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Designing a teaching program based on the flipping learning strategy 

and studying its effectiveness on achievement in the course of teaching 

methods of the Noble Qur’an for Qassim University students 
By: Dr. Wafa Suliman Ogaan 

 

Abstract 
The study aimed at designing a teaching program based on a flipping learning strategy and 

studying its effectiveness on achievement in the course of teaching the methods of the Noble 

Qur’an for Qassim University students. To verify the study’s questions and hypotheses, the 

researcher used the quasi-experimental approach. The sample consisted of (n = 28) female 

student from the Basic Education Department. Randomly selected, and the research tools 

consisted of an academic achievement test and a scorecard that were applied before and after 

the experimental group, and the results indicated the effectiveness of the training program on 

the achievement of female students in both the cognitive test scores and the scorecard. 

 

Keywords: Flipping learning, Achievement, Methods of teaching the Noble Qur’an, 

Teaching program, Qassim University. 
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  مقدمة

ب جیل  غل التكنولوجیا حیزا كبیراً » اآلي باد«لم تعد طرق التدریس التقلیدیة فعالة فلم تعد تناس  ممن اھتمامھحیث تش

واالجتماعیة أصبح یعاني من القصور ومن عدم المالءمة لمتطلبات الحیاة الثقافیة  واالعتماد على النموذج التقلیدي في التعلیم

دمج التقنیات  وأصبح العمل الجادّ لجعل التكنولوجیا عنصراً أساسیاً في التعلیم أھمیةوبرزت  الجدیدة التي یعرفھا ھذا القرن،

  في التعلیم ضرورة عصریة. 

  

ف والمنزل،  تفادة من دمج التقنیات الحدیثة لتطویر طرق التدریس؛ قلب مھام التعلّم بین الص الیب االس یاق ومن أس ففي الس

رح المعلم الدرس ویترك للطلبة توظیف المفاھیم والمبادئ في المنزل؛ بینما في ھذا النموذج تقلب مھام التعلّم  االعتیادي یش

ریط مرئي یّطِلع علیھ الطالب في  كل ش تفادة من التقنیات إلعداد الدرس بش ف والمنزل بحیث یقوم المعلم باالس بین الص

ل، ما یعزز فھمھ للمادة العلمیة، ،وینطلق ھذا النھج التعلیمي من المنزل، ومن ثم یقوم بأد طة في الفص اء التعیینات واالنش

رح  ا عن ترك المعلم یش تخدامھ للتفاعل والعمل الجماعي، عوض ل اس ة، من األفض فكرة أن الوقت الثمین المخصص للحص

جعة لھ على التعلموی التلمیذ ھو الذي یتعلم خاللھ. إنھا مقاربة بیداغوجیة مفادھا أن وقد  .نبغي ایجاد البیئة التعلیمیة المش

اعتبره البعض الطریق األسھل إلى تكنولوجیا التعلیم دون المساس بمبادئ التعلیم التقلیدي، والذي یعتبر التفاعل المباشر بین 

یة لبناء التع اس ح فریق 1441لم (بلدي،المتعلم والمعلم من جھة وبین المتعلمین فیما بینھم من جھة أخرى ركیزة أس ). وض

بقا في المنزل  ي المقلوب ھو نوع من التعلم المدمج حیث یتم تعریف الطالب بالمحتوى مس ل الدراس تعلیم التفكیر ان الفص

ة ة العمل من خاللھ في المدرس یوًعا المتمثلة في تقدیم محتوى  ،وتوظیف ما تعلموه وممارس ة األكثر ش وھذا عكس الممارس

تقل في المنزلجدید في المدرس كل مس تكمالھا من قبل الطالب بش اریع الس  Teach) ة، ثم تعیین الواجبات المنزلیة والمش

Thought Staff, 2020).  

  

مىو المقلوب،ویعتبر التعلم  ل المقلوب" أو ما یس ومن  والتعلم،نھج جدید للتعلیم  (Flipped Classroom) مفھوم "الفص

في ، فالمتحدة الوالیات في دیترویت مدینة ) فيClintondale( ة كلینتوندیل الثانویةالتجارب الرائدة في ذلك تجربة مدرس

سع رسب في العلوم، 5؛ كانت االسوأ من بین 2010عام  % من المدارس في میتشغان، وأكثر من نصف طالب الصف التا

ل واحد في  یات. فقرر المدیر جریج جرین "قلب" فص ب في الریاض ف رس تھ الثانویة،وما یقرب من النص فقاموا  مدرس

ول  لین، تم تزویدھما بمواد تعلیمیة متماثلة، أحدھما، تم العمل فیھ مع الطالب  .المقلوبةبتجربة الفص بدأت التجربة على فص

ف المقلوب یحتوي على  تخدام التعلیم المقلوب. وقد كان الص تخدام التعلیم التقلیدي، واآلخر تم اس من الطالب الذین  13باس

لوا  تخدام طریقة التدریس التقلیدیة، التجربة كانت ل تمت عدة مرات وفش ل آخر باس أسبوعا، اظھر طالب  20مقارنتھ بفص

ف المقلوب درجة أقل من  ة التقلیدیة. لم یتلقى أي طالب في الص ل ذو الدراس ل المقلوب تفوقاً على طالب الفص +، Cالفص

%، في ھذا الفصل الدراسي، لم یرسب أحد.  13صل الدراسي السابق بالرغم من أن نسبة الفشل في ھذا الفصل كانت في الف

یة التقلیدیة، لم یكن ھناك أي تغییر في اإلنجاز، وفي خریف عام  ول الدراس ول في 2011بینما في الفص ، انقلبت كل الفص

كامل؛ تحولت  كلبش المقلوبة الصفوف تجربة تطبیق في األولى المدرسة وكانت مقلوبة،إلى فصول  Clintondaleمدرسة 

ة  ة مقلوبة"  Clintondaleمدرس رات المعلمین في flipped schoolالثانویة إلى مدرس اھدون محاض " حیث الطالب یش

  المنزل.
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جیل فیدیو للدروس والطالب یتابعونھا عبر ھواتفھم الذكیة وأجھزة الكمبیوتر المنزلیة أو أثناء وجبة ف  المعلمون یقومون بتس

اریع والتمارین أو التجارب المعملیة في الغداء في مختبر ال ف، فالطالب ینجزون المش ة. أما في الص تقنیة في المدرس

  . (Templin, 2014) مجموعات صغیرة بینما یدور المعلم بینھم

 .تعریفا رسمي للتعلم المقلوب لتمییزه عن بقیة المفاھیم التعلیمیة 2014عام  FLNأصدر مجلس إدارة شبكة التعلم المقلوب 

فتم تعریف التعلم المقلوب بانھ النھج التربوي الذي ینقل مجال التدریس من حیز التعلم الجماعي إلى التعلم الفردي بدایة ثم 

شراك  تحویل بیئة الصف إلى بیئة دینامیكیة وتفاعلیة شراف المعلم وتوجیھاتھ وبإ ك لتطبیق المفاھیم الجدیدة تحت إ بعد ذلـ

  (Flipped Learning Network.2014) .المتعلمین بشكل إبداعي

ح كل من  تخدم التقنیة لنقل  Zainuddin & Halilid  (2016)ووض ان التعلیم المقلوب أحد أنواع التعلم المدمج الذي یس

اء  تقص عة یتقاطع فیھا التعلم المدمج والتعلم باالس ي، وبذلك یعتبر جزءا من حركة واس ل الدراس رات خارج الفص المحاض

ترات عى إلى المرونة وتفوغیرھا من اس الیبھ المختلفة التي تس ا عیل دور الطالب وجعل التعلم ممتعیجیات التدریس وأس

  ا.شوقوم

یناریو مقلوب  تخدام التكنولوجیا. في س تقلة مع اس ة المس في نھج التعلم المختلط ھذا، یتم خلط التفاعل وجھاً لوجھ مع الدراس

قًا في المنزل، ویُخصص وقت المحاضرة للمناقشات والمشاریع والتدریبات شائع، قد یشاھد الطالب مقاطع فیدیو مسجلة مسب

  .(Teach Thought Staff, 2020)والواجب المنزلي المكتنز باألسئلة وبعض المعرفة األساسیة 

فة النظریة البنائیة االجتماعیة وتطبیقاتھا  اتترجع االطر النظریة للتعلم المقلوب لعدة نظریو فعالة لبیئات التعلم منھا. فلس

لتقنیات التعلیم وتطبیقاتھ الحدیثة دور وأیضا التربویة ونظریة الحمل المعرفي لسویلر، ونظریة مایر لتعلم الوسائط المتعددة 

كیل مفھوم التعلم المقلوب ا نظریة وتعد .في تش كي أیض  The Zone of Proximalالمركزیة  طقةالمن لتنمیة فیجوتس

Development)الدرس حول موضوع للمتعلم السابقة الخبرات أھمیة على وتركز المقلوب، للتعلم النظریة األسس ) من 

 جدیدة، خبرة ألي الفردي الذاتي التعلم على المتعلم قادر أن على فیجوتسكي نظریة وتؤكد المعنى، ذي الجدید التعلم لتشكیل

ع س ووض ة بھ، المركزیة بنیتھ في لھا األس اركة الراجعة وتوجیھ المعلم، لتغذیة بحاجة یظل إال إنھ الخاص  األقرن؛ ومش

ول وتعدیل معرفتھ، ترتیب واعادة قاعة الدرس، في تعلمھ ما لتوظیف اره للوص ط الذي  إلى مس فة التعلم النش اإلتقان وفلس

  (Zhai, Gu, Liu, Liang, & Tsai, 2017 )یجعل المتعلم محوراً للعملیة التعلیمیة 

نموذج تربوي یھدف إلى استخدام التقنیات الحدیثة بطریقة تسمح للمعلم بإعداد  "" flipped classroomوالصف المقلوب 

ائط، لیطلع علیھا الطلبة في منازلھم أو في أي مكان آخر  وتي أو غیرھم من الوس الدرس عن طریق مقطع فیدیو أو ملف ص

تعما ي في ھذا باس اس ر األس ور الدرس، ویعتبر الفیدیو العنص یبھم قبل حض ل ھواتفھم الذكیة أو أجھزتھم اللوحیة او حواس

اركھ في أحد مواقع الویب أو  10إلى  5النموذج من التعلیم حیث یقوم المعلم بإعداد مقطع فیدیو مدتھ ما بین  دقائق ویش

ل االجتماعي مع الطالب بكات التواص تویات العلیا ھذا النھج  ،ش ة لكي یتیح للتالمیذ تطبیق المس أوجد للمعلم فرص

ة مثل التذكر والفھم،  تصنیف بلوم  من في الصف الدراسي الذي اقتصر في الحصص االعتیادیة على المستویات المنخفض

ندوق ویطبق مس ة نوعا من التفاعل واإلبداع ویجعل الطالب یفكر خارج الص بح یتیح للتالمیذ داخل الحص تویات علیا وأص

  .(Alamri, 2018)كمستوى التحلیل والتطبیق والتركیب
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ركة كتاب وقد قامت میة األردنیة المملكة في للتكنولوجیا" "ش تخدام التعلیم بمبادرة  (2013) الھاش  المنعكس، وتم اس

فوف المقلوبة تخدام التجربة تمت المدارس، في الص ة ( عدتھأ برمجي تطبیق باس م دردس ركة باس  وھدفت ،)dardasaالش

 التعلیمیة للحصة وقت أفضل وتوظیف التعلیمیة، العملیة محور یعتبر الذي الطالب على التركیز :إلى المقلوب التعلم تجربة

یھا التي فیة بیئة وبناء الطالب مع المعلم یقض اركیة تفاعلیة ص  للمفاھیم أعمق فھم على التركیزوالطالب،  محورھا تش

ي المحتوى على والعمل والتطبیق التذكر، التدریب على االعتماد عدمو والعالقات، والمعاني  داخل یتم المعرفي الدراس

 الطالب، شارك یحتاجھا من لمن والمساندة الدعم وتقدیم الصف، غرفة داخل الطالب بین الفردیة الفروق الصف، ومراعاة

وان، (مدارس ثالث التجربة في د الدولیة، میار الرض تبانة،(القیاس،  أدوات وكانت ،)قاص  المالحظة المقابالت، االس

فیة یات ومن ،)الص ادر بتوفیر االھتمام :التجربة ھذه توص اعدة وتجھیزھا؛ غرفة  مص جیل على المعلمین لمس  أفالم تس

ار الفیدیو، ھیل الدعم اإلنترنت، وتقدیم على إلنتاجھا ورفعھا والجھد الوقت والختص  أعبائھم، عملھم ومراعاة للمعلمین لتس

  .على مستوى طلبتھم سینعكس مما والتقني، المھني ادائھم المعلمین؛ لتطویر وتدریب

  ): 160م، ص2014( التاءات الستة المنعكس التعلم استراتیجیة تنفیذ الكحیلي على مراحل أطلقت

  صالحاً للعكس. یكون أن بشرط فیھ الفصل قلب ینوي الذي الدرس تحدید :. تحدید1

  مھمة. ومھارات ومعارف قیم إلى المحتوى تحلیل :. تحلیل2

  .دقائق والصور مدتھ ما بین خمس إلى عشر بالصوت العلمیة المادة ویتضمن التعلیمي الفیدیو تصمیم :. تصمیم3

  .وقت وفي أي المنزل في المدمجة األقراص أو االنترنت من الفیدیو لمشاھدة الطلبة توجیھ :. توجیھ4

  .والمشاریع النشط أنشطة التعلم خالل من الحصة في الفیدیو من الطلبة تعلمھا التي ھیمالمفا تطبیق :. تطبیق5

  .المناسبة التقویم بأدوات الفصل داخل الطالب تعلم تقویم :. تقویم6

  

بح أكثر فأكثر من لذي أص  ما یبرر التوجھ نحو البیداغوجیة المقلوبة ھذه البیداغوجیة الجدیدة، ھو التعلم غیر النظامي ا

ل  ریعة ویدعى الفص ھد تغیرات س رین، الذي یش تمر خالل القرن الحادي والعش متطلبات الفرد للتعلم الذاتي والدائم والمس

المقلوب، التعلم العكسي، والمعكوس، الصف الدراسي المعكوس، أو المقلوب، وجمیعھا تركز على استخدام التقنیات، وتقود 

ف المقلوب نھجا من خاللھ یكون للتقنیات دوراً أكبر في حل (Mok, 2014إلى تغییر األدوار التقلیدیة للتعلم. )، ویعد الص

طة  ة النظریة للعلوم والمعارف وبین الجانب التطبیقي لھا في الحیاة العملیة، ما یجعل ھذه األنش كلة الفجوة بین الدراس مش

  ).2015الصفیة تقضي على جمود العملیة التعلیمیة (الشرمان،

فصول دراسیة مقلوبة في ورقة بعنوان نموذج تعلیمي جدید: استنادا إلى تحلیل  Jinlei, Ying & Baohui (2012)صمم 

أدب الفصول الدراسیة المقلوبة وبعض الحاالت النموذجیة، ووضحوا التحدیات في تنفیذ التدریس المقلوب للفصل الدراسي 

  الصینیة.ووفرت ھذه الورقة طریقة مبتكرة إلصالح التدریس في المدارس 

بة  Tsai (2015)ودرس  كالت على مھارات الحوس یة المقلوبة وحل المش ول الدراس اثر التعلم القائم على الجمع بین الفص

لدى طالب المرحلة االبتدائیة: دراسة حالة عن إنتاج الكتب اإللكترونیة، اتبعت ھذه الدراسة المنھج شبھ التجریبي، تم اختیار 

ي في دورة بعنوان "إنتاج الكتاب االلكتروني" ، وتم من طالب المدارس االب 144 ف الدراس ام للص تة أقس تدائیة من س

  ) ، 50تقسیمھم في ثالث مجموعات: مجموعة تتعلم من خالل الجمع بین الفصول الدراسیة المقلوبة وحل المشكالت (ن = 
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كالت (ن =  ابطة (ن = 48ومجموعة تتعلم بنھج حل المش جمع البیانات الكمیة والنوعیة، بما في  ). تم46)، المجموعة الض

ذلك المقابالت مع الطالب. كانت النتائج توضح انھ یوجد تأثیر للفصول الدراسیة المقلوبة وحل المشكالت على تحسین أداء 

 تعلم الطالب أعلى بكثیر من طرق التدریس األخرى التي تم بحثھا. 

یة المقلوبة من   20إلى تحلیل Zainuddin & Halili  (2016)تھدف ورقة ول الدراس  2015- 2013مقاالً حول الفص

یة المقلوبة، ول الدراس ة  تبین األبحاث حول االتجاھات والمحتویات للفص تخدام تحلیل المحتوى كمنھجیة لدراس وتم اس

ات اإلنترنت، وأثرھا على تعلم الطالب، ات وأدوات التكنولوجیا أو منص یر نتائ منھجیات ومجال الدراس ج التحلیل تم تفس

تخدام ب المئویة والترددات، أظھر تحلیل اآلثار ان باس في والنس یة المقلوبة حققت تأثیرات  التحلیل الوص ول الدراس الفص

اركة والتفاعل. ھناك حاجة إلى بعض التحدیات الموجودة  طة تعلم الطالب وعلى اإلنجاز والتحفیز والمش إیجابیة على أنش

لوبة، مثل مالءمة الفصول الدراسیة. ھذه الدراسة تبین أیضا الدور المترتب على الحكومة في تطبیق الفصول الدراسیة المق

والتعلیم العالي من الروضة  -نموذجا معاصرا یتم تنفیذه في أنشطة التعلیم  وصناع السیاسة لتحدید الفصول الدراسیة المقلوبة

  .12وللصف 

ة  اھم في إلى التحقق من فعالیة ا Alamri (2018) تھدف دراس یة المقلوبة لألداء األكادیمي للطالب ورض ول الدراس لفص

قسم تكنولوجیا التعلیم، جامعة الملك فیصل في المملكة العربیة السعودیة. تم استخدام تصمیم بحث مزیج من الطرق لمقارنة 

ی ي المقلوب. تم جمع البیانات من خالل اختبار التحص ل الدراس رة التقلیدیة والفص ح نھجین المحاض تبیان المس ل، اس

والمقابالت، ثم تحلیلھا. أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في األداء األكادیمي للطالب لمجموعة الفصول 

الدراسیة المقلوبة. باإلضافة إلى ذلك، كان لدى جمیع الطالب تقریبا مستوى عالي من الرضا في الفصل الدراسي المقلوب، 

تمتعون عموما ب ر ویس ات األقران ودور المعلم عناص ل المقلوبة. كانت المواد على اإلنترنت ومناقش التعلم في بیئة الفص

كالت التي  طین. ومع ذلك، أبلغ عدد قلیل من الطالب عن بعض المش یة أنتجت التعلم عالي الجودة والمتعلمین النش اس أس

سیة التي یواجھھا بعض الطالب،  ت الكمبیوتر والمھام األسبوعیة المستھلكة للوقت. وتناقش مھارا ومنھاتعتبر العقبات الرئی

  .اآلثار المترتبة على ھذه الدراسة والتوصیات لمزید من البحث

یة المقلوبة على تجربة التعلم للطالب الجامعیین  Awidi (2019)قدم في عام  ول الدراس تقریرا عن تقییمھ لتأثیر نھج الفص

سات المقلوبة محاضرات مسجلة مسبقًا ومسابقات عبر اإلنترنت وأنشطة الذین یدرسون مقرر علم األحیاء. وت ضمنت الجل

تبیان الطالب  ل. تم تقییم نجاح النھج وكیفیة تأثیره على تعلم الطالب. تم جمع البیانات من خالل اس جماعیة داخل الفص

ر النھج المقل ا عن عناص طة والمقابالت المنظمة. أبلغ الطالب عن درجة عالیة من الرض وب. ومع ذلك، كانت بعض األنش

میم المقلوب، تزید  تنتاج أن مكونات التص اركة. وتم اس أقل احتراما، أظھرت النتیجة مزیدا من ثقة الطالب، والتحفیز والمش

  من تعزیز تعلم الطالب.

تابة اللغة تأثیر التدریس المقلوب في الفصول الدراسیة على مھارة ك Abedi, Namaziandost & Akbari (2019) بین

اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة للمتعلمین اإلیرانیین في المرحلة المتوسطة، حاولت ھذه الدراسة دراسة آثار تعلیم الفصول الدراسیة 

ة؛ تم اختیار  لدراس غة أجنبیة في إیران. لتحقیق الھدف من ا  48المقلوبة على مھارة الكتابة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة كل

ارًكا من اإلیرا ط مش توى المتوس فورد. ثم نیین من المس ریع في أوكس توى الس األعلى من خالل إدارة اختبار تحدید المس

واحدة. ثم تم اختبار كلتا المجموعتین عن طریق اختبار  ضابطةانقسموا إلى مجموعتین؛ مجموعة تجریبیة واحدة ومجموعة 

  الكتابة. بعد ذلك تم وضع المشاركین في المجموعة التجریبیة في الفصل الدراسي المقلوب.
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تم تجھیز الفصل الدراسي المقلوب بإنترنت وجھاز كمبیوتر وجھاز عرض وتم السماح للمشاركین في ھذا الفصل بإحضار  

تمر ھذا ھواتفھم الذكیة إل ل. اس ابطة للتعلیم التقلیدي في الفص ت المجموعة الض تخدامھا أثناء التعلم. تعرض ل واس ى الفص

تقلة  فت نتائج االختبارات المس ة األخیرة. كش اتجاه واحد أن المجموعة التجریبیة  في ANCOCAو tاإلجراء حتى الجلس

افة إل ابطة في االختبار البعدي. باإلض أظھرت النتائج أنھ كان ھناك فرق كبیر بین أداء  ذلك،ى تفوقت على المجموعة الض

  المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في االختبار الالحق.

 

ة 2017ھدفت الشلبي ( ي تنمیـ ھ فـ اس فاعلیتـ ة وقیـ فوف المقلوبـ ) إلى تصمیم برنامج تدریسي قائم على استراتیجیة الصـ

ـویم (المعرفیـة  ـات التق ـ -كفای ة)، وعـادات العقل لدى الطالبة/ المعلمة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة في األدائی

ابطة، والقائم على التصمیم القبلي تخدم المنھج شبھ التجریبي، لمجموعتین تجریبیة وض اق القیاس والتقویم. اس البعدي،  -مس

ـة (ن=54تم اختیار عینة الدراسة (ن=  ـة،28) طالبة؛ التجریبی ـامج تدریسـي 26والضابطة (ن= ) طالب ) طالبة، تم بناء برن

ـویم المعرفیة، وساللم تقدیر لمالحظة كفایات التقویم  ـات التق ـار تحصـیلي لقیاس كفای ـة، واختب ـي ضـوء الصـفوف المقلوب ف

  ـویم، وعـادات العقـل.األدائیة، واستخدم مقیاس لعادات العقل. أظھرت النتـائج فاعلیـة البرنـامج فـي تنمیـة كفایـات التق

  

اء ( تراتیجیات تدریس العلوم وتقییمھا 2018ھدفت الروس ف المقلوب في تدریس مقرر اس ) إلى التعرف على فاعلیة الص

ستخدم المنھج التجریبي  على التحصیل األكادیمي، وتنمیة عادات العقل لدى طالبات جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن. ا

یمھن إلى مجموعة تجریبیة  (ن= 54وتكونت العینة (ن=  م المناھج وطرق التدریس، تم تقس ) 27) طالبة من طالبات قس

ابطة (ن=  ف المقلوب، ومجموعة ض تخدام الص ت المقرر باس ت المقرر بالطریقة التقلیدیة، تم 27طالبة درس ) طالبة درس

یل ارت إلى وجود فروق المجموعتین قب األكادیمي ومقیاس لعادات العقل على  تطبیق اختبار للتحص لیا وبعدیا ، النتائج أش

الح المجموعة  یل األكادیمي لص طي المجموعتین في درجات التطبیق البعدي الختبار التحص ائیا بین متوس دالة إحص

  .التجریبیة وعدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطي المجموعتین  لمقیاس عادات العقل

  

ة الربیعان ( ة التعلیمیة إیزي كالس) إلى ال2018ھدفت دراس تخدام المنص ف المقلوب باس  Easy) تعرف على فاعلیة الص

Class)  في تنمیة مھارات التفكیر الناقد في مقرر العلوم  لطالبات المرحلة المتوسطة في  مدینة الریاض، تم استخدام المنھج

اب51) طالبات، (ن= 103التجریبي، بلغت العینة (ن= ) طالبة في  المجموعة 52طة و(ن=) طالبة في  المجموعة الض

سة إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات الطالبات  التجریبیة، واستخدمت مقیاس للتفكیر  الناقد اشارت الدرا

كل عام ولكل مھارة على حده (معرفة  الح المجموعة التجریبیة، في القیاس البعدي لقیاس مھارات التفكیر الناقد بش لص

  والتفسیر، واالستنباط، واالستنتاج). االفتراضات،

  

تخدام بیئة تعلیمیة قائمة على التعلم المقلوب لتنمیة مھارات إنتاج المقررات  الى )2019(ھدفت الحارثي  قیاس فاعلیة اس

  اإللكترونیة لدى طالبات الدراسات العلیا بكلیة التربیة بجامعة أم القرى، تم استخدام المنھج شبھ التجریبي،
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وائیا، بعد ذلك تم  )30والعینة (ن=  ات العلیا بكلیة التربیة  في جامعة أم القرى تم اختیارھن عش طالبة من طالبات الدراس

اوي إلى مجموعتین  یمھن بالتس ابطة)، أداة البحث: بطاقة مالحظة لمھارات إنتاج المقررات اإللكترونیة،  -تجریبیة(تقس ض

  تعلیمیة قائمة على التعلم المقلوب في تنمیة مھارات إنتاج مقررات إلكترونیة .توصلت نتائج البحث إلى فاعلیة بیئة 

  

ة الرواجفة ( یل المعرفي في مادة العلوم 2019ھدفت دراس تخدام التعلم المقلوب في تنمیة التحص ) التعرف على فاعلیة اس

) 25ر تحصیلي في مادة العلوم مكون من (لدى طلبة الصف الثالث االساسي. تم اعتماد المنھج شبھ التجریبي، وتطبیق اختبا

ة (ن=  ي 52فقرة، طبق على عینة الدراس ي للعام الدراس اس ف الثالث االس تم  2018/2019) طالبا وطالبة من طلبة الص

ابطة (ن=  دیة، مجموعة ض ت بالطریقة التقلیدیة، ومجموعة 26اختیارھم بالطریقة القص ن= تجریبیة () طالبا وطالبة درس

الح ) طالبا 26 یل المعرفي لص ائیا في درجات الطلبة على التحص ارت النتائج إلى وجود فرق دال إحص وطالبة، وأش

  .ل یعزى إلى متغیر الجنساالمجموعة التجریبیة بشكل عام وعدم وجود فرق د

  

ویدان ( ة س تراتیجیة التعلیم المعكوس في تدریس مادة العلوم في2019ھدفت دراس یل  ) إلى قیاس فاعلیة تطبیق اس التحص

عت للتعرف إلى أبرز المعیقات والتحدیات التي  طین واتجاھاتھم نحوھا، وس ي في فلس اس ر األس ف العاش لدى طالب الص

تراتیجیة، تكونت  تراتیجیة التعلیم المعكوس في العملیة التعلیمیة، والتعرف إلى مزایا تطبیق ھذه االس تحول دون تطبیق اس

ر  ف العاش ة من طالب الص ة ذكور قلقیلیة، حیث اختیرت عینةعینة الدراس ي في مدرس اس ) طالباً وزعت 40(ن=   األس

رین فقرة، ومقیاس اتجاھات مكون من ( یلي مكون من عش ة: اختبار تحص اوي على مجموعتین،  وأدوات الدراس ) 26بالتس

سي نحو فاعلیة استراتیجیة الصف المعكوس في تدریس مادة العلوم، وقد  فقرة، یقیس اتجاھات طالب الصف العاشر األسا

الح المجموعة  یل العلمي وفي االتجاه نحو مادة العلوم العامة لص ائیا في التحص أظھرت النتائج وجود فروق دالة احص

ف المعكوس في زیادة الدافعیة لدى الطلبة نحو تعلم مادة العلوم العامة لما  تراتیجیة الص ارت إلى دور اس التجریبیة، ، واش

ة لدى الطالب، توفره من بیئة تعلیمی ف المقلوب في رفع مستوى المناقش ة تمتاز بالتشویق والمتعة، وتعمل استراتیجیة الص

ة أن عدم وجود معلم متمكن من مھارات التقنیة  لت الدراس وتعزز من الدور الفعال للطالب في العملیة التعلیمیة، كما توص

وب وطرق توظیفھا في التعلیم أحد أھم المعیقا تراتیجیة التعلیم المعكوس، لذا وتطبیقات الحاس ت التي تحد من تطبیق اس

  سیصعب على من یعزف عن استخدام التقنیة أو مستوى مھاراتھ التقنیة بسیطة.

  

ف المقلوب في تنمیة مھارات التفكیر 2019ھدف العتیبي وعراقي ( تراتیجیة الص تخدام اس ) إلى التعرف على فاعلیة اس

تخدام المنھج التجریبي، العینة (ن= الجبري لدى طالبات المرحلة الثا ف الثاني  )56نویة، تم اس طالبة من طالبات الص

وائیا إلى مجموعتین إحداھما تجریبیة (ن=  یمھن عش ت وحدة "المتتابعات 29الثانوي بالمرحلة الثانویة، تم تقس ) طالبة درس

ابطة (ن=  ف المقلوب، واألخرى ض تراتیجیة الص تخدام اس الت" باس لس وعات  )27والمتس ت نفس الموض طالبة درس

تخدام البرنامج  طة للطالبات باس بالطریقة المعتادة، وتم إعداد اختبار لقیاس مھارات التفكیر الجبري، و دلیل المعلمة و أنش

توري الین ة التعلیمیة ادمودو ، ( Storyline3 Articulate)التعلیمي التفاعلي س تخدام المنص فرت  ، (Edmodo)واس أس

  وجود فرق دال إحصائیا في مھارة استكشاف العالقات والدوال الجبریة لصالح طالبات المجموعة التجریبیة، النتائج عن 
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ائیا في مھارتي  تخدام التمثیل والرموز الجبریة) (وعدم وجود فرق دال إحص اف األنماط والتعمیمات الجبریة، اس تكش اس

ائي في الدرجة الكلیة، وب كل عام ال یوجد فرق دال إحص یات والمقترحات وبش ناء على ھذه النتائج تم تقدیم عددا من التوص

  .التي یمكن أن تسھم في تطویر وإثراء تعلیم الریاضیات

ان ( ات التعلیمیة اإللكترونیة في تنمیة 2019ھدفت رمض ف المقلوب القائمة على المنص تراتیجیة الص ) الي قیاس فاعلیة اس

في والمنھج التجریبي، أدوات البحث: اتبع ،اإلعدادیة بعض مھارات الكمبیوتر لدى تالمیذ المرحلة اختبار  المنھج الوص

یلي وبطاقة مالحظة األداء لتقییم الجانب األدائي لمھارات الكمبیوتر، وبطاقة تقییم المنتج لتقییم مھارات التالمیذ في  تحص

ستخدام لغة شاء مواقع الویب با صمیم وإن ستخدام.HTML ت ستراتیجیة الصف المقلوب القائمة على  ، أثبتت نتائج: فاعلیة ا ا

ف  یل المعرفي وفي تنمیة االداء العملي المرتبط بمھارات الكمبیوتر لدى تالمیذ الص ات التعلیمیة في تنمیة التحص المنص

  .الثاني االعدادي

ھري (ا ھدفت إلى معرفة فاعلیة استراتیجیات الصف المقلوب في تنمیة مھارات التفكیر الناقد، بمادة العلوم، لدى  )2019لش

) طالبة من طالبات 60طالبات الصف الثاني المتوسط، مقارنة بالطریقة التقلیدیة؛ تم استخدام منھج شبھ تجریبي. العینة (ن= 

ط في مدینة الطائف، وزعت على مجم ف الثاني المتوس ) طالبة، والمجموعة 30وعتین؛ المجموعة التجریبیة (ن= الص

ابطة (ن= ات، مھارة 30الض ائیا على كل من مھارات (معرفة االفتراض ) طالبة، وأظھرت النتائج وجود فروق دالة إحص

  االستنتاج، مھارة التفسیر، مھارة االستنباط، مھارة تقویم الحجج) ولمھارات التفكیر الناقد ككل. 

