االستبانة الثالثة، 

  :يحتوي على البيانات الشخصية والمسميات الوظيفية لألفراد المستجيبين، القسم األول

 وعدد سنوات الخبرة.ويتضمن: النوع، والمسميات الوظيفية، 

  تفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في لالقسم الثاني: المتطلبات اإلدارية

 تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة.

  القسم الثالث: المتطلبات الفنية لتفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في

 لبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة.تنمية وعي ط

  القسم الرابع: المتطلبات التربوية لتفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في

 تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة.

موافق، محايد، غير  كذلك تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي على النحو التالي: )موافق بشدة،

 .موافق، غير موافق إطالقًا(
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 التحقق من صدق االستبانة وثباتها:. 1.1.1

تم التأكد من الصدق الظاهري لألداة المستخدمة )االستبانة( عن طريق  الصدق الظاهري:. 0

األمير وجامعة  ،وجامعة الملك خالد ،جامعة طيبةعرضها على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس ب

حيث  جاردةالم محافظة تعليم ومكتبعسير، إدارة تعليم محايل كاترة دعدد من و (،2وقد بلغ عددهم ) ،مقرن

في االستبانة من حيث وضوح الفقرات ومالئمتها ألهداف  ومقترحاتهم آرائهم تأخذ وقد، (5بلغ عددهم )

 تها النهائية.تم إخراج االستبانة بصورالدراسة، وإبداء المالحظات، وعلى أثرها 

ستبانة وذلك باحتساب معامل تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالصدق االتساق الداخلي: . 9

عدل كل محور من معامل ارتباط مفقرة من الفقرات بمعدل المحور الخاص بها، وكذلك لكل االرتباط 

 5و 4و 4و 9في جداول  داخليوقد جاءت نتائج حساب االتساق البمعدل إجمالي الفقرات، المحاور الثالثة 

 التالي:ك

 فقرات المحور األول بمعدل المحور( معامل ارتباط بيرسون 1جدول )

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة المحور

 األول

 

 

 

0 4.24** 5 4.29** 

9 4.25** 2 4.25** 

4 4.22* 2 4.25** 

4 4.22*   

 4.40** دال عند مستوى 

 4.45ال عند مستوى *د

يتضح من الجدول السابق بأن جميع معامالت االرتباط بين الفقرة وبين المحور الخاص بها، تدل 

 ( وعليه تم إبقاء جميع الفقرات.4.45( و )4.40على أنها دالة إحصائيًا عند المستوى )

 لفقرات المحور الثاني بمعدل المحور( معامل ارتباط بيرسون 1جدول )

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة المحور

 الثاني

 

 

 

0 4.22** 5 4.25** 

9 4.29** 2 4.24** 

4 4.22** 2 4.22** 

4 4.25**   

 4.40** دال عند مستوى 
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يتبين من الجدول أعاله بأن جميع معامالت االرتباط بين الفقرة وبين المحور الخاص بها، دالة 

 (، وعليه تم إبقاء جميع الفقرات.4.40د المستوى )إحصائيًا عن

 ( معامل ارتباط بيرسون لفقرات المحور الثالث بمعدل المحور1جدول )

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة المحور

 الثالث

 

 

 

0 4.22** 5 4.22** 

9 4.22** 2 4.24** 

4 4.22** 2 4.25** 

4 4.22** 2 4.22** 

 4.40** دال عند مستوى 

يشير الجدول أعاله بأن جميع معامالت االرتباط بين الفقرة وبين المحور الخاص بها، دالة إحصائيًا 

 (، وعليه فقد تم إبقاء جميع الفقرات.4.40عند المستوى )

 مجموع الفقرات معدل المحورومحور  معدل كل( معامل ارتباط بيرسون 1جدول )

 االرتباطمعامل  رقم المحور

0 4.24** 

9 4.29** 

4 4.22** 

 4.40دال عند مستوى **

حور ومعدل مجموع الفقرات كاملة، م كللمعدل امالت االرتباط عم بأنالجدول السابق من  يتضح

 تم إبقاء جميع الفقرات. ولهذا (،4.40أنها دالة إحصائيًا عند المستوى )تدل على 

ألفا كرونباخ(، وقد طريق استخدام معامل ) ات االستبانة عن: تم التأكد من ثبمعامل ألفا كرونباخ

 كالتالي: 2في جدول درجات معامل الثبات لمحاور االستبانة  جاءت

 ( معامالت الثبات لمحاور االستبانة6جدول )

عدد  وراالمح

 الفقرات

معامل 

 الثبات

الجتماعي في األول: المتطلبات اإلدارية لتفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل ا

 تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة.

2 4.242 

 4.229 2الثاني: المتطلبات الفنية لتفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية 
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 وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة.

القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في  الثالث: المتطلبات التربوية لتفعيل

 تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة.

2 4.224 

 4.229 99 الدرجة الكلية لالستبانة

ستبانة تتراوح ما بين يالحظ بأن درجات معامل الثبات )ألفا( لمحاور اال( 2) من خالل جدول

ذات درجة مرتفعة من الثبات، كما بلغ محاور االستبانة م تدل على أن جميع وهي قي (،4.224و )( 4.242)

االستبانة يمكن الوثوق بها الستخدامها في تؤكد على أن (، وهي قيمة 4.245معامل الثبات العام لالستبانة )

 الدراسة.

 إجراءات الدراسة: .1.1

 أواًل: قامت الباحثة بمراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة.

 انيًا: إعداد أداة االستبانة وتحكيمها.ث

 من خالل الرابط التالي: google forms)من خالل نماذج جوجل ) ثالثًا: تطبيقها إلكتروني

 https://forms.gle/7weyywoz8YTgPLW29 

 .(SPSSباستخدام برنامج ) رابًعا: التحليل اإلحصائي

 خامًسا: تحليل النتائج.

 األساليب اإلحصائية:. 1.1

برنامج الحزمة حصائية بواسطة عدد من األساليب اإل استخدامتم الدراسة  لتحقيق أهداف 

  وفقًا لألساليب اإلحصائية التالية: ،(SPSSاإلحصائية الشهير للعلوم االجتماعية )

 غيرات الدراسة التي تلدراسة بالنسبة لموذلك لوصف خصائص عينة االتكرارات ، والنسب المئوية

 تم تحديدها.

 والستخدامها في حساب قيمة أفراد عينة الدراسة لكل  والمتوسطات الحسابية ،االنحرافات المعيارية

االستبانة وفقًا ألهمية كل فقرة داخل المحور الذي فقرة من فقرات محاور االستبانة، ومن ثم ترتيب فقرات 

 تنتمي إليه.

  بيرسون وذلك لفحص االتساق الداخلي بين كل فقرة من فقرات محاور االستبانة  رتباطامعامل

 ومتوسط المحور الذي يمثلها.

 .معامل ألفا كرونباخ وقد استخدم لحساب ثبات أداة الدراسة 

  اختبار ت لعينتين مستقلتين وقد استخدم في حساب الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة في

 .متغير النوع
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   حيث استخدم في حساب الفروق بين استجابات عينة الدراسة في متغير  حادي االتجاهأتحليل التباين

 .لمسمى الوظيفي وعدد سنوات الخبرةا

 ومناقشتها الدراسةنتائج . 1

يهدف هذا البحث إلى التعرف على متطلبات تفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في 

المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة في محافظة المجاردة، والتي تتكون من المتطلبات  تنمية وعي طلبة

الفنية، واإلدارية، والتربوية، وذلك من وجهة نظر القيادة المدرسية بمحافظة المجاردة، باإلضافة إلى الكشف 

وع، والمسمى الوظيفي، وعدد عن الفروق في استجابة عينة الدراسة على محاور البحث التي تعزى إلى الن

 سنوات الخبرة. 

 وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:

(، ويعد مؤشًرا لتصنيف 5( إلى )0استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي المتدرج من )

 أدناه ذلك: 2اإلجابات إلى خمس مستويات متساوية المدى على أفراد العينة، ويوضح جدول 

 مؤشرات التقدير بناًء على متوسط الفقرات 

طول  المتوسط الحسابي االستجابة

 الفترة

 درجة التقدير

 كبيرة 4.24 5إلى  4.94من  موافق بشدة

 4.22 4.02إلى  4.44من  موافق

 متوسطة 4.22 4.42إلى  9.24من  محايد

 قليلة 4.22 9.52إلى  0.24من  غير موافق

 4.22 0.22لى إ 0من  غير موافق إطالقًا

 

: لتفعيل القيادة المدرسية لوسائل  والتربوية ،والفنية ،السؤال األول: ما المتطلبات اإلداريةنتائج  أوالا

 التواصل االجتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة؟

حراف المعياري لكل نبي واالقامت الباحثة بحساب المتوسط الحسا األول السؤالهذا لإلجابة على 

عبارة من عبارات المحور األول )المتطلبات اإلدارية لتفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في 

 2دول رقم ج، وجاءت النتائج كما يوضحها تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة(

 :التالي
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 المعيارية لفقرات المحور األول افاتالحسابية واالنحر المتوسطات

االنحراف  المتوسط الفقرة الرقم

 المعياري

درجة 

 التقدير

ترتيب 

 الفقرة

إنشاء القيادة المدرسية موقع للمدرسة على  0

وسائل التواصل االجتماعي لعرض األنشطة 

الخاصة بالتوعية بقضايا التنمية المستدامة 

   ومناقشتها.

 0 كبيرة 4.22 4.54

صدر القيادة المدرسية تعليمات خاصة ت 9

بمشاركة الطلبة في األنشطة المدرسية حسب 

ميولهم وقدراتهم للتوعية بقضايا التنمية 

 المستدامة.

 9 كبيرة 4.24 4.59

، على 9444تعرض القيادة المدرسية رؤية  4

الطلبة لنشر الوعي بقضايا التنمية المستدامة 

 من خالل ملصقات إلكترونية.

 4 كبيرة 4.22 4.42

تستقبل القيادة المدرسية مقترحات الطلبة  4

للتوعية بقضايا التنمية المستدامة عبر وسائل 

 التواصل االجتماعي

 4 كبيرة 4.24 4.44

تنفذ القيادة المدرسية حملة إعالمية عبر  5

وسائل التواصل االجتماعي لتوعية المجتمع 

 بقضايا التنمية المستدامة.

 4 كبيرة 4.20 4.44

تعد القيادة المدرسية الطلبة للتعامل مع وسائل  2

التواصل االجتماعي للتعريف بقضايا التنمية 

 المستدامة

 5 كبيرة 4.22 4.42

توظف القيادة المدرسية وسائل التواصل  2

 االجتماعي للتوعية بقضايا التنمية المستدامة.

 5 كبيرة 4.24 4.42

 4.22 4.44 للمحور األولالكلي المتوسط 

 

لتفعيل القيادة المدرسية  اإلداريةلمتطلبات لأفراد عينة الدراسة إلى تقييم  2جدول تشير بيانات 

 ،لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة

http://www.ajrsp.com/


 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 م

 
  

  

 

   www.ajrsp.com                                                                                                              242  

ISSN: 2706-6495 

 

واصل االجتماعي لعرض إنشاء القيادة المدرسية موقع للمدرسة على وسائل الت)حيث جاءت الفقرات التالية  

تصدر القيادة المدرسية تعليمات خاصة  -األنشطة الخاصة بالتوعية بقضايا التنمية المستدامة ومناقشتها

عرض ت -بمشاركة الطلبة في األنشطة المدرسية حسب ميولهم وقدراتهم للتوعية بقضايا التنمية المستدامة

لوعي بقضايا التنمية المستدامة من خالل ملصقات على الطلبة لنشر ا ،9444القيادة المدرسية رؤية 

تستقبل القيادة المدرسية مقترحات الطلبة للتوعية بقضايا التنمية المستدامة عبر وسائل التواصل  -إلكترونية

تنفذ القيادة المدرسية حملة إعالمية عبر وسائل التواصل االجتماعي لتوعية المجتمع بقضايا  -االجتماعي

تعد القيادة المدرسية الطلبة للتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي للتعريف بقضايا التنمية  -امةالتنمية المستد

( بدرجة توظف القيادة المدرسية وسائل التواصل االجتماعي للتوعية بقضايا التنمية المستدامة -المستدامة

فيما جاء ، التوالي على( 4.42، 4.42، 4.44، 4.44، 4.42، 4.59 ،4.54) ةحسابي اتبمتوسط كبيرة

لمتطلبات اإلدارية لتفعيل ا في تحديد ةكبير درجة يشير إلى(، وهو ما 4.44)المتوسط العام للمحور األول 

، القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة

لقيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي طلبة ويتضح بأن أعلى الجوانب عالقة بتفعيل ا

المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة كانت في إنشاء القيادة المدرسية موقع للمدرسة على وسائل 

 .التواصل االجتماعي لعرض األنشطة الخاصة بالتوعية بقضايا التنمية المستدامة ومناقشتها

ساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة من عبارات المحور قامت الباحثة بح قد

المتطلبات التربوية لتفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة ) الثالث

  التالي: دولجال تبين في(، وجاءت النتائج كما الثانوية بقضايا التنمية المستدامة

 الثالثالحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور  المتوسطات

االنحراف  المتوسط الفقرة الرقم

 المعياري

درجة 

 التقدير

ترتيب 

 الفقرة

توعي القيادة المدرسية الطلبة باألسلوب التربوي  0

 عند التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي.  

 0 كبيرة 4.24 4.42

بة بأهمية المحافظة توعي القيادة المدرسية الطل 9

 على أجهزة التعلم اإللكترونية المدرسية.

 9 كبيرة 4.22 4.44

تقّوم القيادة المدرسية استخدام الطلبة لوسائل  4

التواصل االجتماعي للتوعية بقضايا التنمية 

 المستدامة.

 4 كبيرة 4.20 4.44

تزود القيادة المدرسية الطلبة بمهارات البحث  4

المستدامة من خالل وسائل  عن قضايا التنمية

 التواصل االجتماعي.

 4 كبيرة 4.22 4.40
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توثق القيادة المدرسية التجارب العلمية  5

والمشاريع المدرسية التي تتضمن التوعية 

بقضايا التنمية المستدامة في وسائل التواصل 

 االجتماعي.

 5 كبيرة 4.22 4.92

ى تساعد القيادة المدرسية في تدريب الطلبة عل 2

إنتاج الوسائط التعليمية المتعددة للتوعية بقضايا 

التنمية المستدامة ورفعها على وسائل التواصل 

 االجتماعي.

 2 كبيرة  4.24 4.92

تقدم القيادة المدرسية دروس نموذجية للطلبة  2

على وسائل التواصل االجتماعي للتوعية بقضايا 

 التنمية المستدامة.

 2 كبيرة 4.22 4.94

القيادة المدرسية الطلبة بأنشطة للبحث عن تكلف  2

مقاطع فيديو بيئية للتوعية بقضايا التنمية 

 المستدامة وكتابة تقرير عنها.

 2 كبيرة 4.22 4.05

 4.25 4.44 لثالثللمحور ا الكليالمتوسط 

ية للمتطلبات التربوية لتفعيل القيادة المدرستقييم أفراد عينة الدراسة  04جدول بيانات  من يتضح

الفقرات  فقد أتت، لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة

توعي  -توعي القيادة المدرسية الطلبة باألسلوب التربوي عند التعامل مع وسائل التواصل االجتماعيالتالية )

تقّوم القيادة المدرسية  -لتعلم اإللكترونية المدرسيةالقيادة المدرسية الطلبة بأهمية المحافظة على أجهزة ا

تزود القيادة المدرسية الطلبة  -استخدام الطلبة لوسائل التواصل االجتماعي للتوعية بقضايا التنمية المستدامة

توثق القيادة المدرسية  -بمهارات البحث عن قضايا التنمية المستدامة من خالل وسائل التواصل االجتماعي

ب العلمية والمشاريع المدرسية التي تتضمن التوعية بقضايا التنمية المستدامة في وسائل التواصل التجار

تساعد القيادة المدرسية في تدريب الطلبة على إنتاج الوسائط التعليمية المتعددة للتوعية بقضايا  -االجتماعي

دة المدرسية دروس نموذجية للطلبة على تقدم القيا -التنمية المستدامة ورفعها على وسائل التواصل االجتماعي

 .وسائل التواصل االجتماعي للتوعية بقضايا التنمية المستدامة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة في : الثانيالسؤال : نتائج ثانياا

ة لوسائل التواصل االجتماعي في لتفعيل القيادة المدرسي ، والفنية، والتربويةتحديد المتطلبات اإلدارية

تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة، والتي تعزى إلى النوع، وعدد سنوات 

 الخبرة، والمسمى الوظيفي؟
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تم استخدام اختبار ت لعينتين فيما يتعلق بتحديد المتطلبات اإلدارية  ثانيولإلجابة على السؤال ال

داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير النوع، وقد جاءت النتائج مستقلتين للكشف عن 

 التالي: 00موضح في جدول  كما هو

( نتائج اختبار ت لعينتين مستقلتين لتحديد داللة الفروق في استجابات عينة الدراسة في تحديد 11جدول )

 وفقاا لمتغير النوعاإلدارية المتطلبات 

قيمة ت  المتوسط العينة مجموعةال المحور

لعينتين 

 مستقلتين

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

المتطلبات 

  داريةاإل

 4.242 59 4.422- 4.44 92 ذكر

 4.45 95 أنثى

(، بينما 4.44بلغ ) داريةيتضح بأن متوسط الذكور في محور المتطلبات اإل 00وبالنظر إلى جدول 

  داريةجاءت قيمة ت لمحور المتطلبات اإل(، وقد 4.45بلغ متوسط اإلناث )

(، وعليه نرفض 4.45(، ويعد غير دال إحصائيًا عند مستوى )4.242( بمستوى داللة )4.422-)

 .داريةالفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الذكور واإلناث في محور المتطلبات اإل

 

 خالصة النتائج والتوصيات والمقترحات .5

 الدراسة:خالصة . 1.1

تنمية على توظيفها في  نامما يحثوسهولة الوصول، باالنتشار تتميز وسائل التواصل االجتماعي 

، ومن هنا األمور التي ينبغي العناية بهاحدى إقضايا التنمية المستدامة  تمثلالوعي خاصة لدى الطلبة، و

 جتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة الثانويةيتجلى دور القيادة المدرسية في أهمية تفعيل وسائل التواصل اال

اإلدارية، والفنية،  تم تحديد عدد من المتطلباتذات العالقة  األدبياتوبعد مراجعة  بقضايا التنمية المستدامة،

على موافق حصلت  حدى المتطلبات اإلدارية التيإف، يهاعلاستجابات عينة الدراسة تفقت االتي ووالتربوية 

ومناقشة عرض  من جتماعي يسهلعلى وسائل التواصل االإنشاء القيادة المدرسية لموقع  أن بشدة تنص على

تجهيز المدرسة بأجهزة الحاسب  يةإلى أهم يؤدي مام التي تتعلق بقضايا التنمية المستدامة،األنشطة التوعوية 

 توعية الطلبة بقضايا التنمية المستدامة في  استخدامهوملحقاتها ال
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 :الدراسةإليها  انتهتتائج التي أهم الن. 1.1

أعضاء القيادة المدرسية أتفاق توصل إلى عدد من النتائج أبرزها: ا تم الهبعد تحليل البيانات ومعالجت

متطلبات تفعيل القيادة المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية على تحديد 

المتطلبات اإلدارية مرتبة تنازليًا كالتالي: وقد جاءت المحاور حافظة المجاردة، بقضايا التنمية المستدامة في م

توسط مالفنية بثم المتطلبات (، 4.44تربوية بمتوسط حسابي عام )لمتطلبات ال(، فا4.44بمتوسط حسابي عام )

 .(4.4حسابي عام )

ماعي في تنمية وعي طلبة لوسائل التواصل االجتمن أهم المتطلبات لتفعيل القيادة المدرسية كان و

إنشاء موقع خاص بالمدرسة على والمتمثلة في ، المتطلبات اإلدارية المرحلة الثانوية بقضايا التنمية المستدامة

نشطة بمشاركة الطلبة في األالقيادة المدرسية للتعليمات الخاصة ، وإصدار وسائل التواصل االجتماعي

التي تستعرض استخدام الملصقات اإللكترونية ، باإلضافة إلى تهمالعناية بمويلهم وقدرامن خالل  المدرسية

 .وإدراك التنمية المستدامة والقضايا المتصلة بهاعلى فهم  الطلبة ساعديس األمر الذي ،9444رؤية 

 القيادة المدرسية الطلبة باألسلوب التربوي عند التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي ةتوعيتعد 

الهدف  عناعي متواصل االجتلعند استخدام وسائل السهولة تشتت انتباه الطلبة ، تربويةمن المتطلبات ال

عدد وحساب عن طريق متابعة  ستخدام الطلبة لوسائل التواصل االجتماعيال المستمرم يتقووال، المراد تحقيقه

يا التنمية بقضا وعدد المنشورات والحسابات المختصة صل االجتماعي،بقائهم على وسائل التوا ساعات

   .التي يتابعها الطلبة المستدامة

وفير خدمة اإلنترنت بسرعات وت والت،والطا ،والمقاعدالمدرسة بأجهزة الحاسب اآللي، جهيز ن تأ

التنمية مفهوم والتعرف عن عن البحث  ،الطلبةو القيادة المدرسية يشجعو ،ية التوعيةيسر عملعالية ي

، مما يشير جتماعية واالقتصاديةللمشاكل البيئية واالالمبتكرة  الحلول إيجادو والقضايا المتصلة بها،المستدامة 

 .إلى أهميتها كمتطلب فني

، أو ذكور واإلناثبين ال ذات داللة إحصائية قوفرتوصل البحث إلى نتيجة مفادها عدم وجود كما 

متطلبات اإلدارية، والفنية، تحديدهم للفي  بين أعضاء القيادة المدرسيةوالمسمى الوظيفي  عدد سنوات الخبرة

تفعيل وسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية بقضايا  التي تساعد علىوالتربوية 

 .التنمية المستدامة في محافظة المجاردة

 التوصيات:. 1.1

 بما يأتي: توصي الدراسةفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها 
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المدرسية لوسائل التواصل االجتماعي في تنمية وعي الطلبة بقضايا التنمية توظيف القيادة ضرورة  .0

 المستدامة.

طلبة للتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي للتعريف بقضايا التنمية للإعداد القيادة المدرسية  .9

 المستدامة.

لطلبة في أهمية توفير طابعات متنوعة في قاعات مصادر التعلم ومعامل الحاسب اآللي لمساعدة ا .4

 تنمية وعيهم حول قضايا التنمية المستدامة.

تكليف القيادة المدرسية الطلبة بأنشطة للبحث عن مقاطع فيديو بيئية للتوعية بقضايا التنمية  .4

 المستدامة وكتابة تقرير عنها.

 تبعها في توعية الطلبة بقضايا التنمية المستدامة.تلية واضحة آل القيادة المدرسيةوضع  .5

 لمقترحات:ا. 1.1

وسائل التواصل االجتماعي في ل القيادة المدرسية مشكالت تفعيل إجراء دراسة بعنوان: " .0

 دارس".التنمية المستدامة لدى طلبة الم التوعية بقضايا

وسائل التواصل من  معلمي المرحلة الثانويةاستفادة  مدىإجراء دراسة بعنوان: " .9

  ".دامةالتنمية المست بقضايااالجتماعي في التعريف 

 المراجع. 6

مؤشراتها. المجموعة  -أبعادها -(. التنمية المستدامة مفهومها9402أبو النصر، مدحت، ومحمد، ياسمين. )

 العربية للتدريب والنشر.

(. دور موقع الفيسبوك في تناول قضايا التنمية: دراسة تحليلية. مجلة البحث العلمي في 9402) .المان ،أحمد

 .992-905 ،(02)4 ،اآلداب

(. مواقع التواصل االجتماعي: بين التصرفات المرفوضة واالخالقيات المرفوضة. 9402إسماعيل، علي. )

 دار التعليم الجامعي.

 األمم المتحدة.(. تقرير أهداف التنمية المستدامة. 9402المتحدة. )األمم 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentG

oalsReport2017_Arabic.pdf 

 (. التنمية االقتصادية والتنمية المستدامة. مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية.9404بدران، أحمد. )

(. دور مواقع التواصل االجتماعي في توعية الشباب المصري بقضايا التنمية 9402) .بريك، أيمن

 .924-954(، 04لعامة الشرق األوسط، )المستدامة: دراسة ميدانية. مجلة بحوث العالقات ا

 (. أوالدنا ووسائل التواصل االجتماعي. دار وجوه للنشر والتوزيع.9402) .عبد الكريمبكار، 
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 (. االقتصاد األخضر من النظري إلى التطبيق. مركز الكتاب األكاديمي.9494بكدي، فاطمة. )

مية المستدامة لتنمية الوعي البيئي لدى طفل (. فاعلية برنامج قائم على مبادئ التن9402بهجات، ريم. )

 .22-05(، 92)2الروضة. مجلة الطفولة والتربية،

(. التنمية المستدامة استغالل الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة. دار األسرة لإلعالم 9402الجبالي، حمزة. )

 ودار عالم الثقافة للنشر.

شاكل البيئية وأثر التنمية المستدامة. دار خالد الحياني للنشر (. األبعاد االقتصادية للم9402جالل، أحمد. )

 والتوزيع.

 (. السوشيال ميديا. دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع.9402جنيدي، مها. )

(. متطلبات تفعيل المدارس المستدامة بالمرحلة االبتدائية بالمدينة 9494) .والسيسي، أريج ،الجهني، بدرية

-042(،4)4نظر خبراء في مجال االستدامة. مجلة العلوم التربوية والنفسية، المنورة من وجهة 

094. 

يق التنمية المستدامة من وجهة نظر معلمات الدراسات (. درجة توافر متطلبات تطب9494الحازمي، منال. )

. 9444قيق رؤية المملكة العربية السعودية ثانوية في مدينة مكة المكرمة لتحالبالمرحلة  االجتماعية

 .492-425(، 994)مجلة القراءة والمعرفة، 

(. مسؤولية المدرسة في تنمية الوعي بحقوق اإلنسان في ضوء التربية اإلسالمية. 9402الحسين، أسعد. )

 .404-925(، 0)9العلوم التربوية، 

 ة.دار التربية الحديثاإلدارة الفعالة للتعليم الصفي المباشر وأونالين.  (.9405حمدان، محمد. )

(. مستوى الوعي بالتنمية المستدامة وعالقته بالتفكير الناقد لدى 9402) .والشامي، إيناس ،خالد، زينب

طالبات كلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر في ضوء التخصص الدراسي. مجلة التصميم 

 .022-054(، 4)2الدولية، 

الوعي البيئي المستدام والتوعية بقضايا (. دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر 9402) .دربال، سارة

 .445-929(،9)2التنمية المستدامة. مجلة العلوم اإلنسانية، 

(. محاضرات في مناهج البحث العلمي للدراسات اإلنسانية. دار الجنان للنشر 9404) .ةنبيه ،السامرائي

 والتوزيع.

التعلم وفق تصورات قادة المدراس (. دور القيادة المدرسية في تحسين نواتج 9494شراحيلي، جابر. )

 .945-904(، 002ومشرفيها. دراسات عربية في التربية وعلم النفس، )
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 داخل المجتمعات التحول الديمقراطي الغربي فيتأثير الفكر السياسي 

The Impact of Western Political thought on Democratic Transformation within Societies 

 

  عالونةد. عبد المجيد نايف أحمد  /الباحث

 فلسطين ،رام هللا، وباحث في مجال العلوم االجتماعية أستاذ علم االجتماع

 a_dr.abed@yahoo.comEmail:  

 

 :الملخص

الديمقراطي السياسي ي الخاص بعملية التحول االجتماعي وتطور الفكردراسة موضوع اللقد هدف هذا البحث إلى        

في اي  التحول الديمقراطي وجهات النظر المتباينة لدى المفكرين الغربيين الالزمة لعملية رؤيةإلى  باإلضافة، الليبرالي

وبدايات التحول الديمقراطي، عوامل التحول الديمقراطي، والمجتمع،  داخل ر الوجود الديمقراطي فيأثتوضيح و، مجتمع

لالزمة لتعزيز الوجود أدوات اإلصالح اولتحول الديمقراطي، عملية اعلى وجود ؤشرات الدالة بعض القيم والمو

متطلبات و، لتحول الديمقراطيعملية االالزمة ل األساسيةالعوامل إلى دراسة  باإلضافة، الفعلي في المجتمع الديمقراطي

 ، وميزات التحول الديمقراطييعمل بها يالت الديمقراطي الحقيقي في المجتمع، وأسس المجتمع الديمقراطي  الوجود

تمثلت أهم هذه البحث فقد  هذا أما فيما يتعلق بالنتائج المستخلصة من ،الُمطبقة مظاهر التحول الديمقراطي، والموجود

فكرية متنوعة وكثيرة خاصة بعملية التحول منظورات تبين وجود النتائج التي توصل اليها هذا البحث بكل مما يلي: 

جهات النظر الخاصة الديمقراطي في داخل المجتمعات بحسب كل مجتمع، كما ظهر وجود اختالفات جذرية ومتنوعة في و

تبين أنه يوجد تأثيرات إيجابية وكبيرة بعد تحقيق عملية التحول الديمقراطي بعملية التحول الديمقراطي في المجتمعات، كما 

ظهر أيضاً أن هنالك وفئات وطبقات وغيرها، و أفرادفائدة على الجميع من في المجتمع بحيث أن هذه التغيرات تعود بال

متطلبات ال بد من توافرها باإلضافة الى توافر العديد من القيم والمؤشرات اإليجابية التي تعود جذورها نتيجةً لتطبيق 

ل المجتمع، باإلضافة الى ذلك فقد النظام الديمقراطي من خالل أدوات اإلصالح الالزمة له وتعزيز هذا الوجود له في داخ

ظهر أن لعملية التحول الديمقراطي ميزات ومظاهر على المجتمع المطبق له بشكل إيجابي مقارنةً بغيرة. أما فيما يتعلق 

العمل على نشر أبحاث ومقاالت خاصة مقترحات مثلما يراها الباحث في هذا البحث فقد تمثلت بكل من: ضرورة بال

المتنوعة من مقروءة ومسموعة ومرئية بنشر  اإلعالمتحول الديمقراطي بشكل فعلي، وقيام وسائل عملية التوضيح ب

إيجابيات النظام الديمقراطي في المجتمع بطريقة موضوعية، وتشجيع المؤسسات التعليمية وبخاصة المدارس والجامعات 
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بشكل حقيقي وبما يعود بالفائدة على الجميع، على نشر الفكر الخاص بقيم ومؤشرات الوجود لعملية التحول الديمقراطي 

ول قيام األنظمة السياسية الحاكمة والقائمين عليها بتشجع عمل مؤسسات المجتمع المدني من اجل تعزيز قيم التحو

ضرورة العمل على االلتزام فاد من خاللها بأبتوصية خاصة  بحثهوقد أنهى الباحث  الديمقراطي حاضراً ومستقبالً.

هذا النظام فيه من  إقامةفي داخل المجتمع الذي ينوي الصحيح متطلبات الالزمة لعملية التحول الديمقراطي الو دواتاألب

 أجل النهوض به وبعملية التنمية الخاصة به مقارنة بالدول المتقدمة في العالم. 

 الالزمة، المتطلبات الحقيقية، المظاهر الموجودة.  التطور الديمقراطي: المؤشرات الظاهرة، األدوات الكلمات المفتاحية:

 

The Impact of Western Political thought on Democratic Transformation within Societies 

 

Abstract 

        This research aims to study the topic of intellectual development related to the process 

of liberal democratic social and political transformation, in addition to seeing the divergent 

views of Western thinkers necessary for the process of democratic transformation in any 

society, and to clarify the effect of the democratic presence within society, the factors of 

democratic transformation, and the beginnings of democratic transformation, Some of the 

values and indicators indicating the existence of the democratic transition process, and the 

reform tools necessary to strengthen the actual democratic presence in society, in addition to 

studying the basic factors necessary for the democratic transformation process, the 

requirements for a real democratic existence in society, the foundations of the democratic 

society in which it operates, the features of the existing democratic transformation, and the 

manifestations of The applied democratic transformation, As for the results extracted from 

this research, the most important findings of this research were represented by all of the 

following: It was found that there are various and many intellectual perspectives related to 

the process of democratic transformation within societies according to each society, 

and there are radical and diverse differences in the views of the process Democratic 

transition in societies, as it was found that there are positive and significant effects after 

achieving the process of democratic transformation in society, as these changes benefit 

everyone from individuals, groups, classes and others, and it also appeared that there are 

requirements that must be met,  
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In addition to the availability of many positive values and indicators. Which has its roots as a 

result of the application of the democratic system through the necessary reform tools and the 

strengthening of this presence within the society. In addition, the process of democratic 

transformation has appeared to have advantages and manifestations on the positively applied 

society compared to jealousy. As for the proposals, as seen by the researcher in this research, 

they were represented in: the need to publish research and articles on actually clarifying the 

process of democratization, and the various media, including print, audio and video, to 

publish the positives of the democratic system in society in an objective manner, and to 

encourage educational institutions, especially Schools and universities to spread the thought 

of the values and indicators of existence for the democratization process in a real way for the 

benefit of all, and for the ruling political regimes and those in charge of them to encourage 

the work of civil society institutions in order to promote the values of democratization, now 

and in the future. and the researcher has completed his research with a special 

recommendation in which he stated the need to work on adhering to the tools and 

requirements necessary for the correct democratic transformation process within the society 

in which he intends to establish this system in order to advance it and its own development 

process compared to the developed countries in the world. 

Keywords: democratic development: visible indicators, necessary tools, real requirements, 

existing aspects. 

 

 المقدمة: 

، لقد مرت الديمقراطية بالعديد من التطورات والحقب التاريخية الطويلة والمتميزة على نشأتها وتطورها واألخذ بها      

، إلى الديمقراطية التمثيلية اليوم كممثلون عن الشعب، إلى التشاركية المباشرة عند اليونان االنتقال من الديمقراطيةفمن 

 الديمقراطية الليبرالية "األحزاب"،

إلى الديمقراطية الشعبية الشيوعية، فهذا يُعتبر وصف من حيث مراحل تطبيق النظام الديمقراطي وفقاً لتطوراته الجارية  

الموجود في داخل  عليه منذ القدم وحتى الوقت الحاضر، لذلك فتُعتبر الديمقراطية هي نوعاً من أنواع الحكم السياسي

رب أو من أنساق الحكم الشائعة، لذلك فالواجب دراسته هو معرفة مدى قُ  ، أو هي صورة عن بعضالمجتمع الُمطبق لها

 ،عد األنظمة الحاكمة من نسق الحكم الديمقراطي الفعلي والصحيح وذلك حتى تصبح حالة ممثلة لذلك النظام في الوجودبُ 

 . لمياً ى هذه المنظومة المنتشرة عالذلك فكان للفالسفة والمفكرين نصيباً كبيراً في التنظير عل
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ال تتوافر في معظم أنحاء العالم، وفي أحسن  أن الظروف األكثر مالئمة لتطوير الديمقراطية وصيانتها كما تبين     

يمكن أن  الديمقراطية على النمط األمريكي وكما يعتبر البعض فإن هناك شك في أن األحوال، فإنها موجودة وجوداً ضعيفاً،

أن الشعب هو صاحب السيادة في النظام الديمقراطي حيث هي  اعتُبرلذلك فلقد ( 41ص ، م4991، علوش ناجي، )ّصدرتُ 

كما أن  (114ص  م،4991، دالأ. روبرت. ) .في المجتمع سياسةناحية الالتي تقوم بصيغ كافة القرارات الهامة المتعلقة بال

، وإنما هي اختيار قادة يتمتعون في الماضي البعيد كما حصل في أثينا لُمثلى للشعب ليست القيام بالحكم فقطالوظيفة ا

وأن القبول بالمصالح المشروعة لألقلية واألكثرية يتطلب  ،بالكفاءة ليقوموا بمهمة القيام بوظيفة الحكم الشامل للجميع

: إيمان الجميع ، والذي يعنيدال ." عند روبرتأما فيما يتعلق بمبدأ "المساواة الفاعلتحقيق الموازنة بين هذه المصالح. 

في عملية الحكم ، فالجميع أكفاء تماماً للمشاركة يجوز عدم تفضيل أحدهم على اآلخر بحيث انه ال ،بأن كافة األفراد مؤهلين

، لذلك فعند إيمان هذه المجموعة وهي ين للمساهمة في عملية صنع القرار، ويعني بأن جميع األفراد مؤهلعلى قدم المساواة

 14دال، مرجع سابق، ص ص أ. روبرت. ) ما بالديمقراطية فعندها يسهل تطبيق نظام ديمقراطي حاكم،الجمهور في دولة 

على الفكرة التي تنادي بأن للشعوب حقاً مميزة ولقد ساعدت الثورتان األمريكية والفرنسية على إضفاء شرعية ( 46  -

 (27 صدال، مرجع سابق، أ. روبرت. ) في مختلف دول العالم. الجائرةطبيعياً في اإلطاحة بأنظمة الحكم 

الصحيحة، هو  واالنتخاباتحقق حكومته معايير المساهمة الفاعلة فيه، والمساواة في التصويت كما أن أي تجمع تُ       

شعبية تجمع يحكم نفسه بموجب عملية ديمقراطية وذلك ضمن ذلك المدى المحدود. كما أن إمكانية التفويض من قبل فئات 

 ، وهذا ما ال يعتبره جان جاك روسو صحيحاً بشكل تام،ومتوليين ألمورهم يُعتبر من األسس الديمقراطية لمسئولين

بشمولية أوسع من روسو فيما يتعلق  ،عتبر نظرة دالفلذلك تُ  (491 – 496ص ص  دال، مرجع سابق،أ. روبرت. )

 ور. القرارات الملزمة ألمور الجمه التخاذبتفويض الشعب لفئات نائبة عنه 

كما تبين أن القواعد التنظيمية تشتق نصوصها ومادتها األساسية من الطبيعة العامة لإلجراءات البرلمانية وليس من         

بحيث أن االلتزام بتطبيق  (42 ، صم7661، ثالث وآخرون ...هنري. إم. روبرت ال) الظروف التي تحكم تجمعاً معيناً،

المساعدة في تحقيق الهدف، وفقاً للسقف المسموح به في النظام والذي ال يجوز  النظام بشكل صحيح يعمل أساساً على

 . تبعاً لمصلحة الجميع تجاوزه

 

 أهداف البحث: 

 تتمثل أهداف هذا البحث بكل مما يلي: 

 ة بعملية التحول الديمقراطي في داخل المجتمعات.تطور الفكري الخاصال توضيح منظورات – 4

 الالزمة لعملية التحول الديمقراطي في اي مجتمع.المتباينة  وجهات النظر االطالع على – 7

أدوات اإلصالح الالزمة لوجود وؤشرات القيم والموالالزمة والبدايات المطلوبة عوامل الور الوجود أث معرفة – 3

 وتعزيز التحول الديمقراطي الفعلي في المجتمع.
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 الحقيقي واألسس الواجب توافرها في المجتمع وميزات الوجودومتطلبات  األساسيةالعوامل  تحديد وتصنيف – 1

 في المجتمعات. ومظاهر التحول الديمقراطي

 

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية هذا البحث في المساهمة العلمية والعملية بكل مما يلي: 

 .ة الالزمة لعملية التحول الديمقراطي في المجتمعالفكري منظوراتالتوضيح المساهمة في  – 4

 مجتمع.ال في التحول الديمقراطي المتنوعة للمساهمة في اإلسراع بعملية وجهات النظرتوفير المزيد من  – 7

القيم والمتمثلة بيمقراطي في المجتمعات بشكل صحيح، العائدة عند تطبيق النظام الدالوجود  اتريثتأ استعراض – 3

 اإليجابية والتي تعود بالفائدة على مختلف الفئات. أدوات اإلصالحووالمؤشرات 

متطلبات واالسس الفعلية عند تطبيق النظام الديمقراطي وما يعود بذلك على المجتمع من مظاهر العوامل والمعرفة  – 1

 وميزات نافعة على الجميع دون استثناء. 

 

 تطور الفكر السياسي الديمقراطي الليبرالي:  - 2

وذلك بعد اكتشاف القارة  الخامس عشر الميالدي لقد بدأ تطور الفكر السياسي الديمقراطي الليبرالي في فترة القرن       

عنيف بين الطبقة البرجوازية صدام ، حيث أدى ذلك إلى في العالم األمريكية بشمالها وجنوبها وتوسع التجارة العالمية الحقاً 

في معظم دول أوروبا الميالدي بداية القرن السادس عشر  تدول أوروبا وشهد النامية وبين سلطات اإلقطاع خاصةً في

، )موسى إبراهيم طلقة، ولم تمضي فترة بسيطة حتى أصبحت هي السائدة في كل مكان هناك تقريباً،لكية المُ الغربية نمط المُ 

ضاهي أفكار بعدها  تُ أخذت تلك األفكار  ) * ( ،عندها ومع تطور الظهور للفكر السياسي والليبرالي(  44م، ص 4991

فيها فترة  امتازتأفالطون وأرسطو في العصور القديمة، حيث ظل ذلك في تطور مستمر حتى العصور الالحقة لها والتي 

العصور الحديثة بمرحلة مميزة، بحيث لمعت فيها أسماء مفكرين كبار مثل ميكافيلي وبودان وهوبس ولوك ومونتسكيو 

حيث كان لهم إسهامات كثيرة فيما يتعلق  م،4279هذا منذ بداية القرن السادس عشر الميالدي وحتى عام  وكان ،وروسو

م حاسمة فيما 4717م  إلى سنة 4279رة والممتدة تحديداً من سنة لقد كانت الستون سنة المذكو بالديمقراطية وتطورها.

ثيرت خاللها أغلبية القضايا األساسية في العالم برى التي أُ يتعلق بذلك التطور، كونها سنوات توصف بمرحلة االنتقال الك

المعاصر، ففيها اختلط الفكر السياسي بالفكر االجتماعي واالقتصادي والثقافي والتعليمي وغيره والذي جابه في النهاية نمو 

 الثورة الصناعية التي حولت ظروف العمل اإلنساني إلى ظروف أفضل، 

                                                 
 Political Thought:  الفكر السياسي ) * (

هو : ))أحد أشكال األعمال الفكرية حول وضع اإلنسان في المجتمع، والذي ساهم بقوة في صنع الحضارات، فهو ينسق           

ويربط بين األفكار التي لم يكن بإمكان العقل، إال أن يكونها عن الظاهرة األساسية والجذابة التي تسمى بالسلطة، والتي وصفت، 

رغم من رؤية  الغالبية ))أن تاريخ الفكر السياسي لم يبدأ حقيقة، إال في إطار المدينة صراحة أو ضمناً، بالسياسة((، على ال

 (.7"الدولة" في اليونان القديم(( )المصدر: موسى إبراهيم، مرجع سابق، ص 
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، والفكرة القومية التي ولدت في ظل الثورة الفرنسية في انت تتلمس طريقها وتبحث عن ذاتهاك فالفكرة االشتراكية التي

ية القائمة على أساس الماضي والتي لم تكن أقل تردداً بالنسبة إلى وجهتها، بقيتا في ظل نسبي بالمقارنة مع تقدم الديمقراط

 م، وسنة4941لتسارع األيديولوجي بين سنة فلقد سيطر ا وذلك بعد أن أخذت السياسة في التحديث الحقاً،الليبرالية، 

فبعد أن تأصلت فلسفة حقوق   ( 46 –  7موسى إبراهيم، مرجع سابق، ص ص ، )م على الفكر السياسي الليبرالي4911

في  اإلنسان في الثقافة الغربية الناتجة عن تطور الفكر الغربي منذ نهاية العصر الوسيط وعصر النهضة وأصبحت أساسية

أو اإلعالن الفرنسي في  م4224مريكي لحقوق اإلنسان في سنة عصر الثورة الديمقراطية البرجوازية المتمثلة باإلعالن األ

شكل األساس الرئيسي ، والتي بعدها حصل انطالقة لحرية الفرد وصون حقوقه وأصبحت هذه العناصر تُ م4279عام 

قاس حرية الدولة جتمع المدني في ظل الدولة الموجودة وأصبحت تُ للنهج الديمقراطي القائم على تحقيق مؤسسات الم

والمجتمع بمقدار حرية الفرد وذلك بعد أن عمل الفالسفة الغربيين في أوروبا في القرن الثامن عشر الميالدي على نوعين 

 مل على بقية حقوق اإلنسان وهذان الحقان هما: تمن الحقوق تش

م، 4971، ين إبراهيمسعد الد) ارة هنا إلى أن حرية الوطن شرط لحرية المواطن.الحق في الحرية، وال بد من اإلش .4

 (433ص 

 (731 – 733م، ص ص  7667، )محمد عابد الجابري وآخرون ... الحق في المساواة للجميع أمام القانون. .7

العشرين وخبرة الصعود األمريكي في القرن  التاسع عشر الميالديإن خبرة الصعود البريطاني واألوروبي في القرن       

وخبرة التراجع العثماني في القرن التاسع عشر وتفككه فيما بعد وتراجع وتفكك االتحاد السوفيتي في أواخر القرن  الميالدي

الثورة بحيث  عمل ذلك كله على بروز السياسة الدولية الحديثة، باإلضافة إلى التطور التكنولوجي المتمثل في  العشرين،

كان له األثر الكبير على التطور في حياة المجتمعات من  بحيث أن ذلكالصناعية األخيرة المعتمدة على  "المعلوماتية"، 

تعلقة باألنظمة السياسية الحاكمة ونوعيتها والتي أصبحت قائمة على الفكر السياسي نواحي عديدة وخاصةً من النواحي المُ 

 ،رن العشرين ثالثة حروب عالمية منها الحرب الباردة كحرب عالمية ثالثةلقد شهد القفالليبرالي الحر. 

ما يتعلق بالنواحي الدولية في فيالعشرين زيادة في عدد الدول، أما القرن إضافة إلى ذلك فقد شهد القرن التاسع عشر و 

 نقلة نوعية، القرن التاسع عشر فقد شهد التنوع في األبنية الدولية

حيث وصف بأنه متعدد اإلقطاع على خالف القرن العشرين الذي وصف بالثنائية القطبية إلى وجود بنياناً دولياً ذات صفة  

م برئاسة الواليات المتحدة 4994شرين نتيجة للتحوالت في سنة حادية قطبية تمثل ذلك في بداية القرن الواحد والعأُ 

حادي الجانب في التوسع عسكرياً من أجل تحقيق الرغم من سعي القطب األُ  األمريكية والدول الصناعية الرأسمالية على

المنافية في ذلك للدعوة إلى التحول الديمقراطي المنشود من  (474  - 471م، ص ص 7661، )محمد السيد سليم أهدافه

يرورات تاريخية مختلفة أي صأ بقبل البعض بطريقة واعية وفعلية، أما فيما يتعلق بنشوء النظام النيابي في بريطانيا فقد نش

 (432م، ص 4994، عبيخالد ال) بعد ذلك النشوء كان ثمرة تطور تاريخي في حياة بريطانيا إلى الوقت الحاضر.

كما أن ردة الفعل وظهورها فيما بعد من قبل الطبقة العاملة في نهاية القرن التاسع عشر ضد الطبقة البرجوازية       

 أسهمت في تشكيل بعض النظم الشيوعية مثل االتحاد السوفيتي والصين وغيرها، 
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شكالن سبباً أساسياً في ل وأصبحا يُ وأن زيادة حجم الطبقة العاملة وزيادة حجم اإلنتاج أدياه إلى زيادة حجم رأس الما

إذاً يظهر أن العالقة طردية بين زيادة العمال واإلنتاج ورأس المال  مواجهة أصحاب رؤوس األموال لوعي الطبقة العاملة.

يد وهذا ما أسهم في النهاية من تركيز رؤوس األموال بأيدي قلة من الناس وأدى ذلك بالتالي إلى عملية النظام العالمي الجد

وذلك في مواجهة  المتمثل بالعولمة الجديدة. كما أن قيام الطبقة الوسطى التي حرصت على قيامها حكومات الدول الغربية

عملت على التقليل من الصدام بين الطبقتين وهما طبقتي العمال والبرجوازية، حيث تم ظهور  كر االشتراكي، والتيالف

م، 4997، )إسماعيل علي سعد ثينات القرن العشرين في مواجهة الشيوعية.الطبقة الوسطى بشكل جلي في عشرينات وثال

 (374ص  – 371ص ص 

إن مستقبل الديمقراطية الفعلية اليوم في أي دولة يتوقف على مسار تجربتها السياسية السابقة لها، وما أدت إليه تلك       

ومقدار األمن والتنمية السائدة فيها. كما يتوقف ذلك على حصلة في مجال المشاركة السياسية وحقوق اإلنسان التجربة من مُ 

، ، وعالقاتهما الداخلية وارتباطاتهما الخارجية ببعضها البعض مع الغيرلراهنة في كل من الدولة والمجتمعنوعية البنى ا

ر منظور أي أنه ال بد من العمل على رصد مدى تطبيق الديمقراطية ضمن إطا (2م، ص 7664، فة الكواريعلي خلي)

 فإنه ال بد من أن يتم ذلك، ،دال .عتبر حالة ديمقراطية فعلية "حقيقيةً" وكما يعتبر روبرتتاريخي وبدون ذلك ال يُ 

) فمن خالل خلط األصناف والفئات االجتماعية القديمة يمكن تفسير البولياركية  (394دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. )

بالقائمين على  ينتمثلالشعبية لمجتمع المواطنين بالخبرة التي يمتلكها األوصياء عليهم المُ على أنها عملية تطعيم السيادة  * (

 (117 صدال، مرجع سابق، أ. روبرت. ) الحكومات.

إن مستقبل الديمقراطية يتوقف في أية دولة على مسار تجربتها السياسية الموجودة سابقاً وحالياً، وما أدت إليه تلك       

 Human Rights وحقوق اإلنسان Political Participation حصلة في مجال المشاركة السياسية للجميعالتجربة من مُ 

. كما أن االنتقال إلى الديمقراطية بشكل صحيح هو الشرط الالزم لبدء عملية Development والتنمية Security واألمن

لكثرة من أبناء الشعب تدريجياً مصادر المشاركة السياسية التحول الديمقراطي، ولكنه ليس شرطاً كافياً لذلك، حتى تمتلك ا

الممارسة الديمقراطية عندها، أما عملية التحول الديمقراطي فهي تختلف عما سبق كونها  بذلك ، وتستقرلفعالة ووسائلهاا

إذاً فالمطلوب هو  مع.عملية تاريخية تتطلب شروطاً أكثر وأكبر من شروط االنتقال إلى الديمقراطية في داخل الدولة والمجت

العادية  Citizenship والمواطنة  Rights والحقوق المختلفة Service Freedoms توسيع دائرة الحريات المتعددة

انتماءاتهم  ، على اختالف And Individuals ولألفراد  Public Opinion الصحيحة والتي تسمح للرأي العام

  – 126م، ص ص 7661، )انتوني غدنز ستقبل،نظم في المُ ر والمُ كير الجماعي الحُ ، بالمشاركة في التفومستوياتهم الثقافية

م،  7664سمير شمس،) قال أن ما يحكم هي األحداث واألفكار والتاريخ وليس الطبقات والنخب الموجودة.لذلك فيُ (  123

 (762ص 

                                                 
ذا ما تم البولياركية: ))نظام الحكم المتعدد الحر((، ))يمثل نظاماً ذا مجموعة فريدة من المؤسسات السياسية التي إ ) * (

 .(799 سابق، صدال، مرجع أ. روبرت. ، )المصدر: النظر إليها مجتمعة فإنها تتميز على بقية أنظمة الحكم((
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)الشمولي /  بعملية االنتقال من الحكم السلطوي غالباً  يكون الديمقراطيالتحول أما عوامل التحول الديمقراطي فإن       

على شرعية المؤسسات السياسية واالنتخابات  لك يعتمد على اختيار الشعب بناءالى الحكم الديمقراطي كون ذ (القمعي

والقوانين  Constitution كبديل عن حكم الفرد وانتهاك الدستور ، وذلكالحقيقية النزيهة كطريقة للوصول للحكم

تباينة في كما ال بد من الذكر أن هناك أسباب رئيسيه تؤدي الى التحول الديمقراطي وقيمه المختلفة والمُ .  Laws الصحيحة

 ( 7، ص م4999 صدقي عابدين، سليم والسيدمحمد السيد ) هي: األسبابالكثير من المجتمعات وهذه 

 . نابعة من داخل المجتمع، مثل حالة الهند أسباب - 4

حتى وأن حدث لذلك تقبل فيما بعد،  مثل اليابان بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، مفروضة من الخارج أسباب - 2

، للمجتمعم الكثير بدراسة تاريخية نما يهتظر الى المجتمع فقط بصورة آنية وإنال يُ  ألنه أساسهنه يظل مفروضاً من إال أ

 . ن االنعزال عنه مهما حصل من تطورفالسابق هو جزء من الحاضر وال يمك

، مثل رغبة بعض الدول في تلقي مساعدات من خارجها، خاصة اذا كانت بعض الدول تزيد في مساعداتها ذاتية أسباب - 3

   .ود الديمقراطي في الدولة الثانيةالممنوحة للدولة المعنية فيها بسبب مدى الوج

 

 رؤية المفكرين الغربيين في التحول الديمقراطي:  – 0

، إال لزمةؤهل بشكل تام مسبقاً التخاذ جميع القرارات المُ ستحيل أن يكون الشعب يُ أنه من المُ  ،دال .يعتبر روبرت         

وضة من المفوأنه يجب معرفة الشعب بتحديد المواضيع المهمة والمتطلبة لقرارات ملزمة للحكومة والنخبة القائمة عليها 

ولذلك  (494 – 491دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. ) ، فالشعب يغير ويبدل تلك النخبة،قبل الشعب ليس بشكل نهائي

، لذلك فال بد من أن يكون للبيئة التي يعيشها طقة ألخرى أحياناً في نفس البلدمنفإن الديمقراطية تختلف من بلد آلخر ومن 

 . نوعهاكات المختلفة مهما كان والحر المبادئاإلنسان أينما وجد من تأثير على اتجاهاته ودعمه لبعض فيها 

المستقر القائم على أساس الديمقراطية  بمعنى القائم على التعددية وهو الحكم على أن الحكم المتعدد ،ضح داللقد أو        

ظهر في سياق تاريخي شهد التوسع في المنافسة والمشاركة السياسية ألن ذلك يعمل عل كبح حدة الصراع يال بد له إال أن 

ة بعد أن تطورت ثقافته السياسية التنافسية بالتدريج عندها، وذلك بعد أن عملت أواصر الصداقة والعائلة والمصلحة والطبق

ولوجيا، وبعد أن دخلت العديد من الطبقات في النواحي السياسية، فعندها يكون من السهل العمل على تأهيل تلك يوااليد

( الذي أخذ في التطور بعد نظام )األمن الُمتبادل  dahlسماه أالطبقات للمنافسة السياسية، وعندها أيضاً يحدث شكل ما 

م والقوانين والتوجهات السلوكية والتي تُشكل بدورها أساساً لهذا النظام وهو االمن انحسار الصراع على اعتبار أن تلك القي

، لذلك فتكون الديمقراطية  قابلة لتوجد بين أفراد شريحة أو والتكيف والتسامح والثقة والكبح المتبادل القائم على التعاون

 (46 ص، م 4991، خرون ...آالري دايموند و) .طبقة صغيرة أكثر من وجودها في طبقات اجتماعية كبيرة ومتغايرةً 

على أساس ديمقراطي القائم النظام يعني ذلك كان ف( م4939 –م 4726بين ) دوفرجيه في الديمقراطية ما أما رأي        

 .تحول إلى نظام تكنوقراطيم 4939، ولكن ذلك النظام بعد سنة ليبرالي
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المتقدمة والمتطورة تتصف بنظم  المجتمعات السياسية في داخل الدولكما أن  (47 صسابق، ، مرجع ناجي علوش) 

لذلك فال بد من  (477إسماعيل علي سعد، مرجع سابق، ص ) سياسية معقدة أكثر من المجتمعات البسيطة في تركيبها،

بالشعب" يجب أن وجود الديمقراطية النيابية، خاصةً فيما يتعلق بتداول السلطة أو بحكم النخبة حيث أن "حكم الشعب 

 (421إسماعيل علي سعد، مرجع سابق، ص ) ستبدل بصيغة أخرى وهي "حكم الشعب بصفوة من الشعب".يُ 

لفعال (  فيعتبر  إحدى المعايير التي تدل على الغياب ا Huntingtonأما المفكر األمريكي صموئيل هنتنجتون )         

عدم وضع و، العامة ألغراض شخصية مثل الوساطة والمحسوبية األموال استغالل، المتمثل في للمؤسسات السياسية

في العمل خاصةً العمل  "اإلهمال اإلداري المؤسساتي"عدم الجدية واالهتمام بالعمل و، الرجل المناسب في المكان المناسب

لذلك يسعى كل فرد لتحقيق أغراض ومكاسب  ،الحكومي بسبب الشعور بعدم االنتماء الحقيقي لهذه الحكومة والمجتمع

منح القانون الحق لغير أهله مما يترتب على ذلك حرمان وشخصية على حساب مصلحة الجميع مثل انتهاك مبدأ المساواة 

هنتنجتون أيضا في الديمقراطية هنا   ويرى(  717ص  ، م 7664، ...بشير نافع وآخرون ) ،المستحقين للفائدة القانونية

ثالثة، كما أن نجاح الديمقراطية هو نجاحها حتى أن تغير الحزب  األحزاب السياسية كمؤسسات أبعادفيقول "إن لقوة 

، . )رفعت السعيد"ها مع الموجودة في الغربنمنها، كما أن المنادين بالديمقراطية يقارنو السياسي الحاكم ألن التغيير جزء

 (714 ص، م7661

، باإلضافة إلى والتخصص في كافة قطاعات المجتمع إلى زيادة التنوع من خالل دعوتهصموئيل هنتنجتون إن فكر       

توصيته بالعمل على عقلنة السلطة الحاكمة والعمل على بناء المؤسسات واألنظمة التي لها القدرة على التعامل مع وجود 

  ،تعمل على تأسيس الفكر الديمقراطي الضغوطات االجتماعية

كما دعا إلى زيادة المطالبة بالسياسة عن طريق المشاركة من قبل أكبر قطاع ممكن من المشاركة السياسية والعمل على 

(  426 – 449م، ص  7664محمد عبد هللا سليمان فالته، ) حتى يحدث هناك نوعاً من التطور في المجتمع، ،التحديث

السياسي على  االنخفاض في مستوى البنية للمؤسسات في داخل المجتمع هو سبب التخلف في النطاق حيث يظهر أن 

 (71سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص . )حسب تفسير هنتنجتون

تتصف بها الديمقراطية وهي الشكل الشرعي للديمقراطية  أنالتي يجب  األهميةيشير صمويل هنتنجتون الى كما       

يظل  أنصاحب القوة ال يمكن  أنجان جاك روسو في  أكده، وهذا ما النظم السياسية بصفة الشرعية لهاتتصف  أنبمعنى 

وكما يؤكد هنتنجتون الى الدور الهام  .يطيعه أنالحكم وواجب على الشعب يتولى  أنحول القوة الى حق في  إذا إالقوياً 

، كما ال بد من عية وعالقتها بالتحول الديمقراطيفيما يتعلق بالشر السياسية واأليديولوجياتالهوية القومية  لعبتهالذي 

الشرعية والتحول الديمقراطي التي تحاول بعض الدول استغالل اسم وهما هنا الى سوء العالقة بين القطبين  اإلشارة

النظم  هذهالذي يؤدي في النهاية الى تدهور  ، فذلك هوالشرعية عليها وتوهم الناس بذلك إلضفاءالديمقراطية عندها 

النظام كما  إنجازاتاللية لتلك المصطلحات الخاصة في تطبيقها والتي تُظهر عدم الشرعية من خالل غستالحاكمة اإل

 األداءوخاصةً اذا ضعف بالديمقراطية  الشرعية فيما يتعلق إضفاءفي  األساسييسميها هنتنجتون والتي اعتبرها المحك 
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، )عبد الغفار رشاد القصبي .التحول الديمقراطي أساساالقتصاد هو  أن، حيث يعتبر هنتنجتون مكقتصادي للنظام الحااال

 (49ص م، 7661

أن المجتمع العادل يجب أن يكون  اعتبروالذي  (، ق . م  312 – 172)أما أفالطون وهو فيلسوف أغريقي أيضاً         

أن العدالة في الدولة  فيؤكد أفالطون هنا على ظهور عدالة الحاكم من خالل توضيحه على، شريةمتوافقاً مع الطبيعة الب

أن أفالطون في  كما (19 – 17 ، صم4991، من المختصينمجموعة . )خاصاً جداً على عدالة من يتصرف تُلقي ضوء

سماه الملوك والفالسفة، من حيث العقل، الروح، الشهوة، وأ اإلنسانفي تقسيمه للمجتمع شبه وكتابه الجمهورية 

طبقة من مشار اليه تتحقق عن طريق قيام كل أن العدالة في الدولة ذات التقسيم ال أفالطون العسكريين، المنتجين، وأعتبر

الطبقات المشار اليها بوظيفتها بصورة صحيحة من خالل تأثرها بطبيعة النفس البشرية المسيطرة عليها الحكمة والشجاعة 

 (79 ص، م7663صالح الدين عبد الرحمن الدومة، . )أو الشهوة

من أستاذه سقراط، ومن فكرته التي تقول "أن الفضيلة هي  استقاهاجمهورية وفكرته األساسية في قيام ال أفالطونإن         

" وأفالطون حيث يتحدث عن الفضيلة في الدولة والمجتمع فإنما يقصد حياة أفضل لإلنسان وللمجتمع بكافة أفراده المعرفة

ستخدام المنطق الصحيح، والفضيلة طريق الدراسة والتحصيل واوفئاته، وهو يعتقد أنها حقيقة واقعة يصل إليها المرء عن 

معيشته، أو يرقى بها مجتمعه ككل ولكنها غاية في ذاتها من حيث عنده ليست وسيلة يتمكن بها الفرد من رفع مستوى 

وبإن يّحمل أفالطون تلك المسؤولية ألصحاب العلم والفلسفة ، صحيحبشكل الوجود، وبدونها ال يقوم مجتمع سياسي 

بينهم حتى  كما بحث أفالطون بضرورة تعاون األفراد فيما ي.غاية كل مجتمع سياس اعتبرهالتحقيق تلك الفضيلة والتي 

تتحقق النتيجة الالزمة إلشباع الحاجات البشرية التي تُشكل فيما بعد الجماعات الموجودة وبالتالي تُعتبر األساس ألي دولةً، 

، بحيث تقوم نظريته على أساس اقتصادي تمليه مراكزهم االجتماعية عليهم وفقاً لماووذلك وفقاً لقيامهم بطبيعة عملهم، 

المواهب لدى كل فرد  الختالفالعمل على أساس أن كل فرد ُمكمل لغيره والتخصص االقتصادي تبعاً وفقاً لمبدأ تقسيم 

 وانين ناتجة بل وليدة عن العادات والتقاليدلقد ظهر حسب تفسير أفالطون بإن الق .والمهارات المكتسبة لديهم أيضاً 

والخبرة، بحيث يعتبرها بأنها تنشأ في ظروف خاصة، وفي محيط معين من الناحية االقتصادية، واالجتماعية والثقافية، 

ستنير أو السياسي والطبيعية والسياسية، وعن طريق العادة الدارجة والخبرة الُمكتسبة. كما يرى أفالطون بأن الحاكم المُ 

كنه من جعل ُحكمه مقبوالً لدى مجتمعه بعكس غيره من الحكام مّ والمعرفة ما يُ أنه له من الحكمة  اعتبرهالحقيقي كما 

كان  إذافالدولة تكون ديمقراطية (  16  - 33م، ص ص  4996، طرس غالي ومحمود خيري عيسىبطرس ب. )الطغاة

في شؤون الدولة متساوي وفي ذا كان االشتراك ى الجميع من الفئات االجتماعية وإفيها القانون واحداً ومتساوياً بالنسبة ال

 (47م، ص 4974، . )جان توشار وآخرون ....الحكم أيضاً 

كما أنه وبوجود مجتمع ديمقراطي يجب أن يوجد مجتمع مدني إلى جانبه، وعلى قمة هذا المجتمع يجب أن توجد        

ولذلك يُطلق على الديمقراطية في البلدان  في كثير من البلدان، النخبة الديمقراطية الحاكمة، ولألسف هذه النقطة ضائعة

وتتم اإلضافة هنا على التأكيد (  11م، ص 7661، ، )علي الكواريلها ُمطبقين ديمقراطيينالعربية أنها ديمقراطية بدون 

 ، ات األوضاع االقتصادية الُمتعسرةبأن الديمقراطية الصحيحة ال تمثل مجرد حاجة كمالية للبلدان الفقيرة ذ
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بل إنها قد تُمثل لتلك البلدان النامية ضرورة قصوى ال يمكن التفريط فيها إذا أُريد لها التقدم، إذ تحمي الديمقراطية تلك 

البلدان ومجتمعاتها من خطر االنزالق في دوامات العنف والفوضى والحروب المتتالية خاصةً عند مواجهة األزمات 

التذمرات الشعبية من مختلف الفئات ضمن  احتواءدان العربية، وتضمن لها المعيشية الخانقة كالتي جرت في بعض البل

ثورة الديمقراطية  اقترانلذلك فتم (  713ص علي الكواري، مرجع سابق، ، )قنوات شرعية وسلمية للتعبير عن رأيها

المتمثلة بسلطة وعلى حساب التقدم العلمي الحاصل عالمياً  (494ص علي الكواري، مرجع سابق، ) بثورة المعلومات

 فيها.  األقلية

 رحذّ  فقد وهو تلميذ أفالطونقبل الميالد(  337 – 371) القديم أرسطو "المنظر والفيلسوف اإلغريقي "اليونانيأما         

للسير في ظاهرة عدم المساواة الظاهرة بقوة بين طبقة األغنياء  ضطرابمن التأثير المؤدي الى االأنه  "السياسة"في كتابه 

مصدر أساسي لعدم االستقرار والتهور السياسي في داخل  اعتبرهوالذي  عتدالالمجتمع ويشبهها بعدم اال في وطبقة الفقراء

مقدار الدخل والمكانة  ويعتبر ارسطو أن القوة في نفوذ النظام السياسي تخضع لوجود القائمين عليه ولطبيعة، المجتمع

، وأن طبيعة نظام الحكم السابق في كل بلد يعتمد على طبيعة التي يحتلونها في داخل كل مجتمع والثروة والمراكز

الطبيعة  األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية لكل منها وفقاً لقيام الحكومة بإدارة شؤون تلك المجتمعات حسب

 . معينة لكل منها لمبادئ

يميز بين ف( والذي يُعتبر من أكبر المحدثين في التنظير الديمقراطي م  4227 –م  4247أما جان جاك روسو )        

وبين الحكومة الديمقراطية المسؤولة عن التنفيذ اليومي للقانون،  األساسيالسيادة الديمقراطية المسؤولة عن إنشاء القانون 

 ، انها نظام ال يناسب البشر جميعاً انية أنها ُمستحيلة التطبيق بشكل كامل ويعتبرها بوهو يدعو لألولى إال أنه يرى في الث

، مجموعة من المختصين. )هذا باإلضافة إلى اعتباره أن الديمقراطية، تُطبق في بلد أصغر أفضل من تطبيقها في بلد كبير

 (343  - 347ص  مرجع سابق،

فيلسوف أمريكي فتعتبر رؤيته لمفهوم العدالة شكالً من أشكال الدفاع عن ( وهو م 4974أما جون رولز )ولد عام      

، لها الليبرالية بالمعنى األمريكي أو لمفهوم الديمقراطية وخاصةً الديمقراطية االجتماعية تبعاً للمعنى الغربي "االوروبي"

يره المباشر للسلطة السياسية الحاكمة، كما ظهر المتعلقة بالعدالة االجتماعية أكثر من تبر المبادئلذلك فكان ُمهتماً بإقامة 

  ذلك من خالل دعوته الكتساب الناس في المجتمع ألكثر ما يمكن من الخبرات األساسية والتي كان من أهمها:

 . الحقوق الكاملة والحريات الالزمة -4

 . الفرص المتعددة والقدرات الواجبة -7

 .لكرامة اإلنسانية في المجتمع ككلالخاصة باالدخل الُمتباين األشكال واألسس  -3

لقد ظهرت هذه الدعوة أيضاً إلى التضحية بالمصالح الفردية مقابل تحقيق الرخاء العام في المجتمع والى جانب تحقيق       

 الالزمة لتحقيق ذلك هي مبدأين: فمن أهم المبادئ ،العدالة في داخل المجتمع لمبادئالوجود الفعلي 

 ون للفرد حق مساو لآلخرين في أوسع حرية تتوافق مع حرية مماثلة لآلخرين. يجب أن يك -4

 ، في الوقت نفسه: الجتماعية واالقتصادية بحيث تكونكما يجب تنظيم مسارات الالمساواة ا -7

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                     261  

ISSN: 2706-6495 

 

 أكثر ما يمكن صالحاً للمحرومين.  -أ

مجموعة من . )تساوي الفرصومتراكبة مع تنظيم المهن والوظائف، بحيث يستطيع الجميع دخوله ضمن شروط  -ب

 (331 – 331ص ص ، مرجع سابق، المختصين

لم  أما فيما يتعلق بالشرعية الموجودة فالحدود غير المرغوب فيها تصبح قيوداً وال يمكن للحدود أن تكون مشروعة ما       

 – 161ص ص  ، مرجع سابق، مجموعة من المختصين) .البشرية لمختلف الفئات االجتماعية اإلرادةتكن ناجمة عن 

164) 

بقدرتهم الوصول إلى تصور مناسب لما هو في  أنه بأن األفراد متساوون، أي ادعاءه من خالل فكر جون رولز إن       

وإن مساواة الناس الذاتية تنبع من قدرتهم على امتالكهم للتصور  (464دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. ) إطار عادل،

دال، مرجع أ. روبرت. ) الكتساب إحساس بالعدل يُعتبر من ضمن أسس تحقيق الديمقراطية الفعلية،الخاص بمصلحتهم 

حيث ارتبط طرح جون رولز فيما يتعلق بالعدالة التوزيعية في إطار الليبرالية القائمة على أساس الحرية  (412سابق، ص 

 (14سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص ) للجميع.

أما جورجن هابرماس فيوضح أنه يجب في المجتمعات المعاصرة توسيع المجال المناسب الذي تتخذ فيه مسألة        

تبقى الحدود ثابتة متمثلة  أالفهنا يوضح هابرماس مسألة الحدود المذكورة قبيله مباشرة، إذ يجب  ،الشرعية معناها الواسع

في داخل كل مجتمع كاصطالحات صيغت بناها من جانب ظواهر سلطة أو  تلك بالممارسات والقواعد والمعايير العديدة

 (113  - 162ص ، مرجع سابق، ص مجموعة من المختصين. )من جانب السياسة الموجودة

انتوني غد نز، ، )ماسعلى المجال العام الذي حدده هابريمكن أن تقتصر الديمقراطية  إنه الفيقول أما أنتوني غدنز       

النظام الديمقراطي قام على أنقاض النظام االرستقراطي وإذا صح  أيضاً فإن وبحسب رأي توكفيل (234مرجع سابق، ص 

نه يصبح قادراً على توفير الرفاهية والسعادة التطبيق الصحيح لمبادئه األخرى فإوفقاً لمبادئه المتعلقة بالمساواة و استخدامه

متقدمة بشكل يزيد عن أي نظام  اجتماعيةوبهذا الشكل يعمل النظام الديمقراطي على تشكيل حالة  للمجتمع بكافة فئاته،

 Equality andفهو يعتبر أن المساواة والحرية  فيما يتعلق بالحرية دي توكفيل كما يوضح المنظر الفرنسي .آخر

Freedom )  كما أن المساواة ية بال مساواة( هي من االسس االولية والضرورية للديمقراطية، فال وجود للديمقراط ،

بنظام ديمقراطي صحيح قائماً على  اقتداءه، فهذا يتطلب من المجتمع عند ية تعمل على هالك المجتمع البشريبدون حر

والضرورية  األساسية األركانعرفة كيفية التعاطي مع م أيضاً  فيتطلب ذلك ،أسس التطور السياسي واالجتماعي الحديث

" وهي الحرية والمساواة، وأيضاً الوقوف على الكيفية التي من خاللها يوجد العالج المناسب راطيالديمقلذلك النظام "

 اقتداءهفي  التي قد تُصاحب الديمقراطية عند قيامها في أي مجتمع كان كما يرى ذلك توكفيل االجتماعية والشافي لألمراض

ويعني بالمساواة هنا  -فالثورة الديمقراطية التي تعتبر المساواة "يقول دي توكفيل  لقد ظهر أنف .األمريكيةبالديمقراطية 

أهمية  بذلك ظهرفيُ  ،"حادثاً طارئاً أو عرضياً بقدر ماهي ظاهرة عالمية ً -المساواة في الشروط االجتماعية وهي ركيزتها 

فالمساواة في الشروط االجتماعية ال بد إال أن لذلك قبل أن تكون سياسية أو سلطوية،  اجتماعيةكظاهرة  هنا الديمقراطية

 تقوم على أساس الحرية على أقل تعبير،
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فظهر بأن النظام "الديمقراطي" يأتي بالفائدة العظمى على الصعيد االجتماعي في الدولة من خالل الركائز  أيضاً  لذلكو 

أن تحقيق مبدأ المساواة يُعتبر من أقوى بلقد أعتبر توكفيل  .في داخل المجتمع له والتي من أولها المساواة والحرية األساسية

في المجتمع، فالمجتمع يسعى دائماً حتى ينال المساواة في الحرية، فكلما قلت الفروقات  اإلنسانتأثيراً على  العوامل وأقدر

نظام  حب المساواة لديهم ينمو بنمو المساواة نفسها، حيث أن، لذلك فإن المختلفة زاتلالمتيابين الناس، زاد كره الناس 

هي  األغلبيةففي المجتمع الديمقراطي الصحيح تكون ، لديمقراطية الفعليةسيادة الشعب هو الذي يُعبر عن قناعة المجتمع با

 اعتبرتالقوة القانونية الهائلة التي تفرض نفسها على صعيد الواقع الموجود وعلى صعيد الرأي العام السائد، وطالما 

، فال يمكن ألي عائق أن يقف بوجهها ويعيقها كمة وبوعي أكثر من أي شخص بمفردهفي المجتمع انها تتمتع بح األغلبية

توكفيل يجب أن تقوم على المساواة خاصةً في الحقوق السياسية وعلى مراعاة ن الحرية الحقيقية عند كما أ. عن تقدمها

، إذاً أن بها للرأي العام ولحكم األغلبية ىضحّ أو القدرات وإال ستصبح الحرية الفردية للشخص مُ  األصلاالنتماء الطبقي او 

الموجودة في  القدرات اعتبارطبقة االصلية وعلى الحرية ال بد لها إال أن تقوم على أسس متينة وقوية في االنتماء للفئة أو ال

 أيضاً، المجتمع

)مهدي  ،فالخطر المهدد للديمقراطية هنا في المجتمع القائم على المساواة يكون في االتجاه نحو المركزية للسلطة الحاكمة 

علي الكواري ، ) في النهاية،توكفيل بحتمية وجود الديمقراطية  حيث يرى ( 424 –  449ص ص ، م4991، محفوظ

 فيها بأيدي الدول يكمن الحاكمة يدة بأن تمركز السلطة" الواضحة والمف"دي توكفيل ةفهذه نظر(  479مرجع سابق، ص 

الخطر الذي يعمل على تهديد مجتمع المساواة والحرية، لذلك فهنا يشير دي توكفيل الى التعرف على الوسائل الالزمة 

التي من الممكن أن تحدث عند  واألخطاء األخطارميت بوسائل معالجة الديمقراطية من والتي سُ  األخطارلمعالجة تلك 

تطبيقها من قبل الحكومة الموجودة في الدولة وهنالك العديد من اآلليات المناسبة لمعالجتها ومن أهم هذه الوسائل الالزمة 

 للمعالجة وهي:

 الحرية بكافة صورها وأشكالها.  -4

فهي الضامن الوحيد للحقوق الشخصية  ، لذلكنما عبر المؤسسات الحرةو عبر الحكومات وإتنم طبيعة الحرية ال -7

 المتمثلة بكل من: هي والحرية لألفراد 

 تقوم على إنشاء المزيد من المؤسسات الحرة ومن أهمها مؤسسات المجتمع المدني. والتي الالمركزية:   –أ 

 قدرة على القيام بأعمال ال يستطيعون القيام بها لوحدهم كأفراد. عطي األفراد التُ التي الجمعيات: وهي  –ب 

فالحرية لذلك  ،لقد ظهر أن القاعدة األساسية للحرية الصحيحة تبرز من هنا، فيعمل على ضمان األخالقوالذي الدين:  –ج 

هنا في هذا الحديث عن هذا نما يجب أن يكون لها قواعد لتنظيمها لدى الجميع، كما ويتضح وإ الحقيقية ال تعني الفوضى

أما فيما يتعلق بعامل الدين فهو  .الموضوع فتوصف الديمقراطية بأنها حركة دائمة وهي أيضاً تحريك دائم للعالم السياسي

لذلك المفهومين وهما الديمقراطية والدين يعوضان كل منهما ما يفقده اآلخر، هذين ن لذلك فإيعمل على االستقرار والثبات 

  .أيضاً  والدين يضع قواعد للحرية والسيادة الكاملة ،اطية تنادي بالحريةفالديمقر
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إضافة الى آراء كل  ،أول من تناول مفهوم السيادة فيعتبر جان بودان أما(  427  - 422ص  ، مرجع سابق،مهدي محفوظ)

 – 44ص  سابق، ص، مرجع صالح الدين عبد الرحمن الدومة. )من هوبز وجون لوك وجان جاك روسو في السيادة

447) 

بأن التمثيل النيابي ال يُشكل رضى  م( يعتقد 4277 –م  4247) روسو إن الفيلسوف والمفكر الغربي جان جاك        

كما أن فكر روسو من خالل  (714دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. ، )الجميع وأن التمثيل النيابي يضعف قاعدة األغلبية

م، والذي يعتقد بوجود دولة صغيرة ذا عدد قليل لتعمل بالسيادة من خالل  4247المنشور في سنة كتابه العقد االجتماعي 

قراطية أن الديمبيعتبر روسو فلذلك  (343دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. ، )جمعية شعبية واحدة مثل أثينا القديمة

 (371جع سابق، ص دال، مرأ. روبرت.. )في اي مجتمع في العالم بشكل كامل أمراً مستحيالً 

أيضاً وهو اكتشاف تجمع بشري وحمايته المتمثلة  Social Contractكما جاء في كتاب روسو العقد االجتماعي       

، وبواسطة طريقة يستطيع بها كل فرد مع البقية الدفاع ا أو مجتمعة بوسائل القوى العامةبالدفاع عن مصالحه كل على حد

أما قول جان  (411دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. ، )الكاملة للفرد وعدم طاعته للغيرعن مصالحه مع تحقيق الحرية 

 ه ال بقاء للحرية بدون المساواة،جاك روسو فهو أن

في فهذا يُظهر أهمية الحرية كقيمة أساسية من قيم الديمقراطية وتنميتها  (12سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق، ص ) 

جان جاك روسو بصياغته "للعقد االجتماعي" حيث يعتبر بأن الحرية هي التي تعمل كما أن مختلف البلدان واألنظمة فيها. 

أما تناوله لحقيقة المساواة فيعبر عنها في مراحل انتقال اإلنسان من حالة الطبيعة  رادة العامة على الخاصة،على تغليب اإل

 ( 731 – 731الجابري وآخرون ... ، مرجع سابق، ص ص محمد عابد ) .إلى حالة المدنية

م ( ورأيه في "حالة الطبيعة" حيث يعتبر أن العقل عند لوك هو الذي يُنظم الحرية  4261 –م  4437)جون لوك أما       

اواة بين والمساواة كونها حقوقاً طبيعية لكل إنسان أي أن حالة الطبيعة على حسب رأيه هي حالة حرية كاملة وحالة مس

كون  ،والتنفيذيةقر جون لوك بضرورة الفصل بين السلطات في العصر الحديث خاصة السلطتين التشريعية كما أ البشر.

  . الحقيقية " في الحكومة الديمقراطيةمبدأ الفصل بين السلطات" وهوللديمقراطية من العناصر المهمة  ذلك الفصل

جون لوك لكن مونتسكيو عمل على بلورة معالم وحدود المبدأ للفصل بين السلطات ما مونتسكيو فكان متأثراً برأي أ      

، م4997 ،)عيسى بيرم .تبعاً للتقسيم الثالثي كي ال تحتكر فئة السلطة لها السلطةوقف ومونتسكيو هو صاحب مبدأ السلطة تُ 

االشتراكي الهولندي فيعتبر أن تأسيس الديمقراطية بشكل حقيقي لن يحدث إال    ( Vankol )أما   ( 441 – 443 ص ص 

أن الديمقراطية ال تتنافى مع السرعة  اعتبارعلى ، عندما ينتهي النزاع في المجتمع المنوي لذلك التطبيق للنظام الديمقراطي

وان كانت الثقافة السياسية الديمقراطية الناشرة لها (  34ص  ،م4973روبرت ميشال، ، )المواقف االستراتيجية اتخاذفي 

ظام للديمقراطية بين شرائح المجتمع المنوي تطبيق الديمقراطية فيه كن المبادئبحاجة لوقت طويل ليتم تشرب العديد من 

 . ألول مرةذلك سياسي حاكم ولو كان 

لتمييز بين ثالثة من المؤسسات األساسية في عمل على افم ( وهو فيلسوف ألماني  4734 –م  4226أما هيغل )       

  الدولة،والمجتمع المدني، والطبيعة الحياتية من الناحية االجتماعية وهي األسرة، 
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، حيث أن ادعاء هيجل وهو أن الحقيقي منطقي والمنطقي حقيقي (424 – 421م، ص 7661، )محمد عابد الجابري

يوجد في داخل المجتمع، حيث يُقسم هيجل المجتمع على أساس أن  عماوذلك  (74م، ص 7667، )محمد عثمان الخشب

األسرة هي النقطة األولى والمجتمع المدني النقطة الثانية ومن ثم الدولة والتي تشكل النقطة الثالثة والنهائية ومع كل ذلك 

ساس على اعتبار أن األسرة فيعتبر هيجل الدولة هي األساس الحق لألسرة والمجتمع المدني، لذلك فيعتبر الدولة هي األ

، والدولة هي تجسيد ذلك الروح الدستور هو الروح الجماعي لألمة والمجتمع المدني تشكال بوجودها. كما يعتبر هيجل أن

((. كما يرفض   The Perfect Embodiment Of Spirit))  في داخل المجتمع حيث يقول أنها التجسيد الكامل للروح

محمد عثمان الخشب، مرجع سابق، ره بأنه سيعمل على تدمير الدولة. )ى الفصل بين السلطات ويعتبهيجل المبدأ القائم عل

كما يعتبر هيجل أن المؤسسات القضائية جزء من المجتمع المدني، ويعتبر أيضاً أن القانون هو أساس قيام  (11 – 17ص 

فهي  أما الُملكية عند هيجل (77 – 72ق، ص محمد عثمان الخشب، مرجع ساب) ووجود المجتمع المدني وليس األعراف،

فهذه تقوم عليها   Totalitarianismأما الشمولية  ليست ُملكية مطلقة ومستبدة.القائمة على القانون والدستور وهي بذلك 

ن هيجل الدولة عند هيجل ولكنه يعتبرها بأنها تمثل ماهية وحقيقة إرادة األفراد، فهذا ما جعل العديد من الفالسفة يعتبرون أ

 رامشي يوصف بكونه "ماركسي لينيني" وهو جأما الفيلسوف االشتراكي اإليطالي والذي . ليس ديمقراطياً ليبرالياً 

Antonio Gramsci     (4794  4932 –م  ) فيدعي بأن التصور المفتاحي ونقطة البداية لفهم فلسفة هيجل والتي م ،

رامشي اس  المجتمع المدني، حيث أن فكر جتقوم عنده على أساس األهمية للدولة عكس جرامشي والتي تقوم عنده على أس

كما أن  ( 12 – 14، مرجع سابق، ص ص محمد عثمان الخشب) يقوم على الفلسفة الثورية ضد هيمنة الدولة وتسلطها،

دال، أ. روبرت. ) ، ولهم اختالف عن ماركس في طرحهما هذا،كدون على زعامة األفكار والثقافةرا مشي وموسكا يؤج

 رامشي بالهيمنة على أساس أنه استبدل القهر بسلطة الثقافات والمعتقدات،لذلك فيرتبط فكر ج(  111مرجع سابق، ص 

مشي تجسيد الهيمنة السياسية للطبقة الحاكمة على البقية، أما ويعتبر جرا(  112دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. )

 (113دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. ) موسكا فيعتبر تطوير الصيغة السياسية السائدة مهمة للمجتمع.

دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. . )يةأما المفكر جون ستيوارت مل فيهدف فكره إلى توسيع رقعة المشاركة السياس      

ع كما أن مل نبذ فكرة أن الحكم الذاتي يتطلب كياناً صغيراً ليعمل على تمكين كافة المواطنين فيه من التمكن لالجتما(  776

 343، مرجع سابق، ص دالأ. روبرت. ) ".في إطار جمعية واحدة، من خالل عملة باسم "تأمالت حول الحكومة التمثيلية

أي األغلبية إجماالً، لذلك فال بد من وجود قاعدة لتنظيم  "األخذ بمبدأ الجماعةاريتو الذي يقوم فكره على أساس "أما ب( 

القرارات توجب وجود أغلبية كبيرة وفاعلة حتى يكون هناك إمكانية على إقرار السياسات الجماعية على أساسها، وعلى 

فهناك (  719ص  دال، مرجع سابق،أ. روبرت. ) ة موافقة الجميع عليها،ذلك يترتب مبدأ إقرار سياسة معينة في حال

وفي الديمقراطية ( 742 صدال، مرجع سابق، أ. روبرت. ) انسجام بين التمثيل النسبي والنُظم متعددة األحزاب السياسية،

 ثقافة السياسية السائدة في المجتمع.المستقرة فإن االلتزام بحماية كافة الحقوق السياسية األولية يصبح عنصراً أساسياً في ال

أما المفكر ذات الفكر االشتراكي لينين فيشدد على القهر الذي تمارسه الطبقة ( 794دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. )

  رامشي. قريب بذلك من فكر جفهو  البرجوازية ضد الجمهور
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 أنفيرى  األولاكثر شمولية من  جاءت نظريته أنال إالذي يتفق مع رأي جورج بيرو ون تورين أما فكر آآل       

 زيادةالديمقراطية ليست فقط لمنح الدولة السيادة القانونية تدخالً للتقليل من التفاوتات بين الناس في المجتمع والعمل على 

ي يجعل لديه يتعدى ذلك الى اعطاء الفرد الحق الذ أننما يجب إالمساعدات المختلفة من اقتصادية واجتماعية وتعليمية و

للتدخل في شؤون حياته المختلفة، اذاً فيظهر هنا أن دعوته هذه تنمو عن تعويد الفرد على االستقاللية ضمن  مرتفعةمقدرة 

ن مسألة أتورين يرى  حيث أن، حسب رأي جورج بيرو للديمقراطية غير كافي األولمجال الحرية والذي يعتبر التعريف 

عيسى ، )بطريقة مناسبة باآلخرالتوفيق بين الجامعية والخصوصية هي ضرورة للعمل الديمقراطي وهي مسألة االعتراف 

 للديمقراطيةيقول عن تعريفه  يذليتفق هذا مع رأي اسماعيل صبري عبد هللا او  ( 447  - 444مرجع سابق، ص بيرم، 

 (71، ص م4991، عبد هللا اسماعيل صبري) ."يعارضني أنحق غيري في "

م، حيث  4729وهو من أصل بريطاني وغير متشدد ولد سنة  االشتراكيإن المفكر أ . د . لندساي وهو ذات الفكر        

أن أفكاره مبنية على أفكار ارسطو وروسو حيث يرى أنه ال بد من قيام المجتمع الديمقراطي على الحرية والمساواة، 

بشكل كامل وعام ويرى أن الديمقراطية تتطلب أوضاعاً كافية تسمح  اإلنسانبحقوق  واإليمانالدستور ذات السيادة، و

بالحكم بواسطة الخبراء، وقد قامت فلسفة لندساي السياسية الخاصة بموضوع الديمقراطية أساساً على أفكار أرسطو 

ة األولى للدولة هي خدمة المجتمع ككل وجعله مكتمالً عن طريق في انه ذهب الى أن الوظيف األولوروسو، فهو يتفق مع 

وسياسية واقتصادية، وقال أيضاً مثل أرسطو أن هذا الهدف يمكن تحقيقه أساساً بالتربية  اجتماعيةهذه الخدمة أكثر 

ية، ال لتعليم الصغار لتعليموالتنشئة االجتماعية ومن ثم فإن الدولة يجب أن تقوم الى حد كبير بدور المؤسسة التربوية وا

وجد السبيل للفهم الصحيح لطبيعة الديمقراطية الحقيقية والمطبقة أ، بل والبالغين أيضاً، وأعتقد لندساي أن روسو قد فحسب

بشكل فعلي، فالمجتمع الديمقراطي ال يمكن أن يعمل على أساس مجرد عن األصوات للجميع، وتبعاً لروسو ولندساي 

صوته يفعل أحد شيئين إما أنه يدلي به لمصلحته الشخصية الخاصة والعائدة عليه بالفائدة، أو يدلي به فعندما يدلي اإلنسان ب

لما يعتقد أنه المصلحة العامة للجميع ومن ضمنه هو، وهو بذلك ال يعبر عن اإلرادة العامة إال عندما يفعل األمر الثاني، 

ووجودها، ولم يوضح لندساي كيف يمكن إقناع المواطنين بأن  وهذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية والمطبقة بشكلها

يقدموا المصلحة العامة على مصالحهم الخاصةً ولعله أراد أن يقول أن ذلك من وظائف التربية والتنشئة االجتماعية السليمة 

 (79 – 77م، ص ص 4977، م. بيرنزادوار. )لدى الجميع

م ( الذي يرى أن الحكومة الرشيدة هي التي تعمل على  4172 –م  4149أما رأي الفيلسوف االيطالي ميكافيلي )       

إيجاد مختلف الوسائل القانونية والسياسية التي تقيم توازناً بين طبقات المجتمع المتباينة، وتحد من النزعات الشريرة التي 

وجودة، وذلك بعمل قد أن القوانين هي التي تولد أخالق الشعب وفضائله المقد تقضي على المجتمع بأسره، فهو بذلك يعت

بواسطة الحاكم، حيث كان ميكافيلي من أنصار الحكم الديمقراطي ولو لم يظهر ذلك علناً بل أبقاه بشكل  الحكومة على هذا

عتقد أن النظام الملكي أكثر نظم أما توماس هوبز فكان ي أينما كانت. المجتمع والدولة استقرارمخفي خاصةً بعد عملية 

ألن  األهميةويالحظ أن الفرق بين نظرية لوك ونظرية هوبز عظيم ، في الوجود، وأكملها نظاماً في الحكم استقراراً الحكم 

 العامة. األخالقيةتوجد القواعد  هوبز كان يرى أن الحكومة هي التي
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السائدة كانت موجودة قبل أن توجد الدولة وتنشأ الحكومة  األخالقيةأما لوك فكان على عكس ذلك فيرى أن القواعد  

، ووسيلة لضمان تطبيقها على األخالقيةبوجود هذه القواعد  اعترافاً  إالالمتولية ألمورها، وأما قوانين الدولة السائدة فليست 

فيرى أن الحكومات المطبقة في طرقها للديمقراطية ال بد إال أن تعتمد على  م( 4211 –م  4479)أما مونتسكيو . الجميع

طة التنفيذية تتولى حمايتها لالوعي السياسي للشعب بأكمله، والملكية تعتمد على الشعور بأن الطبقة العسكرية المتمثلة بالس

، ولذلك اتجهت أفكاره مساواة التامة بين الجميعشرة والوكانت المثل العليا التي يدعو اليها مونتسكيو هي الديمقراطية المبا

أما فيما يتعلق بتشكيل المجتمع السياسي فيرى روسو أن . الى ضرورة إعادة بناء النظام االجتماعي والسياسي الحاكم

ها ألن السلطة السياسية الحاكمة وتحقيق الحرية الكاملة ال يمكن ظهور اجتماعيالمجتمع السياسي ظهر نتيجة وجود عقد 

ذ أن من نظريته على أفكار هوبز ولوك، إدون موافقة جميع األفراد في داخل المجتمع، وأعتقد روسو في هذا الجزء 

إذا  إالجميع األفراد في الدولة والمجتمع، والقوانين ال تكون صحيحة ند روسو تُمثل المصالح المشتركة لاإلرادة العامة ع

هذه القوانين على المصالح العامة لمختلف الفئات  صدرت عن طريق اإلرادة العامة للجميع، لذلك يجب أن تنصبّ 

الحكومة بل الشعب هو الذي ينشئها وهو صاحب  ينشئ االجتماعية، وأن تنبعث من الشعب وأرادته الكاملة، فالعقد ال

كيل عن الشعب ككل، وهو الذي يستطيع أن يغيرها حيث يشاء، إذا أساءت السيادة الكاملة السياسية والقانونية، فالحكومة و

لقد ظهر أن الشعب يحتفظ ف. ولذلك يفضل الديمقراطية المباشرة على الديمقراطية النيابية الحاكمة، للسلطة استعمالها

بأن جميع أعمال  عتقاداالوقت الضرورة القصوى، ألن  استعمالهابالسيادة بمختلف أشكالها من سياسية وقانونية لغرض 

، أما روسو فيرى أن الشعب يمارس سيادته دائماً في ظل وجود األساسيةلم تمس حقوق األفراد  الحكومة تكون قانونية ما

صاحب السيادة األولية خاصةً عند تطبيق  باعتبارهالديمقراطية فقط، وأن جميع قوانين الدولة يجب أن تصدر عن الشعب 

حدى لقبول مبدأ فصل السلطات وغيره كإ استعدادهاعلى أساس   تخطئلوك يرى أن األغلبية ال  الديمقراطية، حيث أن

تكون هناك رابطة  أنالديمقراطية الفعلية، بل يرى أن الشعب هو صاحب السيادة السياسية والقانونية أيضاً، فيجب  مبادئ

بطرس ) ،شراف تام على الهيئة التنفيذية في الدولةإ يذية، كما يجب أن يكون للبرلمانقوية بين المندوبين والهيئة التنف

حيث يتمثل هذا الرأي على أن البرلمان يمثل (  474  -  97بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ص ص 

 (432بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ص ) .الشعب وليس مندوباً عنه

 اعتبارإن هوبز لم يفرق بين الحكومة والدولة حيث يعتبر أن زوال الحكومة أو الحاكم يؤدي الى زوال الدولة على        

ويتفق روسو مع هوبز في اعتقاده أن السيادة القانونية والسياسية يجب أن تكون مطلقة وال  ،أن الدولة والحكومة شيئاً واحداً 

، ذه السيادة بكافة أشكالها للحاكم، بينما يجعلها روسو للشعبهوبز يجعل ه أن إاليمكن التنازل عنها ألي طرف آخر، 

ويتفق روسو مع لوك في التفرقة بين الحاكم والقوة التي تقف خلف الحاكم الموجود في الدولة وعلى رأس الحكومة فيها، 

لوك يرى أن جميع أعمال الحاكم قانونية  ، ويختلف روسو مع لوك في أنادة القانونية والسيادة السياسيةأي التفرقة بين السي

، أما روسو فيرى أن كل القوانين يجب أن تصدر عن اإلرادة العامة للشعب، األساسيةتتعارض مع حقوق األفراد ما لم 

الوجود الصحيح  اعتباروهذا يعني أن الحكومة ال تستطيع أن تصدر أي قانون من دون إرادة الشعب هذا على 

 (427 – 422بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ص . )للديمقراطية
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أما الفيلسوف لوك فإنه يعتبر أن نظام الحكم يتوقف على مكانة السلطة الحاكمة العليا في الدولة، وهي السلطة      

، فإذا األغلبيةلجماعة الى سلطة ا انتقلت لذلك تعاقد األفراد في مبدأ األمر ليوجدوا الدولةيالتشريعية، ثم يعتبر أنه عندما 

ي إذا كانت سلطة إصدار القوانين في يد قلة من األفراد ذوان نظام الحكم ديمقراطياً كامالً، ومارست األغلبية هذه السلطة ك

ومن رأي الفيلسوف . إذا وضعت سلطة التشريع في يد فرد واحد فنظام الحكم ملكيالمصالح فنظام الحكم أوليجاركي، و

بطرس بطرس غالي ) .نظام الحكم الملكي المطلق هو أحسن أنظمة الحكم على اإلطالق في كافة المجتمعاتهوبز أن 

 (741  - 743ص ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، 

 بذلك نتج عنهو، ث تغير ثقافي ما في داخل المجتمعأن البروتستانتية قادت الى إحدا افترضاأما دوركايم وفيبر فقد        

 لدى فيبر،  Rationality، وعقالنية لدى دوركايم  Differentiationتميز في الوظائف المتنوعة واالختصاصات 

 اإلنجليزيأما (  71 – 73م، ص ص 7666، )هويدا عدلي .البروتستانتيةوهذه نظرتهم فيما يتعلق بالتسامح وعالقته مع 

، بل انين التي تقدمها تباعاً للمجتمعالفعلية ليس مجرد سن القوجون ستيوارت ميل فيوضح أن الهدف األعلى للديمقراطية 

 (423م، ص 4972، هيرسونج. س. . )هو في رفع مستوى الذكاء والتفكير لدى كل أفراد شعبها

ث عن المشاركة الوجدانية للجميع وهي الناحية المشتركة التي تربط بين والذي تحدّ  Millإن جون ستيوارت ميل      

أفراد أمة واحدة من األمم وال تربط بينهم وبين أفراد األمم األخرى، وهذه المشاركة الوجدانية للجميع والمتبادلة بين أفراد 

أكثر لمشتركة بينهم في هذا التعاون قومية واحدة هي التي تجعلهم يتعاونون مع بعضهم البعض بشكل تبدو فيه الرغبة ا

، وتجعلهم أخيراً يرغبون في أن المعيشة تحت حكومة واحدة بعينها ، كما تجعلهم يرغبون فيمنها مع أفراد األمم األخرى

يحكموا أنفسهم بأنفسهم ويقرروا مصيرهم بأيديهم، ولقد أشار جون ستيوارت ميل الى أن تشابه العناصر المتنوعة التي 

فسر أن النظم الديمقراطية هي السبب المباشر فهذا ما يُ  ،منها األمة يجعل من الممكن إيجاد نظم سياسية حرة خاللهاتتكون 

 (44  - 41م، ص 4973، أحمد الكعكي يحيى) .في ظهور القوميات

أنتوني غدنز، مرجع ) ،فرنسيس فوكوياما ونظريته التي مؤداها أن انتصار الديمقراطية يُمثل نهاية التاريخأما فكر      

، إضافة الى مؤيدين له خاصة من أصحاب عليهافقد وجد آراًء مناقضة له مع تحفظ البعض اآلخر (  127سابق، ص 

الفكر الرأسمالي الغربي القائمين في فكرهم على سياسة العولمة الجديدة في السيطرة على العالم ومقدرات الشعوب أينما 

 والسياسية والثقافية والتعليمية واالجتماعية وغيرها .  االقتصاديةطن من مختلف النواحي وفي كل األوقات بشكل ُمب اكانو

 

 أثر الوجود الديمقراطي في المجتمع:  – 3

لقد ظهر بأن تأسيس الديمقراطية الصحيحة واألصل فيها هو تأسيس الشرعية، حيث تُعتبر الشرعية هي التي تعمل      

كضمانة لتطبيق النظام الديمقراطي بشكل سليم وتعني الشرعية الديمقراطية الصحيحة في تطبيقها، وحسب هذا التعريف 

ها ، باعتبار أن ذلك هو القاعدة الشكلية لتأمين جوهرة الوطنية عامةة عن إرادة الجماعلها فهي انبثاق السلطة السياسي

بحيث أن الشرعية  ومعايير المجتمعات التي تخضع لها،، ويعني بذلك اتفاق قيم ومعايير السلطة وممارستها مع قيم األهم

 ، ن السلطة الحاكمة وجمهور المجتمعهي الضمانة لالنسجام والتوافق بي
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كما  (714م، ص  7661، ن وآخرون ...برهان غليو) الستمرارية والتداول السلمي لسلطة الحكم.ومن ثم هي المصدر ل

يظهر بأن الدينامية االجتماعية واالنطالق من الواقع السياسي أي مشاهدة ما هو موجود فعالً ووجهته وطريقة سيره 

للواقع المعاش، حيث أن تلك العوامل تساهم واحتمال تطويره عملياً وإمكانيات احتمال التطور الديمقراطي المستقبلي 

 م، ص7664، ي وآخرون ...عبد العزيز الدور. )قراطي أفضل نظرياً ومن ثم عملياً وبشكل كبير في تقدم مستقبل ديم

 الديمقراطية هي قيمة وجوهر وليست شكالً أو مظهراً فقطوالذي يعتبر بأن  في وصفه للديمقراطية ما الرأي اآلخرأ (171

فهو بذلك األصح في تطبيق هذه األنظمة في مختلف الدول (  479، ص م7661، ..د مالكي وآخرون ..محمإ)

 والمجتمعات. 

الديمقراطية الفعلية ليست هي حالً سحرياً في الدول والمجتمعات، بل إنها المناخ أو الوسط الذي يرشح العقالنية  إن       

الحلول الالزمة لكافة الفئات االجتماعية، وهي  أفضلللجميع، ويسمح بمناقشة كافة القضايا المهمة تمهيداً للوصول الى 

موازين القوى الموجودة، من دون إلغاء االخر أو تهميشه وهي التي تساعد على الصيغة المناسبة التي تخلق توازناً تفرضه 

 ، يجب أن يفهمه الجميع بوضوح دائم ، وهذا ماالمتدرج والمنطقي للسلطة الحاكمةو الهادئاالنتقال 

 (77 ص،م، 4991، منيفلرحمن عبد ا. )وربما فاجعاً ايضاً عليهم قبل منهم فسوف يكون الثمن غالياً فهم أو لم يُ فإذا لم يُ 

الديمقراطية وخاصةً  أنيرى جورج بيرو الذي يعتبر أن الديمقراطية هي فلسفة وأسلوب حياه في مختلف النواحي كما 

للديمقراطية االقتصادية  أخرى أنماطبشكلها السياسي ال تكفي لتحقيق نظام ديمقراطي صحيح ألن ذلك يتطلب 

   (444ص ، عيسى بيرم، مرجع سابق) .واالجتماعية

 

 التحول الديمقراطي: عوامل  - 4

، م 4417 –م  4417ت بالصراع بين الملك والبرلمان في سنة في الماضي من تطورات بدأإن ما حدث في انجلترا        

، ثم عودة الملكية سنة م( 4413 –م  4419)، ثم إعالن االستقالل ما بين السنوات م 4419الملك سنة  اغتيالجاء ثم 

لخير دليل على  (71هويدا عدلي، مرجع سابق، ص ) ،بعدهاالنظام الديمقراطي الليبرالي  بتكريس وانتهت، م 4446

صعوبة عملية التحول الديمقراطي. كما أن فترة الحروب والصراعات الدينية التي اكتسحت القارة األوروبية بمعظم 

ختلف المذاهب على مدى ثالثة ين ورجال الالهوت من ممجتمعاتها ودولها هي مصدر إلهام لعديد من الفالسفة والمفكر

، وبعد ذلك فقد أدى التصنيع الى ظهور التخصص الميالديين ، من القرن السادس عشر  الى القرن الثامن عشرقرون

هويدا عدلي، مرجع سابق، ص ص ، )وتقسيم العمل وبالتالي الفصل بين العمل والمنزل وغرس مبدأ العقالنية بين الجميع

بطرس ، )به من قبل دولة المدينة القديمة امتازتالعصور الوسطى بالنظام االقطاعي الذي  امتازتحيث (  71 – 77

أما بعد الحرب العالمية الثانية فظهر تعبير جديد وهو دولة (  26بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ص 

 (741ص بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ) . Welfare Stateالرفاهية أو دولة الرفاه 

لقد ظهر من خالل هذه المقدمة القصيرة عن عملية التحول الديمقراطي أنها ليست سهلة بل هي عملية قد جاءت عبر        

  التطبيق،عصور مختلفة في تقدمها نحو التطبيق الفعلي لها إلى جانب وجود عوامل ساعدت على ذلك 
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وقبل االستعراض لعوامل التحول الديمقراطي في المجتمعات فال بد من وصف ذلك التحول بأشكاله المتباينة في االتباع 

إطاريها العلمي والعملي أو بمعنى آخر أشكالها النظرية  نوعين في، فأشكال الديمقراطية تقسم الى لها والتطبيق الفعلي

  هي: األقسامفي أي مجتمع كانت فيه وهذه صفحات البحث( م، 7666محمود ميعاري، ) "مفهوماً وتطبيقاً" والتطبيقية

 (.  ( Formal Democracyالمجردة:  الديمقراطية الشكلية .4

 ( .   Actual Democracy: ) الفعليةالحقيقية الديمقراطية  .7

وبمطلب  أخالقيكهدف  الديمقراطيلالستمرارية في سير النظام  األساسيةباألهمية  قرّ ن الواقع الموجود والذي يُ إ       

فهنا تتضح يتطلب األخذ ببنية النظام الديمقراطي،  أخالقيةالتغيير في القائمين على النظام السياسي الحاكم كمسؤولية 

وتغيير المسؤولين  ،ياسيالتوازن بين العمليتين وهما االستمرارية في سير النظام الس أساسالفكرة الرئيسية القائمة على 

 القائمين عليه، 

في سير النظام السياسي الحاكم والتي تعمل على المساهمة بشكل  وذلك يتم من خالل العمل على تحديد عوامل االستمرارية

عوامل  بين Balanced Cooperation طار عملي سليم لنوعاً من التعاون المتوازنإقانوني في الحث على وضع 

يكون هنالك عملية لتحقيق التوازن  أنوهنا يتضح انه ال يمكن ، ( Continuity And Change) االستمرارية والتغيير

. الجهتين وهما االستمرارية والتغييربشكل حقيقي بين  تعاون المطلوباذا تم ال إال، مطلوب بين تلك العوامل المتناقضةال

هي  Amendment والتعديل Modernization والتحديث Development التطويرن العمل على القيام بعمليات كما أ

الى العمل على وضع الطرق االستراتيجية الجديدة والتي  باإلضافةهذا من أهم العمليات الالزمة للتحول الديمقراطي، 

 حة الحقيقية للنظام السياسيوالسيادة الداخلية مع العمل على تحقيق المصل يتالءممع الطرق المستجدة وفقاً لما  تتالءم

في مواكبة  األخالقيةال من خالل القيام والتمسك بعمليات التوفيق بين المسؤولية إن يتحقق أفذلك ال يمكن له  ،الحاكم

جتماعي وتعليمي وثقافي وبين الرغبة الحقيقية في العمل على شكاله من سياسي واقتصادي واأومالحقة التطور بمختلف 

في سيره المتتابع لما وه في ذلك النظام همع عدم العمل على تشوي، القائم في عمله بالصورة الصحيحة للنظاماالستمرارية 

ن من عوامل االستقرار للنظام السياسي الحاكم في الدولة ليس فقط العمل أكما ال بد من الذكر هنا  .يحدث داخلياً وخارجياً 

السياسة الخارجية وذلك لضمان استمرار سير وبقاء النظام  استقرارمن يضاً أفال بد  ،السياسة الداخلية استقرارعلى 

مع السياسة الدولية الخارجية خاصةً في ظل النظام العالمي الجديد القائم على السيطرة  يتالءمالسياسي للدولة بما 

كما أن (  92  - 24م، ص 4971، المملكة المغربية -ات أكاديمية ندو. )بالعولمةالمتمثل وهو  االقتصادية من طرف واحد

ن حيث أ ،كمفهوم وممارسة ومثل أعلى ماهية التحول والوجود الديمقراطي وما يتطلب ذلك في معرفته بشكله الصحيح

  يلي:  تلك المعرفة تتطلب ما

لمصلحة هل وبها ولماذا أتت  أتتهي الطريقة التي  هي الديمقراطية وما عرفة معناها وكيف أتت ومام: يتطلب ذلك أوالً 

 . وبحاجة ماسة إليها بطريقة صحيحة أتتما أو  سياسي دولة ما أو نخبة أو حزب

والقدرة على االستمرارية الصحيحة القائمة التغير ماهية وجودها من حيث أين وكيف يتم تطبيقها بعيداً عن معرفة : ثانياً 

 .لعنف المضاد بل التقبل من الجميعبعيداً عن العنف واوعلى أسس متينة 
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 ) Evaluation كطريقة للفهم الموجود والتقييم ،في الوقت الحاضرالى الموجود  األساس: المقارنة مع الغير من ثالثاً  

وللغير ولمفهوم  للبلد المدروس بالنسبة اختالف  أوجه شبه و أوجهبمعنى   Comparison والمقارنة ( ايجابيات وسلبيات

لرؤية الفجوة ن بالفعل كائن اآل ما هويكون ومقارنته مع  أنما يجب ، ويكون المعنى المثالي أنالواجب  االعلىالمثل 

بينهما، فكلما تتسع الفجوة بينهما بين ما هو كائن وما يجب أن يكون يُساء االستخدام، من هنا تأتي ضرورة العمل على 

عدم تضييق تلك الفجوة حتى تكون اقرب الى قواعد العملية في النظام الديمقراطي الصحيح، لذلك فيجب علينا العمل على 

للديمقراطية الحالية في  األولىفي الدعوة خاصةً  والتحديث هناك ضرورة للتغيير المستمرنما يجب أن يكون التقليد وإ

 تقف عند حدود حرية الغير للفرد وللمجتمع أن الحرية اعتبارعلى  وذلك ،المنوي تطبيق التحول الديمقراطي فيه المجتمع

 . من األفراد والمجتمعات

كمقدمة لحدوث االستقالل ومن ثم تطبيق الديمقراطية كنظام سياسي حاكم حتى لقد مرت حركة ثورية عقب الحروب       

هي التي تعمل على تعزيز مؤسسات الديمقراطية وهي مؤسسات المجتمع المدني وما فيه كما أن  .بين دول اوروبا نفسها

ما م الوحيد الذي يستطيع العمل فيحكهي نظام ال هفما زال هناك اعتقاد بأن الديمقراطي التنمية لقيام نظام ديمقراطي سليم 

في الديمقراطية، كما أنها تولد في الناس وعي التطور الُمستحدث  األساسيوصف نفاقاً بالبالد النامية والحرية هي حجر 

، حمد محجوبمحمد ا، )وتشجعهم على المطالبة به بشكل مستمر ولكن حين تُطرد الحرية يزول الوعي وتخرس الجرأة

من حيث ماهية  للديمقراطيةالمختلفة  األنظمةالمفسرة لتطبيق المعادالت النظرية فهذه توضح وجود (  42،  ص م4923

وما تأتي به نتيجة لذلك من فوائد  األساسيةوجودها بالشكل الصحيح وتطبيقها أيضاً بالشكل الصحيح من حيث قواعدها 

، م4999، حمد عبد الجبارعبد الرزاق عيد وم) .وبشكلها الفعلي السليمةعلى الجميع في المجتمعات المطبقة لها بالطرق 

 (72ص 

ضعف من مركزية السلطة السياسية الحاكمة في أي بلد والتي تتصف مركزيتها بالعداء يُ في المجتمع ن التغير القيمي إ      

عبد الغفار رشاد ) ،الناميةضد الديمقراطية ومع كل ذلك ال يُنفى التحول الديمقراطي وأن كان اصعب في غير الدول 

ر التاريخ يأتي على تطو أنكما يرى فرنسيس فوكوياما صاحب مقولة نهاية التاريخ (  71، ص  القصبي، مرجع سابق

وبالتالي تكون النتيجة الرأسمالية وليس ، لتطور التاريخ األساسيهو المحرك عامل االقتصاد  أن، بمعنى اقتصادي أساس

يشكل نهاية التاريخ، ونهاية التاريخ بالفعل هي الديمقراطية في  عندهاالشتراكية هي المحرك لها بشكل أكبر، فهذا 

العملية  هذهال يوجد من يعادي  انهبحجة  الشيءالرأسمالية والسياسة في الجانب االقتصادي وأن كانا وجهان لنفس 

كما يعتبر التساند هو  ( 74  - 71 ص ص  م،4991، غليون وآخرون ....برهان . )تُشكل النهاية للتاريخ فهذهياً ايديولوج

تضمن  أن، تستطيع اية دولة قومية مهما عظمتال  حيث تبين أنهشرط البقاء والتقدم وليس االستقالل والوحدة فقط ، 

فمن هنا يأتي ، بمفردها لمواطنيها الرفاهية االقتصادية واالمن المادي، اللذين يشكالن هدفي السياسة الخارجية ألي دولة

اتي فجأة فكما تبين من ياقامة الحكم الديمقراطي ال  نكما أ. معين سواء كان ديمقراطي أم غيره دور الدولة وتطبيقها لنظام

المتتابعة  واإلصالحاتحول الديمقراطي يحتاج لفترات طويلة ومراحل مختلفة من التغيرات الت أنآراء بعض المنظرين 

 الوعي الجماهيري لدى الجميع، يتخلله أن لية جنباً الى جنب، وذلك ال بد إالوالمتتا
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الفهم السليم لمبدأ النمو والتحول الديمقراطي بطريقة سليمة، لذلك فال بد من أن  أساسالن الوعي الصحيح هو المبني على  

، ناهيك عن والساعين للتغيير الفعال والجاد السليمة والغير مسيئة للغالبية من الحكومات واالفراد الراغبين هيأتي بثمار

 األساسيل على التراجع في تطبيق المبدأ يعم أنالمواطن الفرد أن من مصلحة ذلك التدخل  فيهمقاومة أي تدخل يرى 

بصورة مشوهة طبقاً لمصلحة المتدخل االجنبي حتى وأن جاءت بصورة تدعو الية، فالظاهر احياناً يختلف عن الباطن وما 

يختلف عن ما يرى في  تحقيقهما هو كائن وما ينوي صاحب الوطن  أوموجود بالفعل  ما هويكون يختلف عن  أنيجب 

الغريب عن بالدة كما هو ظاهر اليوم امام الجميع من تدخالت استعمارية جديدة في الوطن العربي تحت اسم  ذلك المتدخل

الواقع ال يتفق قط اتفاقاً تاماً  حيث ظهر أن ،هووجود هفي تطبيق هالمشو اإلنسانالتحول والنمو الديمقراطي وحماية حقوق 

 (41   - 2ص ص ، د. ت، . )لسلي ليبسونمع المنطق فالمنطق قادر على تجاوز الواقع بعملية استنتاج صحيحة

 وإسالميةقد تجسد ذلك التدخل الغاشم أخيراً في احتالل العراق وأفغانستان ومحاولة التدخالت في شؤون دول عربية ل       

وتحقيقاً لمصالح اقتصادية ومكاسب خاصةً لدى الدول  األمريكيبسياسة االستعمار الغربي  أخذهاوذلك نظراً لعدم  أخرى

الساعية الى السيطرة العالمية وتحقيق النظام العالمي الجديد  األمريكيةالدول هي الواليات المتحدة  هذهالغربية وأبرز 

الحركي لألمركة العالمية  االسم" الجديدة أو ما يسمى بالعولمة بصورتهالساعية الية منذ عقود خلت وهو االستعمار 

 السيطرة من جانب واحد.   أساسقائمة على  جديده استعماريةوذلك كمرحلة  في سياستها، "التسلطية

بشكل  لوحدهومؤسساته  ال تقع على عاتق المجتمع المدني المتمثلة بعملية التحول الديمقراطي، إن هذه المسؤولية      

ألن مهمة إعادة بناء األمة يتطلب أيضا اختيار  ،على عاتق السلطة الحاكمة في أي دولة ومجتمع ولكنها تقع أيضاً  ،مطلق

مسئولين فاعلين في كافة مستويات الحكم، فإذا كانت الديمقراطية تتطلب وجوب ضمان نزاهة االنتخابات فمن الضروري 

كما أن تمسك أي دولة أو مؤسسة بالقيم األخالقية والمسؤولية  .اختيارهم من قبل الشعب إيجاد مرشحين جيدين وأكفاء ليتم

وهذا (  47  -  44مرجع سابق، ص ص  ،لسلي ليبسون) ،أمام الناس يتطلب الشفافية في الخدمة العامة لهؤالء الناس

الديمقراطية بالشكل الصحيح يتطلب أن يكون يتطلب تغيير الوالء من الوالء الشخصي إلى الوالء االجتماعي، ألن تأييد 

لهم  ) ** ( ذلك التأييد باالزدياد ما دام ذلك يحقق الحرية والعدالة االجتماعية وتقبل الجماهير لها ومن ثم يأخذ عن اقتناع

                                                 
 : الحرية والعدالة االجتماعية  ) ** (

 .Freedom / Liberty الحرية:  أوالً:

القدرة على االختيار بين عدة أشياء أي حرية التصرف تعني الحرية كما وردت في قاموس المصطلحات االجتماعية هي:     

العاقلة دون اإلضرار بالغير أو دون الخضوع ألي ضغط إال ما فرضته القوانين العادلة  اإلرادةوالعيش والسلوك حسب توجيه 

كي بدوي، معجم احمد ز المصدر:وهناك أشكال مختلفة من الحرية المدنية فمنها: )، الضرورية وواجبات الحياة االجتماعية

 (379ص م، 4977 الطبعة االولى، ة لبنان،تب: مكبيروت، (عربي –فرنسي  –مصطلحات العلوم االجتماعية )إنجليزي 

أن يعبر منفرداً أو مع آخرين  باختياره وفيحرية العقيدة، ويشمل ذلك حرية الفرد في االنتماء إلى أحد األديان أو العقائد  -4

  التعليم.أو الممارسة أو  العبادةيانته أو عقيدته سواء كان ذلك عن طريق بشكل علني أو غير علني عن د

حرية إبداء اآلراء والتعبير دون أي تدخل، ويشمل ذلك حرية البحث عن المعلومات أو األفكار من أي نوع وتلقيها ونقلها  -7

  يختارها.وسيله أخرى  بأيةكتابة أو طباعه وسواء كان ذلك في قالب فني أو  وأ ةشفاهيبغض النظر عن الحدود وذلك إما 

الحرية غير ما يفرض منها تمشياً مع القانون والتي تستوجبها في  هذهحرية التجمع السلمي دون أي قيود على ممارسة  -3

 مجتمع ديموقراطي مصلحة األمن الوطني أو النظام العام. 
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ية التي تكفل األساسية المتعلقة بتطبيق الحريات المدن المبادئ ، والعمل على تحقيق الوجود الواضح لتطبيقبالشكل الصحيح

 مظاهر الشكلية الداعية لذلك فقط. وليست ال ) *** (الوجود الفعلي والعادل لحقوق اإلنسان 

فهذا جانب محدود ، ن الديمقراطية ال تقتصر فقط على حرية االنتخابات الدورية للمواطنين عن طريق المشاركة بهاإ     

 الديمقراطية تعني ، حيث أنفي داخل المجتمعاتمثالية وشموالً  أكثرللديمقراطية، فالديمقراطية ينبغي أن يكون لها دالالت 

حرية ومساواة واخوة وسيطرة فعالة من جانب المواطنين على السياسة الحاكمة ووجود حكومة مسؤولة وسياسة نزيهة 

القرار وعدم اخذها لقرارات ارتجالية اعتباطية وعشوائية، واعطاء حق المساواة في المشاركة  ومنفتحة ومتأنية في اتخاذ

 (47ص م، 4993، )صامويل هنتنجتون .والسلطة وغيرها من القيم المدنية األخرى

حيث أن ذلك  ،أن التوازن بين القوى السياسية واالجتماعية في أي مجتمع يؤدي إلى استقرار األنظمة الديمقراطية كما     

االستقرار يعتمد على قدرة النخب السياسية الحاكمة على التعاون والتكاتف في كيفية حل المشكالت المواجهة لمجتمعاتهم 

صامويل هنتنجتون، ، )الموجودة به ة في المجتمعوعدم استغالل بعض المشكالت لتحقيق مكاسب مادية وسياسية أو خاص

بالطبع المحاسبة في الحكم ومراقبة األداء الحكومي ومراقبة القائمين على إدارة وهذا يتطلب  (312ص مرجع سابق، 

 .السياسي القائم النظام

 

 بدايات التحول الديمقراطي:  – 5

م حيث كان  4279في بداية القرن التاسع عشر وتحديداً بعد سنة ظهرت بدايات التحول الديمقراطي األولى لقد        

 أشعل الثورة الفرنسية آنذاك وهيأ ، وهو النضال الذياألقطاعم هو نضال البرجوازية ضد العاالحدث الظاهر في ذلك 

حيث يوصف القرن التاسع عشر بعصر تطور (  26يحيى أحمد الكعكي ، مرجع سابق، ص ، )إقامة نظام ديمقراطي

حيى أحمد الكعكي ، مرجع سابق، ي) ،السلطة السياسية في المجتمعات المعاصرة وخاصةً المجتمعات األوروبية الغربية

أما بعد ذلك ومنذ الثمانينات من القرن التاسع عشر فقد خطت الرأسمالية خطوة خطيرة في مجال تطورها (  44ص 

 م،  4726وتحديداً بعد سنة 

                                                                                                                                                             

 . االختيار الحر للعمل وفي تغييره وفي ترك العمل أو االمتناع عنه وقتما يشاءحرية العمل أي حق الفرد في  -1

   Social Justiceالعدالة االجتماعية: ثانياً: 

تعاون األفراد في وتعني العدالة االجتماعية كما جاء تعريفها في القاموس المتعلق بالمصطلحات االجتماعية هي:  

المصدر: )قدراته مجتمع متحد يحصل فيه كل عضو على فرصه متساوية وفعليه لكي ينمو ويتعلم ألقصى ما تتيحه له 

 ( .    447، ص  احمد زكي بدوي، مرجع سابق
  :  : Human rightsحقوق االنسان  ) *** (

الدراسات على أنها هي: الحقوق التي ينبغي أن يمتلكها المرء النه أما حقوق االنسان فيما تتضمنه من معاني فقد عرفتها احدى   

وحقوق االنسان في أي بلد تتطلب نوعية معينة من المؤسسات والممارسات لتحقيق النظرة االخالقية  إنسان قبالً وبعداً.

ظرة معينة للكرامة االنسانية وبالتحديد أعمال وحماية هذة الحقوق، فحقوق اإلنسان هي  ممارسة اجتماعية تهدف الى تحقيق ن

من خالل مؤسسة الحقوق االساسيه. واذا لم يتمتع االنسان بحقوقه االساسيه يصبح متيقناً أنه يتعرض للتغريب أو االقصاء عن 

هكذا ينُظر دائماَ الى حقوق االنسان بإعتبارها حقوقاً غير قابلة للتصرف، )المصدر: أمة العليم السوسوة  ،طبيعته البشريه

)حقوق االنسان( "الحريات العامة وحقوق االنسان في اليمن"( مجلة حوليات العفيف، مؤسسة العفيف الثقافيه، صنعاء: العدد 

 ( .  731م، ص  7661الرابع، 
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يحيى أحمد الكعكي ، مرجع ) إذ ظهر رأس المال كعامل فعال في التطور االقتصادي في مختلف الدول وحصل بعدها

ر في بريطانيا، وأختلف بعدها الُمنظرين ة في مختلف دول أوروبا وبشكل كبيتفجر الديمقراطيات النيابي(  77سابق، ص 

نحو تلك المطالب، فمال الفيلسوف البريطاني " توماس هوبز " الى جانب الملكية المطلقة ذات الحق اإللهي، أما جون لوك 

 (32يحيى أحمد الكعكي ، مرجع سابق، ص . )لثورة من أجل الديمقراطيةفوقف الى جانب ا

" فقد مزج بين حاجات العصر آنذاك في حاضره وآمال البشر في مستقبل أما المفكر األمريكي "توماس جيفرسون       

كز على االخالق لدى فالسياسة في داخل الدول والمجتمعات عنده أساسها االقتصاد وفي الوقت نفسه ترت ،األيام القادمة

مبادئه من أجمل ما كان يسود أمريكيا المملوءة باألمل في التقدم والتوسع الحضاري  استلهمالجميع بل على نظام أخالقي 

واالقتصادي والسياسي والتعليمي، وما كان ينادي به المفكرون األوروبيون أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر من 

رير والدعوة الى إعالء شأن اإلنسان وتمجيد حقوقه كإنسان، وهذه الدعوة التي أراد جيفرسون أن يقيم ثقافة التنوير والتح

فت على أحداث الثورة األمريكية وبناء الدولة على أساسها الدولة والنظام السياسي الحاكم فيها والمتمثل بالحكومة أضّ 

 (13يحيى أحمد الكعكي ، مرجع سابق، ص . )ستمرارباالقومية وعالقاتها الدولية طابعاً متألقاً ومستحدثاً 

لقد كان نتيجة ألفكار كل من لوك في إنجلترا ومونتسكيو وروسو في فرنسا قيام الثورات في القرنين السابع عشر       

والثامن عشر والتي عملت على إثراًء كبيراً على الفكر الديمقراطي الحر آنذاك وحتى اليوم ما زال تأثيرها واقعاً حالياً، 

بإعالن الجمهورية هناك، ثم قامت الثورة  وانتهتم  4417على الملكية تحديداً في سنة  فلقد قامت الثورة األولى في إنجلترا

م على الملكية بعد أن عادت من جديد وأهتمت بتطبيق الدستور وتقييد سلطان الملوك  4477االنجليزية الثانية في سنة 

 وتطبيق النظام الديمقراطي في النهاية. 

، حيث جديد م وبدأت بنظام ديمقراطي 4224لها سنة  اإلنجليز استعماروتحررت من  استقلتأما بالنسبة ألمريكيا فقد 

 4279يوليو سنة  41فيها بتاريخ  بدأتحقوق األفراد وحرياتهم. أما في فرنسا فكانت الثورة قد  االستقاللسجل إعالن ذلك 

ية وأخذت الديمقراطية في التطور أغسطس أعلن فيها عن وثيقة حقوق اإلنسان والمواطن وطبقت الديمقراط 74م وفي 

م يحث على ذلك، حيث كان كل ذلك من تأثيرات الفكر السياسي السائد في هذان  4294بعدها فصدر دستور في سنة 

كما  .القرنان "السابع عشر والثامن عشر الميالديين" حيث قامت على إثرها الثورات في كل من إنجلترا وفرنسا وأميركا

 البروتستانتياالجتماعي في القرن السابع عشر والثامن عشر الميالديين خالل وجود الصراع عملت نظريات العقد 

جاء به بودان بتفضيله لذلك  أنمبدأ السيادة الكلية وبأشكاله المختلفة بعد وخاصةً في فرنسا على تغييرات لوالكاثوليكي 

أن الحاكم هو ممثل عن  باعتبارعب وليس الى الملك للملك الحاكم، حيث عملت تلك النظريات على إسناد السيادة الى الش

في ممارسة المظاهر الخارجية لها وبالتالي يتحقق مبدأ  إالالشعب والذي يُعتبر هو صاحب السيادة والحاكم ال يقوم 

تبنيهم في تحديد  اختالفالمحاسبة للحاكمين ومن أشهر فالسفة العقد االجتماعي "هوبز ولوك وروسو" فالبرغم من 

الواحدة وهي أن األفراد كانوا يحيون حياة الفطرة  األساسيةجميعاً من البداية  انطلقواأطراف العقد االجتماعي إال أنهم 

 فأرادوا أن يخرجوا منها من أجل تطوير حياتهم،
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لدولة المنظمة وهي التي تضمن الى عيشة جديدة فيها تحت لواء ا االنتقالتالقت إرادتهم على هذا  اجتماعيوبمقتضى عقد  

لهم عيشاً آمناً كريماً وتوفر لهم النظام والطمأنينة بشكل أفضل من حياتهم في السابق، وتجعل كل منهم يتمتع بحقوقه 

مد عجيله ومحمد رفعت عبد عاصم أح. )عليها من قبل الغير سواء كان في الداخل أو الخارج اعتداءوحرياته دون 

 (16  - 34م، ص ص 4973، الوهاب

لذلك فقد  ،ال يجوز الحد وال للحكومة أن تأخذ من ملكية أي شخص نهبأكما دافع لوك عن الحريات االقتصادية وبيّن      

كان من نتيجة تقرير مبدأ الحرية االقتصادية الذي نودي به ورجال المدرسة التقليدية في االقتصاد، ثم قيام الثورة الصناعية 

في أوروبا في نهاية القرن الثامن عشر أن ظهرت الرأسماليات الضخمة هناك وقامت المشروعات الكبرى فيها، وبرز 

ة العمال، حتى أصبح واضحاً أن مبدأ الحرية االقتصادية بشكله الظاهر، قد أفاد الطبقة التعاون بين طبقة المالك وطبق

التي  االشتراكيةاألولى وهم الملوك بينما كان وباالً على أفراد الطبقة الثانية وهم العمال، وسرعان ما ظهرت األفكار 

طبقات االجتماعية المختلفة، وبالتالي نودي بوجوب تطالب بتحقيق العدالة االجتماعية والقضاء على التفاوت الضخم بين ال

. تدخل الدولة لحماية العمال وتنظيم عالقات العمل بما يكفل للعمال العيش الكريم واألجر المجزي لهم بشكل صحيح

 (76  - 27عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ص )

معية النيابية" قد جاء من فكرة وحدة السيادة بكافة أشكالها أو وحدة السلطة "حكومة الجإن األساس الفلسفي لنظام       

الحاكمة في الدولة وعدم إمكان تجزئتها، فالسلطة التشريعية هي وحدها التي تسود وهي وحدها التي تمارس السلطة 

تالي هو وحده الذي يمارسها في والسيادة، ألن المجلس النيابي المنتخب من الشعب وحده الجدير بتمثيل سيادة الشعب وبال

جميع الميادين المختلفة ليس فقط مجال التشريع وسن القوانين ولكن أيضاً في مجال التنفيذ أو النشاط التنفيذي واالداري 

والعملي، أما نظام  "حكومة الجمعية النيابية" فهو على العكس من ذلك فيقوم على فكرة عدم التساوي بين هاتين السلطتين 

لقد ظهر "نظام حكومة الجمعية ف. دة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية العامالت في داخل المجتمع والدولةوسيا

النيابية" في هذه الصورة في فرنسا بعد تاريخها الثوري في الفترة الممتدة من نهاية القرن الثامن عشر وبعض فترات 

"  من صيرورات التطور للنظام ظام  "نظام حكومة الجمعية النيابيةلنيعتبر هذا افلذلك  ر،محدودة من القرن التاسع عش

لفترة طويلة في أحدى هذه الدول مثل سويسرا  وامتدتفترات أخرى من تطبيقه في بعض الدول  استمرتالديمقراطي وأن 

سويسرا بتطبيق  ، حيث أخذتتى الوقت الحاضر فيها بدون غيرهاالتي طبقته لفترات طويلة ما زالت آثارها متواجدة ح

و هي التي ساهمت في تشكيل ن أفكار روسكما أ .م 4721ذلك النظام في حكمها في دستورها االتحادي الصادر منذ سنة 

" فهو كان معارضاً آلراء مونتسكيو المتمثلة بالفصل بين السلطات منذ البداية، فطبقاً لرأي نظام "حكومة الجمعية النيابية

ين السلطات يتعارض مع فكرة وحدة السيادة الكاملة في الدولة وعدم إمكان تجزئتها، والسلطة جان جاك روسو أن الفصل ب

ومة التشريعية عند روسو هي التي تمثل تلك السيادة الموجودة والمركزة فيها، وإذا كان روسو يعترف بضرورة وجود حك

، بل يجب أن يمكن أن يكون لها جزء من السيادةوال ، فإن تلك الحكومة ال تكون سلطة مستقلة تتولى أمور التنفيذ واإلدارة

 ،تكون تابعة وخاضعةً للسلطة التشريعية فقط
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يجب أن نالحظ أن السلطة التشريعية عند روسو تتمثل في المواطنين أنفسهم وليس في مجلس نيابي ألن روسو كان  لذلك 

 (497 – 496د الوهاب، مرجع سابق، ص ص  عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عب. )يؤمن فقط بالديمقراطية المباشرة

ظهر الصيرورات الصعبة التي تمخض عنها تشكيل النظام الديمقراطي الحديث تحديداً بعد مراحل كر يُ إن كل ما ذُ       

الليبرالية الحرة المتمثلة بمبدأ الفصل  المبادئالقرنين السابع عشر والثامن عشر في مختلف دول أوروبا القائم على أساس 

والسيادة  ) * (األخرى منها سيادة القانون والمساواة والمواطنة  المبادئالى  باإلضافةبين السلطات بصورته الحديثة، 

الشعبية وغيرها، فلم يُطبق النظام الديمقراطي الحديث بشكل سريع كما هو واضح من خالل المراحل العديدة والمتنوعة 

 كماً وكيفاً لتطوراته المتباينة في الزمان والمكان. 

ن رؤية نظام حكومة الجمعية النيابية كتطور وتطورات أخرى غيره مع تواريخها كصيرورات تاريخية كما أ      

مين ومقدمات للنظام الديمقراطي الحديث يُعتبر من أهم األعمال الالزمة في تغييرها من قبل المفكرين فهل يُعتبر النظا

البرلماني والرئاسي هما تطورات مثل نظام حكومة الجمعية النيابية. كما أن الحقيقة الموضحة على أن الديمقراطية 

لى مبدأ حكم طوال التاريخ معنيين رئيسيين، فهي من ناحية تعني أساساً ونظاماً من الحكم يقوم ع اكتسبتالسياسية 

وإرادة األغلبية في التعبير عن هذا  أن صوت الشعب هو صوت اإلله، فكرة وبهذا المعنى كانت تنطوي على األغلبية،

ادوارم . بيرنز، مرجع . )الصوت هي صاحبة السيادة الكاملة والحكم النهائي فيما يتصل بالصواب سياسياً في المجتمع

 (47  – 44سابق، ص ص 

إن الديمقراطية قد عملت على إلغاء ومسح الفارق القديم بين الجماهير والحكومات بحيث أصبح األفراد في داخل       

لم به سّ كما أنه من المُ  (74، د. ت، ص . )إدموند كانالمجتمع وحدات فعالة وعناصر عاملة في ظل الحكومة الديمقراطية

تتحول وتتطور وتتغير خالل فترة معينة من الزمان، وان كل فكرة لها في هذه االيام بوجه عام أن أهداف أي مجتمع 

. قافية جديدة وبرزت في مجتمع معينتاريخها أو مبدأ سياسي يتدرج ويحمل معاني جديدة مختلفة له كلما جدت ظروف ث

في طابعه عن يذ الذي يختلف كما أن التاريخ الموجود والوثائق المكتوبة لهما آثرهما التطبيقي الفعال في مجال العمل والتنف

أما فيما يتعلق . ، فهو ذو أثر مختلف في حياة اإلنسان من حيث المادة واألهمية والتأثير الحقيقي فيهماالقانون غير المكتوب

بالحكم فكل مواطن يستهلك الحكم والقانون بفاعلية ونشاط في ظل وجود الحكومة الديمقراطية وذلك عن طريق تأثيره 

التوجيه لسياسة الحكم وفي التكيف للقانون من خالل آليات العملية الديمقراطية ومبادئها التي يعمل كل مواطن وتأثره من 

 بطرق عديدة منها:  بذلك من خالل الدفع بعملية التطوير واالصالح والتنظيم والتأكيد على ذلك 

 .ممارسة االنتخابات –أ  

حرية االنتماء لحزب سياسي معارض وغيرها، حيث يصبح المواطن في المجتمع والدولة ذات الحكومة  –ب  

 الديمقراطية مستهلكاً لشؤون الحكم والقانون بطرق عديدة منها: 

                                                 
 Citizenshipالمواطنة :  ) * (

عرسان العزام ومحمود حسب رأي روسي هي: ))الوالء والطاعة لإلرادة العامة من قبل األفراد((، )المصدر: عبد المجيد 

 (.471م، ص  4977ساري الزعبي، دراسات في علم السياسة، د. م: دار الحامد، د. ط، 
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 . الة األمان وتنظيم حياة كل مواطنإن النظام الديمقراطي يعمل على كف .4

 . سبب كان سياسي ام اقتصادي ام غيرة ...  يأل استثناءدون سيادة القانون على الجميع  .7

النظام الديمقراطي بنشاط لشؤون القانون والحكم من خالل وجود  استهالكهيستطيع كل إنسان أن يؤثر ويتأثر في  .3

 . وفاعلية

فحص ومتابعة أعمال الحاكمين القائمين بذلك نيابة عن المواطنين في ظل تطبيق الحكم ذات الصفات الديمقراطية  .1

، من خالل عمليات التقييم شعب في النظام الديمقراطي الفعليالمستمدين في طريقة حكمهم لسلطتهم من سلطة ال

 (37 – 37إدموند كان، مرجع سابق، ص  ) .والمقارنة مهما كانت أعمال صائبة أم غير ذلك

للبشر في مجتمع ديمقراطي، وتتصل المساواة  والعادل إن المساواة السلبية تتصل أحياناً بضرورات العيش المحترم        

وكما أن المساواة  ،اإليمانية بالفرص المتاحة لتحسين األفراد والنهوض بهم نحو األفضل، وتوفير التقدم المطلوب لهم

ذا تعمل على أن ترتفع بالمواطن فوق ه اإليجابيةالسلبية تعمل على توفير ركن عام يأوي إليه كل مواطن، كذلك المساواة 

التامة والمطلوبة وخاصةً في أثناء فترات  اإليجابيةالركن بقدر ما تسمح به قدراته، وبالمثل األعلى الذي تنشده المساواة 

على أن تكون المزايا الناجمة عن  ليمي وهو مثل صحيح وثابت ألنه يحضالتحول االجتماعي واالقتصادي والثقافي والتع

في متناول جميع أفراد المجتمع في داخل الدولة، وبهذا يمكن القول بأنه إذا كانت االكتشاف واالختراع والتقدم العام 

المطلوبة تنشر إفساح المجال بال قيود أمام آمالهم،  اإليجابيةالمساواة السلبية تنشد وضع حد لمخاوف البشر فإن المساواة 

ة بالمساواة السلبية فإنها تُعتبر طليعة الدول في فعلى سبيل المثال إذا كانت أمريكا مقلدة في وضع النظم السياسية الخاص

 . اإليجابيةالمساواة اإليجابية لدى الجميع، بل هي التي قادت العالم بمختلف دوله دفاعاً عن قضية المساواة  ابتكار

فيها، وأن العالقات بين الفئات االجتماعية المختلفة قد  اإليجابيةقاس به المساواة لقد ظهر أن لكل دولة محكاً ُمميزاً تُ ف

في بعض من الدول كأمريكيا وهذا المحك هو في العادة مختلف من  اإليجابيةصادفت أنها المحك الذي تقاس به المساواة 

إدموند كان، ) ،دولة الى أخرى، فقد يكون في دولة هو التمييز الطبيعي الموروث أو التمييز بين الرجل والمرأة وغيرها

شراقها قد ينطوي على قرن ونصف من أن قيام المساواة وإ ولقد حذر توكفيل قبل (417  - 411مرجع سابق، ص ص 

كما أن دعوة أرسطو الحكيم والذي وصفه البعض . الحرية وسقوطها ثانيةً في الدول والمجتمعات بانتكاسخطير،  احتمال

بأنه تحذير مهم وهو الذي نص على أن الحكومة الصالحة هي التي ال تحاول أن تفرض نهجاً موحداً متماثالً لمواطنيها، بل 

، وتخلق شخصيات متعددة ومتفاوتة بينهم وأن المشاركة هي عالمة من متعددة وغنية اهتماماتتشجع قيام على العكس 

الشعبية، وهي من صفات الديمقراطية للجماهير ومهما تكون األصول التي تريد  اإلدارةعالمات الموافقة واالشتراك في 

اليها هذه الصفات فإن القدرة على الحكم واإلشراف والمشاركة هي الصفات التي سوف تقرر مصائر الديمقراطية الحديثة 

ومن ثم فبدون صفة القدرة على الحكم لن يكون هناك أية (  474  -  477إدموند كان، مرجع سابق، ص  ، )في التطبيق

ونحن بالسؤال والشك والقياس والسير (  79إدموند كان، مرجع سابق، ص . )فضيلة في أية طريقة من الطرق المستخدمة

 ،إلجراءات الواجبة على القيام بهاه عن هذا الموضوع كما يقتضي ذلك بارنحو تغير كل ما تم ذك
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ألفكار الغير وعلى الحرص على رفاهية المجتمع والدولة وعلى التوعية الدقيقة لألعمال  االحترامتطيع أن نبرهن على نس 

 (491إدموند كان، مرجع سابق، ص ) .للحكم السليم ) * ( والوسائل الفردية والجماعية أيضاً 

السياسية الحرة المفتوحة الالزمة وبخاصةً الغربية التي نشأت في الغرب بعد الحرب العالمية  الديمقراطيةكما أن      

جوهري لكل نوعاً منها،  اختالفالثانية والديمقراطية االجتماعية الشمولية التي نشأت في المجتمعات االشتراكية ذات 

فة واالجتماع وتكوين الجمعيات تقدم لها الديمقراطية في الديمقراطية الغربية منها حرية الرأي والصحا المبادئبحيث أن 

كما أن الديمقراطية  .أنها بمثابة الركيزة األساسية للنظام السياسي الحاكم اعتبارعن ذاتها على  لإلفصاحالضمانات الكافية 

 الحاكمة الى التداول السلمي للسلطة باإلضافة ،الحرة الغربية المفتوحة تمتاز بأنها تعمل على توفير الضمانات لألفراد

الى ضمان التمثيل المعروف في الجهاز الديمقراطي المتمثل بمؤسسات الرقابة الرسمية  باإلضافةبشكل منظم ودوري، 

واألهلية الى جانب التقبل لآلراء المعارضة والرغبة والمرونة في التجربة الى جانب التسامح مع الجميع وهي أيضاً 

التنظيم السياسي المتمثل باألحزاب السياسية التي تعمل على التواصل بين الشعب وحكومته ألن ذلك يكفل تتطلب وجود 

 . تصرفات الحكومة ويعمل على عملية البلورة للرأي العام لذلك فتحظى بدعم وتأييد غالبية أفراد المجتمع لها

يدية ويهدف وجودها الى تحقيق سيطرة المجتمع بكامله أما الديمقراطية االجتماعية فهي نموذج موازي للديمقراطية التقل

التي تشكل الحياة الجماعية فيه، إنها مفهوم خاص للنظرية الشيوعية التي تقيم  األعمالومراقبة كل عالقاته وكل عمل من 

ة ونظامها السياسي البناء السياسي للدولة على أسس اقتصادية واجتماعية وسياسية متباينة تماماً مع النظرية الغربية للدول

جديد في مستوى المطالب الشعبية الالزمة لهم،  اجتماعيوتتطلب الديمقراطية االجتماعية سلطة قوية إلقامة نظام ، الحاكم

وتعتبر أن الحريات مسألة مزعومة تُشكل عقبات يجب إزالتها أمام النظام الجديد الذي تتطلب وقايته بقيوداً صارمة على 

مة. ولذلك فال تقتصر الديمقراطية الشمولية على إعادة تشكيل المؤسسات السياسية والحكومية ولكنها جميع الحريات العا

تعمل على تغيير األفراد في المجتمع، بحيث تجعل لهم نظاماً معيناً من القيم والمعايير واأليديولوجيات ذات الطابع 

لديمقراطية الغربية أخذت في االنتشار والتوسع في مختلف ن الديمقراطية وخاصةً ا. كما أالمعروف لدى قادة هذا النظام

، فالجميع أصبح ينادي بالفكر كافة الدول والمجتمعات في العالم أجمعالدول ليس فقط مجتمعات العالم األول وإنما 

فكك دويالت بعد ت االشتراكيةلألحزاب  انهيارم الذي شهد  4994الديمقراطي الليبرالي الحر الغربي تحديداً بعد العام 

الكتلة الشيوعية الحاكمة فيها، لذلك فأصبحت الدعوة العالمية الى أن تقوم على الدعوة الى  وانهيارالسوفيتي  االتحاد

التعددية الحزبية  مبادئالديمقراطية الغربية والتي من أهمها إقامة المؤسسات البرلمانية المنتخبة القائمة على  المبادئ

السوق وتراجع أدوار الحكومات والقطاع العام وإدارة األنشطة  باقتصادوالفكرية السياسية وتعظيم حقوق اإلنسان واألخذ 

 . االقتصادية المختلفة

                                                 
 Individualityالفردانية :   ) * (

))مذهب ينادي بتضييق سلطات الدولة، وتوسيع نشاط الفرد، كما أنه مذهب يرجح تفسير الظواهر االجتماعية والتاريخية الى 

بيير حيث أن الديمقراطية كنظام مستخدم للحكم في أي دولة تعتبر ضرورية للتوفيق بين األفراد. )المصدر: تدخل األفراد((، 

فافر وجان لوكان، دراسات في علم السياسة، ترجمة ناظم عبد الواحد الجاسور، عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، د. ط، 

 (.13ص م،  7666
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كما أن التجربة الديمقراطية تُظهر أن الديمقراطية السليمة ينبغي (  42  - 47م، ص ص  7666محمد أحمد المصالحة، )

سليمة وتشتمل عليها، وليست تلك األرستقراطية أرستقراطية مولدة أو ثروة ولكنها  ) * (أن تفسح المجال ألرستقراطية 

أن يعمل على  بذلك والديمقراطي عليه(  441ص م، 4974، محمد عبد المعز نصر) أرستقراطية فكر ومقدرة وخلق سليم

 ( 17بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ص  بطرس. )دائماً الطبقة المتوسطة الى جانبه  اجتذاب

 

 الديمقراطي:المؤشرات الالزمة للتحول قيم والبعض  - 6

الفعلي في مختلف دول  تتمثل بعض قيم ومؤشرات الوجود للديمقراطية الالزمة لعمليات التحول الديمقراطي       

الخاصة بهذه العملية الديمقراطية  والمبادئومجتمعات العالم في العصر الحديث خاصة بعد استعراض القيم والعوامل 

  يلي:  فيما ارادت حكماً نزيهاً وشفافاً  إذا اسيةالالزمة للتطبيق في مختلف االنظمة السيو

 . الحقوق الفردية للمواطن ولمؤسساته الخاصة   .4

 . الخصوصية للفرد وللمجتمع .7

 . الذاتي بشكل تام االستقالل .3

 . بين الجميع التسامح السياسي .1

 . مختلف الفئات بين االستعداد للوصول لحلول وسط .1

 . والغير حرية التعبير عن الذات .4

 . والتحريض ضد الغير االنجرار، بمعنى عدم ضبط الذات .2

 . التفاهم بطرق ال تعود بالضرر على أي طرف كان، بمعنى السلوك والفكر القائم على العقالنية .7

 . ضمن الحدود المقبولة للجميع االنعزال، بمعنى عدم االنفتاح .9

 . طرف بغض النظر عن السبب ألي، بمعنى عدم القمع التنوع الفكري .46

 ، والمرتبطة بحرية التعبير والنشر في وسائل االعالم المختلفة. حرية الفكر .44

 ، بعيداً عن الوالءات العائلية او السياسية وغيرها. والسياسية حق تقلد المناصب العامة .47

  ، بمعنى اتاحة الفرصة لذلك ضمن تراخيص معينة.حرية التجمع والتنظيم .43

 . ألي سبب ما لم يضر بالغير حق التحرر من الرقابة الحكومية .41

ففي أوقات التوتر السياسي الحاد والصراعات األيديولوجية  ،استثناءدون  قيام ذلك على أسس متساوية مع الجميع .41

معدالت التعصب السياسي لديهم في  ارتفاعالمستقرة يزداد إدراك األفراد والجماعات للتهديد السياسي مما يؤدي الى 

 (17  - 31هويدا عدلي، مرجع سابق، ص ص . )داخل المجتمعات والدول المختلفة

 

                                                 
ص بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، حكومة أفضل الناس((. )المصدر: أرستقراطية معناها: )) ) * (

742.  )    
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 أدوات اإلصالح الالزمة لتعزيز الوجود الديمقراطي:  - 7

 في المجتمع الساعي لتطبيق هذا الفكر في نظامه السياسي الالزمة لتعزيز الوجود الديمقراطي إن أدوات اإلصالح        

من أهم تلك واضح، ووالمطلوبة لدى الجميع بشكل شفافي  والعمل على تقويتها يتم من خالل وضعها على رأس األولويات

 األدوات هي: 

 . بشكل فعال وباستمرار التدبير الديمقراطي .4

 . التيسير الفعال .7

 . التكوين المستمر .3

 . التخطيط الُمحكم .1

 . تقوية التعاون .1

 (44م، ص 7666، يني وآخرون ...أمنية لمر) .تجنيد الطاقات الهائلة .4

لقد ظهر أن الهدف األول من كل عملية إصالح هو إعادة السيطرة الكاملة الى الناخب ومدى تأثيره على وجود      

ادوارم. بيرنز، مرجع سابق، ) الموظفين العامين وخاصةً في القطاع العام ويتطلب تحقيق ذلك العديد من اإلجراءات منها:

 (76ص 

 . شغل جميع الوظائف باالنتخاب -أ

 . ات التشريعية من قبل سلطة القضاءة النظر في القرارعدم إعاد -ب

 . ية المباشرة في جميع شؤون الحياةالديمقراط مبادئتطبيق  -ت

 . تطبيق الحرية الكاملة -ث

 بمراحل متعاقبة ومتتالية تمهيداً نما تمر لتحول الديمقراطي ال تأتي فجأة وإايتضح من خالل ما تم ذكره أن عملية       

فال يمكن وجود الديمقراطية الحقيقية بشكلها الفعلي السليم إال أذا تم وجود  ،للوصول الى الديمقراطية المطلوبة المثالية

دولة تابعة  إطاروكما ظهر أنه ال يمكن توفير الديمقراطية في ، الكامل للمجتمع والدولة التي تتولى تطبيقها فيها االستغالل

فإن هناك عالقة بين االستقالل الوطني  ،قة بين التبعية والقهر السياسي والعكس أيضاً تابع ألنه يوجد عال اقتصادو

    (19   ، صسعد الدين ابراهيم، مرجع سابق. )والديمقراطية

ن وجود الديمقراطية من االعلى الى االسفل او العكس والطريقة التي وجدت بها يُعتبر الركن األساسي في كما أ      

تحولها هو العنف او  أسباب أنفهل يمكن فهم وجود الديمقراطية في دولة ما مع العلم  ،وفهمها وتطبيقها الصحيحوجودها 

فهل يجوز ، مع االخذ بعين االعتبار أن العنف هو السمة البعيدة كل البعد عن الديمقراطية ،السيطرة وليس الوعي الثقافي

ديمقراطية بشكل سليم وفقاً للمنطق المتفق  هذهطوي بطريق العنف وتصبح تأتي الديمقراطية في تحولها عن الحكم السل أن

توافرت لها الشروط الالزمة  إذاتنمو في أي بيئة  أنن الديمقراطية لها قدرة على كما أ عليه بين المنظرين للديمقراطية؟

وأن كان لها وبشكل سليم بعيداً تماماً عن القسر والعنف،  المتوفرة للضرورات لوجودها وتحقيقها بالقدر المطلوب ووفقاً 

 . تنمو في دول آسيا أنالديمقراطية ال يمكن  أنهذا الرأي يتناقض مع رأي البعض مثل رأي هنتنجتون في 
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كمقدمة  على تحقيق التقدم المنتظم كما أن العمل(  44 -  2 ، ص صمحمد السيد سليم والسيد صدقي عابدين، مرجع سابق)

يكون بدمج مختلف القطاعات في  أنوالنجاح في المجاالت المختلفة االجتماعية واالقتصادية ال بد من  ،لوجود الديمقراطية

 ،يكون الهدف الواقعي للسياسة الديمقراطية يتمثل في محاوالت العنف والقضاء على الغير أنمن المستبعد  ألنه ،المجتمع

فالعمل على تنظيم المعارضة لتصبح معارضة ( 433  - 437م، ص ص 4997، وأخرون ... خالد عبد العزيز الشريدة)

كلها تندرج تحت بند  وهذه، الصحيحةالسياسة الديمقراطية  أساليبمه في داخل الدولة بعيدة عن التطرف فهذا من نظّ مُ 

فال يمكن أن تأتي لذلك   ،"العالجالوقاية خير من "مميز للديمقراطية وهو حل الخالفات بطريقة سلميه تحت مثال 

ل بها الى هذا قويه تُتبع وتُطبق من اجل الوصو "،استراتيجيات"يكون هنالك  أنالديمقراطية بشكل عفوي وال بد من 

استراتيجيات ذات برامج معينة قادرة على تحقيق ذلك التحول وهي التحول الديمقراطي السليم،  التحول المطلوب وهو

تخاذ االستراتيجيات المعينة هو المجتمع وطريقة اختياره إلمحرك الرئيسي لهذه الحركة المتمثلة باكما أن الصعب. 

( ) بنسبة    Parallel And Balanced" ) ومتوازنة متوازية"الحركة  هذه حتى تكون الحركة هذهلميكانزمات ديمومة 

 (،  Vertically And Horizontallyرأسياً وأفقياً )  من كال الجهتين أعمالهافي   ( ، The Ratio Suitوتناسب : 

وفقاً آلليات اإلصالح المتبعة لتحقيق هذا  (، وذلك Internal And External )  والخارجيةالداخلية ومن النواحي 

 . وهو التحول الديمقراطي التحول المطلوب

د العسكرة في العملية السياسية الالزمة للتحول ضرورة استبعايظهر هنا أنه ال بد من االشارة الى العمل على        

محمد السيد سليم ، )وفقاً لقانون يكون موضوعاً في التشريعات للدولة صاحبة الشأن بذلك كما ُذكر سابقاً، الديمقراطي

 القدرة على التقدم باستطاعتهايكون  أنيمكن  ال ألن الديمقراطية(  31ص ، والسيد صدقي عابدين، مرجع سابق

Progress  واالستمرار Continue تنجح في استيعابها لمختلف القوى والتيارات تجنباً لوقوع النظام  أنإذا استطاعت  إال

 ( 437 ، صمرجع سابقخالد عبد العزيز الشريدة وأخرون ...، . )السياسي في مواجهات دموية

 

 : الالزمة للتحول الديمقراطي األساسيةالعوامل  – 8    

يرى هنتنجتون بأن التحول الديمقراطي ال يكون بغياب النمو (:   ( Economic Factorsالعوامل االقتصادية - 4

ويفيد بشاهد على ذلك وهو دول الخليج  ،االقتصادي المتسارع في التحول فهذا يختلف عن الثراء في رأي هنتنجتون

العوامل االقتصادية من اهم العوامل التي تعمل على تغيير االنظمة وخاصةً فيما يتعلق بالمجتمعات  حيث أن، العربي

حيث يربط هنتنجتون بين العوامل االقتصادية في التسارع وفي النمو المتسارع مدى تحسن االوضاع االقتصادية لها، و

 مستوى يمقراطية الى جانب التحول القيمي خاصةً رفعوبين العوامل الثقافية وضرورة وجود النمو االقتصادي لحدوث الد

تحول قيمي ولكن النمو االقتصادي غالباً  يلحقهأوجبرن والذي يقول بأن التحول االقتصادي  يؤكدهالطبقة الوسطى وهذا ما 

تسارع النمو  أنهنتنجتون اعتبر  أنمع و، ما يكون اسرع من التحول القيمي وهذا يتفق مع رأي هنتنجتون الذي يقول ذلك

االسالم ال يتعارض مع الديمقراطية  أن، كما ويرى هنتنجتون في انهاء النظم الشمولية القمعيةاالقتصادي يعمل على تنمية 

 ،وهو يرفض التمييز بين المجتمع المدني والسياسي من حيث ارتباط المشاركة السياسية بالدين
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التزم هؤالء القائمين على إدارة الحكومات  اخاصةً إذ(  71  - 74ص ص  عبد الغفار رشاد القصبي، مرجع سابق،) 

ويرى هنتنجتون ايضاً ، بأسلوب الديمقراطية بعد وصولهم الى الحكم وعدم اتخاذهم الديمقراطية ذريعة للوصول للحكم فقط

بل وتعمل على ، كلما اتسعت تكون في طريق الفساد ألنهال يكون هنالك فجوة كبيرة بين الشرعية والممارسة  أنيجب  انه

 (431ص مرجع سابق،  القصبي،عبد الغفار رشاد . )خلق ودعم هذا الفساد

ترتبط العوامل الثقافية الالزمة لعملية التحول الديمقراطي بالكثير في (:  Cultural Factors)  العوامل الثقافية - 7

التقاليد المتواجدة في ووالعادات  Values And Norms على إنها القيم والمعايير  اتفاق هناكالبعض ولكن  دالتسمية عن

 التغير القيمي يضعف من مركزية السلطة كما ال بد من التوضيح على أن. المجتمع الذي يوصف عند الحديث عنه بذلك

ل الثقافية التحول الديمقراطي وأن والتي تتصف مركزيتها بالعداء ضد الديمقراطية ومع كل ذلك فال تنفي العوام الحاكمة

 .كان أصعب من غير الدول النامية ومنها الدول العربية

إذا اسيء  هنا الى إبراز العالقة بين القضيتين وهما "الشرعية والتحول الديمقراطي" خاصةً  اإلشارةكما ال بد من  

الشرعية عليها  إلضفاءالديمقراطية عندهم  اسم استغاللالتي تحاول بعض الدول االستخدام للتطبيق في ظل النظام الحاكم و

النظم الحاكمة االستغاللية لتلك المصطلحات الخاطئة في  هذهيؤدي في النهاية الى تدهور  والذي بذلك، وتوهم الناس

في  سياألساالمحك  اعتبرهاوالتي ، حيث تظهر عدم الشرعية من خالل إنجازات النظام كما يسميها هنتنجتون ،تطبيقها

وخاصةً إذا ضعف اآلداء االقتصادي للنظام الحاكم، ويعتبر هنتنجتون أن االقتصاد إلى  بها إضفاء الشرعية فيما يتعلق

هنتنجتون يربط لقد ظهر أن ف .وذلك بعد تعزيز مكانة الطبقة الوسطى ساس للتحول الديمقراطياالجانب عوامل أخرى هو 

المتسارع وبين العوامل الثقافية  وضرورة وجود النمو االقتصادي لحدوث الديمقراطية بين العوامل االقتصادية في النمو 

ويعدد العديد من االسباب لذلك التحول الديمقراطي، وهذا ما  ،الطبقة الوسطى مستوى الى جانب النمو القيمي خاصةً رفع

مو االقتصادي غالباً ما يكون أسرع من يؤكده أوجبرن والذي يقول بأن التحول االقتصادي يلحقه تحول قيمي ولكن الن

بسبب تقبل أفراد المجتمعات للتحول االقتصادي بشكل سريع أكثر من تقبلهم للتحول القيمي وهو  التحول القيمي وذلك

 الى التحسين من مستوى المعيشة االقتصاديةالمتمثل بالتغيير في المعايير والقيم االجتماعية وخاصةً إذا كان تغيير العوامل 

النمو  في تسارعال  أنهنتنجتون  اعتبارمع  ،وهذا يتفق مع رأي هنتنجتون الذي يقول ذلك والرفاهية لألفراد بشكل عام،

 . في إنهاء النظم الشمولية القمعيةعملية التنمية   االقتصادي يعمل على

عند فيبر فيما يتعلق  البروتستانتيةكتاب أخالقيات (: وهذا ما يوضح في   Religious Factors) العوامل الدينية  - 3

ال  أنه االسالم"الدين ويوصف بشكل خاص " ويرى هنتنجتون أنبالدين والتغيير من خالله وما يرتبط ذلك مع المجتمع، 

 ،المشاركة السياسية بالدين ارتباطيتعارض مع الديمقراطية وهو يرفض التمييز بين المجتمع المدني والسياسي من حيث 

خاصةً إذا التزم هؤالء بالديمقراطية بعد وصولهم الى (  71  -  49، ص ص ار رشاد القصبي، مرجع سابقعبد الغف)

 الديمقراطية ذريعة للوصول للحكم فقط.   اتخاذهمالحكم وعدم 

 أنالديمقراطية ال تختلف عن الديانات والشرائع السماوية على اعتبار  أنجاء بة هنتنجتون من  مع ما ذلكرى كما يُ        

 ، بيقها في المجتمع هو تحقيق العدلفي سعي الديمقراطية عند تط األساسيالهدف 
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بعد وضعها لدستور يعمل على تقييد ممارستها الالزمة عند تطبيق  إالالممارسة الديمقراطية ال تأتي  أنيضاً أويرى 

ي يقوم ذويتضمن الدستور ال فيهمنهجها لتتمكن من العمل على التعايش بشكل سلمي بين االفراد في المجتمع الذي تطبق 

تمع من وجود علية هذا المنهج الديمقراطي على اسس حقيقية تعمل على التراضي بين جميع القوى الفاعلة في المج

من  هذهالديمقراطية  المبادئالمجتمع وتأمين الحرية والمساواة وتتجسد  أفرادالضمان والمشاركة السياسية الفعالة لجميع 

خالل المؤسسات التي تعمل على الحفاظ عليها وعلى الحريات بشتى اشكالها وتمنع االستبداد السلطوي الذي يوجد في 

 (39ص، م7661، المخادميقادر رزيق عبد ال).بعض البالد

 منها بطة بشكل كبيرتالمر(: وهذه العوامل التاريخية هي العوامل  Historical Factors )العوامل التاريخية  - 1

وذلك ألن  الحاليةالباحث في الدراسة العوامل حسب رأي  بهذهالمجتمع  ارتباط وال بد من بالتحول الديمقراطي،

 الديمقراطية بحاجة الى أساس عميق لها في مختلف النواحي الحياتية األخرى. 

التي يجب أن تتصف بها  األهميةيل هنتنجتون الى ئكما يشير صمو(:   Factors Political) العوامل السياسية  - 1

الديمقراطية وهي الشكل الشرعي للديمقراطية بمعنى أن تتصف النظم السياسية بصفة الشرعية وهذا ما أكده جان جاك 

هو أن صاحب القوة ال يمكن أن يظل قوياً إال إذا حول القوة الى حق في أن يتولى الحكم وواجب على وروسو في رأيه 

لعبته  ذيوكما يؤكد هنتنجتون الى الدور الهام ال(  49  ، صار رشاد القصبي، مرجع سابقعبد الغف) الشعب أن يطيعه،

، وال بد من الذكر هنا أن عية وعالقتها بالتحول الديمقراطيالسياسية فيما يتعلق بالشر واأليديولوجياتالهوية القومية 

 التي تُدرس في الدول والمجتمعات. تطور الرأي الحقاً وفقاً لبعض المتغيرات  هذه الناحية وغيرها تعمل على إمكانية تفسير

سبق أن األسس االجتماعية هي التي تقوم باإلضافة الى ما حيث يظهر  (:  Factors Social)  العوامل االجتماعية – 4

واختالف األنظمة السياسية، فالعالقة عليها السياسة سواء كانت بواسطة كونها أسباباً مباشرةً أو غير مباشرة في تمايز 

مطردة بين مدى نجاح الحكومة ومدى تحقيق األهداف االجتماعية للجماهير في أي مجتمع كان، لذلك فإن ثمة وجود عالقة 

(  473إسماعيل علي سعد، مرجع سابق،  ص ) وثيقة بين النظام االجتماعي والحكومة فكالهما يؤثر ويتأثر من اآلخر،

رسطو بأن تحقيق مصالح اإلنسان هو المقياس الحقيقي لتقييم األوضاع االجتماعية لديه على الرغم من اعتبار حيث ادعى أ

 ( 1م، ص 4997صالح الدين حافظ، ) البعض إن ذلك غير صحيحاً.

كعملية تنميه وال بد إال أن تكون  ترتبط بالتحول الديمقراطي االساسية األخرى والتيعوامل ال العديد منهنالك  أنكما        

 هي: مالزمة له في تشكله وهذه العوامل

 . المجتمع أفرادلديمقراطي من قبل غالبية هذا التحول ا الوعي المتمثل بالتوجه نحو واستقراربناء  - 4

 . والتدخل فيما يتطلبه هذا الخيار وجود الصيغ المناسبة والمالئمة للمبادرة والتنظيم - 7

مختلف العقبات المواجهة لذلك وتوفير الشروط التي  اجتيازالقدرة على تحقيق المطالب االجتماعية للمواطنين بعد 3 - 

، ص مرجع سابقخالد عبد العزيز الشريدة وأخرون ...، ) تسمح بذلك، والعمل على محاربة الفساد الداخلي والخارجي.

449) 

 . المختلفةعمل على تنمية القطاعات ال - 1

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                     283  

ISSN: 2706-6495 

 

ارتباط التحول الديمقراطي بما يحدث من تحركات داخلية ومدى قدرة القوى السياسية الموجودة التي توصف بالضعف  - 1

 . المجتمع المدنيوالعمل على تقويتها من خالل مؤسسات 

جود تنوع مختلف وو، فيما بينها اآلراءالمتنافسة على جانب ذلك فال بد من توفير الوعي المتبادل بين تلك الشرائح  لىإ - 4

عبد الغفار رشاد القصبي، مرجع ) يوجد لديها التفكير والحلول والبدائل الُمتباينة والُمتعددة.مع كونه في الفهم المشترك 

 ( 34  – 31، ص ص سابق

 

 :الحقيقي في المجتمع الديمقراطي  الوجودمتطلبات   – 9

التحول والوجود الديمقراطي في أي مجتمع وجد  عمليةلقد تبين أن هنالك العديد من المؤشرات الدالة بشكل واضح على     

 ذلك التحول فيه ومن هذه الدالئل والمؤشرات األساسية للوجود الديمقراطي هي: 

 . Constitutional Legality الدستوريةوالشرعية  Rule Of Law سيادة القانون -4

 . المدنية والعسكرية السلطتين السلطات خاصةً  الفصل بين -7

 . إنقاصهاالختصاصات لكل منها وعدم مع كامل ا والقضائيةالفصل بين السلطات المدنية نفسها وهي التشريعية  -3

 . انشاء محكمة دستوريه -1

 .الحاكمة اإلدارةالرقابة القضائية على تصرفات  -1

عدم اتخاذ قرار من قبل رئيس الدولة متجاوزاً بذلك المجلس النيابي "المجلس التشريعي" المتمثل بالسلطة  -4

 التشريعية. 