راسات السابقة ان مفھوم الصف المقلوب اكتسب انتشارا واسعا بین الباحثین في العدید من دول العالم ، وكذلك یظھر من الد

انیة  یة، واالنتقال إلى نموذج تعلیمي عملي فعال، وأكثر إنس ولھم الدراس ین مما جعلھم یحدثون تغییرا في تنظیم فص المدرس

تخدام (Alamri, 2018)و  Templin, 2014)، ((Awidi, 2019) واھتماما بالمتعلم ات میزات اس ، وابرزت الدراس

 لوقت األمثل ، واالستغالل(Alamri, 2018)ككل التعلیمیة للعملیة والوقت الجھد وفرت منحى الفصول المقلوبة منھا: انھا

والمعلم  الطالب نبی أقوى عالقات الحصة، وبناء أثناء الطالب أكبر لمشاركة فرصة الدراسي، وأتاحت الحصة أثناء المعلم

ویدان،  جع2019الحارثي، () و2019(س لوب ھذا )، كما ش ف وتنمیة  غرفة داخل بالمجموعات التعلم تطبیق األس الص

ل مھارات تراتیجیة ھذه ومكنت الطالب بین والتعاون التواص والمتعثرین  اإلنجاز قلیلي للطالب الدعم تقدیم من االس

اء، 2018) و (الربیعان، 2019(الرواجفة،  لبي، 2018)،  (الروس تخدام )، وبناء2017) و (الش  الخبرات ومھارات اس

ة د التفكیر وتعزیز )Jinlei, Ying & Baohui,2012(و )Zainuddin & Halilid, 2016(التقنی اق ھري، ا( الن لش

قت ،2019) لذاتي ، وطب یل على التعلم المتمركز مفھوم والتعلم ا لب والتقل لب من الطا  ,Abedi)، 2017ي، التلقین(الش

Namaziandost, & Akbari, 2019)و ((Jinlei, Ying & Baohui,2012)اف ؛ وعات واكتش أكبر  بتعمق الموض

ادر عن باحث إلى الطالب وتحول اء،  (Alamri, 2018)معلوماتھ مص لبي، 2018، (الروس  )  واتاح2017) و (الش

سبھم، التي بالسرعة التعلم الطالب ویستطیع ،وقت أي وفي مرة من أكثر مقطع الدرس إعادة للطالب  والزمان والمكان تنا

ب الفروقیال الذي ترجاع المعلومات، الفردیة ؛ ئمھم بحس ئلة أو المالحظات وتدوین الس تكمال المحتوى على األس  واس

ان،  اعد .)2019الدرس(رمض د على الطالب المتغیبین وس ببھا التي المعرفیة الفجوة س مم الحص عن تغیبھم یس ص ص

(Jinlei, Ying & Baohui, 2012) ًیل العلمي لدى جمیع الطلبة عالیةً جدا تویات الفھم والتحص ھري،  ، تكون مس (الش

 آخرین معلمین فضول الدراسات ) كما أثارت2019التعلم (رمضان،  بمتعة وشعورھم الطالب . وزادت من حماس2019)

  ).2013للتكنولوجیا،  تطبیقھا (شركة كتاب جرب وبعضھم فیھا یشاركوا لم
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ومع أھمیة استخدام استراتیجیة الصف المقلوب، إال أن ھناك انقساما بین مؤیدین ومعارضین العتماد ھذه االستراتیجیة في 

ات وجود صعوبات المقلوبة؛ فھي تتطلب معلما متمكنا  الفصول تطبیق دون تحول قد ومعوقات التعلیم، وقد أظھرت الدراس

) 2019)، (العتیبي وعراقي، (Mok, 2014 و (Jinlei, Ying & Baohui, 2012)وتطبیقات الویب من المھارات التقنیة

ھري،  ھري، 2019)و(الش و(العتیبي  2019)، وتتطلب معلماً لدیھ الرغبة في التغییر ومتابعة عمل طالبھ في المنزل(الش

افیا خارج أوقات الدو من المعلم )، اذ تحتاج2019وعراقي،  مي ومدةجھدا ووقتا إض یر ام الرس ل المقلوب التحض  للفص

ة التقلیدیة (العتیبي وعراقي،  یر للحص و(الربیعان، (Jinlei, Ying & Baohui, 2012) )، 2019أطول من التحض

یر جھدا یبذل أن المعلم )،  فعلى2018 افیا لتحض طة إض ا جھدا اكبر والفعالیات األنش فیة وایض ة تنفیذ أثناء الص  الحص

الفیدیو  لتسجیل للمعلم المساعدة والمصادر اإلمكانات المدرسة توفیر )، عدم2019) و(العتیبي وعراقي، 2018(الربیعان، 

اء،  )، وتكلفة إنتاج2019(العتیبي وعراقي،  لبي، 2018الفیدیو واألدوات(الروس )، ولیس جمیع الطلبة لدیھم 2017) و (الش

ول على إنترنت عالي الجودة (الروس لبي، 2018اء، القدرة على الحص ب 2017) و (الش )، أو تتوفر لدیھم أجھزة الحاس

 .(Jinlei, Ying & Baohui, 2012)) و2018) و(الروساء، 2013للتكنولوجیا،  اآللي(شركة كتاب

تركھا وظھر من المعّوقات لتوظیف استراتیجیة الصف المقلوب تمسك بعض المعلمین بالطریقة االعتیادیة وعدم رغبتھم في 

ركة كت ف المقلوب قد ال ینجح مع جمیع المعلمین أو مع جمیع (Alamri, 2018)) و2013للتكنولوجیا،  اب(ش ، والص

ف المقلوب(العتیبي وعراقي،  یة، قد ال ینجح معھم الص اس ر 2019الطلبة؛ الطلبة في المرحلة األس ل أن یقتص ). لذا یفض

ف المقلوب على دروس معینة في حال الرغ تراتیجیة الص تخدام اس ركة كتاباس ) 2013للتكنولوجیا،  بة في تطبیقھا (ش

  ).2019و(العتیبي وعراقي، 

  

ي التحصیل، وتحقیق نتائج  واظھرت التي تم إجراؤھاالعدید من الدراسات ھذه الدراسة تشابھ و وب فـ تعلم المقلـ فاعلیة الـ

ویدان ( ة منھم:  س تیعاب الطلبـ ل بزیادة اس  & Awidi (2019) (Jinlei, Ying) 2019) الرواجفة (2019أفض

Baohui, 2012)  Alamri (2018)  ،و2019(الرواجفة ( Mok, 2014)2018الروساء (  ) و ( (Tsai,2015) .  

ي المھارات منھم: العتیبي وعراقي ( وب فـ تعلم المقلـ ) 2019كما أكدت العدید من الدراسات التي تم إجراؤھا على فاعلیة الـ

لبي ( ) 2018) الربیعان (2019(الحارثي   Abedi, Namaziandost & Akbari (2019)   Alamri)  2017الش

  ).2019رمضان (2019)الشھري ( (2018)

ي االتجاھات مثل: سویدان والعدید من الدراسات التي تم إجراؤھا تشابھ وكذلك   وب فـ تعلم المقلـ أكدت على فاعلیة الـ

الستخدام استراتیجیة الصف المقلوب اثر في تنمیة مھارات التفكیر لم یجدا ف) 2019اما دراسة العتیبي وعراقي (، )2019(

  الجبري لدى طالبات المرحلة الثانویة.

یل والعدید من المھارات المتنوعة  تخدمت في مجاالت متنوعة مثل التحص تراتیجیة التعلم المقلوب قد اس لوحظ ان اس

ة تناولت  تخدام أدوات متنوعة مثل  ،الكریم القرآنتدریس  طرائقواالتجاھات، لكن لم تجد الباحثة دراس كما الحظت اس

ابقة في تكوین إطار مرجعي نظري  ات الس تفادت الباحثة من الدراس یل وبطاقة المالحظة والمقابلة، وقد اس اختبار التحص

ائیة المالئمة الیب اإلحص بة واألس ب، وتحدید أدوات البحث المناس میم التجریبي المناس ة، واختیار التص ، وكیفیة للدراس

  إجراءات الدراسة من الناحیة التطبیقیة.

  مشكلة الدراسة:
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كالت اھم في حل بعض المش یة حدیثة تس تراتیجیة تدریس عیا نحو ایجاد اس یق وقت  التي تعاني منھا الباحثة س مثل ض

ول إلى مھارات التفكیر العلیا وال لتمكن الطالبات من أداء المھا رة وعدم كفایتھ للنقاش للوص ف المحاض رات الالزمة، اض

ة بعد ان تبین عف وجود إلى غیاب بعض الطالبات، وغیر ذلك من التحدیات، وخاص تحقیق الطالبات لألھداف  في ض

ا  یجد حیث ؛الكریم تدریس القرآن طرائق مقررلالمعرفیة والمھاریة  عوبات كثیر منأیض اتذة ص ھم للمقرر في االس  تدریس

منة ة وحدة متض یر،بالمقرر وھي  خاص یع "التفس مل مواض یة عملیة وتش  مفھوم :التوحید الفقھ، الحدیث، (تطبیقات تدریس

عوبة اتقان الطالبات تنوع وزخم المحتوى المعرفي والمھاري  وأھمیتھ منھا كل باب ص ھ") ، ومن اھم أس وطرائق تدریس

من ھذه ا یة الالزمة (التخطیط والتنفیذ والتقویم) وما تتض ة من مھارات متدرجة وتنوع المھارات التدریس لمھارات الرئیس

افة إلى عدد الطالبات الكبیر والفروق  رة لتحقیق اھداف الوحدة المعرفیة والمھاریة اض فرعیة وعدم كفایة زمن المحاض

ات اثبتت فاعلیة  تراتیجیة تدریس اكثر نجاعة؛ وبما ان كثیر من الدراس الفردیة بینھم، لذا كان ال بد من البحث عن اس

ستراتیج سة لتصمیم برنامجا سین أداء المھارات كانت ھذه الدرا سي یتدر یة الصف المقلوب في رفع مستوى التحصیل وتح

تراتیجیة التعلم المقلوب على قائم ة فاعلیتھ  اس یل ال علىودراس طالبات لدى  الكریم تدریس القرآن طرائق مقررفي تحص

 التالي: الرئیس السؤال في الدراسة مشكلة وتتحدد جامعة القصیم

 تدریس القرآن طرائق في تحصیل الطالبات في مقرر مقترح قائم على استراتیجیة التعلم المقلوب برنامج تدریسي فاعلیة ما

 :التالیة األسئلة منھ ویتفرع جامعة القصیم،طالبات لدى  الكریم

ستراتیجیة التعلم المقلوب في  القائمالتدریسي  البرنامج . ما1  جامعة القصیمطالبات لدى  الكریم القرآنتدریس  طرائقعلى ا

ائیا دالة فروق توجد . ھل2 توى ( عند إحص طيa 0.05 ≤مس في التطبیقین القبلي والبعدي  الطالبات درجات ) بین متوس

  لالختبار التحصیلي

ائیا دالة فروق توجد . ھل3 توى ( عند إحص طيa 0.05 ≤مس في التطبیقین القبلي والبعدي  الطالبات درجات ) بین متوس

  على بطاقة مالحظة األداء  

  الكریم تدریس القرآن طرائق تحصیل الطالبات في مقرر على التدریسي البرنامج . ما فاعلیة4

  :الدراسة یاتفرض

والبعدي على في التطبیقین القبلي  الطالبات درجات ) بین متوسطيa 0.05 ≤مستوى ( عند إحصائیا دالة فروق . ال توجد1

  االختبار التحصیلي

في التطبیقین القبلي والبعدي على  الطالبات درجات ) بین متوسطيa 0.05 ≤مستوى ( عند إحصائیا دالة فروق . ال توجد2

  بطاقة مالحظة األداء  

  الدراسة: أھمیة 
  استراتیجیات حدیثة. باستخدام كافة على تفعیل محاضراتھم وتلوینھا التعلیم وتشجع األساتذة في الجدید الدراسة تواكب

  .المقلوب في التدریس الجامعي التعلم استراتیجیة مدى فاعلیة استخدام لألساتذة تبین

من مقرر تراتیجیة التعلم المقلوب في تدریس وحدة تطبیقات عملیة ض  تدریس القرآن طرائق توفر برنامج مبنى على اس

  جامعة القصیمطالبات لدى  الكریم
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ة تعزز تخدام الذاتي التعلم لدى الطالب قدرات متنوعة منھا الدراس ل  والتطبیقات التقنیة ومھارات اس الحدیثة التواص

 االجتماعي.

 :الدراسة محددات
وعیة: الحدود ر الموض وع اقتص ة موض ة الوحدة على الدراس ادس تدریس  طرائق عملیة" لمقرر وعنوانھا "تطبیقات الس

  .الكریم القرآن

 كلیة الرس  طالبات على الدراسة تطبیق اقتصر المكانیة: الحدود 

 1441الدراسي  للعام االول الدراسي الفصل خالل إجراء الدراسة تم الزمانیة: الحدود

 :الدراسة مصطلحات
تراتیجیة التعلم المقلوب: بناء ف في الواردة التعاریف على اس التربوي، تعرفھ الباحثة بأنھ "ھو  األدب في المقلوب الص

 محتوى خارج القاعة وقبل زمن المحاضرة بتوفیر للتعلیم مرحلة :مرحلتین على المحاضرة تربوي یرمي إلى تقسیمنموذج 

االستاذ لیطلع علیھا الطالب في منازلھم أو في أي مكان آخر باستعمال حواسیبھم أو  قبل لموضوع المحاضرة من إلكتروني

ور  رة،ھواتفھم الذكیة أو أجھزتھم اللوحیة قبل حض رة  المحاض ص وقت المحاض رة حیث یخص ومرحلة خالل المحاض

  للمناقشات والمشاریع والتدریبات. 

   :الدراسة منھج
تقل  ة ھما: المتغیر المس ة المنھج التجریبي ذو المجموعة الواحدة ذات القیاس القبلي والبعدي ومتغیرا الدراس اتبعت الدراس

 .الكریم تدریس القرآن طرائق ویتمثل في التحصیل في مقرر التابع والمتغیرالتدریسي یتمثل في البرنامج 

 الدراسة: مجتمع
ة مجتمع یتكون جالت لمقرر جمیع من الدراس طالبة،  (60) عددھن والبالغ ،الكریم تدریس القرآن طرائق الطالبات المس

  .1441الدراسي  للعام االول الدراسي الفصل في بالمملكة العربیة السعودیة والمسجالت القصیم جامعة في درسن والالتي

 الدراسة: عینة 

تطالعیة (ن=  وائیة لعینة اس ة ) طالبة وعینة30تم االختیار بطریقة عش جالت لمقرر من الطالبات )28ن= (للدراس  المس

  .الكریم تدریس القرآن طرائق

  التدریسي: البرنامج وتصمیم إعداد

ائص المتدربین واالحتیاجات التدریبیة، ثم تحدید  تم االطالع على االدب التربوي في مجال التعلم المقلوب، ثم تحلیل خص

یاغة األھداف  ر محتوى البرنامج، تحلیل المحتوى ثم ص األھداف العامة للبرنامج والھدف العام لكل لقاء، تحدید عناص

لوكیة لكل لقاء، ثم اعداد البرنامج واخ طة والتدریبات، تنفیذ البرنامج وتقویمھ وقد تم التقویم من خالل محكمین الس تیار األنش

  مختصین وأجریت بناء على ملحوظاتھم تغییرات على البرنامج من حذف واضافة وتعدیل. 
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 التدریسي: البرنامج فاعلیة

تطالعیة(ن= ة قبلیا وبعدیا على العینة االس ب (Black) بالك معامل إیجاد ) ثم30تم تطبیق أدوات الدراس  المعدل للكس

  :ھي المستخدمة والمعادلة

المتوسط القبلي −  المتوسط  البعدي
النھایة العظمى

+
المتوسط القبلي −  المتوسط  البعدي
المتوسط  القبلي − النھایة العظمى

=  معامل بالك

  

ول یتم أن ھو بالك معادلة ومعیار الداللة في بة على الحص یر إلى أكثر أو (1,2) نس  تطبیق فعال وعند أنھ برنامج یش

بة كانت المعادلة ب نس طة تحققت التي المعدل الكس بة ،(1.320) تعادل االختبار بواس ب ونس  تحققت التي المعدل الكس

طة یر إلى (1.2)اكبر مما حدده بالك وھو  (1.320) و (1.211)وكلیھما  (1.211) تعادلالمالحظة  بطاقة بواس  مما یش

  التدریسي.فاعلیة البرنامج 

یلي لقیاس عدادإتم  ة، وتم الجانب اختبار تحص ادس یاغة المعرفي في الوحدة الس   متعدد من االختیار نوع من فقرة (52) ص

صورتھ االختبار،  فقرات حول عدد الستطالع آرائھم المحكمین وذلك من على مجموعة عرضھ وتم المبدئیة، لالختبار في 

ھا، ومدى المراد لألھداف االختبار فقرات تمثیل ومدى یاغة قیاس بة ومدى لغویا، االختبار دقة ص  فقرات االختبار مناس

ً  التحكیم بعد االختبار لیصبح بناء على رأیھم،  واإلضافة والحذف التعدیل تم المتدربات وقد لمستوى فقرة،  (40) من مكونا

 صدق من للتأكد لالختبار التجربة االستطالعیة أجریت البة وقد) ط30ن= (االستطالعیة العینة على االختبار ثم تم تجریب

تغرقھ الذي الزمن وتحدید وثبات االختبار  وتعلیماتھ، حددت االختبار من الھدف االختبار أول في وبینت الباحثة اإلجابة تس

 الخاطئة اإلجابات تكرارات عدد حساب وتم درجة، ( 0-40) الطالبات  علیھا حصلت التي الدرجة فتكون فقرة، لكل درجة

  .في االختبار لكل فقرة

تجابة الطالبات لالختبار ثم تم اب زمن اس ط: حس ابي المتوس تغرقتھ الذي للزمن الحس تطالعیة العینة أفراد اس اوي  االس یس

  :التالیة المعادلة حسب وذلك ) دقیقة، (55

زمن آخر طالبة +  زمن إجابة أول طالبة
2 =  زمن إجابة االختبار

  

تطالعیة على العینة نتائج طالبات تحلیل تم ئلة االس یلي، االختبار أس عوبة معامل على للتعرف التحص التمییز  ومعامل الص

  .االختبار أسئلة من سؤال لكل

عدد الذین أجابوا إجابة خطأ على الفقرة
عدد الذین حاولوا اإلجابة

=  معامل الصعوبة

  

عوبة ( معامالت تراوحت عوبة من المعقول الحد في كانت حیث مقبولة الفقرات جمیع فإن ) وعلیھ0.65-0.30الص  الص

  العلیا والدنیا،  الفئتین في كال الطالبات من 8 حصر تم االستطالعیة، لالختبار على العینة التمییز معامل ولحساب
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اب ( ً  الطالبات درجات ترتیب طالبات، وتم 8) = 30×%27اذ تم حس ب تنازلیا یلي االختبار في درجاتھن بحس  التحص

  :التالیة المعادلة واستخدام

عدد االجابات الصحیحة على نفس الفقرة من الفئة الدنیا − عدد االجابات الصحیحة على نفس الفقرة من الفئة العلیا
مجموع افراد احدى الفئتین

=  معامل التمییز

  

  مقبولة. الفقرات جمیع فإن وعلیھ (0.57) ) بمتوسط0.75-0.26بین ( التمییز معامالت تراوحت

 المحكمین المختصین على المواصفات وجدول لالختبار، المبدئیة الصورة فعرضت التحصیلي االختبار تم حساب صدق

 معامل بحساب الداخلي على العینة االستطالعیة االتساق وتم التعدیل والحذف واالضافة بناء على رأیھم، وتم حساب صدق

، (SPSS)البرنامج اإلحصائي  باستخدام وذلك لھ الكلیة والدرجة االختبار فقرات من فقرة كل درجات بین بیرسون ارتباط

ً  دالة االختبار فقرات وكانت جمیع   (0,01). داللة  مستوى عند احصائیا

اب بت النصفیة التجزئة بطریقة الثبات تم حس اب الثاني النصف ودرجة لفقرات االختبار األول النصف درجة فاحتس  بحس

 التطبیقین بین االرتباط معامل براون، وكان معادلة سبیرمان باستخدام الطول تعدیل جرى ثم النصفیین بین االرتباط معامل

 معامل فكان براون – سبیرمان معادلة باستخدام االختبار طول وبعد تعدیل (0.905) التعدیل قبل بیرسون معادلة باستخدام

 الثبات. من عالیة بدرجة یتمتع االختبار ان على ) ویدل (0.952الثبات

 بطاقة إعداد مر وقد التدریسي، البرنامج تضمنھا للمھارات التي الدراسة عینة أداء لقیاس االداء بطاقة مالحظة تم إعداد

 :التالیة بالخطوات المالحظة

ورة في وترتیبھا لھا المكونة المتدرجة من المھارات عدد كل مھارة إلى تحلیل البطاقة، وتم من العام الھدف تحدید  ص

لوكیة عبارات ورة إعداد بطاقة المالحظة مالحظتھا، تم یمكن س ة المھارات وتحدید مبدئیة بص  عنھا من یتفرع وما الرئیس

اب مستویات، ویتم ثالثة تقدیر األداء تم تحدید أجل ومن. فرعیة مھارات ل التي للدرجات الكلي المجموع حس  علیھا تحص

   :االداء لبطاقة مالحظة الكمي التقدیر یبین (1) جدولوالمھاري،  أدائھا مستوى وقیاس الطالبة

  (1) جدول

  االداء لبطاقة مالحظة الكمي التقدیر

  كبیرة بدرجة  متوسطة بدرجة  قلیلة بدرجة  األداء مستوى

  3  2  1  الكمي التقدیر

  

ھا على ین لبیان المالئمة والكفایة، ومدى المحكمین وتم عرض ل المھارات ارتباط المختص لس  المھارات بالمحتوى، وتس

الكمي،  التقدیر األداء، وسالمة قیاس اإلجرائیة، وإمكانیة الصیاغة األداء، وسالمة تصف التي العبارات وترتیبھا، ووضوح

دق افة والتعدیل بناء على آرائھم، ثم تم التأكد من ص اق وتم الحذف واإلض  العینة على بتطبیقھا الداخلي للبطاقة االتس

  . (0.05)و (0.01) مستوى داللة عند احصائیا دالة جمیعھا فقرة وكانت لكل االرتباط معامالت وحساب االستطالعیة

اب تم تخدام طریقة ثبات حس  البطاقة تم االستعانة بزمیلة أخرى كمالحظة ثانیة وتطبیق حیث المالحظین اتفاق البطاقة باس

 مدى حساب خالل من وذلك النتائج تم معالجة البطاقة في الدرجات رصدت أن العینة االستطالعیة وبعد أفراد من 15على

  یلي كما Cooperمعادلة كوبر  باستخدام واالختالف االتفاق
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100 ×
عدد مرات االتفاق

عدد مرات عدم االتفاق عدم  +  عدد مرات االتفاق
=  معامل الثبات

   (85%) .ھي االتفاق نسبة أنج توضح النتائ وكانت

  الدراسة: إجراءات
التجربة  مكان وتحدید تجھیز وتم 15/4/1441 الموافق الخمیس یوم وانتھت 13/3/1441 الموافق األحد یوم التجربة بدأت

الدراسة، ثم  عینة أفراد على المھاري األداء مالحظة المعرفي وبطاقة االختبار تمھیدیة، تم تطبیق جلسة في الطالبات وتھیئة

ي البرنامج طبق ة عینة على التدریس ة المعلن، تم التطبیق البعدي ألدوات الزمني لمخططل وفقا الدراس  (االختبار الدراس

 للعلوم اإلحصائیة البرامج حزمة باستخدام للبیانات اإلحصائیة المعالجة مالحظة األداء المھاري)، تمت وبطاقة التحصیلي،

المعیاري)،  االنحراف الحسابیة، المتوسطات مئویة،ال (النسب الوصفي اإلحصاء أسالیب استخدام وتم (SPSS)االجتماعیة

تخدام تم الثبات معامل وإلیجاد بیرمان ارتباط معامل اس فیة للتجزئة براون س اوي في النص في حالة تس  االختبار، نص

فیة للتجزئة جتمان ومعادلة اوي عدم حالة في النص في تس ون نص  لعینتین  Wilcoxon الالبارمتري االختبار، ویلكوكس

  تأثیر. ذات الحادثة الفروق أن من للتأكد التأثیر مرتبطتین، وحجم

  ومناقشتھا الدراسة نتائج

تدریس  طرائق مقرر القائم على استراتیجیة التعلم المقلوب في التدریسي البرنامج ما ونصھ: األول السؤال عن لإلجابة

  على استراتیجیة التعلم المقلوب. قائم تدریبي برنامج ببناء الباحثة ؛ قامتجامعة القصیمطالبات لدى  الكریم القرآن

 الطالبات درجات ) بین متوسطيa 0.05 ≤مستوى ( عند إحصائیا دالة فروق توجد الثاني ونصھ: ھل السؤال عن لإلجابة

یلي؛ تم التحقق حة من في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار التحص یة ص  دالة فروق وتنص: ال توجد األولى الفرض

  في التطبیقین القبلي والبعدي على االختبار التحصیلي. الطالبات درجات ) بین متوسطيa 0.05 ≤مستوى ( عند إحصائیا

حة من وللتحقق یة تم ھذه ص تخدام الفرض ون اختبار اس مرتبطتین  لعینتین Wilcoxon, T الالبارمتري ویلكوكس

اویتین غیر؛ لبیان حجم لھا ومتس طاتالمتو بین الفروق داللة ص ابیة، س  في الطالبات درجات بین ونتائج الفروق الحس

  2والبعدي یوضحھا جدول  القبلي التطبیقین في "Z" وقیمة والبعدي القبلي التطبیقین
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   2)رقم ( جدول

 الالبارامتري ویلكوكسون باستخدام اختبار والبعدي القبلي التطبیقین بین الفروق

   

مجاالت 

  االختبار

 مستوى  "Z "  العدد  التطبیق

  الداللة

  التأثیر حجم  ایتا مربع

 كبیر  0.66 0.01  2.758 28  قبلي  التذكر

  بعدي

 كبیر  0.64 0.01  2.646 28  قبلي  الفھم

  بعدي

 كبیر  0.77 0.01  3.656 28  قبلي  التطبیق

  بعدي

 االختبار

  الكلي

 كبیر  0.70 0.01  3.125 28  قبلي

  بعدي
   (0.01) =2.58 داللة عند مستوى ) الحرجةZ( قیمة

   (0.05) = 1.96مستوى داللة عند ) الحرجةZ( قیمة

 القبلي االختبار مجاالت في (α ≤0.01)داللة  إحصائیا عند مستوى ) المحسوبة دالةZقیمة ( أن (2) رقم جدول من یتضح

ائیة دالة فروق وجود على ویدل والبعدي، الح الكلیة والدرجة االختبار مجاالت في إحص ح من التطبیق لص  البعدي، ویتض

 .التجریبیة العینة أفراد لدى واضحة فعالیة أظھر البرنامج یؤكد أن وھذا التأثیر الكبیر للبرنامج، حجم" إیتا مربع "قیم

  وبھذا تم رفض الفرضیة الصفریة.

 الھادفة والمنوعة، وحداثة عداد االنشطة والوسائلالمنطقي، إ تسلسلھ البرنامج تصمیم لحسن السابقة النتیجة الباحثة وتفسر

 .الطالبات بھ اھتمام وشدة الموضوع

ة  دراسات نتائج مع النتیجة تتفق وھذه ي التحصیل، وتحقیق نتائج أفضل بزیادة استیعاب الطلبـ وب فـ تعلم المقلـ أكدت على فاعلیة الـ

(الرواجفة،  Awidi (2019) (Jinlei, Ying & Baohui, 2012)  Alamri (2018)) 2019) الرواجفة (2019منھم:  سویدان (

  .(Tsai,2015) ) 2018الروساء (  ) و(Mok, 2014 ) و2019

 الطالبات درجات ) بین متوسطيa 0.05 ≤مستوى ( عند إحصائیا دالة فروق توجد ھل ونصھ: الثالث السؤال عن لإلجابة

 إحصائیا دالة فروق الثانیة: ال توجد الفرضیة صحة من األداء، تم التحقق في التطبیقین القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة

  في التطبیقین القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة األداء.   الطالبات درجات ) بین متوسطيa 0.05 ≤مستوى ( عند

 ومتساویتین رتبطتینم لعینتین Wilcoxon,T الالبارمتر ویلكوكسون اختبار تم استخدام الفرضي ھذه صحة من وللتحقق

غیر، للبیان حجم لھا طات بین الفروق داللة ص ابیة، المتوس  بطاقة في والبعدي القبلي التطبیقین الفروق بین نتائج الحس

   3وجدول المالحظة یوضح
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 )3( رقم جدول

  الالبارامتري ویلكوكسون المالحظة باستخدام اختبار لبطاقة والبعدي القبلي التطبیقین بین الفروق

 مجاالت بطاقة

  االداء مالحظة

 مستوى  "Z "  العدد  التطبیق

  الداللة

   حجم  ایتا مربع

  التأثیر

 كبیر  0.80 0.01  3.94 28  قبلي  التخطیط

  بعدي

 كبیر  0.80 0.01  3.93 28  قبلي  التنفیذ

  بعدي

 كبیر  0.80 0.01  3.95 28  قبلي  التقویم

  بعدي

 كبیر  0.80 0.01  3.94 28  قبلي  الكلیة الدرجة

  بعدي
   ( 0.01 ) =2.58 داللة عند مستوى ) الحرجةZ ( قیمة

   ( 0.05 ) = 1.96مستوى داللة  عند ) الحرجةZ ( قیمة

ح وبة دالةZقیمة ( أن )3( رقم جدول من یتض توى ) المحس ائیا عند مس  بطاقة كل مجاالت في (α ≤0.01)داللة  إحص

الح الكلیة والبعدي وفي الدرجة القبليالمالحظة للتطبیقین  ح من التطبیق لص التأثیر  حجم " إیتا مربع "قیم البعدي، ویتض

  .تم رفض الفرضیة الصفریة الكبیر للبرنامج، وبھذا

ـوب فـي تنمیة المھارات منھم: العتیبي وعراقي ( مع نتائج النتیجة تتفق وھذه ـتعلم المقل ) 2019دراسات أكدت على فاعلیة ال

لبي ( 2018) الربیعان (2019(الحارثي   Abedi, Namaziandost & Akbari (2019)   Alamri)  2017) الش

  ).2019رمضان (2019)الشھري ( (2018)

ؤال على اإلجابة ھ: الرابع الس ي یتدر رنامجب ما فاعلیة ونص تراتیجیة التعلم المقلوب على قائمس ة فاعلیتھ  اس  علىودراس

یل ال یمطالبات لدى  الكریم تدریس القرآن طرائق مقررفي تحص تخدامجامعة القص بة ؛ تم اس ب نس  معادلة "المعدل الكس

  التدریسي  فاعلیة البرنامج من بالك"؛ للتأكد
المتوسط القبلي المتوسط البعدي

النھایة العظمى
+ المتوسط القبلي المتوسط البعدي

المتوسط القبلي  النھایة العظمى
  معامل بالك

اب وعند بة أن وجد المعادلة حس ب نس طة تحققت التي المعدل الكس بة بینما ،= (1.301)االختبار  بواس ب نس  المعدل الكس

التي  (1.2) النسبة من أكبر   (1.376)و (1.301) ، وكال النسبتین= (1.376) مالحظة االداء بطاقة بواسطة تحققت التي

  .4ویوضح ذلك جدول التدریسي  البرنامج فاعلیة على یدل وھذا بالك، حددھا
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   4)رقم ( جدول

  المھاري األداء مالحظة وبطاقة االختبار على للطالبات المعدل لبالك الكسب قیم

 المتوسط  القبلي المتوسط  العظمى النھایة  الفقرات عدد  األداة

  البعدي

  بالك نسبة

  1.301  35  17  40  40  المعرفي االختبار

  1.376  52  18  60  20  بطاقة المالحظة

  

 الفاعلیة محك من أعلى ؛ وجمیعھا(1.319– 1.308) بین تراوحت لبالك المعدل الكسب نسبة أن 4 جدول من یتبین

لدى  الكریم تدریس القرآن طرائقتحصیل الطالبات في مقرر  علىالتدریسي البرنامج  فاعلیة على ویدل ،(1.2) المحدد

 مساق لھن سیقدم نظرا ألھمیة المواضیع المطروحة لھن فالطالبات الطالبات ویعود السبب الھتمام جامعة القصیمطالبات 

الخاصة بالقران  سبطرق التدری الطالبات السابقة خبرة ، قلةالتدریسي  بالبرنامج كبیر حد إلى مرتبط وھو التدریب العملي

 Jinlei, Ying & Baohuiھذه الدراسة مع الدراسات  نتائج واضحة بین التطبیقین، وتتفق  فروق ھناك كان وبالتالي

(2012) ،Tsai (2015)ة ،Zainuddin & Halili  (2016) Alamri (2018) Awidi (2019) ،Abedi, Namaziandost 

& Akbari (2019)) 2019) الرواجفة (2019سویدان ( )،2018الربیعان ()، 2018الروساء ()، 2017، الشلبي (Awidi 

(2019) (Jinlei, Ying & Baohui, 2012)  Alamri (2018)  ،و2019(الرواجفة ( Mok, 2014)2018الروساء (  ) و ( 

(Tsai,2015).  

  :التوصیات الدراسة
  استراتیجیة التعلم المقلوب في المحاضرات الجامعیة. دراسة حول اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام اجراء

  دراسة حول الصعوبات والمعیقات في استخدام استراتیجیة التعلم المقلوب في المحاضرات الجامعیة. اجراء

   دراسة للكشف عن فاعلیة استخدام استراتیجیة التعلم المقلوب على متغیرات أخرى غیر التحصیل. اجراء

  المراجع: 
  ). الصف المقلوب. مفھوم تربوي تعلیمي جدید ومؤثر، المكتبة الرقمیة السعودیة.1441زكریا (بلدي، 

   https://sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/post.aspx?p=7855 

على التعلم المقلوب في تنمیة مھارات إنتاج المقررات اإللكترونیة فاعلیة بیئة تعلیمیة قائمة  )2019(الحارثي، إیمان عوضھ 

  .2)، ج. 1( 11مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربویة والنفسیة، لدى طالبات الدراسات العلیا بكلیة التربیة بجامعة أم القرى،
 https://drive.uqu.edu.sa/_/jep/files/11-1/jep-11-1-2-2.pdf 

ة ایزي كالس  2018الربیعان، وفاء محمد ( ف المقلوب بمنص ) لتنمیة مھارات التفكیر الناقد ( Easy Class) فاعلیة الص

  ن سعود اإلسالمیة.في مقرر العلوم لدى طالبات المرحلة المتوسطة بمدینة الریاض، رسالة ماجستیر جامعة اإلمام محمد ب
  http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/947316 

اء، تھاني محمد  تراتیجیات تدریس العلوم وتقییمھا على  2018( الروس ف المقلوب في تدریس مقرر اس ) فاعلیة الص

المیة التحص یل األكادیمي وتنمیة عادات العقل لدى طالبات جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن، مجلة الجامعة اإلس

  ).1(26للدراسات التربویة والنفسیة. 
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https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/view/2545 

) فاعلیة تطبیق استراتیجیة التعلیم المعكوس في تدریس مادة العلوم في التحصیل لدى طالب 2019سویدان، رجاء روحي (

طین واتجاھاتھم نحوھا، مجلة العلوم التربویة واالجتماعیة ي في فلس اس ر األس ف العاش مجلة العلوم التربویة  .الص

  .26-1، المجلد األول، ص ص)1(1واالجتماعیة، 
  file:///D:/Downloads/a5b0894e-937b-4cde-883b-7d7d1eec8252%20(1).pdf 

  

 .المنعكس التعلیم مبادرة (2013) للتكنولوجیا كتاب شركة
https://startupdb.arabnet.me/site_media/uploads/screenshot/2013/10/10/Flipped_ 

  Learning_Report_V3.pdf 

ھري، فاطمة مرعي ( ف  2019)الش ف المقلوب في تنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى طالبات الص تراتیجیات الص فاعلیة اس

 )28الثاني المتوسط عند دراستھن مادة العلوم بالمملكة العربیة السعودیة، مجاة جامعة المدینة العالمیة المحكمة،(
http://ojs.mediu.edu.my/index.php/majmaa/article/view/2206 

امة ( ان، نیفین أس ات التعلیمیة اإللكترونیة فى تنمیة 2019رمض ف المقلوب القائمة على المنص تراتیجیة الص ) فاعلیة اس

مس / بعض مھارات الكمبیوتر لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة تیر جامعة عین ش الة ماجس وطرق  المناھج -یة التربیة كل -رس

  التدریس

وكت ( ل ش یل المعرفي في مادة العلوم لدى طلبة 2019الرواجفة، فیص تخدام التعلّم المقلوب في تنمیة التحص ) فاعلیة اس

  رسالة ماجستیر كلیة العلوم التربویة، جامعة الشرق األوسط، عمان الصف الثالث االساسي،
https://library.meu.edu.jo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42482&shelfbrowse_itemnumber=71970 

  دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة.-عمان–لیم المدمج والتعلیم المعكوس التع-)2015الشرمان، عاطف عبد الحمید (

لبي، إلھام ( فوف المقلوبة في تنمیة كفایات التقویم وعادات 2017الش تراتیجیة الص ي قائم على اس ) فاعلیة برنامج تدریس

المیة، المجلة األ عود اإلس - 99)، 1( 13ردنیة في العلوم التربویة، العقل لدى الطالبة/ المعلمة في جامعة اإلمام محمد بن س

118.  

) فاعلیة استخدام استراتیجیة الصف المقلوب في تنمیة مھارات التفكیر 2019العتیبي، ھیفاء سعد وعراقي، السعید محمود (

ـ مجلة العلوم التربویة والنفسی ) ص 19( 3ة، الجبري لدى طالبات المرحلة الثانویة، المجلة العربیة للعلوم ونشر األبحاث ـ

   80 - 97ص 

 على الرابط : -التعلم) وشخصنة المعكوسة الفصول(–)2014الكحیلي، ابتسام (
http://www.alukah.net/social/0/76842 

Abedi, P., Namaziandost, E. & Akbari, S.( 2019). The Impact of Flipped Classroom 

Instruction on Iranian Upper-Intermediate EFL Learners' Writing Skill, IDEAS, Volume 5, 

Issue 9,p p 164-172.  

https://ideas.repec.org/a/arp/ellrar/2019p164-172.html 
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  سیاسات اإلصالح المصرفي في السودان وأثرھا في تطویر إداء الجھاز المصرفي
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 صلخالم
تعتبر سیاسات اإلصالح المصرفي ھي من أھم اإلجراءات والوسائل التي تتخدھا الدول والجھات الرقابیة واإلشرافیة على 

الجھاز المصرفي بأنواعھ المختلفة من بنوك وصرافات وشركات إجارة ، ذلك لمعالجة أوجھ القصور والضعف في مؤسسات 

فترة تطبیق سیاسات اإلصالح المصرفي ، وتتنوع ھذه السیاسات وأجھزة الجھاز المصرفي وقیاس مدى تطورھا خالل 

  بإختالف نقاط الضعف و أوجھ القصور في الجھاز المصرفي ككل أو في أحد مؤسساتھ.     

لمعرفة اثر سیاسات اإلصالح المصرفي على تطور أداء الجھاز المصرفي السوداني ، قامت الدراسة على إستعراض تجربة 

م ، وذلك من خالل قیاس مؤشرات أداء 2018الى  2000ح الجھاز المصرفي السوداني خالل الفترة من إعادة ھیكلة وإصال

  الجھاز المصرفي المتمثلة في  مؤشر كفایة رأس المال ، جودة االصول ، الربحیة  ، السیولة و  مؤشر الحصة المصرفیة .

اللة إحصائیة بین سیاسات إصالح الجھاز المصرفي ركزت الدراسة على خمس فرضیات أساسیة إلثبات وجود عالقة ذات د

  ومدى التطور في أداء الجھاز المصرفي .

إتبعت الدراسة المنھج الوصفي و التحلیل اإلحصائي و تحلیل اإلتجاه لقیاس اثر السیاسات اإلصالحیة  على تطور أداء الجھاز 

  المصرفي . 

منھا أن الدمج المصرفي و برامج اإلصالح المالي واألداري ھي من تم إستخالص بعض النتائج التي توصلت الیھا الدراسة و

  .أحد اھم الوسائل الناجعة في معالجة مشاكل الجھاز المصرفي وتطور األداء

  

  السیاسات ، الجھاز المصرفي ، اإلصالح المصرفي ، إعادة الھیكلة ، األداء المصرفي  . : الكلمات المفتاحیة
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The impact of the banking reform policies in Sudan on the development 
of the banking system performance  

By: Dr. Tariq Magthob Ibrahim  

 

Abstract 

Banking reform policies, are the most Important procedures and tools for supervisory authorities to 

solve the weakness and vulnerabilities in the banking system and other financial institutions, and also 

to measure the extend of the performance and development in the banking system during the 

implementation of the reform period. 

     The impact of the reform policies on the performance development in the banking system, the study 

reviewed the banking restructuring program during the period of 2000 to 2018, by measuring the 

performance indicators of the banking system such as capital adequacy index, assets quality, 

profitability, liquidity and banking share index. 

      The study focuses on five basic hypotheses, to prove that there is a statistically significant 

relationship between the banking reform policies and the performance development in the banking 

system. 

     The study uses the descriptive approach, statistical analysis and trend analysis to measure 

the impact of reform policies on the performance development in the banking system. Some 

conclusions have been drawn from the study, that the merger and financial and administrative 

reform programs are the most effective means in dealing with the problems of the banking 

system 

Keywords: Policies, banking system, banking reform, restructuring, banking performance. 
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  أوالً: اإلطار المنھجي

  تمھید: 
تعرف بأنھا مجموعة من اإلجراءات و والضوابط التي تصدره الجھات التي تشرف على الجھاز المصرفي سیاسات اإلصالح المصرفي  

وھي البنوك المركزیة ، عادة ما یتم التشاور والتنسیق مع وزارة المالیة لتحدید الخیارات التي یجب تبنیھا في عملیة إصالح الجھاز 

ادة جزء من السیاسات اإلقتصادیة للدولة وتختص بالجھاز المصرفي ، ویتكون المصرفي ، وسیاسات اإلصالح المصرفي تكون في الع

الجھاز المصرفي من المصارف والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة التي تمارس جزء من العمل المصرفي مثل الصرافات وشركات 

  اإلجارة وشركات التمویل األصغر ومكاتب التحاویل المالیة.

برنامجاً شامالً لإلصالح االقتصادي ھدف إلي عالج االختالالت الھیكلیة في االقتصاد السوداني وقد بدأ تنفیذ البرنامج منذ لقد تبنت الدولة 

  بدایة التسعینات ، واشتمل البرنامج علي حزمة من اإلصالحات المالیة والنقدیة والھیكلیة في االقتصاد السوداني.

  الفجوة :
بقة یتضح لنا أن ھنالك مجموعة من اإلجراءات التي قامت بھا الجھات اإلشرافیة في عملیة إصالح الجھاز من خالل الدراسات السا      

المصرفي منذ بدایة التسعینات ، وذلك بإنتھاج وتطبیق معاییر بازل الخاصة بتنظیم العمل المصرفي على المستوى الدولي ، كما أن ھنالك 

المؤسسات المالیة المصرفیة ،إال أن ذلك لم یرفع من مستوى التطور في أداء الجھاز المصرفي بعض محاوالت اإلندماج أو التصفیة لبعض 

، وعلیھ فنرى أن االفجوة التي نسعى الى دراستھا تتعلق بأثر تطبیق سیاسات اإلصالح المصرفي ومدى مساھمتھا في تطور أداء الجھاز 

  الد. المصرفي وبالتالي یزید من معدل النمو والتنمیة في الب

    مشكلة الدراسة : 
تتمثل مشكلة الدراسة في إستمرار معاناة الجھاز المصرفي السوداني من المشاكل سواء كانت مشاكل مالیة مثل ضعف رؤوس األموال      

ً عن  ً ، وذلك رغما تطبیق آلیات و العثر المالي ، أو إداریة مثل سوء اإلدارة وضعف االنظمة اإلداریة والمحاسبیة ،  أو االثنین معا

  اإلصالح والجھود التي بذلت في ترمیم المصارف السودانیة .

 أھمیة الدراسة :
تكتسب ھذه الدراسة األھمیة من حیث أنھا ستوفر الخیارات التي تناسب عملیات إصالح الجھاز المصرفي ، و التي یمكن أن یقوم بھا      

ي ظل وجود فجوة ما بین السیاسات واإلجراءات المتبعة من الجھة اإلشرافیة البنك المركزي إلصالح المصارف والمؤسسات المالیة ، ف

  وبین تطبیق تلك السیاسات .

كما أن الدور الكبیر الذي یلعبھ الجھاز المصرفي في الدولة یجب تطویره بما بتوافق مع المعاییر الجدیدة ، والتي تساعد بصورة واضحة 

  في عملیة التنمیة في البالد 

  راسة :أھداف الد

  تھدف الدراسة الى العدید من األھداف موضحة كما یلي :    

 تسلیط الضوء على األثر الذي یحققھ اإلصالح المصرفي على مستوى التطور في الجھاز المصرفي.

 تحلیل جوانب القصور في أداء الجھاز المصرفي ومعالجتھا بالمقترحات والتوصیات.

 بعة  في إعادة ھیكلة وإصالح الجھاز المصرفي التركیز على السیاسات اإلصالحیة المت
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الدعوة لعدم التفكیر النمطي والنظر الى  معالجة األوضاع المالیة واإلداریة في الجھاز المصرفي بشمولیة والتوصل الى حلول إصالحیة 

 مناسبة وخالقة .

  االطار النظري : 
صالح المصرفي في السودان ، نجد أن المتغیرات االساسیة لدراسة عملیات من خالل مراجعة األدبیات والدراسات السابقة في مجال اإل    

  وسیاسات اإلصالح المصرفي ومعرفھ دورھا في التنمیة  وتطور اداء  الجھاز المصرفي ھي المتغیرات التالیھ :

 المتغیر المستغل : ھو السیاسات اإلصالحیة التي یجب تطبیقھا على الجھاز المصرفي.

 ع : ھو حجم و مستوى التطور الذي یطرأ على الجھاز المصرفي نتیجة لتطبیق السیاسات اإلصالحیة.المتغیر االتاب

  العالقات بین المتغیرات :
نجد أن ھنالك عالقة طردیة بین السیاسات واإلجراءات اإلصالحیة المتخذة وبین مستوى التطور في األداء الذي یحدث في الجھاز 

  ت سلیمة كلما إرتفع تطور مؤشرات االداء في الجھاز المصرفي .المصرفي فكلما تم إتخاذ سیاسا

 ) التالي یوضح العالقات بین المتغیرات :1/1الشكل رقم (

 المصدر: إعداد الباحث

  

  فرضیات الدراسة :
  یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات كفایة رأس المال. /1

  یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات جودة األصول. /2

  الربحیة.یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات  /3

  یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات السیولة. /4

إجراءات اإلصالح سیاسات و 
 المصرفي

الجھاز  أداء  التطور في
المصرفي

إعادة ھیكلة وإصالح 
 المصارف

تطور مؤشرات األداء 
 المصرفي

 اإلندماج المصرفي -

 اإلستحواذ المصرفي -

 تصفیة المصارف -

 برامج اإلصالح المصرفي-

داري على اإلشراف اإل-

 المصارف 

 تطور مؤشرات كفایة راس المال  -

 تطور مؤشرات جودة األصول  -

 تطور مؤشرات الربحیة -

 تطور مؤشرات السیولة -

تطور المؤشرات العامة -

 ارفللمص
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  یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات الحصة السوقیة. /5

  

  منھجیة الدراسة :
یتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي وذلك من خالل جمع المعلومات والبیانات المرتبطة بسیاسات اإلصالح المصرفي ، تم تحلیل     

البیانات التي تم جمعھا من المجتمع ، وتم تحدید عالقاتھا وتأثیراتھا على بعضھا البعض ، وذلك بإستخدام تحلیل اإلتجاة و التحالیل 

  روفة ، وذلك من أجل إثبات فرضیات البحث.اإلحصائیھ المع

  محتوى الدراسة : 
تتكون ھذه الورقھ عدة محاور رئیسیة ، بحث تتناول في المحور االول مفھوم اإلصالح المصرفي و إعادة الھیكلة  وأنواعھا ، كما      

عمال في الجھاز المصرفي السوداني، یتناول المحور یتناول المحور الثاني منھا خلفیة تاریخیة عن الجھاز المصرفي السوداني و طبیعة األ

األخیر تجربة إعادة ھیكلة وإصالح الجھاز المصرفي السوداني و الدراسة التطبیقیة والمنھجیة المتبعة في إعداد الورقة و الخاتمة التي 

  تحتوي على النتائج والتوصیات التي توصلت الیھا الورقھ.

  ثانیا : الدراسات السابقة 

الدراسات التي تناولت مفھوم إعادة الھیكلة واألصالح المصرفي تناولتھ من ناحیة التحدیات التي تواجھة المؤسسات في عملیة معظم 

اإلصالح ، وبعضھا تناول مفھوم اإلصالح و سیاسات األصالح من ناحیة اإلجراءات التي یتم إتخاذھا إلصالح الجھاز المصرفي وكذلك 

م إتخاذھا لتنفیذ عملیة اإلصالح اإلقتصادي أو المصرفي ، كما وأن بعضھا تناول دور المصارف في عملیة تناول المنھجیھات التي یت

التنمیة والتطویر بعد عملیة اإلصالح المصرفي ، ویرى الباحث أنھا أثرت اإلطار النظري للدراسة وقدمت نتائج وتوصیات یمكن اإلستفادة 

مفھوم سیاسات اإلصالح وإعادة الھیكلة للجھاز المصرفي و تقییم أدائھ وأثر ذلك في تطور الجھاز منھا في الدراسة الحالیة ، إال أنھ لم 

المصرفي السوداني ، ویرى الباحث ھنا أن الدراسة سوف تقدم نتائج وتوصیات تساعد في قیاس مستوى األداء والتطور في الجھاز 

ماجستیر وذلك بسبب شح الدراسات في مجال إصالح الجھاز المصرفي المصرفي ، علما بأن الدراسات السابقة إشتملت على رسائل 

  السوداني .

  مفھوم اإلصالح المصرفي وإعادة الھیكلھ :
یعد اصالح النظام المصرفي الخطوة األساسیة لالصالح االقتصادي بحیث یحتل النظام المصرفي ضمن الھیكل المالي لالقتصاد      

تمویل التنمیة من خالل قدرتھ في تدفق األموال بین فئات االقتصاد الوطني ولھذا یشیر الكثیر من مركزا حیویا في تعبئة المدخرات و

تقدم  االقتصادیین أنھ لوال الخدمات الكثیرة التي قدمھا النظـام المصـرفي في الدول المتقدمة لما استطاعت ھـذه الدول أن تبلغ ما بلغتھ من

  اقتصادي ونمو.

  المصرفي مفھوم اإلصالح  -أوال:

یمكن تعریف اإلصالح المصرفي بانھ (العملیة التي تؤدي إلى تعدیل جذري وجوھري في القوانین والتشریعات والسیاسات المتعلقة    

بالعمل المصرفي على اختالف أنواعھا وأشكالھا بحیث یؤدي إلى تحسین األداء والتكیف مع المتغیرات التي تشھدھا الساحة العالمیة 

  جب إجراء عملیة تقییم لمجمل ھذه اإلجراءات حتى یتم الحكم علیھا وإعطائھا الوصف الحقیقي).وبالتالي ی

كما یمكن تعریف اإلصالح المصرفي بانھ (( مجموعة من اإلجراءات التي تتناول زیادة دور قوى السوق في تحدید اسعار الفائدة     

بھدف تحسین كفاءة الجھاز المصرفي واستقراره)) في حین یعرفھ البعض بأنھ  وتخصیص االئتمان وتحدید االتجاه العام للوساطة المالیة
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(( مجموعة من العملیات الشاملة والمستمرة التي تتضمن اعادة الھیكلة وتطویر االنظمة والقوانین والتشریعات بحیث تساھم في زیادة 

  باً على قطاعات االقتصاد الوطني)).حجم االقراض واالیداع وتحسین الخدمات المصرفیة االمر الذي ینعكس ایجا

من خالل التعریفات المذكورة أعاله یمكن تعریف اإلصالح المصرفي بأنھ (( العملیة التي یتم من خاللھا ترمیم وإصالح الجھاز      

المصرفي وتساھم المصرفي أو مؤسساتھ من المشكالت التي یعاني منھا ، وذلك عبر إصدار تشریعات وسیاسات وإجراءات تتعلق بالعمل 

  في تحسین األداء وتطوره و إستقراره )) .

  اھداف اإلصالح المصرفي -ثانیاً:

  -یھدف اإلصالح المصرفي الى تحقیق جملة من االھداف لعل اھمھا:      

  تعبئة المدخرات المحلیة وتعمیق دور الوساطة المالیة بین المدخرین والمستثمرین.

 الموارد الراسمالیة في االقتصاد الوطني.تحسین كفاءة استخدام وتوزیع 

 توثیق وتعزیز الشراكات التجاریة واالنتاجیة واالستثماریة االقلیمیة والدولیة.

رفع فعالیة االسواق المالیة لتكون قادرة على المنافسة الدولیة وتمكنھا من فتح مصادر اقتراض وتمویل اجنبیة وخلق فرص استثماریة 

 جدیدة.

 دة في اسواق المال المحلیة واالجنبیة من اجل جلب اموال لتمویل االستثمارات.خلق عالقات جدی

اعادة ھیكلة المصارف والغاء التخصص المصرفي واالنتقال من المصرف المتخصص الى المصرف الشامل الذي یقوم باكثر االعمال 

 ستثمار المصرفي ویضمن االنتشار الواسع لفروعھ.المصرفیة، ویستطیع توزیع القروض قطاعیاً واقلیمیاً بحیث یخفف من مخاطر اال

  اجراءات اإلصالح المصرفي -ثالثاً:
إن اجراءات اإلصالح المصرفي الشامل تتطلب اصالح واضح في السیاستین المالیة والنقدیة كمقدمة النطالقة اإلصالح المصرفي،     

قدي، حیث یركز كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على والیمكن ان یستقیم اإلصالح االقتصادي بدون اإلصالح المالي والن

ضرورة تحدید برنامج زمني ومؤشرات اقتصادیة واھداف لالصالح المصرفي من خالل استخدام كافة االدوات المالیة والنقدیة من اجل 

  تحقیق التوازن بین العرض والطلب.

تكلفة الحقیقیة لالقراض وتقدیم خدمات مصرفیة مشابھة للخدمات المصرفیة إن اإلصالح المصرفي في ھذا االطار یعني تحدید ال    

المقدمة في البلدان المتقدمة وذات كفایة وعائد، اضافة الى ذلك الیجوز التوسع في االقراض اال في حدود اطار برنامج اإلصالح الذي 

  یحدده الصندوق الدولي.

ً للبرنامج الذي تبناه صندوق النقد الدولي في وصفة اإلصالح  ویمكن إیجاز أھم اإلجراءات المتبعة لإلصالح     المصرفي وذلك وفقا

  االقتصادي وھي:

  سیاسة تخفیض عجز الموازنة للدولة االمر الذي یؤدي الى تخفیض حجم االنفاق العام.

 تحریر اسعار الفائدة لتتناسب مع (التضخم، معدل النمو، الربحیة ومعدل نمو الناتج المحلي).

 سیاسة تحریر االسعار وتحریر التكالیف وتخفیض حجم الدعم المقدم لبعض القطاعات كي تتقارب االسعار المحلیة من االسعار العالمیة.

تحریر االجور بحیث تقترب من مستویات التكالیف االجتماعیة ودفع المؤسسات الحكومیة كي تضع االجور تتناسب مع الكفاءات 

 والخبرات.

 لة في ملكیة الشركات العامة واالتجاه نحو بیع بعض المؤسسات او طرحھا لالستثمار.تقلیص دور الدو

  ان ھذه اإلجراءات تشكل في مجموعھا وصفة اإلصالح المصرفي والتي ال یمكن تجزئتھا وفصلھا عن بعضھا البعض.
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  مراحل اإلصالح المصرفي -رابعاً:

ینقسم  برنامج اإلصالح المصرفي من حیث االولویة في التنفیذ الى خمسة مراحل اساسیة ، وتلك المراحل حسب ترتیبھا باالولویة      

  -ھي:

  اعادة الھیكلة في المصارف العامة -المرحلة االولى  

نطاق للجھاز المصرفي باسره، وھل ان المصارف ان واقع المصارف في البلدان النامیة یتطلب بالضرورة عملیة اعادة ھیكلة واسعة ال    

العامة یمكن لھا االستمرار في الھیكلة الحالیة والمتمثلة بالمصرف التقلیدي ام ھنالك حاجة الى اعادة ھیكلتھا كي تتناسب مع تطورات 

  ات المالیة واالستثماریة.القطاع المصرفي العالمي واستحداث المصرف الشامل الذي یجمع بین مختلف العملیات المصرفیة والخدم

  إستقاللیة البنك المركزي -المرحلة الثانیة 

ك یعد استقالل البنك المركزي من اھم العوامل االستراتیجیة الدافعة الى االستقرار النقدي والنمو االقتصادي وبالتالي یعد استقالل البن

یكلي للجھاز المصرفي كي یتاح لھ امكانیة تفعیل نشاطھ االئتماني المركزي الحلقة األھم في نجاح الصیاغة الجدیدة لحملة اإلصالح الھ

  في ظل بیئة صحیحة ومستقرة.

، إن مفھوم إستقالل البنك المركزي یعني ((حریة البنك المركزي في تحدید أھدافھ واستخدام ما یراه مناسباً من أدوات لتحقیق ھذه األھداف

  حكومة)).بعیداً عن التدخل السیاسي المباشر من قبل ال

  التخلص من سیاسة الكبح المالي -المرحلة الثالثة 

تدخل الدولة بالوسائل الضریبیة أو أدوات مالیة ونقدیة أخرى مثل وضع سقوف  (Financial Repression)یقصد بالكبح المالي 

)(Ceilings آلیات السوق ویحید بھا عن  ، بما یشوهعلى أسعار الفائدة والتدخل في توظیف االئتمان (توجیھ االئتمان) في النشاط المالي

العمل وفقاً العتبارات العرض والطلب على األرصدة المتاحة لإلقراض واالستثمار وینحرف بالقطاع المالي بعیداً عن مقتضیات الكفاءة 

  االقتصادیة.

  .اإلندماج واالستحواذ المصرفي -المرحلة الرابعة  

مؤسستین او اكثر تحت ادارة واحدة، وعلیھ فان اإلندماج المصرفي قد یحدث بالمزج حیث ینشا إن اإلندماج المصرفي یعبر عن اتحاد بین 

مصرف جدید یحل محل المصرفین المدمجین او قد یحدث بالضم، حیث یقوم مصرف بضم مصرف اخر ویعلن حلھ قانونیاً. او قد یحدث 

  مصارف.اإلندماج جزئیاً من خالل استحواذ حصص مؤثرة من اسھم الملكیة لل

  الخصخصة. -المرحلة الخامسة  

وھي اخر مراحل اإلصالح المصرفي، والتي تعني نقل او تحویل ملكیة او ادارة المؤسسات المصرفیة العامة بشكل جزئي او كلي الى 

وتنشیط القطاع الخاص، وذلك في اطار تخفیض دور الدولة في النشاط االقتصادي بشكل عام والجھاز المصرفي بشكل خاص وتوسیع 

  دور القطاع الخاص في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.

  شروط نجاح اإلصالح المصرفي -خامساً:
  ھناك اربعة شروط اساسیة لنجاح اإلصالح المصرفي وھي:    

  توافر االستقرار االقتصادي العام. -1

  توافر المعلومات والشفافیة والتنسیق ما بینھا. -2

  الترتیب في مراحل اإلصالح المصرفي.اتباع التسلسل و -3

  الرقابة على المؤسسات واالسواق المالیة. -4
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 مفھوم إعادة ھیكلة المصارف إجراءاتھا ومھامھا:
ة تعني إعادة الھیكلة تلك اإلجراءات التي تتخذھا السلطات االقتصادیة أو المصرفیة أو المالیة أو الھیئة المسؤولة عن تنفیذ برامج إعاد     

ھیكلة المؤسسات المالیة واالقتصادیة بھدف تطویر وتحسین أداء الجھاز المصرفي وإعادة قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ وتحقیق أرباح 

مة واتخاذ اإلجراءات الكفیلة بتحسین كفاءة وفاعلیة عملیة الوساطة المالیة التي یقوم بھا الجھاز المصرفي واستعادة ثقة المتعاملین مالئ

معھ. ویرى البعض اآلخر أن إعادة الھیكلة ھي تلك اإلجراءات التي تھدف إلى تصویب الھیاكل الفنیة والتمویلیة واإلداریة للشركات بما 

ن البقاء واالستمرار بنجاح لتحقیق عائد مناسب على األموال المستثمرة وتحقیق ذلك من خالل الدراسة العملیة والعلمیة ألھم یمكنھا م

  المشاكل التي تواجھ الشركة سواء كانت مشاكل فنیة أو تكنولوجیة أو تمویلیة أو إداریھ.

قطاع البنوك بھدف تحسین الوساطة المالیة وتمكین المسیرین من التحكم  وتعتبر إعادة ھیكلة البنوك كعالج للمشاكل التي یعاني منھا    

الجید في تسییر البنوك وتحسین مردودیتھا المالیة واالقتصادیة وتحسین المالءة المالیة مع وجود األنظمة االحترازیة والھدف العام ھو 

 تنافسیة .تكییف البیئة المصرفیة وتشجیع اقتصاد السوق القائم على المنافسة وال

 وتتضمن إعادة الھیكلة مجموعة من اإلجراءات التصحیحیة لمعالجة مشاكل الجھاز المصرفي وتتمثل ھذه اإلجراءات في:    

  وتتضمن آلیات العمل التي تتخذ لعالج المشاكل التي یتعرض لھا كل بنك على حدا. : إعادة الھیكلة على مستوى الحاالت الفردیة - 

قد تتعدى األزمة المصرفیة الحاالت الفردیة لتصیب القطاع المالي ككل نتیجة : ى مستوى الجھاز المصرفي كلھإعادة الھیكلة عل -

سیاسات خاطئة من جانب الحكومة أو البنك المركزي أو سوء إدارة البنوك وتوسعھا في اإلقراض أو لنقص القواعد المنظمة 

سة وعمل جدي من قبل جمیع من لھم صلة بھذه المصارف وھم بشكل أساس ویتطلب العمل في ھذ الحالة وضع خطة مدرو ألعمالھا،

الدولة متمثلة بوزارة المالیة وباعتبارھا المالك الوحید لھذه المصارف والبنك المركزي باعتباره المشرف على النشاط المصرفي والجھة 

  األكثر تخصصا في تقیم ھذا النشاط.

  أسالیب إعادة الھیكلة: 
أسالیب إعادة الھیكلة طبقا للمشكالت التي یعاني منھا الجھاز المصرفي سواء كانت محدودة أو شاملة للجھاز المصرفي تتنوع وتختلف  

 ككل ، وتتمثل أسالیب إعادة الھیكلة في :

ستمرارھا في أداء إعادة الھیكلة المالیة للجھاز المصرفي : تعتمد إعادة الھیكلة المالیة على إجراءات إدارة أصول وخصوم البنوك بھدف ا 

  وظائفھا بالشكل الذي یرضي المساھمین والدائنین وعمالء البنك والسلطة التنفیذیة

إعادة الھیكلة اإلداریة تعمل على دعم وتقویة اإلطار التنظیمي للعمل المصرفي واإلجراءات  إعادة الھیكلة اإلداریة للجھاز المصرفي: 

جذریة في مجاالت عدیدة، منھا: إصدار قوانین وتشریعات جدیدة لدعم عملیة اإلصالح،  اإلداریة وذلك یحتم ضرورة إحداث إصالحات

 تطبیق المعاییر الدولیة، ضرورة توافر الشفافیة طبقا للمعاییر الدولیة، إصالح وتعدیل التشریعات المصرفیة، استقاللیة البنك المركزي.

وتحدیث وتعدیل نظم التشغیل المطبقة بالجھاز المصرفي إلى نظم حدیثة تعتمد إعادة الھیكلة التشغیلیة للجھاز المصرفي: وتعني تطویر 

 على التكنولوجیا المتطورة وتؤدي إلى تخفیض تكالیف التشغیل .