 .وتشكيل هيئة للدفاع عنها اإلنسانحماية حقوق  -2

في بعض المجتمعات مثل العراق وسوريا مسبقاً  وما زال يحدث الغاء سياسة الحكم للحزب الواحد كما حدث -7

 .وغيرها من الدولواالردن 

 . الظروف الحاصلة لمواكبة ما يحدث العمل على تطوير الصالحيات الخاصة بالمجلس التشريعي وفقاً لما تمليه -9

 . عن طريق االنتخابات ال بطرق اخرىالعمل على تغيير اعضاء المجلس النيابي كل فترة  -46

 . الفردية الحريةتحقيق وايجاد  -44

 . المساواة القانونية للجميع -47

والفصل بينها وبين السلطة  الشخصيةفي ميادين الرأي والحياة  العسكريةعدم تدخل السلطة الحاكمة وخاصةً  -43

 الرابعة المتمثلة بالصحافة ونشر الرأي اآلخر. 

 نما يكونليس فصالً تاماً وإ التنفيذيةوهما السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة  ن معنى الفصل بين السلطاتإ     

من كونها تعني الفصل بينهم، فالفصل  أكثر في شؤون األخرىهذه السلطات تدخل بعض من ذلك العمل على الحد من 

بضرورة عدم المساس ، مع االخذ بعين االعتبار الواجب اهمالسلطات مع بقاء االتصال والتعاون فيما بين عمل بمعنى تقسيم

 ، كل واحدةً منها استقالليةب

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                     284  

ISSN: 2706-6495 

 

وذلك للحفاظ على  ببعضها البعض، من تدخل السلطات االخرى على المراقبة والحد منها أي أيضاً  مع ضرورة العملو

الفصل بين السلطات هو الذي يؤثر  أنكما انه ال بد من الذكر . التوازن ولعدم السيطرة من قبل أي سلطة على غيرها

يجعل الطريق مؤمناً لتطبيق القانون ويعمل  ا فذلكاستعمالهساءة إالرقابة الفعالة من قبل أي سلطة على غيرها ويقلل من 

  (441  - 441 ، ص ص عيسى بيرم، مرجع سابق. )مصالح المواطنين والمجتمع بطريقة صحيحة واستقرارفي تأمين 

 

   (12، ص م4991، ر بوري، جون وآخرون ...ووت) :أسس المجتمع الديمقراطي - 22

الصحيحة ال بد له إال أن يطبق فيه مجموعة من األسس الالزمة لذلك النظام  ةإن كل مجتمع مّسيّس بالقيم الديمقراطي        

 ومن أهم هذه األسس هي:

 .كمينالمساءلة القانونية للحا .4

 . الشرعيةالسماح للناس بالبحث عن    .7

 . تعداد للتنازل من اجل حلول وسطيهاالس .3

 . كأساس للنظام الديمقراطي باآلخرينالثقة  .1

 .التسلسل الهرمي في تولي المراكز مفهوم التنظيم بمعنى .1

 .التسلسل الهرمي في اتخاذ القرارات .4

التواجد للعديد من من مجاالت عمل الحكومة أيضاً من االسس االخرى للمجتمع ذات النظام الديمقراطي هو أن  .2

 انتخابي.  أساسعلى  األغلبيةالتسامح، القبول، حكم االساسية مثل  المبادئ

 . لحكم امام المثقفين والرأي العاممسؤولية القائمين على ا فهذهالشفافية والوضوح في الحكم وامام الرأي العام الموجود  .7

ووتر ) .أيضاً  تخاذ قرار فردي واالشتراك في اتخاذ قرارات جماعيةقدرة االفراد في المجتمع الديمقراطي على إ – .9

 (34 ، ص...، مرجع سابق وأخرونبوري جون 

، ولكن هناك مالحظة وتساؤل فيما يتعلق بهذا البند من الحكومةالسياسية ومشاركتها في  األحزابالحرية في إقامة  .46

السياسية في االنتخابات هو من اجل احتكار  األحزابهل بالصحيح مشاركة كافة أسس المجتمع الديمقراطي وهو "

يتبع لكيفية التطبيق المجرد أو الفعلي للمفهوم ذلك إن ؟ "الديمقراطية الحقيقية الصحيحة فعالً  السلطة أم من أجل العملية

باألصل، في داخل الحزب السياسي قبل توليه مقاليد السلطة الحاكمة. كما أن ذلك  الموضوعةالديمقراطي وأسسه 

 والثقافية واالقتصادية السياسيةمتروك للوعي الجماهيري وهو الوعي المجتمعي بكافة أشكاله ومن مختلف النواحي 

 واإلعالمية... الخ.  والتعليمية

 

 : في المجتمع ميزات التحول الديمقراطي - 22

العديد من الميزات المالزمة لهذا التحول الديمقراطي  استعراضقبل الحديث عن التحول الديمقراطي فال بد من          

 الحقيقي وليس الظاهري ومن هذه الميزات هي: 
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 . الُمنظماالنفتاح  - 4

 . واآلراءاقرار التعددية الحزبية  - 7

 . الحاكمحادية الحزبية في النظام عدم تأييد اُ  - 3

 مفهوم المشاركة الشعبية في الحكم حيث يتجسد ذلك في االنتخابات، فاالنتخابات هي تجسيد عملي للتحول الديمقراطي.  - 1

السياسة على فئات  احتكاروعدم  تسيس الجميع العمل على العمل على التأهيل للمشاركة في الحياة السياسية بمعنى -1

 . األسباب معينة وإهمال اآلخرين مهما كانت

طبيعة الوقت والناس والتقبل المجرد والفعلي لها  ما يساعد في تطبيقها هوو، الديمقراطية لها أسس قوية ومتينةإن        

بل  ،السياسية األحزابمن قبل بعض  عدم االنعزالتقوم ايضاً على ، وال بد من أن معرفة ما مدى ذلك القبول المبدئيو

ضرورة المشاركة في الخطاب والقرار السياسي الذي يترتب عليه تأثيرات اخرى على المستويات المختلفة االجتماعية 

فواجب أن يكون هنالك لذلك ، يوجد بشكل سالح ذو حدين أنيمكن  ديمقراطيةلل التطبيق اللغستإواالقتصادية و... الخ . ف

ضرورة في أن يثق وال بد من أن يوجد أيضاً  قرارات جماعية، اتخاذقرار فردي واالشتراك ايضاً في  اتخاذالقدرة على 

فحتى يتم صناعة الواقع يجب معرفة ذلك الواقع وضرورة  ،كل طرف باآلخر وفقاً لوجود الميثاق السياسي المتطلب لذلك

الى  باإلضافة، المساواة في المشاركة لدى الجميعمشاركة الجماعية وعدم االنعزال ولل طبيعة وطريقة مناسبة إيجاد

، ومنها تطبيقاً للنظام الوعي التام أساسبادل صادق في وجهات النظر على تخر فمنها يكون ضرورة وجود الثقة باآل

 . الفعلي وليس المجرد الديمقراطي

 

 :  في المجتمع مظاهر التحول الديمقراطي – 20

 : وهي الديمقراطيللتنمية نحو التحول  الواضحة والالزمةهنالك العديد من المظاهر          

 التعددية السياسية والفكرية والحرية بكافة أنواعها، بعد أن تأخذ شرعيتها من الحكومة.  .4

 . الثقافة السياسية الديمقراطية .7

 . نهاوجود الدولة بكافة سلطاتها وأركا .3

 ةتعتبر من المتطلبات األساسية للتنمية الديمقراطي والتي المدنية بالجوانب واألبعاد المختلفة لهاوجود المؤسسات  .1

 .  تحول الديمقراطي في أي مجتمع كانوال

لقد ظهر أنه بعد أن يتم إيجاد القواعد االربعة االساسية السالفة الذكر يمكن عندها العمل بالوسائل الالزمة لتحقيق تنمية     

 : ما يلي من خالل الوسائل الالزمة لذلك والتي من أهمهاوذلك طية ممكنة في المجتمع ديمقرا

 . النتخابات الصحيحة وليست الشكليةا .4

 . سياسية القائمة على العلم والوعيالتنشئة ال .7

 . باستمرارل على تفعيلها وتحديثها عمل ووجود مؤسسات المجتمع المدني والعم .3

 . ثقافة النخبة وثقافة الجماهير، الدمج بين نوعي الثقافة .1
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 . مقراطية البعيدة عن العنف والقسرالتعليم القائم على التنشئة الدي .1

 . االجتماعية ودورها في ذلك التحولالطبقات  .4

 . االقتصاد المتنامي الفعلي .2

 . ، وتأثيراتها اإليجابية لتحقيق النظام الديمقراطيالمراحل التاريخية للمجتمع .7

 . الديمقراطية المبادئعلى تفعيل  ياسية الديمقراطية القائمةة البنية السعطبي .9

 . العمل على التغيير .46

 . االيجابيضرورة عدم تقبل الواقع ومحاوالت التغيير   .44

 . النظام الديمقراطي الفعلي بكافة النواحي والعمل على تعزيز االنتماء  .47

 . خل األسرة، قبل تفعيلها اجتماعياً النمط في دا الديمقراطية الداخلية المتمثلة بالتربية على ذلك  .43

 . ية بأنواعها والعدالة االجتماعيةالمراقبة الواعية القائمة على الحر  .41

 .  للمجتمع المعني وتطبيق الديمقراطية فيه إظهار طبيعة التكوين المتمثل بالوضع العام والقيود والوضع الخاص  .41

 

 النتائج المستخلصة من البحث: 

 تمثلت أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث بكل مما يلي: 

فكرية متنوعة وكثيرة خاصة بعملية التحول الديمقراطي في داخل المجتمعات بحسب كل منظورات وجود تبين  – 4

 مجتمع.

 جهات النظر الخاصة بعملية التحول الديمقراطي في المجتمعات.وجود اختالفات جذرية ومتنوعة في وظهر  – 7

عملية التحول الديمقراطي في المجتمع بحيث أن هذه التغيرات  وكبيرة بعد تحقيقتبين أنه يوجد تأثيرات إيجابية  – 3

 وفئات وطبقات وغيرها.   أفرادتعود بالفائدة على الجميع من 

تعود التي يجابية اإلمؤشرات الأن هنالك متطلبات ال بد من توافرها باإلضافة الى توافر العديد من القيم و ظهر – 1

ز هذا الوجود له في داخل جذورها نتيجةً لتطبيق النظام الديمقراطي من خالل أدوات اإلصالح الالزمة له وتعزي

ظاهر على المجتمع المطبق له بشكل مالمجتمع، باإلضافة الى ذلك فقد ظهر أن لعملية التحول الديمقراطي ميزات و

 إيجابي مقارنةً بغيرة. 

 

 الباحث:توصيات 

بعد االنتهاء من توضيح نتائج هذا البحث المستخلصة منه يرى الباحث أنه من الضروري اإلشارة الى عدد من          

 التوصيات المهمة، وقد تمثلت هذه التوصيات في نهاية هذا البحث بكل مما يلي: 

 تطور الفكريالالمتعلقة ب منظوراتطبيعة التوضيح العمل من قبل المتخصصين في مجال الدراسات الديمقراطية ب – 4

 الديمقراطي بشكل صحيح بعيداً عن اية منافع فردية.  
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المتعلقة  المتنوعة وجهات النظرالمجتمعات الساعية لتطبيق النظام الديمقراطي على معرفة  أفرادحث الجميع من  – 7

 . عملية التحول الديمقراطيب

الفعلي وااليجابي للنظام ر الوجود يثالصحيحة عن مدى تأ معرفةتشجيع منظمات المجتمع المدني على ال – 3

 في المجتمع. الديمقراطي

االنتماء من قبل الجميع افراد ومؤسسات للفكر المعني بعملية التحول الديمقراطي وعدم التمسك بالوالءات  – 1

عملية التحول الديمقراطي مثلما هو ظاهر عند بعض  وجود وتعزيز من حيثلتي ال تساهم بشيء الشخصية ا

 السياسية العاملة في بعض المجتمعات.  الفردية واألحزابالشخصيات 

 

 مقترحات الباحث:  

 تتمثل المقترحات التي يراها الباحث في هذا البحث بكل مما يلي: 

 .بشكل فعليحول الديمقراطي عملية التتوضيح العمل على نشر أبحاث ومقاالت خاصة ب – 4

قيام وسائل االعالم المتنوعة من مقروءة ومسموعة ومرئية بنشر إيجابيات النظام الديمقراطي في المجتمع بطريقة  – 7

 موضوعية. 

تشجيع المؤسسات التعليمية وبخاصة المدارس والجامعات على نشر الفكر الخاص بقيم ومؤشرات الوجود لعملية  – 3

 ما يعود بالفائدة على الجميع. التحول الديمقراطي بشكل حقيقي وب

قيام األنظمة السياسية الحاكمة والقائمين عليها بتشجع عمل مؤسسات المجتمع المدني من اجل تعزيز قيم التحول  – 1

 الديمقراطي حاضراً ومستقبالً. 

 

 خالصة البحث: 

، في العالم التحول الديمقراطي الغربي فيتأثير الفكر السياسي  في نهاية هذا البحث الذي تناول فيه الباحث لموضوع       

األمر وهو المتعلق بفكر التحول الديمقراطي  بهذاحيث أظهر الباحث ذلك من خالل إدراج عدد من المواضيع المتعلقة 

فيه كون التحول  اراد تقدماً حقيقياً  إذاذلك بالفعل في نظامه السياسي  يقالالزم في داخل المجتمع الذي ينوي تطب

. كما هذا النظام فيه يقالتي تعود بالفائدة على جميع سكان المجتمع الذي يتم تطب اإليجابيةالديمقراطي ينعكس باألمور 

تندرج ضمن عملية  عدد من المواضيع التيوجهات النظر المختلفة لدى المفكرين الغربيين باإلضافة الى أظهر الباحث 

مؤشرات الدالة على وجود عملية التحول بعض ال، ووبدايات، عوامل كل من:جتمع جاء منها التحول الديمقراطي في الم

كما تم  في المجتمع،الحقيقي الديمقراطي  متطلبات الوجودو دوات اإلصالحفي المجتمع وتم اإلظهار أيضاً أل الديمقراطي

 ، في داخل المجتمع بشكل فعلي مظاهر التحول الديمقراطي الُمطبقةأسس وميزات و :توضيح كل من

 االلتزام باألدوات والمتطلبات الالزمة لعملية التحول الديمقراطيضرورة العمل على أنه ال بد من الباحث  ىوفي الختام ير

 ،لكي تصبح عملية التحول الديمقراطي موجودة بشكل فعلي ،لفعلي في داخل المجتمعا
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عملية التنمية الالزمة للمجتمعات كافة كونها تأتي على التأثير االيجابي في  واستدامةكون ذلك يؤثر أيضاً على وجود  

 يرها من سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية و... الخ. ثفي درجة وجودها وتأومختلف الجوانب الحياتية المتنوعة 

 

 :المراجع

السياسة والسياسة االجتماعية، االسكندرية: علم دراسة في العالقة بين  –علم السياسة  مبادئ، إسماعيل علي سعد – 4

 .م4997دار المعرفة الجامعية، د . ط، 

داخل األحزاب في البالد العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة  ، الديمقراطيةمحمد مالكي وآخرون .... إ – 7

 م.7661، العربية، الطبعة األولى

، بيروت: مركز دراسات العربيةفي سبيل إغناء التجربة  االجتماعيةاسماعيل صبري عبد هللا، الديمقراطية والعدالة  – 3

 م.4991، الطبعة االولى، العربيةالوحدة 

ريات السياسية في العالم المعاصر، ترجمة عبد الكريم احمد، بيروت: منشورات دار اآلداب، ، النظادوارم. بيرنز – 1

 . م4977 ،الطبعة الثانية

 م.7661ترجمة فايز الصياغ، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، الطبعة االولى، انتوني غدنز، علم االجتماع،  – 1

 . ت، القاهرة: مؤسسة سجل العرب: د. ط، د .، ترجمة مصطفى حبيبإدموند كان، اإلنسان والديمقراطية – 4

الطبعة  ،لبنانة تب: مكبيروت ،عربي( –فرنسي  –ماعية )إنجليزي ، معجم مصطلحات العلوم االجتاحمد زكي بدوي – 2

 م. 4977 ،االولى

ت العامة وحقوق االنسان في اليمن"، مجلة حوليات العفيف، مؤسسة الحرياأمة العليم السوسوة )حقوق االنسان( " – 7

 م. 7661، ، صنعاء: العدد الرابعالثقافيةالعفيف 

مهمات وأولويات حركة حقوق اإلنسان في العالم رب بين قمع الداخل وظلم الخارج )، العآخرون..أمنية لمريني و – 9

الدار  -ول للحركة العربية لحقوق اإلنسان أعمال المؤتمر الدولي األ) -(على مشارف القرن الحادي والعشرينالعربي 

، د. 3 –قضايا حركية  –حقوق اإلنسان : مركز القاهرة لدراسات ، القاهرة(م"4999إبريل  71 – 73"البيضاء في 

 . م7666ط، 

والديمقراطية في البلدان العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة بشير نافع وآخرون ..، المواطنة  – 46

 م.7664االولى، 

دراسات نقدية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  –، حول الخيار الديمقراطي ..برهان غليون وآخرون – 44

 م.4991الطبعة األولى، 

غالي ومحمود خيري عيسى، المدخل في علم السياسة، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، الطبعة  بطرس بطرس – 47

 . م4996التاسعة، 
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ية، بيروت: مركز دراسات الوحدة الرؤى العالمية واإلسالمية والعرب –، حقوق اإلنسان برهان غليون وآخرون.. – 43

 . م7661الطبعة األولى، ، العربية

كتبة دار الثقافة للنشر : ملوكان، دراسات في علم السياسة، ترجمة ناظم عبد الواحد الجاسور، عمانبيير فافر وجان  – 41

 م. 7666، والتوزيع، د. ط

لعالمية للطباعة والنشر : الدار اجمة علي مقلد، بيروت، ترخرون .... ، تاريخ الفكر السياسيجان توشار وآ – 41

 م. 4974، والتوزيع، الطبعة االولى

دراسة علمية تحليلية لمفهوم النظرية السياسية االجتماعية مع تطبيقاتها . هيرسون، سياسات .. وأفكار "ج . س  – 44

ى واقع السياسة األمريكية العامة"، ترجمة صالح الدين الشريف، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، د . ط، عل

 . م4972

اعمال المؤتمر العلمي الثالث  –تربية في الوطن العربي ... ، الديمقراطية والوأخرون .. الشريدةخالد عبد العزيز  – 42

، االولى ، الطبعةجامعة الكويت، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية –في كلية التربية  لقسم اصول التربية

 م. 4997

خالد العبي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، عمان: المركز العربي للخدمات الطالبية، الطبعة األولى،  – 47

  م. 4994

رفعت السعيد، الديمقراطية والتعددية: دراسة في المسافة بين النظرية والتطبيق، القاهرة: الهيئة المصرية العامة  – 49

 م.7661للكتاب، 

ترجمة نمير عباس مظفر، عمان: دار الفارابي للنشر والتوزيع، د. ط،  الديمقراطية ونقادها، دال،أ. روبرت.  – 76

 .م4991

دراسة سوسيولوجية، ترجمة منير مخلوف، بيروت: دار أبعاد الطليعة  –السياسية  األحزابروبرت ميشال،  – 74

 م.4973للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة االولى، 

أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ـ بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز سعد الدين إبراهيم،  – 77

 م.4971دراسات الوحدة العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، 

بتمبر / س –، يوليو 11، العدد ، صنعاءالثروة والديمقراطية في أميركا "من يحكم من"، مجلة الثوابت، سمير شمس – 73

 . م7664

، ، مجلة الدراسات اإلعالمية للسكان والتنمية والتعميرية اإلعالم .. ديمقراطية التنمية، ديمقراطصالح الدين حافظ – 71

 . م4997يونيه /  –، إبريل 42صنعاء، العدد 

الثانية،  ، المدخل الى العلوم السياسية، الخرطوم: مطبعة جي تاون، الطبعةالدومةصالح الدين عبد الرحمن  – 71

 م.7663
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التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ترجمة عبد الوهاب غلوب،  –صامويل هنتنجتون، الموجة الثالثة  – 74

 م.4993الكويت: دار سعد الصباح، الطبعة األولى، 

داب، الطبعة عبد الغفار رشاد القصبي، الرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلومات، القاهرة: مكتبة اآل – 72

 .م7661األولى، 

لى الديمقراطية في العالم العربي"، وتحفظات ع اعتراضات" - لديمقراطية في البلدان العربية، أزمة اعلي الكواري – 77
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 ة(رؤية لمعالجة فقهية مصرفي) وطرق إدارتهامخاطر التمويل بالمضاربة في البنوك اإلسالمية 

The risks of speculative financing in Islamic banks and ways to manage them (a vision of 

a banking jurisprudential treatment( 

 الباحث/ محمد هاشم رشيدي

 أفغانستان ،غزني االقتصاد بجامعةأستاذ محاضر بكلية 

Rashidi.hasham2010@gmail.com  

 الباحث/ أرسالح ظفري

 أفغانستان ،أستاذ محاضر بكلية الشريعة بجامعة غزني

Arsalahzafari99@gmail.com 

 

 ملخص الدراسة:

 بعض الوسائل والطرق إلدارة هذه المخاطر.  وكذلك بيانتهدف هذه الدراسة بيان أنواع المخاطر التي تتعرض لها المضاربة،       

المخاطرة هي تردد العملية المالية أو االستثمارية بين الغنم والغرم من خالل انتفاء عنصر ضمان الربح وبقاء احتمال    

بتوجيه األموال إلى عمليات االستثمار الحقيقي مما يؤدي إلى رفع ة بين الضرر والنفع. الخسارة قائما، فهي حالة احتمالي

معدالت االستثمار بالمجتمع وتحقيق التنمية. التمويل بالمضاربة تتميز بإسهام في تحقيق االستقرار االقتصادي والحد من 

مار تضمن عمليات المضاربة المعادلة بين االدخار واالستثالتقلبات االقتصادية التي تعاني منها االقتصاديات المعاصرة؛ وذلك ل

معا، لكن مع كل ذلك المعاملة بالمضاربة تتميز بارتفاع درجة المخاطرة أثناء التطبيق العملي؛ ألجل لعدم وجود ضمانات 

حقيق العائد مل الفشل في تالعتمادها على الثقة واألمانة، وألن المضاربة المصرفية من الصيغ التمويلية طويلة المدة والتي يحت

، ةأو مخالفة شروط عقد المضارب من هذه المخاطر: صعوبة إثبات مسئولية العامل عن التعدي أو التقصيرالمتوقع من المعاملة. 

، ومنها احتمال ون تعد أو تقصير من المضاربومنها تحمل البنك خسارة المال وحده في حالة ضياع رأس مال المضاربة د

 ل لحقائق نتائج المضاربة، وكذلك عدم رد العامل لرأس مال المضاربة عند انتهاء المضاربة.إخفاء العام

نقل مطالبة العامل بضمانات عينية أو شخصية، ومنها ، منها: ذه المخاطرهوهناك عديد من طرق التحوط االعالج من    

تقييد تصرفات العامل، والتوسع في معيار التعدي والتقصير وكذلك جواز منها إلى العامل، و من رب المال عبء اإلثبات

 ، والمنهج الوصفي التحليلي(.االستقرائي) لطتاشتراط الضمان على المضارب. وذلك باستخدام منهج مخ

 المخاطر، البنوك اإلسالمية، التمويل، إدارة المخاطر. :الكلمات المفتاحية
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The risks of speculative financing in Islamic banks and ways to manage them (a vision of 

a banking jurisprudential treatment( 

 

Abstract: 

   The aim of this study is to explain the potential risks of financing through mudharabat in 

Islamic banks, as well as finding some ways and means to manage and reduce these risks. 

   Mudharabat is one of the most important types of financing and investment in Islamic banks. 

One of the characteristics of this investment is its high risk. And among these risks: the severity 

of the evidence of fault and breach of the Mudharib (employee), including the loss of money 

only in the event of a bank loss. Compensation for loss of capital without fault by the employee 

by the bank, the possibility of concealment of facts by the Mudharib (employee) as well as the 

probability of not refunding the capital in case of termination of mudharabat. There are various 

methods for preventing and managing these potential risks, including: assigning the provision 

of reasons and proofs to Mudharib (employee) in the event of a dispute, imposing restrictions 

on the Mudharib's (employee's) dispositions, extending the standard of fault and breach as well 

as obtaining bail from the Mudharib (employee). A mixed method has been used to reach the 

objective. 

Keywords: Risk, Islamic Banking, Investment, Risk Management. 
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  مقدمة:

رفي" عنصري اإلنتاج المص والتأليف بينيتم بموجبها الجمع األموال،  الستثمارمعاملة المضاربة أحد األساليب المصرفية     

االقتصادي، إضافة إلى كونها طريقة فعالة للحد من  واالزدهار"، لذا تعتبر وسيلة فعالة لتحقيق النمو والعملرأس المال 

 ظاهرتي الفقر والبطالة في المجتمع اإلنساني.

إلسالمية، إال أن يواجهه كثيرا من المخاطر من الناحية التطبيقية في البنوك لكن مع أهمية دور هذه المعاملة في المصارف ا    

حيث تقل سيطرة البنك على تنفيذ فعاليات المضاربة التي يقوم بها المضارب أو العميل؛ لذلك يتوقف نحاج هذه اإلسالمية؛ 

، لذلك تصل هذه المخاطر التي وسلوكهالمعاملة أو فشلها في المصارف اإلسالمية على طبيعة المضارب من حيث خبرته 

 تواجه البنوك اإلسالمية إلى قمتها في معاملة المضاربة.

 مشكلة الدراسة: .1

المضاربة في  إن مشكلة هذه الدراسة تركز في اإلجابة عن األسئلة البحثية اآلتية: ما هي طبيعة مخاطر تطبيقات 

آللية ا وما هيمخاطر في وافع االستثمار في البنوك اإلسالمية؟ اآلثار المترتبة على هذه ال وما هيالمصارف اإلسالمية؟ 

 هذه المخاطر في المصارف اإلسالمية؟ والمصرفية لتقليلالفقهية 

  أهداف الدراسة: .2

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األمور التالية:

 تحديد طبيعة المخاطر تطبيقات المضاربة في المصارف اإلسالمية.    

 مخاطر تطبيقات المضاربة في المصارف اإٍلسالمية. والمصرفية لتقليلبيان بعض المعالجات الفقهية     

  منهج الدراسة: .3

خالل دراسة مخاطر  وذلك منعنوانه، بسبب لظهور طبيعة الموضوع و االستقرائيالمنهج اتبعنا في هذه الدراسة 

 ربط الناحية النظرية بالناحية التطبيقية. وذلك ألجل؛ التحليلي والمنهج الوصفيالمضاربة وحلولها، 

 

 ومخاطرهاتطبيق المضاربة في المصارف اإلسالمية لمحور األول: ا

 :هاومميزاتتطبيق المضاربة في المصارف اإلسالمية أوال: 

 تطبيق المضاربة في المصارف اإلسالمية: .1

يملك المال ومن يملك الخبرة والقدرة على العمل وفق أحكام وضوابط المضاربة في حقيقتها: عقد الستثمار المال بين من    

 (.9،ص 2222)أبو زيد، معينة
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التطبيق المصرفي للمضاربة: تقوم شركة المضاربة على أساس أن يعرض المصرف اإلسالمي باعتباره مضاربا على    

ال أو وكيل عن أصحاب األموال على أصحاب األموال استثمار مدخراتهم لهم، كما يعرض المصرف باعتباره صاحب م

أصحاب المشروعات االستثمارية استثمار تلك األموال، على أن توزع األرباح حسب االتفاق بين األطراف الثالثة، والخسارة 

إن حدثت تقع على صاحب رأس المال، والعالقة هنا هي عالقة ثنائية طرفها المصرف من جهة والمدخرون أصحاب األموال 

خرى، سواء أقام المصرف بالعمل مضاربة بهذه األموال أم أعطاها إلى آخرين للعمل على نفس مبدأ المضاربة في من جهة أ

الشريعة اإلسالمية، ويتم تنفيذ المضاربة في البنك اإلسالمي بأن يستقل البنك الودائع من أصحاب رؤؤس األموال وذلك 

شاريع المرفقة بدراسة جدوى اقتصادية للعملية، وفي حالة جدوى العملية الستثمارها في مختلف المجاالت، ثم ينتقي البنك الم

يتم خلط أموال المضاربة ويتم دفعها إلى المستثمرين أصحاب المشاريع القادرين على العمل، فتنعقد شركة المضاربة بين 

ته والمصرف اإلسالمي بصفالمصرف والمستثمر، يتم بعد ذلك ثم توزيع األرباح بين المودعين بصفتهم أرباب األموال 

 (.4،ص 2212)بلعيدي،  المضارب على نسب معلومة يتم االتفاق عليها في بداية العقد

 مميزات تطبيق المضاربة في البنوك اإلسالمية:  .2

 المضاربة تعمل على عالج مشكلة البطالة من خالل مزاوجتها بين رأس المال والعمل. •

 حقيقي مما يؤدي إلى رفع معدالت االستثمار بالمجتمع وتحقيق التنمية.توجيه األموال إلى عمليات االستثمار ال •

اإلسهام في تحقيق االستقرار االقتصادي والحد من التقلبات االقتصادية التي تعاني منها االقتصاديات المعاصرة؛ وذلك لتضمن  •

 عمليات المضاربة المعادلة بين االدخار واالستثمار معا.

 (.9،ص 2222)أبو زيد،  أصحاب الخبرة والمهارات في مجال العمل والمضاربةاالستفادة من الكفاءات و •

وفي البنوك اإلسالمي التي تعتمد المضاربة أداة من أدوات االستثمار المصرفي إما أن يكون المصرف متلقيا لألموال    

ون المصرف مستثمرا، أي باعتباره عامل مضاربة الستثمارها المصرفي في مشروعات تجارية أو صناعية، وإما أن يك

 صاحب رأس المال، والعميل المشارك يكون هو عامل المضاربة.

ترطه ، طبقا لما اشاالستثمارهوفي هذه الصورة الثانية تكمن المخاطر؛ حيث يقوم البنك بتسليم األموال للعامل المضارب    

بالعمل في المضاربة، وأن اشتراط رب المال أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية من اختصاص المضارب 

 (.23، ص 1929، )السرخسي يعمل مع المضارب يفسد عقد المضاربة

 مخاطر التمويل بالمضاربة في البنوك اإلسالمية:ثانيا: 

 . المخاطرة في اصطالح الفقهاء واالقتصاديين:1

)أبي داود، من القواعد والمبادئ األساسية في المعامالت المالية بشكل عام أن" الخراج بالضمان"، وأن " الغرم بالغنم"    

وال سبيل إلى استثمار مشروع بدون مخاطرة؛ فهما  لالستثمارينفال ربح بدون مخاطرة، فالمخاطرة مالزمة (، 3022، 1929

 (.29، م 1991نظام الدين، )متالزمان 
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لمخاطرة عند الفقهاء: يعد مفهوم المخاطرة عند الفقهاء، فهو كل ما يعتمد على الحظ دون أن يكون لإلنسان تدبير فيه، كما ا   

واألرجح هو حالة التردد بين الغنم أو الغرم، بمعنى  (،199، ص 1922قلعة جي، )الضرر تعني التصرف الذي قد يؤدي إلى 

 (.30، ص 2221يمية، )أحمد بن ت احتمالية الربح أو الخسارة

المخاطرة عند االقتصاديين: تمثل المخاطرة دالة لتقلب العوائد المتوقعة من جراء توظيف موارد مالية في محفظة استثمار    

معينة، وعليه كلما زاد احتمال وقوع الخسارة كلما كان االستثمار أكثر مخاطرة، وهي حالة احتمالية بين الضرر والنفع أو بين 

الخسارة، وهي تاتي دائما من عدم معرفة النتيجة التي ستقع من بين نتائج مختلفة، فالمخاطرة هي تردد العملية المالية الربح و

أو االستثمارية بين الغنم والغرم من خالل انتفاء عنصر ضمان الربح وبقاء احتمال الخسارة قائما، فهي حالة احتمالية بين 

المخاطرة هي االحتمال وعدم التأكد من حصول العائد المخطط له، فهي تمثل (. 120، ص 1994)الزرقا،  الضرر والنفع

وضعا يحتمل فيه أن تتكبد المنشأة خسارة على استثمارها بسبب عملها في بيئة أعمال تسودها الريبة وعدم الوثوق، ويمكن 

 تنشأ عندماوة تحقق األحداث المستقبلية، التخمين فيها لمعرفة النتائج الممكنة ألي قرار بحساب االحتمال الرياضي إلمكاني

 (.42،ص 2212)بلعيدي،  ، وتقاس باحتساب االنحراف المعياري عن النتائج السابقة.يكون هناك احتمال ألكثر من نتيجة

لكن هذه المخاطر تختلف من صيغة تمويلية ألخرى، وبحسب ما يتخذه البنك من تدابير تحويطية، وكذلك بحسب العميل     

 هذا المجال، وغير ذلك من األمور مما ال بد أن يدرسه البنك جيدا قبل البدأ بعمليات التمويل. وخبرته فيالتزامه وأمانته  ومدى

ة اربة في البنوك اإلسالميوبعد االستقراء يمكن اجمال مخاطر التمويل بالمض . مصادر المخاطرة في المضاربة المصرفية2

 التالي: وذلك حسبمخاطر،  في خمسة

 ضياع مال المضاربة دون تعد أو تقصير من المضارب: -أ

إذا حدث تلف أو ضياع لمال المضاربة دون تعد أو تقصير من المضارب؛ فإن المصرف هو الذي يتحمل هذه الخسارة     

رب إال إذا فال يضمن المضا (،22، ص 1929)السرخسي،  وحده؛ بناء على أن يد المضارب على المال يد أمانة ال يد ضمان

 تعدى أو قصر أو خالف شروط العقد التي تم االتفاق عليها في العقد المضاربة.

 صعوبة مسئولية المضارب بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط عقد المضاربة: -ب

 دون إذا ادعى المضارب تلف المال أو ضياعه من الصعب على رب المال )البنك( إثبات ذلك؛ النفراد المضارب بالعمل    

 تدخل رب المال.

 خفاء المضارب لحقائق نتائج المضاربة:إ  -ج

أيضا من مخاطر التمويل بالمضاربة إخفاء المضارب لحقائق نتائج المضاربة، وإظهارها بخالف الواقع تقليال للربح، أو     

قتصاديون بالمخاطر ادعاء للخسارة، مما يؤدي إلى تقليل الربح المستحق للمصرف في المضاربة، وهو ما يعبر عنه اال

 األخالقية؛ ألن المضاربة تقوم على أساس أمانة المضارب.
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 رد المضارب لرأس المال عند انتهاء المضاربة: معد -د

وأيضا من مخاطر التمويل بالمضاربة أنه أحيانا تنتهي المضاربة وال يرد المضارب ما في يده من أموال المصرف،     

 (.100، ص 2229)عيد،  لمخاطر األخالقيةمن ا وهذا كذلكويماطل في الرد، 

 مسألة التقييد المضارب:  -ه

إن تقييد المضارب بمكان معين يشكل أحيانا نوعا من المخاطرة ويضيق على المضارب، ويؤثر هذا التقييد بمقصود     

االستثمار بالمضاربة وهو حصور الربح عن هذه المعاملة، وكذلك تقييد رب المال زمن هذا العقد لفترة زمنية معينة قد يؤدي 

ك الفترة الزمنية المحددة دون سواها، وقد يؤدي تقييد المضارب بنوع معين إلى احتمال الخطر في الحصول على الربح في تل

حمزة، ) ذلك االستثمار أو عدم تحقيقه لألرباح المتوقعة أو ندرة ذلك النشاط االستثماريمن االستثمار إلى مخاطر كعدم وجود 

 (.24، ص 2222

 المحور الثاني: إدارة المخاطر في تمويل بالمضاربة المصرفية

كما نعلم أن المخاطرة مالزمة للتجارة بالعموم، وال سبيل إلى التجارة مضمونة من كل المخاطر، لكن هناك وسائل وطرق     

 إلدارة مخاطر المتوقعة. وذلك حسب التالي.

مويل ت من االجراءات التي تقوم بها بعض البنوك اإلسالمية للتحوط من مخاطر مطالبة العامل بضمانات عينية أو شخصية: .1

بالمضاربة، هو مطالبة العميل العامل بضمانات عينية أو شخصية، ولكن ليست هذه الضمانات لمقابلة خسائر العملية في حالة 

لمتفق وط احدوثها، أو لضمان استرداد المصرف ألمواله في كل األحوال، ولكن بهدف تأكيد التزام العميل بتعهداته وفق الشر

 (.22، ص 2214، )العربيعليها بين الطرفين 

: عملية تقييد المضارب بزمن محدد أو بمكان معين أو بنوع عالج المخاطر المتعلقة بمسألة التقييد في المضاربة المصرفية .2

إرشاد المضارب إلى التجارة مع مؤسسة عامة أو خاصة أو التقييد العامل بمكان عام كالتصدير  معين من االستثمار، إو

واالستيراد من بلدان يتحقق معها الربح من شأنه أن يقلل من مخاطر تمويل بالمضاربة، كما أن الرقابة المؤسسية دور فعال 

المخاطر وتقويمها وتصحيح اإلخفاقات، وكذلك توضح من في تقليل هذا القسم من المخاطر؛ ألن المؤسسة تقوم بدراسة كل 

التجربة العملية بأن المؤسسة التي لها رقابة داخلية جيدة، تحد من ظهور بعض المخاطر التي تواججها البنوك وتقوم بالكشف 

مويل بحيث أصبحت ت وقد طبقت البنوك اإلسالمية هذه الرقابةعنها مبكرا مما يسهل في وضع الحلول المناسبة لهذه المخاطر، 

بالمضاربة معدة بشكل يقيد فيه العامل بتصرفات معينة ملتزمة بما بينه الفقه اإلسالمي من قيود لالستثمار بالمضاربة؛ ألجل 

 (.11، 2222)حمزة،  تقليل من مخاطر تطبيق هذه الصيغة االستثمارية في المصارف اإلسالمية

المقرر لدى جمهور العلماء أن يد المضارب على مال المضاربة يد أمانة، ال  من اشتراط ضمان العامل لرأس مال المضاربة: .3

 العامل؟يد ضمان. لكن هل يجوز لرب المال أن يشترط الضمان على 

إلى عدم جواز اشتراط الضمان على العامل، حيث ذهبوا إلى أن العامل ( 249، ص 1990)ابن نجيم،  ذهب جمهور العلماء   

 قبضه لرأس المال كان بإذن رب المال، فال يضمن إال إذا تعدى أو قصر.أمين بالقبض؛ ألن 
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وفي رواية عند الحنابلة، وقول مخرج عند المالكية، وهو قول الشوكاني، وبعض الفقهاء المعاصرين أنه يجوز اشتراط    

 (.399، ص 1991)حمودن،  الضمان على العامل

 ووجه ما ذهبوا إليه:

 التقصيرو ها إال في حالتي التعديمن النصوص ما ينهض حجة على كون يد األمانة ال تضمن ما بحوزتأنه لم يثبت في شيء     

وعمدة الفقهاء في ذلك استصحاب البراءة األصلية، وحيث كان المناط في تحليل األموال هو التراضي، إال أن يرد نص بمنع 

ن وأكل الربا؛ فإذا قبل األمين اشتراط الضمان عليه كان كما ورد في مهر البغي وحلوان الكاهالتراضي في شيء بخصوصه، 

 (.421، ص 2221)حماد،  االلتزام صحيحا

المسألة في حقيقتها فرع عن قاعدة" األصل في الشروط العقدية الجواز والصحة إال ما أبطله الشرع أو نهي عنه"،  وأن هذه    

فإن قيل: إن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد ومقصودة؛ قلنا: هذا يفتقر إلى دليل، وال يوجد دليل على أن اشتراط الضمان على 

 (.422، ص 2221ماد، )ح العامل ينافي مقصود عقد المضاربة

وبناء على ذلك فتخريج جواز اشتراط الضمان على العامل اعتمادا على الحاجة والمصالح الراجحة وسد الذرائع إلى إتالف     

 (.429، ص 2221)حماد،  األموال وتضييعها على أربابها أولى من التشديد والمنع، ثم اللجوء إلى تضمينه بالحيل

القول األخير له وجاهته ومنطلقاته الفقهية، وإن كان يخالف ما اتفق عليه جمهور الفقهاء، واستقرت ويمكن نقول إن هذا     

 عليه الفتوى من عدم جواز تضمين العامل بالشرط.

 التوسع في معيار التعدي والتقصير: .4

 تحديده بماومن طرق التحوط لتقيل مخاطر التمويل بالمضاربة المصرفية التوسع في تحديد معيار التعدي والتقصير،     

يجري به العرف السائد، سواء من جانب الوجود أو العدم، حتى وإن كانت ليست من فعل المضارب، وذلك كتركه توثيق 

 ة من يتعامل معهم وخبرتهم في مجال العمل.العقود أو أخذ الضمانات الكافية أو التأكد من مالء

في المحافظة على رأس المال عناية الرجل الحريص، وأن يسلك في استثماره مسلك المدير  وذلك ألن على العامل أن يبذل   

 (.24، ص 1991)حسان،  الخبير في مثل هذا االستثمار

لمصرفية قائمة على أساس المشاركة في الربح بين رب المضاربة ا عمليات إدارة مخاطر أخرى محددة في صيغة المضاربة: .5

المال و العامل؛ إذا فهي معرضة للمخاطر اإلئتمانية أكثر من باقي صيع التمويل اإلسالمي األخرى، كما أن االستثمار على 

وقف المالي المدى الطويل يؤخر حصول المودعين على عوائد إبداعاتهم، مما يدفعهم إلى سحب تلك الودائع، ما يعرض الم

للمصرف للخطر، ومن وجوهها المخاطر القانونية المرتبطة بعقد المضاربة ومدى فهم هذه الصيغة من قبل من يطبقونها، 

 واستحداث برامج الحاسوب وأطر قانونية لتوثيق هذه األدلة المالية اإلسالمية، و هناك عدة طرق لتقليل هذه المخاطر، منها:

يستخدم التأمين كوسيلة لنقل عبء المخاطر إلى الغير مقابل تكلفة معينة، ويمكن استخدام هذه الوسيلة  أـ إدارة مخاطر االئتمان:

 لتغطية مخاطر السرقة والحريق مما تقبل شركة التأمين تغطيته.
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الصناديق المشتركة: تقوم فكرة هذه الصناديق على أساس التعاون بحيث تقوم األطراف المشاركة ذات العالقة بالنشاط ب. 

االستثماري في سداد حصص رأس مال الصندوق الذي تكون مهمته تغطية المخاطر التي قد تحدث ألي طرف عقد المضاربة، 

ككل أو خاص بنوع معين كإنشاء صندوق مشترك االستثماري لتغطية ويكون هذا الصندوق على مستوى النشاط االستثماري 

 (.221، ص 2222)الغريب،  مخاطر السلم

إال بالتعدي أو التقصير؛  –بناء على مذهب الجمهور كما قررناه  –إذا كان العامل ال يضمن  . نقل عبء اإلثبات إلى العامل:6

هل يكلف هو بإثبات ذلك باعتباره مدعيا، والقاعدة الفقهية تقتضي بأن" فإنه عند ادعائه هالك المال بال تعد أو تقصير منه، 

أم أن هذا اإلثبات يقع عبئه على رب المال باعتباره  (،92، م 1992)نظام الدين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر"

 مدعيا تقصير المضارب؟

 يجري به العرف كونه يدعي خالف األصل والغالب حسب مايرى الدكتور حسين حامد حسان أن تحديد المدعي مبني على     

 في هذا األمر.

عل ، مما جتقصير وعليه فإنه وإن كان األمر في السابق صالح األمناء وصدقهم في دعوى الهالك أو الخسارة بال تعد وال    

الفقهاء يحكمون بأنهم مدعى عليهم؛ ومن ثم يكلف المدعون من أرباب األموال إثبات خالف ذلك، فإنه في عصرنا ومع تبدل 

) المضاربين( الهالك والخسارة؛ ألن األصل  األحوال وغلبة فساد الذمم وقلة الديانة يحكم بأن األصل والغالب هو ادعاء األمناء

)حسان،  المدعي، كما هو مقرر م فإن عبء إثبات ذلك ينتقل إليهم باعتبارهم مدعين، والبينة علىوالغالب عدهما؛ ومن ث

 (.22، ص 1991

وهذا هو الذي قرره المؤتمر الفقهي الثاني للمؤسسات المالية اإلسالمية الذي نظمته شركة شورى لالستشارات الشرعية     

 (.24، ص 1991)حسان،  م2229بالكويت سنة 

 

  نتائج البحث:

؛ العتمادها على اإلنتاج والنشاط الفعلي، ومن جانب التمويل واالستثمار في البنوك اإلسالمية المضاربة من أهم صيغأن     

األخرى تواجه المضاربة المصرفية العديد من المخاطر أثناء التطبيق العملي في بنوك اإلسالمية، ويتزايد مستوى هذه المخاطر 

 استثماراتها في المصارف اإلسالمية.مع تزايد حجم 

 توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات نوجزها حسب التالي:    

معاملة المضاربة تتميز بارتفاع درجة المخاطرة أثناء التطبيق العملي؛ ألجل لعدم وجود ضمانات العتمادها على أوال:     

من الصيغ التمويلية طويلة المدة والتي يحتمل الفشل في تحقيق العائد المتوقع من الثقة واألمانة، وألن المضاربة المصرفية 

 المعاملة.

تتعدد المخاطر التي تحيط بالمضاربة المصرفية كصيغة من صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية إذا كان البنك هو رب ثانيا:     

 المال، وأهم تلك المخاطر: 
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 التعدي أو التقصير. صعوبة إثبات مسئولية العامل عن 

 .تحمل البنك خسارة المال وحده في حالة ضياع رأس مال المضاربة دون تعد أو تقصير من العامل 

 .فيها احتمال إخفاء العامل لحقائق نتائج المضاربة، وكذلك عدم رد العامل لرأس مال المضاربة عند انتهاء المضاربة 

 من مخاطر التمويل بالمضاربة في المصارف اإلسالمية، منها: وهناك عديد من طرق التحوط االعالجثالثا:     

 بتقييد تصرفات العامل بمكان معين، أو بزمن محدد، وكذلك بنوع معين من وجود إمكانية للحد من التمويل بالمضاربة ،

 االستثمار.

 .هناك قول وجيه بجواز اشتراط الضمان على العامل 

 عليه أن يثبت عدم تعديه أو تقصيره عند وقوع الخسارة أو هالك المال، كما  نقل عبء اإلثبات إلى العامل، بحيث يكون

 قرره المؤتمر الفقهي الثاني للمؤسسات المالية اإلسالمية بالكويت.

 .التوسع في معيار التعدي والتقصير بحيث يشمل ما يجري به العرف وجودا وعدما 
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 لکتب السماوية السابقةمن ا الکريم القرآنموقف 

The position of the Noble Qur’an from the previous divine books 

 ميرويس ستانکزي الباحث/

 استاذ المحاضر،قسم الثقافة االسالمية، کلية الشريعة جامعة سيد جمال الدين األفغاني کونر افغانستان

 محمد حسين روحاني الباحث/

 افغانستانكلية الشريعة، جامعة ننجرهار، قسم الدراسات االسالمية، المحاضر  استاذ

 

 :ملخص

 البحث.يتم فحص مكانة القرآن الكريم من الكتب السماوية القديمة على أساس أسلوب المكتبة وشكل  الدراسة،في هذه 

 .الهدف من الدراسة هو إثبات صحة القرآن والكتب المقدسة القديمة وإيجاد إجابة علمية للشكوك التي تثار في أذهان الجهلة 

ا لدرجية أنيب ييتم إجيرا  بحيث شيامل قيول  تكمن قيمة البحث فيي ققيقية أن الدراسية المقارنية لندييان فيي العيالم الييوج واسيعة جيدن

 االت الشك والتحقيق فيها.في محاولة لتحديد مج األديان،

والتي تدل بعد النظير عليى  األخرى،ومن موضوعات هذه السلسلة قكمة ودقة الكلمات المتعلقة بذكر القرآن في الكتب السماوية 

 صحة القرآن.

" فيميا ومهيمنجمعت الدراسة وفحصت قاالت من القرآن الكريم وردت في الكتب السابقة، يستخدج القرآن مصطلحي "مصدق  

 .والتي تعبر من جميع النواقي عن موقف القرآن الواضح من الكتب القديمة القديمة،يتعلق بالكتب 

ا في كالج القرآن  ولم  األخرى،قيث قافظ على فكرة عظمة الكتب السماوية  الكريم،وتبين نتائج الدراسة أن هناك صدقنا كبيرن

 .وهذا شي  يجب الحكم عليب بشكل عادل بالمقارنة يغفل التشوهات فيها.

 .آمل أن تروي نتائج البحث العطش العلمي للباقثين والمتحمسين وأن تثبت فائدتها للقرا  

 الکتب السماوية الهيمنة، التصديق،القرآن، الموقف،  :الکلمات المفتاحية
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The position of the Noble Qur’an from the previous divine books 

 

Abstract 

In this study, the position of the Holy Quran on the ancient heavenly books is examined 

in a library method and in a research form, The value of research lies in the fact that the 

comparative study of religions in the world today is so extensive that comprehensive research on 

religions is being conducted, in an effort to identify and investigate areas of doubt. One of the 

topics in this series is the wisdom and subtlety of the words related to the remembrance of the 

Holy Qur'an in other heavenly books, which, after consideration, indicate the authenticity of the 

Holy Qur'an,The aim of the research is to prove the authenticity of the Holy Quran and the 

ancient heavenly books and to find a scientific answer to the doubts that arise in the minds of 

ignorant people, The study collected and examined the Qur’an references to previous books, The 

Qur'an uses the terms "true" and "affirmative" in reference to the ancient books, which in all 

senses express the clear position of the Qur'an on the ancient books, The results of the study 

show that there is such a great truthfulness in the words of the Holy Qur'an that it has preserved 

the idea of the greatness of other divine books and has not overlooked the distortions in them. 

And that is something that must be judged fairly in comparison. 

 I hope that the results of the research will quench the scientific thirst of researchers and 

enthusiasts and prove to be useful to the readers. 

Keywords: Status, Qur'an, Confirmation, Confirmation, Heavenly Books 

 المقدمة

مظهيرا لميا و ،من الحق فيهاو مبينا لما وجعلب قافظا  ومهيمنا عليب، الحمد هلل الذي أنزل القرآن مصدقا لما بين يديب من الکتاب،

انيزل إلييب مين القيران الكيريم كميا ي بلي  والرسيل اليذ والصالة والسالج علی خاتم االنبيا  ،العابثين المبطلين تحريفوقع فيب من 

 الذين تلقوا منب، فحفظب هللا على ايديهم إلى يوج الدين وسلم تسليما كثيرا. وعلى الب االطهار وصحبب االبرار  رب العالمين،
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 مشکلة الدراسة: 

 مين -الكتاب اليذي اليتتييب الباطيل مين بيين وال مين خلفيب تنزييل مين عزييز قمييد -ذه الدراسة جا ت مبينة موقف القران الكريمه

 فجيا ت هيذه الدراسية بالتالعيب والتحرييف الخبيثية  المغرضية االييادي هياالتيي نالت -التيوراة واالنجييل– الكتب السماوية السيابقة

 موقف القرآن الكريم من الكتب السماوية السابقة، ولتظهر لكل ذي عنين الحق نزيها صافيا خاليا من الغبش و الضبابية. لتبين

فيزعم أعيدا  االسيالج ومين  ،بميا فيهيا التيوراة واالنجييل رسياالت السيابقة علييبمن آياتب أنب مصيدق للد الکريم في عد ذکر القرآن

يس يلتفتيوا اليی أن هيذا التصيديق ليلکينهم ليم  ذهب ميذهبهم أن هيذا دلييل عليی صيحة الکتيب الموجيودة عنيد اليهيود و النصيار ،

وموضحا لما تم اخفا ه منها  من الحق، مؤيدا لما في الکتب السابقةا  انما هو مقارن بصفة الهيمنة التي تبين أن القرآن ج مطلقا،

 وما تم تبدبلب وتحريفب 

 اسئلة الدراسة

 هذه الدراسة محاولة جادة لالجابة على ما يلي من االسئلة:

 ما هو موقف القران الكريم من الكتب السماوية السابقة؟ -1

 واستهتار اج عالقة تصديق واقتراج؟هل عالقة القرآن بالكتب السابقة عالقة ازدرا   -2

 اهداف الدراسة

 لكل دراسة اهداف تخصها، ترمي اليها، واهداف هذه الدراسة ما يلي:

 بيان موقف القران الكريم من الكتب السماوية السابقة. -1

 بيان ققيقة الكتب السماوية السابقة، وما نالها من تحريف العابثين. -2

 السماية السابقة لاليمان بالقرآن الكريم.دعوة صادقة لكل اتباع الكتب  -3

 اهمية الدراسة ومكانتها

، وهيذه محاولية الكيريم منهياهذه الدراسة لها مكانة عالية قيث تناولت اهم مصادر االديان السماوية من خالل بيان موقف القرآن 

وااللتيزاج عليى اليرمم مين  حة لالتبياعصادقة اليضاح ما علق باذهان بعض الناس من ان الكتب السماوية السابقة ميا زاليت صيال

 .وجود تحريف المبطلين فيها

 منهج الدراسة

 العاج لهذه الدراسة يتبين من خالل النقاط التالية: اإلطار

 هذه دراسة وصفية تحليلية. -1

 تم الرجوع فيها إلى المراجع االصيلة. -2

 تم االستفادة فيها ايضا من الشبكة العنكبوتية. -3

 المعلومة باسلوب سلس وواضح بعيد عن الركاكة والتعقيد.انتهجت الدراسة عرض  -4
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 :المدخل 

هللا عزوجل خلق البشر كلهم من نفس واقدة وخلق منها زوجها ثم بث منهما رجياال ونسيا  امميا، وركيب فييهم الشيهوة والهيوا ، 

رسل هللا للخليق نقطاعا لحجتهم افا ،وخلق معهم عدوهم ابليس عليب لعائن هللا، فمن الناس من هدى ومنهم من ققت عليب الضاللة

لتنيير لهيم الطرييق وتبيين لهيم الحيق مين وانيزل عليى هيؤال  الرسيل كتبيا  ما فييب نجياتهم وخالصيهم مين الهيالك رسال يبينون لهم

الباطل فانزل التوراة واالنجييل فيهيا هيدى ونيور يحكيم بهيا النبييون، ولميا ميات تليك الرسيل وطيال علييهم االميد اسيتغل الشييطان 

هم فحاول اموا  اممهم فزين لهم الشيطان تحريف كتبهم المنزلة فانحرفوا عن الحق، فبعث هللا رسيولب الخياتم اشيرف الخليق مياب

كلهم ليرجع بالخلق إلى الجادة والصراط المستقيم وأنزل عليب القرآن ليبين للناس ما وقعوا فيب من تحريف وظلم وعبث في كتب 

ختلط الحق بالباطل والخيير للكتب السماوية السابقة ومبينا ما نالتها االيادي من تحريف قتى ما ي هللا السابقة، فجا  القران مصدقا

 وخاتمة في مطلبينالسابقة، وتناولت الموضوع  فهذه الدراسة جا ت لتبين موقف القران الكريم من تلك الكتب بالشر،

 :تصديقموقف القران من الكتب السماوية السابقة موقف 

  في هذا المطلب مفهوج التصديق ومجاالتب:نتناول 

 : لتصديقاللغوي ل معنیال -۱ 

 في نفسب وصالبتب. لشئوهو يدل علی قوة ا ودال وقاف، ،صاد :كلب )صدق( المرکب من كلمة التصديق الی أصليعود لفظ 

من ذلک الصدق خالف الکذب، سيمي لقوتيب  ،والقاف أصل يدل علی قوة في الشئ قوال وميره ،والدال ،دالصا "قال ابن فارس:

 (.3/333:،11. )."فی نفسب

 نذکر منها ما يدل علی المقصود :اللغة العربية بمعان متعددة  ردت کلمة )مصدق( فيوو

وفيي التنزييل العزيز)ولقيد صيدق . وقققيب اعترف بصيدق قوليب،صيداقا:وصدق بب ،تصيديقا وت: صدقب، جا  في االمعجم الوسيط 

 ( ۰۱۲ ،: 21)ويقال صدق علی األمر:أقره .، (۰۲)سبا/ظنّب( عليهم ابليس

ُق الذي يُصدقك في قديثك :) قال الرازيو  (373ص :، 11.)(و الُمَصدِّ

 .(۱۲/۱۹۰:،2) ".وهذا مصداق هذا،ا  :مايصدقب"وقال ابن منظور:

بَبُ قال الفيروز ابادي:"و قَبُ تَْصِديقان : ِضدُّ َكذَّ  (.387 /1، :17)."وَصدَّ

  ، والداللة عليب.بصدق الشئ واالقرار االعترافمعنى  قول يدور التصديقهوج کلمة ففم

 فسرينمال لدى لتصديقامفاهيم 

  الموارد وسياق الكالج، ومن ذلك:   وذلك الختالفمعنی التصديق مختلفة قولالمفسرين  عبارات

 :بعضهم البعض ألنبيا تصديق ا -۱

 عليب وسلم والرسل المتقدمين لب ثالث معان:قال ابن جزي :تصديق محمد صلی هللا 

   خبار بب،إلفي افتبين صدقهم ،ثم ظهر کماقالوا  ،أنهم أخبروا بب :اأقده
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 فهو مصدق لهم وشاهد بصدقهم، أخبر أنهم أنبيا  وأنزلت عليهم الکتب،واآلخر أنب صلی هللا عليب وسلم  

راآلخرة وميير ذليک مين عقائيد الشيرائع فهيو مصيدق لهيم التفياقهم فيي والثالث أنب وافقهم فيما فيي کتيبهم مين التوقييد وذکير اليدا

 (.۱/۴۶،  :21)االيمان بذلک.

 (۹۰۹/ ۱، :18).وبمعنی أن أقوالب جميعا توافق البشائر وقال القاسمي أنب جا  طبق ما عندهم عنب في التوراة واالنجيل،

 تصديق النبيين والرسل لما بين أيديهم من الکتاب  -۲

أو أخبير بتنهيا کيالج هللا تعيالی المنيزل عليی نبييب  انب صلی هللا عليب وسلم جا  علی الوصف الذي ذکر في التيوراة، األلوسي:قال 

أو أظهرميا سيتلوه عنيب  أو صدق ما فيها من قواعد التوقيد وأصيول اليدين وأخبياراألمم والميواعظ والحکيم، موسی عليب السالج،

 (۱/۶۴۴،:4)من موامضها...

وقال ايضيا:هو التصيديق بمعنيی التقريير واالعميال عليی  بن عاشور: تصديق عيسی التوراة أمره باقيا  أقکامها.ا الطاهروقال 

 .ا  اعمال مجموعها وجمهرة أقکامها والينافي ذلک أنب قيد تغيير بعيض أقکامهيا بيوقي مين هللا فيي أقيوال قليلية وجب الجملة،

 (.۰۲/۱۲۲.و ۴/۰۱۹،)!:

 للتوراةتصديق االنجيل  -۳

 (۴/۰۱۹،!:).فق أقکامهاوتصديق االنجيل للتوراة بمعنی اشتمالب علی ما وا

 تصديق القرآن لما قبله من الکتب  -۴

نظير الذي من ذليک فيي  القرار بنبوة محمد صلی هللا عليب وسلم وتصديقب واتباعب،أن الذي في القرآن من األمر با :قال الطبري

 (.۱/۰۹۹:،11. )التوراة واالنجيل

معهم أن ميا أنيزل علييب صيلی هللا علييب وسيلم هيو طبيق ميا عنيدهم مين ققيية  لمامي:قاصل معنی کون القرآن مصدقا وقال القاس

 .(۱/۹۰۹:،18).وصحة البشائر عنب  نبوتب،

ل ( :معناه أنب موافيق ليب فيي التوقييد وأصيو۲۹)البقرة/ه( في تفسير قولب تعالی) مصدقا لما معهم ( ۱۹۰۶وقال رشيد رضا )ت 

 .(۱/۹۱۲، :12) الدين ومقاصده.

 السابقة السماوية تصديق القرآن للکتب مجاالت

مجياالت أن تصيديقب هيذا ليب  السيابق: لکتب السيماويةفيما يتعلق بتصديق القرآن لمن العلما  وميرهم يتضح من أقوال المفسرين 

 :نذکرها فيما يلي عديدة

قيث أخبر في کثير من آياتب أن هللا تعالی ارسل رسال قبل محمد  ،هللا جل وعالمن  منزل وقيالكتب السابقة  اثبت القرآن ان-۱

 (۱۴۹)انا اوقينا اليک کما اوقينا الی نوح والنبيين من بعده( )النسا / :کما قال تعالیأوقی اليهم   ی هللا عليب وسلم  وصل
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)نيزل علييک الکتياب  :بيين يدييب کميا قيال تعيالی فهذا تصديق ألصل الوقي وللرساالت السابقة وبذلک يکون القرآن مصيدقا لميا 

قال تعيالی:) وقيل آمنيت  ( ومن ثم دعا القرآن الی وجوب االيمان بجميع الکتب المنزلة قبلب،۹/ن مصدقا لما بين يديب( )آل عمرا

 (۷/۱۲۲،:7). ( ا  :آمنت بکتب هللا کلها۱۰بما أنزل هللا من کتاب( )الشور  /

قيث اشتملت تلک الکتب عليی وصيف خياتم الرسيل وانيب ييتتي  وصفب الموجود في تلک الکتب،قسب القرآن الکريم  نزول -۰

  .فنزول القرآن وفق هذه النعوت تصديق لهذه الکتب بکتاب من عندهللا تعالی،

   ُ ِ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي هللاَّ ِ  قُْلُت: أَْخبِْرنِي َعْنهَُما وفي البخاري َعْن َعطَاِ  ْبِن يََساٍر قَاَل لَقِيُت َعْبَد هللاَّ -َعْن ِصفَِة َرُسيوِل هللاَّ

ُ َعلَْيِب َوَسلَّمَ  ِ إِنَّبُ لََمْوُصوٌف فِي التَّْوَراِة بِبَْعِض ِصفَتِِب فِي اْلقُْرآنِ " :قَالَ  ؟فِي التَّْوَراةِ  -َصلَّى هللاَّ أَْرَسْلنَاَك } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا ، أََجْل َوهللاَّ

ا { ا َونَِذيرن رن ا َوُمبَشِّ يِّيَن أَْنَت َعْبِدي َوَرُسيولِي َشاِهدن ا لِْنُمِّ يَل لَيْيَس بِفَيظ   ،َوِقْرزن ْيتَُك المتََوكِّ اٍب فِيي اأْلَْسيَواقِ  ،َواَل َملِييظٍ  ،َسيمَّ  ،َواَل َسيخَّ

يِّئَةَ  يِّئَِة السَّ ُ َولَِكْن يَْعفُو َويَ  ،َواَل يَْدفَُع بِالسَّ ُ َقتَّى يُقِييَم بِيِب اْلِملَّيةَ اْلَعْوَجياَ  بِيتَْن يَقُولُيوا اَل إِلَيبَ إاِلَّ هللاَّ َويَْفيتَُح بِهَيا أَْعيُننيا  ،ْغفُِر َولَْن يَْقبَِضبُ هللاَّ

ا َوقُلُوبنا ُمْلفنا  (328 /3 :،1) ."ُعْمينا َوآَذاننا ُصّمن

يديب ( أي من الکتب المتضمنة ذکره ومدقب،وأنب سيينزل مين عنيدهللا عليی  يقول االماج ابن کثير في معنی قولب:) مصدقا لما بين

عبده ورسولب،فکان نزولب کما أخبرت بيب تليک الکتيب مميا زادهيا صيدقا عنيد قامليهيا مين ذوي البصيائر اليذين انقيادوا ألميرهللا 

 (۰۰۹ /۱ :،13. )دقوا رسل هللاوصواتبعوا شرائع هللا 

 الکتيب السيابقة فيي مقاصيد اليدين االلهيي وأصيولب التيي التختليف بياختالف الشيرائع والرسياالت،أن القرآن الکريم قيد وافيق  -۹

 ونالقظ هنا أن القرآن الکريم اتفق مع الکتب المنزلة قبلب فيما يلي :

فب بکيل الدعوة الی االيمان باهلل تعالی وکتبب ورسلب واليوج اآلخير وميا يتصيل بيذلک مين تنزييب هللا تعيالی عين النقيائص ووصي -أ

 کمال يليق بذاتب المقدسة  

وتتفق الکتب المنزلة في أصول الشرائع کالصالة والصياج والزکاة ...قيث أخبر القرآن الکريم أن هللا تعيالی تعبيدنا بهيا کميا  -ب

 .تتقون( ) يا أيها الذين آمنوا کتب عليکم الصياج کما کتب علی الذين من قبلکم لعلکم: فقال في الصوج عبد بها من قبلنا،ت

 وقال في الصالة والزکاة ) واذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل ...وقولوا للناس قسنا وأقيموا الصالة والزکاة..( 

ومن هنا نعلم أن أصول الشرائع واقدة في جميع االديان والرساالت السماوية کما قال تعالی ) شرع لکيم مين اليدين ماوصيی بيب 

 (۱۹نوقا ( ) الشور  /

فتختلف فيها الکتب اختالفا يتال ج  مع أقوال الناس في کيل األزمنية  ها وما يتصل بذلک من تفاريع أخر ،وهيئا ت أما تفاصيلها 

 ويتفق مع مصالحهم،قال تعالی 

 (. ۶۲) لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ( )المائدة/

يها،والترهيييب ميين الرزائييل والتنفييير وتتفييق الکتييب المنزليية ميين عنييد هللا فييي الييدعوة الييی الفضييائل األخالقييية والترميييب ف -ج

 ،ع کتب هللا أمرت بالعدل واالقسانمنها،فجمي
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والصدق والصبر وميرها من مکارج االخالق الثابتة التي تسعد بهيا البشيرية فيي کيل زميان ومکان،کميا نهيت تليک الکتيب عين   

 ل قين وآن الظلم والخيانة والکذب وما الی ذلک من الرذائل التي هي سبب هالک البشرية في ک

تصديق القرآن لما سبقب من الکتب،أن هللا تعالی قد جمع فيب ما توزع في تلک الکتب من الفضائل،فتنقذ بذلک  من  من وجوه -۶

 سبقب من کتب هللا وقفظب،وصدقب.

وأبييين  وهييذا ميين اوضييح وللنصييائح التييي بيذلت لالنسييانية ميين فجيير وجودهيا، ،لسييابقةکييريم خالصيية کامليية للرسياالت افيالقرآن ال

 (۲۰ -۲۲ص :،14. )عظمة القرآن مظاهر

 مفهوم الهيمنة 

ية للوقوف علی أصل اشتقاق الکلمية ومعناهيا ،ثيم تفسييرها الی المعجمات العرباوال  البد من الرجوع نعرف مفهوج الهيمنةلکی 

 فسرين معند ال

 اصل کلمة الهيمنة

 الناقية اللغوية يمکن اجمالها في ثالثة اصول هي:من اصل کلمة الهيمنة تعيين تعددت آرا  علما  اللغة في 

، 8:۰/۰۲۷۱.)ميتيمن وقلبيت األوليی هيا ( لينت الثانية وقلبت يا  کراهة الجتماعهيا فصيار انها )آمن( فهو)مؤأمن بهمزتين، -۱

۴/۰۰۱۲) 

مييييين شيييييي ،ولم يجيييييي  عليييييی هيييييذا اليييييوزن اال خمسييييية يبيييييدل بنيييييا أصيييييل أي أنيييييب ليييييم وهو)أن الهيمنييييية مييييين هييييييمن  -۰

 (۶/۰۰۹:،3. )ألفاظ:هيمن،وسيطر،وبيطر،وقيمر،وبيقر(

أنها متخوذة من أيمن فهو)مؤيمن فتبدلت الها من الهمزة،کما قيل في أرقت الما  هرقت،وقد صيرف فقييل يهييمن هيمنية فهيو  -۹

 (3:۴/۱۷۴. )مهيمن وعلی هذا فيکون وزنب مفيعل مثل مسيطر ومبيطر

 لغة معنی الهيمنة 

 لکنها تدور علی ثالثة معان رئيسية :اللغوي منة تعددت آرا هم في معناها في أصل کلمة الهي اللغةأهل نظرا الختالف 

 المهيمن:)الشاهد واألمين وهو من آمن ميره من الخوف( -۱

قيال بعضيهم معنياه الشياهد  (وُمهَْيِمنيان علييب)والُمهَْيَمُن اسم من أَسما  هللا تعالى فيي الكتيب القديمية وفيي التنزييل  قال ابن منظور: 

: 2) .بمعنيى األَميين ...معنيى ُميَؤْيِمن وقيال بعضيهم ُمهَيْيِمنٌ  ...د وهو من آمن ميَره من الخوفيعني وشاِهدان عليب والُمهَْيِمُن الشاه

2/ 14) 

  هيمن عليب )صار رقيبا عليب وقافظا لب ( -۰

المهيمن من أسما  هللا تعالى بمعنى الرقيب المسيطر على كل شي  الحافظ لب وفي التنزييل العزييز (  المعجم الوسيط:)و في جا 

 (.۰۲۲۰ :،21. )مصدقا لما بين يديب من الكتاب ومهيمنا عليب
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ن خمسية وفيي الُمهَيْيمِ  الهيمنة هي )القياج علی الشي  والرعاية لب( وجميع هيذه المعياني ذکرهيا ابين منظيور فيي کتابيب فقيال:) -۹ 

منَية إذا كيان أَقوال قال ابن عباس الُمهَْيِمن الُمْؤتََمُن وقيال الكسيائي الُمهَيْيِمُن الشيهيد وقيال مييره هيو الرقييب يقيال هَيْيَمن يُهَيْيِمُن هَيْ 

وهيو  ْيِمٌن فيي األَصيل ُميؤْيِمنٌ رقيبان على الشي  وقال أَبو َمْعَشٍر وُمهَْيِمنان عليب معناه وقَبَّانان عليب وقيل وقائمان على الُكتُيب وقييل ُمهَي

 (2/14: 2. )ُمفَْيِعٌل من األَمانة

   :الهيمنة عند المفسرين

قنا ذکرت کلمة الهيمنة في القرآن الکريم في موضعين،أقدهما في سورة المائدة في قولب تعالی) َوأَْنَزْلنَيا إِلَْييَك اْلِكتَياَب بِياْلَحقِّ ُمَصيدِّ

ُ َواَل تَتَّبِيْع أَْهي يا َجياَ َك ِميَن اْلَحيقِّ لُِكيل  َجَعْلنَيا ِميْنُكْم ِشيْرَعةن لَِما بَْيَن يََدْيِب ِمَن اْلِكتَاِب َوُمهَْيِمننا َعلَْيِب فَاْقُكْم بَْينَهُْم بَِميا أَْنيَزَل هللاَّ َواَ هُْم َعمَّ

ةن َواِقَدةن َولَِكْن لِيَْبلَُوُكْم فِي َما آَتَاُكْم فَاْستَبِقُوا اْلخَ  ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ ا َولَْو َشاَ  هللاَّ يا فَيُنَبِّيئُُكْم بَِميا ُكْنيتُْم فِييِب َوِمْنهَاجن ِ َميْرِجُعُكْم َجِميعن ْيَراِت إِلَى هللاَّ

 (۶۲)المائدة/تَْختَلِفُوَن 

وُس السَّاَلُج اْلُميْؤِمُن اْلُمهَيْيِمُن اْلَعِزييُز اْلَجبَّيارُ  واآلخر في قولب تعالی) ُ الَِّذي اَل إِلَبَ إاِلَّ هَُو اْلَملُِك اْلقُدُّ يا  هَُو هللاَّ ِ َعمَّ اْلُمتََكبِّيُر ُسيْبَحاَن هللاَّ

 (۰۹)الحشر/ (يُْشِرُكوَن 

بعيض هيذه األقيوال عنيد تفسييره ل يية  -رقميب هللا-طبيري فقد أورد ابن جريير ال و قد تعددت أقوال المفسيرين في معنی الهيمنة،

أمينيا عليها،قافظيا  هدا عليها أنها قيق مين عنيد هللا،ااألولی فقال:أنزلنا الکتاب الذي أنزلناه اليک يا محمد مصدقا للکتب قبلب وش

 ها،وأصل الهيمنة الحفظ واالرتقاب.ل

 ي قول آخرلب المهيمن األمين،قال:القرآن آمين علی کل کتاب قبلب.دا، وفيو نقل عن ابن عباس أنب قال)مهيمنا عليب( ا  شه

 و عن قتادة قال :)ومهيمنا عليب( أمينا وشاهدا علی الکتب التي خلت قبلب.

،ان کيان فيي أخبرنا أهل الکتاب فيي کتيابهم  :شهيدا عليب.وقال ابن جريج وآخرون:القرآن أمين علی الکتب فيماو عن السدي قال

 (.۶۲۲-۶۲۷-۶۲۴-۶۲۰ /۲،  :11)،واال فکذبوا.االقرآن فصدقو

نيا علييب( أي عالييا )ومهيم :"معيان أخير  فقيال القرطبيياال أن بعضهم أضاف اليها  ايضا اآلخرين و مثل هذه األقوال نقلت عن

 (.۲/۹۰:،13. )"عليب و مرتفعا

 ،: قاکما علی ما قبلب من الکتبين کثير قول العوفي عن ابن عباس أو نقل اب

 (۰/۲۶:،3. )قيل الغالب المرتفع أنب قال: ميرهنقل عن و 

فهو أمين وشياهد وقياکم عليی کيل کتياب  فان اسم المهيمن يتضمن هذا کلب، و هذه األقول کما قال ابن کثير کلها متقاربة المعنی،

 جميع فييب محاسين ميا قبليب،جعل هللا هيذا الکتياب العظيم،اليذي أنزليب آخرالکتيب وخاتمها،أشيملها وأعظمهيا وأقکمها،قييث  قبلب،

هيذه المعياني وضح اليدکتور خليفية قسين  قدو ، وزاده من الکماالت ماليس في ميره،فلهذا جعلب شاهدا وأمينا وقاکما عليها کلها

ومخالفتهيا  بشي  من التفصيل مبينا أنها معان ايجابية وال تتضمن دالالت سلبية تجاه الکتب السيابقة وقبولهيا فيميا وافيق االسيالج،

   و من مراجعة أهم مصادر التفسير اتضح أن معاني الهيمنة تدور قول التصديق، فهو يقول: فيما خالف االسالج،
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 :هو الی المعاني السابقة الورادة في کتب التفسير بعض المعاني األخير  مثيل اضافو تمان.والرقابة، والشهادة ، والحفظ ،واالئ 

 .والنسخ ،والمنع والجمع ، والشمولية ، واالقاطة ، االقتوا ، والکفاية،

 عينوقث المسيلمين بتخيذ ميا بقيي اسيالميا وتيرک ميا انحيرف  أما التصديق القرآني للکتب السابقة فمعناه أن القرآن اعترف بها،

خط االسالج منها باعتبار أن هذه الکتب السابقة نزلت علی أنبيا  ورسل مسيلمين داخيل اطيار مفهيوج االسيالج کيدين للبشيرية منيذ 

 (۰/۲۰ :،3).وأن کل دعوات األنبيا  والرسل عليهم السالج دعوات اسالمية تها،بداي

 قة التصديق بالهيمنة:عال 

أي اذا ليم يکين هنياک  نب البد للمهيمن من وجود مهيمن عليب واال فسيکون منتفييا بانتفيا  الموضيوع،  ألالتصديق مقدمة للهيمنة 

ة هيمنة القرآن عليی فالهيمنة تقتضي وجود کتب سماوية أخر  قتی تتحقق صف؟ کتب أخر  فعلی أي شيئ يکون القرآن مهيمنا

لهيذه الکتيب بصيحة  ألن الهيمنة ال تقتصر علی مجرد الشيهادة  مفهوج الهيمنة أتم وأشمل من مفهوج التصديقو  ،الکتب األخر 

تحرييف، وبنيا  عليی هيذا فيالقرآن الکيريم  بل تتعد  ذلک فتبين ما اعتراها من نسخ او وتقرير أصول شرائعها، انزال أصولها،

ولکنب کيذلک يشيهد عليی هيذه الکتيب بميا  لکتب وشاهد علی أنها من عند هللا،مهيمن علی القضايا الصحيحة الموجودة في تلک ا

  .أصابها من تحريف و أضيف اليها من أباطيل

 مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السماوية

 :مظاهر متعددة منها ما يلي قبلب المنزلةكتب اللهيمنة القرآن على 

الثقة بها وققية كل ما فيهيا،  الكريم أخبر بتحريف هذه الكتب وتبديلها، وأنها لم تبق على ما كان مفروضا فيها من أن القرآن -۱ 

 والشهوات، أو متابعة والتبديل، وتناولوا ما بقي منها بالتتويل الفاسد، طبقا لنهوا  بل تناولتها أيدي أهل الكتاب اآلثمة بالتحريف

كتبيوا الكتيب بتييديهم ونسيبوها إليى  لذوي السلطان، أو محاولة لكسب الجدل على أعدائهم وخصومهم، بل أخبر القرآن كذلك أنهم

ِ لِ  فََوْيٌل لِلَِّذيَن يَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِتَْيِديِهمْ } :هللا زورا وبهتانا يا َكتَبَيْت أَْييِديِهْم  يَْشتَُروا بِِب ثََمنان قَلِيالن ثُمَّ يَقُولُوَن هََذا ِمْن ِعْنِد هللاَّ فََوْييٌل لَهُيْم ِممَّ

ا  ( يَْكِسبُونَ  َوَوْيٌل لَهُْم ِممَّ

 نفى ما صّرقت بب -مثال - يجانب العقدالففي  .الحق واختلفوا فيها المسائل الكبرى التي خالفوا فيب بين القرآن الكريم من -۰ 

لقولهم  وقكم على النصارى بالكفر ( قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِكْن ُشبِّبَ لَهُمْ  َوَما)  :عليب السالج وصلبب فقالاألناجيل من قتل عيسى 

َ هَُو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم َوقَالَ  لَقَْد َكفَرَ )  :بالتثليث وألوهية المسيح فقال َ َربِّي اْلَمِسيُح يَا بَنِي إِسْ  الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ هللاَّ رائيَل اْعبُُدوا هللاَّ

ُ َعلَْيِب اْلَجنَّةَ َوَمتَْواهُ  َوَربَُّكْم إِنَّبُ  َج هللاَّ ِ فَقَْد َقرَّ َ ثَالُِث ثاَلثٍَة َوَما  النَّاُر َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن أَْنَصاٍر لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا َمْن يُْشِرْك بِاهللَّ إِنَّ هللاَّ

ا يَقُولُوَن لَيََمسَّنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْنهُمْ  إاِلَّ إِلَبٌ َواِقٌد َوإِنْ  ِمْن إِلَبٍ   ( َعَذاٌب أَلِيمٌ  لَْم يَْنتَهُوا َعمَّ

النقيائص التيي جيا  القيرآن بدقضيها وإبطالهيا، وتصيوره المراجيع اإلسيرائيلية  كثييرا مين -تعالى-أما التوراة فإنها تنِسب إلى هللا 

ليتبيرد بهوائهيا، و يصيارع  اة والتلمود بصورة بشرية محضة، فهو: يحب ريح الشوا ، ويتمشى في ظالل الحديقيةكالتور الحالية

قتى يصيبب التعيب والكيالل، فييجلس للراقية فيي ظيل شيجرة،  عباده ويصارعونب، ويندج على خلق اإلنسان، ويمشي على رجليب

 ستضييافهم وأطعمهييم وسييقاهم ومسييل أرجلهييم ثييم رقلييوا ميينرأى الييرب ومعييب ملكييان فا يحييدث سييفر التكييوين: )أن إبييراهيم

 (13:۱۲/۰.(عنده
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اليوج السابع من عملب الذي عمل فاستراح في اليوج  وتقول التوراة الحالية: )فتكملت السموات واألرض وكل جندها وفرغ هللا في 

 (۹-۰/۱: 13.(من جميع عملبوبارك هللا اليوج السابع وقدسب، ألنب فيب استراح  السابع من جميع عملب الذي عمل،

ولقيد تكفيل القيرآن بيدقض  المثل الكثيرة الموجودة في التوراة الحالية، تعالى هللا عين كيل ميا قيالوا عليوا كبييرا، إلى مير ذلك من

 .ونزهب عن كل نقص بكل كمال يليق بذاتب -جل وعال-هذه األباطيل قيث وصف الحق 

َما َولَقَْد َخلَْقنَا)  :قال تعالى نَاالسَّ  .!!فكيف تصفب كتبهم بالتعب والكالل؟ (ِمْن لُُغوبٍ  َواِت َواألَْرَض َوَما بَْينَهَُما فِي ِستَِّة أَيَّاٍج َوَما َمسَّ

بيالفقر والبخيل وميل الييد ثيم  أنهم نسبوا إلى هللا الولد، كما وصفب اليهود المعاصرون للنبي صلى هللا عليب وسلم ولقد أخبر القرآن

ِ َوقَالَتِ )  :تعالىباإلبطال والدقض، قال  كّر على ذلك ِ َذلَِك قَيْولُهُْم بِيتَْفَواِهِهمْ  َوقَالَِت اْليَهُوُد ُعَزْيٌر اْبُن هللاَّ  النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن هللاَّ

ُ أَنَّى  .(يُْؤفَُكونَ  يَُضاِهئُوَن قَْوَل الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل قَاتَلَهُُم هللاَّ

ُ ) وقال: َ فَقِييٌر َونَْحيُن أَْمنِيَياُ  َسينَْكتُبُ  لَقَْد َسِمَع هللاَّ  َميا قَيالُوا َوقَيْتلَهُُم األَْنبِيَياَ  بَِغْييِر َقيق  َونَقُيوُل ُذوقُيوا َعيَذابَ  قَيْوَل الَّيِذيَن قَيالُوا إِنَّ هللاَّ

 ( اْلَحِريقِ 

ِ َمْغلُولَةٌ ُملَّْت  َوقَالَِت اْليَهُوُد يَدُ )  :وقال  (َمْبُسوطَتَاِن يُْنفُِق َكْيَف يََشا ُ  أَْيِديِهْم َولُِعنُوا بَِما قَالُوا بَْل يََداهُ هللاَّ

قيد ييرى أنهيا  المسائل التي أخفوهيا، أو قياولوا إخفا هيا، فمين ذليك أن اليدارس ألسيفار العهيد القيديم كما بين القرآن كثيرا من-۹ 

والجنية والنيار، كميا  ،والحساب ،تقرر البعث والنشور ليهودية في أصلهاوإذا كانت ا-خلت من ذكر اليوج اآلخر ونعيمب وجحيمب 

 . أن اليوج اآلخر وما فيب وما يتصل بب من المسائل التي أخفاها أهل الكتاب فإن ذلك يدل على -ينبئ بذلك القرآن

ل الفاسيد، فجيا  القيرآن بيالحق بالتتويي ذلك أيضا إخفاؤهم ما يتصل بخاتم الرسل من بشائر ونعوت وتحريفهم لها بالحذف أو ومن

ا يَا)  :كلبفي ذلك  ِ نُيوٌر  ُكْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعْن َكثِيٍر قَْد َجياَ ُكْم ِمينَ  أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَ ُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيران ِممَّ هللاَّ

 .( َوِكتَاٌب ُمبِينٌ 

 من كتب، أنب أنهى العمل بها فال اعتبار لها بجانبب، ألنب شغل الفيراغ كليب بتشيريعب القرآن على ما سبقبومن مظاهر هيمنة  -۶ 

 .األثيمة بها الجديد وليس ألقد أن يركن إلى ما جا  بها بعد أن تسرب الباطل إليها، ولعبت األيدي

هللا، أنب أقر كثير من أقكامها ولم يتناولب بنسخ، ألنب أمر  كتب وال ينافي ما تقدج من أن القرآن الكريم قد أنهى العمل بما سبقب من

هيمنية القيرآن عليى مييره  من جديد، فعملنا بها ليس متابعة لهذه الكتب بل إلقرار القرآن لها وأمره بهيا )ألن بهذه األقكاج وأقرها

  :قيانا لما سبقب، وهذا معنيى قوليب تعيالى لرسيولبالجديد وإن كان موافقا أ واستئنافب للتشريع، ال يكون بالتقليد لغيره، بل باإلقرار

( ُ لُِكيل  َجَعْلنَيا )  بما أنزل عليك، وقد أنزل عليب كل ما في شريعة اإلسالج ونسخ بب كل ميا سيبقب ، بمعنى( فَاْقُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل هللاَّ

 ( َوِمْنهَاجان  ِمْنُكْم ِشْرَعةن 

الشرائع فهي محمولة على مقاصيد اليدين وأصيول العبيادات، وأميا  إن كل آية دلت على اتحادوطريق الجمع بين اآليات أن يقال: 

 .في كل وقت بما شا  اختالفها فمحمولة على الفروع وما يتعلق بظواهر العبادات، فجائز أن يتعبد هللا عباده اآليات الدالة على
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تَْنِزيٌل ِمْن َقِكييٍم   ألنب ال يتتيب الباطل من بين يديب وال من خلفب وبذلك يزول ما قد يبدو من تعارض بين آيات القرآن الكريم الذي 

 .َقِميدٍ 

 الخاتمة

 وخلصت الدراسة إلى أن:

 بل يؤكدها ويؤكدها. فحسب،الكتاب األخير في سلسلة الكتب السماوية القرآن الكريم ال يناقض الكتب السماوية السابقة 

 .اضح من التوراة واإلنجيل والمزامير وميرها من الكتب المقدسةتشير آيات عديدة من القرآن إلى موقف و 

 .وينعكس هذا االدعا  في أوصاف األصالة والتتكيد على الكتب السابقة في القرآن الكريم

 التوصيات والمقترحات 

 أود أن أقدج توصياتي على النحو التالي: دد،الصفي هذا 

 .دراية بحقائق القرآن ثم تشعر بتحسن عند التعليق على القرآنرسالتي إلى البشرية جمعا  هي أن تكون على 

وبالتيالي إعطيا  ليون  القيرآن،أدعو العلما  والباقثين اليهود والمسييحيين الحياليين ضيد القيرآن إليى المجيي  والتفكيير بعميق فيي 

 .ققيقي لبحثكم

 المصادر والمراجع

  القران الكريم

 .تونس: دار التونسية ط(.) رير والتنويرالتح. (ج384۱) ، محمد الطاهرابن عاشور -1

 ( بيروت: دار صادر 3، 1. )ط لسان العربه(. 1414ابن منظور، محمد بن مكرج ) -2

 دار إقيا  التراث. :(. بيروت1 )ط. تهذيب اللغةج(. 2111محمد بن أقمد )  األزهري، -3

 (1 )ط .تفسير روح المعاني. ه(1413) ، محمود بن عبد هللااأللوسي -4

 ( بيروت: دار الفكر. )ط. لتفسيرالبحر المحيط في اه(. 1421محمد بن يوسف ) األندلسي، -3

 دار طوق النجاة  الناشر:. (1ه( صحيح البخاري. )ط 1422) إسماعيلمحمد بن  البخاري، -1

 .(. )البغوي تفسير(.   )البغوي، الحسين بن مسعود  -7

 دار العلم للماليين :( بيروت4. )ط الصحاح ج(.1387إسماعيل بن قماد ) الجوهري، -8

 . )ط(.تفسير القران العظيمالدمشقي، إسماعيل بن عمر بن كثير)(. -3

 .دارالجيل بيروت:( 1. )ط مقاييس اللغةج(. 1373الرازي، أقمد بن فارس ) -11

 .بيروت: دار جديدة(. )ط مختار الصحاح. (1333)الرازي، محمد بن أبي بكر  -11

 .)( القرآن الحکيمتفسير ، رشيد ) (. رضا  -12

 سفر التكوين -13
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مجليية الجامعيية االسييالمية  ،تصييديق القييرآن للکتييب السييماوية وهيمنتييب عليهيياه(. 1411) د.ابييراهيم عبدالحميييد  ، سييالمة -14 

 . )(. 41بالمدينة المنورة عدد 

 ( بيروت: دار القرآن الكريم. 7 )ط. كثيرمختصر تفسير ابن ج(.  1381محمد علي ) الصابوني، -13

 ..)ط(البيان عن تتويل آي القرآن جامع (.، محمد بن جرير )الطبري -11

 ط()القاموس المحيط. الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب ) (.  -17

 (.ط.)محاسن التتويل.(ه1418) ، محمد جمال الدينالقاسمي -18

 ( بيروت: دار الكتب العلمية.2. )ط الجامع ألقکاج القرآنج(. 1314القرطبي، محمد بن أقمد ) -13

 (.)ط. التسهيل لعلوج التنزيل. ( ابن جزي ) ،الکلبي -21

  ط(. )المعجم الوسيطمصطفى، ابراهيم مصطفى ومجموعة ) (.  -21
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 التفسیر الموضوعی لسورة الکوثر و معرفة التنسیق واألحکام والمسائل الواردة فیها

Objective interpretation of Surat Al-Kawthar and knowledge of coordination, 

provisions and issues contained therein 

 دل آقا وقار /دکتور بروفیسور

 سالميةجمهوریة أفغانستان اإل ، الدکتوراة فی الدراسات العليارئيس قسم  األستاد بکلية الشریعة، جامعة ننجرهار،

Cell Phone: +93700612901 

 drdilaqa.waqar@gmail.comEmail:  

 ملخص

لی طالب وره و آیاته و یجب عسمعرفة مراد هللا سبحانه وتعالی لکتابه و  عنعلوم الشریعة ألنه یبحث الالتفسير من أهم 

خاصة والمؤمنون بصفة عامة أن یعرفوا من الکنوز العلمية الروحية العلوم الشرعية والدعاة إلی دین هللا عزوجل بصفة 

 لهذا الکتاب الجليل الذی ال ریب فيه هدی للمتقين.