حیث یتم االستحواذ على بنك أو أكثر بواسطة مؤسسة مصرفیة أخرى، وینتج بذلك كیان مصرفي : إعادة الھیكلة من خالل الدمج المصرفي

 ھدف من ذلك تعظیم قیمة البنك، زیادة القدرة التنافسیة ومواجھة المخاطر المحتملة.جدید، وال

وتعتبر الخصخصة إحدى أدوات برنامج اإلصالح االقتصادي والتي تھدف خصخصة البنوك كأحد أسالیب إعادة الھیكلة المصرفیة:  

  إلى زیادة الكفاءة والفعالیة االقتصادیة.
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 ة إعادة الھیكلة:المراحل التي تمر بھا عملی

إن الھدف الرئیسي الذي تسعى إلیھ عملیة إعادة الھیكلة ھو زیادة كفاءة األداء المصرفي وزیادة قدرتھ التنافسیة، وتتمثل أھم خطوات     

 وإجراءات تصمیم برامج إعادة الھیكلة في :

  .دراسة وتقییم الوضع الحالي للجھاز المصرفي قبل عملیة إعادة الھیكلة 

 سات المقترحة إلعادة الھیكلة .السیا  

 . تقییم خطط وبرامج إعادة الھیكلة مقارنة بحاالت مماثلة  

 .ضرورة موافقة السلطة النقدیة على البرنامج وتدبیر الموارد المالیة الالزمة لھ  

 .إجراءات المفاوضات بین جمیع األطراف التي تستأثر بعملیة إعادة الھیكلة  

  المصرفيانواع سیاسات اإلصالح 

  أوالً :اإلصالح االداري : 
داري الم ااظلنق ااطسعة علي نت واصالحال اخالن لعامة مدارة االامة ظناساسیة في رات أتغیداث خصیصاً إلحوھو الجھود المصممة    

ن او فیوظلمؤون اشاو یمیة ظلتنل ائیسیة كالھیاكرلاه رعناصن مر كثد او احن واتسعى لتحسیط بواضل خالن مل القاعلي ، او بأكملھ

  رى. الخایة دارالت العملیاا

  لمالي  :ثانیاً :اإلصالح ا
ر لمالیة غیت اسساؤلمح اصالري ٕواالخرف المصازي واكرلمرف المصم ایضذي لافي رلمصز الجھاح اصالالمالي ل اإلصالح ایشم   

م اظندون تنمیة بداث حن إال یمكث یة  متكاملة بحیومة عالقة عضدالمستالتنمیة والمالي م ااظلنن افالعالقة بیل، لماواق افیة كأسرلمصا

  ة .طلنشایة دالقتصاالسیاسة ب امع غیاط نشومالي معافى 

ن یذلوالمالیة ض ائوالفب اصحاألتالقي ر و االھم ألكبدر المصل األنھ یمث، فيرلمصع ااطلقاساسیة في أبصفة رتكز لمالي یإن اإلصالح ا

  ن.  لتأمیت اكارشو تفاراكالصري ألخالمالیة ت اسساؤلمط اتنشولمالیة وراق االوق اسر ھزدفبصالحھ ی، عنھاون یبحث

 طرق وأسالیب اإلصالح و إعادة ھیكلة الجھاز المصرفي
من خالل ما تم تناولھ في المباحث السابقة عن اإلصالح المصرفي وسیاساتھ وأنواعھ ، نجد أن ھنالك العدید من الطرق واألسالیب التي 

المخاطر والمشاكل التي قد تتعرض لھا المصارف أو األنظمة تستخدم في عملیة اإلصالح المصرفي وإعادة ھیكلتھ ، وذلك لمواجھة 

المصرفیة في الدول ، و كذلك لمواجھة التطورات التلكنولوجیھ  الحدیث في األعمال المصرفیھ ، كما تكون اإلصالحات ایضا لزیادة حدة 

بحث بعض األسالیب والطرق التي تستخدم المنافسة بین المصارف على المستوى المحلي والمستوى الدولي ، وسوف نتناول في ھذا الم

  في عملیة إصالح الجھاز المصرفي و إعادة الھیكلة  والتي تتمثل في اآلتي :

 أوالً: زیادة رؤوس أموال المصارف العاملة في الجھاز المصرفي 

 ثانیاً :الدمج المصرفي

 ثالثاً:اإلستحواذ المصرفي 

  رابعاً :  تصفیة المصارف 
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 مستوى اداء الجھاز  المصرفي .مؤشرات قیاس 
نتیجة  لزیادة  أھمیة البینات المالیة والتطورات  في مؤشرات قیاس أداء  البنوك  لبنود القوائم المالیة  وذلك إلستخالص  المقاییس   

تقییم الوضع المالي  للمصرف  والعالقات  الھامة  والمفیدة  في إتخاذ  القرارات  ، وباإلستعانة  بتلك المقاییس  والمؤشرات المالیة یمكن

ألدائھ خالل فترة  معینھ ، ومن أبرز فوائد  التحلیل ھو إستخدامھا كموشرات  اإلنذار المبكر  لتقدیر المخاطر ، وھي تھدف الى  قیاس 

ائھا قبل وقت مدي سالمة األداء المصرفي ، حیث تؤخذ عدة مؤشرات  لتقییم أداء المصارف ثم تصنیفھا  وإكتشاف أوجھ الخلل في أد

مبكر  حتى  ال تتعرض  لمشاكل مالیة  تؤدي الى اإلنھیار ، من أھم المؤشرات التي سیتم إستخدامھا  في ھذا البحث  لمعرفھ  مدى أثر  

  وھو مختصر  لآلتي :    CAMELSتطبیق سیاسات اإلصالح المصرفي على الجھاز المصرفي السوداني ، ھو  مؤشر

  Capital Adequacyمالءة  رأس المال   -1

  Assets Management جودة األصول  -2

  Managementاألدارة   -3

 Indicators Earningsمؤشرات الربحیھ  -4

  Liquidity Ratiosمؤشرات  السیولة   -5

  Sensitivityالحساسیة    -6

تعراضھا في المبحث  وسوف  نستخدم  في  البحث  لقیاس  مدى  أداء الجھاز المصرفي  خالل  تطبیق  سیاسات اإلصالح والتي تم إس

والذي من خالل النسب المالیة  المرتبطة بكل  مؤشر من  ھذه   CAELالسابق  ،  بعض  ھذه  المؤشرات  مختصرة  في  مؤشر  

  .  Trend Analysisالمؤشرات  ، یمكن  معرفة مدى التطور الذي حدث  فیھا  عبر تحلیل األتجاه  

  منھجیة اجراء الدراسة التطبیقیة.
لطبیعة البحث والمعلومات المراد الحصول علیھا لمعرفة أثر سیاسات اإلصالح المصرفي في تطور أداء الجھاز المصرفي اعتمدت نسبة 

الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد على دراسة الظاھرة كما توجد في الواقع ویھتم بوصفھا وصفا" دقیقا" ویعبر عنھا 

فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاھرة ویوضح خصائصھا , أما التعبیر الكمي فیعطینا وصفا" رقمیا" یوضح مقدار  تعبیرا" كیفیا" وكمیا" ,

ھذه الظاھرة أو حجمھا ودرجات ارتباطھا مع الظواھر األخرى باإلضافة إلى ذلك فأن استخدام المنھج الوصفي التحلیلي یتالءم وطبیعة 

وء على جوانبھا المختلفة عند طریق السرد والتحلیل المركز , والفھم العمیق لظروفھا ,ولجمع المشكلة موضوع الدراسة والتي تلقى الض

یمتاز المعلومات التي تزید من توضیح أبعادھا المختلفة. ویعتبر ھذا المنھج من أكثر المناھج استخداما" في العلوم االجتماعیة واالنسانیة ,و

عن طریق جمع كبیر من المعلومات تتعلق بالظاھرة حیث یتمكن الباحث من دراسة ابعادھا  عن یقیة المناھج بتتبعھ للظاھرة المدروسة

المختلفة وأسبابھا وتطوراتھا والعالقات بداخلھا , كما یمكن الباحث من وضع مقترحات وحلول مع اختبار لمدى صحتھا من أجل الوصول 

  الى نتائج.

  ثانیا" مجتمع الدراسة:
  السودانیة  وتم اختیار الفترة التى تم فیھا اعادة ھیكلة القطاع المصرفى وھى على النحو التالى : یقتصر البحث على المصارف

  ).2004-2000الفترة االولى (-

  ).2009-2005الفترة الثانیة ( -

  ).2013-2010الفترة الثالثة( -

 ).2018-2014الفترة الرابعة (-
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 ثالثا". متغیرات نموذج الدراسة   
موضوع الدراسة وأھدافھا تم تطویر نموذج الدراسة لقیاس أثر سیاسات اإلصالح المصرفي في تطور  أداء الجھاز  في ضوء المشكلة

المصرفي, ویشتمل نموذج الدراسة على متغیرین , األول یضم المتغیر المستقل (سیاسات اإلصالح المصرفي) وتم قیاسة بالمتغیرات 

  التالیة:

 زیادة رؤوس أموال المصارف  -

 دماج المصرفي اإلن -

 اإلستحواذ المصرفي  -

 تصفیة المصارف  -

 برامج اإلصالح المصرفي -

  اإلشراف األداري على المصارف-

  ، أما المتغیر الثاني، یمثل المتغیر التابع (أداء الجھاز المصرفى ) وتم قیاسة بالمؤشرات التالیة: 

 تطور مؤشرات كفایة راس المال   -

 تطور مؤشرات جودة األصول   -

 ؤشرات الربحیة تطور م -

 تطور مؤشرات السیولة  -

 تطور المؤشرات العامة للمصارف  -

  

  ) متغیر الدراسة 4/1/4شكل رقم (

  المتغیر التابع       المتغیر المستقل                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  المصدر : إعداد الباحث

  

 االندماج المصرفى

 تطور أداء الجھاز المصرفى سیاسات االصالح المصرفى

 المؤشرات المتغیرات

 االستحواز المصرفى

 االشراف المصرفى

 تصفیة المصارف

 برامج االصالح المصرفى

 مؤشرات كفایة رأس المال

 مؤشرات جودة االصول

 مؤشرات الربحیة

 مؤشرات السیولة

 مؤشرات الحصة السوقیة
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  المستخدمة:رابعا" األسالیب اإلحصائیة 

. و یعتبر من Eviewsتم معالجة وتحلیل البیانات والتى تم الحصول علیھا من بنك السودان المركزى باستخدام برنامج التحلیل القیاسى 

احدث البرامج الجاھزة في مجال التحلیل القیاسي ، وھو عبارة عن إصدارة جدیدة لمجموعة من األدوات تتعامل مع بیانات السالسل 

الزمنیة وتم تطویرھا أصال في أجھزة الحاسب الكبیرة التي تحتوي علي برمجیات معالجة السالسل الزمنیة ،واألجھزة الحالیة جاءت من 

  ة السالسل الزمنیة الجزئي. معالج

تم تطویره بواسطة االقتصادیین وان معظم تطبیقاتھ في  Eviewsإال أن برنامج 1981وقد ظھرت أول نسخة من ھذا البرنامج عام  

تبر من البرامج االقتصاد حیث یقدم إمكانیات غیر عادیة لتحلیل البیانات وعالقات االنحدار ، والتنبؤ بالقیم المستقبلیة للبیانات وكذلك یع

  المفیدة في التحلیل المالي وتحلیل التكلفة.

  ولتحلیل البیانات ، تمَّ استخدام األدوات اإلحصائیة التالیة:

  )/ أسالیب اإلحصاء الوصفي: وذلك لوصف متغیرات الدراسة من خالل :1(

  أ/ الوسط الحسابى

  ب/ االنحراف المعیارى

  ج/ المدى

  تحلیل اإلنحدار -)2(

تقل. وتم استخدام تحلیل اإلنحدار (البسیط والمتعدد) اإلختبار الختبار الداللة اإلحصائیة لفروض الدراسة تغیر وحدة واحدة من المتغیر المس

للتعرف على قدرة النموذج على تفسیر العالقة بین المتغیرات أیضاً یتم االعتماد على اختبار  (R2)كما یتم االعتماد على معامل التحدید 

(T) ) لقیاس قوة التأثیر بین المتغیرات ووفقا" لھذا االختبار یتم مقارنھ القیمة االحتمالیةProb 5) للمعلمة المقدرة مع مستوى المعنویة %

یتم قبول فرض العدم وبالتالي تكون المعلمة غیر معنویة إحصائیا" , إما إذا كانت القیمة  0.05فإذا كانت القیمة االحتمالیة اكبر من 

یتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل اى أن النتیجة وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین المتغیر المستقل  0.05حتمالیة أقل من اال

  ) لمعرفة التغیر المتوقع في المتغیر التابع بسبب التغییر في المتغیر المستقل. Bوالمتغیر التابع .و یتم االعتماد على قیمة بیتا (

  الدراسة : اختبار فروض
  :یشتمل ھذا المبحث على مناقشة فرضیات الدراسة  والتي تتمثل في الفرضیات الرئیسیة  التالیة

  یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات كفایة رأس المال.الفرضیة األولى: 

  المصرفى فى تطور مؤشرات جودة األصول.الفرضیة الثانیة : یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح 

  الفرضیة الثالثة : یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات الربحیة.

  الفرضیة الرابعة : یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات السیولة.

  احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات الحصة السوقیة.الفرضیة الخامسة : یوجد أثر ذو داللة 

  الفرضیة االولى:

  یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات كفایة رأس المال
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  )4/3/25شكل رقم (

  سیاسات اإلصالح المصرفى  وتطور مؤشرات كفایة رأس المال

  المتغیر التابع        المتغیر المستقل                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 یمكن تمثیل فرضیة الدراسة االولى بالمعادلة الریاضیة التالیة:

Y1 = a+b1 x1+b2 x2+b3 x3+b4 x4 +b5 x5+u  

  حیث أن:

Y1  یمثل المتغیر التابع الذي یقیس  مؤشرات كفایة رأس المال  =  

a .مقدار ثابت اإلنحدار   =  

)b1,b2,b3,b4,b5معامالت االنحدار =(  

X1فى 0ویاخذ القیمة ( المصرفى,) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق اإلندماج 1(القیم (االندماح المصرفى: متغیر صورى یاخذ  ل= یمث (

  السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)

X20ویاخذ القیمة ( المصرفى,) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق االستحواز 1(القیم (االستحواز المصرفى: متغیر صورى یاخذ  = یمثل (

  فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)

X30ویاخذ القیمة ( المصرفى,) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق االشراف 1(القیم (االشراف المصرفى: متغیر صورى یاخذ  = یمثل (

  فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)

X4فى 0ویاخذ القیمة ( المصرفیة,) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق التصفیة 1(القیم (التصفیة المصرفیة: متغیر صورى یاخذ  = یمثل (

  السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)

X5ویاخذ  المصرفى,) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق ابرامج اإلصالح 1(القیم اإلصالح المصرفى: متغیر صورى یاخذ  (برامج = یمثل

  ى لم یتم فیھا التطبیق)) فى السنوات الت0القیمة (

Uالمتغیر العشوائى =  

 االندماج المصرفى
 مؤشرات كفایة رأس المال

 تطور أداء الجھاز المصرفى ساسات االصالح المصرفى

 األبعاد األبعاد

 

 االستحواز المصرفى

 تصفیة المصارف

 برامج االصالح المصرفى
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وإلثبات ھذه الفرضیة استخدم الباحث تحلیل االنحدار المتعدد لتحدید العالقة السببیة بین المتغیر المستقل والذي یمثلھ إبعاد سیاسات 

  اإلصالح المصرفى والمتغیر التابع  ویمثلھ  ( مؤشرات كفایة رأس المال).

 

  تقدیر االنحدار للعالقة بین ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى ومؤشرات كفایة رأس المال ) نتائج4/3/22جدول (

  مستوى المعنویة  )Tاختبار ( )Bمعامالت االنحدار (  ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى

  اإلندماج المصرفى /1
0.4345 24.8182 0.003 

  االستحواز المصرفى /2
0.2745 2.9705 0.0115 

  المصرفىاالشراف  /3
0.368 2.5257 0.0162 

  التصفیة المصرفیة /4
-0.117 -2.4049 0.4791 

  برامج اإلصالح المصرفى/5
-0.023 -0.7077 0.8259 

   R(  0.57معامل االرتباط(

    R2(  0.33معامل التحدید (

  2019إعداد الباحث من نتائج  تحلیل الدراسة المیدانیة  المصدر : 

  

  ) مایلى:4/3/22(یتضح من الجدول رقم 

وجود ارتباط طردي بین ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى ومؤشرات كفایة رأس المال ویتضح ذلك من خالل قیمة معامل االرتباط  /1

)R) 0.57) حیث بلغت قیمة معامل االرتباط.(  

  أس المال وذلك على النحو التالي :تشیر معامالت االنحدار أن إبعاد سیاسات اإلصالح المصرفى على عالقة مع مؤشرات كفایة ر /1

) وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن برامج  اإلندماج المصرفى تؤثر 0.434* معامل انحدار متغیر برامج اإلندماج المصرفى بلغت قیمتھ (

  طردیا" فى مؤشرات كفایة  رس المال .

وجبة وھذا یعنى أن االستحواز المصرفى یؤثر طردیا" ) وھى قیمة م0.274* معامل انحدار متغیر االستحواز المصرفى بلغت قیمتھ (

  فى مؤشرات كفایة  رس المال.

) وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن االشراف المصرفىي طردیا" فى 0.368* معامل انحدار متغیر االشراف المصرفى بلغت قیمتھ (

  مؤشرات كفایة  رس المال.

) وھى قیمة سالبة وھذا یعنى أن برامج  التصفیة المصرفیة تؤثر سلبیا" 0.117-تھ (* معامل انحدار متغیر التصفیة المصرفیة بلغت قیم

  فى مؤشرات كفایة  رس المال

) وھى قیمة سالبة وھذا یعنى أن برامج  اإلصالح المصرفى تؤثر 0.023-* معامل انحدار متغیر برامج اإلصالح المصرفى بلغت قیمتھ (

  سلبیا" فى مؤشرات كفایة  رس المال.
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إلى وجود تأثیر للمتغیرات المستقلة  ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى(برامج اإلندماج  )4/3/22(. كما تشیر النتائج الواردة بالجدول 3

المصرفى , االستحواز المصرفى , االشراف االدارى , التصفیة المصرفیة , برامج اإلصالح المصرفى) على مؤشرات كفایة رأس المال 

). وھذه النتیجة تدل على أن متغیر (سیاسات اإلصالح المصرفى) یؤثر على تطور مؤشرات كفایة رأس 0.33تحدید (حیث بلغ معامل ال

  )%.67)%بینما المتغیرات األخرى تؤثر بنسبة (33المال بنسبة (

اإلندماج المصرفى , . كما یتضح من نتائج التحلیل وجود عالقة ذات  داللة معنویة بین كل من إبعاد سیاسات اإلصالح المصرفى (4

%) حیث بلغت قیم مستوى المعنویة لمعامالت 5) عند مستوى معنویة (tاالستحواز المصرفى , االشراف المصرفى) وفقا" الختبار (

) مما یعنى ذلك رفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل والذي یشیر إلى وجود عالقة ذات داللة 0.05االنحدار أقل من مستوى المعنویة (

ویة بین إبعاد سیاسات اإلصالح المصرفى( اإلندماج المصرفى , االستحواز المصرفى , االشراف المصرفى) ومؤشرات كفایة رأس معن

المال . بینما التوجد عالقة معنویة ذات داللة احصائیة بین كل ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى( التصفیة المصرفیة , برامج اإلصالح 

  )0.05رأس المال حیث بلغت قیم مستوى المعنویة أقل من ( المصرفى) ومؤشرات كفایة

ومما تقدم نستنتج  قبول فرضیة الدراسة األولى والتي نصت: (یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور 

المصرفى , االشراف المصرفى) مؤشرات كفایة رأس المال) لكل من ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى(اإلندماج المصرفى , االستحواز 

  بینما یتم رفض قبول وجود أثر لكل من (التصفیة المصرفیة , برامج اإلصالح المصرفى).

  

  وفیما یلى ملخص للفرضیة االولى:

  یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات كفایة رأس المال ، 

  االولى ) ملخص لنتائج الفرضیة3/23/ 4جدول (

  

  2019إعداد الباحث من نتائج  تحلیل الدراسة المیدانیة  المصدر : 

  

  الفرضیة الثانیة
  یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات جودة األصول

  

  

  

  نتیجة  الفروض الفرعیة للفرضیة االولى

 قبول  . یوجد أثر ذو داللة احصائیة لبرامج اإلندماج المصرفى فى تطور مؤشرات كفایة رأس المال./1

 قبول یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات االستحواز المصرفى فى تطور مؤشرات كفایة رأس المال/2

  قبول لسیاسات االشراف المصرفى فى تطور مؤشرات كفایة رأس المال یوجد أثر ذو داللة احصائیة /3

 رفض یوجد أثر ذو داللة احصائیة للتصفیة المصرفیة فى تطور مؤشرات كفایة رأس المال 

 رفض یوجد أثر ذو داللة احصائیة لبرامج اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات كفایة رأس المال /5
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  )4/3/26شكل رقم (

  ساسات اإلصالح المصرفى  وتطور مؤشرات جودة األصول

  المتغیر التابع         المتغیر المستقل                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 یمكن تمثیل فرضیة الدراسة الثانیة بالمعادلة الریاضیة التالیة:

Y2 = a+b1 x1+b2 x2+b3 x3+b4 x4 +b5 x5+u  

  حیث أن:

Y2  یمثل المتغیر التابع الذي یقیس مؤشرات جودة االصول  =  

a .مقدار ثابت اإلنحدار   =  

)b1,b2,b3,b4,b5 االنحدار)= معامالت  

X1)0) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق اإلندماج المصرفى , ویاخذ القیمة (1=  یمثل (االندماح المصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم (

  فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)

X2)االستحواز المصرفى , ویاخذ القیمة ) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق 1=  یمثل (االستحواز المصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم

  ) فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)0(

X3)0) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق االشراف المصرفى , ویاخذ القیمة (1=  یمثل (االشراف المصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم (

  فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)

X4فى 0) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق التصفیة المصرفیة , ویاخذ القیمة (1: متغیر صورى یاخذ القیم(=  یمثل (التصفیة المصرفیة (

  السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)

X5)فى السنوات التى تم فیھا تطبیق ابرامج اإلصالح المصرفى , 1=  یمثل ( برامج اإلصالح المصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم (

  ) فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)0ة (ویاخذ القیم

Uالمتغیر العشوائى =  

 االندماج المصرفى
 مؤشرات جودة األصول

 تطور أداء الجھاز المصرفى ساسات االصالح المصرفى

 األبعاد األبعاد

 

 االستحواز المصرفى

 االشراف المصرفى

 تصفیة المصارف

 االصالح المصرفىبرامج 
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وإلثبات ھذه الفرضیة استخدم الباحث تحلیل االنحدار المتعدد لتحدید العالقة السببیة بین المتغیر المستقل والذي یمثلھ إبعاد سیاسات 

  اإلصالح المصرفى و والمتغیر التابع  ویمثلھ  ( مؤشرات جودة األصول).

  

  ) نتائج تقدیر االنحدار للعالقة بین ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى ومؤشرات جودة األصول4/3/24دول رقم (ج

  مستوى المعنویة  )Tاختبار ( )Bمعامالت االنحدار (  ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى

  اإلندماج المصرفى /1
-0.026 -0.18875 0.8503 

  االستحواز المصرفى /2
0.060 0.33124 0.7405 

  االشراف المصرفى /3
0.145 1.57354 0.1156 

  التصفیة المصرفیة /4
0.1191 2.53603 0.0112 

  برامج اإلصالح المصرفى/5
0.259 6.21548 0.0000 

   R(  0.75معامل االرتباط(

    R2(  00.56معامل التحدید (

  2019إعداد الباحث من نتائج  تحلیل الدراسة المیدانیة  المصدر : 

  ) مایلى:4/3/22یتضح من الجدول رقم (

وجود ارتباط طردي قوى بین ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى ومؤشرات جودة األصول ویتضح ذلك من خالل قیمة معامل االرتباط  /1

)R) 0.75) حیث بلغت قیمة معامل االرتباط.(  

  ة مع مؤشرات جودة األصول وذلك على النحو التالي :تشیر معامالت االنحدار أن إبعاد سیاسات اإلصالح المصرفى على عالق /1

) وھى قیمة سالبة وھذا یعنى أن برامج  اإلندماج المصرفى تؤثر 0.026-* معامل انحدار متغیر برامج اإلندماج المصرفى بلغت قیمتھ (

  سلبیا" فى مؤشرات جودة األصول 

وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن االستحواز المصرفى یؤثر طردیا"  )0.060* معامل انحدار متغیر االستحواز المصرفى بلغت قیمتھ (

  فى مؤشرات جودة األصول.

) وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن االشراف المصرفىي طردیا" فى 0.145* معامل انحدار متغیر االشراف المصرفى بلغت قیمتھ (

  مؤشرات جودة األصول.

) وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن برامج  التصفیة المصرفیة تؤثر طردیا" 0.1191قیمتھ (* معامل انحدار متغیر التصفیة المصرفیة بلغت 

  فى مؤشرات جودة األصول.

) وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن برامج  اإلصالح المصرفى 0.259* معامل انحدار متغیر برامج اإلصالح المصرفى بلغت قیمتھ (

  تؤثر طردیا" فى مؤشرات جودة األصول.
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إلى وجود تأثیر للمتغیرات المستقلة  ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى(برامج اإلندماج  )4/3/24(ا تشیر النتائج الواردة بالجدول . كم3

المصرفى , االستحواز المصرفى , االشراف االدارى , التصفیة المصرفیة , برامج اإلصالح المصرفى) على مؤشرات جودة األصول 

). وھذه النتیجة تدل على أن متغیر (سیاسات اإلصالح المصرفى) یؤثر على تطور مؤشرات جودة 0.56حیث بلغ معامل التحدید (

  )%.44)%بینما المتغیرات األخرى تؤثر بنسبة (56األصول بنسبة (

صرفیة , . كما یتضح من نتائج التحلیل وجود عالقة ذات  داللة معنویة بین كل من إبعاد سیاسات اإلصالح المصرفى ( التصفیة الم4

%) حیث بلغت قیم مستوى المعنویة لمعامالت االنحدار أقل من 5) عند مستوى معنویة (tبرامج اإلصالح المصرفى) وفقا" الختبار (

)  مما یعنى ذلك رفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل والذي یشیر إلى وجود عالقة ذات داللة معنویة بین 0.05مستوى المعنویة (

صالح المصرفى( التصفیة المصرفیة , برامج اإلصالح المصرفى) ومؤشرات جودة االصول . بینما التوجد عالقة إبعاد سیاسات اإل

معنویة ذات داللة احصائیة بین كل ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى( اإلندماج المصرفى , االستحواز المصرفى , االشراف المصرفى) 

  )0.05معنویة أقل من (ومؤشرات جودة األصول حیث بلغت قیم مستوى ال

ومما تقدم نستنتج  قبول فرضیة الدراسة الثانیة والتي نصت: (یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور 

مؤشرات جودة األصول) لكل من ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى(التصفیة المصرفیة , برامج اإلصالح المصرفى) بینما یتم رفض 

  د أثر لكل من (اإلندماج المصرفى , االستحواز المصرفى , االشراف المصرفى).قبول وجو

  وفیم یلى ملخص للفرضیة  الثانیة

  یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات جودة األصول ، 

  

  ) ملخص لنتائج  الفرضیة الثانیة3/25/ 4جدول (

  

  2019إعداد الباحث من نتائج  تحلیل الدراسة المیدانیة  المصدر : 

  

  

  

  

  

  

  

  نتیجة  الفروض الفرعیة للفرضیة الثانیة

 رفض  لبرامج اإلندماج المصرفى فى تطور مؤشرات جودة األصول.. یوجد أثر ذو داللة احصائیة /1

 رفض یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات االستحواز المصرفى فى تطور مؤشرات جودة األصول المال /2

  رفض یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات االشراف المصرفى فى تطور مؤشرات جودة األصول /3

 قبول احصائیة للتصفیة المصرفیة فى تطور مؤشرات جودة األصولیوجد أثر ذو داللة  /4

 قبول یوجد أثر ذو داللة احصائیة لبرامج اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات جودة األصول /5
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  الفرضیة الثالثة
  یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات الربحیة

  )4/3/27شكل رقم (

  ساسات اإلصالح المصرفى  وتطور مؤشرات الربحیة

  المتغیر التابع     المتغیر المستقل                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 یمكن تمثیل فرضیة الدراسة الثالثة بالمعادلة الریاضیة التالیة:

Y3 = a+b1 x1+b2 x2+b3 x3+b4 x4 +b5 x5+u  

  حیث أن:

Y3  یمثل المتغیر التابع الذي یقیس مؤشرات الربحیة  =  

a .مقدار ثابت اإلنحدار   =  

)b1,b2,b3,b4,b5معامالت االنحدار =(  

X1)0المصرفى , ویاخذ القیمة () فى السنوات التى تم فیھا تطبیق اإلندماج 1=  یمثل (االندماح المصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم (

  فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)

X2)فى السنوات التى تم فیھا تطبیق االستحواز المصرفى , ویاخذ القیمة 1=  یمثل (االستحواز المصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم (

  ) فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)0(

X30) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق االشراف المصرفى , ویاخذ القیمة (1صورى یاخذ القیم( =  یمثل (االشراف المصرفى: متغیر (

  فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)

X4)فى 0) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق التصفیة المصرفیة , ویاخذ القیمة (1=  یمثل (التصفیة المصرفیة: متغیر صورى یاخذ القیم (

  ى لم یتم فیھا التطبیق)السنوات الت

 االندماج المصرفى

 مؤشرات الربحیة

 تطور أداء الجھاز المصرفى ساسات االصالح المصرفى

 األبعاد األبعاد

 

 االستحواز المصرفى

 االشراف المصرفى

 تصفیة المصارف

 برامج االصالح المصرفى
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X5)فى السنوات التى تم فیھا تطبیق ابرامج اإلصالح المصرفى , 1=  یمثل ( برامج اإلصالح المصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم (

  ) فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)0ویاخذ القیمة (

Uالمتغیر العشوائى =  

حدار المتعدد لتحدید العالقة السببیة بین المتغیر المستقل والذي یمثلھ إبعاد سیاسات وإلثبات ھذه الفرضیة استخدم الباحث تحلیل االن

  اإلصالح المصرفى و والمتغیر التابع  ویمثلھ  ( مؤشرات الربحیة).

  ) نتائج تقدیر االنحدار للعالقة بین ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى ومؤشرات الربحیة4/3/26جدول رقم (

  مستوى المعنویة  )Tاختبار ( )Bمعامالت االنحدار (  اإلصالح المصرفىابعاد سیاسات 

  اإلندماج المصرفى /1
1.575 -1.037 0.2993 

  االستحواز المصرفى /2
1.025 -2.354 0.0185 

  االشراف المصرفى /3
-1.430 -1.423 0.1546 

  التصفیة المصرفیة /4
0.596 0.6809 0.4959 

  برامج اإلصالح المصرفى/5
-0.490 -1.165 0.2437 

   R(  0.71معامل االرتباط(

    R2(  0.51معامل التحدید (

  2019إعداد الباحث من نتائج  تحلیل الدراسة المیدانیة  المصدر : 

  ) مایلى:4/3/26یتضح من الجدول رقم (

) حیث Rخالل قیمة معامل االرتباط (وجود ارتباط طردي بین ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى ومؤشرات الربحیة ویتضح ذلك من  /1

  بلغت قیمة معامل االرتباط ().

  :ت الربحیة وذلك على النحو التاليتشیر معامالت االنحدار أن إبعاد سیاسات اإلصالح المصرفى على عالقة مع مؤشرا /1

ى أن برامج  اإلندماج المصرفى تؤثر ) وھى قیمة موجبة وھذا یعن1.575* معامل انحدار متغیر برامج اإلندماج المصرفى بلغت قیمتھ (

  طردیا" فى مؤشرات الربحیة.

) وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن االستحواز المصرفى یؤثر طردیا" 1.025* معامل انحدار متغیر االستحواز المصرفى بلغت قیمتھ (

  فى مؤشرات الربحیة.

قیمة سالبة وھذا یعنى أن االشراف المصرفىي سلبیا" فى مؤشرات ) وھى 1.430-* معامل انحدار متغیر االشراف المصرفى بلغت قیمتھ (

  الربحیة.

) وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن برامج  التصفیة المصرفیة تؤثر طردیا" 0.596* معامل انحدار متغیر التصفیة المصرفیة بلغت قیمتھ (

  فى مؤشرات الربحیة.

) وھى قیمة سالبة وھذا یعنى أن برامج  اإلصالح المصرفى تؤثر 0.490-یمتھ (* معامل انحدار متغیر برامج اإلصالح المصرفى بلغت ق

  سلبیا" فى مؤشرات الربحیة.



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              49  

ISSN: 2706-6495 

إلى وجود تأثیر للمتغیرات المستقلة  ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى(برامج اإلندماج  )4/3/26(. كما تشیر النتائج الواردة بالجدول 3

ف االدارى , التصفیة المصرفیة , برامج اإلصالح المصرفى) على مؤشرات الربحیة حیث المصرفى , االستحواز المصرفى , االشرا

). وھذه النتیجة تدل على أن متغیر (سیاسات اإلصالح المصرفى) یؤثر على تطور مؤشرات الربحیة بنسبة 0.51بلغ معامل التحدید (

  )%.59)%بینما المتغیرات األخرى تؤثر بنسبة (51(

نتائج التحلیل وجود عالقة ذات  داللة معنویة بین كل من إبعاد سیاسات اإلصالح المصرفى ( االستحواز المصرفى) . كما یتضح من 4

%) حیث بلغت قیم مستوى المعنویة لمعامالت االنحدار أقل من مستوى 5) عند مستوى معنویة (tومؤشرات الربحیة وفقا" الختبار (

العدم وقبول الفرض البدیل والذي یشیر إلى وجود عالقة ذات داللة معنویة بین إبعاد )  مما یعنى ذلك رفض فرض 0.05المعنویة (

سیاسات اإلصالح المصرفى( االستحواز) ومؤشرات الربحیة . بینما التوجد عالقة معنویة ذات داللة احصائیة بین كل ابعاد سیاسات 

المصرفیة , برامج اإلصالح المصرفى) ومؤشرات الربحیة اإلصالح المصرفى( اإلندماج المصرفى , االشراف المصرفى, التصفیة 

  )0.05حیث بلغت قیم مستوى المعنویة أقل من (

ومما تقدم نستنتج  قبول فرضیة الدراسة الثالثة والتي نصت: (یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور 

فى( االستحواز المصرفى) بینما یتم رفض قبول وجود أثر لكل من (اإلندماج مؤشرات الربحیة) لكل من ابعاد سیاسات اإلصالح المصر

  المصرفى , االشراف المصرفى, التصفیة المصرفیة , برامج اإلصالح المصرفى).