 سورة الکوثر و بيان المسائل الشرعية واألسرار الدینية فی هذهلتفسير الموضوعی الوالباعث الذی جعلنی أن أکتب فی 

ا الموضوع ألنه حدیث النشأة جدیدة فی إطار التفسير و أفقه. و أما أهمية ضافة رغبتی فی هذإالسورة القصيرة للطالب ب

و لکنها أکبر معنا و فهما و علما حيث و مادة هذا الموضوع فکفاه أهمية أنه تفسير أقصر سورة القرآن حجما و مبنا 

فی  هرتوالمنهج الذی أخت شریعة فی هذه السورة القصيرة حجما.للستوعب هللا المسائل األساسية إیتحير القارئ کيف 

 أنسبعداد هذا البحث تفسير آیات هذه السورة من المصادر المعروفة القدیمة والجدیدة روایة و درایة ثم اختيار إ

 الروایات وأصحها باألدلة العلمية عند المفسرین.

مناسبة بأدق و یشاهد ال لئيثم فی النتيجة یمکنني أن أقول السورة هذه )الکوثر( بمثابة البحر فی ظرف صغير و إناء ض

ورة بين کلمات هذه السورة و آیاتها حيث یتلذذ القارئ بتالوتها مسجعا کما یتعجب القارئ للتعبيرات الربانية الواسعة ص

موجزة. فالکوثر هو خير الکثير الشامل للجانب المادی والمعنوی بإضافة کونه نهرا فی الجنة  تاألطراف فی کلما

و صفيه صلی هللا عليه وسلم و طالبه بإزاء تلک النعمة الکبيرة العظيمة الشان أن ال یصلی و ال یعبد إال أعطاه هللا لنبيه 

يثبت ک الکرم ثم یواصل سلسلة النعم عليه للهلل وحده و أن ال یذبح و ال ینحر إال هلل ألنه فضله بتلک النعم و شرفه بذ

وهللا دافع عن رسوله بنفسه فی کل هذه  یبالي فی مکائدهم الخطيرة،فؤاده و أن ال یتزلزل فی مواجهة األعداء و أن ال 

َ لَقَِويٌّ َعِزیز  سورة مکية ألن هللا یقول )الالمناسبات و کل هذا ال یمکن إال أن تکون  ُ َمن یَنُصُرهُۥ ۚٓ إِنَّ ٱهللَّ  (َولَيَنُصَرنَّ ٱهللَّ

ِ یُۡؤتِيِه َمن ) [۰۴]الحج: لَِك فَۡضُل ٱهللَّ
ُ ُذو ٱۡلفَۡضِل ٱۡلَعِظيمِ َذَٰ  [۱۲( ]الحدید:یََشا ُءۚٓ َوٱهللَّ

 التنسيق، الکوثر، النحر، النهر، شانئالموضوعی، تفسير  :الکلمات المفتاحیة
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Objective interpretation of Surat Al-Kawthar and knowledge of coordination, 

provisions and issues contained therein 

Abstract 

Tafseer (Interpretation) is one of the most important Sharia sciences because it seeks 

knowledge of the intentions of God almighty for his book, surahs and verses. Believers, 

students of Sharia sciences, and callers to the religion of Allah almighty must know and 

learn from the spiritual and scientific treasures of this great book, in which there is no doubt, 

a guide to the righteous. The reason why I chose to study the Objective Interpretation 

(Tafseer Mawdo’yee) of Surat Al-Kawthar and the explanation of legal issues and religious 

secrets in this short surah is my keen interest in this topic and because it is a new emerging 

area in the framework of interpretation. For the significance of this topic, it is sufficient 

that it is the interpretation (Tafseer) of the shortest surah of the Qur’an in size, but it is 

greater in understanding and in knowledge, as the reader is puzzled by how God absorbed 

the basic issues of Sharia in this short surah. The method that I chose for this study is the 

interpretation of the verses of this surah from the old and new known sources, and then 

choosing the most appropriate and correct narrations with scientific evidence for the 

commentators (Mufassireen). As results, I can say this Surah (Al-Kawthar) as the sea in a 

small pot and witness the occasion with the most accurate picture between the words of this 

Surah and its verses, where the reader enjoys reciting it with amazement, and marvels at 

the wide-sided divine expressions in brief words. Al-Kawthar, in addition to being as the 

river in Paradise that Allah (swt) gave to his Prophet (pbuh), has the meaning of “many 

benefits” and “much welfare” in the material and moral aspect as well. Against this great 

blessing of Allah (swt), he demanded from his prophet (pbuh) not to pray or worship except 

Allah (swt) and should not slaughter or sacrifice except for Allah because he honored him 

with that generosity. Allah (swt) continues the chain of blessings on him, so that not to 

falter against his enemies and not to be concerned much about their dangerous schemes. 

Allah (swt) defended his Messenger on all these occasions,  
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 And all of this is only possible if the surah is MAKKI because Allah says (And Allah will 

give victory to whomsoever helps Him, Indeed, God is All-Powerful, the Mighty) (Al-Hajj: 

40) and (That is the bounty of Allah (swt) that He gives to whom He wills, and God is of 

great bounty) [Al-Hadid: 21] 

Keywords: Objective Interpretation, Al-Kawthar, Coordination, Slaughtering, River, 

Enemy 

 المقدمه

الکتاب و لم یجعل له عوجا والصالة والسالم علی من أختاره هللا نبيا مرسال و علی آله  الحمد هلل الذی أنزل علی عبده

 ة و تفسيرا.ءو أصحابه الذین قاموا لخدمة کتاب هللا قرآ

القرآن الکریم کتاب هللا المعجر أنزله علی خير خلقه محمد صلی هللا عليه وسلم لهدایة الناس ليخرجهم من الظلمات و 

لی النور الساطع الالمع والبرهان الواضح الذی ال یأتيه الباطل من بين یدیه و ال من خلفه تنزیل إقات المتاعب والمش

 من حکيم حميد.

َوَما  )ليهم کما یقول تعالی إکان الرسول صلی هللا عليه وسلم أول مفسر لکتاب هللا عزوجل و یبين للناس ما نزل 

ُسوٍل إاِلَّ بِلَِسانِ  (  أَۡرَسۡلنَا ِمن رَّ ُ َمن یََشا ُء َویَۡهِدي َمن یََشا ُءۚٓ  [۰]ابراهيم:قَۡوِمهِۦ لِيُبَيَِّن لَهُۡمۖۡ فَيُِضلُّ ٱهللَّ

( و قوله تعالی ) ُٓۚ َك ٱهللَّ َب بِٱۡلَحقِّ لِتَۡحُكَم بَۡيَن ٱلنَّاِس بَِما  أََرىَٰ
 [۲۴۱]النساء:إِنَّا  أَنَزۡلنَا  إِلَۡيَك ٱۡلِكتََٰ

الذین وون لکتاب هللا عز وجل الذین أخذو التفسير من رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شتهر فی الصحابة المفسرإثم 

ر هذه األمة و ترجمان القرآن حبمتازوا بها عن بقية الصحابة کعبد هللا بن عباس رضی هللا عنهما إعندهم ملکة خاصة 

القرآن و غرائبه و کذلک عبد هللا بن الذی دعا له الرسول صلی هللا عليه وسلم دعاء خاصة لذلک کان یعرف عجائب 

 مسعود و أبی بن کعب رضی هللا عنهم جميعا.

ستعد لتفسير کتاب هللا و ترکوا لنا ثروة تفسيریة ضخمة کمجاهد، عطاء، الحسن إکذلک وجد فی عصر التابعين من 

 البصری و عکرمه رحمهم هللا جميعا.

شاري والعلمی ألوان مختلفة للتفسير کالتفسير الفقهی واللغوي واإلمتد سلسلة التفسير لکتاب هللا عزوجل حتی وجد إثم 

و تفسير آیات األحکام و غيرها من التفاسير حتی ظهر فی أوائل القرن الرابع عشر الهجری مصطلح التفسير 

امعة جضيفت فی المواد العلمية مادة تسمی بالتفسير الموضوعی و ذلک ألول مرة فی کلية أصول الدین بأالموضوعی و 

األزهر. و أنا کالمدرس لمادة التفسير الموضوعی بالمرحلة الماجستير بجامعة ننجرهار أعجبنی أن أکتب فی التفسير 

. والمراد من الموضوعی فی مجال التفسير الکتابة فی الموضوع القرآنی المحدد کتفسير الموضوعی لسورة الکوثر

واألمانة و غيرها من  والصدقةدة فی القرآن کفضائل الهجرة حدی الموضوعات الوارإسورة معينة أو الکتابة فی 

 الموضوعات القرآنية. 
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 أهداف البحث -۱ 

ليها ليحقق ما یریده فی إعداد البحث. و هذا البحث )التفسير إلکل بحث أهداف معينة. یحاول الباحث الوصول 

 الواردة فيها( له أهداف معينة و هی کالتالي:الموضوعی لسورة الکوثر و معرفة التنسيق واألحکام والمسائل 

: التفسير الشامل لجميع ما ورد فی هذه السورة من المعانی والمسائل أو بعبارة أخری التصویر الشامل العلمی لهذه أوال

فی  قالسورة حتی لم یلتبس األمر علی القارئ حول عدم التنسيق والترتيب بين اآلیات والکلمات، بل یجد النظم والتنسي

 السورة دون أدنی خلل.

 : البحث حول ما ورد فی هذه السورة بمهام األمور.ثانیا

 سجایا الطيبة التی أشيرت إليها فی هذه السورة. الصفات الحميدة و ال: التحلی بثالثا

 أهمیة البحث -۲

ا لی یومنا هذا و یستمر هذإالخلقية  ءسورة الکوثر من کتاب هللا و کالمه المعجز البليغ و قد عجزت البشریة من بد

نُس َوٱۡلِجنُّ َعلَىَٰ  أَن یَۡأتُواْ أن یاتي أحد بأیة مثلها و قد صدق هللا حيث قال: ) من لی یوم القيامةإالعجز  قُل لَّئِِن ٱۡجتََمَعِت ٱإۡلِ

َذا ٱۡلقُۡرَءاِن اَل یَۡأتُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو َكاَن بَۡعُضهُۡم لِبَۡعٖض َظِهي  [ ۸۸]األسراء:ٗرا( بِِمۡثِل هََٰ

خالصة لرسول هللا صلی هللا عليه وسلم کسورة الضحی و سورة الشرح و یعده بالخير و یقول سيد قطب هذه السورة 

  1لی طریق الشکر.إد أعدآءه بالبتر و یوجهه عیو

والسورة هذه من أقصر سور القرآن حجما من ناحية اآلیات والکلمات لکنها تحمل فی طياتها أهم المعاني والمفاهيم التی 

ن دل علی شئ فانما یدل علی کونها معجزة من معجزات کالمه إلی العقيدة والعبادة والمعامالت واألخالق و هذا إترشد 

 ورة یتلوها المؤمنون فی کتابه تعالی.جل و عال حيث جمع مهام األمور فی أقصر الس

لی الحکم المکنونة فی طيات سورة من سور القرآن إحث فی کتابه تعالی مهما بذل أقصی جهوده فانه ال یصل اوالب

لذلک یقول المفسرون فی تعریف التفسير لکتاب هللا تعالی، هو بذل الجهد فی معرفة مراد هللا تعالی. فأین نحن من 

  تعالی فی أقصر سورة  معرفة مراد هللا

فعلی کل حال هذا نموذج من الجهد البشری المحدود تجاه سورة من کتاب هللا غير المحدود المعنی والمحتوی ألن القرآن 

کالم هللا و صفته القدیم غير المحدود بالزمان والمکان فالمراد هو دراسة هذه السورة القصيرة بشکل موضوعی لندرک 

 رة من المفاهيم والمعاني المعجزة الثابتة البليغة الدائمة المحيرة لعقول البشر. ما تحتویها هذه السو

                                                           
 (۶/۷۸۹۳فی ظالل القرآن، سيد قطب ) -1 
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ل لما بعدها من السور، ألن هللا تعالی جعل صمام الرازي: )أن هذه السورة کالتتمة لما قبلها من السور و کاألیقول اإل 

 1سورة الضحی فی مدح محمد صلی هللا عليه وسلم و تفصيل أحواله(.

 البحث مشکلة -۳

والقارئ لها عندما یقرأ هذه السورة ربما ال یجد بسهولة التنسيق المنطقي والمحتوی العلمی  الکوثرفی سورة  لالمتأم

عطاء الکوثر ثم تأمر الرسول صلی هللا عليه وسلم بالصالة إبين فواصل هذه السورة و قوافيها ألن السورة تتحدث عن 

هداف دراک التوافق العلمي بين أإاألبتر. فالقارئ یصعب عليه  ودوک هعک أو ضوالنحر ثم تبشره فی األخير بأن مبغ

هذه السورة و فواصلها و محتواها. لذلک أردت أن أبين التنسيق العلمي الدقيق بين ما ورد فی هذه السورة من المفاهيم 

 .فی ضوء التفسير الموضوعی والمحتوی

بت لهذه المشکلة فی ضوء آراء المفسرین و يمکية أو مدنية فأجمشکلة األخری هي کون هذه السورة، هل هي الثم 

 ختيار القول الراجح بأدلة شرعية و عقلية وهللا هوالمستعان.إ

 أسئلة البحث -4

 جابة علی تلک األسئلة التي یواجهها فی ضمنر بباله عدة أسئلة ثم یحاول اإلطخعندما یکتب الباحث فی موضوع ما، ی

 البحث یطرح بعض األسئلة، و هی کاآلتي: اعداد البحث. ففی هذإ

 ر ببال الناس بأن التنسيق ال یوجد بين فواصل هذه السورة و قوافيها طلماذا یخالف: 

 ب: هل هذه السورة مکية أو مدنية 

 جانب العقدي والعملي من العبادات والمعامالت واألخالق الهل هذه السورة تهدف الی مهام األمور التی تتعلق بج: 

 کيف نتحلی بالصفات الواردة فی هذه السورة  د:

 البحث منهج -5

 کلمات الرئيسية الواردة فی هذه السورة و تعریفها کمعنی الکوثر، والصالة والنحر و الشأن واألبتر. القمت بتحليل 

التی تنص علی بيان التنسيق بين آیات هذه السورة  والمعاصرین حول المسائل الواردة یذکر آراء المفسرین القدامأثم 

لی أحادیث نبينا  محمد صلی هللا عليه وسلم فی توضيح المسائل و بيانها، إحتکم أ، ثم من نفس کتاب هللاو ما یتعلق بها 

 ر لکيفية التحلی بهذه الصفات الجميلة العالية فی هذه السورة. يشأثم 

 آتية:أرید أن أوزع بحثی هذا فی مطالب 

 المطلب األول: تحليل الکلمات الرئيسية و تعریفها

                                                           
 (۷۳/۷۰۹التفسير الکبير للرازي ) -1 
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 لة أو الربط بين فواصل هذه السورة و آیاتها صالمطلب الثاني: ال 

 المطلب الثالث: معرفة کون هذه السورة مکية أو مدنية مع ذکر سبب نزولها

 عالقة هذه السورة باألمور الشرعية الهامةالمطلب الرابع: 

 یؤخذ من هذه السورة من العبر والحکمالمطلب الخامس: ما 

 

 المطلب األول: تحلیل الکلمات الرئیسیة و تعريفها

 الهدف من هذا المطلب توضيح الکلمات و تحليلها عند أئمة المفسرین و هی کاآلتي.

 عليه هللاشرف هللا به نبيه صلی : الکوثر بمعنی الخير الکثير، والفضل الغزیر و هو عبارة عن النهر الذی الکوثر -۱

 ( 1کما جاء فی الحدیث )هو نهر فی الجنة أشد بياضا من اللبن و أحلی من العسلوسلم و یقال له الکوثر. 

 ليک خالصة ما نقل عن المفسرین فيما یلي:إوردت أقوال مختلفة حول معنی الکوثر و مفهومه و 

 : یقول مجموعة من الصحابة معنی الکوثر هو النحر.أوال

بن جبير عن ابن عباس رضی هللا عنهما أنه قال: ) الکوثر نهر فی الجنة حافتاه من ذهب : روی سعيد الف

 2و فضة یجری علی الياقوت والدر، ماءه أبيض من الثلج و أحلی من العسل(.

. 3 : روی عن عائشة رضی هللا عنها أنها قالت: الکوثر )نهر فی الجنة عليه من اآلنية عدد نجوم السماء(ب

 . 4ذنيه(أصبعيه فی إو فی روایة عنها ) من أحب أن یسمع خریر الکوثر فليجعل 

، لما أسری برسول هللا صلی هللا عليه وسلم، مضی به جبریل قال و عن أنس بن مالک رضی هللا عنه: ج

 5فی سماء الدنيا فاذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ. 

 الکوثر الخير الکثير.: و قال مجموعة من العلماء أن معنی ثانیا

 یاه )رسول هللا صلی هللاإالذی أعطاه هللا : روی عن ابن عباس رضی هللا عنهما الکوثر هو الخير الکثير الف

  6عليه وسلم(
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 ( دار أحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق أحمد شاکر۱/۴۴۸رواه الترمذی، قال هذا حديث حسن صحيح ) -2 

 (۳۳/۴۳۳رواه مسلم عن أبي ذر ) -3 

 (۳۳۴۸( راجع جامع الحديث لجالل الدين السيوطي رقم الحديث )۷/۷۹رواه الدار قطني عن عائشة ) -4 

 (۹/۴۸۸قرطبي )تفسير ال -5 

 (۴۸۶۶( البخاري رقم )۹/۱۰۳تفسير ابن کثير ) -6 
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 1: و فی روایة عن عکرمة )هو الخير الکثير، والقرآن والحکمة(ب 

 2: روی عن مجاهد )هو خير الدنيا واآلخرة(ج

ار، رفعة یثهو النبوة والکتاب، والقرآن واإل: تفسير الکوثر ستة عشر قوال، منها ما یلی: ذکر القرطبی فی د 

نی ، ثم رجح فی معصلوات الخمسالفقه فی الدین، و الالذکر والنور فی القلب والشفاعة، و معجزات الرب، و 

  3الکوثر النهر فی الجنة أو حوض النبی صلی هللا عليه وسلم.

 ن العلماء هو حوض أعطيه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فی الجنة. : و قال جماعة مثالثا

 أعطيه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فی الجنة.: قال عطاء، هو حوض فی الجنة الف 

سم النحر الذی أعطيه إمام الطبری بعد سرد هذه األقوال )و أولی هذه األقوال بالصواب عندی قول من قال هو إیقول 

 صلی هللا عليه وسلم.رسول هللا 

لکن الذی أميل اليه هو باضافة النهر الذی أعطيه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هو الخير الکثير والقرآن والحکمة، 

 ألن هذا المصطلح یشمل لجميع هذه المفاهيم.

و فی االصطالح هو  صدر.الأعلی  قاموس الفقهی هوال، و جاء فی 4فی اللغة هو موضع القالدة واللبة: النحر النحر -۲

   5قطع العروق فی أسفل العنق عند الصدر.

 یقول المفسرون حول قوله تعالی )فصل لربک وانحر(:

 6: قال ابن عباس رضی هللا عنهما فی تفسير هذه اآلیة )الصالة المکتوبة والنحر، النسک، والذبح یوم األضحی(.أوال

 7 عليه وسلم ینحر قبل أن یصلی، فأمر أن یصلی ثم ینحر.: عن أنس بن مالک قال کان النبی صلی هللاثانیا

 عبادات و أساسها و هی منال: یقول القرطبی فی تفسير هذه اآلیة: المراد من الصالة الصلوات الخمس ألنها رکن ثالثا

جماع، العيد باإلذ ليس فی مکة صالة إنها صالة العيد فال یستقيم، إسالم، و قاعدة الدین، و أما من قال أکبر دعائم اإل

 8والعيد شرع بعد الهجرة فی المدینة المنورة. 

                                                           
 (۳۴/۶۴۳تفسير الطبري ) -1 

 (۷۳/۷۳۳التفسير الکبير ) -2 

 (۳۰/۳۳۹تفسير القرطبي ) -3 

 ( البن منظور األفريقي، بيروت، الطبعة األولی۳/۳۷۷لسان العرب ) -4 

 هـ، دارالفکر، دمشق ۳۴۰۹( د/ سعدي أبو حبيب ۳/۷۴۸القاموس الفقهی ) -5 

 (۳۴/۶۱۴تفسير الطبري ) -6 

 (۳۴/۶۱۴تفسير الطبري ) -7 

 (۳۳۰-۳۰/۳۳۹تفسير القرطبي ) -8 
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 جعل صالتک وإ: و قال جماعة من المفسرین کان الناس یصلون لغير هللا و ینحرون لغيره فأمر هللا رسوله )رابعا 

 1نحرک هلل(

عليه وسلم و صدوا عن ر النبي صلی هللا ص: ذهب جماعة من المفسرین أنزلت هذه اآلیة یوم الحدیبية حين حخامسا

 2البيت فأمره هللا أن یصلی و ینحر البدنة و ینصرف، ففعل.

 : فسر بعض المفسرین هذه اآلیة أی فصل، وادع ربک و سله. سادسا

، الصواب عندی قول من قال: )فاجعل صالتک کلها لربک ةمام الطبري  أولی األقوال فی تفسير هذه اآلیإثم یذکر 

 3جعله له دون األوثان(.إاألنداد واآللهة، و کذلک نحرک خالصا دون ما سواه من 

. و فی االصطالح هو الشخص 4بکسرها البغضة ء، عدوک، والشنء بفتح الشين و الشن: معناه مبغضککشانئ -۳

 الذی یخالف الرسول صلی هللا عليه وسلم و یخاصمه.

هو العاص بن وائل و قال آخرون بل المراد منه  (ن شانئکإ)، المراد من قوله روی عن ابن عباس رضی هللا عنهما

  5هو عقبة بن أبي معيط.

 6ن شانئک( یعنی أبو جهل.إقال قرطبي فی تفسير قوله )

ی االصطالح . و فقطع الذنب و هی الدابة التی قطع ذنبها و نهی عن ذبحها فی األضحيةفی اللغة األبتر والبتر : األبتر -۴

  7نقطع ذکره عن الخير.إمن لم یکن له عقب یخلفه أو من هو 

ن عدوک و مبغضک یا محمد هو األبتر، و هو أن شانئک هو األبتر( یعنی إمام الطبری فی تفسير هذه اآلیة )إلیقول ا

 8األقل عددا واألذل بين الناس، المنقطع أصله و دابره الذی ال عقب له.

 أبتر.  ،بقی البنات وبتر( کانت العرب تسمی من کان له بنون و بنات و توفی البنون و یقول القرطبی فی تفسير کلمة )األ

، نادید قریش، مع من کنت واقفاصوقف مع الرسول صلی هللا عليه وسلم یکلمه، فقال له  (العاص بن وائل)و روی أن 

 9فأنزل هللا )ان شانئک هو األبتر(قال: مع هذا األبتر، و کان قد توفی قبل ذلک عبد هللا بن رسول هللا من خدیجة 

                                                           
 (۳۴/۶۱۴تفسير الطبري ) -1 

 (۳۴/۶۱۴تفسير الطبري ) -2 

 (۳۴/۶۱۱تفسير الطبري ) -3 

 (۳/۳۰۳لسان العرب ) -4 

 (۳۴/۶۱۳تفسير الطبري )5 

 (۳۰/۳۳۳تفسير القرطبی )  -6 

 (، دار الفکر، دمشق۳/۳۳۷التعاريف لمحمد عبد الرؤف المناوي، تحقيق د. محمد رضوان الداية ) -7 

 (۳۴/۶۱۳تفسير الطبري )) -8 

 (۳۰/۳۳۳تفسير القرطبي ) -9 
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لی أصحابه و قال: بتر إبراهيم ابن النبی صلی هللا عليه وسلم، خرج أبو جهل إو فی روایة عن ابن عباس، اذا مات  

 1محمد یعنی ليس له من یقوم بأمره من بعده، فنزلت هذه اآلیة. و قيل هو رجل الفرد الذی ال ولد له و ال أخ. 

وت هذه السورة مع کونها أقصر سورة فی کتاب هللا علی معان بدیعة و أساليب بليغة و سجعات حتإیقول المفسرون 

 .معنی و عشرون نثناإموزونة و هی 

 ستحالل السورة علی أنه اعطاء کثيرة من کثير.إ -۲ 

 سناد الفعل للمتکلم لتعظيم نفسه.إ -۱ 

 فعال.بيانه )ایراده( بصيغة الماضي ليدل علی تحقيق الوقوع  -۳ 

 تأکيد الکالم ب )ان(. -۰ 

 سناد مرتين.سم ليفيد اإلبناء الفعل علی اإل -۱ 

 تيان بصيغة تدل علی المبالغة الکثيرة.اإل -۶ 

 ثباته.إحذف الموصوف بالکوثر ليدل علی معان ما ليس فی  -۷ 

 ستغراق.تعریفه )الکوثر( بأل الجنسية المتضمنة لإل -۸ 

 ی التسبيب.فاء التعقيب التی تدل عل -۹ 

 نهما ال یقبل عند هللا.إالتعریض بمن کانت صالته و نحره لغير هللا تعالی ف -۲۴ 

لی األعمال الدینية البدنية الممثلة فی الصالة واألعمال المالية والبدنية الممثلة فی إشارة إفی هذه السورة  -۲۲ 

 النحر.

 ذ التقدیر )وانحر له( إحذف المتعلق فی قوله تعالی )وانحر(  -۲۱ 

 رعایة السجع البدیع العاري عن التکلف. -۲۳ 

قوله لربک )اختيار هذه الصفة الربانية تدل علی أنه هو المصلح لهم المربی لنعمه تعالی، فال یلتمس کل  -۲۰ 

 ال منه.إخير 

 من ضمير المتکلم للمخاطب فی قوله )لربک( ت لتفااإل -۲۱ 

 (ةهتمام بشأنه و لم یبال بما یقوله أولئک الخونة الفجر)الحزن واإل األمر بترک االهتبال -۲۶ 

 ه شيئا.ؤمن ینشيالتنبيه بهذه الصفة أنها ال تؤثر ف -۲۷ 

                                                           
 (۳۰/۳۳۴تفسير القرطبي ) -1 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح  

  

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                            324  

ISSN: 2706-6495 

 تأکيد الخبر.التأکيد الجملة ب)أن( المؤذنة ب -۲۸  

 ختصاص.ستفادة بضمير الفصل )هو( المؤذن بتأکيد واإلاإل -۲۹ 

 بالتخصيص لهذه الصفة القبيحة. تعریف األبتر ب )ال( المشعرة -۱۴ 

 .تيان بصيغة التفضيل )أفعل( الدالة علی التناهي فی هذه السورةاإل -۱۲ 

 1لی نهایة السورة.إالخطاب لرسوله صلی هللا عليه وسلم من البدایة  -۱۱ 

حداها: أنها کالمقابلة إختصارها فيها لطائف، إعلم أن هذه السورة علی إمام الرازی فی تفسير هذه السورة، یقول اإل

ا ی هللا تعالی لهم ثالث درجات أعالها أن یکونوإلسورة المتقدمة )الماعون( ثم یتحدث عن لطائفها قائال: )أن السالکين لل

مستغرقين بقلوبهم و أرواحهم فی نور جالل هللا، و ثانيها أن یکونوا مشتغلين بالطاعات والعبادات البدنية، و ثالثها أن 

 2مقام منع النفس عن االنصباب الی اللذات المحسوسة والشهوات العاجلة(. یکونوا فی

 لة أو الربط بین فواصل هذه السورة و آياتهاصالمطلب الثاني: ال

زاء أربع خصال مذمومة واردة فی سورة الماعون و هی التکذیب بالدین، إلو تأملنا فی سورة الکوثر لرأینا أنها فی 

ذمومة و تلک الم لأربع خصال مقبولة فی مقاب (الکوثر)و ذکر فی هذه السورة البخل والریاء و منع األشياء البسيطة 

 ائال،ق ر فی تفسيرهو یؤید هذا صاحب نظم الدر نفاق(.هی الحث علی الخير والفضل، والجود، والصالة، والزکاة )اإل

قد وردت فی هذه السورة أربع خصال حميدة فی مقابلة أربع خصال رذیلة فی سورة الماعون، و هی البخل فی مقابلة 

ریاء بتخصيص العبادة هلل وحده و منع اللتزام بها وهتمام بها فی مقابلة األمر واإلضاعة الصالة و عدم اإلإعطاء و اإل

 .3نفاق و هو النحرأکبر أنواع اإلمقابلة الصدقات والزکات ب

 لی النظم والربط بين قوافی هذه السورة.إحبذ لو أشير اآلن 

خير صالة من أحسن أنواع الالقلنا فی معنی الکوثر أنه عبارة عن الخير الکثير ف: لة بین الکوثر والصالةصالف: ال

حاسب به عبد یوم القيامة و هی شعيرة تفرق ضافة کونها شعيرة دینية فرضت علی المسلمين جميعا، و هی أول ما یإب

نما ن دل علی شئ فاإعالم المادي بين المسلم والکافر و قد جاء کلمة الصالة فی القرآن خمس و ستين مرة، و هذا الفی 

 نها عماد الدین و مفتاح الجنة فما أجملأسالم و لذلک عبر عنها فی السنة الشریفة بیدل علی أهمية هذه الفریضة فی اإل

 هذا المفتاح و ما أحسن هذا العماد و کل هذه المفاهيم داخلة فی معنی الواسع لکلمة الکوثر و هو الخير الکثير. 

                                                           
سمين الحلبي، تحقيق د. أحمد ف بالوالدر المصون فی علوم الکتاب المکنون ألبی العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف المعر -1 

 ( ۳۶/۴۹۰(، دار القلم، دمشق واأللوسی فی تفسيره روح المعاني )۳۳/۳۳۸محمد الخراط )
 (۷۳/۷۰۳التفسير الکبير ) -2 

( البراهيم بن عمر بن حسن البقاعي، دار الکتب االسالمية، قاهرة و ۳۸۳/  ۳۳راجع نظم الدرر فی تناسب اآليات والسور ) -3 

 (۳۱/۴۳۹األلوسي روح المعاني )تفسير 
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لی هللا سبحانه إة دعوالالمشرکين فی سبيل وکفرة الرسول هللا صلی هللا عليه و صحابته أشد أنواع العذاب من قبل یتحمل  

ه وسلم طمئنان حبيبه صلی هللا عليمن القتل والشج والتعذیب الروحی والمادی )البدنی( فاهلل أنزل هذه السورة إل عالیوت

بأن هللا سيغلبه علی جميع أعدائه و سيغنيه عن الناس بفضله و کرمه لذلک یأمره بالصالة ألنها أعظم وسيلة لراحة 

 . 1ها یا بالل()أرحنا برضی هللا عنه قائال له هللا عليه وسلم مخاطبا لبالل رسول هللا صلی الطمئنانه حيث یقول إالقلب و 

عبارة عن األضحية )أو نحر البدنة( التی تمثل الزکاة بأعلی صورها و  وأما النحر فه لة بین الصالة والنحر:صب: ال

 وة یات القرآنياآللة بين الصالة والزکاة واضحة عبر عنها القرآن فی کثير من صالأحسن أنواعها و أکمل أشکالها ف

ةَ بعد الصالة مقترنا. کما یقول تعالی: ) ةذکرت الزکا َكوَٰ ةَ َوَءاتُوْا ٱلزَّ لَوَٰ  [۰۳]البقرة: (َوأَقِيُموْا ٱلصَّ

أعلی صورة من األموال حتی المال یطلق علی البدنة أو الناقة و التعبير بالنحر و کونه حل  یوالبدنة عند عرب القدام

مکي بل هی شرعت بعد الهجرة فی السنة الدور المحل الزکاة لوجوه: منها أن الزکاة ما شرعت فی ذاک الوقت أی فی 

ور سی المستقبل و منها أن اآلیة هذه من الالناس و تربيتهم بالزکاة التی سيفرض ف دالثانية من الهجرة. و منها تعوی

 2المتقدم نزوال و المتأخر حکما.َٰ

سالم و منها أن الصدقة أو الزکاة المقبول عند هللا هو المال المحبوب قتصاد فی اإلوالزکاة من أهم أرکان نظام اإل

ا تُِحبُّوَنۚٓ لَن تَنَالُوْا ٱۡلبِرَّ َحتَّىَٰ تُنفِ والمرغوب فيه عند العبد کما یقول تعالی: )  [۹۱]آل عمران:( قُوْا ِممَّ

لی إلة بين الصالة والزکاة متينة قویة حتی حارب أبو بکر الصدیق رضی هللا عنه، من فارق بين الصالة والزکاة صالف

ذا أنکروا إذا دعت الحاجة یؤخذ الزکاة أو الصدقة عن األغنياء إلی أمر هللا الزکاة کخضوعهم للصالة، و إأن خضعوا 

 3ئها من طيب النفس عنفا و قهرا کما یقول عليه السالم: )فی المال حق سوی الزکاة(أدا

النحر کما قلنا آنفا عبارة عن الصدقة أو الزکاة أو ذبح البدنة هلل عزوجل،  لة بین النحر و )شانئک هو األبتر(:صج: ال

أنواع  یالکفرة والمشرکين من شت دمهفاهلل یخاطب رسوله بهذه األعمال الطيبة دون أن یفکر و یشتغل نفسه بما یق

متثال أوامره إلذی یقوم باافع عن حبيبه کل ذلک. بل هللا داتنابز باأللقاب القبيحة السيئة کاألبتر و ما شالو تعذیب والشتم ال

 من الصالة والصدقة والنحر قائال، بأن مبغضک و خصمک هو األبتر الذی ال ذکر له فی المستقبل.

 

 المطلب الثالث: معرفة کون هذه السورة مکیة أو مدنیة مع ذکر سبب نزولها

 ليک خالصتها فيما یلي:إاختلفت الروایات حول نزول هذه السورة، هل هی مکية أو مدنية  و 

                                                           
( رقم ۶/۳۳۳( هـ )۳۴۰۴راجع المعجم الکبير للطبراني، سليمان بن أحمد الططبراني، مکتبة العلوم والحکم، الموصل، الطبعة الثانية) -1 

 (، تحقيق حميدي بن عبد المجيد السلفی۶۳۷۰الحديث )

 هـ ۳۷۹۳( الطبعة األولی ۳۶۸محمود )/راجع بيان المعانی لعبد القادر بن مال حويش السيد  -2 

 هـ، تحقيق السيد عبد هللا هاشم يماني ۳۷۹۶( بيروت ۳/۳۰۳سنن الدار القطنی ) -3 
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مام الرازی فی تفسيره )السورة مکية فی أصح األقوال و کان األمر بالنحر جاریا مجری البشارة بحصول یقول اإل 

قام درجة األولی والمالی إلشارة إنا أعطيناک الکوثر( إثم یقول فی تفسير قوله تعالی ) 1دولة و زوال الفقر والخوف(.ال

ية لدرجة الثانا إلی شارةإقدسية متميزة عن سائر األرواح البشریة. و أما قوله )فصل لربک( األول و هو کون روحه ال

مرتبة اللی إدرجة الثالثة )أو الإلی شارة إشتغال بالطاعات والعبادات البدنية و قوله )وانحر( أو المقام الثانی و هو اإل

ن شانئک هو األبتر( معنی هذه الجملة أن إوالذبح. ثم قال )الثالثة( ألن منع النفس من اللذات العاجلة جار مجری النحر 

ات نما الباقيات الصالحإنها زائلة فانية، و إشهوات العاجلة المؤقتة اللی هذه اللذات المحسوسة و إالنفس التی تدعوک 

 .2خير عند ربک ثوابا و خير أمال و هی السعادة الروحية والمعارف الربانية التی هی أبدیة سرمدیة

و یقول األلوسی فی تفسيره هی مکية عند ابن عباس والکلبی و مقاتل و مدنية عند الحسن و عکرمة و قتادة و مجاهد. 

  3ذ.ئشکال عندإو عند البعض أنها نزلت مرتين فال 

 رزبير و عائشة رضی هللا عنهم أن هذه السورة نزلت بمکة المکرمة و یؤید الجمهوالابن عباس و عبد هللا بن عن روی 

 4هذه الروایة بما فيهم الکلبی ومقاتل.

الث عدد آیاتها ث ،ةمو یؤید هذا ما جاء فی تفسير بيان معانی القرآن نزلت هذه السورة بعد سورة العادیات بمکة المکر

 و یوجد فیثنان و أربعون حرفا و من ميزاتها ال ناسخ فيها و ال منسوخ لها إآیات و عدد کلماتها عشر و عدد حروفها 

نا( و هی )هذه السورة، و سورة نوح و سورة القدر و سورة الفتح( و ال یوجد سورة إفتتحت ب )إالقرآن أربع سور 

 .5و لم یکرر هذا اللفظ فی القرآن کله (األبتر)ختمت بما ختمت به هذه السورة و هی کلمة 

وي والن اممحسن البصری، عکرمة مجاهد و أیده اإلالأما الروایة الثانية التی تنص علی کونها مدنية فهی ما ذهب اليه 

 .تقانفی شرحه لمسلم کما أیده السيوطي فی کتابه اإل

 أنس بن مالک و هو یقول کان النبی صلی هللا عليه وسلم بينستدل الفریق الثاني لتأید مذهبهم علی الروایة التی رواها إ

 ذا أغمی عليه ثم رفع رأسه مبتسما و سئل عن تبسمه فقال: أنزل علی اآلن سورة فقرأ علينا سورة الکوثر. إأظهرنا 

کما روی مسلم فی کتابه قائال: عن أنس رضی هللا عنه قال )بينما رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بين أظهرنا فی المسجد 

یا رسول هللا  قال: لقد أنزلت علی آنفا سورة فقرأ بسم هللا الرحمن غفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا ما أضحکک إذ أغفی إ

 6عطيناک الکوثر...الخ(أنا إالرحيم، 

                                                           
 (۷۳/۷۳۰التفسير الکبير ) -1 

 (۷۳/۷۰۹التفسير الکبير ) -2 

 (۳۱/۴۳۹روح المعاني ) -3 

 (۷۳/۷۳۳راجع التفسير الکبير ) -4 

 (۳/۳۶۹ويش السيد محمود )حدر بن مال بيان معانی القرآن لعبد القا -5 

 (۹/۴۳۳ابن کثير ) -6 
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وجه الداللة الفریق الثاني أنها مدنية بأن سيدنا أنس رضی هللا عنه لم یکن فی مکة المکرمة بل کان فی المدینة المنورة  

 المنورة.  لذلک قال أنزل فينا هذه السورة یعني فی المدینة

 مام المودودي لتائيد المذهب األول وجوها نلخصها فيما یأتي:أما المذهب األول فيستدل بأن السورة هذه مکية کما نقل اإل

مام أحمد، البخاري و مسلم و أبو داود نفس الحدیث الذی رواه أنس رضی هللا عنه بأن الرسول نقل المحدثون اإل: أوال

لی إبيت المقدس ثم اللی إصلی هللا عليه وسلم أری له )رآی( حوض الکوثر بالجنة فی اليلة التی أسری به من مکة 

 رة. سراء والمعراج کان فی مکة قبل الهجوات العلی، و کلنا نعرف بأن اإلاالسم

الرسول صلی هللا عليه وسلم بهذه العطية الربانية و ما أخبر به ليلة المعراج فقط بل أری له و شاهده فعال ما بشر : ثانیا

 لذلک ال یحتاج بعد هذا بالبشارة المکررة به فی المدینة المنورة. 

: لو کان نزول هذه السورة فی المدینة المنورة حسب ما رواه أنس رضی هللا عنه فکيف یمکن أن ال یعرفها کبار ثالثا

زبير ثم کيف یصرحون بأن السورة هذه مکية، کما یؤیده جمهور الالصحابة کعائشة، و عبد هللا بن عباس و عبد هللا بن 

 الفقهاء بأنها مکية.

صحابة ذ، و ما هی مکالمته مع الئلم یصرح ما ذا کان الرسول صلی هللا عليه وسلم یتکلم آن و لو تأملنا فی روایة أنس أنه

 و فی أی مسئلة کان مشغوال معهم 

راجع ائال له قليه و أخبره تعالی إذا بالوحی جيئ إلعل الرسول صلی هللا عليم وسلم کان یرشد الصحابة فی مسئلة ما، ف

قال فی أثناء کالمه، أنزل علی سورة الکوثر، و قد حدث مثل هذا فی کثير من لة سورة الکوثر لذلک أفی هذه المس

ليها إأن اآلیة نزلت قبل ذلک لکن وجه الموارد لذلک یقال بأن هذه السورة أو اآلیة نزلت مرتين، و المراد من المرتين 

 1لهی.النبی صلی هللا عليه وسلم مرة ثانية عن طریق الوحی اإل

فی محتوی هذه السورة و مضمونها فهی تنص بأنها نزلت فی مکة المکرمة فی ظروف شدیدة قاسية  : و لو تأملنارابعا

قدمه  ذ أنعم هللا عليه سورة الکوثر ليطمئن قلبه و یثبتئأحاطت بالرسول صلی هللا عليه وسلم من النواحی المختلفة فعند

 و الحمد هلل رب العالمين.

 األمور الشرعیة الهامةالمطلب الرابع: عالقة هذه السورة ب

مسائل الشرعية اللی أهم إلو تعمق الباحث فی هذه السورة و نظر فی مفاهيمها الواردة ليجدن أن سورة هذه ترشد 

جتماعية و عندما یفکر الباحث بأن هللا قد من علی رسوله بالکوثر و هو الخير الکثير أو القرآن والحکمة واألخالق اإل

نحن کأمة محمد صلی هللا عليه وسلم ما زلنا نعيش بالخير ما دام القرآن عندنا و هو کتاب هللا حسب تعبير المفسرین و 

أن نقول موجزا أن القرآن هو مرشدنا فی الحال ما قبلنا و خبر ما بعدنا والعبرة لما بين أیدینا و یمکننا  أالذی فيه نب

 .صيل و قد بينها بالتفإالو هو ال یترک األمور األساسية الهامة والمستقبل  ضیوالما

                                                           
 (۶/۴۹۹راجع تفهيم القرآن المام المودودي ) -1
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ثم األمر بالصالة لنبينا کاألمر لألمة بأسرها و للصالة معان کثيرة منها التسبيح والدعاء، والشکر والرحمة والثناء  

والقيام باألرکان المعلومة لکن رجح امام المفسرین عبد هللا ابن عباس أن المراد بالصالة هنا هو الشکر هلل عز وجل فی 

 ختص به نبيه و یخاطبه أشکر هللا بما أنعم عليک بالکوثر.إالذی  مقابلة الکوثر

ضافة إفی الشریعة معلومة و هی عماد الدین و مفتاح الجنة و هی الفارق بين الکافر والمسلم بو منزلتها الصالة  ةو مکان

جعل یجابا و تإف من هللا کونها تنهی عن الفحشاء والمنکر سلبا و تزودنا باألخالق الجميلة من الصدق واألمانة والخو

 لی اآلخر و فيها فوائد جمة وهی تمثل أکمل جوانب العبادة البدنية.إصلتنا باهلل قویة فهی خير من األول 

هی  النفس بالصدقة والزکاة التی دجانب المالي هلل عز وجل و هو تعویالأما األمر بالنحر فی هذه السورة فهو یمثل أکبر 

قتصادي و بها قوام الناس فی المجتمع مع أن السورة مکية والزکاة والذبح والنحر لم یفرض بعد و سالم اإلأهم رکن اإل

سالم لذلک یقول المفسرون لم یشرع فی مکة المکرمة و لکن ألهمية هذه الشعيرة جاءت ذکرها قبل أن تشرع فی اإل

لمغيبات و هی أن هللا من األخبار سور المقدم نزوله علی الحکم و کذلک تحتوی هذه السورة علی ا نهی من ضم

 1سيوسع علی رسوله صلی هللا عليه وسلم و یکثر من النحر.

ال فال إخالص فی الصالة والنحر )الذبح أو الصدقة( بأن یکون کال شعيرتين هلل وحده و ثم ترکز هذه السورة علی اإل

 حيد الخالصة .خالص فی العبادة البدنية والمالية أحسن تمثيال لعقيدة التوتقبل. اإل

ه کما یقول ئتجاه أعدان شانئک هو األبتر( فهی تمثل الدفاع الرباني عن حبيبه صلی هللا عليه وسلم إأما اآلیة األخيرة )

مام الرازی فی تفسير هذه اآلیة، )لما شتم الکفار الرسول فهو تعالی أجاب عنه بنفسه من غير واسطة، و هکذا سنة اإل

 .2سمع من یشتم حبيبه تولی بنفسه جوابه(ذا إاألحباب فان الحبيب 

و قد تکرر هذا النوع من الدفاع عن رسوله فی مجاالت مختلفة فمثال عندما قال له الکفار )لست مرسال( أجاب هللا فی 

 نک لمن المرسلين( و هذا هو تمثيل الجانب األخالقی للحبيب تجاه حبيبه.إقوله )

بعد سرد هذه األقوال حول تفسير سورة الکوثر أن نقول أن هذه السورة تهدف الی مهام األمور من العقيدة فمن حقنا 

 الشریعة عبارة عن العقيدة والعبادة واألخالق :کما یقول العلماءسالمية اإل الشریعةوالعبادة واألخالق و هی تعتبر أسس 

 لی هذه األصول فی سورة الکوثر.إو قد أشير 

 الخامس: ما يؤخذ من هذه السورة من العبر والحکمالمطلب 

ينة مثمل فی سورة الکوثر أن یستنبط من الدراسة والتعمق فی هذه السورة حکما عدیدة و عبرا أیستطيع الباحث والمت

 منها ما یلی:

                                                           
 (۳/۳۶۹بيان معانی القرآن لعبد القادر بن مال هويش السيد محمود ) -1 

 (۷۳/۷۳۳التفسير الکبير ) -2 
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بتزویده  عليه وسلملهية تجاه عباده بصفة عامة و خاصة تجاه رسوله و حبيبه صلی هللا الرحمة الربانية والشفقة اإل -۲ 

 بأعلی قوة روحية و أخالق قيمة.

. و من تحلی بهذین الصفتين کأنه جمع بين العبادة ةالترکيز علی الصالة والزکاة و هما من أهم أرکان االسالم الخمس -۱

ل، الفضالخوف من هللا والصبر، والتقوی، والرحمة، و لیإتهدی البدنية والمالية )أی بين الروح والمادة( فالصالة 

 .[۰۱]العنکبوت: (تَۡنهَىَٰ َعِن ٱۡلفَۡحَشا ِء َوٱۡلُمنَكِر  واألخالق الطيبة ألنها کما یقول تعالی )

ْا إاِلَّ لِيَعۡ )خالص له فی العبادة البدنية والمالية کما یقول تعالی التاکيد علی توحيد هللا تعالی واإل -۳ َ َوَما  أُِمُرو  بُُدوْا ٱهللَّ

یَن ُحنَفَا ءَ ُمۡخلِِصيَن لَهُ ٱ  .خالص له ال یقبل عند هللا تعالی( والعمل دون اإلفََصلِّ لَِربَِّك َوٱۡنَحرۡ و هذا تفسير لقوله ) (لدِّ

و فرائضه  سالمدعاة المخلصين هلل سبحانه و تعالی من آمن باهلل و أخلص العبادة له و أقام شعائر اإلالتثبيت قلوب  -۰

يُۡهَزُم سَ سالم والمسلمين کما یقول تعالی )حتما و سينهزم الجموع التی یکيدون ضد اإله من الکفار ئاأعدفانه سيغلب علی 

بُرَ   [۰۱]القمر:( ٱۡلَجۡمُع َویَُولُّوَن ٱلدُّ

مة شأنه ظالخطاب للرسول صلی هللا عليه وسلم فی السورة کلها کما فی السورة الضحی والشرح، فهذا یدل علی ع -۱

 ه و تعالی و صلی هللا تعالی عليه فی الدنيا واآلخرة.و رفيع درجاته عند هللا سبحان

المسلمون جميعا مسؤلون بمعرفة ما جاء فی کتاب هللا من األحکام الشرعية فی المجاالت المختلفة کالعقائد و طرق  -۶

اب هللا ه کتالعبادة و التعامل مع الناس واألخالق الطيبة ال سيما یجب علی طالب العلم والعلماء ليقوموا بواجبهم تجا

ل صلی هللا هت بخاتم الرسوترسال الرسل واألنبياء قد انإسالمية بين الناس ألن سلسلة دعوة اإلالنشر لتعليما و تدریسا 

لی أعناق العلماء من المسلمين فالعلم و معرفة المسائل الشرعية بما فيها تفسير کتاب إعليه وسلم والمسؤلية اآلن تحولت 

کوثر سالمية خاصة المسائل الواردة فی سورة المعرفة بتلک السجایا الدینية واألخالق اإلالهللا قبل کل شئ ثم تحلی بعد 

 د نبينا بالخير الکثير و نحن أمته و علينا أنفمثال یجب علينا أن نکون نموذج خير و سعادة للناس جميعا بأن هللا زو

 .ستطعنا ا لی سواء الصراط و أن نقدم لهم الخير والفالح ماإنقتدی به فی ارشاد الناس 

خمسة و یکون صلتنا قویة بالمساجد و أن نجعل عبادتنا خالصة له الصلوات الکذلک یجب علينا أن نکون ملتزمين ب

نفاق فی سبيل هللا بأعلی و أحب ما نملکه کما أمر هللا المصطفی صلی  تقبل و کذلک اإلذا لم تکن خالصة الإتعالی ألنها 

 ذ.ئهللا عليه وسلم بنحر البدنة )الناقة( و هی أهم أموال العرب آن

 الال بأوامر هللا فرادی ال یکفی بل متثلی هذه األعمال الطيبة واألخالق الحسنة ألن التحلی بهذه األحکام واالإثم الدعوة 

لی ما فيه سعادة الدارین و لوصول هذه األهداف المطلوبة إرشادهم إس ليتحلوا بهذه األعمال الشریفة و ابد من دعوة الن

 هذه السورة یجب علينا ما یلي:فی 

 الف: العلم والمعرفة لجميع ما ورد فی هذه السورة من المسائل واألحکام. 

خالق واآلداب حتی نکون نموذجا عمليا بارزا مشهودا ورة من األمتثال بما جاء فی هذه السب: التحلی بعد اإل 

 لتلک السجایا.
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ذا قمنا بهذه الواجبات کأننا وصلنا إلی هذه األحکام والمسائل التی وردت فی سورة الکوثر. و إج: ثم الدعوة   

 مرسومة الثالثة.اللی أهداف إ

 اإلستنتاج

و معرفة التنسيق واألحکام والمسائل الواردة  الموضوعي لسورة الکوثرتفسير الالحمدهلل له أوال و أخرا. بعد دراسة 

 فيها، نصل إلی اإلستنتاج التالي: 

ه ئنهر الذی أعطاه هللا لنبيه و شرفه بهذه العطية العظيمة الشاملة لجميع أنواع الخير حيث یصل عدد اناالالکوثر هو  -۲

سبحانه و تعالی فيما أسبغ علينا من النعم الظاهرة والباطنة ألنه یقول و أباریقه کنجوم السماء فيجب علينا أن نشکر هللا 

 .[۷( ]ابراهيم:لَئِن َشَكۡرتُۡم أَلَِزیَدنَُّكۡمۖۡ َولَِئن َكفَۡرتُۡم إِنَّ َعَذابِي لََشِدید)تعالی: 

 ستقامة عند البالء والفتن. ألنها وسيلة الصبر فی الشدائد واإلصالة خالصة دون الریاء الهتمام باإل  -۱

والنحر هو عبارة عن الذبح أعلی ناقة لرضی هللا وابتغاء وجهه تعالی کما یجب علينا أن ننفق هلل عز وجل أعلی  -۳

 شئ نملکه حتی یقبل عند هللا.

عبة التی دة صرسول صلی هللا عليه وسلم فی حاالت شدیلنانا لئطمإالسورة هذه مکية ألدلة عقلية و نقلية و هی نزلت  -۰

 ال فی فترة مکية.إیتزلزل فيها الناس عادة و هذا ال یمکن 

لی إدعوة لاستوعبت السورة الجانب العقدی والعبادة بشقيه المالی والبدنی واألخالق من الصبر والمثابرة فی سبيل إ -۱

 هللا عزوجل.

تفسير لهذه السورة الصلة والنظم والمناسبة بين فواصل هذه السورة و قوافيها بأدق شکل کما یليق المن خالل  ثبت -۶

 بکتاب هللا عزوجل. 

ۡنيَا َویَۡوَم و من أخلص العمل هلل خالصا فإنه سينصره کما یقول تعالی ) -۷ ِة ٱلدُّ إِنَّا لَنَنُصُر ُرُسلَنَا َوٱلَِّذیَن َءاَمنُوْا فِي ٱۡلَحيَوَٰ

دُ یَقُ   ( و صلی هللا علی نبينا محمد خيرالعباد. وُم ٱأۡلَۡشهََٰ

 و صلی هللا علی نبينا محمد صلی هللا عليه وسلم
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 المصادر والمراجع 

 ( هـ۲۰۱۴ابن کثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة، الطبعة الثانية ) -۲

 ( هـ۲۰۴۸الفقهی، دار الفکر )أبو حبيب، سعدی، القاموس  -۱

 أبو عيسی، محمد بن عيسی، سنن الترمذی، بيروت، تحقيق أحمد شاکر -۳

 األلوسي، شهاب الدین محمود بن عبد هللا، تفسير روح المعاني، موقع التفسير -۰

  مية، القاهرةالبقاعي، ابراهيم بن عمر بن الحسن، النظم الدرر فی تناسب اآلیات والسور، ، دار الکتب االسال -۱

الحلبی، أبی العباس شهاب الدین أحمد بن یوسف، الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون، تحقيق أحمد محمد  -۶

 خراط، دار القلم، دمشق

 الدار قطنی، علی بن عمرو بن أحمد بن مهدي، الدار قطني -۷

 ( هـ۲۰۱۴وت )الرازي، أبي عبد هللا محمد بن عمر خطيب الری، التفسير الکبير، بير -۸

 ( هـ۲۰۲۱سيد قطب، فی ظالل القرآن، دار الشروق، بيروت، الطبعة السابعة عشر ) -۹

الطبرانی، سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الکبير، تحقيق حميدي بن عبد المجيد السلفی، مکتبة العلوم والحکم،  -۲۴

 (۲۰۴۰الموصل الطبيعة الثانية )

جامع البيان فی تأویل القرآن، ، المحقق أحمد شاکر، مؤسسة الرسالة الطبعة األولی الطبری، محمد بن جریر،  -۲۲

 ( هـ۲۰۱۴)

 القرطبي، محمد بن أحمد أبو عبد هللا، الجامع ألحکام القرآن -۲۱

 القشيری، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم  -۲۳

 لسان العرب البن منظور األفریقی، بيروت، الطبعة األولی -۲۰

 محمد عبد الرؤف، التعاریف، تحقيق محمد رضوان دایة، دار الفکر، دمشقالمناوي،  -۲۱
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 لنظام الديمقراطي في المجتمعتطبيق الالالزمة متطلبات التحول 

Requirements for the transformation necessary to implement the democratic system in society 

  عالونةد. عبد المجيد نايف أحمد  /الباحث

 فلسطين ،رام هللا، وباحث في مجال العلوم االجتماعية أستاذ علم االجتماع

 a_dr.abed@yahoo.comEmail:  

 

 الملخص

وسائل التطبيق ، والعناصر االساسية الالزمة لعملية التحول الديمقراطيتوضيح العديد من لقد هدف هذا البحث إلى          

 النظام آليات تطبيق، وفي المجتمعالصحيح اسي الديمقراطي اآلليات واألهداف الالزمة للنظام السي، والفعلي الديمقراطي

، أسس عملية االنتخاباتو ،الالزمة لعملية التحول الديمقراطي في المجتمع النزيهة االنتخابات، والحقيقي الديمقراطي

عملية  والواجبة لضمان وسالمة وصحة الالزمةالطرق ، ومتطلبات العملية االنتخابيةو، صفات النظام االنتخابيو

األهداف من النظام ، باإلضافة إلى بشفافية ووضوح سير عملية االنتخابات، والالزم في النظام الديمقراطي اتاالنتخاب

سياسية، الديمقراطية في ظل الدولة واالحزاب ال، والصحيحة الديمقراطية والممارسة السياسية، والفعلي الديمقراطي

مراحل عملية التنشئة و، التنمية والتحول الديمقراطيعملية ، وزاب السياسيةأنواع االح، وميزات األحزاب السياسيةو

أبعاد أزمة المشاركة السياسية في ، وأهمية التعليم على الديمقراطية وخاصة في الجامعات، والقائمة على نمو الديمقراطية

تبين من النتائج وهي المتمثلة بكل من: وقد توصل الباحث الى العديد . الدول العربية والدول غير الديمقراطية بشكل عام

وسائل واآلليات واألهداف الالزمة للنظام السياسي الديمقراطي العناصر االساسية والانه ال بد من وجود العديد من 

الصحيح والحقيقي في المجتمع، كما وظهر ان من أولى أسس عملية التحول الديمقراطي وديمومة استمرارها هي إجراء 

والواجبة لضمان وسالمة وصحة عملية  الالزمةمتطلبات وبعض من الطرق وأسس وصفات النزيهة بناء على  االنتخابات

وسير عملية االنتخابات بشفافية ووضوح في داخل المجتمعات الساعية لعملية التحول الديمقراطي الفعلي، كما  اتاالنتخاب

قراطي هو وجود الدولة في ظل االحزاب السياسية العاملة وظهر أيضاً ان من األسس األخرى لوجود عملية التحول الديم

أنواع معينة من اجل تعزيز عملية التنمية والتحول في اطارها، بحيث تقوم هذه األحزاب السياسية بناء على ميزات و

ة التنشئة عمليكما وتبين ان عملية التحول الديمقراطي تتطلب في البداية تدخل من الديمقراطي في أي مجتمع ساعي لها، 

االجتماعية والتربوية والتعليمية من خالل المؤسسات األولية في المجتمع وفي مقدمتها االسرة والمؤسسات التعليمية على 

 اعتبار ان للتعليم أهمية كبيرة في تأثيره على إيجاد عملية التحول الديمقراطي في المجتمع الساعي لها،

http://www.ajrsp.com/
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ة في عمليات المشاركة السياسية مثلما هو ظاهر في بعض من دول العالم ألن عكس ذلك سيساهم في إيجاد أزمة واضح 

وقد أنهى الباحث هذا البحث بتوصية افاد من خاللها بضرورة العمل على التقبل الفعلي لعملية التحول  في الوقت الحاضر.

بها إال في وسائل  واالقتداءخذ وعدم االقتصار على التعريفات المجردة للديمقراطية حتى دون األ ،الديمقراطي في المجتمع

 االعالم فقط. 

 

االحزاب السياسية،  ،االنتخابات، وسائل، اآلليات، األهداف: الالفعلي متطلبات التحول الديمقراطي الكلمات المفتاحية:

  .المشاركة السياسية

 

Requirements for the transformation necessary to implement the democratic system in 

society 

Abstract: 

        This research aims to clarify many of the basic elements necessary for the process of 

democratic transformation, the means of actual democratic implementation, the mechanisms 

and goals necessary for the correct democratic political system in society, the mechanisms 

for implementing the true democratic system, and fair elections necessary for the process of 

democratic transformation in society, the foundations of the election process, and the 

prescriptions. The electoral system, the requirements of the electoral process, the necessary 

and necessary methods to ensure the safety and correctness of the election process in the 

necessary democratic system, the transparent and clear conduct of the election process, in 

addition to the objectives of the actual democratic system, democracy and correct political 

practice, democracy under the state and political parties, and the characteristics of political 

parties, And the types of political parties, the process of development and democratic 

transformation, the stages of the upbringing process based on the growth of democracy, the 

importance of education on democracy, especially in universities, and the dimensions of the 

crisis of political participation in Arab countries and non-democratic countries in general. 

 The researcher reached many results, which are represented by: It was found that there must 

be many basic elements, means, mechanisms and objectives necessary for the correct and 

real democratic political system in society. It also appeared that one of the first foundations 
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of the democratic transformation process and its sustainability is the conduct of fair and 

constructive elections. On the basis, recipes, requirements, and some of the necessary and 

obligatory methods to ensure the safety and health of the elections process and the conduct of 

the elections process with transparency and clarity within the societies seeking the actual 

democratic transformation process. So that these political parties are based on certain 

features and types in order to promote the process of development and democratic 

transformation in any society that seeks it, and it was found that the process of democratic 

transformation initially requires intervention from the process of social and educational 

upbringing through the primary institutions in society, foremost of which are the family and 

educational institutions. Given that education is of great importance in its impact on creating 

the process of democratic transformation in society seeking it, because the opposite will 

contribute to creating a clear crisis in the processes of political participation, as is apparent in 

some countries of the world at the present time.  The researcher ended this research with a 

recommendation in which he stated the necessity to work on the actual acceptance of the 

process of democratic transformation in society, and not to limit itself to abstract definitions 

of democracy even without adopting and following it only in the media. 

Keywords: requirements for effective democratization: means, mechanisms, goals, 

elections, political parties, political participation. 

 

 

 المقدمة: 

قصد فيه، وي  الديمقراطي  لعملية التحولقوة المؤسسات الموجودة في المجتمع من المتطلبات األساسية الالزمة  تعتبر         

التاي تعمال مان خاللهاا هاذه المؤسساات بشافافية ووضاوح دون تادخل او  قالليةاالساتمادى القادرة علاى هناا  بقوة المؤسسات

متوافقاة او غيار ساواء كانات هاذه المؤسساات  أعماالإقصاء من أي جهة كانت مهما كانت األفكاار التاي تقاوم علاى أساساها 

 ، فيه فعليحول الديمقراطي الالى عملية الت الساعيمتوافقة مع النظام السياسي الحاكم في داخل المجتمع 

ضعف المؤسسات التي يوكل إليهاا مهماة هو يق عملية التحول الديمقراطي الحقيقي التي تع يقصد بضعف المؤسسيةف ولذلك

وال بد مان الاذكر  ،، على مستوى القيادة واألفرادبشكل واضح ودون تدخالت من اي جهة كانت تخطيط وتنفيذ المشروعات
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م، ص  4991، : )محمد الصاقور وآخارون ... منها المؤسساتهذه تؤدي الى ضعف  هنا أن هنالك العديد من األسباب التي

 (431  - 431ص 

 .المؤسسات هذه غير السليم لقيادة االختيار – 4

 .اعمال هذه المؤسسات إدارةللقائمين على و ضعف المراقبة والمتابعة والمحاسبة لها – 1

 بأعمالها.الخاصة  القرارات ذعلى اتخاالقدرة  الى الحرية فيهذه المؤسسات  افتقار – 3

 .ناء اعمالهاأث عدم التنسيق والتكامل بين هذه المؤسسات – 1

  .فيها وازن بين المسؤوليات والمكافآتالت اختالل – 1

لنظاام الاديمقراطي بالشاكل ن الشفافية والوضوح في أعماال المؤسساات المختلفاة فاي المجتماع الم طباق لكما أ         

هنااا وتحديااداً المشاااركة ويقصااد بالمشاااركة الشااعبية  ،الشااعبية الفرصااة للمشاااركةإتاحااة  قااوم علااى أسااا الصااحيح ت

الموجااودة  االقتصاااديةفااي مختلااف القطاعااات  التجنيااد الفعلااي لكافااة القاادرات البشااريةهااو المتعلقااة بأعمااال التنميااة 

داخال المجتماع السااعي  فاي الصحيحة ولكي تتحقق المشاركة الشعبية .بشكل موضوعي والعاملة في داخل المجتمع

هاذا المجتماع علاى أساا   مؤسساات داخالأعمال التنمياة الاى  يجب أن تتوجه الفعلي الى عملية التحول الديمقراطي

في اتخاذ القرارات  مستقلة وأن تكون اعمال هذه المؤسسات والقائمين عليها ذات الكفاءة الفئات فمن مشاركة مختل

وذلاك  ها من مختلف الناواحي.ذاتالالزمة لها وأن تعتمد على  لحاجات األساسيةباع االخاصة بها، وأن تعمل على اش

 إن العمل على رفع مستوى المشاركة الشعبية فاي، ولذلك فن التنمية هي مسؤولية الدولة والمجتمع معاً أ اعتبارعلى 

محماد الصاقور ) تحقيقاه منهاا:د مان اإلجاراءات لاتخااذ العديا له إال أن ياتم مان خاالل ال بدفي المجتمع التنمية  عملية

 (431  - 431وآخرون ... ، مرجع سابق، ص ص 

 . المشاركة الواسعة من قبل القياداتقبول مبدأ  –أ  

 للجميع.  توفير وسائل المشاركة – ب

 . واالستثمار والعدالة االجتماعية إيجاد حوافز للمشاركة من خالل توفير فرص العمل –ج 

   اح التنمية والخالص من التبعية.الى نج تؤديديني ووطني ألنها  المشاركة واجب اعتبار –د 

ال يمكن أن يوجاد إال فاي ظال وجاود وتطبياق النظاام الاديمقراطي  هان المتتبع لهذه القواعد يرى أن توفيركما أ       

لاف وعلاى مخت في كافة المجاالت الحياتية المختلفة حتاى يتسانى لعملياات التنمياة أن تاؤتي بثمارهاا علاى أكمال وجاه

 . فئات وشرائح وطبقات المجتمع

بعادد مان المتغيارات جاءت والتحديث السياسي خالل مراحل التاريخ  المؤثرة في التنمية السياسيةالمتغيرات كما أن 

 (431  - 431محمد الصقور وآخرون ... ، مرجع سابق، ص ص ) ت في اآلتي:تمثلالتي 

 تقليدية في المجتمع.السياسية ال البناء السياسي والثقافة – 4

 . التحديث الى األمام التنمية أوية الذي دفع بعمل الحديث العصر التاريخيالتغير الجاري خالل  – 1
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 .  لسياسيين وتوجيهاتهمسمات القادة " قيادة / نخبة / صفوة " ا – 3

 .ية التنمية أو التحديث السياسيومواجهة األزمات في عمل النسق،تتابع المشاكل في تنمية  – 1

جتماعياااة التاااي تعتاااري ن التنمياااة السياساااية أو التحاااديث السياساااي يكاااون نتيجاااة التغيااارات االلقاااد ظهااار أ        

ض ، فإننا نشير الى االختالفات المتعاقبة التي تقاع عبار الازمن فاي بعار االجتماعيوحين نتناول التغي المجتمعات،

واألمااة، ، ة، وكااذلك العائلااة، والكنيسااةاالجتماعياا بنيااةر، والمكانااات، واالادو، واألالعالقااات االجتماعيااة كالمعااايير

، فإنماا نعناي بهاذا أن ظاام العاائلي قاد تغيارفإذا قلناا أن الن ، ومجتمع الغربة،والملكية، ودور المرأة، ومكانة الزوج

لتاريخياة التااي العائلاة احاليااً أو مناذ زمان قصاير وباين القائمااة  التقليدياة القديماة أو باين حاالتي العائلاة اختالفااً ثماة 

م، ص ص  4993، )حسين عبد الحميد أحمد رشوان ت المكتوبة أو عن طريق الذاكرة.نعرفها عن طريق السجال

ولذلك فإن عملية التحول الديمقراطي يلزمها نوعاً من التحرر من التقاليد القيمية القديمة البالياة وذلاك (  11  - 14

التنمياة البشارية متمثلاة بقادرات  أن اعتباارعلى  ، وذلكبال تحضرال تحرر  نهبإعلى رأي مقولة قسطنطين زريق 

 4991، طنطين زرياققسا. )هي أسا  التحضر نسان وفضائله وقدراته على التغير اإليجابي في داخل مجتمعهاإل

 (11 – 11م، ص ص 

 أهداف البحث: 

 تتمثل أهداف هذا البحث بكل مما يلي: 

وسائل التطبيق الديمقراطي الفعلي، لالزمة لعملية التحول الديمقراطي، والعناصر االساسية اتوضيح العديد من  – 4

الديمقراطي  النظام واآلليات واألهداف الالزمة للنظام السياسي الديمقراطي الصحيح في المجتمع، وآليات تطبيق

 في داخل المجتمعات.  الحقيقي

أسس عملية االنتخابات، وصفات والديمقراطي،  لية التحولاالنتخابات النزيهة الالزمة لعمتوضيح طبيعة واسس  – 1

 اتوالواجبة لضمان وسالمة وصحة عملية االنتخاب الالزمةمتطلبات العملية االنتخابية، والطرق والنظام االنتخابي، 

 معات الم طبقة للديمقراطية. في داخل المجت في النظام الديمقراطي الالزم، وسير عملية االنتخابات بشفافية ووضوح

الديمقراطية في ظل األهداف من النظام الديمقراطي الفعلي، والديمقراطية والممارسة السياسية الصحيحة، وتوضيح  – 3

عملية التنمية والتحول ، من اجل وجود وتعزيز أنواع االحزاب السياسيةوميزات الدولة واالحزاب السياسية، و

 في داخل المجتمعات.  الديمقراطي

وخاصة في الجامعات،  أهمية التعليم وتأثيره على ذلكنشئة القائمة على نمو الديمقراطية، ومراحل عملية التإظهار  – 1

 الدول غير الديمقراطية في العالم. وأبعاد أزمة المشاركة السياسية في 

 

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية هذا البحث في المساهمة العلمية والعملية بكل مما يلي: 
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واآلليات وسائل الالعناصر االساسية الالزمة لعملية التحول الديمقراطي، وتوضيح ة في المساهمة العلمية والعملي – 4

 . في المجتمع الفعليواألهداف الالزمة للنظام السياسي الديمقراطي 

صفات أسس عملية االنتخابات، ووطبيعة بتزويد الجميع بالمعرفة الحقيقية وبشكل بعيد عن التحيز فيما يتعلق  – 1

وسير عملية االنتخابات بشفافية  لضمان وسالمة وصحةوالواجبة  الالزمةملية االنتخابية، والطرق متطلبات العو

 في داخل المجتمعات الساعية لتطبيق النظام الديمقراطي الفعلي. ووضوح 

، ةالصحيحالديمقراطية الممارسة السياسية التعريف بالنظام الديمقراطي الفعلي، وعريف بما يعود عند تطبيق الت – 3

وجود الالزمة ل أنواع االحزاب السياسيةميزات وافة الى التعريف بباالضسياسية، في ظل الدولة واالحزاب الخاصةً 

 .في أي مجتمع كان وتعزيز عملية التنمية والتحول الديمقراطي

ية، وأهمية مراحل عملية التنشئة القائمة على نمو الديمقراطمحاولة تعريف الفئات االجتماعية وبخاصة االسر ب – 1

أبعاد أزمة المشاركة السياسية في المؤسسات التعليمية، باإلضافة الى التعريف بالتعليم وتأثيره على ذلك وخاصة في 

 أجمع.  ديمقراطية في العالمالم طبقة للالدول غير 

 

 العناصر االساسية الالزمة لعملية التحول الديمقراطي: - 2

 يمقراطي في وجود أربعة عناصر اساسية وهي:تتمثل متطلبات التحول الد          

 .  State :الدولة  .4

 . Public :الجمهور  .1

 .  Constitution :الدستور .3

 ، Government :الحكومة .1

 

بشكل متتالي  حيث أن العالقة بين كل عنصر من هذه العناصر المذكورة هي مكملة للعناصر السابقة والالحقة لها     

سان بالشكل طبيعة الوجود لجسم اإلن يشبهوهذا  ،واحد من هذه العناصر دون وجود اآلخر وال يمكن وجود اي ،ومتالحق

 كما يظهر بالشكل التالي:  كل واحدة منهما، وذلك والوظائف وما ينتج عن
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ثل بالشعب ومن ثم الجمهور المتم )اإلقليم المستقل( يتضح من خالل ما سبق ذكره أنه في البداية ال بد من وجود الدولة      

وبعدها وجود دستور تقوم الحكومة بتولي أمور الجمهور من خالله وال يجوز تجاوزه إال في حاالت بعض التغييرات 

ل الشعب بالقيام بتلك التغييرات حتى تتولى الحكومة تمثي انتخابيةالشعب بطريقة مباشرة او بطريقة  ستفتاءوبإالطارئة 

، بحيث إن العالقة في النهاية بين المكونات األربعة المذكورة وهي ميع حكومة وشعباً الفائدة على الجالمطلوبة والعائدة ب

بشكل إيجابي إذا إريد  بحيث تؤثر كل منها وتتأثر باآلخرهي عالقة أخذ وعطاء ولة والجمهور والدستور والحكومة الد

 . تحقيق التحول الديمقراطي

 

  وسائل التطبيق الديمقراطي: -  0

، وهذه ديد من األدوات المختلفة الالزمة لتطبيق النظام ذات الصفات الديمقراطية في أي دولة ومجتمعهنالك الع   

 التي ال بد من العمل بها حتى يتحقق النظام الديمقراطي فعالً وممارسةً هي: األدوات 

 . Elections  :االنتخابات – 4

بالمعنى  Informed Citizenship Based On Affiliation :القائمة على أسا  االنتماء  المواطنة الواعية – 1

 الواسع للكلمة . 

 .   Liberty Rifle And Social Justice :والعدالة االجتماعية ،الحرية بأنواعها – 3

 .   The Principle Of Separation Of Powers :مبدأ الفصل بين السلطات – 1

 . Of Sovereignty  The Principle  الخاصة بأقاليم الدولة: مبدأ السيادة – 1

 .  Of Citizenship The Principle :مبدأ المواطنة – 4

 .  Of The Rule Of Law The Principle على مواطني الدولة: مبدأ سيادة القانون – 7
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 .   Of Equality The Principle :المساواةمبدأ  – 1

 .  Participation :المشاركة وبخاصةً السياسية – 9

 .  Pluralism :التعددية وبخاصةً الحزبية 41

 .  Legitimacy :الشرعية – 44

 . The Realization Of The Principle Of Human Rights :تحقيق مبدأ حقوق االنسان - 41

 

          للنظام السياسي الديمقراطي في المجتمع:  الالزمة اآلليات واألهداف – 3

باإلضافة الى توسعها ، يحظى به أي مذهب سياسي اخر غيرهالم  ي التاريخ البشري ماف الديمقراطيةلقد حظيت        

م، 4941، العدويعبد الفتاح حسنين . )، وأصبحت تغطي الكثير من مجاالت النشاط البشري في العصر الحديثكمفهوم

الى وقت طويل لتسود بالشكل  فهذا ما يؤكد انها بحاجه ،أتت بمراحل تطوريه لها الديمقراطيةن كما أ( 41 – 47ص  ص 

رادة االمه ليست ارادة إف ،المتفرقةاو  المهمشةناهيك عن بعدها عن بعض الفئات  ،والمجتمعية التطبيقيةالسليم لمبادئها 

عبد الفتاح ) ،الخاصة لآلراءوالنشر  والصحافةتفتح المجال لحرية الرأي  فالديمقراطية ،الغالبيةالمجموع بل هي ارادة 

في المجتمع من االستفادة من هذا النوع من  األقليةوال بد من أن تأخذ (  31  - 31ص ص  لعدوي، مرجع سابق،حسنين ا

 هم للتحول عن نظام ربما يكون ظالماً لبعض من حقوقهم. راءآفي تسديد  الحرية

بما فيها  التاريخيةتأثراً بالتراكمات م يأتين أال إن الجواب على ذلك ال يمكن إف للديمقراطيةأما فيما يتعلق بتبني مفهوم       

نسبيه في مفاهيمها وتطبيقاتها  الديمقراطيةهنا الى أن  اإلشارةوال بد من ، ةوسياسي واقتصادية ةاجتماعي ةمن أنظمة مختلف

عليه إال من خالل  ال يمكن الوقوف للديمقراطيةن الحكم على مدى التطبيق السليم إمن هنا ف وليست كليه ومطلقه،

مهما  ةفال يتم الحكم نظرياً على الديمقراطي ،سواء كانت بشكل موسع أو مبسط، للديمقراطيةالفعلية  التطبيقيةممارسات ال

 دراسات نظريه وفكريه بحته،ب تمكن الباحثين من دراستها

 .الظروف المؤثرة عليهبحكم أنه تابع للتغييرات و بهذا الموضوع المتعلقةفالتنظير ال يمكن اغالقه في التفسيرات المتنوعة  

   (444  - 441ص ص  م ، 1111، يدي وعدنان السيد حسيناحمد الرش)

ن النظام الديمقراطي أينما كان تطبيقه ال بد من ان يقوم على ركائز اساسيه ال يمكن االستغناء عنها عند التطبيق إ       

كنظام قائم هي  ةسس الهامه التي تحتاجها الديمقراطياال هذهالصحيح للنظام السياسي الديمقراطي المذكور، ومن بين أولى 

الى شكل النظام الديمقراطي في وجوده وممارسة افراد  باإلضافة، هذا ة والمساواة أمام الجميعاالجتماعي ةوالعدال ةالحري

الحقوق الالزمة  ههذنتقاص من إبشكل سليم دون  ة االجتماعيةوالعدال ةالمجتمع ألعمالهم في داخله ليحظى كل منهم بالحري

 واالقتصادية السياسيةالمؤثرة في حياة الفرد والمجتمع منها  ةلتطبيق هذا النظام الشامل لمختلف المجاالت الحياتي

 . ... الخوالفكريةوالثقافية  واالجتماعية
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ين والمحكومين وذلك زال ي عتبر من أهم األنظمة الحاكمة للحاكمالديمقراطي كنظام سياسي كان وما  كما أن النظام       

للعديد من األسباب منها أن هذا النظام يحتوي على ما ال يحتويه غيره من الميزات المتصف بها مثل كفالته للحقوق 

وصونه للحريات العامة والعمل من خالله يتم على تحقيق العدالة االجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين في المجتمع، 

، وحده والحكم لغالبية األفراد منهالخاصة بالديمقراطية كنظام تجعل السيادة للشعب  المبادئأن  وال بد من التوضيح هنا

 الماسكين، فهم ة تعتبر لهم وليس لطرف آخر غيرهمفالشعب هو صاحب السلطة السياسية ومصدرها في الدولة والسياد

 ( 4م، ص  4913، بالوهاعاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد . )بزمام أمورها واآلخذون بناصيتها

لقد ظهر أن النظام السياسي الديمقراطي وحده هو الكفيل والذي يجعل الشعب هو صاحب السلطة السياسية في الدولة        

وعلى الرغم من كل التطورات التي طرأت على الديمقراطية كمفهوم حديث في مجاالت الحياة المختلفة إال أنها ظلت 

اسي الذي قامت عليه سابقاً وما زالت تقوم عليه حالياً وهو المبدأ المتمثل بهدف الديمقراطية األساسي ملتقية مع المبدأ األس

الحكم"، فبما أن الشعب في النظام السياسي الديمقراطي الحاكم هو صاحب  الشعب في تصريف شؤون اشتراكوهو "

سي ية بوصفها نظاماً للحكم يراد منها ذلك النظام السياكما أن الديمقراط .السلطة لذلك فله الحق في ممارسة مظاهر السيادة

لذلك فتوصف الحكومة  ،، والذي يضمن بدوره لألفراد التمتع بالحقوق والحريات الكاملةالذي ينشأ كوليد إلرادة األمة

في الدولة  الديمقراطية بأنها هي حكومة الشعب. كما أن الديمقراطية كمذهب فلسفي تقوم على أسا  أن السلطة السياسية

مصدرها اإلرادة العامة لألمة بمختلف الفئات االجتماعية فيها أي أن ممارسة السلطة ال تكون شرعية إال إذا كانت وليدة 

لذك فإن الديمقراطية الحقيقية والصحيحة ترتكز في وجودها وتطبيقها أينما  عليها، واتفقتإرادة األمة وهي التي صادقت 

 ( 34   - 17عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ص سية وهي: )انت على ثالثة قواعد أساك

 . السيادة الشعبية كجوهر لها .4

 . الحرية هدفاً لها .1

 . المشاركة وسيلة أساسية لها .3

عاب، العقبات ومواجهة الص اقتحامنظام سياسي تتصف بالمرونة التي تجعلها متمكنة من  باعتبارهاإن الديمقراطية        

عاصم أحمد عجيله الجميع، ) صورة سيادة القانون علىالسلطة الحاكمة العليا تظهر في  هاحيث أن إرادة األمة التي تملك

بعد تطبيق النظام الديمقراطي، كما أن خيار كون وذلك (  14  - 31لوهاب، مرجع سابق، ص ص ومحمد رفعت عبد ا

 على تحقيقه أو تحقيقه فعالً بنظام غير النظام الديمقراطي، حيث أخذالشعب هو مصدر السلطات جميعها ال يمكن العمل 

العقد االجتماعي أوالً في القرن السابع عشر مروراً بمونتسكيو وبعده ستيوارت ميل  ذلك في التأصيل بكتاب جون لوك

السياسية التي يتقاطع فيها وجيفرسون في القرنين التاليين، حيث وصفت الديمقراطية كنظام سياسي بأنها الساحة أو الحلبة 

ألرسطو لم تكن الديمقراطية الفعلية تهدف الى  فبالنسبة(  11م، ص  1111، العالي دبلة عبد، )المجتمع المدني مع الدولة

جعل المساواة التامة أمراً محققاً في المجتمع والدولة بقدر ما كانت تهدف بقدر االمكان الى التقليل من الفساد الموجود في 

 ل كل من الدول والمجتمعات والذي يبدو أنه قدر محتوم على كل سلطة كما لو كان ذلك أمراّ طبيعياً أمامها، داخ
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ولقد سخر أرسطو من أفالطون الذي أعتقد بوجود بعض الرجال في الدولة والمجتمع من القادرين على االفالت من فساد 

 111م، ص ص  4991، لسولشانتال ميلون د) جميع أمام القانون،السلطة الحاكمة. كما أن الديمقراطية تضمن المساواة لل

لذلك فإن الديمقراطية ال معنى لها في الدولة والمجتمع خاصةً في ظل واقع متخلف، واستفحال األمية والجهل (  111  -

 يلي:  كما أن الخطاب الديمقراطي يعترف بما. والفقر والمرض

 . قوق اإلنسان والمواطنة المتساويةح .4

  والتعددية الحزبية والسياسية. لمشاركةا .1

 التناوب السلمي للسلطة الحاكمة.  .3

 . فصل السلطات والحكم المحلي .1

 للسلطة الحاكمة. ات الصحيحةاالنتخاب .1

 القانون والمؤسسات الديمقراطية.دولة النظام و .4

 لمشاركة الشعبية في صنع القرار.توسيع ا .7

 الشعب مصدر السلطات الموجودة.  .1

 القوانين واألنظمة الديمقراطية.  الدستور أسا .9

  احترام التعددية والرأي اآلخر. .41

 . مستقلةالهيئات والمؤسسات المدنية ال .44

 . النشاط المدني السلمي ونبذ العنف .41

 . ي واالجتماعي والثقافي والعقائديالتسامح السياس .43

 . حرية الصحافة والعقيدة والرأي .41

 . العدالة االجتماعية .41

 . الحرية المدنية .44

  األغلبية.حكم  .47

 (141 –  117ص ص م،  1111، علي الكواري) .األقليةحقوق  احترام .41

ال بد من  التزاماتكما أن عليهم  ،وفي ظل الديمقراطية الفعلية في تطبيقها، يكون للمواطنين حقوقلقد ظهر أنه      

مقابل ذلك نجد أن الحقوق  قيامهم بها، فااللتزامات هي تلك التي يلتزم بها المواطن قبل حكومته الموجودة، وفي

بكاملها هي تلك المطالب أو الدعاوي المطلوبة منه، وكذلك المنافع التي تلتزم بها الحكومة قبل المواطنين، حيث أنها 

، )ج .   . هيرسون داخل مجتمعهم. في إيجاز وهي حقوق مخولة للمواطنين بنسبة مطردة زمنياً في الزيادة لهم

 (771م، ص  4917
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 الديمقراطي:  النظام يات تطبيقآل  - 4

تتكون آليات الحكم الديمقراطي من ضمانات للحقوق المدنية والشخصية والتي أشار اليها معظم المفكرين من جون       

عنهما، حيث أعتبر جون لوك أن تلك الحقوق  االستغناءلوك وجون ستيوارت ميل وغيرهما بأنها حقوقاً أساسية ال يمكن 

أما جون ستيوارت ميل فأعتبرها على أنها ميزات ضرورية بصورة مطلقة لتقدم  األصلية في القانون، من العناصر هي

حيث يعطى النهج الديمقراطي التطبيقي للشعب حق التشريع  (41م، ص  4911، )ادوارم . بيرنز المدنية في المجتمع،

علي ) .تخبة أو من خالل االستفتاءات الشعبية العامةوصياغة القوانين واالحكام بكاملها من خالل المؤسسات الحكومية المن

 (14 – 11الكواري، مرجع سابق، ص ص 

إن الديمقراطية الصحيحة في تطبيقها ووجودها ليست هي مجرد قواعد وآليات مؤسسية مثل االنتخابات وغيرها، بل       

إذا تعززت بقناعة المواطن، وأنه ال بد من توافر إن هذه اآلليات المستخدمة غير كافية لكفالة الديمقراطية وتعزيزها إال 

، ولكنها أيضاً أسلوب في التفكير والحياة قراطية ليست مجرد نظام للحكم فقطأخالقيات وقيم ديمقراطية للجميع، فالديم

م على كما ظهر أن الديمقراطية في المجتمع وفي الدولة تقو (31م، ص  1111، ، )هويدا عدليلمختلف الفئات االجتماعية

 اآلليات التالية: العمل لتحقيق العملية السياسية الخاصة بها من خالل

 . تشكيل حكومة ذات منهج سياسي وطنيقيام المجلس النيابي ب .4

القيام على قاعدة عدم اقتصار المشاركة في االنتخابات على فئات وتهميش آخرين على أسس غير صحيحة   .1

فعلي، بحيث تصبح  مد ذلك على تنظيم سياسي ديمقراطياة، بل ويجب أن يعتديمقراطياً، حتى يتم كفالة مبدأ المساو

 وفعالة Actual العملية الديمقراطية قائمة فعلياً بالعمل على ترجمة اإلرادة الشعبية بطريقة ممثلة لسلطة حاكمة فعلية

Effective النتخاب.  على أن االنتماء الحزبي السياسي ليس شرطاً في معظم الدول كحق للترشح واو 

 . ة ذات عملية االنتخابات المنعقدةضمان التمثيل للقوى السياسية على المستوى الوطني في الدول .3

 . على المستوى الوطنيوالمستقلة قوى السياسية أن يمثل البرلمان تمثيالً صحيحاً وحقيقياً لل .1

 . بين والمنتخبينالناخ قيام العملية السياسية الديمقراطية على أسا  العالقات الصحيحة بين .1

 . ار عن اإلرادة الشعبية في الدولة، بواسطة انتخابات صحيحة ودوريةتعبير النظام المخت .4

ضمان سرية كل من  أن تقوم عملية االنتخابات على المساواة بين الجميع من الناخبين في داخل الدولة مع العمل على .7

 . يقوم باالنتخاب

بل مجلس تشريعي منتخب الى فترات مناسبة لضمان وجود فترات دورية إتباع الحكومة المنتخبة المشكلة من ق .1

لالنتخابات بعيداً عن البعد أو القرب في الفترة المتعلقة بعملية االنتخابات الشعبية كما تنص على ذلك العديد من 

ختيار الحر المتمثل مواثيق وسياسات الدول المطبقة في النظام السياسي الحاكم للعملية الديمقراطية القائمة على اال

 . ول ذات النظام الديمقراطي الصحيحباالنتخابات الشعبية، بما يتناسب مع الد

  .بالوعيووصفها بات وصدقها من قبل الجميع ضمان دورية االنتخا .9
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قيام االنتخابات على أسا  المرشح وبرنامجه السياسي المعلن عنه ال على أسا  قوائم جزئية مبهمة األهداف ليعمل  .41

لك على التقريب بين الناخب والمرشح إلتاحة الفرصة لترشيح أنا  مستقلين وعدم االقتصار الدائم على ترشح ذ

  األحزاب السياسية فقط وإقصاء الفرد والرأي الشخصي.

ضمان عملية االنتخابات لتخصيص األصوات والمقاعد بشكل تمثيلي صحيح في المجلس التشريعي المشكل من  .44

مرشحين المنتخبين من ن شعبياً وعدم تدخل أي استثناءات قد تلعب دوراً سلبياً في التمثيل الوطني للاألعضاء المنتخبي

 . قبل الجمهور

مة على ئعدم التفرقة بل القيام على مبدأ تمثيل السكان جميعاً والقاالمتمثلة بـ المساواة بين الناخبين من جميع النواحي .41

وتنفيذه في الممارسة  االنتخابيأن النظام  فتبينلذلك  لى الحق في التمثيل لهم،أسا  االعتراف بأهمية السكان القائم ع

 أن الدولة والحكومة السائدةهي جملة القول فالعملية الدورية يتفقان مع ما يتطلبه القانون الدولي العام لدى الجميع، 

ة بها من أجل أن تمنع مجموعة معينة ليست حرة في استخدام األسلوب االنتخابي "المشروع" للمتطلبات الدنيا الخاص

 من التمثيل في البرلمان الخادم للجميع. 

  ) * (وذلك على اعتبار أن الدول تتطور في نظامها السياسي عبر صيرورة  االنتخاباتالعمل على التحديث في طريقة  

م  1111، )جاي.   . جودوين  Asymmetrical مع غيرها أو غير متماثلة Similar تاريخية وسياسية قد تكون متماثلة

 (44  - 17، ص ص 

 ولذلك فقد تأتي نتائج االنتخابات وليدة لذلك التطور في الدولة.  .43

 

 : الالزمة لعملية التحول الديمقراطي في المجتمع االنتخابات – 5

ة زمنية محددة، لذلك فال تعتبر عملية االنتخابات من أهم أسس النظام الديمقراطي الموجود فعلياً والمطبقة لكل فتر       

يجوز العمل على استبعاد أي فئة من فئات المجتمع من حق الترشيح واالنتخاب ألن ذلك يصبح غير متوافق بل ومنافياً 

، فمن له حق المواطنة له تعبير عن اإلرادة الحقيقية للشعبللمعايير الخاصة بالقوانين السياسية الدولية وعاجزاً أيضاً عن ال

جودوين، مرجع   .ي. جا) ه ودينه وانتماءه الحزبي وفكره السياسي.اب بغض النظر عن أصله وجنسه وعرقخحق االنت

 (11سابق، ص 

كما تعتبر عملية االنتخابات إحدى آليات النظام الديمقراطي األساسية بحيث تعمل على أن تكون إرادة الشعب هي         

 ، على النزاهة والحرية والصدق الية قد قاماألسا  لسلطة الحكم إذا كان ذلك المبدأ واآل

                                                 
 :(  ( Proceisالصيرورة:  ) * (

هي: ))تغيير منظم متالحق لظاهرة ما، وتحولها إلى ظاهرة أخرى((، )المصدر: برهان غليون وسمير أمين، حوارات         

م ، ص  1111كر المعاصر، الطبعة الثانية، ثقافة العولمة وعولمة الثقافة، دمشق وبيروت: دار الفكر ودار الف –لقرن جديد 

131.) 
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لما نص عليه العديد من مواد  تخابات بالحكومة الشعبية استنادحيث توصف الحكومة القائمة على النظام الديمقراطي واالن

بالتعددية ن المطالب المتعلقة كما أ المواثيق المختلفة عالمياً من الميثاق اإلفريقي فالميثاق األمريكي واألوروبي وغيره.

كما أن ( 39  - 31جودوين، مرجع سابق، ص ص   .جاي. ) وسعة األفق والتسامح هي أسا  أي مجتمع ديمقراطي،

إرادة الشعب هي أسا  سلطة الحكومة الموجودة ال سيما عندما تأتي تلك اإلرادة بطريقة انتخابات دورية صادقة قائمة 

نتخابية هي التي تعمل على تحديد إرادة ذلك الشعب فعن طريق االنتخابات على المساواة للناخبين، وذلك ألن العملية اال

كما أن االنتخابات الجارية كل فترة زمنية في ظل النظام  يكون هناك فرصة متساوية لكل المواطنين في طرح آرائهم.

كما أن الديمقراطية  ديمقراطية المشاركة لدى الجميع. السياسي الديمقراطي هي جزء من عملية أكبر تهدف إلى ضمان

ونوعه وحكم القانون أمران جوهريان  مل السياسي للجميع مهما كان حجمهالتعددية القائمة على اسا  حرية الفكر والعو

ن لكل دولة الحرية في تطبيق نظام كما أ لضمان احترام كل حقوق اإلنسان والحريات األساسية في المجتمع والدولة.

فقاً لحق سيادة كل وال سيما إذا كانت مطبقة للديمقراطية بصورة صحيحة بما يتالءم وشعبها و انتخابي مثلما تراه مناسباً 

جاي. ) دولة وشعبها ما دام ذلك يعمل على تطوير األنظمة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية لكل دولة ومجتمع،

إدارة االنتخابات على المركزية والثقة في النظام لذلك فال بد من قيام ( 14  - 11  . جودوين، مرجع سابق، ص ص 

وذلك بحاجة إلى الوعي المتطور من جميع األطراف مع تقدم وتحديث النظام نحو األفضل حتى يحصل التشرب الثقافي 

ا  على ذلك وعلى أس ذ القرارات والتطبيقات لها بناءً الفعلي الصحيح. كما أن ذلك بحاجة إلى الشفافية والوضوح في اتخا

 ،الفعلي القانون الديمقراطي

جودوين، مرجع سابق، ص ص  جاي.   .) مع عدم التنافي وعدم التحيز في العملية االنتخابية واتخاذ القرارات أيضاً، 

 . اسية العاملة والحكومة القائمة على العملية االنتخابية الديمقراطيةوذلك لقرب األحزاب السي( 41 – 47

االنتخابات للعمل ب او الهيئة الخاصة جنةالستقاللية من قبل القائمين على الليلزم ا "ق االنتخابيالتطبي"إن ذلك         

بواسطة تعيين ممثلين عن كل حزب  مستقلين "غير مرئيين" أو التوازنعلى عدم التحيز مت مثالً ذلك بتعيين أنا  

يقوم الشعب بانتخابه لذلك يجب أن تعمل  اممسياسي أو طرف آخر وااللتزام بالشفافية والوضوح من قبل ما يأتي 

 (71 – 49جودوين، مرجع سابق، ص ص   .جاي. ) اللجنة القائمة على االنتخابات في مختلف المستويات منها:

 المستوى القومي. –أ 

  مستوى الكوته. –ب 

  االنتخابية.مستوى الدائرة  –ج 

  االقتراع.مستوى مواقع  –د 

 

 ات: أسس عملية االنتخاب -  6

 يجب أن تقوم العملية االنتخابية على العديد من األسس من أهمها:       
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 باإلضافة إلى الشفافية على المستويين األساسيين وهما: ،التدخل غير الحكومي - 4

عدم تدخل الحكومة ووضوح رؤيتها وأهدافها المتمثلة بعدم التحيز  على أسا المستوى الوطني: القائم  –أ   

  واالستقامة.

  .القتراع: المتمثلة بسرية كل ناخبمستوى دائرة ا –ب   

 . العمل على ترسيخ عملية الحوار - 1

جهاز دائم مخول بسلطة العمل لإلعداد والتنظيم والتسيير لعملية االنتخابات الوطنية وجعلها "أو هيئة جنة إعداد ل - 3

 . "االنتخابات

 يلي:  االنتخابات الوطنية فهي ما أو هيئة ن القيام بها من قبل لجنةأما ما يتعلق بالواجبات األساسية التي ال بد م – 1

 .  أن يكون متضمناً لكافة ما يلزمأن تسير وفقاً لقانون انتخابي موضوع مسبقاً وال بد إال -أ              

 . عمليات اإلعداد لالنتخابات العمل على تنظيم -ب              

 . ير عملية االنتخابات بصورة صحيحةيالعمل على تس -ج             

 . صة بالدوائر االنتخابية المختلفةالعمل على تعيين اللجان الخا -د              

قريبة  االنتخابات في أية دائرة انتخابية كانتأو هيئات على أي شكاوى صادرة عن لجان  واالطالعالمتابعة  -هـ             

 . أو  بعيدة أو ألي سبب آخر

 . وائم مع ضرورة العمل على تحديثهاالعمل على تسجيل قوائم الجمهور للناخبين ضمن ق -و              

 . العمل على تسجيل قوائم المرشحين -ز              

تحديد الدوائر االنتخابية وتجهيزها بما يلزم مع ضرورة العمل على وضع أسماء الناخبين والمرشحين ضمن  -ح             

 . عليها الجميع من دون حرج أو سريةنشر مسبقاً ليطلع وائم ت  ق

 لمفص العمل على فرز النتائج وإقرار نتائج االنتخابات علناً والمصادقة عليها مع اإلشارة إلى تقديم تقرير -ك              

 . ي النهايةعن سير العملية االنتخابية ف

جاي.   . ) " أمام الجميع.ومصداقيتهاأو الهيئات تعزيز استقاللية اللجان " من الواجب أيضاً العمل على -ل              

 (71  - 71مرجع سابق، ص ص  جودوين،

 

 صفات النظام االنتخابي:   -  7

 يلي:   إن سير عملية االنتخابات القائمة على أسا  ديمقراطي تتطلب ما    

 . إعداد قائمة المرشحين والناخبين -4

 . ختلف فئاتهم وشرائحهم االجتماعيةليكون شامالً لكافة فئات المواطنين بم )االنتخاب( تنظيم ذلك الحق -1
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قيام االنتخابات على النزاهة وعدم الغش سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، المتمثل ذلك بإساءة استخدام الحق  -3

 .  السياسية االنتخابي من قبل بعض األفراد والحكومات واألحزاب

 بول النظام االنتخابي من قبل الجميع على نطاق واسع على اعتبار أنه:ق -1

 . من الوسائل المهمة والموثوق بها وسيلة –أ        

 .والصراعات قائماً على الشرعية في توضيحه للمرشحين والناخبين بطريقة صادقة ودقيقة بعيداً عن المنازعات –ب 

 (11جاي.   . جودوين، مرجع سابق، ص )

أربع سنوات ومنها فمنها لها  ختالف الدساتير الموضوعة لكل دولةبمدة الرئاسة في الدولة فتختلف بإأما فيما يتعلق       

، بيخالد الع. )في العالم دساتير للجمهوريات والدول األخرىالوقد تختلف في بعض  ،ست سنوات ومنها سبع سنوات

ح المواطنين على نحو متزامن على تحديد األهداف العامة للسياسة كما أن القرارات االنتخابية تمن (411م، ص  4994

ألنه ال يمكن أن تستمر طريقة  ،السائدة ووضع الحدود المناسبة حول الوسائل المستخدمة ذات القبول الجماعي في المجتمع

خذ بعين االعتبار حالة الديمقراطية على حسب طريقة المجالس الشعبية مثلما كان عليه الحال في أثينا القديمة مع األ

 ".االنفتاح الديمقراطي الحر المتاحة للمواطنين في مدى تأثيرهم على متخذي السياسات المتمثلة "بمصدر السلطات

 (111ص  ،م 4991دال، أ. روبرت. )

 

 متطلبات العملية االنتخابية: -  8

بوصفها عملية أساسية في النظام الديمقراطي، لذلك  تاالنتخاباهنالك العديد من المتطلبات الرئيسية الالزمة لعملية        

وجود فيتطلب االنتقال االنتخابي بالتحويل من نظام الحزب السياسي الواحد إلى نظام األحزاب السياسية المتعددة إلى 

 عاملين هامين هما:   

 . سبة لتلك اللعبة السياسيةوجود ساحة منا – 4

دها والعاملين فيها عن شؤون الحزب السياسي الحاكم وأن كانت صعوبة في ذلك الفصل الكامل بين الحكومة وموار – 1

  م4991لعربية مؤخراً مثل )فلسطين ا لة انتقال مثلما حدث في بعض النظم السياسيةخاصة لدى الدول التي تمر بمرح

 (94رجع سابق، ص جاي.   . جودوين، م. )( وما حدث نتيجة لذلك من مشاكل بين األحزاب السياسية فيهام1114و

 

  في النظام الديمقراطي: اتوالواجبة لضمان وسالمة وصحة عملية االنتخاب الالزمةالطرق  - 9

عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد يلي: ) ماة لضمان صحة وسالمة االنتخابات بتتمثل القيم الالزمة والواجب      

 (431 – 431الوهاب، مرجع سابق، ص ص 

 ) * (. السري، أمام جميع هيئة الناخبين ) * ( يتتقرير مبدأ التصو -أ

                                                 
  Voteالتصويت:  ) * (
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  ) * ( .حياد الحكومة وعدم تدخلها في االنتخابات -ب

 . رقابة القضاء على صحة االنتخابات -ت

عاصم أحمد ) ،اداريهحكومية أو  هي أسا  القانون وليس بأداة أداة تقسيم وتحديد الدوائر االنتخابية في الدولةكما أن 

حيث يعتبر القانون هو األداة األساسية الالزمة للنظام  (431بد الوهاب، مرجع سابق، ص عجيله ومحمد رفعت ع

تام عن جمهور الناخبين  استقاللدور البرلمان في  يتوقف دور الشعب ليبدوالديمقراطي وآلياته، فعند انتخاب البرلمان 

من  االنتخابكما يعتبر  (414عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص . )في المجتمع

المطبقة والساعية وخاصةً الدول الرئيس والمجلس النيابي في كافة الدول في العالم  اختيارالطرق الحديثة حالياً في 

ومن أهم الطرق المستعملة في وضع الرئيس والقائمين على دور رئاسة المجلس النيابي  .لتطبيق النظام الديمقراطي

تعاقبة في مختلف  دول العالم هي:    الم 

 .  Genetics  :الوراثة .4

 .  Election  :االنتخاب  .1

 .  Selection  :االختيار  .3

 (199ص بطر  بطر  غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ) Appointment  :التعيين  .1

ة الحاكمة المتمثلة هو األسلوب الديمقراطي الوحيد الذي يعطي الحق في التناوب على السلط االنتخابلقد ظهر أن        

بالقائمين على الحكومة في النظام السياسي المطبق للديمقراطية وأن لزم في بعض األحيان خاصةً في بعض الظروف 

الطارئة اللجوء الى بعض األساليب األخرى المناسبة ومتطلبات المرحلة الموجودة في ذلك الوقت وحسب الحالة الموجود 

 ك الطرق الالزمة لذلك ومن أهمها هي: بها النظام الحاكم ومن بين تل

 . االختيار .4

  . التعيين .1

                                                                                                                                                             

هو وسيلة للمواطنين من خالله يتم التعبير عن رأيهم وتطلعاتهم المشروعة وما يرونه من أخطاء ويتعرضون له من عقبات      

ربي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ومصاعب. )المصدر: إسماعيل صبري عبد هللا، الفاظ ومعان الديمقراطية، القاهرة: الع

 (.11م، ص  1111
هيئة الناخبين هي: ))أي األفراد الذين يتمتعون بحق اإلنتخاب((. )المصدر: عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب،  ) * (

وهذا الذي يتحقق مع  (. ))فكلما كبرت وأتسعت القاعدة االنتخابية كلما أقتربنا من الديمقراطية المثلى13مرجع سابق، ص 

(. حتى تتم عملية 433االنتخاب المباشر((. )المصدر: عاصم أحمد عجيله ومحمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 

جان توشار . )المصدر: فالشعب مشاركاً بالسياسة وليس متولياً لها بطريقة مباشرةالتناوب المستمرة على تسلم مقاليد السلطة، 

الفكر السياسي، ترجمة علي مقلد، بيروت: الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة االولى،  وآخرون .... ، تاريخ

أما جون ستيوارت ميل يحبذ أن يكون الناخب على قدر من التعليم بعد أن تكون الدولة قد عملت على (. 131م، ص  4914

ر  بطر  غالي ومحمود خيري عيسى، المدخل في علم . )المصدر: بطتوفير ذلك القدر والتوسع في التعليم بشكل عام

 (.191ص م،  4991السياسة، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، الطبعة التاسعة، 
اإلنتخابات = اإلنتخاب وهو: ))أسلوب إختيار المجلس النيابي الممثل لسيادة الشعب((. )المصدر: عاصم أحمد عجيله  ) * (

 (. 414سابق، ص  ومحمد رفعت عبد الوهاب، مرجع
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في وجهة نظر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أن االنتخابات النيابية الحرة والتعددية الحزبية  ذلك كما كان    

وهذا وفقاً (  14ابق، ص علي الكواري، مرجع س، )تؤدي الى تكريس التبعية بسبب هيمنة العامل المادي المؤثر في الحياة

 في تفسيرها للنظام الديمقراطي الليبرالي الغربي.  االشتراكيةللنظرية 

 

 سير عملية االنتخابات:   - 22

لقد ظهر أنه أثناء فترة االنتخابات في األنظمة الديمقراطية ال بد من توافر الحرية الكاملة للتنقل االجتماعي والتجمع      

المتبادل من مختلف األطراف والتمتع باألمن للكل وممارسة أنشطة األحزاب السياسية في أطار والتعبير واالحترام 

 Impartialityالتحيز القانون، إضافة إلى الحرية باالنتخاب وصيانة سرية االنتخاب وصيانة عملية االنتخابات وعدم 

 (419جودوين، مرجع سابق، ص   .جاي. . ) Distortionوالتحريف 

للديمقراطية القائمة على التعددية االولى شكل الخطوة القوية ا أن نتائج االنتخابات تعكس تعبير إرادة الشعب وت  كم      

ن السلوك السلمي لذلك فإن الديمقراطية تعمل على تأمي (441جودوين، مرجع سابق، ص   .جاي. ) الحزبية،

التقبل الجماهيري والحزبي لها بعيداً عن العنف، خاصةً  فهي بحاجة لوقت وتطبيق لعدة مرات حتى يتم لالنتخابات، لهذا

 إلى حالة من السالم، االت االنتقال من الحرب والثورةفي ح

وسلوك  من معيشتهم ياة الجماهير وأصبح جزءً ألن سلوك الثورة يكون قد أخذ طابعاً ذاتياً واجتماعياً وثقافياً ونفسياً لح 

مقبول على نطاق واسع في هذا وصول إلى وسائل اإلعالم على قدم المساواة اليومية، أضافة إلى مبدأ الو حياتهم

جودوين، مرجع سابق، ص   .جاي. ) الديمقراطيات المستقرة في دول العالم خاصةً من المتنافسين أثناء فترة االنتخابات.

414) 

 له وقتما يريد،ة سيادته لمن أعطاها سترجاع ممارسيعطي للشعب الحق في ا في المجتمع إن فكر النظام الديمقراطي       

فمنه يظهر وضوح مفهوم السيادة السياسية الشعبية المخفية بمعنى الغير ظاهرة (  431خالد العبي، مرجع سابق، ص )

ن على النوع الثاني من بصورة اتخاذها لقرارات تخص الشعب ألن اختفاءها كفل لها بإعطاء القرارات من قبل القائمي

" ومع ذلك فتظهر في أوقات قليلة وتختفي في أوقات كبيرة وغير مباشرةً بمعنى ال بالسيادة القانونيةتمثلة المالسيادة "

تتمثل بالقائمين على الحكم "في السيادة  االنتخابات والتيتصدر عنها قرارات ألنها فوضت أقلية حاكمة عنها بواسطة 

 بة على رأسها. القانونية" في داخل الدولة المتمثلين بالحكومة والنخ

 

 األهداف من النظام الديمقراطي:   –  22

تهدف الدول والشعوب من المحاوالت العديدة التي تقوم بها في إطار النظام الحاكم من أجل تحسين النظام السياسي        

ة للشعب من خالل تحقيق في التطبيق والتحول الديمقراطي والرغبة المتبادلة في التطبيق لهذا النظام القائم على حق السياد

 يلي: العديد من األهداف األساسية الالزمة له بشكل كبير لتطبيق ذلك النظام ومن هذه األهداف ما
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 . قافة الجماهير أو المساواة بينهمالعمل على تضييق الفجوة بين ثقافة النخبة وث .4

دوره دون تدخل من م كل منهما ببعمل كل منهما على حدا مع قياوذلك ، فصل بين السلطات األساسية الثالثال .1

الى إعطاء الحرية لوجود السلطة الرابعة في النظام الديمقراطي وهي سلطة الرأي العام  باإلضافة، السلطات األخرى

في النظام الديمقراطي الحر القائم على التطور للفكر الليبرالي الحر في كافة  عتبر بمثابة السلطة غير الحكوميةوالتي ت  

  المجاالت.

 . اسية الشعبية والسيادة القانونيةالفصل بين السيادة السي .3

 . ق مبدأ التعددية في شتى المجاالتتحقي .1

 . واالنفتاحالقائمة على أسا  التحرر  المبادئالعمل على تحقيق العديد من  .1

 . ي داخل الدولة والحكومة والمجتمعوليس الخالف ف االختالفوجود  .4

 

 : السياسية الديمقراطية والممارسة  –  20

مثالياً بل كان  ، ولم يكن روسوظام الديمقراطي كما يعتبره البعضرسى قواعد النأروسو بأنه قد  جان جاك يعتبر       

، كما ان النظام الديمقراطي الذي جاء به روسو لم يقل انه قابل للتطبيق في كل المجتمعات وفي كل واقعياً في طرحه

وتمهيد ألسس  طويل فهذا يعني ان الديمقراطية بحاجة الى وقت (449ص ، م4914، سيف الدولهعصمت ) االوقات،

اطية بأنه ال بقاء يعتبر جان جاك روسو فيما يتعلق بالديمقرف لذلكمكانياً وزمانياً، خاصة بها تقوم على تشكيلها تدريجياً 

  (444، ص عصمت سيف الدوله، مرجع سابق. )للحرية بدونها

يفقد حريته  جان جاك روسو جزء من حرية المجتمع والفرد طاقة من طاقات المجتمع واالنسان عند حرية الفردإن         

 "، لذلكمقدرة فعلية على تحقيق االرادة"بمجرد التبعية لغيره عندها تنقص طاقة المجتمع كله، والحرية عنده أيضاً هي 

 (13، ص ، د. ت)لسلي ليبسون ه وهما:فيعتبر بوجود سببان لكل فرد حر وال بد من ان يجتمعان عند انتاج

 . و االرادة التي تكون محددة للفعلوه سبب معنويالسبب االول:  – 4

 . يتمثل في القدرة على التنفيذو سبب ماديالسبب الثاني: وهو  – 1

تمثلة بالنظام الديمقراطي الفعلي و وهي النتيجة - 3 بالحرية الليبرالية التي وصلت اليها البشرية بعد معاناة االكتفاء الم 

 طوال قرنين زمنيين سابقين. 

هي وقوف الجميع امام نفس القانون وهو القانون الواحد إضافة إلى فكره عن الحرية  بالمساواةكما يقصد روسو         

فهذا يعتبر الجوهر   ( 447 ، ص عصمت سيف الدوله، مرجع سابق، )الدرجةبمعنى سيادة القانون على الجميع بنفس 

فالدولة يجب عليها أن تعمل على تنظيم هذا البناء المجتمعي عند  لذلكوالساسي للديمقراطية عند جان جاك روسو، ا

على في النظام الديمقراطي الفعلي في الدولة مؤسسات الحكم بذلك فتعمل  النظري والعملي، في جدول السياسة التقاءها

 ، لتدخل في شؤون الغيرتجاوز أو االم الحفاظ على عملها الخاص بها مع عد
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الضرورة في التغيير وإلى التطور والى التحديث  وان كان بحاجة الى استخدامهحتم كيفية معرفة النظام هي التي ت  كما أن 

 Of Necessity For Change And Evolution And Modernization To Be بشكل مستمراً  ودائماً 

Constant And Always ، منافياً للديمقراطية  اعتبارهعض أن تكون القوانين إلزامية وهذا ال يمكن فقد يشترط عند الب

إلزامي للجميع والعمل على التوسع في التعليم في مختلف المراحل االخرى ي المرحلة األساسية التعليم فاعتبار مثل 

ن كانت ذلك التعليم إرسة الفعلية لللقيم الديمقراطية ولكن تكمن االهمية في المما اً فهذا ليس منافي ،االمية محو وممارسة

 . م التحول الديمقراطي وتساهم به أم التشجع على دع

ال تتحقق إال في ظل قضاء نزيه وعادل على اعتبار أن ذلك  حقوق االنسان العائدة على المواطن وكرامته احترامإن         

ة في تطبيقه للنظام السياسي "وفقاً لمنهج مجتمع المهمال يتجزأ من مقومات اللدولة الديمقراطية القوية وجزًء من اركان ا

 ، وبغير ذلك تسود الفوضى" ديمقراطي فعلي

فالمهم هو عدم التفرد في التطبيق بل المساواة بين الجميع باعتباره حق لهم  ( 111 م، ص1111، السوسوة أمة العليم)

استغالل سيء أو خلل يكون  ذلك يمقراطي الفعلي"، بحيث "التشويه في التطبيق للنظام الدذا تم إال  إوليس مفروض عليهم 

 بمعنى أن تحل جماعة محل أخرى فهي ،بداية لتشويه المشروع المطلوب الوصول اليه هذهوتصبح ، للخيار الديمقراطي

تغير الجماعة  في هو الذي حصلفهذا فقط،  جديد  نظام تسلطي شموليب أتتلم تأتي بمشروع ديمقراطي ولكنها  بذلك

لوصول الى النجاح في تطبيق النظام الضرورية الالزمة ل باألسبابالحاكمة فقط دون أية وعي في واجباتها ودون االخذ 

لذلك وهو تولي جماعة معينة "ذات حزب معين" للحكم،  ،الجزء من الكل وليس العكس هأن اعتبارالديمقراطي على 

ها المختلفة من سياسية لكل الصحيح لهذا النظام من خالل وجود أشكافالديمقراطية القائمة على االستقرار السياسي هي الش

وليس  راطيمقوالتعددية الحزبية السياسية وحرية التعبير عن الرأي والمجتمع الدي، واقتصادية وتوعوية وثقافية اجتماعيةو

تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ  والعدالة االجتماعية ومعرفة وتحديد الحرية  وضرورة الوعي قبل التطبيق، المجتمع االبوي

، فهذه العوامل كلها تحدد بل وتعمل على إرساء قواعد المشاركة في االنتخابات والترشيحو في الراي والتسامح والحرية

  . بمختلف فئاته الحاكمة والمحكومة النظام الديمقراطي الفعلي في المجتمع

ال رئيس جديد  بانتخابفتغيير الرئيس مثالً  للديمقراطية لمهمةافي أنظمة الحكم تعتبر من االسس  االستمراريةن إ       

ولكن ببرامج جديده لرئيس جديد يتم ، االستمرارنما يعني االستمرار وإيعني انعدام  حتم وقوف عمل النظام الحاكم والي  

على  كل الحرص تحرص ةالديمقراطي ةالسياسي فاألنظمة ،المطروحانتخابه من قبل الشعب وفقاً لبرنامجه السياسي 

الظروف  مختلف مع طبيعة، الديمقراطي ، فهذا يعني مرونة وتطور وحيوية وديمومة القرار السياسياالستمرارية

من اختيار الناخبين لتلك  بالشرعيةهو مطلب جماهيري يستند أخذه  الموجودة الرئاسةن التغيير في كما أالموجودة. 

يتم اختياره مرة  متيار وفقاً للبرنامج السياسي المطروح والتعهد بتنفيذه واال لويأتي هذا االخ، التي يختارونها ةالشخصي

فهذه الحكمة من التغيير للقائمين على الحكم كل فترة زمنية  ،السياسي المطروح في عدم تطبيقه لبرنامجه أخفق إذااخرى 

  .ال تتجاوز بضعة سنوات
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ومستمرة في  ةً تبقى قائم ةالديمقراطي ةعمل المؤسسات المتعلقة بالدولفي  ةكما ال بد من االشارة هنا الى أن االستمراري

وذلك بعد ان تنتهي محدودية بقائه على هذا المركز الخاص  ،الدولةعملها حتى عندما يتم تغيير الرئيس القائم على حكم 

بما  ةالديمقراطي ةب على ان الدولعلى الصعيد الداخلي والخارجي لم تنقطع لهذا السب ةفي الدول ةالسياس ستمرارإف، بالدولة

وليس  ةفيجب عليها ان تحرص على جعل والء هؤالء الموظفين للدول ، لذلكتحويه من الكثير من الموظفين في مؤسساتها

حتى عندما  ةوذلك حفاظاً على االستمراري ةحزبياً سياسياً فقط فيما يتعلق بعملهم داخل هذه المؤسسات الرسمية للدول والءً 

، وذلك قاً لنظام االنتخابات الدوريوفة في الدول ةأو المجالس التشريعي ةوأعضاء المجالس النيابي ةغيير الرئيس للدوليتم ت

حتى ال تسود الفوضى أثناء مرحلة االنتقال في تولي مقاليد السلطة السياسية المتمثلة بالنظام الحاكم بين فئات أو أحزاب 

 سياسية مختلفة تعمل في المجتمع.

 ةير الرئيس قد يتم احياناً بحكم عدم قدرته على القيام بما يجب أن يكون أو عدم قدرته على المواجهة الصحيحين تغما أك 

الى العمل على اختيار من خالل السيادة السياسية المتمثلة بالسيادة الشعبية  فيلجأ عندها الشعب ةلمتغيرات العصر الجديد

من قبل  ةالقابلة للتغيير والمواجه الجذريةقدرة على استيعاب وهضم المتغيرات رئيس جديد أو نواب جدد يرى فيهم ال

، وذلك تطبيقاً لوجود النظام الديمقراطي قاً لما يراه ويعرفه عنهم من قبلمسؤولين جدد يضع الشعب ثقته بهم وف

 ةالديمقراطي الحاكم والمتمثل بالسيادن التغيير في المسؤولين والقائمين على النظام كما أ. ةالسابق الفترةمن  واستمراريته

الى ان ذلك التغيير في تلك القرارات  باإلضافة "،االكثر للمعنى ةبالصور"يتعلق بمصدر القرار السياسي  ةالقانوني

فهذا يوجه ويوضح أهمية االستمرارية في حالة التغيير  ،يعتبر من اهم ما يتعلق بطبيعة النظام الديمقراطي نفسه ةالسياسي

م، 4911، يةالمملكة المغرب -ندوات أكاديمية ) لكل فترة زمنية خاصةً في ظل المتغيرات الحاصلة في المجتمع، رئاسيال

خير في اصدار أكثر مما يكون م   سيرّ إذاً فال بد من المالحظ ان الحاكم في الكثير من األحيان هو م  (  14   - 77ص ص 

كالمتغيرات  ةمنها والسياسي ةاالساسي المتغيرات واالحداث يه المتغيرات وخاصةً علمن االحكام وذلك وفقاً لما تمليه العديد 

والمؤثرات  ةايضاً المتمثلة بالعالقات الدولي ةوالمتغيرات الدولي ،ة ... الخواالقتصادي ةواالجتماعي ةمنها السياسي ةالمحلي

استخدام عن نطاق  ةها نتيجة لسياسة دولة خارجوالتي يكون مالمح تغيرات ة اإلقليميةفي المنطق ةواالقتصادي ةالسياسي

المحكومة بالدول الكبرى وخاصةً الدول العملية خاصةً في ظل العديد من المتغيرات النظرية والحكام في بعض االحيان، 

 . الجديدة لمةبالعوعالمياً وفقاً للنظام العالمي الجديد المتمثل بالسيطرة ذات القطب الواحد أو ما بات ي طلق عليه  المسيطرة

 فالرئاسة"ذلك النظام"،  بها هفي ظل تطبيق النظام الديمقراطي يفوق ما يؤثر ةبالقرارات الحزبي الرئاسةن تأثر إ        

، من الدعم لغالبية الشعب لها النهايةوفقاً لذلك تقوم على انها تستمد قوتها من الدعم الحزبي السياسي لها المتمثل في 

هذا طبعاً في التطبيق الصحيح للنظام الديمقراطي وليس كما (  111، ص المملكة المغربية، مرجع سابق ندوات اكاديمية ـ)

تعمل على  ةفالديمقراطيفي تناولها له، وتشويه التطبيق الديمقراطي  العربيةومنها الدول هو الحال في دول العالم الثالث 

السياسية الحاكمة بعيداً عن العنف والقسر وذلك وفقاً لكون  ةالسلطفتح الباب االوسع للتغيير وهو باب التغيير أو تداول 

 ، بل اصبح يوجد لها صدى واسع ةالمعيش ألنماطلم تقتصر على كونها فلسفة ومعتقد واحد  ةالديمقراطي
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لجمهور عتبر بمثابة دليل على سيادتها وسعي ات   ةحضاري ةوتقوم على قيم أو معايير انساني أيضاً  وتحتوي في مضامينها

الراهنة في الدول  لألوضاعتبعاً  والعدالة االجتماعية وغيرها ...، بين الجنسين والمساواة ةالى بلوغها مثل الحري

كما ويظهر فيما يتعلق بموضوع النظام الديمقراطي أنه بات الزماً لجميع الدول . ا أيضاً وحقوق االنسان فيه والمجتمعات

بين الشعب  العالقةأصبحت عامالً اساسياً من العوامل التي تحدد  الديمقراطيةلحاكمة بأن والمجتمعات لذلك ف تعتبر السلطة ا

وهي سيادة  السياسية بالسيادةالمتمثل  Political Thought كما ان الفكر السياسي ،أي بين الحاكم والمحكوم السلطةوهذه 

 ،الشعب

يعمل على صياغة العديد من المضامين  الحكومةي سيادة وه هالقانوني بالسيادةوالتشريع القانوني الوضعي المتمثل  

مرجع احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين، ) .ليات لتطبيقهاآ واعتماد للديمقراطية واالقتصادية واالجتماعية السياسية

 (443 – 441ص ، ص سابق

حتى في الدول األم له وهي  ألخرىة كما أنه ال بد من االشارة هنا الى أن نظام الحكم الديمقراطي يتغير من دول        

تأثر منيفيأتي ذلك بسبب تأث ة،الدول االوروبي فيتأثر بتلك  ،هابفي كل دولة يوجد  الموجودةالعوامل  ر ذلك النظام الم 

وعامل  ةالتاريخي التجربةأو  الضرورةعامل  ، فمثالً في كل دولة من بين تلك الدول ةلتلك العوامل الموجود ةالخصوصي

وتدافعها  ةالى وجود القوى االجتماعيو ،ةالتقدم لدول عديدالزمان ايضاً المختلف فيما يتعلق ب وعاملن الجغرافي المكا

 ويمر بكل مجتمع دون غيرة بحكم ما مر ةالمتعلقة الى عوامل الخصوصي باإلضافة ،بشكل مختلف في كل دولة على حدا

فهذه العوامل بمجملها تؤدي الى التغيير  ( 413، ص بية، مرجع سابقندوات اكاديمية ـ المملكة المغر) ، به ذلك المجتمع

 فراده.تمع من متغيرات وظروف خاصه به وبأالمج يواجهفي النظام الديمقراطي وفقاً لما 

ن التوازن البارز والذي ال بد من وضعه من قبل الدستور الخاص بالدولة والذي يعمل بدوره على تحديد إ       

ال بد من ان في النظام الحكومي الديمقراطي  ةمن السلطات الثالث ةلكل سلط لنظام السياسي الديمقراطيفي ا االختصاص

 ةالموجود ةمع االخذ بعين االعتبار الحال، ةبكل سلط ةذلك الدستور على اصدار القرارات الخاص وقدرة يوضح مدى سلطة

خصوصية مصدر القرار السياسي وعدم تعدد  عنذلك للبحث نظام ديمقراطي و من قواعد اية للدولة والمجتمع، فهذه قاعد

وعدم األخالل  واالزدواجيةنفس المصدر الواحد ليبعد النظام عن التناقض  منووحدانية القرار السياسي  صدورهاماكن 

ما بشكل بينه ةلذا فيجب ان يكون الفصل بين السلطات بشكل متوازن مع عدم نفي العالق، السليم للعمل السياسي باألداء

، ة الموجودةالديمقراطي األنظمة الستمرار ةكل منهما على اعتبار أن ذلك من العوامل المهمبين كامل وانما بشكل تعاوني 

لتأثير على أي من السلطات ضافةً لرغبة القائمين عليها في اإ  ( 71، ص ندوات اكاديمية ـ المملكة المغربية، مرجع سابق)

مسبقاً في هذه  ةت واضح في معناه والتعاون بين السلطات ايضاً واضحاً فيما يتم طرح، فالفصل بين السلطااألخرى

تقوم على اصدار االحكام وفقاً لما يتم  ةالقضائي ةتنفذ وال يجوز لها أن تقوم بالقضاء، والسلط ةالتنفيذية فالسلط ة،الدراس

والعمل البرلماني  ةالتشريعي ةفي شؤون السلط ةضائيالقة مع عدم التدخل من قبل السلط ةالتشريعي ةمن قبل السلط ةتشريع

 الحكومي، 
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باألخرى  ةعليهما وهي عدم التدخل من قبل أي سلطالقائمة فالتعاون والفصل بين اعمال السلطات واضحاً بالصورتين 

شكالها حتى بكافة أ ةلخدمة المصالح الوطني ةعام ةما يقع على عاتقها من مهمات دستوري ةوالعمل على تنفيذ كل سلط

، ووفقاً لما يقوم عليه من تغيير في كل ةيتسنى للجميع أن يرى التطبيق السليم والفعال للنظام الديمقراطي بصورته المطلوب

كما تم تصنيفها في هذا البحث ة بالنوع الثاني من السياد ةالعليا المتمثل السيادةمن ال يلتزم بمركزه الحكومي والبرلماني في 

 القائمة على أعمال الحكام وحاشيتهم.  ةلقانونيا ةوهي السياد

وفقاً لما يتعلق بالفصل بين سلطاته  ةالصحيح ةعلى صورت استمراريتهن من عوامل النجاح للنظام الديمقراطي في إ        

ن ، مع العمل على قيام كل مةأو محدود ةوفقاً الختصاصها سواء كانت واسع ةفيقتضي ذلك أن تقوم كل سلط ةالثالث

، لذلك فالنظام الديمقراطي الذي يكفل لتطبيق أهدافها ةللطرق الصحيح واختيارهافي القيام بعملها  ةبالحري ةالسلطات الثالث

في عملها مع العمل على  ةيعمل على قيام كل سلطه بالحري السياسية ةوهو السياد ةللنوع االول من السياد ةالشعبي المراقبة

والتنسيق  واالستمرارالى وجود التعاون والتوازن  باإلضافة، هذا على غيرها ةلطعدم محاولة ترجيح كفة أية س

واالستقرار والعدل ليظهر ذلك في المضمون الفعلي لكل سلطة منها واالتصال والتواصل بمعنى كيفية تعامل كل منهما مع 

باإلضافة الى ، هذا الى الواقع العمليمنها  ةكما أنه ال بد من تحويل المعنى النظري المجرد في كل سلط ،االخرى كنظام

تلك المراكز  استغاللبها وفقاً للقانون وعدم  ةعن طريق القيام بكل منها بأعمالها الخاصعمل كل سلطه منهما وذلك 

 المواطن العادي.  النهايةيدفع ضريبتها في  ةشخصي إلشكاالت

تقن لها اجل القيام بعممن  بعملها كما ال بد من أن تقوم كل سلطه على التميزّ         وفقاً لخصائصها بشكل دقيق وم 

، فال معنى السياسي الديمقراطي الحاكم للنظام مكتملةخريين صورة شكل كل سلطه مع السلطتين األ  بحيث ت  ، الموصوفة بها

 لتالقي والتكاملفهذا معنى التعاون الجاد والتفاعل والتعارف وا األخرى،والقيام بعملها بعيداً عن السلطات  ةلوجود سلط

وال يجوز التفاضل بين  الحكومةبحيث يتم ذلك في نطاق عمل ، ة للنظام السياسي الديمقراطي ككلوالديمومة واالستمراري

بكل واحدة من  ةالسلطات على اعتبار أن كل عمل منها يختلف فيما يأتي به عن عمل األخرى بحكم الصالحيات المناط

لمختلف  ةبصورته الشامل الفعلي في سياستها للنظام الديمقراطي ةمطبقحكومة عليها أية  التي تقوم ةالسلطات الثالث هذه

تعمل على عدم التسلط واالنحراف  ةتشريعي ةوال بد من أن يكون ذلك بوجود رقاب ،لها ةالجوانب والعوامل واالبعاد المتباين

في تنفيذ القرارات مع عدم الغاء  الصحيحة ةلثاقبوفقاً للرؤية ا لالختيارمن أي طرف ضمن ما يوجد من السعة الكاملة 

فال يجوز النظر الى محدودية وتحجيم  لذلك   ( 79، ص ندوات اكاديمية ـ المملكة المغربية، مرجع سابق) ة،حرية الحرك

ع في امل للمجتمنما السلطات الثالث هي تشكل في مضمون الحكم النظام المتكإو ،األخرى ةبعدم تدخلها بالسلط ةكل سلط

له وظيفة يقوم بها وال يجوز له أن يقوم بغيرها وفقاً لتحديد مهام كل جانب  األبنية هذه، فلكل بناء من حكمه على ما يجري

 من الجوانب المنوط بقيام كل سلطه من تلك السلطات بأعمالها. 

 ور المهمة الواجب تطبيقها في ظلعتبر من األمالسلطات ي   هذهإن تشكيل اطار الحكم الواقع في ضمنه كل واحدة من       

 يكون لها اطار خاص بها في ظل اإلطار الحكومي الشامل، ال بد من أنوجود النظام الديمقراطي الصحيح، و

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونألبحالمجلة األكاديمية ل

 
 

 

 
 

   www.ajrsp.com                                                                                                               354  

ISSN: 2706-6495 

 

 ةوعندها يأتي اطار ومهام السلط، نما عليها الوقوف عندهإهذا االطار الخاص بها ولال يجوز من كل سلطه تجاوزها و 

في  التشريعية السلطةعمالها سواء كانت أكل منهم في  تقتديهحدة من تلك السلطات على حسب ما التي تلي كل وا ةالتلقائي

التي يتمثل عملها بالحكم والقضاء  ةالقضائي ةبالدولة والمجتمع، أو السلط ةتشريعها ووضعها للقوانين والدساتير الخاص

 ة،التشريعي وهي السلطة االولى السلطةوفقاً لما تمليه من قواعد تستمدها من 

طار التي تتمتع ن قد أتم الحكم وفقاً للحدود واإل، بعد أن يكوةالقضائي ةالثاني ةفي تنفيذها لقرارات السلط ةالتنفيذي ةوالسلط 

، فالقاضي يحكم بالسجن وفقاً ةالتنفيذي ةالسلطقبل والطلب بالتطبيق له من  واستئنافمن اصدار حكم  ةبه تلك السلط

ناء في داخل مراكز التأهيل واإلصالح وتطبيق غير لقاضي وال المشرع بوضع السجاياً ولكن ال يقوم لتشريع موجود قانون

 ةوهكذا فيما يخص السلط نما جهاز التنفيذ المتمثل باألجهزة األمنية هو المكلف بذلك،وإ ذلك من القرارات الواجب تنفيذها

 ةفهذه الصور ةالقضائي ةالحكم والقضاء وانما تكفل ذلك للسلطفال تقوم ب ةوالعام ةفي اصدار دساتيرها الخاص ةالتشريعي

، فيتم التعامل من ي المطبق بالشكل واالسلوب الصحيحفي ظل وجود النظام الديمقراط ةللتعاون بين السلطات الثالث ةالجلي

لمواطن العادي بنفس على الجميع، على الرئيس والوزير وايع وفقاً للقانون، فالقانون يسير السلطات مع الجم هذهقبل 

ألي طرف كان في حالة  ةالقانوني المساءلةفتتم ولذلك السلطات  هذهالتي يتم التعامل بها من قبل  ةوبنفس الطريق الدرجة

لذلك، هذا في ظل تطبيق النظام السياسي الحاكم للديمقراطية بشكلها الفعلي الصحيح بعيداً عن التسلط  الضرورةوجبت 

 والطرق األخرى.   

 

  : الديمقراطية في ظل الدولة واالحزاب السياسية  -  23

لسلطة اإلقطاعية والتي جاءت لقد ظهر أنه بعد قيام الدولة القومية الموحدة المتمثلة بفترة انتصار البرجوازية على ا       

عندها أخذت  ،ديمقراطيةوذلك بعد أن بدأت في طرح األفكار المتعلقة بالحرية والمساواة وال ول أوروبا في الماضي،في د

التحول وعملية لذلك فإن نشوء األحزاب السياسية جاء مرتبطاً بنمو الديمقراطية  ،األحزاب السياسية البدء في تشكيلها

والكتل االتحادية  تشكل التربة الخصبة لنمو ووجود األحزاب السياسيةبذلك الديمقراطي، حيث أصبحت الديمقراطية 

ك لأنه باإلضافة إلى تشكيل البرلمانات كأسا  لتشكيل األحزاب السياسية، إال أن هنا هنا من الذكر، وال بد المتعلقة بذلك

لسياسية واالقتصادية منها التطورات في المجاالت المختلفة كالمجاالت ا ،عوامل أخرى عالمية ساهمت في تشكيلها

)إبراهيم  ،ا المتمثلة بالحريات العامة والديمقراطية، وذلك بعد أن عملت الثورة الفرنسية على إطالق شعاراتهواالجتماعية

فمنذ عهد لويس الثامن عشر سمحت الحياة السياسية الفرنسية بتشكيل (  439 – 431م، ص ص 4991، مشورب

طبيعة الدولة والحكم وتنظيمه القائم على أسا  صحيح في الم تمثل ب األحزاب السياسية، ولذلك وبما أن النظام السياسي هو

تطبيق وعالقة الدولة بالكنيسة ودور الدولة في العديد من شؤون المجتمع بمختلف الفئات االجتماعية فيه وخاصةً في ال

لذلك فال بد من وجود الديمقراطية  مجال السلوك والتربية واالقتصاد والعالقات بين الطبقات االجتماعية الموجودة،

 ها، ربتشكيالتها الحزبية السياسية وفصل السلطات وغي
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حدث تطور لنشوء األحزاب السياسية قد م ف 4411أما في بريطانيا وتحديداً في عام  سابقاً. وهذا طبعاً كما حدث في فرنسا

العدالة والمساواة  مبادئبسبب وجود بعض األزمات والخالفات السياسية هناك، إضافة إلى انتصار الثورة البلشفية لطرح 

حيث كان لذلك األثر الكبير في نشوء األحزاب السياسية االشتراكية في العديد  ،م 4947وحكم العمال في روسيا في سنة 

  ،لهامن دول العالم والتي وجدت صدى واسعاً 

لدى فئات العمال التي كانت بانتظار من يعمل على فتح الطريق أمامها للمطالبة بحقوقها لتلبية مطالبها وتحقيق خاصةً 

كما أن الظلم الناتج عن االحتالل العثماني بقة من استغالل البرجوازية لها. ا بالفترات الساخاصةً بعد مرورهلها العدالة 

  - 411إبراهيم مشورب، مرجع سابق، ص ص ) ،للبالد العربية كان عامالً مساعداً لنشوء بعض األحزاب السياسية فيها

إضافة  ،آخر لظهور األحزاب السياسية في أوروبا ولقد كان للتغير في البنى المختلفة من اجتماعية واقتصادية أثر( 413

إلى وجود السبب المباشر لنشأة األحزاب السياسية وهو ظهور الطبقات االجتماعية بعد قيام الصراع بين البرجوازية 

التوسع  نكما أ لكية المطلقة آنذاك في مختلف دول أوروبا.الناشئة آنذاك وبين القوى المحافظة الساعية إلى الحفاظ على الم  

في الممارسة الديمقراطية يؤدي إلى مشاركة الجميع مثلما ظهر في مختلف الدول والمجتمعات المطبقة لهذا النظام، وذلك 

بعد أن تنتعش الحياة السياسية في ظل وجود التعددية الحزبية السياسية القائمة على صراع البرامج والتوجهات السياسية 

 411إبراهيم مشورب، مرجع سابق، ص ص ) ع في هذه الحالة يعمل على توليد األفضل،المختلفة على اعتبار أن الصرا

 عتبر الديمقراطية العنصر األساسي في انتشار الحق وفي التواصل واالتصالحيث ت  وليس صراعاً هداماً،  (414  -

Networking And Communication ، ( 449إبراهيم مشورب، مرجع سابق، ص  )خالل وجود  بين الجمهور من

 األحزاب السياسية وغيرها من المؤسسات الديمقراطية.

أحزاب سياسية جوب إنشاء كما أن نشوء األحزاب السياسية ال يكفي لوحدة لوجود نظام ديمقراطي حيث ال بد من و       

مية والقضية االجتماعية يكون بمقدورها الربط الخالق بين القضايا المصيرية المهمة فكرياً وباألخص القضية الوطنية القو

تعددية الحزبية للفهذه دعوة للوعي وليس ( 174م، ص  1114وآخرون ...، عبد العزيز الدوري ) مع القضية الديمقراطية،

 والسياسية فقط.

وجود خلل في نظام سياسي معين ضمن عقيدة سياسية معينة فتنشأ بذلك ن وجود األحزاب السياسية يبرره أ كما      

ولها، ة حالسائدة وضمن أطرها المطروح ) * ( السياسية بدعوى إصالح هذا الخلل ولكن بوسائل العقيدة السياسيةاألحزاب 

كما هو الحال في األنظمة التحررية الرأسمالية الغربية، وغاية هذه األحزاب السياسية هو إصالح الخلل الحادث المزعوم 

مع اإلبقاء على العقيدة وعلى النظام القائم، وهذه األحزاب السياسية هي حسب رؤيتها لذلك بوسائل العقيدة السائدة لديها 

 معارضة اليوم،سلطة األمس إلى بذلك الحاكمة فتتحول  لذلك فتقوم بدعوى المعارضة حتى تصل للسلطة ،إصالحية

                                                 
   Policy  العقيدة السياسة:   ) * (

هي: ))أخذ النا  إلى الصالح وإبعادهم عن الفساد(( أو ))جلب المصلحة ودرء المفسدة((. والسياسة عرفت أيضاً بأنها         

متها والوسائل المستخدمة من ))الغايات التي تسعى السياسة إلى خدو هي: ))فعالً اجتماعياً يشمل التهذيب والتربية واإلصالح((

 ( .111أجل تحقيق هذه الغايات((، )المصدر: عبد العزيز الدوري وآخرون ... ، مرجع سابق، ص 
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وأن هذا الخلل ال يزول ، أن الخلل يكمن في العقيدة نفسها وقد تزعم األحزاب السياسية ،وهكذا ضمن إطار العقيدة نفسها 

وال ي حقق الخير العام لجميع الفئات االجتماعية إال بتبديل العقيدة السياسية نفسها وإلغاء النظام السياسي الحاكم واستبداله 

لذلك فال بد من الذكر أن األحزاب  بنظام جديد منبثق من عقيدة جديدة تماماً كحال األحزاب السياسية وأفكارها الشيوعية،

ياسية لها أنواعاً من حيث هدفها فقد يكون الحزب السياسي إصالحياً هدفه اإلصالح وقد يكون علمانياً وقد يكون ثورياً الس

األمور العامة الم طالب فيها من جميع عطي للدين كعقيدة سياسية كل الدور في وقد تكون أحزاب سياسية دينية وهي التي ت  

 (43 – 41م، ص ص  4997، قوبأحمد حسين يع) قبل ذلك الحزب.

كما أن عمل األحزاب السياسية يقوم على شرعية التدبير السياسي المسئول والمبني على اختيارات تراعي      

من (  117عبد العزيز الدوري وآخرون ... ، مرجع سابق،  ص ، )خصوصيات الذات في صيرورتها التاريخية الظاهرة

 حيث الوجود لنظرية التعددية الحزبية 

التي تتم من خالل التعدد لألحزاب السياسية المختلفة، أما  ) * ( لسياسية والتي تعمل على توسيع دائرة المشاركة السياسيةوا

 فتقوم على تأطير الفعل والعمل السياسي.  ) * ( الحداثة السياسية

لك العماال فااي إطااار وجااود النظااام الثالثااة األساسااية لااذ خااالل العواماالإذاً فيظهاار أن عماال األحاازاب السياسااية يااتم ماان       

عتبار مان العوامال األساساية الالزماة للتنمياة والتحاول الديمقراطي المطبق بشكل فعلي فاي المجتماع. كماا أن هاذه العوامال ت  

 الديمقراطي وهذه العوامل هي:

 . لوجود للنظام السياسي الديمقراطيالعمل ضمن ا .4

 . مطبقالنظام الديمقراطي الآليات  كأحدالعمل ضمن آلية المشاركة السياسية  .1

                                                 

   Political Participationمشاركه السياسيه : ال  ) * (

ة أوجه منها: دلسياسية ع))مصطلح سياسي يشير الى انخراط جميع المواطنين في العملية السياسية، وللمشاركة ا  هي:         

المشاركة في االنتخابات عبر الترشيح والتصويت، والتعبير الحر عن الرأي دون خوف او قيود عبر جميع وسائل التعبير 

والنشر المتاحه والمشروعه، كما تعني المشاركة السياسية حرية إنشاء األحزاب السياسية والمنظمات المدنية وقدرة األفراد 

في الشؤون العامة من خالل القدرة على إتصال المطالب الفردية والجماعيه كصانعي القرار في  رالتأثي ومنظماتهم على

م،  1111عبد الناصر حسين المودع، دليل المصطلحات السياسية، صنعاء: مركز التنمية المدنيه، د . ط، ((، )المصدر: الدوله

 (. 141 ص

 أيضاً:  Political Participationالمشاركة السياسية: كما تعرف 

: المشاركة في عمليات صناعة وتنفيذ القرارات وخاصةً السياسية، ويتمثل ذلك عن ط رق عدة منها ))على أنها هي     

المشاركة في السلطة التشريعية أو المشاركة في السلطة التنفيذية والحرية في االختيار بواسطة آلية االنتخابات المطبقة بشكل 

على أسا  القدرة والكفاءة، ففي النظام الديمقراطي ت عتبر الحكومة هي وكيلة عن الشعب للعمل على تحقيق صحيح والقائمة 

أهدافه((، )المصدر: قحطان أحمد سليمان الحمداني، النظرية السياسية المعاصرة، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة 

 (.414م، ص  1113األولى، 
   Political Modernization:  التحديث السياسي ) * (

أفق في التجريب السياسي التاريخي واإلنساني، والتجريب الرامي إلى تقنين الفعل السياسي اإلنساني وفق معايير : ))هو         

ا تاريخية وضعية، معايير قابلة للتطوير في ضوء التجارب التي أنجزت وما زالت تنجزها البشرية في التاريخ بحساب مصلحته

 (. 111الدنيوية أوالً وقبل كل شيء((، )المصدر: عبد العزيز الدوري وآخرون ... ، مرجع سابق، ص 
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 .العمل وفقاً للتحديث السياسي .3

 

 ميزات األحزاب السياسية:   -  24 

السياساية  لألحازابإن فامؤسساات المجتماع المادني اصة فيما يتعلاق بخ سابقاً  ضافة إلى ما تم ذكرهلقد ظهر أنه وباإل         

الدولاة والمجتماع، ولاذلك فاإن األحازاب السياساية تمتااز عان  نصيب كبير في تلاك البنياة وهاي بنياة النظاام الاديمقراطي فاي

 يلي: بما وغيرهما الجمعيات والنقابات

 . األخرى على تكوين اتجاهات الرأي العام، إضافة إلى بلورة اآلراء واألفكار األحزاب السياسية تعمل .4

 ل لعب دوره السياسي فيها. يعمل الشعب من خالل األحزاب السياسية في التأثير على السلطة الحاكمة من خال .1

 . لوعي السياسي لدى المواطنينتعمل األحزاب السياسية على تنمية وتعميق ا .3

 . كيد للحريات العامة داخل الدولةشكل األحزاب السياسية الضمان األت   .1

 . تأكيد على الممارسات الديمقراطيةتعمل األحزاب السياسية على ال .1

حازاب السياساية والديمقراطياة "فاال ديمقراطياة بادون أحازاب سياساية وال أحازاب وجود عالقة تبادلية ايجابياة باين األ .4

 ( 437إبراهيم مشورب، مرجع سابق، ص . )سياسية بدون ديمقراطية"

 . وعاً من التماسك في داخل المجتمعتساهم األحزاب السياسية في قيام ن .7

 . يمة والسلميةسة الديمقراطية السلتدفع األحزاب السياسية الجماهير نحو الممار .1

شااكل حالاااة حضاااارية تعماال علاااى التجاااوب ماااع المتطلبااات الخاصاااة بالحاضااار كمااا أن وجاااود األحاازاب السياساااية ي   .9

 ( 411براهيم مشورب، مرجع سابق، ص إ) وبطموحات المستقبل.

ساية لفتارة زمنياة عتبر األحزاب السياسية من السمات األساسية ألي دولة ديمقراطية فهي تقوم بمهاام القياادة السياكما ت    .41

معينااة، تفااتح ماان خاللهااا أبوابهااا أمااام المااواطنين بهاادف المشاااركة المختلفااة واإلعااالم المتنااوع، لااذلك فتعماال الجماااهير 

عارف بالنظاام ي   فيماامان أبارز المقوماات وت عتبار شاكل حرياة عملهاا وبفضلها دور الوسايط بينهاا وباين الحكوماة، كماا ت  

 (431 – 437ورب، مرجع سابق، ص ص إبراهيم مش) الديمقراطي الفعلي.

 (44مرجع سابق، ص  بيرنز، ادوارم.) من صفات االحزاب السياسية من حيث الناحية العملية أنها: كما أن  .44

 . تعمل كأدوات لصياغة القضايا -أ

 . ل على توجيه الرأي العام وتركيزهتعم -ب

 .  ياسية على كبح التطرفات السياسيةتعمل االحزاب الس -ت

 . سية على خلق التوازن بين االطرافلسياتعمل االحزاب ا -ث

نظماة بحياث أنهاا تعمال علاى الحاد مان االساتبداد فاي كما ي عتبر وجود أحزاب سياسية معارضةً خاصةً إذا كانات م   -ج

 الحكم. 
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 إن تقسيم المجلس التشريعي الى أحزاب سياسية يجعله بعيداً عن التأثيرات الذاتية والعاطفية.  -ح

لسياسااية هااي التااي تقادم للهيئااة الناخبااة المرشااحين الصااالحين لتاولي الوظااائف النيابيااة واالداريااة فااي إن االحازاب ا           

الدولة والمجتمع، وهي التي تقدم لها البارامج السياساية والطارق الساليمة لتنفياذها الحقااً، كماا تمادها بالوساائل الفعالاة لتقيياد 

غير قادر على القيام بهذه األعمال من دون هذه األحزاب العاملة فياه،  أعمال الحكومة القائمة والشعب الموجود بطبيعته أنه

، إال أناه ال الحاكماة الحكام علاى صاالحية السياساة الحكومياة أو عادم صاالحيتها المتمثلاة بالسالطة باساتطاعتهفهو وأن كان 

مان تاوافر التنظيماات السياساية  لاذلك فاال باد ،يستطيع أن يقدم سياسة بديلة عنها من دون عمل األحزاب السياسية الموجاودة

 اخاتالفوعلى الرغم مان  ،وغيرها من اإلمكانات التي تتيح له الحصول على المعلومات المكانية لرسم هذه السياسة القائمة

كل حزب سياسي عن اآلخر فيما يدعو اليه غير أن األحزاب السياسية جميعاً متفقة على نهاج عاام واحاد وهاو رباط مبادئهاا 

الشرف والجرأة والفضيلة والتمسك باالحق واألماناة والعادل المطلاوب لادى مختلاف  مبادئإلنسانية األساسية مثل ا بالمبادئ

 (317  - 311بطر  بطر  غالي ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ص ص ) الفئات والطبقات االجتماعية.

عاات فاي العاالم خاصاةً فاي ظال مبادأ سايادة إن ظهور االحزاب السياسية أصبح أمر بديهي فاي مختلاف الادول والمجتم      

تمثلااة بالساايادة القانونيااة  االساسااية فااي النظااام الااديمقراطي الحاااكم فااي الساالطة العليااا المبااادئ كأحاادالشااعب   ةفااي أي دولااالم 

إحاادى  مان نظماة الديمقراطياةعاد فااي العصار الحاضار خاصاةً فاي االوجاود االحازاب السياساية ي   فاإنومجتماع، وكماا تباين 

عتبار مان ، وبالنسبة للحرية فهاي فاي مقدماة الضامانات أي أن حرياة إقاماة االحازاب السياساية ت  الالزمة للجميع وراتالضر

ال يمكان وجاود الحرياة السياساية فاي المجتماع بادون وجاود االحازاب و، لديمقراطياة فاال ديمقراطياة بادونهااالسس االولية ل

 (43 – 41ص ص  ،م1111، )حسن البدراوي السياسية وعملها.

ن االحازاب السياساية تعمار طاويالً ألن الكياناات االجتماعياة تميال الاى الادوام واالساتمرار ، فإأما من الناحية الواقعية       

يمنع االنشقاق حتاى داخال  شيءوانه ال  (113م، ص  4913، ريس ديفرجيهمو) بأعمالها بعد أن تكون فائدتها قد استنفذت،

المختلفة لن يتأثر عملياً بفعل االنتخاب إنما قد يتأثر بنائياً من جراء  تمثيل الشامل لكل الجهاتاحد ألن الالحزب السياسي الو

نتخبين  (111 صسابق، مرجع  موريس ديفرجيه،) .حالة عدم االستقرار التي يزرعها االنقسام في نفو  الم 

والتجدياد  ،الحكم، المتولدة في إطاار ديماوقراطي إن نظام الحزب السياسي الوحيد ليس إال تكييف تقني للديكتاتورية في      

السياسي الكبير في القرن العشرين ليس الحزب السياسي الوحيد بل الحازب السياساي بشاكل عاام، كماا أن التعددياة الحزبياة 

ألحاازاب السياسااية ولكاان حتااى إيجاااد أفكااار جذريااة وجدياادة قائمااة علااى أسااا  والسياسااية ال تعنااي فقااط وجااود العديااد ماان ا

فاي النظاام الاديمقراطي، فالتااريخ   هيعتبر من أسس التعددية الحزبياة السياساية القائماة علاى أساسا والذي تحرري "ليبرالي"

ضةً تعمال داخال نظاام تعاددي ولايس يدل على أن أكثرية األحزاب السياسية الكبرى الوحيدة كانت أوالً أحزاباً سياسية معار

 امتادادفعلي بين تنظيم االحزاب السياسية الجماعية داخلياً وبين تنظيم الحزب السياسي الوحيد، فأحاد التنظيماين  انفصالمن 

 143 – 141ص  ، مرجاع ساابق، صموريس ديفرجيه) من اآلخر الذي يبقى في الغالب محافظاً على قربه منه، اشتقاقأو 

 ، اآلن وهي تعمل في ظل الديمقراطيةن الذكر هنا أن هناك أحزاب سياسية قائمة على العقائدية حتى وال بد م( 
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فاي ظال و ،عقائدياةبينما الديمقراطية والتعددية الحزبية تتطلبان أحزابااً سياساية ذات بارامج جدياده وليسات أحازاب سياساية 

 وعندما تفقد التأثير ال تستطيع أن تضع ثقافة سياسية ديمقراطية. هذا الواقع تكون االحزاب السياسية صغيرة وفاقدة التأثير، 

علاي الكاواري، ) كما أن غياب الثقافة الديمقراطية له مشاكله في طريق الممارسة الديمقراطياة وقياام المجتماع المادني،      

وزيعااً للقاوة باين األفاراد لذلك فإن المنظور التعددي الحزبي السياسي يقاوم علاى أساا  ان هنااك ت (491ص مرجع سابق، 

والفئات والطبقات االجتماعية في المجتمع، وأن هذا المجتمع ينقسم أفقياً ورأسياً الاى جماعاات متعاددة متصاارعة ومتنافساة 

 (41هويدا عدلي، مرجع سابق، ص ) فيما بينها.