  وفیما یلى ملخص للفرضیة  الثالثة: 

  یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات الربحیة ، 

  ) ملخص لنتائج  الفرضیة الثالثة3/27/ 4جدول (

  2019إعداد الباحث من نتائج  تحلیل الدراسة المیدانیة  المصدر : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتیجة  الفرعیة للفرضیة الثالثةالفروض 

 رفض  . یوجد أثر ذو داللة احصائیة لبرامج اإلندماج المصرفى فى تطور مؤشرات الربحیة./1

 قبول یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات االستحواز المصرفى فى تطور مؤشرات الربحیة /2

  رفض تطور مؤشرات الربحیةیوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات االشراف المصرفى فى  /3

 رفض یوجد أثر ذو داللة احصائیة للتصفیة المصرفیة فى تطور مؤشرات الربحیة /4

 رفض یوجد أثر ذو داللة احصائیة لبرامج اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات الربحیة /5
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  الفرضیة الرابعة:
  یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات السیولة

  )4/3/28شكل رقم (

  ساسات اإلصالح المصرفى  وتطور مؤشرات السیولة

  المتغیر التابع  المتغیر المستقل                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 یمكن تمثیل فرضیة الدراسة الرابعة بالمعادلة الریاضیة التالیة:

Y4 = a+b1 x1+b2 x2+b3 x3+b4 x4 +b5 x5+u  

  حیث أن:

Y4  یمثل المتغیر التابع الذي یقیس مؤشرات السیولة  =  

a .مقدار ثابت اإلنحدار   =  

)b1,b2,b3,b4,b5معامالت االنحدار =(  

X10) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق اإلندماج المصرفى , ویاخذ القیمة (1مصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم(=  یمثل (االندماح ال (

  فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)

X2)فى السنوات التى تم فیھا تطبیق االستحواز المصرفى , ویاخذ القیمة 1=  یمثل (االستحواز المصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم (

  فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق) )0(

X3)0) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق االشراف المصرفى , ویاخذ القیمة (1=  یمثل (االشراف المصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم (

  فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)

X4)فى 0ت التى تم فیھا تطبیق التصفیة المصرفیة , ویاخذ القیمة () فى السنوا1=  یمثل (التصفیة المصرفیة: متغیر صورى یاخذ القیم (

  السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)

X5)فى السنوات التى تم فیھا تطبیق ابرامج اإلصالح المصرفى , 1=  یمثل ( برامج اإلصالح المصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم (

  تطبیق)) فى السنوات التى لم یتم فیھا ال0ویاخذ القیمة (

  االندماج المصرفى

 مؤشرات السیولة

 

 تطور أداء الجھاز المصرفى ساسات االصالح المصرفى

 األبعاد
 األبعاد

 

 االستحواز المصرفى

 االشراف المصرفى

 تصفیة المصارف

 برامج االصالح المصرفى
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Uالمتغیر العشوائى =  

وإلثبات ھذه الفرضیة استخدم الباحث تحلیل االنحدار المتعدد لتحدید العالقة السببیة بین المتغیر المستقل والذي یمثلھ إبعاد سیاسات 

  اإلصالح المصرفى و والمتغیر التابع  ویمثلھ  ( مؤشرات السیولة).

  للعالقة بین ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى ومؤشرات السیولة) نتائج تقدیر االنحدار 4/3/28جدول رقم (

  مستوى المعنویة  )Tاختبار ( )Bمعامالت االنحدار (  ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى

  اإلندماج المصرفى /1
0.264 2.364 0.018 

  االستحواز المصرفى /2
-0.230 -2.737 0.0062 

  االشراف المصرفى /3
0.023 0.2521 0.8009 

  التصفیة المصرفیة /4
0.1128 0.8742 0.382 

  برامج اإلصالح المصرفى/5
0.117 3.852 0.0001 

   R(  0.50معامل االرتباط(

    R2(  0.25معامل التحدید (

  2019إعداد الباحث من نتائج  تحلیل الدراسة المیدانیة  المصدر : 

  

  ) مایلى:4/3/28یتضح من الجدول رقم (

) حیث Rبین ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى ومؤشرات السیولة ویتضح ذلك من خالل قیمة معامل االرتباط (وجود ارتباط طردي  /1

  ).0.50بلغت قیمة معامل االرتباط (

  تشیر معامالت االنحدار أن إبعاد سیاسات اإلصالح المصرفى على عالقة مع مؤشرات السیولة وذلك على النحو التالي : /1

) وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن برامج  اإلندماج المصرفى تؤثر 0.264ر برامج اإلندماج المصرفى بلغت قیمتھ (* معامل انحدار متغی

  طردیا" فى مؤشرات السیولة.

) وھى قیمة سالبة وھذا یعنى أن االستحواز المصرفى یؤثر سلبیا" فى 0.230-* معامل انحدار متغیر االستحواز المصرفى بلغت قیمتھ (

  سیولة.مؤشرات ال

) وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن االشراف المصرفىي طردیا" فى 0.023* معامل انحدار متغیر االشراف المصرفى بلغت قیمتھ (

  مؤشرات السیولة.

) وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن برامج  التصفیة المصرفیة تؤثر طردیا" 0.1128* معامل انحدار متغیر التصفیة المصرفیة بلغت قیمتھ (

  فى مؤشرات السیولة.

) وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن برامج  اإلصالح المصرفى 0.117* معامل انحدار متغیر برامج اإلصالح المصرفى بلغت قیمتھ (

  تؤثر طردیا" فى مؤشرات السیولة.



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              52  

ISSN: 2706-6495 

(برامج اإلندماج المصرفى إلصالح سیاسات ا المستقلة ابعادإلى وجود تأثیر للمتغیرات  )4/3/28(. كما تشیر النتائج الواردة بالجدول 3

المصرفى , االستحواز المصرفى , االشراف االدارى , التصفیة المصرفیة , برامج اإلصالح المصرفى) على مؤشرات السیولة حیث بلغ 

سبة ). وھذه النتیجة تدل على أن متغیر (سیاسات اإلصالح المصرفى) یؤثر على تطور مؤشرات السیولة بن0.25معامل التحدید (

  )%.75)%بینما المتغیرات األخرى تؤثر بنسبة (25(

. كما یتضح من نتائج التحلیل وجود عالقة ذات  داللة معنویة بین كل من إبعاد سیاسات اإلصالح المصرفى ( اإلندماج المصرفى, 4

غت قیم مستوى المعنویة %) حیث بل5) عند مستوى معنویة (tاالستحواز المصرفى , برامج اإلصالح المصرفى) وفقا" الختبار (

) مما یعنى ذلك رفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل والذي یشیر إلى وجود عالقة 0.05لمعامالت االنحدار أقل من مستوى المعنویة (

ذات داللة معنویة بین إبعاد سیاسات اإلصالح المصرفى(اإلندماج المصرفى, االستحواز المصرفى , برامج اإلصالح المصرفى) 

رات السیولة. بینما التوجد عالقة معنویة ذات داللة احصائیة بین كل ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى(االشراف المصرفى , ومؤش

  )0.05التصفیة المصرفیة) ومؤشرات السیولة حیث بلغت قیم مستوى المعنویة أقل من (

اللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور ومما تقدم نستنتج  قبول فرضیة الدراسة الربعة والتي نصت: (یوجد أثر ذو د

مؤشرات السیولة) لكل من ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى(اإلندماج المصرفى, االستحواز المصرفى , برامج اإلصالح المصرفى) 

  بینما یتم رفض قبول وجود أثر لكل من (االشراف المصرفى , التصفیة المصرفیة).

  

  یلى ملخص للفرضیة الربعة اوفیم

  یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات السیولة

  ) ملخص لنتائج  الفرضیة الرابعة3/29/ 4جدول (

  2019إعداد الباحث من نتائج  تحلیل الدراسة المیدانیة  المصدر : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتیجة  الفروض الفرعیة للفرضیة الرابعة

 قبول  . یوجد أثر ذو داللة احصائیة لبرامج اإلندماج المصرفى فى تطور مؤشرات السیولة./1

 قبول االستحواز المصرفى فى تطور مؤشرات السیولة یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات /2

  رفض یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات االشراف المصرفى فى تطور مؤشرات السیولة /3

 رفض یوجد أثر ذو داللة احصائیة للتصفیة المصرفیة فى تطور مؤشرات السیولة /4

 قبول ى تطور مؤشرات السیولةیوجد أثر ذو داللة احصائیة لبرامج اإلصالح المصرفى ف /5
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  الفرضیة الخامسة:
  یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات الحصة السوقیة

  )4/3/29شكل رقم (

  ساسات اإلصالح المصرفى  وتطور مؤشرات الحصة المصرفیة 

  

  المتغیر التابع      المتغیر المستقل                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 یمكن تمثیل فرضیة الدراسة الخامسة بالمعادلة الریاضیة التالیة:

Y5 = a+b1 x1+b2 x2+b3 x3+b4 x4 +b5 x5+u  

  حیث أن:

Y5  یمثل المتغیر التابع الذي یقیس مؤشرات الحصة السوقیة  =  

a .مقدار ثابت اإلنحدار   =  

)b1,b2,b3,b4,b5معامالت االنحدار =(  

X1)0) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق اإلندماج المصرفى , ویاخذ القیمة (1=  یمثل (االندماح المصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم (

  یتم فیھا التطبیق)فى السنوات التى لم 

X2)فى السنوات التى تم فیھا تطبیق االستحواز المصرفى , ویاخذ القیمة 1=  یمثل (االستحواز المصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم (

  ) فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)0(

X3)0بیق االشراف المصرفى , ویاخذ القیمة () فى السنوات التى تم فیھا تط1=  یمثل (االشراف المصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم (

  فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)

X4)فى 0) فى السنوات التى تم فیھا تطبیق التصفیة المصرفیة , ویاخذ القیمة (1=  یمثل (التصفیة المصرفیة: متغیر صورى یاخذ القیم (

  السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)

 االندماج المصرفى
 مؤشرات الحصة السوقیة

 تطور أداء الجھاز المصرفى ساسات االصالح المصرفى

 األبعاد
 األبعاد

 

 االستحواز المصرفى

 االشراف المصرفى

 تصفیة المصارف

 برامج االصالح المصرفى

 االندماج المصرفى
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X5فى السنوات التى تم فیھا تطبیق ابرامج اإلصالح المصرفى , 1ح المصرفى: متغیر صورى یاخذ القیم(=  یمثل ( برامج اإلصال (

  ) فى السنوات التى لم یتم فیھا التطبیق)0ویاخذ القیمة (

Uالمتغیر العشوائى =  

ر المستقل والذي یمثلھ إبعاد سیاسات وإلثبات ھذه الفرضیة استخدم الباحث تحلیل االنحدار المتعدد لتحدید العالقة السببیة بین المتغی

  اإلصالح المصرفى و والمتغیر التابع  ویمثلھ  ( مؤشرات االحصة السوقیة).

  ) نتائج تقدیر االنحدار للعالقة بین ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى ومؤشرات الحصة السوقیة4/3/30جدول رقم (

  مستوى المعنویة  )Tاختبار ( )Bمعامالت االنحدار (  ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى

  اإلندماج المصرفى /1
3.381 2.505 0.0276 

  االستحواز المصرفى /2
-0.370 -0.239 0.815 

  االشراف المصرفى /3
2.766 2.136 0.0439 

  التصفیة المصرفیة /4
0.379 0.2799 0.7843 

  برامج اإلصالح المصرفى/5
1.380 1.1656 0.2664 

   R(  0.73معامل االرتباط(

    R2(  0.54معامل التحدید (

  2019إعداد الباحث من نتائج  تحلیل الدراسة المیدانیة  المصدر : 

  ) مایلى:4/3/28یتضح من الجدول رقم (

وجود ارتباط طردي بین ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى ومؤشرات الحصة السوقیة ویتضح ذلك من خالل قیمة معامل االرتباط  /1

)R 0.73قیمة معامل االرتباط () حیث بلغت.(  

  تشیر معامالت االنحدار أن إبعاد سیاسات اإلصالح المصرفى على عالقة مع مؤشرات الحصة السوقیة وذلك على النحو التالي : /1

ى تؤثر ) وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن برامج  اإلندماج المصرف3.381* معامل انحدار متغیر برامج اإلندماج المصرفى بلغت قیمتھ (

  طردیا" فى مؤشرات الحصة السوقیة.

) وھى قیمة سالبة وھذا یعنى أن االستحواز المصرفى یؤثر سلبیا" فى 0.370-* معامل انحدار متغیر االستحواز المصرفى بلغت قیمتھ (

  مؤشرات الحصة السوقیة.

یعنى أن االشراف المصرفىي طردیا" فى  ) وھى قیمة موجبة وھذا2.766* معامل انحدار متغیر االشراف المصرفى بلغت قیمتھ (

  مؤشرات الحصة السوقیة.

) وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن برامج  التصفیة المصرفیة تؤثر طردیا" 0.379* معامل انحدار متغیر التصفیة المصرفیة بلغت قیمتھ (

  فى مؤشرات الحصة السوقیة.

) وھى قیمة موجبة وھذا یعنى أن برامج  اإلصالح المصرفى 1.380ھ (* معامل انحدار متغیر برامج اإلصالح المصرفى بلغت قیمت

  تؤثر طردیا" فى مؤشرات الحصة السوقیة.
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إلى وجود تأثیر للمتغیرات المستقلة  ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى(برامج اإلندماج  )4/3/30(. كما تشیر النتائج الواردة بالجدول 3

راف االدارى , التصفیة المصرفیة , برامج اإلصالح المصرفى) على مؤشرات الحصة السوقیة المصرفى , االستحواز المصرفى , االش

). وھذه النتیجة تدل على أن متغیر (سیاسات اإلصالح المصرفى) یؤثر على تطور مؤشرات الحصة 0.54حیث بلغ معامل التحدید (

  )%.46)%بینما المتغیرات األخرى تؤثر بنسبة (54السوقیة بنسبة (

كما یتضح من نتائج التحلیل وجود عالقة ذات  داللة معنویة بین كل من إبعاد سیاسات اإلصالح المصرفى ( اإلندماج المصرفى . 4

%) حیث بلغت قیم مستوى المعنویة لمعامالت االنحدار أقل من مستوى 5) عند مستوى معنویة (t,االشراف المصرفى) وفقا" الختبار (

ذلك رفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل والذي یشیر إلى وجود عالقة ذات داللة معنویة بین إبعاد )  مما یعنى 0.05المعنویة (

سیاسات اإلصالح المصرفى(اإلندماج المصرفى ,االشراف المصرفى) ومؤشرات الحصة السوقیة. بینما التوجد عالقة معنویة ذات داللة 

تحواز المصرفى , التصفیة المصرفیة , برامج اإلصالح المصرفى) ومؤشرات احصائیة بین كل ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى( االس

  )0.05الحصة السوقیة حیث بلغت قیم مستوى المعنویة أقل من (

ومما تقدم نستنتج  قبول فرضیة الدراسة الخامسة والتي نصت: (یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور 

ة) لكل من ابعاد سیاسات اإلصالح المصرفى(اإلندماج المصرفى ,االشراف المصرفى) بینما یتم رفض قبول مؤشرات الحصة السوقی

  وجود أثر لكل من (االستحواز المصرفى , التصفیة المصرفیة , برامج اإلصالح المصرفى).

  وفیم یلى ملخص للفرضیة الخامسة

  تطور مؤشرات الحصة السوقیةیوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى 

  ملخص لنتائج  الفرضیة الخامسة) 3/31/ 4جدول (

  2019إعداد الباحث من نتائج  تحلیل الدراسة المیدانیة المصدر : 

  النتائج والتوصیات :

  أوالً : النتائج 
توصلت الدراسة من خالل تحلیل البیانات ونتائج التحلیل اإلحصائي الوصفي وتحلیل اإلتجاه ، وكذلك إختبار فرضیات الدراسة الى العدید 

  النتائج ، وفیما یلي اھم ھذه النتائج:من 

أثبتت الدراسة بعد تحلیل البیانات أن ھنالك اثر واضح لسیاسات اإلصالح المصرفي التي تم إستخدامھا في عملیة اإلصالح للجھاز  -1

المستقل التي إستخدمت المصرفي السوداني خالل مراحل عملیة إعادة ھیكلة وإصالح الجھاز المصرفي  بكافة األبعاد الخاصة بالمتغیر 

في إثبات صحة فرضیة الدراسة الرئیسیة و ھي یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور أداء الجھاز المصرفى 

 السودانى .

 

  نتیجة  الفروض الفرعیة للفرضیة الخامسة

 قبول  . یوجد أثر ذو داللة احصائیة لبرامج اإلندماج المصرفى فى تطور مؤشرات الحصة السوقیة./1

 رفض یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات االستحواز المصرفى فى تطور مؤشرات الحصة السوقیة

  قبول داللة احصائیة لسیاسات االشراف المصرفى فى تطور مؤشرات الحصة السوقیة یوجد أثر ذو /3

 رفض یوجد أثر ذو داللة احصائیة للتصفیة المصرفیة فى تطور مؤشرات الحصة السوقیة 

 رفض یوجد أثر ذو داللة احصائیة لبرامج اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات الحصة السوقیة /5
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  أظھرت الدراسة أنھ یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات كفایة رأس المال. -2

  من الدراسة وجود أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات جودة األصول. إتضح -3

  أثبتت  الدراسة أنھ یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات الربحیة. -4

  ؤشرات السیولة.أظھرت الدراسة وجود أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور م -5

  إتضح من الدراسة أنھ یوجد أثر ذو داللة احصائیة لسیاسات اإلصالح المصرفى فى تطور مؤشرات -6

 أظھرت الدراسة أن ھنالك أثر لسیاسات اإلندماج المصرفى في تطور أداء مؤشرات كفایة رأس المال للجھاز المصرفي  . -7

 تطور أداء مؤشرات كفایة رأس المال  للجھاز المصرفي  .أتضح أن ھنالك أثر  لسیاسات اإلستحواذ المصرفي في  -8

 أتضح أن ھنالك أثر  لسیاسات اإلشراف اإلداري في تطور أداء مؤشرات كفایة رأس المال  للجھاز المصرفي  . -9

مؤشرات أظھرت الدرسة  أنھ ال یوجد أثر كبیر لكل من سیاسات  التصفیة المصرفیة ، برامج اإلصالح المصرفى على تطور أداء   -10

 كفایة راس المال .

أظھرت الدراسة أن ھنالك أثر لسیاسات التصفیة المصرفیة و برامج اإلصالح المصرفي في تطور أداء مؤشرات جودة األصول  -11

 للجھاز المصرفي خالل الفترة.

مصرفي  في تطور أداء أتضح من خالل الدراسة أنھ ال یوجد  أثر لسیاسات اإلندماج المصرفي و اإلستحواذ المصرفي  واإلشراف ال -12

 مؤشرات جودة األصول للجھاز المصرفي.

أظھرت نتائج الدراسة أن ھنالك أثر واضح لسیاسات اإلستحواذ المصرفي في تطور أداء مؤشرات الربحیة للجھاز المصرفي خالل  -13

 الفترة  .

والتصفیة المصرفیة وبرامج اإلصالح   أتضح من خالل الدراسة أنھ ال یوجد  أثر لسیاسات اإلندماج المصرفي واإلشراف المصرفي -14

 في تطور أداء مؤشرات الربحیة للجھاز المصرفي  .

أظھرت الدراسة أنھ یوجد أثر واضح لسیاسات اإلصالح المصرفى المتمثلة في اإلندماج المصرفى ، االستحواز المصرفى ، برامج  -15

 اإلصالح المصرفى فى تطور أداء مؤشرات السیولة للجھاز المصرفي .

تضح من خالل الدراسة أنھ ال یوجد أثر لسیاسات سیاسات االشراف المصرفى ، التصفیة المصرفیة في تطور أداء مؤشرات السیولة أ -16

 للجھاز المصرفي  .

من نتائج الدراسة أیضا أنھ یوجد أثر لسیاسات اإلندماج المصرفى ، االشراف المصرفى فى تطور أداء مؤشرات الحصة السوقیة  -17

 في .للجھاز المصر

أظھرت نتائج الدراسة أنھ ال یوجد أثر كبیر لكل من سیاسات االستحواز المصرفى ، التصفیة المصرفیة ، برامج اإلصالح المصرفى  -18

  في تطور أدء مؤشرات الحصة المصرفیة للجھاز المصرفي .

  ثانیا: التوصیات :

العمل على زیادة إستخدام سیاسة اإلندماج المصرفي كحل لمشاكل الجھاز المصرفي التي تتعلق بزیادة كفایة راس المال بالنسبة   -1

 للجھاز المصرفي .

تحسین جودة أصول الجھاز المصرفي عبر إستخدام سیاسات اإلصالح المصرفي المتمثلة في برامج اإلصالح المصرفي سواء على   -2

 ي أو المؤسسات العاملة فیھ ، كل على حدا.الجھاز المصرف



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              57  

ISSN: 2706-6495 

وضع معاییر محددة لتحدید نوع السیاسات اإلصالحیة التي من المفترض تطبیقھا على الجھاز المصرفي ، وذلك حسب اوجھ القصور   -3

 والمشاكل التي یعاني منھا الجھاز المصرفي .

مع الجھات اإلشرافیة حتى یسھل متابعة وتقییم إجراءات تنفیذ  تكوین فرق من الخبراء لتنفیذ سیاسات اإلصالح المصرفي بالتنسیق  -4

 اإلصالح المصرفي .

عدم اللجوء الى سیاسة التصفیة المصرفیة كحل لمعالجة مشاكل الجھاز المصرفي التي تتعلق بكفایة رأس المال ، وذلك لآلثار السالبة   -5

 التي تحدثھا عملیات التصفیة على سمعة الجھاز المصرفي .

الدراسة بانھ لتحسین جودة أصول الجھاز المصرفي من خالل سیاسات اإلصالح المصرفي ، یجب اللجوء الى إستخدام سیاسة توصي  -6

 التصفیة المصرفیة وكذلك سیاسة برامج اإلصالح سواء على جھاز المصرفي كلھ أو على المؤسسات العاملة فیھ.

  توصیات عامة :
لمصرفي العمل على إصدار تشریعات متخصصة تؤطر إلجراءات وسیاسات اإلصالح یجب على الجھات اإلشرافیة على الجھاز ا -1

 المصرفي بصورة محددة .

بناء القدرات في مجال اإلصالح المصرفي وخلق خبراء متخصصین في تنفیذ عملیات اإلصالح المصرفي الشامل او الجزئي، وذلك   -2

 النتائج المرجوة لتطویر أداء الجھاز المصرفي . تسھیال لعملیة تطبیق وتنفیذ اإلصالح المصرفي والحصول على

تحدید آلیات و أدوات جمع المعلومات وطبیعتھا ، الخاصة بكل سیاسة من سیاسات اإلصالح المصرفي المذكورة في الدراسة ، مثل  -3

 المعلومات الخاصة باإلندماج المصرفي ، المعلومات الخاصة باإلشراف المصرفي ... وغیرھا .

ول زمنیة لعملیة اإلصالح المصرفي تتوافق مع الخطط واإلجراءات واألھداف المرجوة من عملیة اإلصالح وضع أطر وجدا -4

  المصرفي .
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 صلخالم
لوب ترھیب ، مما یدل على  لوب لین ولطف إلى أس ورة االنعام من أس الیب التي عمدت إلیھا س تناول البحث األس

الیب  ورة كل أس حیح العقیدة ، وإقامة الحجة على الناس  وقد جربت الس الیب للدعوة إلى توحید هللا ، وتص تخدام كل األس اس

یدنا إب ة وحكت رحلة س لوب القص ر دعوة الخطاب فذھبت إلى أس ل إلى هللا الخالق ، ولم تقتص راھیم مع الكواكب حتى وص

لوب للدعوة إلى  نت حرباً كالمیة على المجادلین الُمْلحدین وقارعتھم الُحّجة بالُحّجة كأقوى أس الخطاب العقدي على ذلك بل ش

  وحدانیة هللا وعبادتھ. 

یات ھي في مجملھا أن العقیدة الس المة في الدنیا واآلخرة ، وأن واختتم ھذا البحث بنتائج وتوص لیمة ھي طریق الس

الدعوة إلى تصحیح العقیدة قائم ال ینتھي إلى أن تقوم الساعة ، وعلى الدُّعاة القیام بواجبھم واستخدام كل اسالیب الدعوة حیال من 

ورة حظیت بخ ورة األنعام س حیح األمر ، وأن س دت عقائدھم لتص الم ، والذین فس لھم دعوة اإلس ائص تجعلھا جدیرة لم تص ص

  بالمدارسة في معانیھا واستنباط نفائس ما فیھا لتعم الفائدة. 

  

  اسالیب الخطاب, سورة األنعام : الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

The research investigates the methods of Surat Al-Anam that intended from a. soft and gentle 

style to a method of intimidation, which indicates the use of all a methods to call for the 

monotheism of Allah, correcting the doctrine, and establishing argument on people. The Surah 

has tried all the methods of discourse with the telling story style of Abraham's journey, with the 

planets until he reached faith in the Creator. The call of the dogmatic speech was not confined to 

that, but it launched a verbal war on the atheists, with an argumentative style 

This research concluded with results and recommendations of entirely sound doctrine. So 

that to follow the path of safety in this world and hereafter, and the preachers must pay an 

attention by using effective methods of an advocacy, to convince none believers to embrace 

Islam, as well as to mend those with corrupted beliefs, therefore. Surat Al-Anam is a surah which 

has characteristics. Thus, makes it worthy to study its meanings and to devise precious things in 

it for the benefit to prevail 

Keywords: Styles of discourse, Surat Al-Anam 
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  المقدمة

سلّ  م على سیدنا محمد وعلى الحمد  نستعیذُه ونستغفُره ونحمدُهُ على نعمة الھدایة والّرشاد والتّوحید بھ ونًصلّي ونُ

اس بیل إلى االھتداء بھدي القرآن إال بالتعرف على معانیھ ، والعقیدة ھي الركیزة األس حبھ ، وال س یة في الفطرة آلھ وص

لیمة ، وھي  ك ،الس يء إیماناً ال یْرقى إلیھ ش بھُ وال تؤثر فی الجانب النظري الذي یطلب ، اإلیمان بھ أوالً ، وقبل كل ش ھ شُ

ل لي هللا علیھ وس حة على تقدیرھا ، وھي أول ما دعا إلیھ الرسول ص وص الواض افر النص م  وطلب ومن طبیعة العقیدة تض

ول ونبي جاء من قبل هللا تعامن الناس اإلیمان بھ في المرحلة األولى من مراحل ا لى، ونرى من لدعوة ، وھي دعوة كل رس

ل هللا تعالى إلی نام ، إال أرس ركوا وعبدوا األص ور وآیات القرآن الكریم أنھ ما من أمة أو قوم أش لھ ، فكانوا خالل س ھم رس

موات واألرض والنظر ف ون على الناس عقیدة التوحید ، فتلفت أنظارھم إلى ملكوت الس تیْعرض ھم وقد اس طاعوا أن ي أنفس

  ینقلوا الناس من الوثنیة إلى عقیدة التوحید.

ان قلبھُ ،  مع  والفطرة ، یعقدُ علیھا اإلنس لّمة بالعقل ، والس ایا الحق البدیھیة المس والعقیدة ھي مجموعة من قض

یكون أبداً. وذلك كاعتقاد اإلنسان ویثني علیھا صدره جزماً بصحتھا ، قاطعاً بوجودھا وثبوتھا ، ال یري خالفھا أنھ یصح أو 

طراري ،  بھ االختیاري وعلمھ غیر االض بوجود خالقھ وعلمھ بھ ، وقدرتھ علیھ ، ولقائھ بھ بعد موتھ ومجازاتھ إیاه على كس

سھ ، وتكُمُل بھا أخالقھ ، سلھ ، طاعة تزكو بھا نف  وكاعتقاده بوجوب طاعتھ فیما بلغھ من أوامره ونواھیھ من طریق كتبھ ور

واه ، ال  وكاعتقاده بغنى ربھ تعالى عنھ ، افتقاره ھو إلیھ. فھو مواله الذي ال مولى لھ غیره  ومعبوده الذي ال معبود لھ س

  .)1(یري ربوبیة غیره ، وال یعتقد ألوھیة سواه

ضرورة من ضرورات  حیاتھ كما أن حاجة اإلنسان للعقیدة ضرورة ، وأنھ في حاجة إلى اإلیمان والدین الذي ھو 

داق ذلك قولھ تعالى: { إِنَّا  یة لذا لم تخُل أمھ ُوجدت على وجھ األرض منذ األزل من عقیدة ودین ، ومص ، من حاجیاتھ النفس

ٍة إِالَّ خَال فِیَھا نَِذیٌر{ ْن أُمَّ ِشیراً َونَِذیراً َوإِن ّمِ َسْلنَاَك بِاْلَحّقِ بَ شعر بضعفھ وحاجتھ )2(})24أَْر سان بفطرتھ ی إلى رب في . واإلن

لیمة ، وقد  ألة الرب الحق واإللھ الواحد والعقیدة الس إعانتھ وتوفیقھ ، لذا وھو یطلب التعرف إلى ربھ لیعبده. وتأتي ھنا مس

لھ هللا إلى قومھ  ول إال وأرس لیمة ، فما من رس بیل وإلى العقیدة الس واء الس دھم إلى س تولى هللا تعالى أمر عباده بأن یرش

سورة األنعام من القرآن المكي الذي ركز على مسألة العقیدة السلیمة  لیرشدھم إلى عبادة هللا الحق وإلى سواء السبیل ، وتُعدّ 

وتوحید هللا وإفراده بالعبودیة واأللوھیة ، كما تمیزت سورة األنعام بخصائص أكسبتھا عظمة وھیبھ  فھي دون سور القرآن 

بعون الف ملك نز یعھا س ، وقد ظلت معاني التوحید تالزم كل آیة في  )3(لوا بھا لیالً لھم زجلنزلت جملة واحدة بمكة وش

  السورة، فتجد اآلیة الواحدة یتفرع منھا أكثر من موضوع،  إالَ أنھا تصّب في ماعون العقیدة السلیمة.

لداللة إلى یھ بافصلت في ذلك  ثم أجملت ، ولم تترك جانباً من جوانب الحیاة، أو آیة من آیات الكون إال وأشارت إل

  رین.توحید هللا وعبادتھ، عبادة على وجھھا الذي یُحبّھ ربنا ویرضاه ویكتب لنا النجاح والفالح وسعادة الدُا

                                                        
 .14م.ص 1995 1ط –بیروت  –دار الفكر  –عقیدة المؤمن  –أبو بكر جابر الجزائري ) 1(
 ".24اآلیة: " –سورة فاطر ) 2(
 .382ص  – 2ج  –تفسیر القرطبي  ) 3(



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              63  

ISSN: 2706-6495 

 موضوع البحث:

ورة األنعام باعتبارھا من القرآن المكي الذي دأ الیب الخطاب من خالل س ألة اس ب علي یُعنى ھذا البحث بمس

  تصحیح العقیدة، ومحاربة الشرك والعقائد غیر السلیمة .مخاطبة اھل الكفر بأسالیب مختلفة ل

  أھداف البحث:

ورة األنعام، لما تحتویھ وتتفرد  بھ ع الیب الخطاب العقدي في س ائر یھدف ھذا البحث إلى التعرف على اس ن س

ور القرآن الكریم ، فقد ورد في األثر أنھا نزلت جملة واحدة، وتحفھا أآلف المالئكة لھم ھزیج ، فھ حفاوة المالئكیة ذه الس

  جدیرة بالبحث في أعماق ھذه السورة السیما وأن السمة العامة لھا ھي العقیدة وتوحید هللا تعالي.

  ومن األھداف توضیح أھمیة العقیدة السلیمة في حیاة األمم وما یترتب علیھا من سعادة الدارین.

 جھنم. دوا هللا ویعبدوه خاصة وھم یعرضون فيعكس صورة الذین جافوا العقیدة السلیمة من المشركین ولم یوح 

 والعصور. حتّمیة الدعوة إلي توحید هللا وإفراده بالعبودیة باتباع كافة اسالیب الخطاب وعلى مختلف األزمان 

 أھمیة البحث وأسباب اختیار الموضوع:

  ا واآلخرة.بھا في الدنی تأتي أھمیة الموضوع من خالل تناولھ لقضیة العقیدة السلیمة التي ال یستقیم أمر إال

دة والش یة التوحید ومحاربة العقیدة الفاس ورة األنعام نموذج لھ ، یطرق على قض رك بقدر ظل القرآن المكي وس

  یبین مدى أھمیة التوحید في حیاة األمم سلفاً وخلفاً بتوحید هللا وإزالة مظاھر الشرك.

م عند نزولھا جملة واحدة وأن آیة واحدة فقط منھا حفتھا ھذا باإلضافة إلى الخصائص التي تمیزت بھا سورة األنعا

  .)1(اثنتا عشر ألف من المالئكة كما في اآلیة { وعنده مفاتیح الغیب ال یعلمھا إال ھو}

ة ھذا باإلضاف حظیت سورة األنعام بالعدید من الموضوعات ذات الصبغة التوحیدیة الرامیة إلي توحید هللا وعبادتھ.

رب األمثال واإلى المنھج المتع الیب مختلفة قبل ض حیح العقیدة والدعوة إلى الوحدانیة بأس لتنوع الخطابي دد في تناول تص

افة إلى ما جاء فاتھ الدالة على قوتھ وجبروتھ ورحمتھ، وبالتالي عبودیتھ ھذا باإلض ورة من  وتعظیم هللا وإبراز ص في الس

  وجیھھم.میقة التي ھي من نعم هللا تعالى إلرشاد العباد وتأحكام ووصایا یجب االھتمام بھا لمزید من الفائدة الع

رور ورة االنعام وض الیب الخطاب العقدي التي تطرقت الیھا س وع ھو معرفة اس باب اختیار الموض تھا ومن أھم أس

  وأھمیتھا لإلنسان.

الذي ھو ورة ، ومن الخصائص المھیبة والسمات الجلیلة لسورة األنعام والثراء الموضوعي الذي احتوت علیھ الس

  نسیج عقدي سلیم لتوحید هللا وعبادتھ.