 

 أنواع االحزاب السياسية:   -  25

      أما فيما يتعلق باألحزاب السياسية ) * ( من حيث أنواع النظم المطبقة من خاللها في الحكومة فهناك ثالثة أنواع 

        لألحزاب السياسية وهي: )صالح الدين عبد الرحمن الدومه، 1113م، ص 314( 

 )                     Atwo – Party System )   1 :نظام الحزبين - 

  الحزبية:  يةالتعددية السياسنظام تعدد األحزاب السياسية أو  – 1 

)Amulti – Party Or Multi – Party System( 

(The Single – Party System   : ) نظام الحزب السياسي الواحد – 3

ساية غيار االحازاب السيا وخاصاةً أنالمظاهر األساسية للنظام الديمقراطي،  د األحزاب السياسية يعتبر من أحدإن وجو     

عن القيام بادورها المطلاوب علاى تطاور الانظم السياساية خاصاةً فاي الادول النامياة وفقااً  تكون عائقاً  المطبقة بشكل صحيح،

 (114 – 111ص  ، صم1111، )رفعت السعيد .لخصوصيتها

: تمتااز هاذه االحازاب السياساية بتمساكها ببارامج مميازة ومحاددة Parties Programs :احازاب سياساية فاي البارامج – 1

 . األحزاب السياسية األخرىيرها من أفكارها عن غ واختالف

: وتتمثل هذه االحزاب السياسية بتميزها عان غيرهاا بواليتهاا لشخصاية Persons Parties :أحزاب سياسية لألشخاص -1

وتعتبار هاذه األحازاب السياساية وخاصاةً أحازاب سياساية لألشاخاص بأنهاا تتصاف بصافات ، الزعيم فذلك هدف أساسي لها

بطار  بطار  غاالي . )موجاودة فيهاا، فاال ديمقراطياة فاي ظال نظاام الحازب السياساي الواحادغير ديمقراطية في البلدان ال

 (341  - 311ومحمود خيري عيسى، مرجع سابق، ص ص 

                                                 
   Partyالحزب: ) *(

باهداف سياسية وفكرية مشتركة، وينظمون أنفسهم بغية تحقيق أهدافهم  واهو: ))مجموعة من المواطنين، يؤمن         

، بما فيها الوصول الى السلطة الحاكمة في المجتمع الذي يعيشون فيه(( األهداف وبرامجهم، بالسبل التي يرونها محققة لهذه

إسماعيل الشطي وآخرون ...، مداخل االنتقال الى الديمقراطية في البلدان العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة  )المصدر:

 ( .114م، ص 1111العربية، الطبعة الثانية، 
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السياسااية فااي الدولااة يعماال علااى التمثياال الااديمقراطي أكثاار ماان نظااام الحاازبين أو غيااره ماان  األحاازابإن نظااام تعاادد        

طلاق لاذلك ي   ،النا  خاصةً في البالد العربياة هاو أسام الحازب السياساي ولايس برنامجاه واجهيوأن الذي األنظمة السياسية، 

علااى هااذه العمليااة أن الطااابع الغالااب فااي عماال هااذه االحاازاب السياسااية هااو الطااابع الفااردي أي ياارتبط بالمصااالح الفرديااة 

ة الديمقراطياة والمنظماات األهلياة لقاد سااهمت األحازاب السياسايلاذلك ف (11علي الكواري، مرجاع ساابق، ص ) ،باألسا 

 1111، يناي وآخارون ...أمنياة لمر. )غير الحكومية بقسط وافر من إنضاج الفكر الديمقراطي وخاصةً فاي العصار الحاديث

 (41م، ص 

جااءت فاي تطورهاا نتيجاة لتجاارب  نماافقاط وإن عملية الديمقراطية لام تاأتي نتيجاة للتااريخ والتغيارات الجارياة خاللاه إ    

تطورية وثورية على حد سواء. كما ان وجود الدولة ككيان بشكل محدد هو شيء منطقي ولكن وجود  توصيروراريخية تا

الدولة الموجودة من نظاام سياساي حااكم  هذهالدولة والقائمين عليها، وذلك حسب ما تقوم علية  هذهالدولة يختلف عن طاعة 

شخص يحاب الفوضاى فاال يمكان ان يعتبار ان وجاود الدولاة شايء فربما ، وحسب الرأي الخاص بكل منظر لهذا الموضوع

ماان المعقااول باال والمطلااوب ان يكااون هنالااك دولااة قائمااة بااذاتها واالخااتالف  انااهصااحيح، ولكاان فااي الدراسااة الحاليااة تعتباار 

فاي  ت طبقاهالاذي الدولاة والمانهج  هاذهوالتباين في اآلراء يأتي هنا من خالل طبيعة القاانون والنظاام الحااكم الاذي تقاوم علياة 

فالرضا من قبل الجمهاور يكاون منبثقااً  ،او سلطوية او ديمقراطية هفربما تكون دولة دكتاتوري ،سياستها على الجماهير كافة

 في حكمها على المجتمع.  تباعهبإوفقاً للمنهج الذي تقوم عليه تلك الدولة 

مقدمة لوجاود الديمقراطياة الفعلياة، لوجود سلطة حاكمة كالدراسة الحالية على ان هنالك ضرورة  هذهيرى الباحث في       

يعتبر غيااب الحااكم مثلما اعتبر االمام ابن تيمية ف األسوءيزيد من التفاقم  وجوده ن عدمووجود حاكم حتى ولو كان ظالماً أل

، وكماا يقاول ابان نفسه ، وفراغاً دستورياً، فهذا ال ينفي عنة تطبيق القانون ووجود الشرع حتى على الحاكمهو ثغرة شرعية

  (93 – 94 صم، ص  4991، . )مقبل، عبد الحبيب سالمخلدون والظلم يبشر بخراب العمران

ال فال بد فاي البداياة مان تعرياف الحازب  او ديمقراطيفالحزب السياسي سواء كان ، السياسية باألحزابما فيما يتعلق أ      

او الممهدة للوصول الى الدولاة ساواء كاان معارضااً للحكوماة الموجاودة  الصورة المؤطرة لحكم الدولة تلك" :السياسي فهو

بمعنى هو الحزب السياسي الحاكم أو غير الحاكم، لذلك فال بد من وجاود الديمقراطياة داخال الدولاة ولادى ، "او موافقاً معها

قلاد هاذا الحازب السياساي او كل االحزاب السياسية كل على حدا ألن ذلك يضمن وجاود الديمقراطياة فاي الحكوماة عنادما يت

على اعتبار ان االحزاب السياسية توجد فاي دولاة ومجتماع ديمقاراطيين بشاكل صاحيح، فمان هناا ، ذاك مسؤوليات الحكومة

جاء دعاة العملية الديمقراطية يطالبون دوماً بتطبياق الديمقراطياة ضامن اطاار الدولاة ساواء كاان ذلاك فاي مؤسساات الدولاة 

 .سات األهلية الخاصةوالحكومة أو في المؤس

 أخذ وعطاء، ال بد من الذكر هنا ان العالقة بين االحزاب السياسية والديمقراطية هي عالقة جدليه أيكما أنه        

 ،الن العمل على تطوير االحزاب السياسية يعني انعكاساً لعملية التحول الديمقراطي ككل 
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السياساية  لألحازابت عتبر ركناً اساسياً من العملية الديمقراطياة ويكاون ن االحزاب السياسية في االصل أ اعتباروذلك على  

اذا  ألناه  (444 ، صم4991 ،بيارم عيسى، )على تطوير عملية التحول الديمقراطي القائمة في المجتمع عندها اثرها البارز

خارى فهناا توجاد الصاعوبة فاي لغيارة مان االحازاب السياساية األ نظرتاهلم يكن الحزب السياسي ممارساً للديمقراطياة وفاي 

 .لى التمسك بمقاليد الحكومةإ للوصول تطبيق نظام ديمقراطي عندما يعمل هذا الحزب السياسي

مثلماا تام االشاارة الياة  ،من حركات اجتماعية مختلفة وغيرها ن الحديث عن االحزاب السياسية والتشكيالت االخرىإ       

 هاذهعلاى واضاح التي توجد فيها االحزاب السياساية ال باد لهاا مان تاأثير  الدولةأن  في الحديث عن الديمقراطية والتي ت عتبر

االحزاب السياسية في داخلها، فديمقراطية الدولة الحاكمة تؤثر على ديمقراطية االحازاب السياساية والعكاس تمامااً، وي عتبار 

ذاً إ، هلديمقراطياة، الن فاقاد الشايء ال يعطياهذا شرط اساسي لوجود احزاب سياسية ديمقراطية وهو وجود الدولة الحاكمة ا

كتساب صفة الديمقراطياة مان قبال الحازب السياساي فاي داخلاة ال تاأتي اال اذا كاان هاذا الحازب السياساي فاي داخال دولاة إف

قامة االحازاب السياساية فيهاا علاى اعتباار ان ذلاك مان األساس الرئيساية لقياام النظاام الاديمقراطي إديمقراطية تسمح بحرية 

الصحيح، وكما ي ارى فاإن الادول هاي اقارب الماؤثرين علاى الحازب السياساي او االحازاب السياساية الداخلياة ضامنها، وأن 

ساواء ، للحكوماة المتولياة لمقالياد الحكام فاي أي دولاة ومقدماة فاي آن واحاد صاغرةشكل صورة م  وجود االحزاب السياسية ي  

للرئاساة فيهاا بعاد اجاراء انتخاباات حارة  هطارهاا فاي حالاة تولياكانت موجودة او في مساتقبل أي حازب سياساي يقاع تحات ا

ونزيهة قائمة على اسا  الصادق وتطبياق الديمقراطياة بشاكلها الصاحيح وفقااً للقياام بعملياة االنتخاباات القائماة علاى اساا  

ر الاذي يوجاد غالبااً الحرية الشخصية وليس على اسا  الحمائلية والعائلية والمصلحة الشخصية تبعاً للحزب السياسي الكبيا

 -41 م، ص ص1111، .محماد ماالكي وآخارون ...إ. )وغالباً ما يتولى مقالياد الحكاممثل الدول العربية  في العديد من الدول

السالطة الاى االغلبياة مان  انتقاالكما أنه ال بد من الحديث الى أن االنتقال المؤقت فاي نظاام الديمقراطياة والمتمثال فاي  ( 49

لاذا يجاب ضارورة وجاود سالطة حاكماة وضارورة  فقد تصبح أقلية اليوم أغلبية الغاد والعكاس باالعكس، حزب سياسي آلخر

وجود حاكم لها، وكما يظهر فإنه ال بد من ضرورة اعطاء النخبة الحاكماة فاي أي دولاة لصاالحيات واساعة فاي حكمهاا، ماا 

، لتزامهاا أيضااً باألهاداف القومياةادالتها فاي الحكام وباداعها وعامثلة باالنتخابات تضمن كفائتها وإليات اختيارها المتآدامت 

االماام والاادول والشااعوب المتقدمااة ال تااأتي وكمااا ظهاار أيضاااً فااإن ( 41م، ص  4917، لاادين إبااراهيم وآخاارون ...سااعد ا)

آخارون ساعد الادين إباراهيم و) .اعتباطياً او مصادفة بل انها تتكون من خالل البحث الممنهج الذي يختار للنا  حيااة افضال

 ( 11... ، مرجع سابق، ص 

ن وصف الديمقراطية الفعلية ومدى تأثيرها في الدولة واالحزاب السياسية ال بد من أن يكون دقيقاً فاي الوجاود، فكماا إ       

 اعتبااردور ومواصافات وضارورات أيضااً علاى  ةالديمقراطي ةالسياسي لألحزابإن فان للديمقراطية الفعلية جوهراً أساسياً 

حقاوق االنساان فاي كافاة  واحتارامعلى التعددية السياسية القائمة والتاداول السالمي  للسالطة الحاكماة  الديمقراطية تتأسس أن

المجتمعات، لذا يقوم كيان الحزب السياسي الديمقراطي على مبدأ الشرعية في الوجود والشفافية الواضاحة الداخلياة وقاعادة 

 على القيادة القائمة للنخبة، ليات التداولآو االختيارالتعددية في 
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فلكي يكتسب التنظيم السياسي الموجود صفة الحزب السياسي الاديمقراطي يحتااج ذلاك الاى شارعية تبارر وجاودة وتضافي  

فااالحزب السياسااي يسااتمد وجااودة ماان حاجااة النااا  لااة فااي تطبيقااه للقااانون غياار ان ه فااي الحكاام، المشااروعية علااى اسااتمرار

يمقراطية على اعتبار أنه يلتازم علاى صاعيد الممارساة الفعلياة، فاالحزب السياساي الاديمقراطي شرعيته في الوجود تصبح د

هو الذي يمتلك ثقافة وجوده وادارة االختالفات واالعتراف بشرعية االجتهاد القائمة لاه، كاذلك فاإن الديمقراطياة واالحازاب 

مقراطيااة الحقيقيااة فااي ثقافتهااا ولااذلك باتاات قيمااة السياسااية تطااورت وتوسااعت دائاارة نفوذهااا فااي الحكاام دون ان تنغاار  الدي

 (411ص  محمد مالكي وآخرون .... ، مرجع سابق،إ. )مشتركة لدى اعضائها الفعليين

من خالل التمثيل بحيث ان الادول تكاون وطبيعته ارتباط بين الدولة والشعب  هنالك يجب ان يكون انهكما يتضح ايضاً       

نماا يادل إفهذا ان دل علاى شايء ف( 149ص م، 4991، جون وآخرون ... ووتر بوري،، )بممثلة لتاريخ وجوهر هذا الشع

الصورة بشكل واضاح  هذهالديمقراطي وخاصةً عند الفئات الحاكمة يحتاج الى وقت طويل لوضع  والتحول التوجهان  على

من حيث التطبيق فاي نظامهاا  سليم نظام ديمقراطيعن نظام الحكم الموجود من أي دولة تعتبر نفسها دولة تقوم على اسا  

  .الحاكم

 

 : التنمية والتحول الديمقراطي - 26

التنمية فاي التطبياق المساتمر واساتخدام ذكاي لمبادأ  ه وجوديلزمفإن ذلك لقد ظهر أنه في ظل تطبيق النظام الديمقراطي      

ة الخالصاااة وبعماااق الجاااذور للعدالاااة الاااى التمتاااع باالمانااا ( باالضاااافة491ت، ص  د.، ، )إدموناااد كاااانالرحماااة فاااي الحكااام

وهاذا ماا تباين بالمقولاة التالياة المطبقاة للديمقراطياة الفعلياة ، االجتماعية، فهذه تعبيرات كافية لتثبت القيم الفعالة للديمقراطية

ل "وصحيح أنه بالجهد والعناية والخبرة نستطيع أن نزيد من محصول التابن ولكان مان المساتحيل أن نساتنبت التابن مان رما

  الصحراء أو ان نحول األشواك الى تبن".

ن المعيار الخلقي الديمقراطي الفعلي ليس معياراً خيالياً أو الهوتياً وإنما هو معيار تطبيقي عملي معقاول لادى الجمياع، كما أ

راطي الحااكم ساتحقاق التغييار فاي الوظاائف العاماة فاي النظاام الاديمقبرة ليس لوحدهما مؤهلين كاافيين إللذلك فالكفاية والخ

إذاً يمكااان القاااول أن  ( 111  - 141إدموناااد كاااان، مرجاااع ساااابق، ص ص . )دائمااااً بكافاااة مؤسسااااته الحكومياااة واألهلياااة

الديمقراطية إذا أرادها مجتمع ما من المجتمعاات وخاصاةً الديمقراطياة الغربياة فاال باد فاي البداياة مان العمال علاى عملياات 

يتسانى ل اعية تعليمية اجتماعية ثقافياة، حتى تتحقق له نهضة اقتصادية صنكافة مؤسساتهمة في ذلك المجتمع بالتنمية المستدا

له األخذ بذلك النوع من الديمقراطية والقدرة على السير قدماً نحو المزيد من التطبيق الصحيح لمباادىء النظاام الاديمقراطي 

وشعوباً بالصبر والمصابرة في التغلب على العقبات القائمة لذلك فال بد من تهيئة الجميع أفراداً في التنظيم السياسي الحاكم، 

ألن النظام الديمقراطي وخاصاةً الحقيقاي الفعلاي البعياد عان الشاعارات ال يمكان أن يتحقاق فاي صاورة قارار ي تخاذ بال ياأتي 

وبادون توسايع  أناه كماا (14علي الكواري، مرجاع ساابق، ص ) بإستمرار. نتيجة عملية مستمرة من التنمية والتحديث القائم

الطبقة الوسطى المتواجدة في داخل المجتمع وتحديث المؤسسات القائمة والمتنوعة في وجودها وطبيعة أعمالهاا فاإن موجاة 
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 ،الديمقراطية لن تتعزز نحو األفضل، وذلك ألن الديمقراطية الفعلية الناجحة تتطلب وجود طبقة وساطى فاي داخال المجتماع

كما أن العامود الفقري الالزم للنهوض ( 431علي الكواري، مرجع سابق، ص . )شكل كبيرباإلضافة إلى مؤسسات مدنية ب

بالتطور الديمقراطي الفعلي الحاكم هو إعاادة الديمقراطياة الاى قلاب الحيااة بشاكل يجسادها مان جمياع نواحيهاا علاى مختلاف 

الثقافاة هاي "خاط الادفاع األول" عان هاذا ظلمة مان التااريخ الماذكور، تصابح األصعدة االجتماعية وفي ظل هذه اللحظة الم  

الموضوع، حيث تتحقق الديمقراطية الفعلية في المجتمع عنادما تكاون ذروة لنهضاة اجتماعياة واقتصاادية وثقافياة وأخالقياة 

حيااث أن ، رتقاات كنتاااج عضااوي للتطااور الحاصاال لااديهمكمااا أن الديمقراطيااة فااي الغاارب قااد إ. شاااملة ومهمااة لاادى الجميااع

الغربية قاد أتات نتيجاة لعملياات ثورياة مساتمرةً سااهمت فاي التطاور لهاذا النظاام الاديمقراطي فاي مختلاف تلاك الديمقراطية 

ن األخذ بالتمثيل وترك التغيير كأسا  للتحاول الاديمقراطي ال يمكناه أن ياأتي بنتيجاة فعالاة، ألن التمثيال أشامل كما أالدول. 

العملاي،   الجاناب هتمام على الجانب النظري والتركياز علياه أكثار مانمن حيث صحة األفكار المنادى بها والمنعكسة في اال

وذلاك علااى إعتبااار أن تمثياال المجتمااع للمباادىء المختلفااة يحتاااج الااى أفكااار كثيارة تؤسااس لفهاام شاامولي للمجتمااع ولتاريخااه 

ة الالزماة لاه ويادفع الاى ولحاجاته المستدامة على إعتباار أن االهتماام يمثال المجتماع ويجعال التركياز علاى القضاايا الحقيقيا

التغيياري اإلتجاهين التمييز وتبيان الصواب من الخطأ والغث من السمين، حيث أن الفرق بين االتجاهين المذكورين وهما "

لسلطة األنا التي تفرض نفسها على المجتماع مثلماا هاو  :والتمثيلي" هو في نفس الوقت الفرق بين إنتمائين مختلفين، أحدهما

، وكل ذلك في أي مجتماع ساوف يتغيار مجتمع كما هو ال كما يجب أن يكون حسب رؤية البعضاالنتماء لل :هماظاهر، وثاني

نقذ علاى حصاان أبايض، لاذلك فاال يمكان تشابيه  ويتطور بطبيعة األمر من األسا  خالل أعمال أفراده دون انتظار فار  م 

وال بد مان (  441  -  411الكواري، مرجع سابق، ص ص  علي، )ديمقراطية بالمعرفة واإلطالع فقطاألستبداد بالجهل وال

 تطبيق ذلك على عمل المؤسسات األهلية وغيرها بشكل منتظم. 

إن االهتمااام بالثقافااة أوالً ياانعكس ماان خااالل مااا بينتااه هااذه الدراسااة وهااو أنااه إذا أردنااا االختصااار قلنااا: أن الديمقراطيااة       

د لعادة أساباب، فهاي ال تناساب تطاور بعاض المجتمعاات وال تاتالئم ماع الثقافاة الساائدة الفعلية الحقيقية ال تفيد في بعض البال

ضرة بتكوينها الوطني القائم ومضعضعة له وغير مالئمة لما تعرفه هاذه المجتمعاات الغيار متقدماة مان تعددياة فيها، وهي م  

طى موجودة فيما يمكن أن تساتند إليهاا، وفاي طبقة وس  سياسية دينية أو قومية، وليس لها حظ في النجاح الكامل وليس هناك

النهاية ليست هي ما تحتاج اليه تلك المجتمعات، حيث أن الحاجة الحقيقياة اآلن هاي لمشاروع نهضاوي شاامل لكافاة منااحي 

الحياة، وهذا المشروع يتحقق بشكل أفضل من قبل حاكم مطلق مساتنير قاائم علاى إساتدراك أساباب فعلياة لنهضاة المجتماع، 

لاذلك ، فهي خط الدفاع األول وهي العروة الوثقى الالزمة لتطبيق الديمقراطية بشاكل فعلاي  ب النهضة تلك هي الثقافةوأسبا

ياة ومؤسساات المجتماع المادني فال بد من العمل على التوفيق بين نوعي الثقافة ليانعكس ذلاك علاى عمال المؤسساات الحكوم

تقر فااي أي مجتمااع وتزدهاار فيااه الااى بيئااة مسااتقرة وسااليمة ماان حولهااا، ن الديمقراطيااة الفعليااة بحاجااة كااي تسااكمااا أ. أيضاااً 

والديمقراطية الفعلياة هاي نماط مان أنمااط الحداثاة فاي العصار الحاديث، تزعازع أركاان الادول والمجتمعاات الضاعيفة التاي 

 ،نشأت بعد االستعمار ولم يكن لها أي وجود أساسي من قبل
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في تلك المجتمعات أيضااً، فاالواقع أن أنمااط الحكام المطبقاة تنشاأ فاي حضان  وسوف تطرح إعادة بناء الفضاءات السياسية 

  ، وينشأ ذلك كطفرة أوليه، ثم ال يلبث أنوامل مختلفة من سياسية واجتماعيةمجتمع ما أو بعض المجتمعات بسبب تضافر ع

علي الكواري، مرجاع ساابق، ص ، )ينتشر في العالم كله تبعاً للتقليد، فهذه هي جدلية كل تطور حضاري على وجه األرض

لذلك يجاب تنشايط عمال المنظماات الحكومياة واألهلياة، منظماات العمال المادني لمحاولاة خلاق القاعادة (  477 -  474ص 

الديمقراطية األساسية في التفكير لدى الجميع وفي العمل التنظيمي عندهم أيضاً، ألنهم بحاجة الى عملياة تثقيفياة دائماة علاى 

ن عملياة التطاوير كماا أ. وبحاجة أيضاً الاى عملياة مؤسساية متنوعاة فيماا يتعلاق بالمنظماات األهلياة وغيرهااالمدى الطويل 

والتحديث والتغيير تبدأ فاي المجتماع المادني مان أجال الوصاول الاى حال وساط فاي تاداول السالطة الحاكماة والخاروج منهاا 

لاذلك فيجاب (  144  - 117ص ص ، مرجاع ساابق، علاي الكاواري، )واستالمها بالطرق الديمقراطية من قبل جهاة أخارى

التفكير جدياً من قبل الجميع بما يسود العالقة بين التاريخ الثقافي المحلي والتااريخ الثقاافي العاالمي مان إضاطراب وانقطااع 

حيااث أن الفاارق بااين ممارسااة (  111ص علااي الكااواري، مرجااع سااابق، ) ،فيهمااا تبعاااً للبنيااة الموجااودة فيهااا تلااك الاادول

الديمقراطية وممارسة االستبداد في الحكم هو الفرق بين ممارساة العادل وممارساة العناف، فالديمقراطياة هاي حاوار وقباول 

بالرأي والرأي اآلخر وتسامح ومكاشفة واحترام النقد والعمل بما هو صائب فياه لادى الجمياع، وهاي اعتادال بحياث تتقااطع 

صاء للغير، لذلك فالديمقراطية أيضااً تحتااج الاى ثقافاة خاصاة وقناعاة ذاتياة مع التنظيم الحاكم واالسراف في التطرف واالق

علاي ) ،والى أرضية صلبة وقوياة تقاف عليهاا حتاى يتصالب عودهاا وتتقاوى جاذورها فاي االرض التاي ساوف تنطباق فيهاا

فعاال فاي حيااة والحق أناه لكاي تجعال هاذه الديمقراطياة الفعلياة ذات تاأثير (  171  - 171الكواري، مرجع سابق، ص ص 

المجتمع ولدى مختلف الفئات فيه فإن على الحكومة القائمة أن تبتعد تماماً عن أسلوب مركزية السلطة وفقاً للصفوة الحاكمة 

م، ص ص  4917، هيرساون  . ج.. )دارة شاؤون تلاك الدولاةة علاى إومحاولة تجميعهاا فاي أيادي قليلاة وهاي الفئاة القائما

474 – 477) 

اش أو الجدل السياسي في موضوع التحول الديمقراطي هو محصور في الوسائل المؤدية لألهداف األساسية كما أن النق     

والالزمة لها ال في هذه االهداف أو الغايات ذاتها. كماا أن األخاذ بنظرياة فصال السالطات يعمال علاى الحاد مان الصاراع أو 

هاذا إذا كاان عمال  (414 – 411مرجاع ساابق، ص ص  هيرساون،  . ج.، )النزاع في األمور السياسية والسايطرة عليهاا

ت عتبر هي المفتااح األساساي أي  ) * ( تلك المؤسسات متوافقاً مع عمل المنظمات غير الحكومية. كما أن ديمقراطية المشاركة

ماااعي ، كمااا أنهااا ت عااد األداة الالزمااة لتحقيااق التحااول االجتإنجاااز شخصااي ناااجح علااى ماادى التاااريخالمفتاااح الااذهبي لكاال 

وساااط تلاااك الحركاااات االجتماعياااة  والسياساااي واالقتصاااادي والثقاااافي المنشاااود، كماااا أن ديمقراطياااة المشااااركة تلاااك تقاااف

صالحية التي يرى فيها الكثيار مان المحللاين والدارساين صاورة لحركاة االصاالح بالنسابة للمساتقبل الخاصاة باالمجتمع واإل

 ( 749- 741ابق، ص ص هيرسون، مرجع س  . ج.. )والدولة والصفوة الحاكمة

                                                 
المشاركة هي الديمقراطية القائمة على إشراك جميع فئات المجتمع من خالل أساليب الديمقراطية  والمقصود هنا بديمقراطية ) * (

 الالزمة لذلك من أهمها اإلنتخابات وعمل المنظمات االهلية )منظمات المجتمع المدني(. 
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الديمقراطية مرتبطة بظروف سياسية واقتصادية معينة، لذلك فهاي تختلاف مان بلاد آلخار ومان وقات آلخار، التنمية إن       

كماا أن النظاام الاديمقراطي يتطلااب إلقامتاه بنياة اقتصااادية اجتماعياة إضاافة إلااى التغييار الثقاافي المالئاام لاه، حياث أن نظااام 

إفراز مان إفارازات التطاورات االجتماعياة التاي جارت فاي المجتمعاات الصاناعية، فالديمقراطياة ليسات الديمقراطية جااء كا

وغيرهاا فاال ديمقراطياة  نظاماً فكرياً فقط وإنما عبارة عن هيكل مؤسسي له مستدعياته الخاصة به من اقتصادية واجتماعية

، إباراهيمساعد الادين ) يعادهم بإصاالحات وتغييارات.يظال الناا  فياه يتلهفاون وراء كال مان الناه في مجتمع فقير ومتخلاف 

 (79- 71م، ص ص 4911

ت واألحاازاب المختلاف االتحاادالحاكمااة طريقاة دوريااة إلعطائهاا السالطة بتعمال  كعملياة سياساية تنمويااة إن االنتخاباات     

تمساك بزماام الساالطة السياساية عان طريقاة إعطائهاا فرصااة المشااركة مان قبال جميااع األحازاب السياساية كال فتاارة زمنياة ل

الثقافة السياسية المالئمة لذلك الوجود، الخاصة بالحاكمة إذا كان ذلك خياراً للجماهير وفقاً لوجود نسقاً مالئماً لذلك من القيم 

وذلك على اعتباار أن نساق القايم واالتجاهاات والمعاايير لادى أفاراد المجتماع كالمسااواة واحتارام العمال الجمااعي مان اجال 

ا يمكنهااا ماان قيااام التنميااة السياسااية العاملااة ماان أجاال قيااام معنااد، ى تحقيااق الهاادف أو األهااداف العامااة والمشااتركةالعماال علاا

 واستمرارية الجماعات والمؤسسات السياسية،

وذلك وفقاً لوجود النسق المالئم القائم على القيم والمعتقدات والمعايير والتي تجعال مان الشاعب قاادراً علاى تحقياق التارابط  

ص  ،م4993، حسااان عبااا  وآخاارون ...ا) بااين مختلااف النااواحي السياسااية والثقافيااة ممااا يسااهل الحركااة الجماعيااة لااديهم.

411 ) 

إن خلق وتكوين التنظيمات المتمثلة باألحزاب السياسية والجماعات المشتركة هو الذي يعطي إمكانية تحقيق نوعااً مان       

وعندها تبرز األهمية لقيام عملية التنمية الحقيقية والفعلية، بحيث تكمن في قادرة المجتماع الديمقراطية،  ) * ( السياسية التنمية

تسااع والجماهير على إقامة تلك التنظيمات والمتمثلة تلك األهمية بصيانتها وبقائها واستمرارها علاى درجاة مان التعقياد واال

 والفاعلية والمرونة، 

                                                 
    Political Developmentسياسيه: التنمية ال ) * (

علية عمل المؤسسات الرسمية وغير الرسميه في الدوله بما يؤدي الى خلق حالة من سياسة تؤدي الى زيادة فا))هي:          

االستقرار السياسي واالجتماعي. وهناك عدة معايير وشروط يعتبر توفرها في الدولة ضرورياً العتبار أن هذه الدولة متحققة 

الف درجة توفر هذه الشروط وتحققها، واهم هذه فيها التنمية السياسية، وتختلف درجة هذه التنمية صعوداً أو نزوالً، بإخت

 الشروط هي: 

 وجود قانون واحد يحترمه الحكام والمحكومين، أي سيادة القانون.  -4

 سيطرة الحكومة المدنيه المنتخبه على جميع القوات المسلحة في الدوله.  -1

 دوله. وجود إجماع بين النخب السياسيه الحاكمة منها والمعارضة، على شكل الحكم في ال -3

 تمتع الحكومة بفاعلية في تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عنها.  -1

 إتفاق الجماعات العرقية والدينية والثقافية على قواعد اللعبة السياسيه وغياب أي حركات انفصال تهدد وحدة الدوله.  -1

 وجود اسس قانونية تسمح بتداول السلطة بشكل هادىء وسلمي.  -4

عبد الناصر حسين المصدر: والقوانين((. ) الثبات للدساتير من تورية من خالل وجود حد معقولاستقرار المؤسسات الدس -7

 (. 71 المودع، مرجع سابق، ص
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ى نساق القايم المتمثال باالمواقف والمعاايير واالتجاهاات الساابقة الاذكر فاي الحاديث ن تلك العملياة بمجملهاا تعتماد علالذلك فإ

الديمقرايطاة الفعلياة ال تعمال دون جماعاات حياث أن ، فهنا تبرز طبيعة المجتماع وفقااً لثقافتاه السياساية الموجاودة فياه عنها،

القيم والمعايير من ات يفترض توافر نسق مختلفة ومؤسسات سياسية منظمة حكومية وأهلية، وقيام هذه الجماعات والمؤسس

المالئم لنشاطاتهم، كماا أن تاوافر القايم يختلاف عان غرساها فاي النفاو ، وتفتقار هاذه الادول المتمثلاة بادول العاالم الثالاث أو 

فاإن الجماعاات  الدول النامية أو الدول غير الديمقراطية، إلى هذا النسق المالئم للقيام بتطبيق الديمقراطية الفعلية فيها، لاذلك

يمثال الاذي سياساي الحازب الوالمؤسسات والتنظيمات واألحزاب السياسية فيها تأخذ طابعاً شخصياً أكثر منه قيمياً، فأصابح 

لادى فئاة والتاي يوصاف مجاال السياساة فيهاا بأناه محادود ودرجاة المشااركة فيهاا ضايقة  الفرد هاو سامة لابعض المجتمعاات

لتغيياار فااي هااذه هميااة دور المثقفااين فااي اإلصااالح واولعاال هااذا يؤكااد أ، مح بتجاوزهاااسااي  ال ال يجااوز و بحيااث ،خاصااةً فقااط

المجتمعااات بشااكل كبياار وواضااح، فهااذا  يوضااح أيضاااً ضاارورة قيااام وعماال مؤسسااات المجتمااع الماادني ومنهااا الحركااات 

حت مان أهام وظاائف الانظم االجتماعية ومن بينها الطلبة وخاصةً في الجامعات. كما أن التنشئة وخاصةً السياسية منها أصاب

هتمامهااا إعااد محااور عملياة التنميااة وبااؤرة السياساية الحديثااة بحيااث تتبلاور أهميااة ذلااك النفاااذ فاي أعماااق اإلنسااان الاذي هااو ي  

مضامون وجاوهر عملياة التعلايم"، "وهدفها في قيماه وأفكااره واتجاهاتاه، حياث اعتبارت التنشائة بكافاة مجاالتهاا بأنهاا هاي 

على إعداد الفرد ليكون عضواً في المجتمع وخاصةً المجتمع السياسي بما أن التركيز منصب هناا علاى والتي تعمل بدورها 

المتعلقة والمتخصصة باالقيم واالتجاهاات السياساية، هاذا  Political Upbringing نوعاً من التنشئة وهو التنشئة السياسية

السياسااية، فااال بااد لتلااك التنشاائة إال أن تااأتي متااأثرة عنااد الفاارد  باإلضااافة إلااى بقيااة األنماااط والقاايم االجتماعيااة ذات الاادالالت

باألسرة والمدرسة والحياة في مجتمعه ومشاركته الشخصية في الحياة السياسية بالرغم من وجود التعارض بينهم في بعض 

لاى التناافس السالمي باين وال بد مان الاذكر هناا أن مفهاوم التنشائة السياساية ذات الطاابع الاديمقراطي يؤكاد دومااً ع، األوقات

بارت عت  االتجاهاات السياساية وغيرهاا، حياث االثقافاة المتبادلاة باين األفاراد فاي مختلاف بيانهم، وباين  القوى السياسية والثقاة

الدولة هنا هي مؤسسة تعليمية، مما يؤكد ذلاك علاى أهمياة التعلايم فيهاا، وفاي العالقاة الوثيقاة باين التعلايم والتنمياة السياساية 

 (414  - 411ص ص  ، مرجع سابق،احسان عبا  وأخرون ... . )راطيتها الثقافية وخاصةً النواحي السياسية منهاوبديمق

التغيير واجب أن يتم في البداية من قبل القاعدة األساسية وهي الشعب بجميع فئاته بحيث يكون ذلك نابع من أساباب  إن      

نشار الديمقراطياة بمبادئهاا  قلاة التعلايم الكاافي يعمال علاى حظاردم الاوعي وأن عاكما  ذاتية عند الشعب لحدوث التغيير فيه،

وأفكارهااا الصااحيحة وأن غياااب الثقافااة الديمقراطيااة الفعليااة خاصااة فااي دول العااالم الثالااث يعماال عائقاااً فااي طريااق التحااول 

ر ذهنية اإلنساان يقق إال بتغيفقد تبين أن الديمقراطية ال تتح(  41ص  م، 4991، )جورج جقمان فيها، الصحيح الديمقراطي

حتى يصبح عنده قابلية وفهم لممارسة الديمقراطية بشاكل حقيقاي وفعلاي ألن الديمقراطياة أيضاا تعمال علاى تغييار المجتماع 

نضج الشعب للديمقراطياة ال يمكان أن يتحقاق إال  باإلضافة إلى أن(  11ص م، 4991، )محمد عابد الجابري نحو األفضل،

 (411محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص . )الديمقراطية الفعلية في وجودها وتنظيمهامن خالل ممارسات 
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ن الديمقراطيااة الحقيقيااة ال بااد لهااا اال ان تتالحااق مااع عمليااة التربيااة للفاارد ألنهااا ال تااأتي فجااأة باال هااي بحاجااة ألسااس إ     

حتاى ، لعمياق بهاا حتاى تصابح نمطااً لسالوك االفارادومبادىء قوية تقوم عليها، وهذا ال يأتي إال من خاالل التعلايم والاوعي ا

الحقوقية ته متولياً فيما بعد للحكم في الدولة او نائباً في البرلمان التشريعي، لتعمل بذلك على توسيع دائر ذلك الفرد ن كانإو

تباار ان العدياد مان هي افضل انواع الحكم حتاى اآلن ماع اع بوصفها على أنها الموجود ضمنها، كما ان الديمقراطية الفعلية

، عيساى بيارم، مرجاع ساابق. )الدول توجد بها الديمقراطية شكلياً وذلك لعدم توفير االساا  االجتمااعي والثقاافي الساليم لهاا

  (441ص 

ي ظهار أن النسابية القائماة علاى الفكاار والتطبياق الفعلاي للديمقراطياة هاو الطرياق الاذي يبلاور األسااس  إن ماا سابق ذكاره     

والفعالااة للتغيياار نحااو الثقافااة الديمقراطيااة الحقيقيااة، كمااا انااه ال يوجااد ديمقراطيااة حقيقيااة إال إذا كاناات هناااك قااوى الحقيقيااة 

هذا التاوازن لوحاده ال  أن، كما )سوسيولوجيا القوة( متوازنة بمعنى التوازن بين القوى السياسية واالجتماعية في أي مجتمع

يكاون عاامالً مهمااً  هاذا التاوازنطي الفعلاي فاي بعاض األمااكن واألوقاات، إال أن يكفي كمقدمة للتوجه نحاو الحكام الاديمقرا

 ومساعداً في التوجه نحو الحكم الديمقراطي المستقبلي، 

باإلضافة إلى عوامل أخرى ت ساعد على ذلك مثل نشاوء  ،فرت وفقاً لألوضاع القائمةاونحو التعددية السياسية الحقيقية إذا تو

 (71ص  م،4994، الكواري وآخرون ...علي خليفة . )ناخ ثقافي مالئم لهاتقاليد اجتماعية وم

ن المراقباة الواعياة للمساؤولين فاي أي حكوماة يجعال الحااكمين خاضاعين ومضاطرين للخضاوع الرادة المحكااومين، إ      

مان قبال جمياع  ختيارهاابحيث أن هذا الخضوع يكون منظماً ويصبح فعاالً بطرق صحيحة بعاد ان تعمال باه مؤسساات ياتم ا

حقق النهضة والوحدة والتقادم وبذلك يتحقق التقدم والوحدة في داخل المجتمع، كما تبين على أن الديمقراطية ت  ، أفراد الشعب

 11ص محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص . )من خالل تلك الطرق التنموية الالزمة للجميع ومن دونها ال يتحقق شيء

كنظام سياساي إذا لام ياتم ارتباطهاا باالواقع العملاي فلام يكان هنالاك تطاور حقيقاي وملماو  لهاا،  كما أن الديمقراطية( 11  -

حيث يظهر ذلك من خالل تحليال الواقاع العرباي فاي ممارسااته الفعلياة كماا تادعي باذلك بعاض األنظماة الحاكماة، حياث أن 

ظلت تلك الرؤية منفصلة عان الواقاع  لذلك، ، ولم توضح التحليل للواقع الملمو الدراسات العربية ظلت وصفية فقط معظم

عتبار السالطة الحاكماة مان المعاايير ت   حيث(  113عبد العزيز الدوري وآخرون ... ، مرجع سابق، ص ) التجريبي العربي،

أو رابطااة  منظمااة مهمااا بلااح مقاادار حجمهااا أسااا   ر أن لكاال هيئااة أو قطاااع أو جماعاااتالهامااة لقيااام التنظاايم علااى اعتبااا

شكل السلطة الحاكمة األسا  للنظاام الاذي يساتند ألن غياب التنظيم يتبعه تلقائياً غياب السلطة الحاكمه له، كما ت   ،يديمقراط

إليه  المجتمع، وتقوم السلطة الحاكمة على أسا  الموافقة والقبول في الهيئات والروابط االختيارية فيما تقوم على القهر في 

وهاذا ماا يتوافاق ماع قياام السالطة الحاكماة فاي مؤسساات المجتماع المادني الطوعياة فاي  ،الروابط والهيئات غيار االختيارياة

 ، االنضمام إليها، حسب الوصف الحقيقي للسلطة
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 عاصاافة التاااريخ الحااديث، اعي الوحيااد الااذي اسااتطاع أن يجتااازهااي النظااام االجتماا كشااكل ووجااود الساالطة أن وهااذا يعنااي

وال بد مان اإلشاارة هناا إلاى أن السالطة السياساية الحاكماة باألساا   (431 – 431م، ص ص 4991، سعد إسماعيل علي)

على إعتباار أنهاا الشاكل الطبيعاي الاالزم  فهي تحتاج إلى الديمقراطيةلى عنصرا السيطرة واالختصاص معاً، ولذلك تقوم ع

 للتنظيم السياسي للمجتمع القائم على مبادئ أساسية من أهمها:  

 . لقانون على الجميعية في ظل حكم االحر – 4

 . المصالح المختلفة لفئات المجتمع تمثيل – 1

 (41م، ص  1111، ... الشرعة وآخرون على) .تداول السلطة – 3

عطي القوى المادية والبشرية شكل خااص ومضامون لفعلهاا التااريخي إن القيادة السياسية الحزبية والحاكمة هي التي ت         

لديمقراطي الفعلي العميق في تطبيقه هو وحده الكفيل في خضم المجاال السياساي واالقتصاادي الموجود، كما أن المضمون ا

والثقافي المتنوع باستيعاب أكبر عدد ممكن من هذا التنوع االساساي والاالزم مان أجال العمال علاى وجاود وتحقياق وتطبياق 

تاي تعرفهاا األماة العربياة للمذهبية والقومية واللغوياة االمبادىء الديمقراطية الالزمة في الحكم بعيداً عن األثنية والطائفية وا

 (311م، ص  4919، وآخرون ...حليم اليازجي ) األثنية والطائفية والمذهبية والقومية.

هنالك فرق باين الحكوماة والدولاة فالدولاة هاي ويوجد هو السلطة السياسية  ) * ( كما أن جوهر الفصل بين الدولة واألمة     

سي الكبير الموجود فاي داخال المجتماع، وهاي التاي تساتخدم الحكوماة وسايلة لتحقياق أهادافها بواساطة الصافوة الجهاز السيا

لبعضاهما الابعض وال يمكان إساتغناء الحاكمة فيها، وذلك باإلضافة إلى االختالف في مكوناات كال منهماا إال أنهماا مكماالن 

، أمااا الحكومااة فليساات سااوى بأعضاااء المجتمااع ين المتمثلااينحااداهما عاان اآلخاار، فالدولااة يقااوم كيانهااا علااى كافااة المااواطنإ

كل إليهم المجتمع تنفيذ سياسات معينة قائمة على تنظيم وتحقيق مصلحتهم عتبر االستقرار مان كما ي  ، مجموعة من األفراد أو 

. والقاائمين عليهااأهم العوامال الداعياة والالزماة لقياام وتثبيات دعاائم الدولاة أينماا وجادت مان خاالل عمال سياساة حكومتهاا 

ن النظرياة الديمقراطياة حساب رؤياة الباحاث فاي الدراساة الحالياة كما أ(  17فضل هللا محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص )

هي أنها تأخذ عينة ممثلةً عن المجتمع، بحيث تصبح هذه العيناة ممثلاة لجمياع فئاات الماواطنين ماع بعاض االساتثناءات مثال 

وهااي الممثلااة للساايادة القانونيااة أو  هااذه العينااة تشااكل هيئااة تشااريعية أو نيابيااة عاان الجميااع، ولااذلك تصاابح وغياارهم األطفااال

تمثلة بالحكومة، ،السيادة العليا بحيث تعمل لصالح الكل في تعينها وإقالتها لما يناسب وما ال يناسب مان النخباة الحاكماة  والم 

ضاعف مان قادرتهم وفاعلياة الديمقراطياة مثال طنين للحكام فاذلك ي  مكن تجميع كافاة الماواالمتمثلة بالصفوة المختارة ألنه ال ي  

 (31دال، مرجع سابق، ص أ. روبرت. ) منة من نشاطه.قلل تلك الس  منة العب الكرة حيث ت  س  

 

 

                                                 
 Nation: األمة ) * (

. )المصدر: عبد العزيز الدوري وآخرون ((مصدر السلطة والشرعية، لذلك فاألمة مكلفة بتعيين من يتولى أمرها)) هي:          

  (.143ع سابق، ص ... ، مرج
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 : شئة القائمة على نمو الديمقراطيةمراحل عملية التن  - 27

ي في المجتمع بالمراحل التالياة زمة للنمو والتحول الديمقراطساسية الأتتمثل المراحل المهمة في عملية التنشئة كأداة         

 (417ص  ، مرجع سابق،احسان عبا  وأخرون ... : )

 .  بطريقة ديمقراطية تنشئة أساسية تتمثل بتشرب الطفل الثقافة الخاصة بمجتمعه -4

 .سية تتمثل بوعيه بالعالم السياسيتنشئة سيا -1

 في إسناد األدوار السياسية إلى األفراد.مرحلة التجنيد السياسي تتمثل  – 3

يظهر أنه إذا كان هنالك استمرارية بين هذه المراحل ودعم من كل مرحلة ألخرى فهذه تعتبر مان صافات المجتمعاات        

ة عكس المجتمعات فاي الادول الناميا، على ود االنسجام والتجانس في المجتمعالمتقدمة والمستقرة التي تؤدي بالتالي إلى وج

غير المتالئمة مع متطلبات العصر للوصول إلى مرحلة البلوغ السياسي، والتي تبدأ بالتشرب الثقافي من حيث  قيام األسارة 

على المنافسة والمشاركة في القرارات المتعلقة بكيان تلك األسرة، على أن الفرد الذي ينشأ في هذه األسرة يصبح عنده ميالً  

مط الديمقراطي الفعلي في ثقافته المكتسبة من خالل تنشئته في تلك األسرة بعكس غيره كما هاو للمشاركة السياسية وتقبل الن

   ،النظر إلى السلطة باعتبارها أفراد وأشخاص وليس مؤسسات وقيمحيث يتم  الحال في األسر السلطوية،

ن وجود الثقافاة السياساية القائماة علاى أكما . هذا في الدول النامية بعكس الدول الديمقراطية المطبقة لها بشكل فعلي وحقيقي

لكال جدياد  Introdution ركن إلياه إذ يجاب أن تظال فاي حالاة اساتحداثالوعي الديمقراطي ال يجب أن يكتفي بوجودها وي  

حتى تنتقل جيالً بعد جيل،  وباعتبارها من الدعائم األساسية لنمو التحول الديمقراطي، باإلضافة إلى وجود وعمال منظماات 

نشر الوعي الديمقراطي الالزم هذا إلى جانب االستمرار بالعمل على  ،تمع المدني ونشاطاتها في المجتمع كدعامة ثانيةالمج

أتي ضرورة العمل على استخدام المؤسسات المختلفة واألحزاب السياسية فاي الدولاة كاأدوات رئيساية لعملياة لها، فمن هنا ت

ى الوعي بالثقافة السياسية الديمقراطية من أجل الوصول إلى النقطة المهمة للتحول التنشئة، باإلضافة إلى األسرة القائمة عل

نحو عملية النماو الاديمقراطي الفعلاي الساائرة علاى طرياق التحقياق مان قبال الجمياع، بعاد أن تكاون قاد تمات عملياة اإلعاداد 

الواعيااة كااأدوات للتحااول الااديمقراطي،  والعااائالت السااليم لااذلك النمااو. كمااا وتعماال تلااك األدوات وهااي األحاازاب السياسااية

خاالل عملهاا باإلضافة إلى غيرها من العوامل األخرى، كأدوات رئيسية أيضاً من أجل عملياة التغييار للثقافاة السياساية مان 

طي الحقيقاي والسياساة المتمثل بالعمل على تحطيم نسق القيم الغيار ديمقراطاي والالمرغاوب باه فاي الفكار الاديمقرا الواجب

عاالم الجمااهيري ، والعمل على إيجاد وغر  القيم الجديدة كبديلة عان القايم الساابقة، باإلضاافة إلاى عملياات اإلمقراطيةالدي

باإلضاافة إلاى  ،قوم به من نشر للثقافاات المختلفاة بعاد التطاور الهائال فاي وساائل المواصاالت واالتصااالت فاي العاالمتوما 

وأن كاناات تلااك ماان الوسااائل الهامااة التااي تقااوم عليهااا دول  ،كاار سياسااي جدياادتحقيااق أهااداف أيديولوجيااة جدياادة أي إيجاااد ف

العولمة وهي دول العالم الكبرى المسيطرة حالياً من جميع الجوانب وخاصةً االقتصادية على بقية دول العالم من خالل هاذا 

 ناحي الحياة. ي إحتكاره لمختلف مالنظام العالمي الجديد القائم حالياً على سياسة القطب الواحد ف
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ن المفهوم الديمقراطي الحقيقي يقوم باألسا  على العقالنياة القائماة علاى عملياة تاوازن القاوى المختلفاة الموجاودة فاي كما أ

المجتمع من اجال الاتخلص مان الانمط التقليادي القاديم القاائم عال أساا  الانمط األباوي للسالطة السياساية الحاكماة، وأن ذلاك 

السليم إال إذا تمت عملية المواجهة للقيم التقليدية السلبية مان أجال تحقياق التعاايش والتوافاق باين القايم التوازن ال يتم بالشكل 

 هي:  و، وأن ذلك ال يقوم إال من خالل مجموعة من العوامل لقيم الجديدة المعبرة عن الحداثةالتقليدية المعبرة عن االصالة وا

اسااية الديمقراطيااة علااى الاارغم ماان اخااتالف اتجاهاااتهم اإليديولوجيااة مشاااركة جميااع أفااراد المجتمااع فااي العمليااة السي .4

   .والسياسية

قيام ثقافة الديمقراطية السياسية على العقالنية والرشاد وااللتزام باألسلوب العلمي عناد تنمياة القايم اإلبداعياة فاي داخال  .1

 .المجتمع

صااالة والمعاصاارة وذلااك يااتم فااي إطااار سااير العمليااة مواجهااة القاايم التقليديااة القديمااة والمتمثاال ذلااك بالمزاوجااة بااين اال .3

الوعي السياسي الحديث مع ضرورة إدراك القيم التقليدياة ومواجهتهاا بطريقاة مناسابة، بحياث من السياسية على أسا  

 . ال تحدث نوعاً من الصدام أو الفوضى في داخل المجتمع

ألن ذلاك مان متطلباات التحاديث أو التغييار الثقاافي فاي تحقيق التوازن بين القوى ذات المصالح المختلفة فاي المجتماع،  .1

 (434  - 411ص ص ، مرجع سابق، احسان عبا  وأخرون ... . )داخل أي مجتمع

، كما تؤكاد النظرياات دة في المجتمع المدرو  أينما كانإن الثقافة السياسية هي التي تعمل على تفسير الحالة الموجو        

ت سياساية خاصاةً بهاا مثال لقديمة والحديثة على أنه ال بد من أن يكون لها مجموعاة قايم وتوجهااالبارزة حول الديمقراطية ا

من كتابات كل من  ذلك والفعالية في الممارسة والتطبيق، حيث ظهر ،والمشاركة ،والمعرفة ،والتسامح ،، واللطفاالعتدال

almond    ،Verba   ،Inkeles  ،Smith ا بينهااا ينبااع ماان األنماااط والقاايم والمواقااف ، علااى أن  اخااتالف الاادول فيماا

، وأن تلك العناصار للثقافاة السياساية فاي كال دولاة  تتحادد ة  في كل مجتمع منهايصلتها بالناحية السياسوالمعتقدات الوثيقة ب

والطبقااات  Education ، باإلضااافة إلااى بروزهااا ماان خااالل التعلاايمب الحياتيااة لكاال دولااة منهاااعاارف ماان خااالل التجاااروت  

الموجودة في المجتمع، فقد ثبت أن األوضااع االقتصاادية خاصاةً عناد تحسانها لهاا تاأثير (  Social Classes)  االجتماعية

 Seymour, martin, lipsed ,كبير على النمو والتطور الديمقراطي في المجتمع، كما ثبت ذلك أيضاً في دراسة كل من 

أيضااً التطور االقتصاادي والديمقراطياة الحقيقياة، وقاد ثبات فاي تلاك الدراساة على اعتبار أن هناك عالقة ايجابية قوية بين  

على أن القيم والمواقف واالعتقادات السياسية هي متغيراً هاماً ومؤثراً في ايجابية تلاك العالقاة بالنسابة للتحاول الاديمقراطي 

ود عالقااة ايجابيااة بااين مسااتوى التطااور دلاايالً أكثاار وضااوحاً علااى وجاا" إنكيلاايس ودايمونااد"الفعلااي وبعااد ذلااك قاادم كاال ماان 

االقتصادي والتحول والنمو الديمقراطي في الدول على اعتبار أن الثقافة السياسية ممكن أن ت شكل حلقة حاسمة باين التطاور 

كماا تبارز هناا  .في دراسته عن العديد من الدول األوروبية Ronald inglehartاالقتصادي والديمقراطية مثلما أظهر ذلك 

فاي نظريتاه  وذلاك والذي تم ذكاره ساابقا ، يعة العالقة بين الديمقراطية والتغير االقتصادي والقيمي الذي أوضحه أوجبرنطب

 عن التغير في المجتمعات المتعلقة بقيمها وثقافتها، 
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ظهاارت نظريااات قااد أول، الديمقراطيااة وبقائهااا أو إخفاقهااا حياث ثباات أن الثقافااة السياسااية  تلعااب دوراً هاماااً فااي نمااو وتطااور

، وذلك مثلماا تباين فاي نهاياة الساتينات مان القارن الماضاي العتراف بمتغير الثقافة السياسية، بوضوح االتبعية، والماركسية

  rustow dankwartو  Robert dahleأي القاارن العشاارين فااي نظااريتين تأسيساايتين حااول متغياار الثقافااة السياسااية لااـ 

 (41  - 9ص ص  ،م4991، خرون ...الري دايموند وآ)

 

ص ص  ، مرجاع ساابق،احساان عباا  وأخارون ...الديمقراطيةة وااصةة فةي الجامعةات:   التعليم علىتأثير أهمية   - 28

414 – 417) 

أو نامياة، لاذلك   يعتبر التعليم من األسسس المهمة لكل المجتمعات مهما كانت عربية أو غربية كبيرة أو صغيرة متقدمة     

، لاذلك م الحاكم في أي مجتمع ودولاة كانااتأثيرات جوهرية على سير وتطبيق النظاوجود ليكون للتعليم من فإنه ال بد إال أن 

، ألي عامال آخار أن ياأتي ويحال محلهاافإن مهمة التعليم تأتي بكونها متصفة بالعديد من الصافات االساساية والتاي ال يمكان 

نه ال يمكن وجودها في غياره مان العوامال األخارى، ولاذلك فيتصاف قدرة في التأثير على الجميع، بحيث أ االتعليم لهمهمة ف

 التعليم من ناحية قدرته على التأثير في التنمية والتحول الديمقراطي بما يلي:

 . لدى الجميع في المجتمع ةالموحدهو أداة لتحقيق التكامل القومي على اعتبار أنه يعمل على غر  نسق من القيم  – 4

عملية الحراك االجتماعي المتمثل باالنتقال بين الطبقات المختلفة ومصدراً للتجنيد السياسي المتمثل ذلاك وهو أداة مهمة ل -1

 بإقامة االحزاب السياسية والعضوية فيها من قبل المتعلمين أكثر من غيرهم.  

 دول امريكيا الالتينيةوصول طلبة الجامعات الى اعضاء في النخبة السياسية بغض النظر عن أصولهم االجتماعية في  – 3

 كمثال على ذلك.  وغيرها

 . نماط الثقافية والقيمية الحديثةيعمل التعليم على نشر الكثير من اال – 1

إن تحقيق مستويات عليا من التعليم فاي المجتماع يادعم بشاكل أكبار مان فارص تحقياق الوجاود الاديمقراطي، وذلاك ألن  – 1

، ماان خااالل دعاام المتعلمااين دائماااً للقاايم األخاارىارتباطهااا بغيااره ماان المتغياارات  التعلاايم مرتبطاااً بالديمقراطيااة أكثاار ماان

 . ن غيرهم من شرائح المجتمع األخرىالديمقراطية وممارستها أكثر م

، فااال يمكاان ألي ديمقراطيااة حقيقيااة أن تعاايش باادون تعلاايم يعتباار ماان العواماال الالزمااة للتحااول الااديمقراطي لتعلاايمإن ا       

التربية والتعليم كالهما ي عتبران عملية تغذي القيم الديمقراطية الفعلياة  كما أن( 444ص م،  4914، لمعز نصرد عبد امحم)

يميلون من ثام الاى أن  مثلين بالصفوات الحاكمة في مختلف الدول والمجتمعاتد كبير وأن القادة والزعماء المتالقائمة الى ح

يل األكاديمي الكبير بشكل أفضل كثياراً مماا هاو علياه أنصاارهم والساائرون يكونوا على جانب من التعليم المناسب والتحص

 (474هيرسون، مرجع سابق، ص   .ج. . )في ركابهم السياسي من المناصرين
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   أبعاد أزمة المشاركة السياسية في الدول العربية والدول غير الديمقراطية بشكل عام: - 29

بشكل خاص في الدول العربية وغيرها من الدول غيار الديمقراطياة وعكساها يكاون  تمثلأزمة المشاركة السياسية تإن       

هو تمثيالً لعدم وجود أزمة للمشاركة السياسية ويمكن أن يكون لهذه األبعاد تأثيراً في وجود التعددية السياساية وتلاك األبعااد 

 (41م، ص  4914، .علي الدين هالل وآخرون ..) هي:

 جتمع السياسي: يظهر ذلك واضحاً من خالل قلة المهتمين وزيادة الغير مهتمين والمتطرفين. االختالل في شرائح الم -4

مشاركة شكلية موسمية غير فّعالة: يتمثل ذلك في عدم وجود معارضة حقيقياة، أي وجاود المرشاح الواحاد دون وجاود  -1

 . النظيفة... الخغير وجود االنتخابات غير النزيهة وومنافس له، 

ااتحكم فيهااا: تأخااذ شااكل التعبئااة بغاارض خلااق المساااندة الشااكلية للاانظم الحاكمااة، دون أن ت عباار عاان مشاااركة إجبا -3 ريااة م 

تخاذ مشاركة حقيقية نابعة من إهتمام المواطن بما يجري حوله في المجتمع السياسي وارادته وقدرته على التأثير فيماا ي  

 . من قرارات

 والمسااواة Justice يادة للمجتماع تاؤدي إلاى تحقياق نتاائج متزايادة مان العادلإن الديمقراطية إذا لم تؤسس على قيم مف       

Equality واإلنصاافEquity   والحرياةFreedom  للجمياع، تبقاى شاكالً أجاوف ولعباة فاي ياد القاوي ضاد الضاعيف فاي

االرتاداد عان عملياة ، فذلك يؤدي إلى عملية االرتداد عنها وباألصل ذلك من خاللها على إنجاز الفساد المجتمع، حيث يعمل

تشويهها وليس عن مفهومها الحقيقي، ألنهاا لام تطباق بالفعال، فهاذه هاي ليسات عملياة مشااركة ممكناة وفعالاة وليسات باذلك 

 علاى تعمال باذلك ، بحياثفياه ، وخاصةً العمل السياسي في ذلك المجتمع والنظاام الحااكمسوى عملية ديكور للعمل الموجود

من قبل فرد أو مجموعة أفراد (،   Corner And Containment  And Exclusion)  ءاالستحواذ واالحتواء واإلقصا

وهااي المتمثلااة بالفئااة الحاكمااة أو الحاااكم تحاات اساامها المزيااف "الديمقراطيااة" علااى حساااب القاايم الحقيقيااة للعاادل والمساااواة 

لديمقراطياة علاى أناه يعمال علاى واإلنصاف والحرية واالنتخابات وغيرها، حيث يوصف ذلك وهو عدم التطبيق الصاحيح ل

تضليل وإعاقة العملية الديمقراطية الفعلية بشكل صاحيح، كماا ويعمال ذلاك علاى عملياة خلاق التنااقض باين نتاائج الممارساة 

 The وباااين األهاااداف الوطنياااة الحقيقياااة للجمااااهير Alleged المزعوماااة  Practice Democracy الديمقراطياااة

Objectives Of Genuine National Audiences  بشاير ناافع  .فاي المجتماع الاذي تطباق فياه أو ي ازعم تطبيقهاا فياه(

 (41 – 41ص ص  ،م1114، وآخرون ...

طع فااي االهااداف إن بناااء الديمقراطيااة الحقيقيااة القائمااة علااى المبااادىء الصااحيحة ماان أهمهااا مباادأ تحقيااق المساااواة تتقااا     

يقوم عليه مبدأ  تحرير  المهمة مثل ما(  Social Movements)  الجتماعيةمع إيجاد الحركات ا النهائية لها وفي مسيرتها

راء المثقفااين والحركااات االجتماعيااة األخاارى كالحركااات الطالبيااة وخاصااةً فااي داخاال آالماارأة فااي كاال مجتمااع واالهتمااام باا

وحقوق االنساان  Civil Liberties And Personal الجامعات والذي بات معروفاً أنهما من الحريات المدنية والشخصية

ومشااركة جمياع الفئاات االجتماعياة وعادم والتعددياة،  والكرامة والمساواة واالستقاللية وتقاسم النفوذ في المجتماع والسالطة

 االقصاء ألية فئة مثل قيام البعض بإقصاء دور النساء،
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عملياااة النماااو والتحاااول ألن العمااال علاااى تحريااار الماااراة، ياااؤدي الاااى إضاااافة مجموعاااات أخااارى مهماااة مااان اجااال وذلاااك  

والنهااوض بالحركااات االجتماعيااة األخاارى وأهمهااا (  411ص  ، مرجااع سااابق،بشااير نااافع وآخاارون ... ) ،نيالااديمقراطي

الحركاات الطالبياة المتمثلاة بالشاريحة الواعياة لماا يجاري فاي المجتماع، وذلاك علاى إعتباار أن المارأة  والطلباة علاى مادى 

، الحكومياة ومنهاا األحازاب السياسايةت المجتمع الديمقراطية متمثلة تلاك بالمنظماات غيار التاريخ قاموا بالمشاركة بمؤسسا

شاركت المرأة في ذلك، وانتظم عملها الوطني والسياسي بعد قيام منظمة التحريار الفلساطينية  ،مثالً  ففي المجتمع الفلسطيني

، باالضاافة الاى "االتحاد العام للمرأة الفلساطينية"هو م وتأسيسها لجناح خاص بها أي بالمرأة الفلسطينية، و 4941في العام 

االتحاااد العااام لطلبااة "بمنظمااة التحرياار الفلسااطينية وهااو أي تنظاايم الحركااة الطالبيااة الفلسااطينية وإنشاااء جناااح خاااص بهااا 

رأة والطلباة ، فهذا دليل على إمكانية مساهمة الماتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وان كانت جذوره موجودة قبل "فلسطين

في العديد من السياسات التنموية الالزمة للنماو والتحاول الاديمقراطي فاي مختلاف الناواحي االجتماعياة واالقتصاادية وحتاى 

 . ةالسياسية والثوري

 

 النتائج المستخلصة من البحث: 

 تمثلت أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث بكل مما يلي: 

واآلليات واألهداف الالزمة للنظام السياسي  وسائلالعناصر االساسية والعديد من التبين انه ال بد من وجود  – 4

 . في المجتمع والحقيقي الديمقراطي الصحيح

بناء على  االنتخابات النزيهةجراء لديمقراطي وديمومة استمرارها هي إكما ظهر ان من أولى أسس عملية التحول ا – 1

وسير عملية  اتوالواجبة لضمان وسالمة وصحة عملية االنتخاب زمةالالطرق بعض من الومتطلبات وصفات وأسس 

 في داخل المجتمعات الساعية لعملية التحول الديمقراطي الفعلي. االنتخابات بشفافية ووضوح 

 االحزاب السياسيةكما ظهر ان من األسس األخرى لوجود عملية التحول الديمقرطي هو وجود الدولة في ظل  – 3

تعزيز عملية التنمية من اجل  معينةأنواع ميزات وبحيث تقوم هذه األحزاب السياسية بناء على  ،االعاملة في اطاره

 في أي مجتمع ساعي لها.  والتحول الديمقراطي

االجتماعية والتربوية والتعليمية من  عملية التنشئةكما تبين ان عملية التحول الديمقرطي تتطلب في البداية تدخل من  – 1

على اعتبار ان للتعليم أهمية كبيرة في  متها االسرة والمؤسسات التعليميةفي المجتمع وفي مقداألولية خالل المؤسسات 

واضحة  أزمة تأثيرة على إيجاد عملية التحول الديمقراطي في المجتمع الساعي لها، ألن عكس ذلك سيساهم في إيجاد

 عالم في الوقت الحاضر.مثلما هو ظاهر في بعض من دول الالمشاركة السياسية  في عمليات
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 توصيات الباحث:

بعد االنتهاء من توضيح نتائج هذا البحث المستخلصة منه يرى الباحث أنه من الضروري اإلشارة الى عدد من          

 التوصيات المهمة، وقد تمثلت هذه التوصيات في نهاية هذا البحث بكل مما يلي: 

ة التي تسعى لتطبيق عملية المجتمع المدني المختلفة والشخصيات المستقل قيام وسائل االعالم المتنوعة ومنظمات – 4

واآلليات واألهداف  وسائلباإلضافة الى توضيحها لل ،األساسية والثانويةالعناصر مختلف راطية بتوضيح الديمق

 الساعية له. الديمقراطي الحقيقي في داخل المجتمعات النظام تطبيق الزمة من أجلال

تأسيس هيئات خاصة باالنتخابات في داخل كل مجتمع تقوم بالعمل بشكل موضوعي وبشفافية ووضوح العمل على  – 1

التعريف بصفات و الصحيحة االنتخاباتتوضيح طبيعة واسس م هذه الهيئات بوبحيث تق ،ومساءلة امام الجميع

في النظام  اتاالنتخاب والواجبة لضمان وسالمة وصحة عملية الالزمةمتطلبات العملية االنتخابية، والطرق و

في داخل المجتمع الذي يتم فيه اجراء االنتخابات في الديمقراطي الالزم، وسير عملية االنتخابات بشفافية ووضوح 

 وقتها المحدد لها. 

في تغيير القائمين على النظام لية بالمشاركة سات المجتمع من حكومية وخاصة واهالعمل من قبل كافة مؤس – 3

ممارسة السياسية جل إتاحة الفرصة لللتي تم تحديدها بأربعة سنوات من أكل فترة زمنية معروفة وا الحاكم السياسي

ومن خالل عمل هذه األحزاب ومنافستها انتخابياً على  الديمقراطية في ظل الدولة واالحزاب السياسيةالصحيحة، و

وجود وتعزيز عملية التنمية يعود على فهذا كله  وحديثة، يد بناء على برامج واضحةدتولي مقاليد الحكم من ج

 في داخل المجتمع الساعي لذلك.  والتحول الديمقراطي

عد من ، ألن ذلك ي  أي والرأي اآلخر وتقبل كل منهما لهذا األمر حتى في ظل االختالف الفكريإشاعة ثقافة تقبل الر – 1

  ،دعروف بوقف ثقافة االقصاء بشكل متعمعملية التحول الديمقراطي والم أسس

ة ومؤسسات التعليم كافة لما لها من رباإلضافة الى االهتمام بالتنشئة االجتماعية القائمة على أسا  ديمقراطي في االس

 مثلما هو ظاهر في بعض من المجتمعات.أزمة المشاركة السياسية المساهمة في الغاء 

 

 مقترحات الباحث:  

 بكل مما يلي: تتمثل المقترحات التي يراها الباحث في هذا البحث 

على  ائمين على النظام الحاكم قد شارفواشات العمل وزيادتها في كل فترة يكون فيها القعقد المزيد من الندوات وور – 4

إنتهاء فترة عملهم والمعروف مثلما تم اإلشارة اليها بأربعة سنوات من اجل تهيئة الجميع من شخصيات مستقلة 

متداول تبعاً إلنتهاء  لأوضاعهم لخوض العملية االنتخابية من جديد وبشكومنظات أهلية وأحزاب سياسية بتجهيز 

واآلليات واألهداف سائل والو ناصر االساسيةالعالفترة التي متفق عليها عالمياً، الن هذا من شأنه ان يعلي من وجود 

  في داخله.  اطي الحقيقيالديمقر النظام تطبيقل مقراطي الصحيح في المجتمع الساعي الالزمة للنظام السياسي الدي

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونألبحالمجلة األكاديمية ل

 
 

 

 
 

   www.ajrsp.com                                                                                                               375  

ISSN: 2706-6495 

 

تنوي خوض فكارها وعملها وتوجهاتها عن سياسة الدول التي توظيف جهات خارجية مستقلة وبعيدة في أ – 1

النزيهة بناء على األسس فهذا من شأنه أن يعمل على إجراء عمليات االنتخابات في كل مجتمع  ،االنتخابات فيها

في النظام الديمقراطي الالزم، وسير عملية  اتة عملية االنتخابوالواجبة لضمان وسالمة وصح الالزمةوالطرق 

  المجتمع الساعي لذلك. االنتخابات بشفافية ووضوح في داخل 

فهذا ي عد من اسس  ،التمركز على طبيعة التغيير نحو األفضل بعيداً عن المركزية الشخصية عند الترشح لإلنتخابات – 3

وهذا يتم من خالل المشاركة الحزبية بناء  ،راد المجتمع تطبيقاً فعلياً للديمقراطيةأ إذانجاح النظام الديمقراطي الفعلي 

ومشارك في المجتمع الديمقراطي الفعلي بها كل حزب عامل من اجل  بها من قبل الجميع، تحلىعلى صفات وميزات ي  

 . تعزيز عملية التنمية والتحول الديمقراطي

بنشر الثقافة الديمقراطية  يةها من توعية وتعليم وفي مقدمتها المؤسسات التعليمالقيام من قبل المؤسسات الواجب علي – 1

التي تقوم على أسسها بشكل فعلي من حرية الرأي والعدالة االجتماعية والمساواة والمشاركة السياسية والتعددية 

لب مراحل وذلك على اعتبار ان دور هذه المؤسسات ي عتبر  ،الحزبية وسيادة القانون على الجميع عملية التنشئة في ص 

 وتعزيزه في داخل المجتمع.  ديمقراطيةالصحيح لل نموالالقائمة على 

  

 االصة البحث:

العناصر  عملية التحول الديمقراطي ال بد إال أن تكون مبنية على وجود كل منرى الباحث أن في نهاية هذا البحث ي         

 ،م السياسي الحاكماآلليات واألهداف الالزمة للنظاباالضافة إلى  ،لهاالالزمة  وسائل التطبيقواالساسية 

والواجبة  الالزمةالطرق وال بد من االتخاذ ب وصفات ومتطلبات اساسية لها،أسس القائمة على االنتخابات وإجراء عملية  

من النظام  األهدافعرفة ال بد من مفباالضافة الى ذلك ، في النظام الديمقراطي اتلضمان وسالمة وصحة عملية االنتخاب

 ميزات ، وتحديد الديمقراطية في ظل الدولة واالحزاب السياسيةوالممارسة السياسية بشكلها الصحيح وتحديد  الديمقراطي

الديمقراطية، باالضافة إلى مراحل عملية التنشئة القائمة على نمو والتنمية أنواع االحزاب السياسية، ومعرفة عملية و

والدول أبعاد أزمة المشاركة السياسية في الدول العربية وقد اوضح الباحث في النهاية  عليم الديمقراطي،التالتركيز على 

بضرورة العمل على التقبل الفعلي لعملية التحول الديمقراطي في غير الديمقراطية بشكل عام. وفي الختام يوصي الباحث 

عدم االقتصار على التعريفات المجردة للديمقراطية حتى دون و الساعي لتطبيق هذه العملية في نظامه الحاكم المجتمع

 . مثلما هو ظاهر في العديد من الدول فقط المتنوعة األخذ واإلقتداء بها إال في وسائل االعالم
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 إلسالميةطهارة البدن في الشريعة ا

Purity of the body in Islamic law 

 

  جاللي هللا رضاء سيد/ الباحث

 افغانستان کونر، االفغاني، الدين جمال سيد جامعة والقانون، الفقه قسم محاضر، استاذ

 شينواری هللا خير/ الباحث

 افغانستان کونر، االفغاني، الدين جمال سيد جامعة االسالمية، الثقافية قسم محاضر، استاذ

 بنوري شاه لکما سيد/ الباحث 

 افغانستان خوست، نهيان، آل زايد شيخ جامعة القانون، و الفقه قسم محاضر، استاذ

 :خالصة البحث

 الدراسة العلمية في هدى هللا ورسوله في الطهارة في ضوء الشريعة اإلسالمية.تبحث هذه 

 الغرض من الدراسة هو توضيح موقف الشريعة اإلسالمية من القضايا الراهنة.

تتمثللم مبللاارة البحللث فللي ان قضللية النرافللة تللتم اراسللتها ماليفلللا مللن زوايللا م تلفللة مللول العللالم  تللد ير ، ويللتم اسلللت دا  

 لفة للتوعية العامة.مناهج م ت

 ولكي يكون للمسلم موقف واضح من هذه القضية من منرور الدين ، من الضروري إجراء هذا البحث.

ل اإلسلللالمية المسللللمين  للل ااء اعملللا الشلللريعة الزملللتملللن اجلللم ممايلللة صلللحة المسللللمين ، خلللالل الدراسلللة اتضلللح ان  

اکلللدل الشلللريعة اإلسلللالمية عللللد تطهيلللر ال سلللد ملللن جميللل  ا وسلللا ، وجعللللت ميلللث ، ملللن  ينهلللا تطهيلللر ال سلللم، م تلفلللة

 ،ت للللليم المسلللللمين مللللن ا مللللراض: منهللللا   ثيللللرة ،انيويللللة واخرويللللة ولتطهيللللر ال سللللد فوا للللد الطهللللارة شللللطر االيمللللان، 

وسللللم  ولهلللذا ملللث النبلللي صلللل  هللا عليلللهوالصلللحة ملللن اکبلللر نعلللم هللا سلللبحانه وتعلللالد  علللد االيملللان  للله سلللبحانه وتعلللالد، 

 .الم تلفة ضاء ال سداعتطهير  الطهارة و المسلمين في  ثير من ا ماايث عل 

آملللم ان تلللروي نتلللا ج البحلللث العطلللي العلملللي للبلللامثين والمتحمسلللين ، وان تسلللت د   شلللكم فعلللال فلللي الم لللال العلملللي 

 والعملي.

 طهارة، نرافة، وقاية، االيمان، الصحة. الکلمات المفتاحية:
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Purity of the body in Islamic law 

Abstract: 

This research paper examines the guidance of Allah and His Messenger (peace and 

blessings of Allah be upon him) on purity in the light of Islamic law. 

During the study, it became clear that in order to protect the health of Muslims, Islamic law 

obligates Muslims to perform various actions, including cleansing the body 

Whereas Islamic law emphasized the purification of the body from all dirt, the research initiative 

is that the issue of hygiene is currently being studied from different angles around the world as a 

measure, and different approaches are being used for public awareness. 

In order for a Muslim to have a clear position on this issue in terms of religion, it is necessary to 

conduct this research. 

 Purification is made part of faith, and purification of the body has many worldly and hereafter 

benefits, Ridding Muslims of diseases, and health is one of the greatest blessings of God 

Almighty after believing in Him, may He be glorified and exalted. For this reason, the Prophet, 

may God’s prayers and peace be upon him, urged Muslims in many hadiths to purify and purify 

the various parts of the body. 

I hope that the results of the research will quench the scientific thirst of researchers and 

enthusiasts and will be put to good use in the scientific and practical field. 

Keywords: Purity, cleanliness, protection, faith, health. 

 مقدمة

 الحمد هلل رب العالمين ، والصالة و السال  علد خير خلقة محمد و علد اله و اصحا ه اجمعين و  عد:

عليللله هللا  يعلللد نعلللم، وملللل العلللالم اجمللل   نعمللله لمنفعلللة البشلللر ، فملللن اراا ان ا رضوجللله هللا تعلللال  البشلللرية علللل   خلللل 

ِ اَل تُْحُصوهَا قال تعالد: النعم. لن يستطي  عدها لکثرة وا نِْعَمةَ هللاه  (1) َوإِْن تَُعدُّ

، وينتفلللل  اإلنسللللان مللللن المللللاء فللللي م تلللللف  البشللللريةميللللاة هللا فللللي ا رض المللللاء ، و يتوقللللف عليهللللا  ومللللن اعرللللم نعللللم

 .ال سدجوانب مياته ،  ما في ذلك تطهير 

اإلنسلللان ملللن العديلللد ملللن  وقايلللةيلللة ، ملللن اهمهلللا لعديلللد ملللن الفوا لللد الدنيويلللة وا خروا ال سلللدللمحافرلللة علللل  نرافلللة  و

 ا مراض.

                                                           
 .۴۳سورة ا راهيم : اية  - 1

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                 382  

ISSN: 2706-6495 

 

م تلفلللة ملللن اجسلللااهم ، المسللللمين فلللي العديلللد ملللن النصلللوظ الشلللرعية علللل  نرافلللة اجلللزاء  تحلللري وهلللذا هلللو سلللبب 

 والتي سنقراها  التفصيم في هذا المقال:

 اهداف:

 اهداف هذه المقالة هي  ما يلي.

اوالف: ي للب ان يعلللم قللارا هللذا المقللال انلله مللن الواجللب الشللرعي عللل   للم مسلللم ان يحللاف  عللل  نرافللة اجللزاء ال سللم 

ا عل  ذلك ، وانه   .الل  هذه الفريضةاالخعل   ي ثم المسلم الم تلفة ، وان هناك اجرف

 لللم اهتمامللله  ال انلللب الروميلللة للبشلللر ،   ال انلللب يقتصلللر اهتماماتلللهان اإلسلللال  ال  ان يعللللم قلللارا هلللذا المقلللال: ثانيلللا

 .اهتماماتهطليعة يحتم في  ال سدی

 الحفاظ على نظافة أجزاء الجسم

 النصلللوظ كتلللل ، وملللناجسلللااهمالمسللللمين  شلللدة علللل  طهلللارة تحلللث العديلللد ملللن اآيلللال القرآنيلللة وا ماايلللث النبويلللة 

ا ِيَن َويُِحبُّ اْلُمتَطَهِِّريَن() سبحانه و قول هللا َ يُِحبُّ التهوه  (2تعال : إِنه هللاه

 (3) وقال النبي صل  هللا عليه وسلم: الطُّهُوُر َشْطُر اإِليَماِن(.

لطهللارة  للم فللرال  للله ، فقللد ا ال سللدتطهيللر  مثللت علللدإللل  ارجللة انهللا  الطهللارةوقللد ا للدل الشللريعة اإلسللالمية عللل  

  ما يلي: ن ، وإليكم  ع  التوصيال الشرعية البد اجزاءجزء من 

 أوال: الغسل

 فرضلللللت علللللليهمالشلللللريعة اإلسلللللالمية المسللللللمين علللللل  االغتسلللللال  شلللللت  الطلللللر  ، وفلللللي  عللللل  ا ميلللللان  رغبلللللت 

الغسللللم کغسللللم ال معللللة والعيللللدين،   يسللللنالحللللي  والنفللللاا ، واميانفللللا عنللللد انقطللللا  ال نا للللة والغسللللم مللللن   االغتسللللال

لللا ، علللل  سلللبيم المثلللال ، يشللل   المسللللمون علللل  القيلللا    اإلضلللافة إلللل  ا وقلللال الملللذکورة الغسلللم فلللي اوقلللال اخلللرى ايضف

ِ َعلَ  ُ مِّ ُمْسلٍِم اَْن يَْغتَِسَم فِي ُ مِّ َسْبَعِة اَيهاٍ  يَْغِسُم َرْاَسهُ َوَجَسدَ الحديث التالي: )نذکر   (4هُ ())َم ٌّ هلِله

 لمحافظة على نظافة الشعر واللحيةثانياً: ا

ا الحفللاا عللل  نرافللة الشللعر واللحيللة مللن اجللم صللحة اإلنسللان ، وقللد  النبللي صللل  هللا عليلله وسلللم  رغللبمللن المهللم جللدف

 (5) (َمْن َ اَن لَهُ َشْعٌر فَْليُْكِرْمهُ )،  هذا الصدا، قال صل  هللا عليه وسلم: علد ذلکمسلمين ال

                                                           
 .۲۲۲سورة البقرة : اية:  - 2

ملديث  ۱۳۱ظ  ۱النيسلا وري القشليري، صلحيح مسللم، يرول : اار ال يلم .اار ا فلا  ال ديلدة، ج ا و الحسين مسلم  ن الح اج  ن مسلم  - 3

 .555رقم: 

 .555مديث رقم  ۱۳۱ظ  ۱صحيح مسلم: ج - 4

 ۳لل   ج  (. سنن ا ن ماجله .  يلرول: اار الرسلالة العالميلة .الطبعلة: ا و 9112 -هـ  0341ا و عبد هللا محمد  ن يزيد القزويني ا ن ماجه ) - 5

 .3054 ، مديث رقم۶۷ظ 
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 هوبعداألكل ثالثاً: غسل اليدين قبل 

 ََرَ لللةُ الطهَعلللاِ  اْلُوُضلللوُء قَْبلَلللهُ، ) جيلللدا قبلللم ا  لللم و علللده ، قلللال النبلللي صلللل  هللا عليللله وسللللم: غسلللم اليلللدين يسلللتحب 

 (6)  َواْلُوُضوُء  َْعَدهُ 

 ظة على نظافة أعضاء الجسم الخمسةرابعاً: المحاف

" اْلفِْطلللَرةُ ):  قوللله  امللر النبللي صللل  هللا عليلله وسلللما طللراف ال مسللة مللن جسللده، و لللذا ينبغللي لکللم إنسللان ان ينرللف 

اِرِب " ْ ِط، َوتَْقلِيُم اْ َْافَاِر، َوَمْلُ  الشه  (7) (َخْمٌس: اْلِ تَاُن، َوَملَُ  اْلَعانَِة، َونَْتُف اإْلِ

اعلللاله ملللن ال سلللم  شلللكم افضلللم إذا تملللت اإلجلللراءال  لللالطب  ، يمكلللن مالمرلللة النرافلللة فلللي ا جلللزاء ال مسلللة الملللذ ورة 

 :المذ ورة اعاله في ا وقال التالية

فلللي اقلللرب وقلللت ممكلللن ملللن ا يلللا  ا ولللل   علللد والاة الطفلللم ، وي لللب اال يكلللون الشلللعر ي لللب ان يلللتم ختلللان ا طفلللال 

ا الللافر  ال تطلللولتحلللت السلللرة والشلللعر تحلللت اإل لللط طلللويالف  حيلللث يتعلللارض مللل  نرافلللة المنلللاط  الملللذ ورة ، وي لللب ان 

ا الشلللوارب ال ينبغلللي ان تكلللون  وکلللذلک  ، کلللي ال ي تمللل  تحتهلللا ا وسلللا  الطعلللا  والشلللراب  متلللد ال يعلللل   هلللاطويللللة جلللدف

 .اثناء ا کم والشرب

 خامساً: الوضوء

دنيويلللة الفوا لللد الملللن  لهلللذه ولغيرهلللا وجللله  لللم إنسلللان وايديللله واقدامللله معرضلللة  اسلللتمرار للغبلللار وا وسلللا  ،  ملللا ان

 ، لتبقد تلک المناط  نريفة.صالة لکم وضوء الالشريعة اإلسالمية  اوجبتقد  ويةخرا و

صلللا   اليلللدين  لللين ا متللل  ال يتسلللخاثنلللاء الوضلللوء  خلللالل ا صلللا  ملللث النبلللي صلللل  هللا عليللله وسللللم المسللللمين علللل  

 (8) (َدْيَك َوِرْجلَْيكَ اَذا تََوضه َْل فََ لِّْم  َْيَن اََصا ِِ  يَ ) والقدمين، قال صل  هللا عليه وسلم:

،  السلللوا ولكلللي يحلللاف  المسللللمون علللل  نرافلللة افلللواههم واسلللنانهم ، فلللبن الشلللريعة اإلسلللالمية تر لللز  شلللكم  بيلللر علللل  

تِلللي َ ََملللْرتُهُْم ) السلللوا  قلللا ال:النبلللي صلللل  هللا عليللله وسللللم المسللللمين فلللي الحلللديث علللل   رغلللبوقلللد  لَلللْواَل اَْن اَُشللل ه َعلَللل  اُمه

َواِك ِعْنَد ُ مِّ َصاَلةٍ   (9()  ِالسِّ

للللَواَك َمْطهَللللَرةٌ لِْلفَللللِم، » فللللي الحللللديث اآتللللي: التسللللو فقللللد  لللليهن النبللللي صللللل  هللا عليلللله وسلللللم فا للللدتي  ُ واإ فَللللبِنه السِّ تََسللللوه

() بِّ  (10َمْرَضاةٌ لِلره

                                                           
ِ ْستاني، سنن ا ي ااوا،  يرول: المكتبلة العصلرية، صليدا  - 6 ج سليمان  ن ا شعث  ن إسحا   ن  شير  ن شداا  ن عمرو ا زاي ا و ااوا السِّ

 .4650 رقم  ، مديث ۴۳۳ظ  ۴

ظ  ۱برى، يلرول: مسسسلة الرسلالة ، الطبعلة: ا ولل  ، ج  ( السلنن الك9110ه  0390ا و عبد الرممن اممد  ن شعيب  ن عللي النسلا ي ) - 7

 .2 رقم مديث ۶۶

 .۴۳ رقم مديث ۳۶ظ  ۱ يرول  ج  –محمد  ن عيس  ا و عيس  السلمي الترمذي، سنن الترمذي،الناشر : اار إمياء التراث العر ي  - 8

 .99 رقم مديث ۳۱ظ  ۱ج سنن الترمذي:   - 9

 .۲۸۳رقم:  ، مديث۱۱۷ظ  ۱سنن ا ن ماجة: ج  - 10
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للَواِك ِعللدهةُ : السللوا قللال اإلمللا  ا للن القلليم ال وزيللة عللن فوا للد  َمنَللافَِ : يُطَيِّللُب اْلفَللَم، َويَُشللدُّ اللِّثَللةَ، َويَْقطَللُ  اْلللبَْلَغَم، َوفِللي السِّ

لللْوَل، َويُِعللليُن َعلَللل  هَْضلللِم الطهَعلللاِ ،  َويَُسلللهُِّم َمَ لللاِرَي اْلَكلللاَلِ ، َويَْ لُلللو اْلبََصلللَر، َويَلللْذهَُب  ِلللاْلَحفَِر، َويُِصلللحُّ اْلَمِعلللَدةَ، َويَُصلللفِّي الصه

طُ لِْلقَِراءَ  ، َويُْعِ ُب اْلَماَل َِكةَ، َويُْكثُِر اْلَحَسنَالِ َويُنَشِّ به اَلِة، َويَْطُرُا النهْوَ ، َويُْرِضي الره ْ ِر َوالصه  (11)  «ِة، َوالذِّ

وقلللد ملللث النبلللي صلللل  هللا عليللله وسللللم المسللللمين علللل  مسلللح آذانهلللم الداخليلللة وال ارجيلللة  الملللاء اثنلللاء الوضلللوء مفاالللا 

 (12). آذانهم.طهارة عل  

 الملللاء اثنلللاء الوضلللوء متللل  ال يتسلللخوقلللد ملللث النبلللي صلللل  هللا عليللله وسللللم المسللللمين علللل  تنريلللف زوايلللا عيلللونهم  

 زوايا عيونهم.

 ، قلللال طهلللارة ال يشلللو جيلللداف اثنلللاء الوضلللوء مفاالللاف علللل   ا نلللوفواملللر النبلللي صلللل  هللا عليللله وسللللم المسللللمين  غسلللم 

 (13)اََمُدُ ْم فَْليَْستَْنِشْ (إَِذا تََوضه َ ): صل  هللا عليه وسلم

ان الغبلللار اللللذي يلللتم استنشلللاقه  واالستنشلللا  هلللوم ا نلللف فلللبن الميلللزة الكبلللرى لغسللل الحديثلللة الطبيلللة لالکتشلللافالوفقلللا  و

وتهيلللل   تطهللللر وتتنرللللف تلللللک ا وسللللا ، واثنللللاء الوضللللوء ه جللللدران ا نللللف والشللللعر ااخللللم ا نللللفاثنللللاء التللللنفس تمتصلللل

 إل  جسم اإلنسان. التنفسل الهواء المنق  عن طري   دخو وتسمحالممرال ا نفية 

 سادساً: نظافة األعضاء الخاصة

ا  علللد و للللالطب  ، فللللبن  قضللللاء الحاجلللة، ملللن الضللللروري لصلللحة  للللم إنسللللان ان يقلللو   تنريللللف اعضلللا ه ال اصللللة جيللللدف

 يسلللتن ي  المناايلللم او ا م لللار ي لللب ان  هيلللة محلللداة للمسللللمين فلللي هلللذا الصلللدا، الشلللريعة اإلسلللالمية للللديها مبلللااا توجي

 (14) الماء.  االستن اءي ب  المکان  هتنريف  لم يتم، ولكن إذا او اي مااة اخرى ويکفي ذلک

فة إللللل  فوا للللده الدنيويللللة حقيقللللة ان الحفللللاا عللللل  نرافللللة جسللللم اإلنسللللان ،  اإلضللللااليتضللللح مللللن  للللم هللللذا البحللللث ان: 

الشللللريعة  رغبللللتولهللللذا  ،معانللللاة ال مصللللر لهللللاال و ا مللللراضالشلللل م مللللن کثيللللر مللللن  يحملللليالعديللللدة ،  وا خرويللللة

الوجللله  غسلللم عللل  النصلللوظ علللل   االغتسلللال، وصلللرمت فللليعلللل    النرافلللة، وشللل عتهم هتملللا  االاإلسلللالمية المسللللمين 

 اإل طين وا عضاء ال اصة ، ونرافة الفم. ونطفالراا. وشعرواليدين والقدمين وزوايا العينين وا ذنين واللحية 

 

 

 

 

 

                                                           
 يلرول : ظ  -الناشلر: اار الهلالل ، هلـ(الطب النبلوي 650محمد  ن ا ي  كر  ن ايوب  ن سلعد شلمس اللدين ا لن قليم ال وزيلة )المتلوف :  - 11

۲۳۴. 

 .۶۲ظ  ۱ج صحيح مسلم:  - 12

 . ۴۱ظ  ۲صحيح مسلم: ج   - 13

 (۶۳ظ  ۱ج ،   کمپنيزعالمه ا و کر المرغيناني.) ب ل ( الهداية ، پېښور: خيبر ګروپ آف  - 14
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 تيجةن

االسلللال  ايلللن شلللامم کاملللم ينلللترم جميللل  نلللوامي الحيلللاة االنسلللانية منهلللا وقايلللة صلللحة االنسلللان ملللن االملللراض الم تلفلللة و 

قلللد اهتملللت الشلللريعة لصلللحة االنسلللان اهتماملللا شلللديدا ميلللث جعلهلللا  علللد االيملللان اهلللم نعملللة ملللن نعلللم هللا عللللد االنسلللان وفقلللا 

اليقلللين خيلللرا ملللن معافلللاة( و قلللد وضلللعت الشلللريعة االسلللالمية لوقايلللة صلللحة لقولللله صللللد هللا عليللله وسللللم)ما اوتلللي املللد  علللد 

بلللة طهلللارة اعضلللاء جسلللم االنسلللان فت لللد کثيلللرا طللللب علللنهم غسلللم جميللل  ااالنسلللان ملللن االملللراض علللدة اصلللول منهلللا موا

جسلللمه و تلللارة اخلللری طللللب علللنهم غسلللم کلللم عضلللو عليحلللده فعللللد سلللبيم المثلللال فلللرض عللللد المسللللم الوضلللوء للصلللالة 

تنشللل  انفللله و ي للللم اصلللا   يديللله و رجليللله و ملللرة اخلللری سه و جهللله و يديللله و رجليللله و يمضلللم  فمللله و يميلللث يغسلللم فيللل

طللللب عنللله ملللل  العانلللة و نتلللف اال لللط و تقلللليم االافلللار و اخلللذ الشلللارب فضلللال ملللن ر للله اوجلللب عللللد المسللللمين الغسلللم  علللد 

 االخری. ال نا ة و الحي  و النفاا ومث علد الغسم يو  ال معة و االعياا و المناسبة

 اقتراحات

الماضلللية ،  ۳۱حقيقلللة ان شلللعب  للللدنا اإلسلللالمي العزيلللز ، افغانسلللتان ، واجللله العديلللد ملللن المشلللا م فلللي السلللنوال اللللـ ال

امللللدها عللللد  الحصللللول عللللل  الرعايللللة الصللللحية ، هللللو امللللد ا سللللباب التللللي جعلللللت الكثيللللر مللللن ا نللللاء  لللللدنا يعللللانون مللللن 

 للوقايلللة ملللن ا ملللراض ، فلللبني نهايلللة هلللذا المقلللال هاملللةمية للللديها تلللدا ير  ملللا ان الشلللريعة اإلسلللالو،  ا ملللراض المتنوعلللة

 اقد  المقترمال التالية:

اوالف: مقيقلللة ان الصلللحة فلللي اإلسلللال  هلللي اعرلللم نعملللة ملللن هللا  علللد اإليملللان ، وي لللب توعيلللة جميللل  ا نلللاء وطننلللا   هميلللة 

مللللراض ا  مللللن للكثيللللر النللللاا، ويتعللللرض  النرافللللة الوقايللللة مللللن ا مللللراض مللللن وجهللللة نرللللر اإلسللللال  ، ويمكللللن النرافللللة

 النرافة.  االخالل طيرة  سبب ال

 .و ان الش م ي ثم  االهمال  الصحة   ن المحافرة عل  الصحة عبااة عريمة  توعية الشعب ثانيفا: 

ثالثفللللا: للشللللريعة اإلسللللالمية العديللللد مللللن المبللللااا التوجيهيللللة للحفللللاا عللللل  صللللحة اإلنسللللان ، وي للللب إعطللللاء شللللعبنا 

 الحديثة. الوسايمل شاملة عن ذلك من خالل معلوما

 المصادر والمراجع:

 القران الکريم. .0

 (. سللللنن ا للللن ماجلللله .  يللللرول: اار  9112 -هللللـ  0341ا للللن ماجلللله ، ا للللو عبللللد هللا محمللللد  للللن يزيللللد القزوينللللي) .9

 الرسالة العالمية .الطبعة: ا ول .

 هـ ( صحيح الب اري، کراچۍ: قديمي کتب خانه.۱۴۸۱محمد  ن ا سمعيم ا وعبدهللا.)  ،الب اري .4

محمللللد  للللن عيسلللل  ا للللو عيسلللل  السلللللمي،ال ام  الصللللحيح سللللنن الترمذي،الناشللللر : اار إميللللاء التللللراث ،الترمذي .3

  يرول. –العر ي 

وي )جللزء مللن  تللاب هللـ(الطب النبلل650محمللد  للن ا للي  كللر  للن ايللوب  للن سللعد شللمس الللدين ا للن قلليم )ال وزيللة ،  .5

  يرول  -زاا المعاا ال ن القيم( الناشر: اار الهالل 
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 هـ ( کا لد تفسير، المکة المکرمة: م م  خاا  الحرمين الشريفين.۱۴۸۱.)  م م  علماء افغانستان .5

ِ ْسلللتاني .6 سلللليمان  لللن ا شلللعث  لللن إسلللحا   لللن  شلللير  لللن شلللداا  لللن عملللرو ا زاي ا لللو ااوا، سلللنن ا لللي ااوا،  ،السِّ

 ل: المكتبة العصرية، صيدا . يرو

القشلللللليري ،ا للللللو الحسللللللين مسلللللللم  للللللن الح للللللاج  للللللن مسلللللللم النيسللللللا وري،ال ام  الصللللللحيح المسللللللم  صللللللحيح  .8

 مسلم، يرول : اار ال يم .اار ا فا  ال ديدة .

 المرغيناني، عالمه ا و کر.) ب ل ( الهداية ، پېښور: خيبر ګروپ آف کمپنيز. .2

 ( السلللللنن الكبرى، يلللللرول: مسسسلللللة 911ه  0390يب  لللللن عللللللي )امملللللد  لللللن شلللللعا و عبلللللد اللللللرممن ،النسلللللا ي .01

 الرسالة ، الطبعة: ا ول .
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 :ملخص البحث

فالحيلة اسم من االحتيال واالحتيال مصدر. فاالحتيال والَحَول والحيل والَحْول والحيلة والحويل والمحالة واالحتيال 

ه ساد على األرض وتميز عن سائر والتحول والتحيل كل ذلك بمعنى واحد. فاهلل تعالى أكرم اإلنسان بالعقل، فيه شرف وب

المخلوقات فيها، مع أن بعضها يفوقه حجما وقوة، لكن بعقله الذي وهبه هللا إياه استطاع أن يكون هو األقوى والمتمكن في 

وال يقف أمامه العسير إال استخدم الحيلة في إزالته، وال صعب إال ما استخدم الحيلة في الحصول  .أكثر مقدرات األرض

 .على أن هذه القدرة العقلية ربما وجهت نحو الشر فاستخدم الحيلة فيما يضر به غيره، ويحقق به مصالحه الشخصيةعليه، 

على ذلك " يهدف هذا البحث إلى إعطاء  بناء   حيل وحكمها في الشريعة اإلسالميةفي هذا السياق  ةومن الموضوعات المهم

وقد افتتح بتوطئة، اشتملت على: بيان أسباب اختيار ،اإلسالمية حيل وحكمها في الشريعةالقارئ تصورا  شامال  عن 

المبحث األول: ماهية الحيل وألفاظ ذات الصلة بها،ومفهوم المخارج و بين في ،البحث،وأهدافه، ومشكلته،وأهميته،ومنهجه،

ا وأسباب مي،وأقسامهفي الفقه اإلسال اوفصل في المبحث الثاني: نشأة الحيل وظهورهوضوابطها في الشريعة اإلسالمية.

،ووضح في المبحث الثالث:أدلة المجيزين، والمانعين للحيل في الشريعة وحكمها في الشريعة اإلسالمية ،الوقوع فيه

  اإلسالمية، ويختم بالمبحث الرابع: الردود على أدلة المجيزين للحيل وبعض نماذج وأمثلة من الحيل.

لعلماء في هذه القضية، عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها، مع وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة آراء ا

    المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه.

 ، الشريعة، اإلسالمية.محيل، حك :الكلمات المفتاحية
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The tricks and their rule in Islamic Sharia 

(A jurisprudential study) 

 

 

Abstract: 

Deception is a name of deceit is an act or statement which misleads، hides the truth، or 

promotes a belief، concept، or idea that is not true. It is often done for personal gain or 

advantage. Allah Almighty has honored man with reason، he has honor and dominion over 

the earth and distinguished from other creatures in it، even though some of them overshadow 

him in size and strength، but with his mind that Allah gave him he was able to be the 

strongest and able in the most proficiencies of the earth. And the difficult one does not stand 

before him unless he uses the artifices to remove it، and it is not difficult except for what he 

used the artifices to get، that this mental ability may have been directed towards evil، so he 

used the artifices in a way that harms others، and achieves his personal interests. Among the 

important topics in this context are tricks and its rule in Islamic law. "This research aims to 

give the reader a comprehensive picture of the tricks and its rule in Islamic law، and it was 

opened with a preamble، which contained: Explanation of the reasons for choosing the 

research topic، its goals، problems، importance، and approach، and it clarified in the first 

section: Defination of  the tricks and its interrelated words، and the concept of the exits and 

its controls in Islamic law، and it expounded in the second section: the origins of tricks and 

its emergence in Islamic jurisprudence، categorizations and the reasons for falling into it and 

its rule in Islamic law، and explained in the third section: evidence of the allowable، and 

those who avert artifices in Islamic law، and accomplishes with the fourth section: responses 

to the evidence of the permissible tricks and some examples of artifices. The researcher tried 

to study the opinions of scholars on this  important issue، displaying their viewpoints، with a 

comparison between them and discussing them with what Allah opens to him. 
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 At the end conclution drawn from variant views of the scholars،and the main findings and 

recommendations have been given. 

Keywords: tricks، ruling، Shariah، Islamic Law. 

 

 المقدمة:

 له، ومنيهده هللا فال مضل  أعمالنا، منونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  ونستعينه ونستهديه، هلل، نحمدهإن الحمد 

 :ورسوله، وبعد أن محمدا  عبدد له، وأشهدأن ال إله إال هللا وحده ال شريك  له، وأشهديضلل فال هادي 

فتثور في كل زمان قضايا وتُستَحّدث نوازل في حياة الناس، وتحتاج إلى الشريعة اإلسالمية كي تدلي فيها برأيها، وفي 

زماننا هذا كثرت النوازل والحوادث الجديدة، وكثر اجتهاد العلماء في حلها واإلجابة عليها، وهم وإن اختلفت منازعهم 

ال أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها وروحها فيما يدلون به من اجتهادات في ومناهجهم في االجتهاد، إ

هذه المسألة أو تلك. وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة آراء العلماء في هذه القضية، عارضا لها والتجاهاتهم فيها 

مما ال تخفى  شهد العالم الحديث كثيرا من الظواهر وأدلتهم عليها، مع المقارنة بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه فقد

 -في نفس الوقت-وهي،لها غاية األهمية   من األمور التيحيل وحكمها في الشريعة اإلسالمية  على كل عاقل أال وهي

 ة،تحتاج إلى دراسٍة وتأصيٍل شرعي،ولذلك تأتي أهمية هذا البحث المتواضع،  كمحاولٍة لبيان هذه األحكام في الشريع

حيل وحكمها في الشريعة اإلسالمية وهللا الموفق،  وهو الهادي إلى والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم، وذلك لتحديد 

 سواء السبيل.

 أسباب اختيار البحث: أوالً:

ي كمها فحيل وح حول للبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة، في بعض الدول اإلسالمية وغيرها لقد شدَّ الباحث

:يليأما بالنسبة ألسباب اختيار الموضوع، فأهمها ما  .الشريعة اإلسالمية  

  ئ.الرغبة الطبيعية في فهم المسائل الفقهية .1

 .بالمعامالت اليومية حيوية هذا الموضوع وأهميته إذ يتعلق .2

 اء في هذا المجال.بيان كمال الشريعة اإلسالمية وشمولها وصالحيتها لكل زمان ومكان وبيان أحكامها الغر .3

 لكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل التي تهم األمة. .4

 إظهار كمال الشريعة اإلسالمية واستيعابها ألحوال الناس على اختالف العصور وإصالحها لمعاش الناس وحياتهم. .5

 ما لهذا الموضوع من قيمة علمية كبيرة يمكن بيانها واالستفادة منها. .6

 أهداف البحث: :ثانيًا

 إبراز حقيقة الحيل في ضوء الشريعة اإلسالمية. -1

 بيان شمولية الشريعة اإلسالمية.-2

 بيان صالحية الشريعة في كل وقت وحين. -3
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 .ةاإلسالمي الشريعة في وضوابطه بيان آراء العلماء القدامى و المعاصرين في  أحكام الحيل -4 

 بها اإلنسان في حياته الدنيا. معرفة بعض األحكام الشرعية المطالب-5

 ثالثاً: مشكلة البحث وأسئلته:

ا وحديث ا حول  وكيف أثر  أحكام الحيل في الشريعة اإلسالميةلقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء قديم 

 واقع األمة اإلسالمية على اآلراء الفقهية؟

ا وحديث ا؟ اعهوموضوأحكام الحيل في الشريعة اإلسالمية هل لمفهوم   حضور لدي فقهاء اإلسالم قديم 

 رابعاً: أهمية البحث:

وأقسامها  وضوابطها، ونشأتهالفاظ ذات الصلة بها ومفهوم المخارج ، وألحيلتبدو أهمية البحث من خالل تعرضه لماهية ا 

 وأسباب الوقوع فيها.

 سادساً: منهج كتابة البحث ومعالجة موضوعه:

 معلومات وتقسيمها المنهج التالي:انتهج الباحث في سرد ال

كتذب الفقذه والسذنة النبويذة الشذريفة والذذي سذيتم فيذه تتبذع هذذه الدراسذة:  فيواالستنباطي  اعتمد الباحث المنهج االستقرائي

 ومن ثم تتبع بعض أقوال العلماء المعاصرين.

 ضوابط عملية البحث: سابعاً:

ا وتخري ا.التزم الباحث ضوابط البحث المنهجي عزو  ا وضبط ا وتحرير   ج 

 حاول الباحث في استخراج عناوين البحث أن تكون بارزة وشاملة. -1

أدلة كل قول وما  لقائله، وذكرتحريرمحل النزاع في المسائل المختلف فيها، وذكر األقوال في المسألة، مع نسبة كل قول -2

 ظهر رجحانه بناء  على المرجحات الظاهرة.وترجيح ما ي عنها،ورد عليها من مناقشات واعتراضات، وذكر األجوبة 

 عزو جميع اآليات الواردة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية وخصص الباحث اآليات بالقوسين المستقيمين. -3

تخريج الحديث من مصادره األصيلة، والحكم عليه من خالل أقوال العلماء المتخصصين في هذذا الشذأن إن لذم يكذن فذي  -4

 يحينالصح

 توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب، وتوثيق النصوص من مصادرها األصيلة.. -5

 مباحث، وخاتمة: أربعةتتألف الدراسة من مقدمة، و خطة البحث: ثامناً:

 فيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والخطة التي اتبعها فيه. أما المقدمة، فعرض الباحث

 في الشريعة. االحيل وألفاظ ذات الصلة بها.ومفهوم المخارج وضوابطه بحث األول: ماهيةالم

 .وحكمها في الشريعة اإلسالمية اوأسباب الوقوع فيه اإلسالمي، وأقسامهافي الفقه  ا: نشأة الحيل وظهورهالمبحث الثاني

 .للحيل في الشريعة اإلسالمية ، والمانعينالمجيزين الثالث: أدلةالمبحث 

 نماذج وأمثلة من الحيل.الردود على أدلة المجيزين للحيل وبعض  المبحث الرابع:
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 الخاتمة وفيها: 

 أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة.

 

 المبحث األول: 

 في الشريعة. االمخارج وضوابطه بها، ومفهومماهية الحيل وألفاظ ذات الصلة 

 في اللغة: حيلةأوالً: تعريف ال

وأصلها من الحول، وهو التحول من حال إلى حال بنوع تدبير ولطف يحيل به تجمع الحيلة على الحيل  :في اللغة الحيلة

وجودة النظر والقدرة على دقة  الحذق في تدبير األمور، على ، وتطلقالشيء عن ظاهره، أو من الحول بمعنى القوة

وقد تستعمل فيما فيه  يتوصل به إلى حالة ما، في خفية وهي ما (1)يب الفكر حتى يهتدي إلى المقصودوهو تقل التصرف

هذا يدل على أ: الحيلة هي حذق وقدرة  ،[31 :]الرعد ﴾َوهَُو َشِديُد اْلِمحالِ ﴿ولهذا قيل في وصف هللا عّز وجّل:  (2)حكمة

  .على التدبير والتصرف

 المخارج في اللغة: ثانياً:

، ويراد به جمعه مخارج، وهو موضع الخروج ومخرجا،خروجا  من خرجبفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء  المخرج:

 )3(النفاذ من الشيء والخلوص منه

 الحيلة في االصطالح: ثالثاً:

 :أما في االصطالح فيستعمل الفقهاء الحيلة بمعنى أخص من معناها في اللغة

به فاعله من حال إلى حال ثم غلب " هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول  : بقوله عرفها ابن القيم-1

عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه بحيث ال يتفطن له اال بنوع 

من الذكاء والفطنة فهذا اخص من موضوعها في أصل اللغة وسواء كان المقصود أمرا  جائزا  أو محرما  أو وأخص خص 

 (  4) في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعا أو عقال أو عادةمن هذا استعمالها 

                                                           

أمحد  ، لفيوميا، 481 / 44 ، بريوت –الناشر: دار صادر  ، هـ 4141 -الطبعة: الثالثة  ، لسان العرب ، حممد بن مكرم بن على ، ( ابن منظور1)
 .4/411، بريوت –الناشر: املكتبة العلمية  ، الشرح الكبيرالمصباح المنير في غريب  ، بن حممد بن علي

 ، الناشر: دار القلم، هـ 4141 -الطبعة: األوىل ، احملقق: صفوان عدنان الداودي، المفردات في غريب القرآن، احلسني بن حممد ، األصفهاىن ( 2)
 .(101 :ص) األشباه والنظائر ، البن جنيم و ، 4/161، دمشق بريوت -الدار الشامية 

 4881 - هـ 4101الطبعة: الرابعة  ، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إمساعيل بن محاد ، : اجلوهريينظر (3) 
 .4/908، بريوت –الناشر: دار العلم للماليني  ، م

  .110/  9 الموقعين المأع ، ابن القيم ، 141/ 9 منظور البن ، العرب لسان ، 411/ 1 فارس البن
حتقيق: حممد  ، إعالم الموقعين عن رب العالمين ، مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، أبو عبد اهلل  ، ابن القيم  ( 4)

  .488 /9، لبنان يريوت –الناشر: دار الكتب العلمية  ، م4884 -هـ 4144 ، الطبعة: األوىل ، عبد السالم إبراهيم
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  (5)" تقديم عمل ظاهر الجواز إلبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر" عرفها الشاطبي :و-2 

 .(6) : "جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي وعرفها ابن حجر العسقالني-3

 .(7)كون مخلصا  شرعيا  لمن ابتلي بحادثة دينيةما ي: " وعرفها الحموي-4

 .:" قصد التوصل إلى تحويل حكم آلخر بواسطة مشروعة في األصلوعرفها محمد سعيد رمضان البوطي بأنها-5

خالصة القول : من خالل  ما سبق في التعريفات السابقة يتبين للباحث أن الحيل بمعناها االصطالحي أخص من معناها (8)

ث إن الحيلة في معناها اللغوي تنصب  حول التحول من حال إلى حال بنوع من الحذق والقدرة على التصرف اللغوي حي

التي ال تتحقق إال بشيء من الفطنة والذكاء، بينما يالحظ عند الفقهاء  تطلق على ما كان مذموما  شرعا   وعند بعضهم 

 تستعمل بمعنى المخرج كما هو مشهور عند الحنفية.

 -بالحيلة: منها:  األلفاظ ذات الصلة رابعاً:

والخدع بالكسر اسم منه والخديعة مثله والفاعل الخدوع وأصل الخدعة إخفاء الشيء أو الفساد.  خدعته خدعا الخدعة:-1

ويراد بها إظهار ما يبطن خالفه، أراد اجتالب نفع، أو دفع ضر، وال يقتضي أن يكون بعد تدبر، ونظر، وفكر، وهذا ما 

  (9)فهو بمعنى الخديعة، وكذلك الخالبة عن الحيلةيفرقه 

 الغرور:-2

 الغرور: إيهام يحمل اإلنسان على فعل ما يضره.

 التدبير:-3

 التدبير تقويم األمر على ما يكون فيه صالح عاقبته.

 وأصله من الدبر، وأدبار األمور عواقبها.

 إلى جهة أخرى، واختص فيشترك التدبير والحيلة، من حيث إن في كل إحالة شيء من جهة

أما الحيلة فتعم الصالح  كتدبير الرجل الصالح ماله وإصالح أمر ولده وأصحابه التدبير بما يكون فيه صالح العاقبة،

 (10) .والفساد

                                                           

الطبعة:  ، احملقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الموافقات في أصول الفقه ، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي  ، الشاطيب (5) 
 .1/481، الناشر: دار ابن عفان ، م4881هـ/ 4141الطبعة األوىل 

رقم  ،  4918 ، بريوت -الناشر: دار املعرفة ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ي أبو الفضل العسقالين الشافع ، أمحد بن علي  ، ابن حجر (6)
عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل ، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي

 .41/916، بن باز
 ، ) لزين العابدين ابن جنيم املصري ( ، غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر ، ين أمحد بن حممد مكي احلسيينشهاب الد ، احلموي (7) 

 .4/98، الناشر: دار الكتب العلمية ، م 4881 -هـ 4101 ، الطبعة: األوىل
 (901ص: ) ، 4819كانون أول سنة   ، دمشق رسالةمؤسسة ال، ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية  ، حممد سعيد رمضان  ، البوطي  ( 8)
 (.141 - 141 :ص )الفروق في اللغة ، العسكري ، 4/461مادة: " خدع " المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، ينظر:الفيومي (9)
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 الكيد:-4 

وقال الراغب )كيد(: الكيد: ضرب من االحتيال، وقد يكون  (11)الكيد إيقاع المكروه بالغير على وجه المكر والخديعة.

َكَذلَِك ﴿مذموما وممدوحا، وإن كان يستعمل في المذموم أكثر، وكذلك االستدراج والمكر، ويكون بعض ذلك محمودا، قال: 

قال بعضهم: أراد بالكيد العذاب، [ 381]األعراف:  ﴾َوأُْملِي لَهُْم إِنَّ َكْيِدي َمِتين  ﴿ وقوله:[ 67]يوسف:  ﴾ِكْدنَا ِليُوُسفَ 

َوأَنَّ ﴿ ،[368]آل عمران:  ﴾إِنََّما نُْملِي لَُهْم ِليَْزَداُدوا إِْثًما ﴿واإلمهال المؤدى إلى العقاب، كقوله: والصحيح أنه هو اإلمالء 

َ اَل يَْهِدي َكيََد اْلَخاِئنِينَ  فخص الخائنين تنبيها أنه قد يهدى كيد من لم يقصد بكيده خيانة ككيد يوسف  ،[25]يوسف:  ﴾هللاَّ

 (12) بأخيه.

 المكر:-5

نفعا ضرر الغير من غير أن يعلم به وسواء كان  وال يكون كر صرف الغير عما يقصده بحيلة، ومنه المحمود والمذمومالم

 (13)وهو أخص من الحيلة  من وجهه

 التورية والتعريض:-6

 التورية والتعريض: أن تطلق لفظا ظاهرا في معنى، وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خالف ظاهره.

، قصد مخالفة اللفظ بما ال يتبادر من معناه، وعبر عنه بأن التصريح، التوريةل التورية الستر، والتعريض خالف وأص

وقال الفيومي:  يريد بكالمه خالف ظاهره كأن يقول في الحرب "مات إمامكم" ناويا أحدا من المتقدمين، ذكره ابن الكمال

  (14) ى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خالف ظاهره.التورية أن تطلق لفظا ظاهرا في معنى وتريد معن

 الذريعة:-7

  (15)الوسيلة إلى الشيء، وسد الذريعة قطع األسباب المباحة التي يتوصل بها إلى المحرم الذريعة:

                                                                                                                                                                                           

الناشر:  ، وعلق عليه: حممد إبراهيم سليم حققه ، الفروق اللغوية ، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران ، (العسكري10)
 (411)ص: .مصر –القاهرة  ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع

  (488:ص) في تعريفاتجاءت "خفية"  ، (اجلرجاين11)
 ، هـ 4141 -بعة: األوىل الط ، احملقق: صفوان عدنان الداودي ، المفردات في غريب القرآن  ، احلسني بن حممد املعروف بالراغب  ، (األصفهاىن 12) 

زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين ، املناويو  ، 118 /4، لبنان دمشق بريوت -الدار الشامية  ، الناشر: دار القلم
 .4/186، التوقيف على مهمات التعاريف، العابدين

 ) 160 :ص (، اللغوية الفروق ، العسكري(13)
زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين  ، املناوي ، 1/489، لسان العرب ، حممد بن مكرم بن على ، نظورابن م ( 14)

مادة: " ورى  المصباح المنير ، 4/441القاهرة-عبد اخلالق ثروت 98الناشر: عامل الكتب ، م4880-هـ4140 ، الطبعة: األوىل، العابدين
 .(11:ص)عريفات . الت(111:ص)
الطبعة: الطبعة األوىل  ، احملقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الموفقات ، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي ، الشاطيب(15)

 ، ومناهج األحكام تبصرة الحكام في أصول األقضية ، إبراهيم بن علي بن حممد ، ابن فرحون ، 1/489، الناشر: دار ابن عفان ، م4881هـ/ 4141
 .961/  1، الناشر: مكتبة الكليات األزهرية ، م4886 -هـ 4106 ، الطبعة: األوىل
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:ضوابط المخارج والحيل الشرعية خامساً:   

حتى ال يقع المسلم في الحيل المحرمة، البد للحيل الجائزة أو المخارج الشرعية من ضوابط تضبطها حتى تؤدي دورها، و

 :وهذه الضوابط هي

أن تكون الحيلة متوافقة مع مقصد الشارع، وفيها تحقيق مصلحة شهد الشرع باعتبارها، وأال تهدم أصال  شرعي ا، قال  -1

اخلة في الشاطبي:"فإن فرضنا أن الحيلة ال تهدم أصال  شرعي ا، وال تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فغير د

 (16)النهي"

أن يكون النظر في تقرير مصالح الحيل وموافقتها لمقصود الشارع للعلماء الشرعيين؛ "ليكون الناظر متكيف ا بأخالق -2

، وال يفتح المجال لغيرهم؛ ألن من كان جاهال  باألصول يكون بعيد الطبع (17)الشريعة، فينبو عقله وطبعه عما يخالفها "

 (18)قع في مخالفتها بقصد أو دون قصدعن أخالق الشريعة، في

أال تتضمن إسقاط حق، أو تحريم حالل، أو تحليل حرام، قال ابن القيم:"وهكذا الحيلة في جميع هذا الباب، وهي حيلة  -3

وقد ذكر ابن القيم من هذه الحيل الجائزة مئة  (19)جائزة؛ فإنها ال تتضمن إسقاط حق، وال تحريم حالل، وال تحليل حرام"

  (20)ة عشر مثاال  وست

 

 المبحث الثاني:

 اإلسالمية:وحكمها في الشريعة  اوأسباب الوقوع فيه اإلسالمي، وأقسامهافي الفقه  انشأة الحيل وظهوره

 الحيل في الفقه اإلسالمي: ةأوالً: نشأ

إلى حكم آخر بتقديم  لم تظهر الحيل بمفهومها الفقهي اآلنف الذكر والذي يقضي قلب األحكام الشرعية وتغييرها في الظاهر

  :ك من قوله علية الصالة والسالمعمل ظاهر الجواز ال في عصر النبوة وال في عصر الصحابة من بعده وليس أدل على ذل

َدقَةِ » ُق بَْيَن ُمْجتَِمٍع َخْشيَةَ الصَّ ٍق َوالَ يُفَرَّ اللة على النهي عن وجه الداللة من الحديث: في الحديث د،(21) «َوالَ يُْجَمُع بَْيَن ُمتَفَرِّ

                                                           

 .411/ 9 الموافقات ، ( الشاطيب 16)
الطبعة:  ، علي حممد معوض ، احملقق: عادل أمحد عبد املوجود ، نفائس األصول في شرح المحصول ، شهاب الدين أمحد بن إدريس ، القرايف ( 17)

 .1081 /8، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ، م4881 -هـ 4146 ، وىلاأل
 .1081/ 8 السابق ( املرجع 18)
 .41/ 1 ، إعالم الموقعين  ابن القيم ( 19)
 .91/ 1-164/ 9 السابق ( املرجع 20)
وهذا إسناد حسن يف  ، قه: صحيح لغريهقال حمق ، 9/90، 4180حديث رقم ، باب يف زكاة السائمة، كتاب الزكاة،  أخرجه أبو داود يف سننه(21)

 املتابعات والشواهد.
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وإنما قصد البخارى فى هذا الباب أن يعرفك أن  قال ابن بطال:" قال المهلب ،)22(اتخاذ الحيلة التي تنقص الزكاة أو تسقطها 

لما منع من جمع الغنم أو تفريقها خشية ((كل حيلة يتحيل بها أحد فى إسقاط الزكاة، فإن إثم ذلك عليه؛ ألن النبى 

فإن مفهومه إن لم يكن صادق ا ال يفلح، ومن احتال في  )23(«أَْفلََح إِْن َصَدقَ »: ا المعنى، وفهم من قولهنه هذالصدقة؛ فهم م

ا ألن عدم إفالح ذلك األعرابي إنما هو بإسقاط شيء من المذكورات أنه من رام أن ينقص شيئ ا  إسقاط الزكاة لم يكن مفلح 

قال ابن القيم: " وهذا نص في تحريم الحيلة المفضية إلى إنقاص الزكاة أو و.)24(من فرائض هللا بحيلة يحتالها أنه ال يفلح"

فإذا باع بعض النصاب قبل الحول تحيال على إسقاط الزكاة أو التنقيص منها بسبب  ،التنقيص منها بسبب الجمع أو التفريق

اطع في منع االحتيال إلسقاط الزكاة وهذا نص ق الجمع أو التفريق فقد فرق بين ا لمجتمع فال تسقط الزكاة بالفرار منها)

  بالكلية أو تنقيصها

اَل أُوتَى بُِمَحلٍِّل َواَل  » : قال عنهأما الصحابة فقد أجمعوا على ترك الحيل وبطالنها ومن ذلك ما روي أن عمر رضي هللا 

مرأة ال تحل بنكاح التحليل كما نهى غير كما أفتى عثمان وعلي وبن عباس وبن عمر أن ال(،25) «ُمَحلٍَّل لَهُ إاِلَّ َرَجْمتُهَُما 

واحد من أعيان الصحابة كأبي وبن مسعود وعبد هللا بن سالم وبن عمر وبن عباس نهوا المقرض عن قبول هدية 

 . كما جاء عن عائشة وابن عباس وانس رضي هللا عنهم تحريم مسألة العينة والتغليظ فيها،المقترض وجعلوا قبولها ربا

 ادة توجب اشتهارها وظهورها بينهم.ددة ألشخاص متعددين في أوقات متعددة والعوهذه وقائع متع

 ظهور الحيل في الفقه اإلسالمي. ثانياً:

األدلة على لزوم  " :حدد ابن تيمية أول ظهور للحيل كان في أواخر عصر التابعين وأوائل عصر من بعدهم وفي ذلك يقول

أحدث بعدهم مما يخالف طريقهم من الكتاب والسنة واآلثار كثيرة جدا وإذا كان طريقة الصحابة والتابعين لهم ومجانبة ما 

كذلك فهذه الحيل من األمور المحدثة ومن البدع الطارئة أما اإلفتاء بها وتعليمها للناس وإنفاذها في الحكم واعتقاد جوازها 

بسنين كثيرة وليس فيها و الحمد حيلة واحدة فأول ما حدث في اإلسالم في أواخر عصر صغار التابعين بعد المائة األولى 

بل المستفيض عن الصحابة أنهم كانوا إذا سئلوا عن فعل شيء من ذلك أعظموه وزجروا ((تؤثر عن أصحاب رسول هللا 

وفي هذا الكتاب عن الصحابة في مسألتين العينة والتحليل وغيرهما ما بين قولهم في هذا الجنس، وأما فعلها من بعض  عنه

 جهال، فقد كان يصدر القليل منه في العصر األول، ال

                                                           

الناشر: دار إحياء الرتاث  ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى ، : العيىنرينظ (22)
 .440/ 11 بريوت -العريب 
 ، اإلسالم أركان أحد هي اليت الصلوات بيان باب ، اإلميان كتاب ، ومسلم ، 16 برقم ، اإلسالم من الزكاة باب ، اإلميان كتاب ، أخرجه البخاري (23)

 .44 برقم
 -هـ 4119 ، الطبعة: الثانية ،  حتقيق: أبو متيم ياسر بن إبراهيم ، شرح صحيح البخارى البن بطال ، علي بن خلف بن عبد امللك ، بطال ناب (24)

 .8/941، الرياض ، السعودية -ة الرشد دار النشر: مكتب ،  م1009
 .1/910، 41484حديث رقم ، باب ما جاء يف نكاح احمللل ، كتاب النكاحيف   ، السنن الكربى( أخرجه البيهقي يف 25)
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لكنه ينكره الفقهاء من الصحابة والتابعين على من يفعله كما كانوا ينكرون عليهم الكذب والربا وسائر المحرمات ويرونها  

: هذا الحديث -رحمه هللا  -دقيق العيد قال ابن (27) ،(26)«َمْن أَْحَدَث فِي ِدينِنَا َما لَْيَس ِمْنهُ فَهَُو َرد  »: -(( -داخلة في قوله 

؛ فإنه صريح في رد كل بدعة وكل ((قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي 

واستدل به بعض األصوليين على أن النهي يقتضي  ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة وعدم ثمراتهامخترع،

 (28)الفساد

الحنفية في معظم كتبهم الفقهية كتابا  أطلقوا عليه اسم ]كتاب الحيل[ وهو ما نجده على سبيل المثال في الفتاوى وقد ساق 

  . الهندية والمبسوط للسرخسي وغيرها من كتب المذهب

في وقد ألف بعض الشافعية في الحيل وممن ألف فيها أبو حاتم محمد بن الحسين القزويني ووضع كتابا  أسماه ]الحيل 

ومما ينبغي التنبه له أن اإلمام كان يطوع الواقع ليتوافق مع الشريعة ولم يكن يطوع الشريعة لتتوافق مع الواقع.   (29 ).الفقه

 .وربما لو علم بما أحدث بعده من توسع في الحيل ما أفتى بها أصال   ،كما أنه لم يكن يستخدمها إال في حاالت محدودة جدا

مجموع هذا الحيل التي أفتى بها أبو حنيفة ليست من نوع التحايل على إبطال الحق أو أكل  فترى من يقول أحمد أمين:

 .(30)األموال بالباطل وإنما هي استخراج فقهي للخروج من مآزق مع دعم التعدي على أحد في ماله ونفسه

كتبهم من عدم إنكار بعض الحيل أما المالكية والحنابلة فلم يؤثر عنهم كتابا  مستقال  في الحيل إال ما نجده في بعض 

المحمودة كما هو واضح في كتاب إعالم الموقعين وهو كتاب حنبلي وكما هو واضح في كتاب الموافقات للشاطبي وهو 

 .مالكي

 :أقسام الحيل ثالثاً:

: ملغاة فالحيل ثالثة أقسام تنقسم الحيل ثالثة أقسام: حيل محرمة، وحيل جائزة، وحيل مختلف فيها، قال الحجوي: "

باالتفاق: كحيلة المنافق في إظهار اإلسالم وإخفاء الكفر، وغير ملغاة اتفاق ا: كمن نطق بكلمة الكفر وقلبه مطئمن باإليمان 

 لحقن دمه، والثالث ما لم يتبيّن فيه بدليل قطعيٍّ إلحاقه باألول وال بالثاني، وفيه اضطربت أنظار النظار،

                                                           

 ،  علمفأخطأ خالف الرسول من غري ، باب إذا اجتهد العامل أو احلاكم ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  ، أخرجه البخاري يف صحيحه ( 26)
] ش )فأخطأ خالف. .( أي حكم حبكم خمالف للسنة وهو جيهل ذلك مث تبني له أن السنة خبالف  .8/401، 1918حديث رقم ، فحكمه مردود

 حكمه وجب عليه الرجوع إليها ونقض ما حكم به[
 -هـ 4108 ، الطبعة: األوىل، وى الكبرى البن تيميةالفتا، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد، ابن تيمية(27)

 .6/18، الناشر: دار الكتب العلمية، م4881
 الناشر: املكتبة الفيصلية مكة املكرمة.، ( 11 )ص:، األربعين حديثاً النووية لإلمام بن شرف الدين النووي شرح ، ابن دقيق العيد ( 28)

 م4884 - هـ4144 - الفكر دار: النشر دار ، النعمان حنيفة أيب األعظم اإلمام مذهب يف اهلندية وىالفتا ،  اهلند علماء من ومجاعة ،  (نظام 29)
(6/980 ) . 

 .481-1 ، مصر ، الناشر:اهليئة املصرية العامة للكتاب ، 4888الطبعة: ، ضحى اإلسالم ، أمحد أمني(30 )
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ن القيم الحيل إلى خمس أقسام تبعا لألحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه وقد قسم اب ،)31(وهو محل التنازع  

وإذا قسمت باعتبارها لغة انقسمت إلى األحكام الخمسة؛ فإن مباشرة األسباب الواجبة حيلة على فقال رحمه هللا:"  .والحرام

مقصود منه، والعقود الشرعية واجبها ومستحبها حصول مسبباتها؛ فاألكل والشرب واللبس والسفر الواجب حيلة على ال

ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه، واألسباب المحرمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منها، وليس كالمنا في 

رك الحيلة بهذا االعتبار العام الذي هو مورد التقسيم إلى مباح ومحظور؛ فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب، وت

المحرم، وتخليص الحق، ونصر المظلوم، وقهر الظالم، وعقوبة المعتدي، وتحته التوصل إلى استحالل المحرم، وإبطال 

 .إذن فحكم الحيلة يأخذ حكم مقصدها ووسيلتها، وان كان األعم األغلب استخدام في الشر(32)" الحقوق، وإسقاط الواجبات

 وعة وحيل محرمة.تنقسم الحيل باعتبار مشروعيتها إلى حيل مشر

 الحيل المشروعة:-1

التي ال تهدم  وهي الحيل التي تتخذ للتخلص من المآثم للتوصل إلى الحالل، أو إلى الحقوق، أو إلى دفع باطل، وهي الحيل

 أصال مشروعا وال تناقض مصلحة شرعية.

 وهي ثالثة أنواع:

أن يكون له على رجل حق فيجحده وال بينة له، فيقيم ، مثل أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها الوصول إلى المشروع -أ 

 صاحب الحق شاهدي زور يشهدان به وال يعلمان ثبوت هذا الحق.

 ومتخذ هذا القسم من الحيل يأثم على الوسيلة دون القصد.

 ويجيز هذا من يجيز مسألة الظفر بالحق، فيجوز في بعض الصور دون بعض.

 ى مشروع.أن تكون الحيلة مشروعة وتفضي إل -ب 

ومثالها األسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها، كالبيع، واإلجارة وأنواع العقود األخرى، ويدخل فيه التحيل 

 على جلب المنافع ودفع المضار.

، ومثاله المعاريض الجائزة في أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المشروع فيتخذها المتحيل وسيلة إلى ذلك -ج 

  (33)م.الكال

 ومن الحيل المشروعة ما ال خالف في جوازه ومنها ما هو محل تردد وإشكال وموضع خالف.

 

 

 

                                                           

الناشر: دار  ، م4881 -هـ4146 -الطبعة: األوىل  ، مي في تاريخ الفقه اإلسالميالفكر السا ، حممد بن احلسن بن العريّب بن حممد ، ياحلجو  (31) 
 .196 /4، لبنان-بريوت-الكتب العلمية 

 .488 -9 إعالم الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم  (32 )
 .991/  9 إعالم الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم (33 )
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 الحيل المحرمة: 

وهي الحيل التي تتخذ للتوصل بها إلى محرم، أو إلى إبطال الحقوق، أو لتمويه الباطل أو إدخال الشبه فيه. وهي الحيل التي 

والحيل المحرمة منها ما ال خالف في تحريمه ومنها ما هو محل تردد تهدم أصال شرعيا أو تناقض مصلحة شرعية. 

 وخالف.

 والحيل المحرمة ثالثة أنواع وهي:

 أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها محرم: -أ 

ومثاله من طلق زوجته ثالثا وأراد التخلص من عار التحليل، فإنه يحال لذلك بالقدح في صحة النكاح بفسق الولي، أو 

 ال يصح الطالق في النكاح الفاسد.الشهود ف

 أن تكون الحيلة مباحة في نفسها ويقصد بها محرم. -ب 

 كما يسافر لقطع الطريق، أو قتل النفس المعصومة.

 أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المحرم بل إلى المشروع، فيتخذها المحتال وسيلة إلى المحرم. -ج 

  (34)لك بأن يقر له، فيتخذ اإلقرار وسيلة للوصية للوارثكمن يريد أن يوصي لوارثه، فيحتال لذ

 أدلة مشروعية الحيل المباحة:

 تقدم التعريف بالحيل المشروعة وهذا بيان ألدلة مشروعيتها:

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن اَل يَْستَِطيعُوَن ِحيلَ ﴿قوله سبحانه وتعالى:  -أ  ]النساء:  ﴾ةً َواَل يَْهتَُدوَن َسِبياًل إاِلَّ اْلُمْستَْضَعفِيَن ِمَن الرِّ

 أراد بالحيلة التحيل على التخلص من الكفار، وهذه حيلة محمودة يثاب عليها من عملها. ،[88

مباشرة األسباب المشروعة حيلة على حصول مسبباتها، كاألكل، والشرب، واللبس والسفر الواجب، وكذلك العقود  -ب 

 احها كلها حيلة علىالشرعية واجبها ومستحبها ومب

 حصول المعقود عليه، فإذا كانت الحيلة سببا مشروعا وما تفضي إليه مشروع فال معنى لمنعها.

إن العاجز الذي ال حيلة عنده لجهله بطرق تحصيل مصالحه مذموم، ألنه ال خبرة له بطرق الخير والشر خفيها  -ج 

ها هللا ورسوله بأنواع الحيل، ويعرف طرق الشر الظاهرة وظاهرها، فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة التي يحب

أعلم الناس بالشر  -رضي هللا عنه  -والخفية التي يتوصل بها إلى خداعه والمكر به فيحترز منها. وقد كان حذيفة بن اليمان 

ِ »والفتن،  فالحديث مفهومه يدل  (35) «َعِن الشَّرِّ َمَخافَةَ أَْن يُْدِرَكنِي َعِن اْلَخْيِر، َوُكْنُت أَْسأَلُهُ ((َكاَن النَّاُس يَْسأَلُوَن َرُسوَل هللاَّ

 على أن المراد عن هذا الشر هو مما يكون في الدنيا من الفتن ومن عقوبات ذلك في اآلخرة. 

                                                           

 .991/  9 رب العالمينإعالم الموقعين عن  ، القيم(إبن  34)
الزائغون يف التاريخ اإلسالمي   .1/488 ، 9606حديث رقم ، باب عالمات النبوة يف اإلسالم ، كتاب املناقبيف  ، أخرجه البخاري يف صحيحه ( 35)

قال: َكاَن النَّاُس َيْسأَُلوَن َرُسوَل اهلِل وقد وصفهما احلديث الذي رواه البخاري بسنده إىل حذيفة بن اليماين )رضي اهلل عنهما(  ، كله صنفان ليس هلما ثالث
- -  ِرْي رْيِ  ، فـَُقْلُت: يَا َرُسوَل اهلِل! ِإنَّا ُكنَّا يف َجاِهِليٍَّة َوَشر   ، وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعْن الشَّرِّ خَمَاَفَة أَْن يُْدرَِكيِن  ، َعْن اخلَْ رْيِ ِمْن فـََهْل بـَْعَد َهذَ  ، َفَجاَءنَا اهلُل ِِبََذا اخلَْ ا اخلَْ

؟ قَاَل: ))نـََعْم((. قـُْلُت: َوَهْل بـَْعَد َذِلَك الشَّرِّ ِمْن َخرْيٍ؟ قَاَل: ))نـََعمْ  تـَْعِرُف ِمنـُْهْم  ، َوِفيِه َدَخٌن((. قـُْلت:ُ  َوَما َدَخُنُه؟ قَاَل: ))قـَْوٌم يـَْهُدوَن ِبَغرْيِ َهْدِيي ، َشر 
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إن المعنى الذي من أجله حرمت الحيل هو أنها تهدم األصول الشرعية، وتناقض المصالح الشرعية، فإذا انتفى هذا  -د  

 المعنى وكانت الحيل مما ال يناقض األصول الشرعية فال معنى لمنعها بل كانت من المشروع.

أجازت الشريعة للمكره على الكفر أن يتلفظ بكلمة الكفر إحرازا لدمه، وفي هذا تحيل على إحراز الدم، والتحيل هنا  -هـ 

ُ َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءهُْم َوأَْمَوالَهُْم إاِلَّ فَإِذَ »((كالتحيل بكلمة اإلسالم إحرازا للدم، كذلك كما في قوله:  ا قَالُوا: الَ إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ

فكل من الحالتين نطق بكلمة من غير اعتقاد معناها توصال إلى غرض دنيوي، وهو إحراز (36) «بَِحقِّهَا َوِحَسابُهُْم َعلَى هللاَِّ 

 الدم، فأجريت عليهما أحكام اإلسالم في الظاهر.

إن الخروج من الحرام إلى الحالل والتخلص من المآثم أمر واجب شرعا، والتحيل له باتخاذ الوسائل واألسباب المؤدية  و

 إليه أمر مطلوب شرعا كذلك، وال تخرج الحيل المباحة عن هذا.

لة للخروج من الحنث، وقد عمل به [ وهي حي44]ص:  ﴾َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغثًا فَاْضِرْب بِِه َواَل تَْحنَْث  ﴿من ذلك قوله تعالى: 

في حق الضعيف الذي زنى، وهو من حديث أبي أمامة بن سهل في السنن، حيث إنه أخبره بعض أصحاب ((النبي 

يَةٌ لِبَْعِضِهْم، فَهَشَّ من األنصار أَنَّهُ اْشتََكى َرُجٌل ِمْنهُْم َحتَّى أُْضِنَي، فََعاَد ِجْلَدة  َعلَى َعْظٍم، فََدَخلَْت َعلَْيِه َجارِ ((رسول هللا 

ا َدَخَل َعلَْيِه ِرَجاُل قَْوِمِه يَُعوُدونَهُ أَْخبََرهُْم بَِذلَِك، َوقَاَل: اْستَْفتُوا ِ  لَهَا، فََوقََع َعلَْيهَا، فَلَمَّ ، فَإِنِّي قَْد َوقَْعُت َعلَى ((لِي َرُسوَل هللاَّ

، فََذَكُروا َذلَِك لِرَ  ِ َجاِريٍَة َدَخلَْت َعلَيَّ رِّ ِمْثَل الَِّذي هَُو بِِه، لَْو َحَمْلنَاهُ ((ُسوِل هللاَّ ، َوقَالُوا: َما َرأَْينَا بِأََحٍد ِمَن النَّاِس ِمَن الضُّ

ِ »إِلَْيَك لَتَفَسََّخْت ِعظَاُمهُ، َما هَُو إاِلَّ ِجْلٌد َعلَى َعْظٍم،  ِشْمَراٍخ، فَيَْضِربُوهُ بِهَا َضْربَة  ، أَْن يَأُْخُذوا لَهُ ِمائَةَ ((فَأََمَر َرُسوُل هللاَّ

                                                                                                                                                                                           

؟ قَاَل: ))نـََعْم ُدَعاٌة ِإىَل أَبـَْواِب َجَهنَّمَ َوتـُْنِكُر((. قـُْلُت: فـََهْل بـَْعَد ذَ  رْيِ ِمْن َشر  َمْن َأَجابـَُهْم إِلَيـَْها َقَذُفوُه ِفيَها((. قـُْلُت: يَا َرُسوَل اهلِل! ِصْفُهْم لََنا؟ فـََقاَل:  ، ِلَك اخلَْ
ْم مَجَاَعٌة َواَل ْأُمُرين ِإْن أَْدرََكيِن َذِلَك؟ َقاَل: ))تـَْلَزُم مَجَاَعَة اْلُمْسِلِمنَي َوِإَماَمُهْم(( قـُْلُت: فَِإْن ملَْ َيُكْن هلَُ َويـََتَكلَُّموَن بِأَْلِسَنِتَنا((. قـُْلُت: َفَما تَ  ، ))ُهْم ِمْن ِجْلَدتَِنا

اْلَمْوُت َوأَْنَت َعَلى َذِلَك((. انتهى احلديث. فتأمل قوله: ))يـَْهُدوَن ِبَغرْيِ  َوَلْو أَْن تـََعضَّ بَِأْصِل َشَجَرٍة َحَّتَّ يُْدرَِككَ  ، ِإَماٌم؟ قَاَل: ))فَاْعَتزِْل تِْلَك اْلِفَرَق ُكلََّها
وفيها  ، فهؤالء هم الذين يريدون اإلصالح للمسلمني ال من طريق اإلسالم بل من طرق أخرى فيها معروفها ومنكرها ، تـَْعِرُف ِمنـُْهْم َوتـُْنِكُر(( ، َهْدِيي

ىل ومحاقتها. ولعل من هذا قوهلم: املدنية األوروبية حبسناهتا وسيئاهتا ... وتأمل قوله: ))ِإىَل أَبـَْواِب َجَهنََّم(( فليست الدعوة إ وفيها عقلها ، علمها وجهلها
فإن معناه  ، َجَرٍة((: ))َوَلْو أَْن تـََعضَّ بَِأْصِل شَ - -بل إىل أبواب خمتلفة لعل آخر ما فتحوا منها باب األدب املكشوف ... مث تأمل قوله  ، باب واحد

 ، أي باالستمساك ولو بأصل واحد من قدمي الفضيلة واإلميان ، استمساك مبا بقي على الطبيعة السليمة مما ال يستطيع أولئك أن يغريوه وال أن جيددوه
وهي وحدها فن كأمجل ما  ، التمسك بفضيلتهومبلغ ما يعانيه يف  ، وعبارة العض بأصل شجرة متثل أبدع وأبلغ وصف ملن يلزم أصول الفضائل يف هذا الزمن

تاب املناقب يبدعه مصور عبقري. )الرافعي(. وأقول: احلديث أخرجه اإلمام البخاري )قدس اهلل ُروحه ونور ضرحيه( يف موضعني من "صحيحه": األول يف ]ك
باب كيف األمر إذا مل تكن مجاعة[  -اه يف ]كتاب الفنت مث رو  ( قال: حدثنا حيىي بن موسى.9606باب عالمات النبوة يف اإلسالم[ حديث َرْقم ) -

( قال: 4811( قال: حدثنا حممد بن املثىن. وأخرجه أيًضا اإلمام مسلم بن احلجاج رمحه اهلل يف "صحيحه" يف ]كتاب اإلمارة[ حديث رقم )1081برقم )
قال: حدثنا حممد بن  ، ( ط/ مكتبة اإلميان[801( رقم )111ص4ليماين ])جحدثنا حممد بن املثىن. وأبو نعيم يف "حلية األولياء" يف ترمجة حذيفة بن ا

حدثنا عبد الرمحن بن يزيد  ، وابن املثىن( عن الوليد بن مسلم ، كالمها )حيىي بن موسى ، حدثنا حممد بن املثىن ، بن سفيان حدثنا احلسن ، أمحد بن محدان
أنه مسع أبا إدريَس اخلَْوالينَّ يقول: مسعت حذيفَة بَن اليماين )رضي اهلل عنهما( يقول: .. فذكره. وراجع إن  ، حدثين ُبْسر بن عبيد اهلل احلضرمي   ، بن جابر

 (.1198شئت "السلسة الصحيحة" للشيخ ناصر الدين األلباين )رمحه اهلل( حديث رقم )
 4/11 14حديث رقم  ، ا: ال إله إال اهلل حممد رسول اهللباب األمر بقتال الناس حَّت يقولو  ، كتاب اإلميانيف   ، أخرجه مسلم يف صحيحه ( 36)
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ناول وفيه من الفقه أن المريض إذا كان ميؤوسا  منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه وقد وجب عليه الحد فإنه يت(37) «َواِحَدة   

بما يجمع  بالضرب الخفيف الذي ال يهده، وممن قال من العلماء بظاهر هذا الحديث الشافعي، وقال إذا ضربه ضربة واحدة

 (38)له من الشماريخ فعلم أن قد وصلت كلها إليه ووقعت به أجزأه ذلك.

أَُكلُّ تَْمِر : »((استعمل رجال على خيبر، فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول هللا ((ومن ذلك حديث أبي سعيد أن الرسول 

ِ إِنَّا لَنَ  ِ يَا َرُسوَل هللاَّ ِ َخْيبََر هََكَذا؟، قَاَل: الَ َوهللاَّ اَعْيِن بِالثَّالَثَِة، فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ اَعْيِن، َوالصَّ اَع ِمْن هََذا بِالصَّ الَ : »((أُْخُذ الصَّ

َراِهِم َجنِيب ا َراِهِم، ثُمَّ اْبتَْع بِالدَّ قد أمره أن ((: أن رسول هللا   في هذا الحديث الشريف وجه الداللة(39)« تَْفَعْل، بِْع الَجْمَع بِالدَّ

بيبع  ،بطريق مشروع في األصل وهو أن يتوسط عقد آخر ،وهو أخذ الجيد من التمر بالرديء منه ،وصل إلى مرادهيت

فإن ،- ((-لنهى عنه رسول هللا  ،ولو كان االبتياع من المشتري حراما  ،ثم اشتراء بالدراهم التمر الجيد،الرديء بالدراهم

وحصول المقصود بعد عقدين. وفي أمره  ،ذا حيله للتخلص من الرباوفي ه ،السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان

)) بأن يشتري بالدراهم تمرا، ونهيه أن يشتريه بمثله خروج مما ال يحل لما فيه من الربا إلى ما يحل وهو البيع، وهو

ي أن مسألة العينة ف ،قال النووي في شرح هذا الحديث : "واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم(،40)خروج من اإلثم 

وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصال  إلى مقصود الربا، بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين فيبيعه  ،ليست بحرام

  ،ثوبا  بمائتين

ق بِيُعوا هََذا َواْشتََرْوا بِثََمنِِه مِ  : قال له((أن النبي  الحديث:ثم يشتريه منه بمائة، وموضع الداللة من هذا  ْن هََذا، َولَْم يُفَرَّ

  )41(وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وآخرين" ،بَْين أَْن يَْشتَِري ِمْن اْلُمْشتَِري أَْو ِمْن َغْيره، فدل على أنه ال فرق

 :أسباب الوقوع في الحيل رابعاً:

 (42)ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية سببين للوقوع بالحيل

عليها بتضييق أمورهم فال يستطيعوا دفع هذا الضيق إال بالحيل، كما جرى ألصحاب إما ذنوب وقعوا فيها فجوزوا -1

ِ َكثِيرً ﴿كما قال تعالى:  السبت من اليهود ِهْم َعْن َسبِيِل هللاَّ ْمنَا َعلَْيِهْم طَيِّبَاٍت أُِحلَّْت لَُهْم َوِبَصدِّ  ﴾افَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ

 ذنب ذنب عملي.وهذا ال[ 371]النساء: 

 .وإما مبالغة في التشدد، حيث ضيقوا على أنفسهم أمورا وسعها الشرع فأخطرهم هذا االستحالل بالحيل-2

                                                           

 .]حكم األلباين[ : صحيح .1/464، 1111حديث رقم ، باب يف إقامة احلد على املريض ، كتاب احلدود(أخرجه البخاري يف صحيحه   37)
 -هـ  4914الطبعة: األوىل  ، 996 /9، داودوهو شرح سنن أبي  ، معالم السنن ، محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت ، اخلطايب ( 38)

 .حلب –الناشر: املطبعة العلمية  ، م 4891
)رجال( قيل هو سواد بن غزية وقيل  .9/11 ، 1104حديث رقم ، باب إذا أراد بيع متر بتمر خري منه، كتاب البيوع،  ( أخرجه البخاري يف صحيحه 39)

 من أنواع التمر. )اجلمع( الرديء أو اخلليط من التمر[مالك بن صعصعة رضي اهلل عنهما. )جنيب( نوع جيد 
 .916/  41وفتح الباري  ، 1كتاب احليل ص   ، 111 - 110/  9 ، عن رب العالمين إعالم الموقعين ، ( ابن القيم 40)

الناشر: دار إحياء الرتاث  ، 4981 ، الطبعة: الثانية ، 44/14، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، حميي الدين حيىي بن شرف ، النووي 41
 .لبنان بريوت –العريب 

 .18/111 ، مجموع الفتاوىأمحد بن عبد احلليم  ، ابن تيمية (42 )
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 وهناك أسباب أخرى 

 .ويتظاهر به أمام المؤمنين يديه؟عدم األيمان باهلل واليوم اآلخر ممن 

 .إتباع الهوى والبحث عن مصلحته بأي طريق كان

 .دم السؤال عما يحل ويحرمالجهل بأحكام الشرع وع

 (43) الخلط بين الحيل المباحة والحيل المحرمة واالستدالل بهذه على هذه.

 في الشريعة اإلسالمية: حكم الحيل خامساً:

 :على قولين الحيلاختلف الفقهاء في حكم 

 (44)الحيل وهو قول المالكية، والحنابلة جواز وعدم تحريم القول األول:

 (45)وهو قول الحنفية، والشافعية، والظاهرية الحيلجواز  القول الثاني:

 (46)وسبب االختالف بينهم "اختالفهم هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟"

 .المجيزين للحيل أصحاب القول األول أدلة

مبينا   ،مدوهالة التي اعت. وفيما يلي سأورد أهم هذه األدبأدلة من الكتاب والسنة والقياس والمعقول استدل أصحاب هذا القول

حسب فهمهم لها. ،وجه الداللة منها  

اب  ﴿قوله تعالى لنبيه أيوب عليه السالم : -1  ﴾َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغثاً فَاْضِرب بِِّه َواَل تَْحنَْث إِنَّا َوَجْدنَاهُ َصاِبراً نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّهُ أَوَّ

ثم عز عليه فعل هذا بمن  ،إنما تكون متفرقة ،لمتعارف الظاهروهي ا ،حيث حلف ليضربن امرأته ضربه ،[44]ص: 

بأن يضربها ضربه  ،فأرشده هللا تعالى إلى طريقة يتحلل بها من يمينه ،وأخلصت له في خدمتها ،أحسنت إليه في عشرتها

من الفقهاء بهذه واستدل كثير  ،فيقاس عليه غيره ،وهذه حيلة في خروجه من اليمن والبر به بضغث فيه مائه عود ،واحدة

ألنا إن جرينا على  ،وال يخدش هذا الدليل أنه متعلق بشرع غيرنا (47)اآلية الكريمة على مسائل في اإليمان وغيرها.

وان جرينا على انه ليس بشرع لنا فإنما ذلك عند عدم وجود  ،فذاك ،ما لم يرد ما يخالفه ،بأن شرع من قبلنا شرع لنا،القول

                                                           

 .(480ص: ) الحيل وأحكامها، الدكتور سعد غزير ، السلمي(43 )

المسالك المعروف بحاشية الصاوي على بلغة السالك ألقرب  ، أمحد بن حممد اخللويت ، الصاوي ، 408/ 9 ، الموافقات ، لشاطيباظر: ين ( 44)
/ 8 ، اإلنصاف ، ملرداويا ، 19/ 1 ، المغني ، قدامة البن ، 619/ 9 ، الناشر: دار املعارف ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ، الشرح الصغير 

414. 
 ، لزركشيا ، 441/ 1 ، الطالبين روضة ، لنوويا ، 981/ 44 ، الهداية شرح البناية ، لعيينا ، 140/ 90  ، المبسوط ، السرخسي: ( ينظر 45)

 (11:ص) فتاوى ، الصالح ابن ، 89/ 1 ، القواعد في المنثور
 .916/ 41 ، الباري فتح، ابن حجر ، 111/ 1 ، المحلى ، ابن حزم:( ينظر 46)
 ، هـ 4148 -الطبعة: األوىل  ، مد حسني مشس الديناحملقق: حم ،  تفسير القرآن العظيم ، إمساعيل بن عمر الدمشقي  ، أبو الفداء  ، ابن كثري  (47 )

 (946 )ص:،  ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية ، البوطي  ، 1/66، لبنان بريوت –منشورات حممد علي بيضون  ، الناشر: دار الكتب العلمية
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قال أبو حيان في  (48)عنا وما ثبت في شرع أيوب عليه السالم جاءت السنة بمثله في شرعنا أيضا  ما يؤيده ويدعمه في شر 

فَُخُذوا لَهُ ِعْثَكاال  فِيِه »فقال :  ،د خبث بأمةبمخدج ق ((أُتي رسول هللا  ،تفسيره : " وقد وقع مثل هذه الرخصة في اإلسالم

 .(50) قال بذلك بعض أهل العلم في األيمان( 49)« ِمائَةُ ِشْمَراٍخ فَاْضِربُوهُ َضْربَة  َواِحَدة  

قصة نبي هللا يوسف عليه السالم عندما أوحى إليه هللا إن يجعل الصواع في رحل أخيه ليتوصل بذلك إلى أخذه من -2

ا َجهََّزهُْم ِبَجهاِزِهْم َجَعَل ﴿ تعالى:مدحه هللا بذلك واخبر انه برضاه وإذنه ومشيئته .قال  وقد ،وإمساكه عنده ،أخوته فَلَمَّ

ن  أَيَّتَُها اْلِعيُر إِنَُّكْم لَساِرقُوَن  قايَةَ فِي َرْحِل أَِخيِه ثُمَّ أَذََّن ُمَؤذِّ قالُوا نَْفقُِد ُصواَع  *ْفقُِدوَن قالُوا َوأَْقبَلُوا َعلَْيِهْم َماَذا تَ  *السِّ

...اآليات  .[67-61]يوسف:  ﴾اْلَملِِك َوِلَمْن جاَء بِِه ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَا بِِه َزِعيم 

حتى يصل بها إلى مقصوده الحسن  ،أن هذه حيلة ظاهرة من كيده تعالى لنبيه يوسف من هذا الحديث الشريف: وجه الداللة

كقوله  ،التي يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دينيه ،:... وحكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية . قال الزمخشري في الكشاف

ليتخلص من جلدها وال يحنث، وكقول إبراهيم عليه السالم: هي أختى، لتسلم  ﴾َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغثاً  ﴿:تعالى أليوب عليه السالم

 من يد الكافر.

لتخلص من الوقوع في المفاسد، وقد علم هللا تعالى في هذه الحيلة التي لقنها وما الشرائع كلها إال مصالح وطرق إلى ا 

 .(51يوسف مصالح عظيمة فجعلها سلما  وذريعة إليها، فكانت حسنة جميلة وانزاحت عنها وجوه القبح لما ذكرنا. )

َ يَْجَعْل لَهُ َمْخَرًجا﴿ قوله تعالى: و-3  ،المتقينأن هللا تعالى أخبر أنه يفرج كرب  لداللة:اوجه  ،[5]الطالق:  ﴾َوَمْن يَتَِّق هللاَّ

وفي الحيل مخارج من المضايق ومنه مشروعية االستثناء فإن فيه تخليصا من الحنث وكذلك  ،عليهمويخرجهم مما ضاق 

 (52) .الشروط كلها فإن فيها سالمة من الوقوع في الحرج

وجه الداللة : أن هللا تعالى أخبر أنه مكر بمن  [23]النمل:  ﴾ًرا َوهُْم اَل يَْشعُُرونَ َوَمَكُروا َمْكًرا، َوَمَكْرنَا َمكْ ﴿قوله تعالى : و-4

فتكون  ،ومن يعسر تخليص الحق منه ،يمكر بها على الظالم والفاجر ،مكر بأنبيائه ورسله وكثير من الحيل هذا شأنها

تعالى قادر على أخذ أعداء رسله بغير المكر وهللا  ،ونصر الحق وإبطال الباطل ،وسيله إلى نصر المظلوم وقهر الظالم

ليس قبيحا  ومقبول  ،وليعلم عباده إن المكر الذي يتوصل به إلى إظهار الحق وبيانه ،إال أنه جازاهم بجنس عملهم ،الحسن

                                                           

 ..  305-304 ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية ، البوطي  ( 48)
 ، حديث صحيح . قال حمققه:601 /9، 1119حديث رقم ، باب الكبري واملريض جيب عليه احلد ، أبواب احلدود ، ود يف سننه( أخرجه أبو دا 49)

 .وهذا إسناد رجاله ثقات
صدقي احملقق:  ، البحر المحيط في التفسيرتفسري الشهري ) ، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي  ، حيان  وأب (50 ) 

 ..  317- 316 ،  ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية ، البوطي  ، 8/469.بريوت –الناشر: دار الفكر  ، هـ 4110الطبعة:  ، حممد مجيل
 

 –يب الناشر: دار الكتاب العر  ، هـ 4101 -الطبعة: الثالثة ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، حممود بن عمر اخلوارزمي  ، الزخمشري  ( 51)
 .1/181، لبنان بريوت

عليه تعليقات العالمة: عبد  ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أمحد بن علي ، ( ابن حجر52) 
 .916 /41، 4918 ، لبنان بريوت –الناشر: دار املعرفة  ، العزيز بن عبد اهلل بن باز
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 (53) شرعا   

َم ُكْنتُْم قَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضَعفِيَن فِي اأْلَْرِض قَالُوا أَلَْم تَُكْن إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاهُُم اْلَماَلِئَكةُ ظَاِلِمي أَْنفُِسِهْم قَالُوا فِي﴿ :قوله تعالىو -5

ِ َواِسَعةً فَتَُهاِجُروا فِيَها فَأُولَئَِك َمأَْواهُْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصيًرا إن هللا سبحانه أراد  : وجه الداللة[ 86]النساء:  ﴾أَْرُض هللاَّ

للتخلص من الكفار وأذاهم والهجرة إلى دار اإلسالم إذا تعذرت الطرق الظاهرة أو  سلوك الطرق الخفية ،بالحيلة هنا

 (54) فيقاس عليها سائر الحيل المحمودة األخرى.،مقصودها نصرة هللا ورسوله ،تعسرت .وهذه حيله محمودة

ُ َصابِرً  ﴿ -عليه السالم  -وقال جل جالله حكاية عن موسى  -6 [، ولم يقل على ذلك؛ 78]الكهف:  ﴾اَستَِجُدِني إْن َشاَء هللاَّ

[ 51]الكهف:  ﴾َوال تَقُولَنَّ لَِشْيٍء إِنِّي فاِعل  ذلَِك َغداً ﴿ -تعالى  -ألنه قيد سالمته باالستثناء، وهو مخرج صحيح قال هللا 

 [54]الكهف:  ﴾ إاِلَّ أَن يََشاء هللا﴿

 

َ َوهَُو َخاِدُعهُْم َوإَِذا ﴿تعالى: نحو قوله  ،كما استدلوا على جواز الحيل بآيات قرآنيه أخرى-7 إِنَّ اْلُمنَافِقِيَن يَُخاِدُعوَن هللاَّ

َ إاِلَّ قَلِياًل  اَلِة قَاُموا ُكَسالَى يَُراُءوَن النَّاَس َواَل يَْذُكُروَن هللاَّ َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر  ﴿وقوله تعالى :  [345]النساء:  ﴾قَاُموا إِلَى الصَّ

 ُ ُ َوهللاَّ ال  ،، وجه الداللة من هذه اآليات : أن نسبة المكر والخداع والكيد إلى هللا جل جالله[11]األنفال:  ﴾َخْيُر اْلَماِكِرينَ هللاَّ

 (55)يجوز إال على هذا الوجه الحسن  حيث إن المكر من هللا هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث ال يشعرون.

إلمام جائزة عند جمهور العلماء، وإنما كره ذلك بعض المتعسفين لجهلهم والراجح إن الحيل في األحكام المخرجة عن ا

 (56)وقلة تأملهم في الكتاب والسنة.

 : النبوية المطهرة أدلتهم من السنة-1

فلم يرع ،كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج »عن سعيد بن سعد بن عباده قال :  ،ما روي عن أبي أمامه بن سهل -2

َكاَن بَْيَن أَْبيَاتِنَا ُرَوْيِجٌل َضِعيٌف  ((فذكر ذلك سعد بن عباده لرسول هللا  ،يخبث بها ،أمه من إمائهمإال وهو على  ،الحي

ِ ْعُد ْبُن ُعبَاَدةَ لِرَ َسقِيٌم ُمْخَدٌج، فَلَْم يَْرَع اْلَحيُّ إاِلَّ َوهَُو َعلَى أََمٍة ِمْن إَِمائِِهْم يَْخبُُث بِهَا، قَاَل فََذَكَر َذلَِك سَ  َوَكاَن َذلَِك  ((ُسوِل هللاَّ

ا. فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ  َوْيِجُل ُمْسلِم  هُ » ((الرُّ ِ، إِنَّهُ أَْضَعُف ِمْن َذاَك، َولَْو َضَرْبنَاهُ ِمائَة  قَتَْلنَاهُ « اْضِربُوهُ َحدَّ فَقَالَوا: يَا َرُسوَل هللاَّ

وجه الداللة : أن الضرب ،(57) قَاَل: فَفََعلُوا« َراٍخ، ثُمَّ اْضِربُوهُ بِِه َضْربَة  َواِحَدة  ُخُذوا لَهُ ِعْثَكاال  فِيِه ِمائَةَ ِشمْ »فَقَاَل: 

                                                           

 .480/ 9  ،  عالم الموقعين عن رب العالمينأ ، ابن القيم  (53 )
) أو كشف النقاب عن موقع احليل من الحيل في الشريعة اإلسالمية وشرح ما ورد فيها من اآليات واألحاديث، حممد عبد الوهاب  ، حبريي  ( 54)

 (91 ص:) ، م4811/ ، هـ 4981القاهرة / مصر  ، السنة والكتاب ( مطبعة السعادة 
حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم  ، الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي  ،القرطيب ( 55)

 .981 /1، القاهرة –الناشر: دار الكتب املصرية  ، م 4861 -هـ 4981 ، الطبعة: الثانية ، أطفيش
الناشر: دار املعرفة  ، م4889 -هـ 4141تاريخ النشر:  ، الطبعة: بدون طبعة ، المبسوط ، ئمةحممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األ ، السرخسي ( 56)

 .108 /90، بريوت –
  .سبق خترجيه (57 )
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وإنما هو  ،اضربوه حده : قال لهم قبل أن يرشدهم إلى هذا ((بدليل أنه   ،ليس هو الحد الواجب في األصل ،بالشمراخ 

  ،فقد صدق عليه حد الحيلة السابق ذكره ،مثل هذا الرجلفي حق  ،للتواصل إلى إسقاط الحد ،واسطة شرعها هللا تعالى

 (58)في قصة النبي أيوب عليه السالم

]ص: ﴾َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغثاً ﴿:  (59): " وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعا  وقد جوز هللا مثله في قوله جاء في نيل األوطار

:" ولو كان المرض ال يرجى زواله كالسل أو كان خداجا  ، وقال الكمال ابن الهمام في شرحه على الهداية ما نصه[44

 (60)ضعيف الخلقة فعندنا وعند الشافعى يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ فيضرب به دفعة 

 

ِ ((أَنَّ َرُجال  أَتَى النَِّبيَّ » ما ورد عن أبي هريرة رضي هللا عنه : -3 إِنَّ َجاِري  فََشَكا إِلَْيِه َجاَرهُ، فَقَاَل: يَا َرُسوَل هللاَّ

فَأَْخَرَج َمتَاَعهُ فََوَضَعهُ َعلَى الطَِّريِق فََجَعَل ُكلُّ َمْن َمرَّ َعلَْيِه قَاَل: َما « أَْخِرْج َمتَاَعَك فََضْعهُ َعلَى الطَِّريقِ »يُْؤِذيِني. فَقَاَل: 

 ِ ْن أُْخِرَج َمتَاِعي فَأََضَعهُ َعلَى الطَِّريِق فََجَعلُوا يَقُولُوَن: اللَّهُمَّ فَأََمَرنِي أَ ((َشأْنَُك؟ قَاَل: إِنِّي َشَكْوُت َجاِري إِلَى َرُسوِل هللاَّ

ا ِ اَل أُْؤِذيَك أَبَد  ُجَل فَأَتَاهُ فَقَاَل: اْرِجْع فََوهللاَّ ارشد  ،((وجه الداللة : إن رسول هللا (61« )اْلَعْنهُ اللَّهُمَّ اْخِزِه، قَاَل: فَبَلََغ َذلَِك الرَّ

لما  ،وكف شره وعدوانه . ولو كانت الحيلة محرمة ،لتوصل بها إلى رفع ظلم جاره عنه ،مشتكي إلى حيلة عمليةالرجل ال

 .فدل على جواز العمل بها ((ارشد إليها النبي 

ْسِجِد اَل أَْخُرُج ِمْن اْلمَ  فقال:عن أعظم آية في كتاب هللا  ((رسول هللا سئل قال:حيث  ،بريدهما رو ي عن عبد هللا بن  -4

 ِ ْجَل اأْلُْخَرى ((َحتَّى أُْخبَِرَك بِهَا فَقَاَم َرُسوُل هللاَّ ا أَْخَرَج إْحَدى ِرْجلَْيِه ِمْن اْلَمْسِجِد أَْخبََرهُ بِاآْليَِة قَْبَل أَْن يُْخِرَج الرِّ  «فَلَمَّ

ز عن خلف الوعد فان الوعد من لتحر ،بعد إخراج إحدى رجليه ،أنه عيه السالم أخبره باآلية :،وجه االستدالل به (62)

وال داخال  بإحدى  ،وفيه الدليل على انه ال يصير خارجا بإخراج إحدى الرجلين ،كالعهد من غيرهم ،األنبياء عليهم السالم

فإذا حلف أال يأكل هذا  ،فأراد التخلص من الحنث بفعل بعضه لم يكن حانثا ،ولهذا من حلف إال يفعل شيئا   ،الرجلين

 (63)يأخذ هذا المتاع فليدع بعضه ويأخذ الباقي ال يحنث وهذا أصل في بابه في التخلص من األيمان الرغيف وال

  : دليلهم من القياس

وإذا ،فقالوا : إن الحيل ما هي إال معاريض في الفعل على وزن المعاريض في القول،قاسموا الحيل على المعاريض وقد

                                                           

 (908)ص: ،  ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية ، البوطي (58)
 ، الطبعة: األوىل، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، منتقى األخبار نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح، حممد بن علي بن حممد  ، الشوكاين (59 )

 .1/491، مصر ، الناشر: دار احلديث، م4889 -هـ 4149
 . 5/245 ، لبنانبريوت  –دار النشر: دار الفكر  ،  1ط/  ، شرح فتح القدير ، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي  ، ابن اهلمام (60 )
هذا حديث صحيح  . قال حمققه:1/489 ، 1901حديث رقم ، حديث عبد اهلل بن عمرو باب ، كتاب الرب والصلة،   املستدركخرجه احلاكم يفأ(61)

 .وله شاهد آخر صحيح على شرط مسلم« على شرط مسلم ومل خيرجاه
حديث رقم ، بعض أصحابنا يف ذلك باب ما يقرب من احلنث ، ال يكون حنثا احتج ، كتاب األميان  ،  السنن الكربى يف، البيهقي (أخرجه 62)

 .إسناده ضعيف . قال حمققه:40/406، 10019
 .  3/193 ،  أعالم الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم (63)
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 . ض الفعل مندوحة عن المحرمات وتخلص من المضايقكان في المعاريض مندوحة عن الكذب ففي معاري 

 ،هي : أن يتكلم الرجل بكالم جائز والمعاريض

ويكون سبب ذلك التوهم كون اللفظ مشتركا بين حقيقتين  ويتوهم السمع انه قصد به معنى آخر ،يقصد به معنى صحيحا   

شرعية فيعني أحد معنييه ويتوهم السامع أنه إنما  لغويتين أو عرفيتين، أو شرعيتين، أو لغوية مع أحدهما، أو عرفية مع

عنى اآلخر لكون داللة الحال تقتضيه، أو لكونه لم يعرف إال ذلك المعنى، أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهرا فيه 

قوله  ،ويدل على إباحة استعمال المعاريض(64) معنى فيعني به معنى يحتمله باطنا فيه بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته

ْضتُم بِِه ِمْن ِخْطبَِة النَِّساء﴿تعالى:  أن هللا  ،[ وجه االستدالل بهذه اآلية الكريمة512]البقرة:  ﴾َوالَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما َعرَّ

ليصل إلى  ،تعالى أباح للراغب في الزواج من معتدة الوفاة أن يسلك طريق التعريض لها بالخطبة زمن التربص

 ،أو مثلي يرغب في الزواج ،أنت امرأة حسنة :لها  كأن يقول،مقصوده

كما ثبت . وذلك ؛ألنه ال يحل له أن يخطبها خطبة صريحة .فيقاس على ذلك ما كان بمعناه.أو إذا انقضت عدتك فأخبريني 

على  وتتابع الصحابة والسلف الصالح،وفي الحروب ،واستعملها في المزاح والمالطفة ،أنه أقر المعاريض ((عن النبي 

 : والشواهد عليه كثيرة منها،ذلك

ِ »قال :  ،ي عن انس رضي هللا عنهما أخرجه البخار إِلَى الَمِدينَِة َوهَُو ُمْرِدٌف أَبَا بَْكٍر، َوأَبُو بَْكٍر َشْيٌخ ((أَْقبََل نَبِيُّ هللاَّ

 ِ ُجلُ ((يُْعَرُف، َونَبِيُّ هللاَّ ُجُل الَِّذي بَْيَن يََدْيَك؟ فَيَقُوُل: هََذا  َشاب  الَ يُْعَرُف، قَاَل: فَيَْلقَى الرَّ أَبَا بَْكٍر فَيَقُوُل يَا أَبَا بَْكٍر َمْن هََذا الرَّ

بِيَل، قَاَل: فَيَْحِسُب الَحاِسُب أَنَّهُ إِنََّما يَْعنِي الطَِّريَق، َوإِنََّما يَْعِني َسِبيَل  ُجُل يَْهِدينِي السَّ   .(65) «الَخْيرِ الرَّ

وباطنه الطريق إلى ،وهو الذي يفهمه السامع وال يذهب ذهنه لغيره ،أنه يدله على طريق السفر،أبي بكر فظاهر كالم

 . حتى ال يعلم به عدو فيؤذيه،((كتمان أمر النبي ،والذي بعثه على ذلك،وهو المقصود ،بالدين الحق،هللا

نحن ((مشركون : ممن أنتم ؟ فقال رسول هللا فقال ال،وهو في نفر من أصحابه،طائفة من المشركين ((ولقد لقي النبي 

َوهَُو الَِّذي َخلََق ِمَن اْلَماِء بََشًرا ﴿ما ذكره هللا سبحانه من قوله سبحانه:  ((كالم صحيح صادق فإنه قصد (66) من ماء

فقالوا : أحياء اليمن  ،بعضبعضهم إلى فنظر (67)ونحوها من اآليات. [24]الفرقان:  ﴾فََجَعلَهُ نََسبًا َوِصْهًرا، َوَكاَن َربَُّك قَِديًرا

أنه الطف  ،((كما روي عن النبي فهو لم يكذب، لكنه أراد شيئا ، والسائل أراد شيئا  آخر. . وانصرفوا،فلعلهم منهم ،كثير

 ِ ِ  اَل يَْدُخُل اْلَجنَّةَ َعُجوٌز، فَبََكْت َعُجوٌز، فَقَالَ »  ((عجوزا  قائال  لها : " قَاَل َرُسوُل هللاَّ أَْخبُِروهَا أَنَّهَا لَْيَسْت » ((َرُسوُل هللاَّ

                                                           

 .6/414، الناشر: دار الكتب العلمية، م4881 -هـ 4108 ، الطبعة: األوىل ، الفتاوى الكبرى  ، ابن تيمية (64)
 .1/61 ، 9844حديث رقم ، وأصحابه إىل املدينةباب هجرة النيب ، كتاب مناقب األنصاريف  ، (أخرجه البخاري يف صحيحه 65)
 –الناشر: دار الرتاث  ، هـ 4981 -الطبعة: الثانية  ، وصلة تاريخ الطربي  ، تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك ، حممد بن جرير ، الطربي ( 66)

 .1/196، بريوت
مصر /  -الناشر: دار الكتب احلديثة  ، احملقق: إبراهيم إبراهيم هالل ، والية اهلل والطريق إليها ، علي بن حممد بن عبد اهللحممد بن  ، الشوكاين ( 67)

 ، وهي معضلة ، ": حدثين حممد بن حيىي بن حبان به481-481/ 1القصة املذكورة أخرجها ابن إسحاق، كما يف "سرية ابن هشام" " .964 /4، القاهرة
 (.14:ص)وذكرها ابن القيم يف "الطرق احلكمية" " ، "414-410وابن اجلوزي يف "األذكياء" " ، "169/ 9ن كثري يف "البداية والنهاية" "وعنه اب
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َ َعزَّ َوَجلَّ يَقُوُل:  ،«يَْوَمئٍِذ َعُجوٌز إِنَّهَا يَْوَمئٍِذ َشابَّةٌ    ،بلفظ(([ فقد أخبرها النبي 12]الواقعة:  ﴾إِنَّا أَْنَشأْنَاهُنَّ إِْنَشاءً ﴿إِنَّ هللاَّ