                                                        
 ".59اآلیة: " –سورة األنعام  ) 1(
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  مشكلة وأسئلة البحث:

تُعّد مسألة التوحید وعدم الشرك با قضیة أساسیة في منھج الحیاة ألي فرد لصالح دنیاه وآخرتھ ، ومع مستجدات 

بح ھناك الكثیر من الدخن الذي  ریفة ، أص نة الش الحیاة وعدم معاودة الناس للقرآن والتدبر في معانیھ واالتعاظ بھ وبالس

وش على الناس عقیدتھم ویبعدھم عن العقید الیب یش ألة العقیدة واس ة الحقة ... وقد دأب القرآن الكریم على الطرق على مس

ورة األنعام تزخر بمثل ھذا الطرح حیث  لُح لكل زمان ومكان ، وس الخطاب حتى ال تُؤتي من أي جانب فیھا تناوالً یص

حاحھا وتوحید هللا وعبودیتھ ، لذا كان ال بد یة العقیدة وإص عى إلى  تناولت من زوایا مختلفة قض من مثل ھذا البحث الذي س

تفادة من منافعھا ومنافع القرآن كلھ ، ومن ناحیة آخري یظل  ورة واالس الیب الخطاب العقدي في الس وء على اس لیط الض تس

صحیح العقیدة مع  سالیب الخطاب العقدي المختلفة  ونحن نسعى إلى تجدید وت ستخدام ا سھ ھل یمكننا ا سؤال یطرح نف ھنالك 

تجدات ا ة  مس وش علینا عقیدتنا وتوجھنا بأعمالنا خالص ورة مذھلة وبالقدر الذي یمكن أن یش لحیاة التي تتطرأ علینا وبص

  الواحد؟. 

  منھج البحث:

اتبع البحث المنھج التاریخي ، وذلك لتتبع مسارات العقیدة منذ القدیم ومراحل االعتقاد التي مر بھا البشر ، وُصور 

  وأنواعھا إلى أن جاء اإلسالم وما جاء في التفاسیر المختلفة بشأن اسالیب الخطاب العقدي في سورة األنعام.العقائد المختلفة 

حاح العقیدة وما  ورة األنعام الدالة على التوحید ، وإص بر أغوار معاني س تقرائي التحلیلي لس ثم اتبع المنھج االس

  تحتویھ من نفائس في ھذا الجانب.

في التحل الیب الخطاب العقدي الدالة على وحدانیة هللا وحتمیة عبودیتھ والمنھج الوص یر بعض اس یلي والتاریخي وذلك بتفس

  والتي وردت في سورة األنعام.

  أدوات البحث:

  اعتمد البحث في أدواتھ على المصادر الرئیسیة من تفاسیر القرآن وغیرھا.

  الدراسات السابقة:

لخطاب العقدي في سورة األنعام وحدھا ولم تفرد لھا المساحة الكاملة التي ُجَل الدراسات السابقة لم تتناول اسالي ا

الیب الخطاب العقدي مثل: (الترغیب  ور او تناول جزئي ألس الیب الخطاب العقدي لعدة س توفیھا حقھا. بل كان تناول اس

  والترھیب في سورتي المائدة واألنعام).

  الصعوبات التي واجھت الباحث:

ل الجامعیة في المكتبات بصورة علمیة توضح الدراسات التي قامت وعلى وجھ الخصوص تلك عدم فھرسة الرسائ

  المتعلقة بسورة األنعام.
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  الخطة الھیكلیة للبحث:

  واحتوى على خمس مباحث 

  المبحث األول بعنوان أسالیب الخطاب العقدي في سورة األنعام و المبحث الثاني أسلوب الترغیب  

  الترھیب و المبحث الرابع أسلوب القصة و المبحث الخامس الحرب الكالمیةالمبحث الثالث أسلوب 

  

  المبحث األول.

  أسلوب المنطق

  المطلب األول: مفھوم األسلوب:

  األسلوب لغة:

لوب ویقال لطریقة المتكلم في  جار أس لوب في اللغة إطالقات مختلفة یقال للطریق بین األش لكالم: ایطلق األس

  ھذه المعاني في االصطالح ھو معنى الفن أو المذھب. أسلوب الكالم ، وأنسب

لكھا المتكلم في تألیف كالمھ واختیار ألفاظھ    طالح ھو الطریقة الكالمیة التي یس لوب في االص أو ھو  ،واألس

ده من كالمھ ، أو ھو طابع الكالم أو فنھ ال ھ المتكلم ذي انفرد بالمذھب الكالمي الذي انفرد بھ المتكلم لتأدیة معانیھ ومقاص

  كذلك. 

  معنى األسلوب في القرآن:

لوب القرآن الكریم ھو طریقتھ التي انفرد بھا في تألیف كالمھ, واختیار ألفاظھ وال غ رابة أن یكون وعلى ھذا فأس

لوبھ الخاص بھ. وأسالیب المتكلمین وطرائقھ ري أس لوب خاص بھ ، فإن لكل كالم إلھي أو بش م في عرض للقرآن الكریم أس

وعات التي یتناولكالمھ خص الواحد لتعدد الموض ھم ؛ بل تتعدد في الش خاص عر أو نثر ، تتعدد بتعدد أش ھا والفنون م من ش

  التي یعالجھا.

لوب غیر المفردات والتراكیب التي یتألف منھا الكالم وإنما ھو الطریقة التي انتھجھا المؤلف في اختیار  واألس

  المفردات والتراكیب لكالمھ.

لوب المنطق والترھیب معاً ، اتخذ  لوب المنطق ومرة أس الیب عدة, فتارة أس ورة األنعام أس الخطاب العقدي في س

  .)1(وأسلوب البرھان العقلي ، وأسلوب القصة والُحّجة

                                                        
 .1/253بیروت  –دار صادر  –لسان العرب  –أبو الفضل محمد بن مكرم ) 1(
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  المطلب الثاني: االستدالل بآیات الكون:

بحانھ   ورة األنعام على لفت االنتباه إلى آیات هللا س لوب المنطق في س وتعالى المختلفة في الكون والدالة  اعتمد أس

الة  اؤالت التي طرحھا المكابرون والملحدون من أھل مكة على النبي علیھ الص على وحدانیتھ وألوھیتھ والرد على التس

ْلنَا َعلَیْ  ضاً  لكل حججھم الواھیة وھي: قولھ تبارك وتعالى: { َولَْو نَزَّ شافیاً داح سالم, وقد جاء الرد من عند هللا  َك ِكتَاباً فِي وال

بِیٌن{ ذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّ لََمُسوهُ بِأَْیِدیِھْم لَقَاَل الَِّذیَن َكفَُرواْ إِْن َھـ } َوقَالُواْ لَْوال أُنِزَل َعلَْیِھ َملٌَك َولَْو أَنَزْلنَا َملَكاً لَّقُِضَي األْمُر 7قِْرَطاٍس فَ

عُواْ َولَـِكن قََسْت قُلُوبُُھْم َوَزیََّن لَُھُم الشَّْیَطاُن َما  { قولھ تبارك وتعالى:  ).  )2(}8ثُمَّ الَ یُنَظُروَن{ لَْوال إِْذ َجاءُھْم بَأُْسنَا تََضرَّ فَ

  .)3(}) 43َكانُواْ یَْعَملُوَن{

حرُ  وه بأیدیھم لقال الذین كفروا إن ھذا إال س " وقالوا 7 مبین "قال تعالى: ( ولو نزلنا علیكم كتاباً في قرطاس فلمس

ي األمر ثم ال ینظرون "لوال أن كاً لقض نا مل لك ولو أنزل یھ م ناه رجالً ولل8زل عل كاً لجعل نھ مل نا علیھم ما " ولو جعل بس

  ").9یلبسون"

ركم س"  قل آرءیتم إن أخذ هللا 45قال تعالى: (فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد  رب العالمین " معكم وأبص

دفون "وختم على قلوبكم من إلھ غیر هللا یأت ر ف اآلیات ثم ھم یص كم عذاب هللا " قل أرءتم إن أتا46یكم بھ أنظر كیف نص

  ").47بغتھ أو جھرة ھل یھلك اال القوم الظالمون "

توي  قال تعالى: (قل ال أقول لكم عندي خزائن هللا وال أعلم الغیب وال أقول لكم إني ملك إن أتبع إال ما یوحي إلى قل ھل یس

یره: ولو نزلنا یا محمد بمرأى منھم كما زعموا وطلبوا كالماً   ").50تتفكرون" األعمى والبصیر أفال یقول القرطبي في تفس

ماء واألرض، وھذا یبین لك أن التنزیل على وجھین إحداھما على  مكتوباً في قرطاس. وعن ابن عباس كتاباً معلقاً بین الس

ماء واألرض، وقال معني نزل علیك الكتاب بمعني نزول الملك بھ, واآلخر لو نز كھ هللا بین الس لنا كتاباً في قرطاس یمس

نزلنا على المبالغة بطول مكث الكتاب بین السماء واألرض والكتاب مصدر بمعني الكتابة، فبین أن الكتابة في قرطاس؛ ألنّھ 

حیفة. {فلمسوه بأیدھم} أي فعاینوا ذلك ولمسوه بالید كم ا أقدحوا وبالغوا في میزه غیر معقول الكتابة إال في قرطاس أي: ص

كرت  حر مبین إنما س كال؛ لعاندوا فیھ وتابعوا كفرھم وقالوا س اً بأیدیھم، لیرتفع كل ارتیاب ویزول عنھم كل إش وتقلبھ حس

بق في علمھ من َل َعلَْینَا ِكتَاباً نَّْقَرُؤهُ}  فاعلمھ هللا بما س حرنا, وھذه اآلیة جواب لقولھم {َحتَّى تُنَّزِ ارنا وس أنھ لو نزل  أبص

  . )4(لكذبوا بھ

بِیٌن} وھذا كما قال تعالى مخبراً عن مكاب   ذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّ رتھم وقال ابن كثیر في قولھ تعالى {لقَاَل الَِّذیَن َكفَُرواْ إِْن َھـ

َماِء فََظلُّواْ فِیِھ یَْعُرُجوَن{ َن السَّ ات { َولَْو فَتَْحنَا َعلَْیِھم بَاباً ّمِ وس اُرنَا بَْل نَْحُن قَْوٌم } لَ 14للمحس َرْت أَْبَص ّكِ قَالُواْ إِنََّما ُس

ُحوُروَن{ ْس ْرُكوٌم{  )5( }15مَّ َحاٌب مَّ اقِطاً یَقُولُوا َس َماِء َس َن السَّ فاً ّمِ { َقَالُواْ لَْوال أُنِزَل  )6( }44وكقولھ تعالى: { َوإِن یََرْوا ِكْس

لَْیِھ َملٌَك} أي فیكون منھ نذیراً قال هللا َي األْمُر ثُمَّ الَ یُنَظُروَن} أي: لو نزلت المالئكة على ما  عَ تعالى {َولَْو أَنَزْلنَا َملَكاً لَّقُِض

                                                        
 ".9، 8، 7اآلیات: "  –سورة األنعام  ) 2(
 ".46اآلیة: " –سورة األنعام ) 3(
 .393، ص6ج –بیروت  –مؤسسة مناھل العرفان  –الجامع ألحكام القرآن  –أبو عبد هللا محمد بن أحمد القرطبي ) 4(
 ".14یة: "اآل -سورة الحجر) 5(
 ".44اآلیة: "  –سورة الطور ) 6(
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نَظِریَن{ :ھم علیھ لجاءھم من هللا العذاب، كما قال تعالى ُل اْلَمالئَِكةَ إِالَّ ِبالَحّقِ َوَما َكانُواْ إِذاً مُّ وقولھ تعالى: {  ) 7(}8{ َما نُنَّزِ

ري  ول البش وَن } أي: ولو أنزلنا مع الرس ا یَْلبُِس نَا َعلَْیِھم مَّ لَبَْس ْلنَاهُ َملَكاً لََّجعَْلنَاهُ َرُجالً َولَ ر َولَْو َجعَ ملكاً، أي: لو بعثنا إلى البش

والً ملَكیاً، لكان على ھیئة رجل لتفھم مخاطبتھ واألنّتفاع باألخذ عنھ، وكان كذلك لتلب ون على رس س علیھم األمر كما یلبس

ري كما قال تعالى: الة البش ھم في قبول الرس َماِء  أنفس َن السَّ ْلنَا َعلَْیِھم ّمِ وَن ُمْطَمئِنِّیَن لَنَزَّ {قُل لَّْو َكاَن فِي األَْرِض َمآلئَِكةٌ یَْمُش

والً{ ُس نف من ا) 8(} 95َملَكاً رَّ ل إلى كل ص اً، فمن رحمة هللا تعالى بخلقھ أنھ یرس ھم بعض الً منھم، لیدعوا بعض لخالئق رس

  ولیمكن بعضھم أن ینتفع ببعض في المخاطبة والسؤال. 

َولَْو َجعَْلنَاهُ َملَكاً لََّجعَْلنَاهُ َرُجالً } یقول: لو أتاھم ملك ما أتاھم إال في سورة  قال الضحاك: عن ابن عباس في قولھ {  

ستطیعون النظر إلى المالئك ُسوَن} أي: ولخلطنا علیھم ما یخلطونوَ ة من النور {رجل، ألنّھم ال ی ا یَْلبِ ْسنَا َعلَْیِھم مَّ . وفي )8(لَلَبَ

ھذه اآلیات أخبر هللا سبحانھ وتعالى عن شدة صالبة الذین كفروا في الكفر بأسلوب منطقي فھذه اآلیات ثبتت العقیدة بالمنطق 

  وھذه من أسالیب القرآن المنطقیة. 

بِیٌن }ولھ تعالى: یقول سید قطب في ق   ذَا إِالَّ ِسْحٌر مُّ االشمئزاز، حیث ال  وھي صورة ضعیفة منكره تثیر {إِْن َھـ

ورة تمثل حقیقة لنماذج مكرره ی ویرھا على ھذا النحو وھي ص ؤدي مجال مع ھذه الجبالت لحجة أو جدل أو دلیل وتص

  غرضین أو عدة أغراض:

ھم حقیقة موقفھم ال   م للمعارضین أنفس حنة المنكرة، أنھ یجس ائھ والس احب الوجھ الش ائن ، كالذي یرفع المرآة لص ش

ركین وإنكار  مائر المؤمنین تجاه أعراض المش تجیش ض ھ في ھذه المرآة ویخجل منھا. وھو في الوقت ذاتھ یس لیري نفس

ء. كذلك یوحي بعلم هللا الذي المنكرین، ویثبت قلوبھم على الحق، فال تتأثر بالجو المحیط من التكذیب واألنّكار والفتنة واإلیذا

لحة وحركة في المعركة التي  فیق. وكلھا أس ین المكذبین، وھم في مثل ھذا العناد المنكر الص ال یجعل على ھؤالء المعارض

  . )1(كانت تخوضھا الجماعة المسلمة بھذا القرآن في مواجھة المشركین

  

د تأك   یرھا ( ھذا تكریر للتوبیخ لقص وكاني في تفس در یدل على وقال الش مع؛ ألنّھ مص ید الحجة علیھم ووحد الس

الجمع بخالف البصر ولھذا جمعھ والختم الطبع. والمراد أخذ المعاني القائمة بھذه الجوارح أو أخذ الجوارح نفسھا واالستفھام 

فة للخبر ووحد في {بِِھ } مع أن المرجع متعدد على معنى: فمن یأتیكم ب ُ }غیر هللا ص ّ ذلك المأخوذ أو المذكور في {َمنَّ 

وقیل: الضمیر راجع إلى أحد ھذه المذكورات وقیل أن الضمیر بمنزلة اسم اإلشارة: أي یأتیكم بذلك المذكور، ثم أمر رسول 

دیق المجيء بھا على جھات  دیق اآلیات وعدم قبولھم لھا تعجباً من ذلك. والتص لم بالنظر في تص لي هللا علیھ وس هللا ص

                                                        
 ".8اآلیة: "  -سورة الحجر ) 7(
 ".95اآلیة:  "  -سورة اإلسراء ) 8(
 .276ص – 3ج –م 2002 -ھـ 1423ط   –القاھرة  –دار الحدیث   –تفسیر القرآن العظیم  –الحافظ بن كثیر ) 8(
 .1039ص – 2ج –م 1998-1419 – 27ط –القاھرة  –دار الشروق  –في ظالل القرآن  –سید قطب ) 1(
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دقون مختلفة تارة إنذ دق) ومعني یص ِدفُوَن } عطف على تص ار وتارة إعذار وتارة ترغیب وتارة ترھیب وقولھ {ثُمَّ ُھْم یَْص

  . )2(یعرضون، یقال صدق عن الشيء: إذا أعرض عنھ صدقاً وصدوقاً 

  المطلب الثالث: أسلوب الحجة:

لوب لتثبیت عقیدة التوحید    ورة األنعام كأقوى أس حیث اتخذت طرائق متعددة فكان جاءت الحجة والمحاججة في س

یدنا إبراھیم الخلیل مع أبیھ ومع قومھ وكذلك الحوار بینھ والملك النمرود ففي قولھ تبارك وتعالى: ھُ قَْوُمھُ  حوار س { َوَحآجَّ

ِ َوقَْد َھدَاِن َوالَ أََخاُف َما تُْشِرُكوَن بِِھ إِالَّ أَن یََشاَء َربِّ  ّ ونِّي فِي  } 80ي َشْیئاً َوِسَع َربِّي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً أَفَالَ تَتَذَكَُّروَن{قَاَل أَتَُحاجُّ

ْلَطان ْل ِبِھ َعلَْیُكْم ُس ِ َما لَْم یُنَّزِ ّ َرْكتُم ِبا َرْكتُْم َوالَ تََخافُوَن أَنَُّكْم أَْش َفأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ ِباألَْمِن إِن ُكنتُْم َوَكْیَف أََخاُف َما أَْش اً 

  .)3(})81ْعلَُموَن{تَ 

لیھ من التوحید، إیقول ابن كثیر في تفسیر اآلیتین: یقول تعالى مخبراً عن خلیلھ إبراھیم حین جادلھ قومھ فیما ذھب   

ِ َوَقْد َھدَاِن } أي تجادلونني في أمر هللا و ّ ونِّي فِي  بھ من القول قال {أَتَُحاجُّ ّرني وناظروه بش أنھ ال إلھ إال ھو، وقد بص

  وھداني إلى الحق وأنا على بینھ منھ, فكیف التفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبھكم الباطلة؟.

َرْكتُْم َوالَ تََخافُوَن...} أي تعلمون ھذه اآلیة, أي تعلمون من    یقول ابن عطیة في قولھ تعالى {َوَكیَْف أََخاُف َما أَْش

الم لقومھ، وھي الُحجة القاطعة لھم نام التي ال خطب لھا وھي حجارة  قولھ إبراھیم علیھ الس والمعنى وكیف أخاف األص

یاء لم ینزل بھا علیكم حجة؟  ركتم بھ في الربوبیة أش ب إذا أنا نبذتھا ولم أعظمھا، وال تخافون أنتم هللا عز وجل وقد أش وخش

  .)4(من لم یشرك بالقادر العالم أحق أن یأمن والسلطان الحجة. ثم استفھم على جھة التقریر {فَأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاألَْمِن} أي

رني قال ابن عباس: (جادلوه في آلھتھم وخوفوه بھا فأجابھم منكراً علیھم قائالً: أتجادلونني في وحدان   یتھ وقد بص

ر وال تنفع وال ر والھو أني على الحق, وال أخاف ھذه اآللھة المزعومة التي تعبدونھا من دون هللا ألنّھا ال تض مع   تبص تس

ألشیاء أفال ولیست قادرة على شيء مما تزعمون إال إذا أراد أن یصیبني ربي بشيء من المكروه, فیكون أحاط علمھ جمیع ا

  تعتبرون وتتعظون ، وفي ھذا تنبیھ لھم على غفلتھم التامة حیث عبدوا ما ال یضر وال ینفع ، 

ركوا مع ظھور الدالئل مع هللا في العبادة كما قال تعال ِ َوقَْد َھدَاِن َوالَ أََخاُف َما  ى:وأش ّ ونِّي فِي  ھُ قَْوُمھُ قَاَل أَتَُحاجُّ { َوَحآجَّ

ْيٍء ِعْلماً أَفَالَ تَتَذَكَُّروَن{   . )1(})80تُْشِرُكوَن بِِھ إِالَّ أَن یََشاَء َربِّي َشْیئاً َوِسَع َربِّي ُكلَّ شَ

    المطلب الرابع: أسلوب البرھان:

                                                        
 .168ص – 3ج –م 1997ھـ، 1418 3ط –القاھرة  –دار الحدیث  –فتح القدیر  –محمد بن على بن محمد الشوكاني ) 2(
 .".81 -80اآلیات: " –األنعام ) 3(
 .639ص –المحرر الوجیز  –ابن عطیة ) 4(
 ".80اآلیة " -سورة األنعام ) 1(
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منت سورة األ   حیح العقیدة وفي قولھ تعالى: تض لوب البرھان الذي یعتمد على الدلیل العقلي في تثبیت وتص نعام أس

ن َشْيٍء قُْل َمْن أَنَزَل اْلِكتَابَ  ُ َعلَى بََشٍر ّمِ ّ َ َحقَّ قَْدِرِه إِْذ قَالُواْ َما أَنَزَل  ّ لنَّاِس  الَِّذي َجاء بِِھ ُموَسى نُوراً َوُھدًى لِّ { َوَما قَدَُرواْ 

 ُ ّ ا لَْم تَْعلَُمواْ أَنتُْم َوالَ آبَاُؤُكْم قُِل    .)2(})91 ثُمَّ ذَْرُھْم فِي َخْوِضِھْم یَْلعَبُوَن{تَْجعَلُونَھُ قََراِطیَس تُْبدُونََھا َوتُْخفُوَن َكثِیراً َوُعلِّْمتُم مَّ

یرھا: یقول تعالى: وما عظموا هللا حق تعظیمھ    لھ إلھھم. قال ابن عباس ، یقول ابن كثیر في تفس إذ كذبوا رس

یل: نزلت في طائفة من الیھود ، وقیل: في فنخاص  ومجاھد، وعبد هللا بن كثیر: نزلت في قریش. واختاره ابن جریر. وق

ْيٍء} واألول ھو األظھر، ألنّ  ن َش ٍر ّمِ َش ُ َعلَى بَ ّ یف: {إِْذ قَالُواْ َما أَنَزَل   اآلیة مكیة، رجل منھم. وقیل في مالك بن الص

ر كما قال تعالى: ول من البش ال رس ماء، وقریش والعرب قاطبة. كانوا یبعدون إرس  والیھود ال ینكرون إنزال الكتب من الس

ِر الَِّذیَن آَمنُواْ أَنَّ لَ  ْنُھْم أَْن أَنِذِر النَّاَس َوبَّشِ ْدٍق ِعندَ َربِِّھْم قَاَل اْلكَافُِروَن إِنَّ ُھْم قَ {أََكاَن ِللنَّاِس َعَجباً أَْن أَْوَحْینَا إِلَى َرُجٍل ّمِ دََم ِص

  . )3( })2َھـذَا لََساِحٌر مُّبِیٌن{

و سُ راً رَّ ُ بََش ّ } قُل لَّْو َكاَن فِي األَْرِض 94الً{وقال تعالى: { َوَما َمنََع النَّاَس أَن یُْؤِمنُواْ إِْذ َجاءُھُم اْلُھدَى إِالَّ أَن قَالُواْ أَبَعََث 

سُوالً{َمآل َماِء َملَكاً رَّ َن السَّ ْلنَا َعلَْیِھم ّمِ   .)4() }95ئَِكةٌ یَْمشُوَن ُمْطَمئِنِّیَن لَنَزَّ

لم والجاحدین قائالً: {قُ  لي هللا علیھ وس الة محمد ص تثیر الخطاب عقول أھل الكتاب  المنكرین رس ْل َمْن أَنَزَل ویس

ى نُوراً  يء من الكتب من عند هللا، في َوھُدًى لِّلنَّاِس} أي قل یا محمد لھؤالء المنكرین ألنّ اْلِكتَاَب الَِّذي َجاء بِِھ ُموَس زال ش

لبھم العام بإثبات قضیة جزئیة موجبة یعني التوراة التي قد علمتم وكل أحد إن هللا قد أنزلھا على ى بن عمران  جواب س موس

ستضاء بھا في كشف المشكالت ویھتدي بھ شبھات. وقولھ أي: قطعاً یكتبوننوراً وھي للناس أي: لی ھا من الكتاب ا من ظلم ال

 ِ ّ ذَا ِمْن ِعنِد  }، أي في كتابھ المنزل، األصلي الذي بأیدیھم ویحرفون فیھا ما یحرفون ، ویبدلون ، ویتأّولون، ویقولون: {َھـ

ا َوتُْخفُوَن  دُونََھ ھُ قََراِطیَس تُْب ال: {تْجعَلُونَ ذا ق د هللا ولھ ا ھو من عن ھ توم ا لَْم تَْعلَُمواْ أَنتُْم َوالَ َكثِیراً} وقول الى {َوُعلِّْمتُم مَّ ع

بق ونبأ ما یأتي ما لم تكونوا تعلمو ا ذلك, ال أنتم وال آباؤكم آبَاُؤُكْم} ، أي: ومن أنزل القرآن الذي علم هللا فیھ من خبر ما س

لمین. وق ركو العرب. وقال مجاھد ھذه للمس ُ} ، قال طلحھ علي بن وقد قال قتادة: ھؤالء مش ّ بي طلحة، عن ابن أولھ {قُِل 

یر ھذه الكلمة ال ما قالھ بعض المت أخرین من أن معني عباس، أي: قل هللا أنزلھ وھذا الذي قالھ ابن عباس ھو المعین في تفس

ُ} أي: ال یكون خطابك إال ھذه الكلمة كلمة {هللا} وھذا الذي قالھ ھذا القائل ّ أ بكلمة مفردة من غیر یكون اقر قولھ {ُقِل 

  تركیب واإلتیان بكلمة مفردة ال یفید في لغة العرب فائدة یحُسن السكوت علیھا.

اللھم یلعبون حتي یأتیھم من هللا الیقین،   ِھْم یَْلعَبُوَن}  أي: ثم دعھم في جھلھم وض وقولھ  {ثُمَّ ذَْرُھْم فِي َخْوِض

اد  ة، أم لعب اقب وف یعلمون: ألھم الع ِھْم  )1(هللا المتقین؟فس الى: {ثُمَّ ذَْرُھْم فِي َخْوِض ارك وتع ھ تب یقول القرطبي في قول

  .)5(یَْلعَبُوَن}أي: العبین, ولو كان جواباً لألمر لقال یلعبوا ومعنى الكالم التھدید

                                                        
 ".91یة "اآل -سورة األنعام ) 2(
 ".2اآلیة " -سورة یونس ) 3(
 ".95، 94اآلیات: "  –سورة اإلسراء ) 3(
 .38ص – 7ج –تفسیر القرآن العظیم  –ابن كثیر ) 5(
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ِھدُواْ َعلَى    تُْھُم اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا َوَش ید قطب في قولھ تعالى {َوَغرَّ ِھْم أَنَُّھْم َكانُواْ َكافِِریَن} وذلك من عجائب وقال س أَنفُِس

التخییل, وعلى ختام المشھد یلتقي السیاق بالخطاب إلى رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم. وَمن وراءه من المؤمنین وإلى الناس 

د یاطین من اإلنس والجّن، وبإحالة ھذا الحش ادر بجزاء الش د إلى النار، وعلى  أجمعین؛ لیعقب على ھذا الحكم الص الحاش

ھد وما كان فیھ بأن  ل قد جاءت إلھھم تقص علیھم آیات هللا وتنذرھم لقاء یومھم ھذا ؛ا لیعقب على المش إقرارھم بأن الرس

ركھم إال بعد أن ینبھوا من غفلتھم، وتقص  عذاب هللا ال ینال أحداًُ◌ إال بعد اإلنذار، وأن هللا ال یأخذ العباد بظلمھم أي بش

ل، علیھ ل إلیھم الرس رك والكفر حتى یُرس ت رحمة هللا بالناس أال یؤاخذھم على الش م اآلیات، وینذرھم المنذرون. لقد اقتض

ھوات. وعلى الرغم مما في كتاب  غط الش ل تحت ض على الرغم مما أودعھ فطرتھم من قوة العقل واإلدراك فالعقل قد یض

تقبا تنقاذ الكون المفتوح من آیات فقد تتعطل أجھزة االس االت مھمة اس ل والرس ري .لقد أُنیط بالرس ل كلھا في الكیان البش

الفطرة من الركام واستنقاذ العقل من االنحراف ، واستنقاذ البصائر والحواس من االنطماس وجعل العذاب مرھوناً بالتكذیب 

لھن ك ان ، وفض ریة من والكفر بعد البالغ واإلنذار. وھذه الحقیقة تصور رحمة هللا بھذا اإلنس ذلك تصور قیمة المدارك البش

اندھا  ھوات ما لم تس غط الش بر على ض الل وال تھدي إلى یقین، وال تص م من الض فطرة وعقل، وتقرر إنما وحدھا ال تعص

  .)1(العقیدة وما لم یضبطھا الدین

یر الطبري: لقولھ تعالى: ( وإذا جاءتُھم آیةُُ◌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أو ل هللا هللاُ أعلم جاء في تفس تى ُرُس

  .)2(حیث یجعُل رسالتھُ سیُصیُب الذین أجرموا صغار عند هللا وعذاُبُ◌ بما كانُوا یمُكُرون)

یئاً آخر من جھلھم  وھو أنھم قالوا لن نؤم ن حتى نكون أنبیاء قولھ تعالى: ( وإذا جاءتھم آیة قالوا لن نؤمن) یبین ش

ى من اآل ى وعیس رة) ، ، فنؤتى مثل ما أوتى موس حفاً منّش الكنایة في ویات ؛ ونظیره (بل یرید كل أمري منُھم أن یؤتى ص

ھا منك ؛ ألنّى أكبر ب(جاءتھم) ترجع إلى األكابر الذین جرى ذكرھم. قال الولید بن المغیرة: لو كانت النبوءة حقاً لكنت أولى 

  یأتیھ  فنزلت اآلیة ، عھ أبداً ، إال أن یأتینا وحي كمامنك سناً ، وأكثر منك ماال وقال أبو جھل: وهللا ال نرضى بھ وال نتّب

ح ؛   دقك واألول أص دقك حتى یأتینا جبریل والمالئكة یخبروننا بص ّن هللا تعالى ألوقیل: لم یطلب النبّوة, ولكن قال ال نص

یم والذل وا غار: الض االتھ) أي بمن ھو مأمون علیھ وموضع لھا والص كذا الصغر لھوان ، وقال: ( هللا أعلم حیث یجعل رس

غر دون الكبر ؛ فكأن الذل  یصغر إلى المرء نفسھ.   (بالضم) والمصدر الصغر ( بالتحریك) وأصلھ من الّصِ

یب الذین أجرموا عند هللا یص غار. قال وقیل (عند هللا) أي من عند هللا ، فحذف. وقیل: فیھ تقدیم وتأخیر، أي س  ص

  . وقیل: المعنى سیصیب الذین أجرموا صغار ثابت عند هللا.الفّراء: سیصیب الذین أجرموا صغار من هللا

   ِ ّ ُل  یره: إذ جاءتھم آیة وبرھان وحجة قاطعة {قَالُواْ لَن نُّْؤِمَن َحتَّى نُْؤتَى ِمثَْل َما أُوتَِي ُرُس } قال ابن كثیر في تفس

ل، كقولھ جل الة، كما تأتي إلى الرس وعال: { َوقَاَل الَِّذیَن َال یَْرُجوَن ِلقَاءنَا لَْوَال أُنِزَل  أي: حتى تأتینا المالئكة من هللا بالرس

                                                        
 .1209ص – 3ج –في ظالل القرآن  –سید قطب ) 1(
 .50ص  –تفسیر الطبري ) 2(
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ِھْم َوَعتَْو ُعتُّواً َكبِیراً{ تَْكبَُروا فِي أَنفُِس لَْینَا اْلَمَالئَِكةُ أَْو نََرى َربَّنَا لَقَِد اْس الَتَھُ} أي: )3(})21عَ ُ أَْعلَمُ َحْیُث یَْجعَُل ِرَس ّ . وقولھ {

  .)4(رسالتھ, ومن یصلح لھا من خلِقھ ھو أعلم حین یضع

ل هللا) یریدون أنھم ال یؤمنو ن حتى یكونوا وإذا جاءتھم ، من اآلیات (قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما ُأوتي رس

ح رة) أنبیاء. وھذا نوع عجیب من جھاالتھم الغریبة وعجرفتھم العجیبة ونظیره ، یرید كل أمريء منھم أن یؤتي ص فاً منش

التھ والمعنى إ علم بمن أأي أن هللا  ،ذا جاءت األكابر آیة قالوا ھذه المقالة فأجاب هللا عنھم بقولھ: (هللا أعلم حیث یجعل رس

ضعاً لھا وأمیناً علیھا, وقد اختار أن یجعل الرسالة في محمد صفیھ وحبی ستحق أن یجعلھ رسوالً ویكون مو بھ, فدعوا طلب ی

شأنكم, ثم توعدھم بقولھ: ( ذل یصغر سیصیب الذین أجرموا َصغار) أي ذل وھوان, وأصلھ من الصغر, كأن ال ما لیس من 

  المرء نفسھ. وقیل الصغار ھم الرضا بالذل ( سیصیب الذین أجرموا صغار) (أشركوا) (صغار).

ل هللا ودینھ. الكبر    ف السیاق القرآني عن طبیعة الِكبر في نفوس أعداء رس ویقول سید قطب في تفسیرھا: (ثم یكش

الذي یمنعھم من اإلسالم خیفة أن یرجعوا عباداً  كسائر العباد، فھم یطلبون امتیازاً ذاتیاً یحفظ لھم خصوصیتھم بین األتباع 

ّرعوا لھم فیقبلوا منھم  لموا لھ، وقد تعّودوا أن یكونوا في مقام الربوبیة لألتباع، وأن یش ویكبر علیھم أن یؤمنوا للنبي فیس

ریع، وأن یأمروھ وع. ومن أجل ذلك یقولون قولتھم المنكرة الغبیة كذلك: لن نؤمن حتى التش م فیجدوا منھم الطاعة والخض

ِ} و ّ قد قال الولید ابن المغیرة: (لو نُؤتي مثلما أوتي رسل هللا {َوإِذَا َجاءتُْھْم آیَةٌ قَالُواْ لَن نُّْؤِمَن َحتَّى نُْؤتَى ِمثَْل َما أُوتَِي ُرُسُل 

ي بھا وال نتبعھ أبداً،  كانت النبوة ناً، وأكثر منك ماالً وقال أبو جھل: وهللا ال نرض حقاً لكنت أولي بھا منك، ألنّي أكبر منك س

یة بین األتباع ومظھر ھذه  وص ي وما اعتاده األكابر من الخص ح أن الكبر النفس إال أن یأتینا وحي كما یأتیھ. وواض

یة األول وھو األمر منھم والطاعة من  وص ھم, ووقوفھم من الخص باب تزیین الكفر في نفوس ح أن ھذا من أس األتباع. واض

ین موقف العداء   .)5(الرسل والدِّ

صل فیھ المأل األعلى إن الرسالة أمر ھائل خطیر ، أمر كوني تتصل فیھ اإلرادة األزلیة األبدیة بحركة عبد من العبید ویت

ب البشر وواقع الناس، الدنیا باآلخرة، ویتمثل فیھ الحق الكلي في قلبعالم اإلنسان المحدود. وتتصل فیھ السماء باألرض، و

ل وحده، ولكن كذلك وفي حركة التاریخ ، وتتجرد فیھ كینونة بشریة من حصر ذاتھا لتخلص  كاملة، ال خلوص النیة والعم

ه صلة الحق ومصدر خلوص المحل الذي.. ھذا األمر الخطیر فذات الرسول صلي هللا علیھ وسلم تصبح موصولة بھذا

لكامل بال عوائق امباشرة كاملة. وھي ال تتصل ھذه الصلة إال أن تكون من ناحیة عنصرھا الذاتي صالحة للتلقي المباشر 

  وال سدود.

والذین یتطلعون إلى مقام الرسالة أو یطلبون أن یؤتوا مثل ما أوتي الرسول ھم أوالً من طبیعة ال تصلح أساساً لھذا   

لماً ویھب األمر. فھم  تس الة مس ل من طبیعة أخري، طبیعة من یتلقى الرس یتخذون من ذواتھم محوراً للوجود الكوني. والرس

بَِّك} ثم ھم لھا نفسھ, ویبني فیھا ذاتھ ویؤتاھا من غیر تطلع وال ارتقاب {َوَما ُكنَت تَْرُجو أَن یُْلقَى إلیك اْلِكتَاُب إِالَّ َرْحَمةً مِّ  ن رَّ

                                                        
 ".21اآلیة " -سورة الفرقان ) 3(
 .372ص – 3ج –تفسیر القرآن العظیم  –ابن كثیر ) 4(
 .1202ص - 3ج  –في ظالل القرآن  –سید قطب ) 5(
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ال ال ك جّھ د ذل ار الرجل بع ھ على اختی در بعلم ذي یق ده ھو ال ل, وال یعلمون أن هللا وح ائ ذا األمر الھ دركون خطورة ھ  ی

  . )1(الصالح

رع    حة الش یره: ھذه اآلیة ذم للكفار وتوعُّد لھم، یقول: وإذا جاءتھم عالمة ودلیل على ص ویقول ابن عطیة في تفس

حبوا وقالوا: إنما یفلق لنا البحر، إنم ططوا وتس ُ أَْعلَمُ َحْیُث تش ّ ا یحي لنا الموتى ونحو ذلك فرد هللا عز وجل علیھم بقولھ: {

یَْجعَُل ِرَسالَتَھُ}, أي فیمن اصطفاه وانتخبھ ال فیمن كفر وجعل یتشطط على هللا. قال الّزّجاج قال بعضھم: األ بلغ في تصدیق 

ل أال یكونوا قبل المبعث مطاعین في قومھم. ثم توعد تعال یبھم عند هللا الرس یص ى بأن ھؤالء المجرمین األكابر في الدنیا س

  . )2(صغار وذلة

لعقل والحجة ومن تفسیر ھذه اآلیات نجد أن أسلوب المنطق في سورة األنعام اتخذ أشكال عدة مستخدماً البرھان وا  

لوب ورة احتوت على العدید من اآلیات التي تحدثت عن العقیدة بأس ح لنا أن ھذه الس لوب من منطقي ، وھذا األ ، ویتض س

اس یة الكبرى في الدین ممثلة في القاعدة األس حیح العقیدة وھي القض الیب القرآن الكریم في اإلقناع لتص الم أس یة في اإلس

  (األلوھیة والربوبیة).

لي هللا علیھ وس التھ ص ر الجاحدین بوحدانیة هللا والملحدین برس تعیناً لم ، مسكما نجد أن القرآن الكریم ظل یحاص

  بكل األسالیب حتى یُبطل حججھم الواھیة وتبین حقیقة توحید هللا تعالى. 

وتتسع دائرة الخطاب لتشمل الجّن باإلضافة إلى اإلنس؛ تأكیداً لشمولیة الرسالة لتوجب توحید هللا وعبادتھ من قبل 

بون كغیرھم من المخلوقات ، فال بد من تبلیغھم  الة التوحید. وجاء تقدیم الجّن على كل المخلوقات؛ وألّن الجّن یحاس لرس

  .)1(اإلنس تأكیداً على أن األمر یشملھم؛ وألّن كفار الجّن لھم دور في إضالل العباد وإخراجھم من دائرة التوحید وعبادة هللا

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

                                                        
 .1202ص – 3ج –في ظالل القرآن  –سید قطب ) 1(
 .660ص –المحرر الوجیز  –ابن عطیة ) 2(
 الباحثة ) 1(



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              73  

ISSN: 2706-6495 

  أسلـوب الترغیب 

  المطلب األول: مفھوم الترغیب:

بیل التقارب والترادف وأھمكلمة ترغیب ورد التعبیر عنھا في  ادر اللغویة بألفاظ متنوعة على س ھذه األلفاظ  المص

  ھي:

الرغبة ، رغب ، الراغب ، الرغباء ، الرغاب . والرغب بالتحریك یتعدى بنفسھ یقال رغب فیھ: أي أحب حصولھ 

  .)1(بھ وتوجھ شوقھ إلى طلبھ

لة العفة ومعنى ظھور ؤال ق ( الرغبة) الحرص على الجمع مع منع الحق ،  وقولھ  ظھرت ( الرغبة) كثرة الس

  .)2(رغب یرغب رغباة إذا حرص على الشيء وطمع فیھ

ورغب فالّن على الشيء إذا طمع فیھ ورغب إلیھ أي ابتھل وتضرع وأیضاً یقال رغب إلیھ في كذا وكذا سألھ إیاه 

يء تركھ متعمداً وزھد فیھ طالحاً حیث ھناك)3(، ورغب عن الش فرق بین (الرغبة) و (الرجاء) فالرجاء  . والترغیب اص

یئاً  يء طلبھ, والرغبة من الرجاء كالھروب من الخوف, فمن رجا ش طمع, والرغب طلب ھي ثمرة الرجاء, فإنھ إذا رجا الش

اً طلب معین,  ود أن الراجي طالب, والخائف ھارب, فإن الرغبة أیض یئاً ھرب منھ, والمقص طلبھ ورغب فیھ ومن خاف ش

حیح إن ( الرجاء) طلب, وھو على ا ولھ فإن المؤمن یرغب في الجنّة ولیس جازماً بدخولھا, فالفرق الص ك من حص لش

  .)4(و(الرغبة) طلب

ْنَھا إِنَّا إِلَى َربَِّنا َراِغبُوَن{ أما قولھ تعالى: ى َربَُّنا أَن یُْبِدلََنا َخْیراً ّمِ بمعنى أن یوجھ المؤمن قلبھ إلى  )5(}32{ َعَس

  رغب إال إلھھ في شيء من الرغائب التي وراء كسبھ وحقوقھ الشرعیة.ربھ, وال ی

ة من  لحة أو لذة أو متعة عاجلة مؤكدة حرة خالص احبھ تحبب وإغراء بمص طالحاً: وعد یص والترغیب اص

  .)6(الشوائب, مقابل القیام بعمل صالح أو االمتناع عن لذة ضارة, أو عمل سیئ ابتغاء مرضاة هللا تعالى

  

  لثاني: الترغیب في الجنّة:المطلب ا

                                                        
 .1/253دار صادر بیروت / –لسان العرب  -أبو الفضل محمد بن مكرم ) 1(
م بن محمد المعروف بالراغب ا ) 2( طفاني أبو القاس ر  –المفردات في غریب القرآن  –ألص ص /1ط/ت//بیروت /ب –دار المعرفة للطباعة والنش

198. 
 .1/356بیروت لبنان /ب/ط/ب/ت/ –دار التراث العربي  –المعجم الوسیط  -إبراھیم مصطفي ) 3(
 م)1983-ھـ1393(2دار الكتاب العربي/بیروت/لبنان/ط /1/1/6 -مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین –ابن القیم الجوزیة ) 4(
 ".32اآلیة: " –سورة القلم ) 5(
 .ب/ت/216ص -یروتدار الفكر المعاصر /ب –أصول التربیة اإلسالمیة وأسالیبھا في البیت والمدرسة والمجتمع  –عبد الرحمن النحالوي ) 6(
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ري وتخاطب العقول لتعریف حقیقة توحید هللا  ورة األنعام لتحرك الوجدان البش ل وعال؛ جوقد جاءت اآلیات في س

وي, وھو توحید هللا عادة في الدنیا واآلخرة باالعتقاد الس تعالى واإلیمان بھ  ولتحث العباد على طلب الثواب األعظم, وھو الس

  . )َو َوِلیُُّھْم بَِما َكانُواْ یَْعَملُونثمرة ذلك ھو دخول الجنّة, كما قال تعالى:{لَُھْم دَاُر السَّالَِم ِعندَ َربِِّھْم َوھُ دون سواه, وأن 

لنا اآلیات لقوم یذكرون). قولھ تعالى: (لھم داُر ا تقیماً قد فّص راط ربك مس لم عند ربھم قولھ تعالى: ( وھذا ص لس

  لون).وھو ولیھم بما كانوا یعم

الم) أي الجّنة ، فالجّنة دار هللا كما یقال: الكعبة بیت هللا. ویجوز أن  قولھ تعالى: (لھم), أي للمتذكرین ( دار الس

ھم إلھھا بفضلھ. یكون المعنى دار السالمة ، أي التي یسلم فیھا من اآلفات. ومعنى ( عند ربھم), أي مضمونة لھم عنده یوصل

  ینھم.(وھو ولیھم) أي ناصرھم وُمع

ف هللا الجنّة ھاھنا بدار    الَِم ِعندَ َربِِّھْم } أي یوم القیامة. وإنما وص یر ھذه اآلیة {لَُھْم دَاُر السَّ یقول ابن كثیر في تفس

السالم لسالمتھم فیما سلكوه من الصراط المستقیم، المتقصي أثر األنّبیاء وطرائقھم، فكلما سلموا من آفات االعوجاج أفضوا 

رھم ومؤیدھم بما كانوا یعملون) أي: جزاء على إلى دار ال الم ھو هللا, ولیھم أي حافظھم وناص الم, (وھو ولیھم) أي والس س

  . )1(أعمالھم الصالحة توالھم وأثابھم الجنّة، بیمنھ وكرمھ

مونة ویقول سید قطب في تفسیرھا أیضاً: (والذین یتذكرون، لھم دار السالم عند ربھم، دار الطمأنینة واألمان مض  

رھم وداعیھم وكافلھم, ذلك بما كانوا یعملون فیھ الجزاء على النجاح في االبتالء ومرة  یع, وھو ولیھم وناص عند ربھم ال تض

ریعة. ومن ورائھا  تقیم في الحاكمیة والش راط هللا المس خمة من حقائق ھذه العقیدة حیث یتمثل ص أخري تجدنا أمام حقیقة ض

  .)2(طبیعة ھذا الدین كما یقررھا رب العالمین یتمثل اإلیمان والعقیدة. إنما

ان أن بعث فیھ روح اإلیمان كما قال تعالى   (أومن كان میتاً فأحییناه ... ), أي أو َمن  بحانھ وتعالى لإلنس ومن إكرام هللا س

عد موتھ مشرقاً مستنیراً بعد كان كافراً میت القلب مغموراً في ظلمة الجھل, فھدیناه لرشده, ووفقناه لإلیمان, وجعلنا قلبھ حیاً ب

اه والعمل  یبھ من رض رائع دینھ ، ترك األخذ بنص رافھ عن طاعتھ وجھلھ بمعرفتھ وتوحیده وش ظلمتھ ، فجعل الكافر النص

ر  خط هللا تعالى وعقابھ لھ  فأبص ھا من س ھ, ویعمل في خالص عادتھ بمنزلة المیت الذي ال ینفع نفس بما یؤدیھ إلى نجاتھ وس

اه عنھ, وعرفھ بعد جھلھ بھ, واتبعھ بعد إعراضھ عنھ وحصل لھ نور وضیاء یستضيء بھ ، فیمشي بنوره بین الحق بعد عم

  .)3(الناس وھم  سرف الظالم

  

  المطلب الثالث: الترھیب والترغیب معاً:

                                                        
 .378ص – 3ج –تفسیر القرآن العظیم  –ابن كثیر ) 1(
 .205 – 3ج –في ظالل القرآن  –)  سید قطب 2( 
 .5/125جامع البیان الطبري/  ) 3(
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لوبین في آیة واحدة, حیث اجتمع الترغیب  مولیة واإلیجاز اجتماع أُس لوب القرآن المتمیز بالش والترھیب ومن أس

ا َومَ  ِھ َوَمْن َعِمَي فَعَلَْیَھ َر فَِلنَْفِس بِّكُْم فََمْن أَْبَص آئُِر ِمن رَّ اءُكم بََص ْد َج الى: { قَ ارك وتع ھ تب ا في قول اْ َعلَْیكُم كم ا أَنَ

  .)4(})104بَِحِفیٍظ{

بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت لِّیَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم إِنَّ { َوُھَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخالَئَِف األَْرِض َوَرفََع  وقولھ تبارك وتعالى:

ِحیٌم{   .)5(})165َربََّك َسِریُع اْلِعقَاِب َوإِنَّھُ لَغَفُوٌر رَّ

ابھھم فقل:  ركین وإلى ھود ومن ش یقول ابن كثیر في تفسیرھا یقول تعالى: فإن كذبوك یا محمد, فخالفوكم من المش

بُُّكْم ذُ  ھُ َعِن اْلقَْوِم { رَّ ولھ {َوالَ یَُردُّ بَأُْس عة, وإتباع رس َعٍة } وھذا ترغیب لھم في ابتغاء رحمة هللا الواس و َرْحَمٍة َواِس

ول خاتم النبیین, وكثیراً ما یقرن هللا تعالى بین الترغیب والترھیب في القرآن؛  اْلُمْجِرِمیَن}, ترھیب لھم من مخالفتھم الرس

لَُكْم َخالَئَِف األَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت لِّیَْبلَُوُكْم فِيكما قال تعالى في  َما آتَاكُْم  آخر ھذه السورة { َوُھَو الَِّذي َجعَ

ِحیٌم{ ِریُع اْلِعقَابِ َوإِنَّھُ لَغَفُوٌر رَّ ئَِة قَ )6() }165إِنَّ َربََّك َس یِّ تَْعِجلُونََك بِالسَّ نَةِ َوقَْد َخلَْت ِمن قَْبِلِھُم اْلَمثُالَُت . وقال: { َویَْس ْبَل اْلَحَس

اِب{ دُ اْلِعقَ ِدی َك لََش اِس عَلَى ُظْلِمِھْم َوإِنَّ َربَّ ذُو َمْغِفَرةٍ لِّلنَّ َك لَ الى:)7(})6َوإِنَّ َربَّ ال تع ا اْلغَفُوُر  . وق اِدي أَنِّي أَنَ { نَبِّْئ ِعبَ

ِحیُم{ ِدیِد اْلِعقَابِ ِذي الطَّْوِل َال إِلَھَ  . وقال تعالى:)8(})50 اْلعَذَاُب األَِلیَم{} َوأَنَّ َعذَابِي ُھوَ 49الرَّ { َغافِِر الذَّنبِ َوقَابِِل التَّْوِب َش

ِصیُر{ َشِدیدٌ * إِنَّھُ ُھَو یُْبِدُئ َویُِعیدُ * َوُھَو الْ )9(})3إِالَّ ُھَو إِلَْیِھ اْلَم . واآلیات )01(غَفُوُر اْلَودُودُ}). وقال تعالى: {إِنَّ بَْطَش َربَِّك لَ

  في ھذا كثیرة.

الفة یة والقرون الس , أو (وھو الذي جعلكم خالئف األرض) خالئف, جمع خلیفة: أي جعلكم خلفاء األمم الماض

  ت).المراد أنھ یخلف بعضھم بعضا أو أن ھذا النوع اإلنساني خلفاء هللا في أرضھ, ( ورفع بعضكم فوق بعض درجا

ل والعلم, ( لیبلوكم فیما آتاكم) أي لیختبركم فیما آتاكم من تلك افي الخلق و ألمور؛ أو لیبتلي الرزق والقوة والفض

ان في اآلخرة  بعضكم ببعض كقولھ تعالى: ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنھ) ثم خّوفھم فقال:(أن ربك سریع العقاب) فإنھ, وإن ك

اعة  تحق الترغ,فكل  آت قریب كما, قال تعالى: ( وما أمر الس ر أو ھو أقرب ), ثم رغب من یس یب من اال كلمح البص

  ،رحیم  أي كثیر الغفران والرحمة)المسلمین فقال ( وإنھ لغفور 

 یؤاخذ أحد الوأخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قولھ: ( وال تزر وازرة), قال 

ھلك القرون أوأبو الشیخ عن السریحة في قولھ: ( وھو الذي جعلكم خالئف األرض), قال بذنب غیره, وأخرج ابن أبي حاتم, 

  األولى, فاستخلفنا فیھا بعدھم ( ورفع بعضكم فوق بعض درجات) قال في الرزق.

                                                        
 ".104اآلیة:  " –سورة األنعام  ) 4(
 ".165اآلیة:  " –سورة األنعام  ) 5(
 ".165اآلیة:  " –سورة األنعام ) 6(
 ".6"اآلیة:   -سورة الرعد ) 7(
 ".50، 49اآلیات: " -سورة الحجر) 8(
 ".3اآلیة: "  -سورة غافر ) 9(
 ".14، 13، 12اآلیات: " –سورة البروج ) 10(
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لَِّذي َجعَلَكُْم َخالَئَِف األَْرِض } أي: تعمرون األرض جیالً بعد جیل،    وقرناً بعد یقول ابن كثیر (یقول تعالى {َوُھَو ا

َالئَِكةً فِي اْألَْرِض یَْخلُفُو اء لََجعَْلنَا ِمنُكم مَّ لف. قال ابن زید وغیره، كما قال تعالى: {َولَْو نََش وكقولھ  )1(َن}قرن، وخلفاً بعد س

  . )2(تعالى: {َویَْجعَلُُكْم ُخلَفَاء اْألَْرِض}

دي ف   یخ عن الس یوطي: ( وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الش ي قولھ {َوُھَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخالَئَِف األَْرِض }, ویقول الس

ُكْم فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت} قال في الرزق وأخرج ابن أبي حاتم عن  تخلفنا فیھا من بعدھم {َوَرفََع بَْعَض قال: أھلك القرون واس

 ً بعد قوم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو  ابن زید في قولھ: ( جعلكم خالئف األرض قال یستخلف في األرض قوماً بعد قوم, وقوما

اُكْم }, یقول الشیخ عن مقاتل في قولھ تعالى {َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت}  یعني في الفضل والغني {لِّیَْبلَُوُكْم فِي َما آتَ 

   )3(لیبتلیكم فیما أعطاكم؛ لیبلوا الغني والفقیر, والشریف والوضیع, والحر والعبد)

اه, و(أنھ لغفور رحیم) یقو   ِریُع اْلِعقَابِ }لمن عص ریع لل القرطبي في قولھ تعالى: {إِنَّ َربََّك َس من أطاعھ. وقال س

ریع على ھذا كما بحانھ بالمھاد, ومع أن عقاب هللا في اآلخرة؛ ألّن كل آت قریب, فھو س فھ س قال تعالى  العقاب، مع وص

اعَةِ إِالَّ َكلَمْ  ریع العقاب ل:{َوَما أَْمُر السَّ اً س ِر أَْو ھَُو أَْقَرُب} ویكون أیض تحقھ في دار الدنیا، فیكون تحذیراً حِ اْلبََص من اس

  لمواقع الخطیئة على ھذه الجھة.

ِریُع اْلِعقَابِ } قال وإن كان في اآلخرة فكل آت قریب. ثم رغب َمن     وكاني : ثم خوفھم فقال{إِنَّ َربََّك َس ویقول الش

تحق الترغیب م لمین, فقال: ( وأنھ لغفور رحیم) أي: كثیر الغفران والرحمة وأخرج ابن حاتم عن ابن عباس في یس ن المس

ِریُع اْلِعَقابِ} )4(قولھ( التزر وازرة وزر أخرى), قال ال یؤاخذ أحد بذنب غیره َك َس . یقول ابن عطیة: في قولھ: {إِنَّ َربَّ

ن  رعة عقابھ في الدنیا وأما لعقاب اآلخرة وحس مون اآلتیان وس ریع لما كان متحققاً مض ف عقاب اآلخرة بالس أن یوص

ف بھ.( وأنھ لغفور رحیم) ترجیة لمن أذنب وأراد التوبة. وھذا في كتاب هللا  والوقوع. فكل آتي یحكم علیھ بالقرب ویوص

  . )5(تبارك وتعالى كثیر اقتران الوعید بالوعد ولطفاً من هللا سبحانھ وتعالى بعباده

خرقوا لھ بنین ري أیضا في تفسیرھا: یقول تعالى ذكره هللا الذي جعل ھؤالء الكفرة بھ لھ الجّن شركاء ویقول الطب

ح لنا أن من وبنات بغیر علم بدیع السماوات واألرض یعنى مبتدعھا ومحدثھا وموجدھا بعد أن لم تكن. ومن ھذه اآلیة یتض

  صفات هللا تبارك وتعالى التنزه عن الصاحبة والولد.

ول الطبري: یقول جل ثناؤه لنبیھ محمد صلى هللا علیھ وسلم إن ربك یا محمد لسریع العقاب لمن أسخطھ بارتكابھ یق

لھ وطولھ تولیاً وإدباراً عنھ مع إنعامھ علیھ  یھ وخالفھ أمره فیما أمره بھ ونھاه، ولمن ابتلى منھ فیما منحھ من فض معاص

ائر ذنوب من ابتلى منھ إقباالً إلیھ بالطاعة عند ابتالئھ إیاه وتمكینھ إیاه في األرض كما فعل بالقرون الس ابقة وأنھ لغفور لس

                                                        
 ".60اآلیة: " –سورة الزخرف ) 1(
 .429ص – 3ج –تفسیر القرآن العظیم  –ابن كثیر ) 2(
       – م1983ھـ ، 1403 1ط –بیروت  –دار الفكر  –الدر المنثور في التفسیر بالمأثور  –عبد الرحمن جالل الدین السیوطي ) 3(

 .411ص – 3ج     
 .85ص – 5ج –جامع البیان  –الطبري ) 4(
 .421ص – 5ج –المحرر الوجیز  –ابن عطیة ) 5(
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الف  اب رحیم بتركھ عقوبتھ على س یحتھ بھا في موقف الحس بالنعمة واختباره إیاه بأمره ونھیھ فعظم علیھ فیھا وتارك فض

  )6(ذنوبھ التي سلفت بینھ وبینھ إذا تاب وأناب إلیھ قبل لقائھ ومصیره إلیھ

ابھ    ِحیٌم}  ترھیب وترغیب أن حس نَّھُ لَغَفُوٌر رَّ ِریُع اْلِعَقابِ َوإِ ویقول ابن كثیر كذلك في قولھ تعالى {إِنَّ َربََّك َس

لھ فیما جاءوا بھ من خیر وطلب. وقال  لھ ( وإنھ لغفور رحیم) ولمن وااله واتبع رس اه وخالف رس ریع لمن عص وعقابھ س

حق: یرحم العباد ع فتین،  كما قال  -لي ما فیھممحمد ابن اس رواه أبو حاتم وكثیراً ما یقرن تعالى في القرآن بین ھاتیت الص

ِحیُم{ نَةِ َوقَْد )4( })49تعالى وقولھ تعالى: { نَبِّْئ ِعبَاِدي أَنِّي أَنَا اْلغَفُوُر الرَّ یِّئَِة قَْبَل اْلَحَس تَْعِجلُونََك بِالسَّ . وقولھ تعالى: { َویَْس

َلْت ِمن  َقاِب{َخ یدُ اْلِع ِد َك لََش بَّ اِس َعلَى ُظْلِمِھْم َوإِنَّ َر نَّ َلذُو َمْغِفَرةٍ لِّل َك  بَّ .  وغیر ذلك من اآلیات )1(})6قَْبِلِھُم اْلَمثُالَُت َوإِنَّ َر

فة للترغیب فیما لدیھم، وتارة یدعوه إلیھ بال تملة على الترغیب والترھیب فتارة یدعوا عباده إلیھ بالرغبة وص رھبة المش

  وذكر النار وأنكالھا وعذابھا والقیامة وأھوالھا، وتارة بھذا. 

دقھ فیما أخبر، أنھ قریب  ھ. جعلنا هللا ممن أطاعھ فیما أمر، وترك ما عنھ نھي وزجر، وص وھذا لینجع كل بحس

میع الدعاء جواد كریم وھاب. وقد قال اإلمام أحمد حدثنا زھیر عن العالء عن ابیھ عن أبي ھری لي مجیب س رة عن النبي ص

لم قال: (لو یعلم المؤمن ما عند هللا من العقوبة ما طمع بالجنّة أحد ولو یعلم الكافر ما عند هللا من الرحمة ما قنط  هللا علیھ وس

عون) عة وتس ع واحدة بین خلقھ یتراحمون بھا وعند هللا تس اً قال )2(من الجنّة أحد، خلق هللا مائة رحمة فوض . وعنھ أیض

 صلي هللا علیھ وسلم: ( لما خلق هللا الخلق كتب في كتاب فھو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي) وعنھ رسول هللا

عین جزءاً وأنزل في  عة وتس ك عنده تس لم: (جعل هللا الرحمة مائة فأمس لي هللا علیھ وس ول هللا ص معت رس اً قال: س أیض

  .)3(ى ترفع الدابة حافرھا عن ولدھا خشیة أن تصیبھ). رواه مسلماألرض جزءاً واحداً فمن ذلك الجزء تتراحم الخالئق حت

عة بنا وبمن كان مؤمنا" من عباده وبغیرھم   یر اآلیة: ( فقل ربكم ذو رحمة واس ید قطب في تفس من خلقھ  ویقول س

  0فرحمتھ سبحانھ وتعالى تسع المحسن والمسيء وھو ال یعجل علي من استحق العقاب حلما" منھ ورحمة

عضھم قد یتوب إلى هللا, ولكن بأسھ شدید ال یرده عن المجرمین إال حلمھ, وما قدره من إمھالھم إلى أجل مرسوم, وھذا فان ب 

القول فیھ من األطماع في الرحمة بقدر ما فیھ من اإلرھاب بالبأس, وهللا الذي خلق قلوب البشر یخاطبھا ھذا وذاك لعلھا تھتز 

ق إل ھذا الحد من تضیق الخناق علیھم وسد الذرائع في وجوھھم یواجھ مھربھم األخیر وتتلقى وتستجیب. وعندما یصل السیا

الل. فلو  رك وض وراتھم أنھم یقولون أنھم مجبرون ال مخبرون فیما اعتنقوا من ش الل تص ركھم وض الذین یمیلون علیھ بش

  .)4(كان إلھ ال یرید منھم الشرك والضالل لمنعھم منھ بقدرتھ التي ال یعجزھا شيء

سوا إیمانھم بظلم) أي لم یخلطوا إیمانھم بشرك  (أولئك لھم األمن وھم مھتد ون) أي لھم األمن (والذین آمنوا ولم یلب

  من العذاب وھم على ھدایة ورشاد.

                                                        
 ".49اآلیة: " -سورة الحجر) 6(

 
 ".6اآلیة: " -سورة الرعد ) 1(
 .68ص  –) 2752حدیث رقم ( –باب خلق هللا مائة رحمة  -مام النووي صحیح مسلم بشرح اإل) 2(
 .429ص – 3ج –تفسیر القرآن العظیم  –ابن كثیر ) 3(
 .1226ص – 3ج –في ظالل القرآن  –سید قطب ) 4(
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ت كما تظنون  لم فقال لھم لیس لى هللا علیھ وس حاب النبي ص فق منھا أص إنما ھو وروي أن ھذه اآلیة لما نزلت أش

در األمان, ویكون كما قال لقمان ال رك لظلم عظیم) ، ھكذا اإلیمان مص رك با إن الش لمؤمن آمناً على ابنھ: (یا بني ال تش

د عباده بكفالة رزقھ, أن یفوت, فإن األرزاق  في ضمان هللا الذي ال یخلف وعده ویضیع عبده ، وقد خلق األرض ِمھاداً ووع

  األرزاق ، وعداً كّرره وأّكد وأقسم علیھ.

الح ال بد لھ من قاعدة أصیلھ یرتكز علیھا, أال وھي قاعدة اإلیمان با ، وھي كما إ دّ ان العمل الص لمحور الذي تش

الح باعثاً وغایة ، فتجعل الخیر  تند إلى أإلیھ الخیوط جمیعاً وإال فھي أنكاث  فالعقیدة ھي التي تجعل للعمل الص الً ثابتاً یس ص

  ذه األرض.ھواء حیث تمیل, وأن العمل الصالح مع اإلیمان جزاؤه حیاة طیبھ في ھأصل كبیر, وال یمیل مع الشھوات واأل

ومن تفسیر اآلیات نجد أن أسلوب الترغیب جاء في سورة األنعام لیقود العباد إلى عبادة هللا تعالى حتى ال یقعوا في 

الم,  المة والعافیة, وھي جنة الس ألة الس لوا, وقد طرح لھم  مس اد العقیدة فیض م الجنّة بأنھم فس محفزاً إیاھم من خالل اس

رھم بھ بالطرق  لمون من ویالت یوم القیامة بدخولھم الجنّة , ثم أنھ تعالى رغبھم من خالل تبیین طریق الجنّة الذي بص یس س

سورة لمسألة التوحید وعبادة هللا د ھذا ، وكذلك حذرھم من مغبة عدم ذلك وأن مھمة الرسل تنتھي عن )5(المتواصل في ھذه ال

رك,  افة بین التوحید والش لوب الترغیب والترھیب معاً, لتأكید قرب المس ورة أس الحد. ویجتمع في اآلیة الواحدة من ھذه الس

  والجنّة والنار, 

ل وأنزل اآلیات, ولم ی اه وذلك بعد أن بعث هللا الرس ب مقتض دید كل حس عة, والبأس الش بق إال والرحمة الواس

  إعراضھم؛ لیكون بعد ذلك الثواب والعقاب.استجابة العباد أو 

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  أسلـوب الترھیب 

  المطلب األول: الترھیب من االنحراف العقدي.