إِنِّي :»فقال  ،فقال احملني ((وقد جاء رجل إلى النبي (68)لك ال بأس بهفدل إن ذ ،أضمر فيه سوى ما فهمت من كالمه

ِ « َحاِملَُك َعلَى َولَِد النَّاقَةِ  ِ، َما أَْصنَُع بَِولَِد النَّاقَِة؟ فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ  (،69)«َوهَْل تَلُِد اإِلبَِل إاِلَّ النُّوُق؟» ((فَقَاَل: يَا َرُسوَل هللاَّ

فيدل عليه قول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه : " أما ،صحابة رضوان هللا عليهم للمعاريض في حوائجهموأما استعمال ال

 ،وقال ابن عباس : " ما يسرني بمعاريض الكالم حمر المنعم" ،في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب "

وأخيرا  ما (70)و خير من حمر النعمفه،ويحصل مقصوده ،والمراد بذلك : أن بمعاريض الكالم يتخلص المرء من اإلثم 

فكره ،وهو في دار أحمد بن حنبل،أن رجال  سأل عن المروزي ،في استعمالهم للمعاريض ،يستدل به عن السلف الصالح

وحضر سفيان الثوري  وما يصنع المروزي ههنا ؟،فقال :ليس المروزي ههنا،فوضع احمد إصبعه في كفه،الخروج إليه

 .(71)فلما خرج عاد وأخذها وانصرف،فحلف إن يعود ثم خرج وترك نعله كالناسي لها ،ض منعوهمجلسا  فلما أراد النهو

  : دليلهم من المعقول : واستدلوا من المعقول بما يلي

ولهذا لو وطئ اإلنسان امرأة أجنبيه من غير عقد وال  ،ما هي إال حيل يتوسل بها إسقاط الحدود والمآثم ،إن العقود الشرعية

بل قد جعل هللا تعالى ،لم يلزمه الحد فكان العقد حيلة على إسقاط الحد،ه الحد فإذا عقد عليها عقد النكاح ثم وطئهالزم ،شبهة

وعقد التبايع حيلة على حصول االنتفاع بملك ،حيله على دفع أذى الجوع والعطش والبرد،األكل والشرب واللباس

من ،وشرع الرهن حيلة على رجوع صاحب الدين في ماله ،إال بها وسائر العقود حيلة على التوصل إلى ما ال يباح،الغير

  . إذا أفلس الراهن أو تعذر االستيفاء منه،عين المرهون

فهي عقود صدرت من أهلها في ،ال تحرم عقود الحيل التي لم يشترط المحرم في صلبها،كما إن قواعد الفقه وأدلته

فال تأثير له  ،بصرف النظر عن القصد المقرون بالعقد ،لتمام العقد نظرا   ،فيجب الحكم بصحتها ،مقرونة بشروطها،محلها

ولهذا لو اشترى  ،ألن خارج عما يتم به العقد ،والن القصد ال يقدح في اقتضاء السبب لحكمه ،في بطالن األسباب الظاهرة

أو سالحا  ومن نيته أن يقتل  ،غنيهأو جاريه ومن نيته أن يكرهها على البغاء أو يجعلها م ،عصيرا  ومن نيته أن يتخذه خمرا  

  ،من جهة أنه منقطع عن السبب ،فكل ذلك ال أثر له في صحة البيع ،به معصوما  

                                                           

الرتمذي يف الشمائل هكذا مرسال وأسنده ابن اجلوزي يف  ، أخرجه ، (611 :)ص« تفسري جماهد»أخرجه عبد الرمحن بن احلسن القاضي كما يف (68)
دار النشر: مكتبة  ، حتقيق: أشرف عبد املقصود ،  4ط/ ، املغين عن محل األسفار، أبو الفضل  ، العراقي : من حديث أنس بسد ضعيف . انظر الوفاء

دار ث/دار النشر: دار الريان للرتا ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، علي بن أيب بكر ، اهليثمي ، (  1/181) ، م1995 - هـ4141 -الرياض  -طربية 
  . (419 / 10 ) ، ،  4101 – لبنان القاهرة ، بريوت -الكتاب العريب 

. وقال: هذا حديث 1/911 ، 4884حديث رقم ، باب ما جاء يف املزاح ، أبواب الرب والصلة عن رسول اهلل  ، يف سننه ، ( أخرجه الرتمذي69)
 ]حكم األلباين[ : صحيح. ، صحيح غريب

  .498/  9 ، بريوت  –دار النشر: دار ااملعرفة  ، إحياء علوم الدين، حممد بن حممد   ،أبو حامد  ، الغزايل (70)
  191-  9/192، اعالم الموقعين عن رب العالمين  ، ابن القيم (71)
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الى إن ينقطع كل ،وأيضا : فإن الشريعة لو أوقفت صحة هذه العقود والتصرفات(72)فال يخرج السبب عن اقتضاء حكمه  

التي يمكن ،ولعادت بذلك على الناس أضعاف المفاسد ،المعامالتلتعطلت معظم  ،احتمال مخالف لما هي عليه في الظاهر

في تمييز المقاصد السليمة  ،عدا ما في ذلك من المشقة والعسر،إن تعود عليهم من جراء االحتماالت المحجوبة عن الظاهر

اطن والسرائر إلى وأناطت البو ،بأركانها وشروطا  الجلية الواضحة ،ولذلك أناطت الشريعة صحة هذه العقود ،من غيرها

ال أثر  ،التي يتوخى منها فائدة عاجلة تشيع بين الناس،وإذا ثبت أن العقود والتصرفات الذي ال تخفى عليه خافيه ،تعالى

فإن  ،وجميعها أمور ظاهره،وإنما األثر ألركانها وشروطها المنصوص عليها ،للقصد فيها من ناحية الصحة والبطالن

 ،لم يطرأ عليها ما يفسدها من نقص في األركان او الشروط ،صل بها الفرد إلى حكم شرعيالواسطة المشروعة التي يتو

فقد أراد به غير ما شرعت له في اعم األحوال . وما دامت هذه  ،وإنما الذي طرأ عليها هو القصد،ما دامت مشروعة

د صحيحا  وأما إذا كانت مما للقصد أثر فيه هذا الطارئ ال يمكن أن يفس وبطالنا ، فإنال أثر للقصد فيه صحة  الواسطة، مما

 ،ويبطلها ايفسده ،الصحيحةفال ريب أن تغيير النية عن وجهتها  ،كالعبادات

وهذا مجمل ما استدل به المجيزون للحيل من (،73)إنه يجوز إن تستعمل الحيلة في شيء من هذا المسلمين:ولم يقل احد من 

 أكثر من أصحابها أنفسهم. ،ة وربما أجاد في نقلها واالحتجاج بهاوقد نقلها ابن القيم بأمانه ونزاه ،أدله

 .أدلة أصحاب القول الثاني المانعين للحيل

  : استدل المانعون للحيل على قولهم بأدلة من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول وهي على النحو اآلتي

  : أوالً : األدلة من الكتاب

وكذلك  ،ومن صفات أهل الكتاب وتحايلهم على الشرع ،ات المنافقين والمرائين وذمهمما ذكر في القرآن الكريم من صف -1

ِ َوِباْليَْوِم اآلِخِر َوَما ُهم ﴿ما ورد من النهي عن اتخاذ آيات هللا هزوا  ومن ذلك قوله تعالى :  َوِمَن النَّاِس َمن يَقُوُل آَمنَّا بِاّلله

َ َوالَّ  *بُِمْؤِمنِينَ  وجه الداللة من اآلية: أن  [8]البقرة:  ﴾ ِذيَن آَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن إاِلَّ أَنفَُسهُم َوَما يَْشعُُرونَ يَُخاِدُعوَن هللاه

؛ فذمهم هللا على هذه المخادعة، فالحيل مذمومة؛ ألنها  (74)المنافقين"تحيلوا بمالبسة الدين وأهله إلى أغراضهم الفاسدة"

 .(75)عون هللا كأنما يخادعون آدمي ا، لو أتوا األمر عيان ا كان أهون علي"يخاد مخادعة هلل، قال أيوب السختياني

الَِة قَاُموْا ُكَسالَى يَُرآُؤوَن ا﴿ :ومنها أيضا  قوله تعالى-2 َ َوهَُو َخاِدُعهُْم َوإَِذا قَاُموْا إِلَى الصَّ لنَّاَس إِنَّ اْلُمنَافِقِيَن يَُخاِدُعوَن هللاه

َ إِ  ففي هذه اآليات بين هللا سبحانه وتعالى أن هناك صنفا  من الناس يحاولون أن  ،[142]النساء:  ﴾الَّ قَلِيالً َوالَ يَْذُكُروَن هللاه

 م هم المخدوعون من حيث ال يشعرون.يخادعوا هللا وفي حقيقة األمر أنه

                                                           

 . 198 ،  197 ، 9/192، املرجع السابق (72) 
  901 ،  909 ،  188  ، ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية  ، البوطي  ( 73) 
 .408/ 9 ، الموافقات ، لشاطيبا ( 74)
] ش )لو أتوا. .( لو أعلنوا بأخذ الزائد على الثمن معاينة بال  .8/11، البيوع يف اخلداع من ينهى ما باب ، احليل كتاب يف معلًقا البخاري ( رواه 75)

 تدليس لكان أسهل[
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ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َواَل تُْمِسُكوهُنَّ َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَهُنَّ فَأَمْ ﴿كما استدلوا بقوله تعالى : -3  ِسُكوهُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسرِّ

وهذه اآلية جاءت فيمن أمسك المرأة ال ألجل المعاشرة [ 513]البقرة:  ﴾ِضَراًرا لِتَْعتَُدوا َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك فَقَْد ظَلََم نَْفَسهُ 

وهي حيلة ممنوعة ؛ألن غرضها الوصول إلى غرض غير مشروع بالمعروف ولكن ألجل المضارة وتطويل العدة عليها 

 (76)لم يشرع الحكم ألجله

ومنها أيضا  ما جاء في قصة أصحاب السبت الذين حرم هللا عليهم الصيد في هذا اليوم فحفروا حياضهم بحيث يكون لها  -4

 في هذا اليوم ثم يحبسونها ويصيدونها في قنوات تصلها بالبحر حتى تدخلها الحيتان يوم السبت وكانت الحيتان ال تظهر إال

ْبِت فَقُْلنَا لَهُْم ُكونُوْا ﴿ :قال تعالى ،األيام الجائزة فعاقبهم هللا سبحانه وتعالى بالمسخ َولَقَْد َعلِْمتُُم الَِّذيَن اْعتََدوْا ِمنُكْم ِفي السَّ

على أن األعمال بمقاصدها ال بصورها وأن العبرة للمعاني ال  الكريمة تدل اآلية :وجه الداللة  [72]البقرة:  ﴾قَِرَدةً َخاِسئِينَ 

 (77).للظواهر وأن كل حيلة يترتب عليها العبث بالشرع تكون محرمة وأن صاحبها ال شك ذائق أشد أنواع العذاب

نََّها ُمْصِبِحيَن * َواَل يَْستَْثنُوَن *فَطَاَف َعلَْيَها َطائِف  إِنَّا بَلَْونَاهُْم َكَما بَلَْونَا أَْصَحاَب اْلَجنَِّة إِْذ أَْقَسُموا لَيَْصِرمُ  ﴿ قوله تعالى:-5

ِريِم * فَتَنَاَدْوا ُمْصِبِحيَن *أَِن اْغُدوا َعلَى َحْرثُِكْم إِْن ُكنْ  الى 31]القلم:  ﴾تُْم َصاِرِميَن ِمْن َربَِّك َوُهْم نَائُِموَن* فَأَْصبََحْت َكالصَّ

حاب الجنة لما أرادوا االحتيال على حق المساكين، عاقبهم هللا بإهالك مالهم؛ مما يدل وجه الداللة من اآلية: أن أص[ 15

فقد كان من عادة الفقراء أنهم يلتقطون ما تساقط من الثمر بعد حصاده فاتفقوا على (78)على تحريم الحيل المسقطة للحقوق 

ذي فرضه هللا تعالى لهم، فعاقبهم هللا تعالى بإتالف أن يحصدوا بساتينهم في الليل حتى يحرموا الفقراء من حقهم القليل ال

قال ابن تيمية رحمه هللا تعالى:  .جنتهم وضياع أموالهم؛ عقوبة لهم على احتيالهم لمنع الحق الذي كان للمساكين في مالهم

 (79)"ثم إن كانوا عوقبوا على ترك المستحب ففيه تنبيه على العقوبة على ترك الواجب"

 : من السنة ثانياً : أدلتهم

إن الحيل المحرمة تقوم على المخادعة والتلبيس والتدليس، وعلى اتخاذ الوسائل المشروعة، وغير المشروعة، للوصول 

 ومن أمثلة ذلك: (80)إلى الحرام 

ِ » ((قوله  - 3 نكاح، فإن قول المحلل ألن فيه استحالل الزنى باسم ال،(81) «اْلُمَحلَِّل، َواْلُمَحلََّل لَهُ  ((لََعَن َرُسوُل هللاَّ

 تزوجت هذه المرأة، أو قبلت هذا النكاح، وهو غير مبطن لحقيقة النكاح وال يقصد أن تكون زوجة له،

                                                           

 .984/  1  ، الموافقات في أصول الفقه  ، الشاطيب (76 )
 .461/  9 ،  أعالم الموقعين عن رب العالمين ، يم ابن الق( 77)
حتقيق: طارق  ، تذكرة األريب في تفسير الغريب )غريب القرآن الكريم( ، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ، اجلوزي ابن: (ينظر78)

 (140:ص) ، لبنان – لبنان بريوت ، ةالناشر: دار الكتب العلمي ، م 1001 -هـ  4111 ، الطبعة: األوىل ، فتحي السيد
الناشر:املكتب ، 4148-4888، سنة النشر، الطبعة األوىل ، احملقق:محدي عبداجمليد سلفي، الدليل على بطالن التحليل بيان، ( ابن تيمية79)

 . 68: ص- اإلسالمي
 .460/  9 ، عالم الموقعين عن رب العالمينأ ، ابن القيم(80 ) 
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وال هي مريدة لذلك وال الولي، فقد توسل باللفظ الشرعي إلى ما ينافي مقصود العقد، أو إلى أمر خارج عن أحكام العقد،   

اَل نَِكاَح إاِلَّ »ُسئَِل َعِن اْلُمَحلِِّل قَاَل:  ((وقد ورد من حديث ابن عباس أن رسول هللا وهو عود المرأة إلى زوجها المطلق. 

دل الحديث الشريف على أن نكاح المحلل باطل ال  (82) «نَِكاَح َرْغبٍَة، اَل نَِكاَح َدْلَسٍة، َواَل مستهزٍئ بِِكتَاِب هللِا لَْم يَُذِق اْلُعَسْيلَةَ 

 وال.يجوز بحال من األح

ُحوُم، فََجَملُوهَا فَبَاُعوهَا»: ((قوله  - 2 َمْت َعلَْيِهُم الشُّ ُ اليَهُوَد ُحرِّ فاحتالوا على تحريم أكل الشحوم بأكل ( 83) «قَاتََل هللاَّ

أكلوا وجه الداللة من الحديث: أن اليهود لما حرم هللا عليهم شحوم الميتة، تحايلوا على ذلك بإذابة الشحوم، ثم  ،(84)أثمانها.

فيه دليل على بطالن كل حيلة تحتال للتوصيل إلى محرم وأنه ال يتغير حكمه  ، و"(85)ثمنها، فلعنهم هللا على هذه الحيلة 

 .(86)بتغير هيأته وتبديل اسمه انتهى"

م يكن قول المرابي بعتك هذه السلعة بكذا كما في بيع العينة عند الجمهور على أن يستردها منه بأقل مما باعها، ول - 3

 مريدا لحقيقة البيع، وليس ألحد من البائع والمشتري غرض في السلعة بوجه من الوجوه،

                                                                                                                                                                                           

". قال ابن رشد يف  ]حكم األلباين[ : صحيح .1/111، 1016حديث رقم  ، باب يف التحليل، كتاب النكاح في، يف سننهداود  أخرجه أبو (81 )
وقال أبو حنيفة والشافعي:  ، فإن مالكا قال: هو نكاح مفسوخ ، : وأما نكاح احمللل أعين الذي يقصد بنكاحه حتليل املطلقة ثالثا144/ 6"بداية اجملتهد" 
فإن  ، وسبب اختالفهم اختالفهم يف مفهوم قوله عليه الصالة والسالم: "لعن اهلل احمللل ... " احلديث فمن فهم من اللعن التأثيم فقط ، حهو نكاح صحي
 قال: النكاح فاسد. ، ومن فهم من التأئيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد املنهي عنه ، النكاح صحيح

حلت لألول لوجود الدخول يف  ، فإن طلقها بعدما وطئها ، حترميا إذا تزوجها بشرط التحليل للحديث "لعن اهلل احمللل واحمللل له"وهو عند احلنفية مكروه 
 .189 - 180/ 1ألن النكاح ال يبطل بالشروط الفاسدة. انظر "البناية"  ، نكاح صحيح

 989/  1واملوفقات  464/  9إعالم املوقعني ، 44/116، 44161 حديث رقم ،عكرمة عن ابن عباس باب، املعجم الكبري أخرجه الطرباين يف (82 )
 يف الطرباين رواه وقواه ابن كثري بشواهده. ، ط دار األندلس( ويف إسناده ضعف - 186/  4وحديث ابن عباس أخرجه اجلوزجاين كما يف تفسري ابن كثري )

 به عباس ابن عن عكرمة عن احلصني بن داود عن حبيبة أيب بن إمساعيل بن إبراهيم طريق من( 481/ 40" )احمللى" يف حزم وابن ، (44161" )الكبري"
 ، وغريهم والدارقطين معني وابن والنسائي البخاري ضعفه إمساعيل بن إبراهيم ، ضعيف إسناد وهذا ".الُعَسْيلة يذق مل اللَّه بكتاب مستهزئ وال: "وزاد مرفوًعا
 ألن ، موضوع حديث فهذا: "عقبه حزم ابن وقال "!اجملمع" يف اهليثمي يذكره مل واحلديث عكرمة عن روايته يف إال ثقة ، احلصني بن وداود ، أمحد وقّواه

 أنصاري وكالمها ، حبيبة ابن وإما ، جممع ابن إما ، شك بال وهو ، إمساعيل بن إبراهيم عن مث ، احلديث مرتوك ، جًدا ضعيف الفروي حممد بن إسحاق
/ 1) البيهقي طريقه ومن ، (488/ 1) واحلاكم ، (6116" )األوسط" يف الطرباين رواه: عمر ابن حديث من شاهد وله "ِبما حيتج ال ضعيف ، مدين

  .الذهيب ووافقه ، الشيخني شرط على احلاكم وصححه ،  اللَّه رسول عهد على سفاًحا هذا نعد كنا ، رغبة نكاح إال ال: فيه وقال ، (108
: وقلت ، عمر وابن ، عثمان إىل هذا نسبة سبق(: "و) وقال .الصحيح رجال ورجاله: وقال ، "األوسط" يف للطرباين( 161/ 1" )اجملمع" يف اهليثمي وعزاه

  ..اهـ" ومرفوًعا موقوفًا يُروى إنه
 . 9/89 ، 1119حديث رقم، باب: ال يذاب شحم امليتة وال يباع ودكه ، كتاب البيوعيف   ، يف صحيحه ( أخرجه البخاري 83)
 .464/  9 ، عالم الموقعينأ، ابن القيم،  980/  1الموفقات  ، الشاطيب ( 84)
 ، الطبعة: األوىل ، حتقيق: طه عبد الرءوف سعد ، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك  ، حممد بن عبد الباقي بن يوسف ، : الزرقاين( ينظر 85)

 .184/ 1 ، القاهرة –ينية الناشر: مكتبة الثقافة الد ، م1009 -هـ 4111
/ 1 ، لبنان بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية  ،  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ، ( املباركفوري 86)

191. 
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وإنما قصد البائع عود السلعة إليه بأكثر من ذلك الثمن. وصح عن أنس وعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما أنهما سئال   

  (87)ا ذلك خداعا.عن العينة، فقاال إن هللا ال يخدع هذا مما حرم هللا ورسوله، فسمي

اَل تَْرتَِكبُوا َما اْرتََكبَِت اْليَهُوُد، فَتَْستَِحلُّوا  » ((من ارتكاب الحيل، كما فعلته بنو إسرائيل فقال ((ولقد حذر النبي  - 4

نى أدنى الحيل أي يعتبر هذا الحديث نصا  في تحريم استحالل محارم هللا باالحتيال ومع(،88). «َمَحاِرَم هللِا  بِأَْدنَى اْلِحيَلِ 

أقربها وأسهلها ومثاله : المطلق ثالثا  فإنه يسهل عليه أن يدفع ماال  لمن ينكح مطلقته ليحلها له بخالف الطريق الشرعي 

 ،(89)التي هي نكاح الدوام والرغبة فإنه يصعب معها عودها إليه 

" ودالئل تحريم الحيل من الكتاب والسنة  ة:تيميوأخيرا  فإن هذا غيض من فيض إذ أن األدلة كثيرة وفي ذلك يقول ابن 

. (90) "  واإلجماع واالعتبار كثيرة ذكرنا منها نحوا من ثالثين دليال فيما كتبناه في ذلك وذكرنا ما يحتج به من يجوزها

ة وكذلك من أراد أن يقرض ألفا بألف وخمسمائة، فمن أدنى الحيل أن يعطيه ألفا إال درهما باسم القرض، ويبيعه خرق

تساوي درهما بخمسمائة درهم ودرهم، فإنها من أدنى الحيل إلى الربا وأسهلها، كما فعلت اليهود في االعتداء يوم 

  (91)السبت.

لى يعتبر هذا الحديث أصال  في إبطال الحيل إذ دل ع(92) « إِنََّما األَْعَماُل بِالنِّيَّاِت، َوإِنََّما لُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى » :((قوله  - 5

أن األعمال بمقاصدها وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إال ما نواه ال ما أعلنه فمن نوى بعقد النكاح التحليل كان محلال  

وكان داخال  في اللعن الوارد عن النبي عليه الصالة والسالم وال يخلصه من ذلك اللعن صورة النكاح إذ أن كل شيء قصد 

يدل على أن األعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، وأنه ليس للعبد  .(93)يل ما حرم هللا كان ممنوعا . به تحريم ما أحل هللا أو تحل

من ظاهر قوله وعمله إال ما نواه وأبطنه ال ما أعلنه وأظهره، فمن نوى الربا بعقد البيع في الربويات وأدى إلى الربا كان 

  (94)ا.مرابيا، وكل عمل قصد به التوصل إلى تفويت حق كان محرم

َدقَةِ  » :((قوله  -6 ُق بَْيَن ُمْجتَِمٍع، َخْشيَةَ الصَّ ٍق، َواَل يُفَرَّ فهذا نهي عن االحتيال إلسقاط الزكاة   "(95) «اَل يُْجَمُع بَْيَن ُمتَفَرِّ

                                                           

 .464 - 460/  9 عالم الموقعينأ ، ابن القيم (87 )
ط أنصار السنة يف مصر( وجود  - 11 :. ". أخرجه ابن بطة العكربي يف جزء إبطال احليل )ص حديث:ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا. . (88 )

 (.18:ص)ط احلليب( . وحسنه األلباين يف كتاب صفة الفتوى  111/  1إسناده ابن كثري يف تفسريه )
 . 491/  9  ،  الفتاوى الكبرى ، ابن تيمية (89 )
حتقيق: عبد الرمحن بن حممد  ،  الطبعة الثانية ، كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  ، د احلليم احلراينأمحد عب ، أبو العباس  ، ابن تيمية (90 )

 . 18/ 18 ، دار النشر: مكتبة ابن تيمية ، بن قاسم العاصمي النجدي 
 .981/  1 الموافقات، والشاطيب، 461/  9إعالم الموقعين  ، إبن القيم( 91)
أي صحة ما يقع من  .4/6 ، 4حديث رقم ؟كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل باب  ، بدء الوحييف كتاب  ، ي يف صحيحهأخرجه البخار (  92)

 .املكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه ال يكون إال حسب ما ينويه
  .9/461 ،  م الموقعين عن رب العالمينأعال ، ابن القيم  ،  918-41/911،  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر (93 )
 .918/  41فتح الباري  ، ابن حجر (94 )
 سبق خترجيه. (95 ) 
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تبت الحرمة أو التقليل منها بالجمع بين المتفرق أو تفريق المجتمع مع أن الجمع والتفريق ال حرمة فيهما لذاتهما وإنما تر 

 (96) "على القصد ؛ كونه مخالف لمقصد الشارع الحكيم فيكون هذا الفعل حراما  

  : ثالثاً : دليلهم من اإلجماع

 (97)أجمع الصحابة رضوان هللا عليهم على ذم الحيل وتحريمها واستدلوا على قولهم بعده وجوه منها

بها أو أرشد إليها مع قيام الداعي على القول بها فدل ذلك على األول : أنه لم يؤثر عن أحد منهم أنه عمل بالحيل أو أفتى 

 . عدم مشروعيتها باإلجماع ألنها لو كانت مشروعة لفعلوها عند قيام الداعي والحاجة إال أنه لم ينقل عنهم ذلك

ك فقد أفتوا بتحريمها على الرغم من أنه لم يرد أنهم أفتوا بشيء من الحيل ولم يعملوا بها مع قيام الداعي على ذل الثاني :

واإلنكار على من فعلها ولم يخالف هذا اإلنكار أحد منهم على مر الزمان وزوال ما كان يظن أن السكوت ألجله وليس أدل 

على ذلك مما ورد أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال : " ال أوتي بمحلل وال محلل له إال رجمتهما " وقد أقره على 

ى ذلك وتبعة في الفتوى عثمان وعلي وابن عباس رضي هللا عنهم أجمعين وغيره الكثير وتبعهم في ذلك سائر الصحابة عل

 (98)ذلك أيضا  عامة التابعين فدل ذلك بوجه قاطع على منع الحيل وتحريمها

لون بالحيل أو عدم النقل إذ لم يرد إلينا في الكتب المصنفة في فتاوى الصحابة شيئا  يدل أو يشير أنهم كانوا يقوالثالث : 

 (99)ة أو الفعلية وليس هذا من قبيل الحيل التي هي محل حديثناورد عن بعضهم من المعاريض القولي يفتون بها إال ما

  : رابعاً : دليلهم من المعقول

الشريعة وضعت لتحصيل مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم على نحو ال يختل معه انتظامها ومن هنا كان على  -1

ن ال يقصد خالف ما قصد الشارع الحكيم تحقيقا  لمعنى العبودية من جهة وتحقيقا  للمصالح المرجوة من جهة المكلف أ

أخرى والمتحايل قد جعل مقصد الشارع مهمال  وما أهمله الشارع معتبرا  وذلك فيه مضادة للشريعة ومناقضة واضحة وإن 

 (100)حيل أمر باطل كل ما يفضي إلى تلك المضادة يكون باطال  وعليه فإن ال

كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وكل من ناقضها فعمله في  " :قال الشاطبي 

 (101)المناقضة باطل فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل

واحتيال اإلنسان ألجل  ،للمفاسد عنهمأن هللا تعالى فرض الفرائض وحرم المحرمات لم تحقيقا  لمصالح العباد ودرأ   -2

إسقاط التكاليف أو للوصول إلى محرم بفعل موافق للشرع ظاهرا  ومخالف له في الباطن يكون من قبيل العبث بمقاصد 

                                                           

  . 441 /9 ،  الموافقات في أصول الفقه ، الشاطيب (96)
 .419/ 9  ،  اعالم الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم  (97 )
 .411- 419/ 9 ، اعالم املوقعني عن رب العاملني  ، ابن القيم  ،   461 ، 461/  9 ،  الفتاوى الكبرى ، ابن تيمية  (98 )
 . .331 / 2، الموافقات في أصول الفقه ، الشاطيب  (99 )
  331 / 2 ، رجع السابقملا(100)
 .333 /2 ، رجع السابقملا ( 101) 
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، قال الشاطبي : " الملكف إنما كلف باألعمال من جهة قصد الشارع بها األمر والنهي فإذا قصد بها غير ذلك (102)الشريعة  

رض القاصد وسائل لما قصد ال مقاصد إذ لم يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة بل قصد قصد آخر جعل كانت بف

الفعل أو الترك وسيلة له فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده وما كان شأنه هذا نقض إلبرام الشارع وهدم لما 

   .(103) التي شرعها بناه وهو بذلك أيضا  مستهزىء بآيات هللا ألن من آياته أحكامه

أن الحيل فيها مناقضة لسد الذرائع على اعتبار أن الشارع الحكيم يسد الطرق الموصلة إلى الحرام بكل ممكن والمحتال  -3

يفتح تلك الطرق بكل وسيلة ممكنه وعليه فإن منع الحيل يكون من باب أولى إذ أن الشارع لما سد الذرائع المفضية إلى 

 (104)وسائل ما يوصل إلى الحرام من  الحرام هو مانع لكل

 : أوال : الرد على أدلة أصحاب القول األول

َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغثاً فَاْضِرب بِِّه َواَل تَْحنَْث إِنَّا َوَجْدنَاهُ ﴿أما بالنسبة لآلية التي تحدثت عن قصة يعقوب عليه الصالة والسالم -1

اب   فهي لم ترد مورد العموم بل هي خاصة له والذي يؤكد هذه الخصوصية وجوه عده  [44]ص:  ﴾ َصابِراً ِنْعَم اْلَعْبُد إِنَّهُ أَوَّ

اب   ﴿ الوجه األولى : قوله تعالى : : منها حيث خرجت اآلية مخرج التعليل  [44]ص:  ،﴾ إِنَّا َوَجْدنَاهُ َصابِراً نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّهُ أَوَّ

 .صبره ورحمة بزوجه فعرف بذلك أن هللا تعالى كافأه بهذا نظير

ليس في اآلية دليل على جواز الحيل بل غاية ما في األمر أن هللا أفتى أيوب عليه السالم بهذه الفتيا لئال  الوجه الثاني :

دليال  على  [44]ص: ﴾فَاْضِرب بِِّه َواَل تَْحنَثْ  ﴿يحنث ألن كفارة األيمان لم تكن مشروعة وعليه فليس في قوله تعالى: 

  )105( )الحيل أما في شرعنا فال داعي لهذه الفتوى على اعتبار أن هللا شرع لنا كفارة اليمينمشروعية 

ولم يكن في ،لم يخَف على نبي كريم موجب يمينه،أن هذه الفتيات لو كان الحكم فيها عاما  في حق كل واحد :الوجه الثالث 

أما ما كان هو ،ونستدل به على حكمة هللا فيما قصه علينا،فإنما يقص ما خرج عن نظائره لنعتبر به ،قصها علينا كبير عبرة

 . فال يقص،مقتضى العادة والقياس

فهو مشروط ،فظاهر وإن قلنا :هو شرع لنا،ويرد عليه أيضا  أن هذا شرع من قبلنا :إن شرع من قبلنا ليس شرعا  لنا مطلقا  

فهموا من قوله تعالى : ،من بعده والتابعين ومن بعدهم والصحابة  ((وقد انتفى الشرط ؛ ألن النبي ،بعدم مخالفته لشرعنا

﴿ ِ ْنهَُما ِمئَةَ َجْلَدٍة َواَل تَأُْخْذُكم بِِهَما َرْأفَة  فِي ِديِن هللاَّ انِي فَاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ انِيَةُ َوالزَّ ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر الزَّ  إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن ِباّللَّ

َن اْلُمْؤِمنِينَ َوْليَْشَهْد َعَذا َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربََعِة ُشَهَداء فَاْجلُِدوهُْم ﴿وقوله [ 5]النور:   ﴾بَهَُما طَائِفَة  مِّ

وبه عملوا ،أن يكون الضرب متفرقا  ال مجموعا   [ 5]النور: ﴾ثََمانِيَن َجْلَدةً َواَل تَْقبَلُوا لَهُْم َشَهاَدةً أَبَداً َوأُْولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ 

 فهذه اآلية هي أقوى ما يعتمد عليه أرباب الحيل، وعليها بنوا حيلهم،  فكانت مخالفة ذلك لشرعنا ظاهرة

                                                           

 .  180 / 3-. 181، اعالم الموقعين عن رب العالمين  ، ابن القيم (102)
 .991 -991/  1 ،  ت في أصول الفقهالموافقا ، الشاطيب (103)
 ، ) أو كشف النقاب عن موقع احليل من السنة والكتاب  الحيل في الشريعة اإلسالمية وشرح ما ورد فيها من اآليات واألحاديث ، حبريي (104 )
  (111 ص:)

 .461-461/  9 ،  العالمين رب عن الموقعين اعالم ،  القيم ناب (105)   
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 )106) وقد ظهر بحمد هللا أنه ال متمسك لهم فيها ألبتة. 

 : فيتجه عليه،حيلة يتوصل بها ألخذه وان هذه ،وأما قصة يوسف عليه السالم في وضعه الصواع في رحل أخيه -2

إذ لم يقصد يوسف  ،أن هذا ليس من جنس الحيل المحرمة في شيء فليس فيه إبطال لشرع هللا تعالى وال استباحه لمحرماته

 . وهو عمل مشروع نافع لهم جميعا  ،وإيواء أبويه إليه ،تمهيدا  لجمع شمل أسرته ،إال إن يضم أخاه إليه ،بما فعل

بأن ما وقع لم يكن إال باتفاق مع أخيه ،مردود،هم : إن يوسف قد روع أخاه إذ أظهره في صورة المتهم بالسرقةوقول بعض

ا َدَخلُوْا َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أََخاهُ قَاَل إِنِّي أَنَاْ أَُخوَك فاَلَ تَْبتَئِْس بَِما َكانُوْا يَْعَملُونَ ﴿بدليل قوله تعالى :  ،ورضا  منه  ﴾َولَمَّ

معهود في كل الشرائع ومقبول عند كل  ،[ هذا باإلضافة إلى أن تحمل المشقة الهينة لتحصيل خير عظيم78]يوسف: 

 )107([العقول

َ يَ  ﴿:أما قوله تعالى -3 بل المقصود منه الدعوى إلى تقوى ،فال عالقة له بالحيل [5]الطالق:  ﴾ ْجَعل لَّهُ َمْخَرجاً َوَمن يَتَِّق هللاَّ

حيث ينتج عن تقوى هللا تعالى تيسير السبل وتذليل الصعاب والمضائق بوجه ،وبيان نتائج ذلك،والوقوف عند حدوده ،هللا

 (108)والحصول على الرزق الحالل بغير احتساب،عام

إن نسبت ذلك على هللا تعالى  وقلتم: ،تعالىحتم به من اآليات التي تنسب الخداع والمحال والكيد إلى هللا وأما ما استرو -4

فجوابه : إن كالمنا في الحيل التي  .الظلموهو الحيلة إلى المباح واستخراج الحقوق ودفع  ،الحسنال تجوز إال على الوجه 

ويعامله  ،وان من كاد كيدا  محرما  فإن هللا يكيده ،يه تنبيه على بطالن الحيلبل إن ف،يفعلها العبد ال فيما يفعله هللا تعالى

ويهيئ لهم كيدا  ،وهذه سنة هللا في أرباب الحيل المحرمة أنه ال يبارك لهم فيما نالوه بهذه الحيل ،وبمثل عمله،بنقيض قصده

 .(109)يجزون به من جنس كيدهم وحيلهم. ،على يد من يشاء من خلقه

  :الرد على أدلتهم من السنةثانياً : 

بل إن داللة ،فيرد عليه :أن الحديث ال يدل على جواز بيع العينة وغيرها من الحيل الربوية،أما حديث التمر الجنيب -1

 :اقرب منه إلى تحليلها من وجوه،الحديث على تحريم الحيل الربوية

وإتعاب النفوس بال ،في تحريم الربا حكمه إال تضييع الزمان لم يكن ،أن التحيل على استباحة الربا لو كان مشروعا   األول :

ففي ربا الفضل يمكنه في كل مال  ،إال فعله بأدنى الحيل وأقربها ،فائدة فإنه ال يشاء أحد أن يستحل ربا  حرمه هللا تعالى

وفي ربا النسيئة  ،ربوي أن يقول: بعتك هذا المال بكذا ويسمي ما شاء ثم يقول : اتبعت به هذا المال الذي هو من جنسه

 .أو نحو ذلك،فيمكنه أن يقول : بعتك هذه الحريرة بألف درهم إلى سنه مثال   ثم يقول: اشتريتها منك بتسعمائة حالة

                                                           

 .166/  9  ،  املرجع السابق(106 )
 (911 ص:)، م 4881 ، القاهرة  ، دار املعارف  ،  أصول التشريع اإلسالمي ، علي  ، (حسب اهلل  107)
 ( 401 ص:) ، تونس  ، الدار العربية للكتاب  ،  ، الحيل الفقهية في المعامالت ، حممد  ، (ابن إبراهيم 108)
 .419/ 9  ،  العالمين رب عن الموقعين اعالم ،  القيم (ابن 109)
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قض المحتال ما احكمه هللا تعالى بأيسر الطرق وأدناها بصور من العبث والخداع لم يكن لها حقيقته وليس فيها وهكذا ين 

 .(110) !!ثم ينسب ذلك إلى شريعة احكم الحاكمين ،مقصود المتقاعدين قط

ومعلوم  ،قع في الربامنع الرجل من أخذ الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء ؛ لئال ي((أن النبي الثاني :

  ،أنه لو جاز ذلك بحيلة

ثم يتوصال إلى ذلك ببيع الصاعين بدراهم ثم يشتري بها الصاع  ،وهي أن يتواطأ البائع والمشتري على الصاع بالصاعين

ال ،من ذلك فائدة أصال  بل كان بيعه الصاعين بالصاع أسهل واقل مفسدة من توسط حيلة((كما زعم لم يكن في منعه 

في الحديث : ]ال تفعل [ نهي يقتضي المنع بحيلة أو غير حيلة؛ ألن المنهي عنه البد أن ((ني عن المفسدة شيئا  بل قوله تغ

 (111)يشتمل على مفسده ألجلها ينهى عنه وتلك المفسدة ال تزول بالتحيل عليه بل تزيد

مع بالدراهم واتبع بالدراهم جنيبا ( والمطلق فقال : ) بع الج ،أمر الرجل ببيع مطلق وشراء مطلق((أن النبي الثالث :

 ،فهو مقيد بالبيع الصحيح الذي تترتب عليه آثاره ،بالشرع إنما يصدق على الصور التي أحلها ال على الصور التي حرمها

حرمها  فحيث وقع فيه ما يفسده لم يدخل هذا في اإلطالق وبيع العينة وما في معناه من البيوع الربوية هي بيوع فاسدة قد

فإنه ال يمكن إن  ،الشارع باألدلة العامة والخاصة وبذلك يكون قد خرج من هذا المطلق صور كثيرة نهى الشارع عنها

 . ما يجيء على لسان الشارع من بيع مطلق وشراء مطلق ،يصدق على هذه البيوع المحرمة

به يحصل شراء التمر الجيد لمن عنده تمر  بهذا الحديث إنما هو بيان الطريق الشرعي الذي ((أن مقصوده  الرابع :

وهو أن يبيع الرديء بثمن ثم يبتاع بالثمن تمرا  جيدا  ولم يكن مقصودة بيان صور البيع الجائزة أو المحرمة ولذلك  ،رديء

إلى  لم يتعرض لشروط البيع وموانعه وإنما ذكر الحكم على وجه الجملة أو ؛ ألن المخاطب يفهم البيع الصحيح فال يحتاج

وعليه: فال معنى لالحتجاج بهذا الحديث على حل صور معينة من صور البيع أو تحريم أخرى كما يزعم المحتالون  بيان

ْجِر ثُمَّ َوُكلُوْا َواْشَربُوْا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيطُ األَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط األَْسَوِد ِمَن اْلفَ ﴿: وما هذا إال بمثابة من يحتج بقوله تعالى

يَاَم إِلَى الَّلْيلِ  وْا الصِّ على حل نوع ما من األطعمة المحرمة أو األشربة المحرمة بدعوى أنه أطلق  [386]البقرة:   ﴾أَتِمُّ

والشرب ولم يفصل مع أن المقصود باآلية بيان حل األكل والشرب بحق الصائم في هذا الوقت وأن اإلمساك عن  األكل

فجر الصادق فاالستدالل بمثل هذا باطل ومغالطة ظاهرة تؤدي إلى هدم أحكام الشرعية وزعزعة الطعام يكون بطلوع ال

 (112)أركانها

 

 

                                                           

  .114-110/ 9 ، الكبرى الفتاوى ،  تيمية (ابن110)
 .114-110/ 9  ، املرجع السابق(111)
 .111 ،  111/  9  ، الفتاوى الكبرى  ، (ابن تيمية112)
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  : فيرد عليه ،وأما حديث الرويجل وضربه بالشمراخ -2 

يسر بل من باب الحرص عليها وإحالل ما هو أخف منها وأ ،أن هذا ليس من باب الحيل المحرمة التي فيها إسقاط التكاليف

محل ما يشق أو يتعذر ولهذا كان واردا  في من تدعو حاله إلى التخفيف عنه من مقعد أو مريض يخشى عليه وال يرجى 

زوال مرضه أو شيخ قد ظهرت عروقه أي ال يطيق الحد المعرف فهؤالء يجوز أن يضربوا بما يطيقون كشمراخ النخل 

لعذاب ماال يذوقه الصحيح من األسواط وبذلك يتحقق ما طلبه هللا وطرف الثوب وهي على خفتها قد يذوقوا منها من ألم ا

والتخفيف على ذوي األمراض واألعذار وكبار (113)إلينا من الحد وهذا أولى من ترك حدهم بالكلية أو قتلهم بما يوجب القتل

فأين هذا من الحيل  السن وغيرهم ممن يتطلب مراعاة حالهم ومصالحهم في التكاليف مبدأ ثابت في الشريعة اإلسالمية

  . المحرمة التي هي على خالف ذلك

أنه  أن يطرح متاعه في الطريق ليتخلص من ظلم جاره له فالجوب عليه((وأما حديت الرجل الذي أمره رسول هللا  -3

بها  من قال : إن هذا من الحيل المحرمة في شيء بل هو من أحسن المعاريض الفعلية وألطف الحيل العملية التي يتوصل

إلى دفع ظلم الظالم وكف شره وعدوانه ونحن ال ننكر هذا النوع من الحيل وإنما الكالم في التحيل على استحالل محارم هللا 

وإسقاط فرائضه وإبطال حقوق عباده أما هذا النوع من الحيل الواردة في هذا الحديث فليس فيها ضياع حق هللا أو العبد 

 (114)باحة وفي إفضائها إليها نوع خفاء لعدم التفات الذهن إليها فانطبق عليها حد الحيلةفالمقصود منها مصلحة والطريق م

 :عليهوأما حديث عبد هللا بن بريده والذي استدلوا به على أن من حلف أن ال يفعل شيئا ثم أتى يبعضه لم يكن حانثا فيرد  -4

وأنه متى فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنث ؛ألنه لم يرد مثل  إن هذا االستنتاج غير مسلم به كحجة إلباحة الحيل في هذا المثل

هذه الصورة قطعا  وإنما أراد به إذا أكل لقمه مثال  من الطعام الذي حلف أنه ال يأكله أو حبه من القطف الذي حلف على 

لمكلف متى فعل القدر اليسير ثم إنه يلزم من هذا أن ا . تركه ولم يرد أنه يأكل القطف إال حبة واحدة منه وعالم ال يقول هذا

من الفعل المأمور به أو ترك القدر اليسير من الفعل المنهي عنه كان مطيعا  في األمر والنهي وإن فعل جملة المنهي عنه أو 

ترك جملة المأمور به ؛ألن البر والحنث في األيمان نظير الطاعة والمعصية في األمر والنهي وعليه فأنه يجوز للمحرم في 

رام حلق تسعة أعشار رأسه بل وتسعة أعشار العشر الباقي ؛ألن هللا تعالى إنما نهاه عن حلق رأسه كله العن بعضه اإلح

 . كما يفتي لمن حلف أن ال يحلق رأسه أن يحلقه إال القدر اليسير منه

إال بفعل ما أمر به ولذلك ال يبر من حلف على شيء إال بفعل المحلوف عليه جميعه ال بفعل بعضه كما ال يكون مطيعا 

  (115)يه كما يعصي بفعل بعض ما نهى عنهجميعه ويحنث بفعل بعض ما حلف عل

إحدى رجليه من المسجالن ؛ألن الحديث قد روي بطرق أخرى ولم ((وهذا كله إن سلمنا بصحة رواية إخراج الرسول 

 ؛ ل بهذا الحديث اخرج إحدى رجليه من المسجد وبذلك يضطرب االستدال ((يذكر فيها أن الرسول  

                                                           

 .  111/  9  املرجع السابق(113 )
 . 110-198/  9 ،  أعالم الموقعين عن رب العالمين ، (ابن القيم 114)
  181- 181/  9 ،  املرجع السابق(115 )
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  . ألن الشاهد منه يعتمد على هذه العبارة والدليل إذا تطرق إليه االحتمال سقط به االستدالل 

  : الرد على دليلهم من القياس

  :أما قياسهم الحيل على المعاريض فيرد عليه أن هذا القياس مع الفارق وذلك لألسباب التالية 

ضمنت استباحة الحرام وإسقاط التكاليف وبطال التكاليف كانت جائزة بل هي محرمة أنه من سلم لكم أن المعارض إذا ت -1

قطعا  وإنما تجوز المعاريض إذا كان فيها تخلص من ظالم أو فعل واجب أو مستحب أو مباح وال مناقضة لقصد الشارع في 

  .هذا فكيف يقاس عليها الحيل المناقضة لقصد الشارع 

تعريض فيه حرام ؛ ألنه كتمان وتدليس ويدخل في هذا اإلقرار بالحقوق والتعرض في األيمان أن كل ما وجب بيانه فال -2

الواجبة والشهادات الملزمة والعقود بأسرها ووصف المعقود عليه والفتيا والتحديث والقضاء ونحو ذلك وكل ما حرم بيانه 

كالتعريض لسائل عن مال معصوم أو نفس فالتعريض فيه جائز بل واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيه 

  .عليهمامعصومة يريد أن يعتدي 

إذا اضطر اإلنسان إلى  ،وإنما أرادوا بذلك ) : بعد أن تحدث عن المعاريض وجواز استعمالها ،قال الغزالي في اإلحياء

 (116) ض أهونولكن التعري ،فأما إذا لم تكن حاجه وضرورة فال يجوز التعريض وال التصريح جميعا   ،الكذب

لضعف  ،المعرضوإنما فهم السمع خالف ما عناه  ،تعالىأن المعرض إنما تكلم بحق ونطق بصدق فيما بينه وبين هللا  -3

فكيف يقاس ،أكثرها كانت من هذا النوع ،وأصحابه من بعده((ومعاريض النبي  .األلفاظفهمه وقصوره في معرفة داللة 

 لك والتي قصد المحتال بها خالف ما يقتضيه قوله أو فعلهعليها الحيل التي هي على العكس من ذ

وهو كقياس  القياس؟فأين أحد البابين من اآلخر؟! وهل هذا إال من أفسد  ،وإذ تبين الفرق الكبير بين الحيل والمعاريض

 ! الربا على البيع والميتة على المذكى

 : وأخيراً استداللهم من المعقول

فعقد البيع حيلة على حصول  ،رعية ما هي إال حيل يتوصل بها إلى إسقاط الحدود والمآثمحيث قالوا : إن العقود الش

حيلة على حصول ،وهكذا سائر العقود األخرى ،وعقد النكاح حيلة لالستمتاع بالبضع دون حد ،االنتفاع بملك الغير

 . المقصود الذي ال يباح إال بها

  : والجواب عليه

ونحن ال ،فإن العقود ليست حيال  بل طرقا  شرعية لجلب المنافع ودفع المضار،د على الصحيحأن هذا مجرد قياس للفاس

وإنما نقول ببطالن الحيل التي يتوصل بها إلى استباحة  ،نقول ببطالن الحيلة إذا كانت وسيلة إلى منفعة مشروعة

 . المحرمات وإسقاط التكاليف

كما أقرها الشارع بمراعاة ،قضية مقاصد مصاحبة لتلك األلفاظ بل ،ثم إن القضية ليست قضية ألفاظ مجردة فحسب

 ،فهو ال يقصد باللفظ أو التصرف مقصودة الذي جعل ألجله ،شروطها وموانعها .والمحتال بعيد كل الُبعد عن ذلك

                                                           

 .498/  9 ، بريوت –الناشر: دار املعرفة  ،  إحياء علوم الدين ، ( الغزايل  116)
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 .(117)من األشياء التي لم يأذن في قصد إحاللها  ،بل يريد أن يأتي بصورته ليستحل ما حرمه هللا تعالى  

ولم نؤمر أن ننقب عن قلوبهم ،ونحن قد أمرنا أن نقبل من الناس عالنيتهم،أما قولهم: إن قصد االحتيال أمر باطن في القلب

  :وبواطنهم فيرد عليه

ولكن إذا تبين لنا بقرينة لفظية أو ُعرفيه أو حالية أو ،لدنيا مبني على الظاهر ال على الباطنأننا نسلم لكم أن األحكام في ا

فإنا نرتب الحكم على الباطن المدلول عليه باألمارات والقرائن وعندها نكون قد حكمنا  ،أن الباطن مخالف للظاهر ،غيرها

 .ال بمجرد الباطن،أيضا  بالظاهر الدال على الباطن

قد تزوج فتاة الحي التي ينتخب  ،رأينا تيسا  من التيوس معروفا  بكثرة التحليل وهو من اسقط الناس دينا  وخلقا  ودنيافإن إذا 

بعد أن طلقت ثالثا  بدراهم معدودة أو بصداق يبلغ ألوفا  مؤلفه ال يصدق مثلها من أمثاله ثم عجل لها بالطالق أو  ،لها األكفاء

استعطاف قلبه واإلحسان إليه علم قطعا  أنه تحليل ال نكاح ومن شك في هذا فهو مصاب في بالخلع وربما انضم إلى ذلك 

عقله وكذلك سائر الحيل الربوية وغيرها فواجب من تبين له ذلك أن ال يعين عليه وأن يعظ فاعله وينهاه عنه وإن كان ذا 

 (118)سلطة يأخذ فاعله بالعقوبة المناسبة 

 :نماذج من الحيل

عند البيع بالمزايدة حيث يتفق صاحب السيارة مع أصدقاء له ليزودوا في سعر السيارة  ي حراج السياراتما يجري ف-1

وهم ال يريدون شراءها، بحيث لو وقفت عليه بالمبلغ الذي يريده صاحب السيارة انسحبوا وحصل البيع ولو وقفت على 

النهي عنه في الحديث، وهــو أن يزيد في السلعة من ال واحد منهم ال يحصل بيع، وان سموه تعاونا فهو البخش الذي ورد 

  .وهذه الحيلة محرمة(119)يريد شراءها

أن ينادى على السلعة ويزيد  وفي االصطالح هو:(120)المزايدة في اللغة: التنافس في زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع 

معظم كالم الفقهاء ورد بشأن )بيع المزايدة( و(121)الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها 

بيع التزم مشتريه ثمنه على قبول  -كما قال ابن عرفة  -ألنه أغلب التصرفات التي تجري فيها المزايدة، وبيع المزايدة هو 

 داة،أسماء أخرى، منها: بيع من يزيد، وبيع الداللة، وبيع المنا -أو بيع المزايدة  -ولعقد المزايدة (122)الزيادة 

                                                           

 (441 ص:)،  الحيل الفقهية ، (ابن ابراهيم 117)
 .111/  9  ، الفتاوى الكبرى  ، (ابن تيمية 118)
 .(100:ص )في الشريعة اإلسالمية الحيل وأحكامها ، الدكتور سعد بن غزير ، السلمي ( 119)
الناشر:   ، جممع اللغة العربية بالقاهرة ، مادة )زيد(  المعجم الوسيط ، أمحد الزيات / حامد عبد القادر / حممد النجارورفقائه ، اهيم مصطفىإبر  ( 120)

 .488أساس البالغة  ، لزخمشريا ، 108 /4، دار الدعوة
 ، ط. دار إحياء الرتاث 408/  6وانظر فتح القدير  ، (161 ، 411:ص ) القوانين الفقهية ، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل ، ابن جزي ( 121)
 .91/  1 ومغني المحتاج ، 418/  9والدسوقي على شرح الدردير ملختصر خليل  ، 140/  9الفتاوى الهندية و
)شرح حدود ابن  م ابن عرفة الوافية.الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلما ، أبو عبد اهلل ، حممد بن قاسم األنصاري ، الرصاع التونسي ( 122)

 .189 /4، الناشر: املكتبة العلمية ، هـ4910 ، الطبعة: األوىل ، عرفة للرصاع(
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وسماه بعض الفقهاء )بيع الفقراء( لوقوعه على بيع أثاثهم عند الحاجة، وبيع من كسدت بضاعته لوقوعه على بيع السلع   

 النجش في المزايدة:(123)غير الرائجة 

كالنجش في غيره من البيوع، حرام عند جمهور الفقهاء لثبوت النهي عنه، لما فيه من خديعة  -النجش في بيع المزايدة 

سلم، وهو مكروه تحريما عند الحنفية إذا بلغت السلعة قيمتها. وقال أحمد في رواية: إنه ال يصح بيع النجش ألنه منهي الم

 (124)عنه والنهي يقتضي الفساد 

أن يخص بعض الورثة بشيء من الميراث. وال يستطيع ألن الوصية للوارث ال تجوز، فإما أن يبيعه  قد يرغب المورث -2

الوصية  (125 )وهذه الحيلة باطلة. .في صحتي ليقــر له بدين في ذمته، أو يقول: كنت وهبت له هذا المابعقد صوري، أي 

 للوارث: اختلف الفقهاء في الوصية لوارث على قولين.

ذهب الحنفية وهو األظهر عند الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية إلى أن الوصية للوارث تنعقد صحيحة  القول األول:

فة على إجازة الورثة، فإن أجازوها بعد وفاة الموصي نفذت وإن لم يجيزوها بطلت ولم يكن لها أثر، وإن أجازها موقو

 البعض دون البعض نفذت في حق من أجازها، وبطلت في حق من لم يجز.

ففي هذا الحديث الشريف دليل  (126).ال تَجوُز الَوصيَّةُ لِواِرٍث إالَّ أن يَشاَء الَوَرثَةُ  ((واستدلوا على ذلك بقول الرسول 

 واضح صريح على تحريم الوصية للوارث إال بإجازة الورثة.

ذهب المالكية والشافعية في مقابل األظهر وفي رواية عند الحنابلة إلى أن الوصية للوارث باطلة مطلقا وإن  القول الثاني:

ال وصية لوارث؛ وألن الوصية  ((ل الرسول أجازها سائر الورثة، إال أن يعطوه عطية مبتدأة، واحتجوا بظاهر قو

ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة ﴿للوارث تلحق الضرر ببقية الورثة وتثير الحفيظة في نفوسهم وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك في قوله: 

دين ليس عليه، يريد أي: غير مدخل الضرر على الورثة، وهو أن يوصي ب [35]النساء:  ﴾يُوَصى بَِها أَْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضارٍّ 

 (127)بذلك ضرر الورثة، فمنع هللا منه.

نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يزوج الرجل آخر امرأة على أن يزوجه اآلخر امرأة أخرى  الشغار بكسر الشين لغة: -3

ك على أن بغير مهر، وصداق كل منهما بضع األخرى. وخص بعضهم به القرائب فقال: ال يكون الشغار إال أن تنكحه وليت

 ينكحك وليته. وسمي شغارا إما تشبيها برفع الكلب رجله ليبول في القبح،

                                                           

 .489/  9 وكشاف القناع ، 499/  1 وحاشية ابن عابدين ، 140/  9 الفتاوى الهندية ، اهلند علماء من ومجاعة ،  نظام ( 123)
 ، 68/  9 ، الناشر: دار الفكر ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، حممد بن أمحد بن عرفة ، الدسوقي ( 124)

 .118/  1واملغين 
 .(100ص: ) الحيل وأحكامها .41/910 الفتح ، ابن احلجر:( ينظر 125)
وقال البيهقي:   .6/49، 41669 حديث رقم، قربني الوارثنيباب نسخ الوصية للوالدين واأل ، كتاُب الوصايا  ، السنن الكبري البيهقي يف أخرجه (126 )

 أي أن احلديث منقطع. ، عطاء اخلرساين مل يدرك ابن عباس ومل يره
 عبد أمحد عادل الشيخ: وتعليق حتقيق ، 1/11، المجيد القرآن تفسير في الوسيط ، الواحدي علي بن حممد بن أمحد بن علي ، ( النيسابوري 127)

 األستاذ: وقرظه قدمه ، عويس الرمحن عبد الدكتور ، اجلمل الغين عبد أمحد الدكتور ، صرية حممد أمحد الدكتور ، معوض حممد علي الشيخ ، املوجود
 لبنان. – بريوت ، العلمية الكتب دار: الناشر ، م 4881 - هـ 4141 ، األوىل: الطبعة ، الفرماوي احلي عبد الدكتور
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قال األصمعي: الشغار الرفع فكأن كل واحد منهما رفع رجله لآلخر عما يريد. وإما لخلوه عن المهر لقولهم: شغر البلد إذا   

حدة صداق األخرى وال مهر سوى خال. وشاغر الرجل الرجل أي زوج كل واحد صاحبه حريمته، على أن بضع كل وا

،والشغار في االصطالح: أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه اآلخر وليته على أن (128)ذلك، وكان سائغا في الجاهلية

مهر كل منهما بضع األخرى. وقال الحنابلة: الشغار أن يزوجه وليته على أن يزوجه اآلخر وليته، سواء جعال مهر كل 

 (129)سكت عن المهر أو شرطا نفيه. وقد اتفق الفقهاء على أن نكاح الشغار منهي عنه في اإلسالم منهما بضع األخرى أو

َجهُ نهى عن الشغار " والشغار: ((لحديث ابن عمر رضي هللا عنهما: " أن رسول هللا  ُجُل اْبنَتَهُ َعلَى أَْن يَُزوِّ َج الرَّ أَْن يَُزوِّ

وقال المالكية: صريح الشغار أن يقول زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك وال ،(130) ا َصَداقٌ اآْلَخُر اْبنَتَهُ َولَْيَس بَْينَهُمَ 

يذكران مهرا. وأما إن قال: زوجتك موليتي بكذا مهرا على أن تزوجني وليتك بكذا فهو وجه الشغار؛ ألنه شغار من وجه 

 (131)ه شرط تزوج إحداهما باألخرى فهو شغاردون وجه، فمن حيث إنه سمى لكل واحدة مهرا فليس بشغار، ومن حيث إن

 .باسم الهدية الرشوة-4

 وسكون الشين: مصدر رشا يرشو. وهي لغة اإلعطاء. -والضم فيها لغة  -الرشوة بكسر الراء 

الرشوة في الحكم، ورشوة المسئول عن (132)ما يعطيه الشخص آلخر ليحكم له، أو يحمله على ما يريد وفي االصطالح:

ْحتِ  ﴿ خالف، وهي من الكبائر. قال هللا تعالى: عمل حرام بال الُوَن لِلسُّ اُعوَن لِْلَكِذِب أَكَّ قال الحسن  ،[45]المائدة:  ﴾َسمَّ

اِم لِتَأُْكلُوا ﴿وسعيد بن جبير: هو الرشوة. وقال تعالى:  فَِريقًا ِمْن أَْمَواِل  َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل َوتُْدلُوا بَِها إِلَى اْلُحكَّ

ْثِم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ  ِ » وروى عبد هللا بن عمرو قال: ،[388]البقرة:  ﴾ النَّاِس بِاإْلِ اِشَي َوالُمْرتَِشيَ ((لََعَن َرُسوُل هللاَّ  «الرَّ

 على حق،أن يدفع رشوة للحصول  -عند الجمهور  -". غير أنه يجوز لإلنسان (133)وفي رواية زيادة " والرائش 

                                                           

 ، املرسي ، 1/141، لسان العرب، ابن منظور ، 946/ 4، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، علي أمحد بن حممد بن ، الفيومي ( 128)
الناشر: دار الكتب  ، م 1000 -هـ  4114 ، الطبعة: األوىل ، احملقق: عبد احلميد هنداوي ، المحكم والمحيط األعظم ، علي بن إمساعيل بن سيده

 .981 /1، بريوت –العلمية 
 119/  44 لحاوي الكبيرا ، ملاورديا ، 944 ، 181/  4 جواهر اإلكليلو ، 991/  1،  رد المحتار على الدر المختار ، ن عابديناب ( 129)

 .81 – 81/  1وكشاف القناع  ، وما بعدها 411/  9ومغين احملتاج  ، 461 - 461/  8وفتح الباري  ، وما بعدها
 .1/41، 1441حديث رقم ، باب الشغار ، كتاب النكاح ، يف صحيحه ر أخرجه البخاريهنى عن الشغا ( حديث: " أن رسول اهلل  130)

ويكون بضع  )الشغار( من شغر املكان إذا خال مسي بذلك خللوه عن املهر. )ليس بينهما صداق( أي يكون تزويج كل منهما مهرا لألخرى. وعبارة الفقهاء 
 كل منهما صداقا لألخرى والبضع هو الفرج[

 .944/  4 جواهر اإلكليلو ، 419/  9 ، مغني المحتاجو ، 118/  1 البدائعو ، 614/  6 المغني البن قدامة، قدامة ابن ( 131)
  .618/  1 المغني، ابن قدامة  (132 )
باب ما جاء يف باب ، أبواب األحكام عن رسول اهلل يف ، الراشي واملرتشي " أخرجه الرتمذي ( حديث عبد اهلل بن عمرو: " لعن رسول اهلل  133) 

وقال: " حديث حسن صحيح  من حديث ثوبان وفيها زيادة: " والرائش ".)الراشي( هو   9/641، 4991حديث رقم  الراشي واملرتشي يف احلكم
 ، وبذهلا ، رم طلب الرشوةاملعطي للرشوة. )املرتشي( هو اآلخذ هلا. والرشوة بالكسر والضم وصلة إىل حاجته باملصانعة. من الرشاء املتوصل به إىل املاء.[ وحي

 .كما حيرم عمل الوسيط بني الراشي واملرتشي  ، وقبوهلا
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،قال أبو الليث السمرقندي: ال بأس أن يدفع الرجل عن (134)أو لدفع ظلم أو ضرر، ويكون اإلثم على المرتشي دون الراشي  

قال الخطابي: "الراشي": المعطي، و"المرتشي": اآلخذ، انما يلحقهما العقوبة معا  إذا استويا في (135)نفسه وماله بالرشوة

نال به باطال ، ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه القصد واإلرادة، فرشا المعطي لي

ظلما ، فإنه غير داخل في هذا الوعيد، وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: ال بأس أن يصانع 

ان ما يأخذه إما على حق يلزمه أداؤه فال يفعل الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وكذلك اآلخذ إنما يستحق الوعيد إذا ك

 (136)ذلك حتى يُرشى، أو عمل باطل يجب عليه تركه فال يتركه حتى يُصانع ويُرشى.

 أقسام الرشوة:

 قسم الحنفية الرشوة إلى أربعة أقسام منها: 

 الرشوة على تقليد القضاء واإلمارة وهي حرام على اآلخذ والمعطي. -أ 

 ليحكم، وهو كذلك حرام على اآلخذ والمعطي، ولو كان القضاء بحق؛ ألنه واجب عليه.ارتشاء القاضي  -ب 

 أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان، دفعا -ج 

 للضرر أو جلبا للنفع، وهو حرام على اآلخذ فقط.

ذه؛ ألنه وإن كانت إعطاء إنسان غير موظف عند القاضي أو الحاكم ماال ليقوم بتحصيل حقه له، فإنه يحل دفع ذلك وأخ -د 

 (137)معاونة اإلنسان لآلخر بدون مال واجبة، فأخذ المال مقابل المعاونة لم يكن إال بمثابة أجرة 

 .وهي ربا في صورة البيع :بيع العينة-5

فقد يحتاج شخص إلى السيولة وال يجد من يقرضه، فيذهب ألحد التجار فيشتري منه سلعة قيمتها عشرة بثالثة عشر مؤجال 

 (أقساط ثم يبيعها منه بعشرة معجلة )كاشعلى 

: هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن وبيع العينة قال الرافعي

وقال ابن رسالن في شرح السنن: وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ ألن (138)نقد أقل من ذلك القدر

ين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره، ليصل به إلى مقصوده، وقد الع

 روي عدم جواز بيع العينة عن ابن عباس وعائشة وابن سيرين والشعبي والنخعي، 

                                                           

 ، 946/  6 ، الناشر: دار الكتب العلمية ، كشاف القناع عن متن اإلقناع  ، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  ، البهوتى ( 134)
 .118/  6مطالب أويل النهى  ، 411/  8احمللى  ، 414/  6احلطاب  ، 901/  1ابدين ابن ع ، 489/  6القرطيب  ، 119/  8 ، هناية احملتاج

حتقيق: أمحد الربدوين  ، الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين ، ( القرطيب 135)
 .481/  6 ، القاهرة –الناشر: دار الكتب املصرية  ، م 4861 -هـ 4981 ، الطبعة: الثانية ، وإبراهيم أطفيش

 ، م 4891 -هـ  4914الطبعة: األوىل  ، وهو شرح سنن أبي داود ، معالم السنن ، محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت ، اخلطايب ( 136)
 .464 /1، حلب –الناشر: املطبعة العلمية 

 .11/  1شرح أدب القاضي للخصاف  ، 196/  1درر احلكام  ، 181/  6رائق البحر ال ، 909/  1ابن عابدين  ( 137)
 ، ]وهو شرح لكتاب الوجيز يف الفقه الشافعي أليب حامد الغزايل فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير ، عبد الكرمي بن حممد ، الرافعي ( 138)

 .194 /8، الناشر: دار الفكر
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ما روي عن ابن عمر أن النبي  وبه قال الثوري واألوزاعي وأبو حنيفة ومالك وإسحاق وأحمد. وقد استدلوا بأحاديث، منها: 

))  قال: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل هللا، أنزل هللا بهم

تم بالء، فال يرفعه حتى يراجعوا دينهم. رواه أحمد وأبو داود، ولفظه: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضي

 ( 139)بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط هللا عليكم ذال ال ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.

  الترجيح:

والمجيزين لها والرد عليهم ويتضح لنا أن غالب أدلة المانعين والمجيزين  ،وبعد هذا العرض ألدلة الفريقين المانعين للحيل

أن من الحيل ما هو مجمع على تحريمه وعدم القول  –من الحيل في بيان موقف الفقهاء  –ال تلتقي على محل واحد إذ تقدم 

به وأنه حينما يقصد المكلف التحايل على ما حرمه هللا والخروج عن شريعته فإن ذلك ممنوع لدى جميع علماء األمة . وأن 

  .-كما تقدم –منها ما هو مباح ومقبول باتفاق العلماء أيضا  وإنما الخالف في صوره معينه 

هذا : فإن غالبية األدلة التي أتى بها المجيزون الحيل كانت تفيد جواز الحيل المباحة التي تتفق ومقاصد الشارع أما وعلى 

الحيل التي تؤدي استحالل المحرمات أو إسقاط الواجبات أو إبطال الحقوق فال ينطبق عليها ذلك .وأن ما أتى بها المانعون 

وأما الحيل التي يقصد بها فعل واجب ،قضة ألصول التشريع والتي تلغي حكمه وأسرارهمن أدله إنما تفيد تحريم الحيل المنا

أو ترك محرم أو إحقاق حق أو دفع ظلم أو إبطال باطل ونحو ذلك مما يحقق مقصود الشارع الحكيم فال ينطبق علها ذلك 

  . أيضا  

المجيزين للحيل والمانعين لها خالفا  شكليا  في  وهذا لم يختلف فيه الفقهاء بل هو محل اتفاقهم وبذلك يكون الخالف بين

فإنه  ،على جواز الحيل مطلقا  ،الظاهر أما في الحقيقة فهو وجهان لشيء واحد أما من أراد االستدالل بأدلة المجيزين للحيل

وى منها داللة ألنها ال تفيد ذلك قطعا  بل هي معارضة بأدلة أق،ولم يستعرضها بفهم ثاقب ،غير مدرك لحقيقة تلك األدلة

لدى من يستعرضها  ،فإذا تقررت هذه األنواع بعد ذكره ألنواع الحيل وبعض أدلتها ،يقول الطاهر بن عاشور .وأكثر عددا  

وال  ،يوقن بأن ما يجب لصحة التحيل الشرعي من األدلة إنما هي أدلة غير متبصر بها ،بفهم ثاقب ويجعل المكابرة ظهريا  

وأما الصورة التي يقع فيها الخالف بين الفقهاء والتي هي محل (140)ها منازلها وإبداء الفروق بينهايعسر عليه بعد هذا تنزيل

وبُعد النظر إلى ما يعتمده كل  ،وإنما يحكم على كل مسألة بمفردها ،فهذه ال يمكن الحكم عليها جملة ،اإلشكال والغموض

: إن من أجاز -وكما قال اإلمام الشاطبي  – نه ال يصح أن يقالعلى أ . إلباحة تلك الحيلة أو منعها ،فقيه من قواعد وأدلة

وأن مسألته الحقه ،،وإنما أجازه بناء  على تحري قصده ،مقّر بأنه خالف في ذلك قصد الشارع ،التحيل في بعض المسائل

  ،الذي علم قصد الشارع إليه ،بقسم التحيل الجائز

                                                           

وفيه أن احلديث أخرجه الطرباين وابن القطان وصححه. قال احلافظ يف بلوغ املرام: ورجاله ثقات. . )مث ذكر  ، 106/  1 نيل األوطار ، لشوكاينا(139)
بيع مستدلني القدح يف احلديث بأنه فيه تدليس أو أنه ضعيف. . أو أنه موقوف. .( . مث قال: " وهذه الطرق يشد بعضها بعضا ". وأجاز الشافعية هذا ال

 .ومل يأخذوا باألحاديث املتقدمة ، كما لو باعها بثمن املثل  ، فجاز من بائعها ، وألنه مثن جيوز بيعها به من غري بائعها ، وقع من ألفاظ البيع على اجلواز مبا
  ، م 4881 ، زائر اجل ، املؤسسة الوطنية للكتاب  ، تونس  ، الشركة التونسية للتوزيع  ، مقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد الطاهر  ، (ابن عاشور 140)

441.  
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كما أن  ،عن أئمة الهدى وعلماء الدين فضال   ،لمسلمينادر من عوام ألن مصادمة الشارع صراحة  علما  أو ظنا  ال تص 

 (141)بناء  على أن ذلك مخالف لقصد الشارع ولما وضع في األحكام من المصالح  ،المانع إنما منع

 أهم النتائج المستفادة، والتوصيات المقترحة. والخاتمة وفيها:

ورسوله، وصفيه من خلقه،  عبد هللاإال باهلل، وأشهد أن محمدا  حول وال قوة الصالحات، والالحمد هلل الذي تتم بنعمته 

 ضبمحتعالى، وفقني هللا  دبعد: فق االدين، أمسار على نهجه إلى يوم  نوأصحابه، ومصلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله 

ن نتائج علمية، وما هذا البحث المتواضع، فلم يبق لي إال أن ألخص أهم ما توصلت إليه أثناء إعداده م موكرمه، إلتمافضله 

ا، ويكون ذلك كاآلتي:-طالبا وأساتذة-أذكر به إخواني أهل العلم  من توصيات نافعة لي ولهم جميع 

 النتائج: ومن خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية: أوالً:

التحول من حال  تنصب حولأن الحيل بمعناها االصطالحي أخص من معناها اللغوي حيث إن الحيلة في معناها اللغوي -1

 الفقهاء تطلقإلى حال بنوع من الحذق والقدرة على التصرف التي ال تتحقق إال بشيء من الفطنة والذكاء، بينما يالحظ عند 

 بعضهم تستعمل بمعنى المخرج كما هو مشهور عند الحنفية. شرعا  وعندعلى ما كان مذموما  

وعدم القول به وأنه حينما يقصد المكلف التحايل على ما حرمه هللا والخروج أن من الحيل ما هو مجمع على تحريمه -2

وأن منها ما هو مباح ومقبول باتفاق العلماء أيضا  وإنما الخالف في  األمة.عن شريعته فإن ذلك ممنوع لدى جميع علماء 

 صوره معينه.

ذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه إما على حق ال بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وكذلك اآلخ-3

 يلزمه أداؤه فال يفعل ذلك حتى يُرشى، أو عمل باطل يجب عليه تركه فال يتركه حتى يُصانع ويُرشى.

 فضال   ،المسلمينمصادمة الشارع صراحة  علما  أو ظنا  ال تصدر من عوام  ألن ،الذي علم قصد الشارع إليه ،التحيل الجائز

 مة الهدى وعلماء الدين.عن أئ

 توصي الدراسة بجملة من التوصيات منها: ثانيًا: أهم التوصيات المقترحة. 

وأن يخلصوا نياتهم -كل ما يسند إليهم من أعمال وواجبات يوجل، فطلبة العلم وأساتذتهم بتقوى هللا عز  توصي الدراسة-1

 .((انه وتعالى وسنة رسوله بالتوجه التام إلى خدمة كتاب هللا سبح موجل: وأوصيهعز -هلل

ألن فهم -ولغة أهل الجنة في الجنة((كتاب هللا وسنة رسوله ةالعربية، لغباالهتمام البالغ بفهم اللغة  يوصي الباحث-2

 الكتاب والسنة واجب،وال يفهمان حق الفهم إال بهذه اللغة،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.  

نوازل المعاصرة، وتشجيع الباحثين وطالب العلم إلجراء الدراسات العلمية كافية شافية تنشيط البحث العلمي في مجال .3

 في مثل هذه القضايا.

 

 

                                                           

 .988/  1 ،  الفقه أصول في الموافقات ،  (الشاطيب 141)
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 :قائمة المصادر والمراجع البحث 

مجمع اللغة العربية  ،المعجم الوسيطأحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار،  همصطفى، ورفقائإبراهيم -1

 الدعوة.: دار بالقاهرة، الناشر

 تونس. ،الدار العربية للكتاب ،المعامالتالحيل الفقهية في  ،ابن إبراهيم، محمد-2

تذكرة األريب في تفسير الغريب )غريب القرآن ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، -3

 لبنان. –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  م، 5114-هـ  3452تحقيق: طارق فتحي السيد، الطبعة: األولى،  الكريم(،

إعالم الموقعين عن رب شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي،  ،أبو عبد هللا ،ابن القيم-4

  ييروت. –م، الناشر: دار الكتب العلمية 3883-هـ 3433تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، الطبعة: األولى،  العالمين،

 –دار النشر: دار الفكر  ،الطبعة الثانية شرح فتح القدير،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،  ،ابن الهمام-5

 بيروت.

الطبعة:  ،تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم شرح صحيح البخارى البن بطال،ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك، -6 

 السعودية، الرياض. -نشر: مكتبة الرشد دار ال ،م5111 -هـ 3451الثانية، 

تحقيق:  ،الطبعة الثانية ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةأحمد عبد الحليم الحراني،  ،أبو العباس ،ابن تيمية-7

 دار النشر: مكتبة ابن تيمية. ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي

: ةالطبع تيمية،الكبرى البن  ىالفتاو محمد،عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن بن عبد الحليم بن  دتيمية، أحمابن -8

 م،الناشر: دار الكتب العلمية.3886 -هـ 3418األولى، 

-3888النشر، ةاألولى، سنسلفي، الطبعة  دعبد المجي يالمحقق: حمد، التحليلالدليل على بطالن  نبيا تيمية،ابن -9

  اإلسالمي. بالناشر: المكت، 3438

-: دار المعرفة رالناش ،البخاريفتح الباري شرح صحيح  ،أبو الفضل العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي ،ابن حجر-11

بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين  مالباقي، قاكتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد  مرق ،3168، بيروت

 هللا بن باز. تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هالخطيب، علي

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، عليه  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أحمد بن علي، -11

 بيروت. –تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، الناشر: دار المعرفة 

 ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،تونس ،التونسية للتوزيع الشركة مقاصد الشريعة اإلسالمية،،محمد الطاهر ،ابن عاشور -12

 . 334  ،م3882 ،الجزائر

هـ 3417، الطبعة: األولى، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكامابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، -13

 م، الناشر: مكتبة الكليات األزهرية.3887 -

المحقق: محمد حسين شمس الدين، الطبعة:  ،تفسير القرآن العظيم ،مر الدمشقيإسماعيل بن ع ،أبو الفداء ،ابن كثير-14

 بيروت –هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون  3438 -األولى 
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بيروت.  –هـ، الناشر: دار صادر  3434-الطبعة: الثالثة  لسان العرب،ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، -15 

 بيروت، –حمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الناشر: المكتبة العلمية الفيومي، أ

)البحر المحيط في تفسير الشهير  ،محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي ،أبي حيان-16

 بيروت. –ر هـ، الناشر: دار الفك 3451المحقق: صدقي محمد جميل، الطبعة:  التفسير،

 المصرية العامة للكتاب، مصر. ةالناشر: الهيئ، 3888الطبعة: ضحى اإلسالم،أحمد أمين، -17

المحقق: صفوان عدنان الداودي،  ،المفردات في غريب القرآن ،الحسين بن محمد المعروف بالراغب ،األصفهانى-18

 شق بيروت دم -هـ، الناشر: دار القلم، الدار الشامية  3435 -الطبعة: األولى 

كشف النقاب  أو) واألحاديثفي الشريعة اإلسالمية وشرح ما ورد فيها من اآليات  لالحي ،الوهابمحمد عبد  ،بحيري-19

 م.3864/ ،هـ3184القاهرة / مصر  ،مطبعة السعادة والكتاب(عن موقع الحيل من السنة 

، الناشر: دار الكتب القناع عن متن اإلقناعكشاف  ،البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس-21

 العلمية

الرسالة دمشق، كانون أول سنة  ةمؤسس ،اإلسالميةضوابط المصلحة في الشريعة  ،محمد سعيد رمضان ،البوطي-21

3861. 

عة تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة: الراب الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري، إسماعيل بن حماد،  -22

 .لبنان بيروت –م، الناشر: دار العلم للماليين  3886 - هـ 3416

 -هـ3437-، الطبعة: األولى الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالميالحجوي، محمد بن الحسن بن العربّي بن محمد، -23

 لبنان.-بيروت-م، الناشر: دار الكتب العلمية 3882

 م.3882 ،القاهرة ،دار المعارف ،ميأصول التشريع اإلسال ،علي ،حسب هللا-24

العابدين  )لزين، غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائرشهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني،  ،الحموي-25 

 الناشر: دار الكتب العلمية. ،م3882 -هـ 3412، الطبعة: األولى، المصري(ابن نجيم 

الطبعة: األولى  معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود،ن الخطاب البستي، حمد بن محمد بن إبراهيم بأخطابي، ال-26

 حلب. –م، الناشر: المطبعة العلمية  3815 -هـ  3123

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، 

 الفكر.

]وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه  فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبيرحمد، رافعي، عبد الكريم بن مال-27

 الشافعي ألبي حامد الغزالي، الناشر: دار الفكر.

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة رصاع التونسي، محمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد هللا، ال-28

 هـ، الناشر: المكتبة العلمية.3121للرصاع(، الطبعة: األولى، )شرح حدود ابن عرفة  الوافية.
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، محمد بن عبد الباقي بن يوسف، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالكزرقاني، ال-29 

 القاهرة. –م، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 5111-هـ 3454الطبعة: األولى، 

هـ، الناشر:  3416-: الثالثة ة، الطبعالتنزيلالكشاف عن حقائق غوامض  ،مر الخوارزميمحمود بن ع ،زمخشريال-31

 .5/485بيروت، –دار الكتاب العربي 

المحقق: أبو عبيدة مشهور بن  الموافقات في أصول الفقه، ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ،شاطبيال -31

 م، الناشر: دار ابن عفان.3886هـ/ 3436حسن آل سلمان، الطبعة: الطبعة األولى 

: عصام الدين ق، تحقياألخباراألوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى  لني ،محمدمحمد بن علي بن  ،شوكانيال-32

 م،الناشر: دار الحديث، مصر.3881 -هـ 3431: األولى، ةالصبابطي، الطبع

المحقق: إبراهيم إبراهيم هالل، الناشر: دار   والطريق إليها،والية هللاشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا، ال-33

 مصر / القاهرة. -الكتب الحديثة 

 3186 -الطبعة: الثانية  ،تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبريطبري، محمد بن جرير، ال-34

 بيروت. –هـ، الناشر: دار التراث 

الطبعة األولى، تحقيق: أشرف عبد المقصود، دار النشر: مكتبة  عن حمل األسفار، يالمغن ،الفضلعراقي، أبو ال-35

 1995  هـ3432 -الرياض  -طبرية 

حققه وعلق عليه:  الفروق اللغوية،عسكري، أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، ال-36

 مصر. –شر والتوزيع، القاهرة محمد إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم والثقافة للن

، الناشر: عمدة القاري شرح صحيح البخاريعينى، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى، ال-37

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 

 بيروت. –، دار النشر: دار االمعرفة علوم الدين ءإحيا ،محمدمحمد بن  ،أبو حامد ،غزاليال-38

، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي نفائس األصول في شرح المحصولقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، ال-39

 م، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز.3882-هـ 3437محمد معوض، الطبعة: األولى، 

القرآن = تفسير  الجامع ألحكامقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين، ال-41

 –م، الناشر: دار الكتب المصرية  3874-هـ 3184تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة: الثانية،  القرطبي،

 القاهرة.

-هـ 3434الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  المبسوط،السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة، -41

 .لبنان بيروت –ة م، الناشر: دار المعرف3881

 –الناشر: دار الكتب العلمية  ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذيالمباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، -42

 .لبنان بيروت
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 3453المحقق: عبد الحميد هنداوي، الطبعة: األولى،  المحكم والمحيط األعظم،مرسي، علي بن إسماعيل بن سيده، ال-43 

 .لبنان بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية م،  5111 -هـ 

على مهمات  فالتوقي العابدين،الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين  نالمناوي، زي-44

 : عالم الكتب.  رم، الناش3881-هـ3431الطبعة: األولى،  ،التعاريف

-أبي حنيفة النعمان، دار النشر: دار الفكر  ذهب اإلمام األعظمالفتاوى الهندية في م ،وجماعة من علماء الهند ،نظام-45

 م.3883-هـ 3433

، الناشر: دار 3185: الثانية، ة، الطبعالحجاج، المنهاج شرح صحيح مسلم بن نووي، محيي الدين يحيى بن شرفال-46

 .لبنان بيروت –إحياء التراث العربي 

 ،القاهرة-دار الكتاب العربي دار النشر: دار الريان للتراث/ نبع الفوائد،مجمع الزوائد ومهيثمي، علي بن أبي بكر، ال-47

 3416 –بيروت 
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