ٍل آیَةً َولَ  َ قَاِدٌر َعلَى أَن یُنَّزِ ّ بِِّھ قُْل إِنَّ  ن رَّ َل َعلَْیھِ آیَةٌ ّمِ   .)1(})37أَْكثََرُھْم الَ یَْعلَُموَن{ـِكنَّ قال تعالى: { َوقَالُواْ لَْوالَ نُّزِ

                                                        
 الباحثة.  )5(
 "..37اآلیة: " –سورة األنعام ) 1(
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أْ یَْجعَ  ِلْلھُ َوَمن یَشَ ُ یُْض ّ أ  لَُماِت َمن یش مٌّ َوبُْكٌم فِي الظُّ َراٍط قال تعالى: { َوالَِّذیَن َكذَّبُواْ بِآیَاتِنَا ُص ْلھُ َعلَى ِص

ْستَِقیٍم{   .)2(})39مُّ

الَِمیَن{قال تعالى: { فَقُِطَع دَابُِر اْلقَْوِم الَِّذیَن ظَ  ِ َرّبِ اْلعَ ّ ِ اَركُْم 45لَُمواْ َواْلَحْمدُ  ْمعَُكْم َوأَْبَص ُ َس ّ } قُْل أََرأَْیتُْم إِْن أََخذَ 

ُف اآلیَاِت ثُمَّ ُھْم یَْصِدفُونَ  ِ یَأْتِیُكم بِِھ انُظْر َكْیَف نَُصّرِ ّ ھٌ َغْیُر  لَـ ْن إِ ِ } قُْل أََرأَ 46{َوَختََم َعلَى قُلُوبُِكم مَّ ّ ْیتَُكْم إِْن أَتَاُكْم َعذَاُب 

اِلُموَن{ ْھلَُك إِالَّ اْلقَْوُم الظَّ لََح فَالَ َخْوٌف 47بَْغتَةً أَْو َجْھَرةً َھْل یُ ِریَن َوُمنِذِریَن فََمْن آَمَن َوأَْص لِیَن إِالَّ ُمبَّشِ ُل اْلُمْرسَ } َوَما نُْرِس

  .)3(})48َعلَْیِھْم َوالَ ُھْم یَْحَزنُوَن{

ْيٌء َومَ قا لَْیِھ َش ِ َكِذباً أَْو قَاَل أُْوِحَي إِلَيَّ َولَْم یُوَح إِ ّ ِن اْفتََرى َعلَى  أُنِزُل ِمثَْل َما ل تعالى: { َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ ن قَاَل َس

طُواْ أَیْ  ُ َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن فِي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمآلئَِكةُ بَاِس ّ ُكمُ اْلیَْوَم تُْجَزْوَن َعذَاَب اْلُھوِن بَِما أَنَزَل  ِدیِھْم أَْخِرُجواْ أَنفَُس

ِ َغْیَر اْلَحّقِ َوُكنتُْم َعْن آیَاتِِھ تَْستَْكبُِروَن{ ّ   .)4(})93ُكنتُْم تَقُولُوَن َعلَى 

ُ أَْعلَُم َحْیُث یَْجعَُل ِرَسالَتَھُ َسیُِصیُب  قال تعالى: { َوإِذَا َجاءتُْھْم آیَةٌ قَالُواْ لَن نُّْؤِمَن َحتَّى نُْؤتَى ِمثْلَ  ّ  ِ ّ َما أُوتَِي ُرُسُل 

ِ َوَعذَاٌب َشِدیدٌ بَِما َكانُواْ یَْمُكُروَن{ ّ   .)5(})124الَِّذیَن أَْجَرُمواْ َصغَاٌر ِعندَ 

اِلِمیَن بَْعضاً بَِما َكانُواْ    .)6(})129یَْكِسبُوَن{قال تعالى: { َوَكذَِلَك نَُولِّي بَْعَض الظَّ

بَُّك ُمْھلَِك اْلقَُرى بُِظْلٍم َوأَْھلَُھا َغافِلُوَن{   .)7(})131قال تعالى: { ذَِلَك أَن لَّْم یَُكن رَّ

بُُّكْم ذُو َرْحَمٍة َواِسعٍَة َوالَ یَُردُّ بَأُْسھُ َعِن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِمیَن{   .)8(})147قال تعالى: { فَإِن َكذَّبُوَك فَقُل رَّ

ور القرآن بمثابة التھدید والوعید والتخویف من عذابھ عّز وجّل, أو بالحرمان من  جاء لفظ الترھیب في بعض س

سلك طریق الضالل حیث  سبحانھ وتعالى, وی خیري الدنیا واآلخرة, أو بالعذاب في الدنیا واآلخرة لمن یعرض عن داعى هللا 

الى: ال تع ذاب ق وء الع ھ إلى جھنم وس اُف {  یردى ب اْلقُْرآِن َمن یََخ ْر بِ ذَّكِ اٍر فَ َت َعلَْیِھم بَِجبَّ ا أَن ا یَقُولُوَن َوَم ْحُن أَْعلَُم بَِم نَ

  .)9(})45َوِعیِد{

اعة) من تدعون من  یر اآلیة (أرایتكم) أخبروني, ( إن أتاكم عذاب هللا أو أتتكم الس ري في تفس وفي قول الزمخش

ونھ ب اء) إن دون هللا, (بل إیاه تدعون) بل تخص فھ (إن ش ف ما تدعون إلیھ) أي ما تدعونھ إلى كش الدعاء دون اآللھة, (فیكش

ركون) وتتركون آلھتكم أو ال تذكرونھا في ذلك الوقت؛ ألّن أذھانكم  ون ما تش دة, (وتنس ل علیكم ولم یكن مفس أراد أن یتفض

، ویجوز أن یتعلق االستخبار بقولھ أغیر  في ذلك الوقت مغمورة بذكر ربكم وحده, إذ ھو القادر على كشف الضر دون غیره

                                                        
 ".39اآلیة: " –سورة األنعام ) 2(
 ".48-45اآلیات: " –سورة األنعام ) 3(
 ".93اآلیة: " –سورة األنعام ) 4(
 ".124اآلیة: " –سورة األنعام ) 5(
 ".129اآلیة: " –سورة األنعام ) 6(
 ".131سورة األنعام: اآلیة ") 7(
 ".147اآلیة: " –سورة األنعام ) 8(
 ".45اآلیة: " –سورة ق ) 9(
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نع بقولھ  رط بھ فما تص ف ما  –هللا تدعون ، كأنھ قیل: أغیر هللا تدعون إن أتاكم عذاب هللا ، فإن قلت إن علقت الش فیكش

اعة  –مع قولھ  –تدعون إلیھ  اعة ال تكشف عن المشركین ؟ قلت: قد اشترط في الكشف المشیئ –أو أتتكم الس ة وقوارع الس

اء  اء إیذاناً بأنھ إن فعل كان لھ وجھ من الحكمة, إال أنھ ال یفعل لوجھ آخر من الحكمة أرجح منھ. البأس وھو قولھ إن ش

  والضراء: البؤس والضر  وقیل 

سل فكذبوھم البأساء القحط والجوع ، والضراء المرض ونقصان األموال واألنفس. والمعنى: ولقد أرسلنا إلیھم الر

رعوافأخذناھم, (لع نا تض عون لربھم ویتوبون عن ذنوبھم, ( فلوال إذ جاءھم بأس رعون) یتذللون ویتخش ) معناه نفي لھم یتض

نا ، ولكنھ جاء بلوال لیفید أنھ لم یكن لھم عذر في ترك ا رعوا إذا جاءھم بأس رع, كأنھ قیل: فلم یتض رع إال عنادھم التض لتض

: أي تركوا االتعاظ طان لھم, (فلما نسوا ما ذكروا بھ) من البأساء والضراءوقسوة قلوبھم وإعجابھم بأعمالھم التي زینھا الشی

نوف النعمة لیزاوج علیھم عة وص حة والس يء) من الص بین نوبتى  بھ ولم ینفع فیھم ولم یزجرھم, (فتحنا علیھم أبواب كل ش

ال نھ تارة ویالطفھ أخرى؛ طلباً لص فق بولده یخاش راء, كما فعل األب المش راء والس ما أوتوا) من حھ (حتى إذا فرحوا بالض

د لتوبة واعتذار؛ (أخذناھم بغتة  كر وال تص ون) فالخیر والنعم, لم یزیدوا على الفرح والبطر من غیر انتداب لش إذا ھم مبلس

أفتھم, (والحمد  رب ا لت ش تؤص ون (فقطع دابر القوم) آخرھم لم یترك منھم أحد قد اس رون آیس لعالمین) واجمون متحس

اركم) بأ إیذان معكم وأبص م (إن أخذ هللا س مكم بوجوب الحمد عند ھالك الظلمة, وأنھ من أجّل النعم وأجزل القس ن یص

ھ (ی ذ وختم علی ھ) أخ أتیكم ب ده فھمكم وعقلكم, (ی ب عن ذھ ا ی ا م أن یغطى علیھ دفون) ویعمیكم, (وختم على قلوبكم) ب ص

ون عن اآلیات بعد ظھورھا لما كانت البغتة أن یقع ا عر بھ وتظھر أماراتھ, قیل (بغیعرض تة أو جھرة) ألمر من غیر أن یش

خط إال الظالمون  ن لیالً أو نھاراً  وقُرئ بغتة أو جھرة, (ھل یھلك) أي ما یھلك ھالك تعذیب وس رین ( وعن الحس مبش

لھم لیتلھى بھم, ویقترح علیھ اھم ولم یرس ات بعد اآلی ومنذرین) من آمن بھم وبما جاءوا بھ وأطاعھم ومن كذبھم وعص

  ،صلح) ما یجب علیھ إصالحھ مما كلفوضوح أمرھم بالبراھین القاطعة (وأ

ر   تبعد في العقول أن یكون لبش ا كأنھ حي یفعل بھم ما یرید من اآلالم, أي ال أدعى ما یس ن ملك خزائن مجعل العذاب ماس

  هللا, وھي قسمة بین الخلق وإرزاقھ وعلم الغیب ،

لھ وأقربھ منزلة منھ: أي لم أدعم إلھیة وال  رف جنس خلقھ هللا تعالى وأفض ملكیة؛ ألنّھ لیس  وأني من المالئكة الذین ھم أش

تنكرونھا ، وإنما ادعى ما كان مثلھ تبعدوا دعواي  وتس ر  بعد اإللھیة منزلة أرفع من منزلة المالئكة حتى تس لكثیر من البش

  وھو النبوة.

ورة األنعام ر وفي س حیح العقیدة وتبیین وحدانیة هللا عز وجل وعدم اإلش اك بھ, جاءت آیات الترھیب بغرض تص

  وما یترتب على االعتقاد الخاطئ من ھالك وسوء عاقبة, على النحو التالي: 

ِ َكِذباً أَْو قَاَل أُْوِحَي إِلَيَّ  قولھ تبارك وتعالى: ّ ِن اْفتََرى َعلَى  أُنِزُل { َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ ْيٌء َوَمن قَاَل َس َولَْم یُوَح إِلَْیِھ َش

ُطواْ أَْیِدیِھْم أَخْ  اِلُموَن فِي غََمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمآلئَِكةُ َباِس ُ َولَْو تََرى إِِذ الظَّ ّ ُكُم اْلیَْوَم تُْجَزْوَن َعذَاَب ِمْثَل َما أَنَزَل  ِرُجواْ أَنفَُس

ِ َغْیَر اْلَحّقِ َوُكنتُْم َعْن آیَاتِِھ تَْستَْكبُِروَن{اْلُھوِن بَِما ُكنتُْم تَقُولُو ّ   .)1(})93َن َعلَى 

                                                        
 ".93اآلیة: " –سورة األنعام ) 1(



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              81  

ISSN: 2706-6495 

ِ َكِذباً} أي ال أحد أظلم ممن    ّ ِن اْفتََرى َعلَى  یر ھذه اآلیة یقول هللا تعالى: {َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ یقول ابن كثیر في تفس

ریكاً أو ولداً، أو ادعى أ لھ ولھذا قال تعالى :{أَْو قَاَل أُْوِحَي كذَب على هللا، فجعل لھ ش لھ إلى الناس, ولم یكن أرس ن هللا أرس

  . )1(إلى َولَْم یُوَح إلیِھ َشْيٌء} قال عكرمة وقتادة نزلت في مسیلمة الكذاب

عد بن أبي أنزل مثلما أنزل هللا أو قال أوحي إلى كذلك, ففي روایة عن ابن عباس أنھ عبد هللا بن س  أما الذي قال س

َساَن  ن لم, وأنھ لما نزلت اآلیة التي في المؤمنین{ َولَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ لي هللا علیھ وس لم وكتب الوحى لرسول هللا ص سرح وكان أس

ن ِطیٍن{ ً )2(})12ِمن ُسَاللٍَة ّمِ  آَخَر} . دعاه النبي صلي هللا علیھ وسلم فأمالھا علیھ. فلما انتھي إلى قولھ تعالى {ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ َخْلقا

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقیَن}. َّ اَرَك    عجب عبد هللا في تفصیل خلق اإلنسان فقال: {فَتَبَ

قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: (ھكذا أنزلت علّى), فشّك عبد هللا حینئٍذ وقال: لئن كان محمد صادقاً لقد أُوحي    

أُنِزُل إلى كما أوحى إلیھ، ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قا ركین. وذلك قولھ: {َوَمن قَاَل َس الم ولحق بالمش ل، فارتد عن اإلس

ُ} (رواه الكلبي عن ابن عباس) والمشھد الذي یرسمھ السیاق في جزاء ھؤالء الظالمین, أي المشركین مشھد  ّ َل َما أَنَزَل  ِمثْ

ھ. ولفظ غمر كرات المون في غمرات الموت وس ب, مكروب, مرھوب. الظ ة مفزع مرع ھ المكروب والمالئك ات یلقي ظل

  .)3(یبسطون إلیھم أیدیھم بالعذاب, وھم یطلبون أرواحھم للخروج وھم یتابعونھم بالتأنیب

  

لھ  ة ھو قو أعلم أن أول اآلی الُِموَن فِي َغَمَراِت اْلَمْوِت} ف الى: {َولَْو تََرى إِِذ الظَّ ھ تع ا قول یقول الفخر الرازي وأم

نِ  اِلُموَن فِي {َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ بیل اإلجمال وقولھ بعد ذلك {َولَْو تََرى إِِذ الظَّ ِ كَِذباً} یفید التخویف العظیم على س ّ  اْفتََرى َعلَى 

دة الموت،  یل لذلك المجمل والمراد بالظالمین الذین ذكرھم، وغمرات الموت جمع غمرة وھي ش َغَمَراِت اْلَمْوِت} كالتفص

يء كثرتھ ومعظمھ يء إذا عاله وغّطاه قال الّزّجاج: یقال وغمرة كل ش ، ومنھ غمرة الماء وغمرة الحرب، ویقال غمرة بالش

  . )1(من كان في شيء كثیر قد غمره ذلك

ل باسطون. قیل: بالعذاب  ُطواْ أَْیِدیِھْم} ابتداء وخبر واألص دائده. {َواْلَمآلئَِكةُ بَاِس یقول القرطبي وغمرات الموت ش

حاك. وقیل لقبض أرواحھم، وفي التنزیل { َولَْو تََرى إِْذ یَتََوفَّى الَِّذیَن َكفَُرواْ اْلَمآلئَِكةُ ومطارق الحدید، عن الح ن والض س

َباَرُھْم َوذُوقُواْ َعذَاَب اْلَحِریِق{ ِربُوَن ُوُجوَھُھْم َوأَْد ط إلیھ یده بالمكروه )2( })50یَْض . فجمعت ھذه اآلیة القولین. یقال: بس

أي: خلّصوھا من العذاب أن أمكنكم، وھو توبیخ وقیل أخرجوھا كرھاً، ألّن روح المؤمن تنشطر للخروج  (أخرجوا أنفسكم)

شدیداً. ویقال: أیتھا النفس الخبیثة اخرجي ساخطة مسخوطاً علیك إلى عذاب هللا وھو  للقاء ربھ, وروح الكافر تنتزع انتزاعاً 

ك، وذلك ألنّھم ال أنھ، كذا جاء في حدیث أبي ھریره وغیره. وقیل ھي ب منزلة قول القائل ألذیقنك العذاب, وألخرجن نفس

ھا ملك الموت وأعوانھ. وقیل یقال ھذا للكفار وھم في النار. والجواب محذوف لعظم األمر، أي  ھم بل یقبض یخرجون أنفس

                                                        
 .340ص – 3ج –تفسیر القرآن العظیم  –ابن كثیر ) 1(
 ".12اآلیة: " –سورة المؤمنون ) 2(
 .1149ص – 2ج –في ظالل القرآن  –سید قطب ) 3(
 90ص – 7ج –م 1995ھـ، 1415ط –بیروت  –دار الفكر  –التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب  –الفخر الرازي ، محمد الرازي ) 1(
 ".50اآلیة: " –سورة األنّفال ) 2(
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تكبرون) أي واء,( وتس تتعظمون عن قبولھ  ولو رأیت الظالمین في ھذا الحال لرأیت عذاباً عظیماً. والھون والھوان س

  .)3(آیاتھ.

سید قطب: إنھ المشھد الذي یھّز القلب البشري ھزاً عنیفاً, وھو یشخص ویتحرك ویلقي ظاللھ على النفس,  ویقول 

  في ھذه اآلیة ترھیب للذین ظلموا. )4(ویسكب ایحاءاتھ في القلب و ظاللھ المرعبة المكروبة وایحاءاتھ العنیفة المرھوبة.

ؤتى مثل نفي تنوع موضوعّي ترغّب وترھب: قال تعالى: {وإذا جآءتھم دابة قالوا لن نؤمن حتى  وتتواصل اآلیات

  یمكرون}. ما أوتي رسل هللا هللاُ أعلم حیث یجعل رسالتھ سیصیب الذین أجرموا صغار عند هللا وعذاب شدید بما كانوا

ن فَْوقُِكْم أَْو ِمن تَْحِت أَْرُجِلكُْم أَْو یَْلبِسَُكْم ِشیَعاً َویُِذیَق بَْعَضكُم  قال تعالى: { قُْل ُھَو اْلقَاِدُر َعلَى أَن یَْبعََث َعلَْیُكمْ  عَذَاباً ّمِ

ُف اآلیَاِت لَعَلَُّھْم یَْفقَُھوَن{   .)1(})65بَأَْس بَْعٍض انُظْر َكْیَف نَُصّرِ

طرین منھم من ظلمات البر والبحر, أ ي ھذه المھامھ ي .....العامین فیقول تعالى ممتناً على عباده في إنجائھ المض

عالى: { وإذا مسكم البریة وفي اللجج البحریة إذا ھاجت الریاح العاصفة فحینئذ یفردون الدعاء لھ وحده ال شریك لھ, كقولھ ت

  الضر في البحر ضل من تدعون إال إیاه} 

یھ ، فینجیكم من العذاب م  ومع ھذا فقد ،ا یتلفكم ویمحقكم فھو قادر على ذلك كلھ ، فاحذروا من اإلقامة على معاص

  أخبر أنھ قادر على ذلك, ولكن من رحمتھ  أن یرفع عن ھذه األمة العذاب من فوقھم بالرجم والحصب ونحوه ،

لط علیھم عقوبة عاجلة یراھا   ھم بأس بعض وس ف, ولكن عاقب من عاقب منھم  بان أذاق بعض ومن تحت أرجلكم بالخس

  .)2(ونالمعتبرون ، ویشعر بھا العامل

  المطلب الثاني: حال الكفار یوم القیامة:

ف حال الكفار یوم ا لوب الترھیب في خطاب الكفار على مختلف األحوال والظروف؛ فنراه یص لبعث, لقد تنوع أس

یاعھم من الجّن, ومرة أخرى ترھب اآلیات من االنغماس في ملذات الحیاة  لدنیا على اوتارة یرھب الكفار, من اإلنس وأش

  التالي: النحو

الى: ال تع ھ ق ا َونَُكوَن مِ  وفي قول اِت َربِّنَ آیَ َب بِ ذِّ ا نَُردُّ َوالَ نَُك ا لَْیتَنَ الُواْ یَ اِر فَقَ َن { َولَْو تََرَى إِْذ ُوقِفُواْ َعلَى النَّ

ادُواْ لِ 27اْلُمْؤِمنِیَن{ ُل َولَْو ُردُّواْ لَعَ ْخفُوَن ِمن قَْب َكانُواْ یُ ا  مَّ َبدَا لَُھم  َبْل  اِذبُوَن{}  ھُ َوإِنَُّھْم لََك َقالُواْ إِْن ِھَي إِالَّ 28َما نُُھواْ َعْن } َو

َنا َقاَل َفذُوقُواْ العَ 29َحَیاتَُنا الدُّْنَیا َوَما نَْحُن بَِمْبعُوثِیَن{ اَب ذَ } َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُواْ َعلَى َربِِّھْم َقاَل أَلَْیَس َھذَا ِباْلَحّقِ َقالُواْ بَلَى َوَربِّ

  .)1(})30بَِما كُنتُْم تَْكفُُروَن{

                                                        
 .42ص – 7ج –الجامع ألحكام القرآن  –القرطبي  )3(
 .1150ص – 2ج –في ظالل القرآن  –سید قطب ) 4(
 ".65اآلیة: " –سورة األنعام ) 1(
 .27ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري (أبو القاسم جار هللا محمد) ، تفسیر الكشاف  )2(
 ".30-27اآلیات: " –سورة األنعام ) 1(
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رَ  اَعةُ بَْغتَةً قَالُواْ یَا َحْس ِ َحتَّى إِذَا َجاءتُْھُم السَّ ّ َر الَِّذیَن َكذَّبُواْ بِلِقَاء  ْطنَا فِیَھا َوُھْم قال تعالى: { قَدْ َخِس تَنَا عَلَى َما فَرَّ

لَِّذیَن یَتَّقُوَن أَفَالَ 31اء َما یَِزُروَن{یَْحِملُوَن أَْوَزاَرُھْم َعلَى ُظُھوِرِھْم أَالَ سَ  ْھٌو َولَلدَّاُر اآلِخَرةُ َخْیٌر لِّ } َوَما اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا إِالَّ لَِعٌب َولَ

  .)2(})32تَْعقِلُوَن{

ْنَھا َوِمن ُكّلِ َكْربٍ ثُمَّ أَنتُْم تُْشِرُكوَن{ یُكم ّمِ ُ یُنَّجِ ّ   .)3(})64قال تعالى: { قُِل 

ول هللا وج ارى, (یعرفونھ) یعرفون رس ري لآلیة (الذین أتیناھم الكتاب) یعنى الیھود والنص یر الزمخش اء في تفس

ة, (كما یعرفون أبناءھم) بحالھم ونعوتھم, ال یخفون  لم بحلیتھ ونعتھ الثابت في الكتابین معرفة خالص لي هللا علیھ وس ص

ة بمعرفة أھل الكتاب بھ وبصحة نبوتھ ، ثم قال: (الذین خسروا أنفسھم) علیھم وال یلتبسون بغیرھم ، وھذا استشھاد ألھل مك

ین ، فكذبوا على هللا بما ال ُحّجة  ركین ومن أھل الكتاب الجاحدین,(فھم ال یؤمنون) بھ ، جمعوا بین أمرین متناقض من المش

شاء هللا ما شركنا وال آباؤنا ، وقالوا وهللا أمرنا بھا ،  علیھ ، وكذبوا بما ثبت بالحجة البینة والبرھان الصحیح حیث قالوا: لو  أ

كذبوا القرآن  وائب  وذھبوا ف بوا إلھھ تحریم البحائر والس فعاؤنا عند هللا ، ونس وقالوا والمالئكة بنات هللا  وھؤالء ش

صلي هللا علیھ وسلم (ویوم نحشرھم) ویوم نحشرھم كان كیت  وكیت ، والمعجزات, وسّموھا سحراً ، ولم یؤمنوا بالرسول 

ركاء  ركاؤكم) أي آلھتكم التي جعلتموھا ش وقولھ (الذین   )4(فترك لیبقى على اإلبھام الذي ھو داخل في التخویف, (أین ش

ھدوھم, إال أنھم حین ال  ا لك على وجھ التوبیخ ، ویجوز أن یش ما یقال لھم ذ ركاء إن كنتم تزعمون) معناه تزعمونھم ش

فاعة فكأنّھم غیب عنھم ، وأن یحال بینھم وبینھم في وقت التوبیخ, لیفقدوھم في  ینفعونھم, وال یكون منھم ما رجوا من الش

رتھم (فتنتھم) كفرھم ، والمعنى: ثم لم تكن عاقبة كفرھم الذي  اعة التي علقوا بھم الرجاء فیھا؛ فیروا مكان خزیھم وحس الس

ا ال جح بائن قالوا دین آ بھ و ھ وافتخروا  ارھم وقاتلوا علی بھ ، لزموه أعم دین  اء من الت ھ, والحلف على االنتق وده والتبرؤ من

  ویجوز أن یراد: ثم لم یكن جوابھم إال أن قالوا ، فسمي فتنة ألنّھ كذب.

ویتواصل تفسیر الزمخشري لآلیة: (وضل عنھم) وغاب عنھم, (ما كانوا یفترون) أي یفترون الھیئة وشفاعتھ. فإن 

كذبوا حین یطلعون  ح أن ی لت: كیف یص على حقائق األمور وعلى أن الكذب والجحود ال وجھ لمنفعتھ ؟ قلت: الممتحن ق

ا ؛ أال تراھم یقولون ربنا أخرجنا منھا فإن عدنا فإنا ظالمون  ینطق بما ینفعھ وبما ال ینفعھ من غیر تمییز بینھما حیرة ودھش

لموا أنھ ال یقضي علیھم ، وأما قول من یقول معناه: ,وقد أیقنوا بالخلود ولم یشكوا فیھ  ونادوا یا مالك لیقض علینا ربك وقد ع

ھم: یعنى في الدنیا  نا وما علمنا أنا على خطأ في معتقدنا ، وحل قولھ انظر كیف كذبوا على أنفس ركین عند أنفس ما كنا مش

ح الكالم إلى ما ھو عّي وإفحام ، ألّن المعنى الذي ذھبوا إلیھ لیس ھذا الكال ف وتحریف ألفس م بمترجم عنھ وال فتمحل وتعس

یره بقولھ تعالى  نع من ذلك تفس د النبوة, وما أدري ما یص یوم یبعثھم هللا جمیعاً فیحلفون لھ  –منطبق علیھ, وھو ناٍب عنھ أش

فشبھ كذبھم  –ویحلفون على الكذب وھم یعلمون  –بعد قولھ  –كما یحلفون لكم ویحسبون أنھم على شئ أال إنھم ھم الكاذبون 

ر وعتبة في اآلخرة بك فیان والولید والنض تمع إلیك) حین تتلوا القرآن روي أنھ اجتمع أبو س ذبھم في الدنیا ,(ومنھم من یس

وشیبة وأبو جھل وإضرابھم یستمعون تالوة رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم ؛ فقالوا للنضر: یا أبا قتیلة ما یقول محمد صلى 

نى الكعبة ، ما أدري ما یقول  إال أنھ یحرك لسانھ ویقول أساطیر األولین مثل ما هللا علیھ وسلم ؟ فقال: والذي جعلھا بیتھ: یع

                                                        
 ".32-31اآلیات: " -نعام سورة األ) 2(
 ".64اآلیة: " –سورة األنعام ) 3(
 .26ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري (أبو القاسم جار هللا محمد) ، تفسیر الكشاف ) 4(
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فیان: إني ألراه حقاً ، فقال أبو جھل: كال فنزلت. واألكنة على القلوب والوقر في  یة فقال أبو س حدثتكم عن القرون الماض

  .)1(اآلذان مثل في نبو قلوبھم ومسامعھم عن قبولھ واعتقاد صحتھ  ووجھ

ر وق ر (ھل) والمعنى:أنھ بلغ تكذیبھم اآلیات إلى أنھم یجادلونك ویناكرونك ، وفس ولھ یقول الذین كفروا تفس

دق الحدیث خرافات وأكاذیب, وھي الغایة في   اطیر األولین) فیجعلوا كالم هللا وأص مجادلتھم بأنھم یقولون (إن ھذا إال أس

الم وأتباعھ ویثبطونھم عن اإلیمان بھ, (وینأون التكذیب, (وھم ینھون) الناس عن القرآن أو عن الرس الة والس ول علیھ الص

رر إلى غیرھم وإن كانوا یظنون أنھم  ھم) وال یتعداھم الض لون (وإن یھلكون) بذلك, (إال أنفس لون ویض ھم فیض عنھ) بأنفس

لم وینأى عنھ وال یؤمن بھ. وُروي أنھم اجتمعوا إلى أبي لي هللا علیھ وس ول هللا ص رون رس ول هللا  یض طالب وأرادوا برس

  .)1(صلي هللا علیھ وسلم سوء

ري أروھا حتى یعاینوھا أو اطلعوا علیھا اطالعا  ي تحتھم ، ھفنزلت ( ولو تري) (وقفوا على النار) یقول الزمخش

  ،عذابھا (یا لیتنا نرد) تم تمنیھمأو أدخلوھا فعرفوا مقدراً 

ن على وجھ اإلثبات ثم ابتدأوا (وال نكذب بآیات ربنا ونكون من المؤمنین) واعدین اإلیمان كأنھم قالوا: ونحن ال نكذب ونؤم 

عطوفاً على نرد, ، وشبھھ سیبویھ بقولھم دعني وال أعود بمعنى: دعني وأنا ال أعود تركتني أو لم تتركني  ویجوز أن یكون م

  رد غیر مكذبین وكائنین من المؤمنین, فندخل تحت حكم التمني.أو حاالً على معنى یا لیتنا ن

من معنى العدة فجاز أن یتعلق   فإن قلت: یدفع ذلك قولھ: (وإنھم لكاذبون) ألّن المتمني ال یكون كاذباً؟ قلت: ھذا تمّن قد تض

ائحھم بھ التكذیب كما ومعناه: إن رددنا لم نكذب ونكن من المؤمنین (بل بدا لھم ما كانوا یخفو ن من قبل) من قبائحھم وفض

جرا ، ال أنھم عازمون على أنھم لو ردوا ألمنوا ، وقیل ھو  ھادة جوارحھم علیھم؛ فلذلك تمنوا ما تمنوا ض حفھم وبش في ص

حة نبوة  رونھ ، وقیل ھو في أھل الكتاب وأنھ یظھر لھم ما كانوا یخفونھ من ص في المنافقین وأنھ یظھر نفاقھم الذي كانو یس

ول ي,  رس لم, ولو ردوا إلى الدنیا بعد وقوفھم على النار, (لعادوا لما نھوا عنھ) من الكفر والمعاص لي هللا علیھ وس هللا ص

ھم ال یفون بھ  (وقالوا) عطف على لعادوا: أي ولو ردوا لكفروا ولقالوا (إن ھي إال  (وإنھم لكاذبون) فیما وعدوا من أنفس

معاینة القیامة. ویجوز أن یعطف على قولھ وإنھم لكاذبون على معنى: وإنھم لقوم كاذبون  حیاتنا الدنیا) كما كانوا یقولون قبل

لدنیا ، وكفي بھ دلیالً على كذبھم (وقفوا على ربھم) مجاز عن الحبس  يء ، وھم الذین قالوا إن ھي إال حیاتنا ا في كل ش

یده؛ لیعاتبھ ، و ؤال, كما یوقف العبد الجاني بین یدي س قیل وقفوا على جزاء ربھم ؛ وقیل عرفوه حق التعریف للتوبیخ والس

قال لھم ربھم إذا وقفوا علیھ؟ فقیل قال: (ألیس ھذا بالحق) وھذا تعبیر من هللا تعالى  (قال) مردود على قول قائل قال: ماذا 

معون من حدیث البعث والجزاء ما ھو بحق وما ھو إال باطل, ( بما كنتم تكفرون) لھم على التكذیب ، وقولھم لما كانوا یس

ر ألّن  ع آخر ، و(حتى) غایة لكذبوا ال لخس ل بھا ، وقد حقق الكالم فیھ في مواض بكفركم بلقاء هللا ببلوغ اآلخرة, وما یتص

خسرانھم ال غایة لھ: أي ما زال بھم التكذیب إلى حسرتھم وقت مجيء الساعة فإن قلت: أما یتحسرون عند موتھم ؟ قلت: لما 

                                                        
 .27ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري (أبو القاسم جار هللا محمد) ، تفسیر الكشاف  )1(
 .22ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري (أبو القاسم جار هللا محمد) ، تفسیر الكشاف  )1(
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لي هللا علیھ كان الموت وقوعاً  ول هللا ص مھا ولذلك قال رس مي باس اعة وس  في أحوال اآلخرة ومقدماتھا جعل من جنس الس

  وسلم " من مات فقد قامت قیامتھ" أو جعل مجيء الساعة بعد الموت لسرعتھ كالواقع بغیر فترة.

اعة بغتھ) یقول ا رة والندم ففي اآلیة (حتى إذا جاءتھم الس ركین بالحس ف المش ري (بغتة): فجأة وقد یتص لزمخش

میر للحیاة الدنیا جيء  اعة بغتة, (فرطنا فیھا) الض در كأنھ قیل بغتتھم الس ابھا على الحال بمعنى باغتھ ، أو إلى المص وانتص

أنھا وفي اإلیمان بھا كما تقول: فرطت  رنا في ش اعة على معنى قص میرھا وإن لم یجر لھا ذلك؛ لكونھا معلومة ، أو للس بض

بت أیدیكم؛ ألّنھ أُعتید حمل األثقال في فالن ، و منھ فرطت في جنب هللا (یحملون أوزارھم على ظھورھم) كقولھ: فیما كس

یئاً یزرون وزرھم كقولھ: أخا ثقة ال تھلك الخمر مالھ...  اء ما یزرون) بئس ش ب باألیدي, (س على الظھور, كما أُلف الكس

  .)1(ولكنھ قد یھلك المال الذي ھو نائلھ

ل واألغالل, ورأوا عظائمھا ویذكر تعا اھدوا ما فیھا من السالس لى حال الكفار إذا ُوقفوا یوم القیامة على النار, وش

آ َب بِ ذِّ ا نَُردُّ َوالَ نَُك ا لَْیتَنَ الُواْ یَ اِر فَقَ الوا: { َولَْو تََرَى إِْذ ُوقِفُواْ َعلَى النَّ ك ق د ذل ا ، فعن ا َونَكُوَن ِمَن وأھوالھ اِت َربِّنَ یَ

  أي تمنوا, لو رجعوا إلى الدنیا لیعملوا عمالً صالحاً ،  )2(}).27ُمْؤِمنِیَن{الْ 

بحانھ: (بل بدأ لھم ما كانوا یخفون من قبل ) أي بل ظھر  وال یكذبوا بآیات ربھم ، بل یؤمنوا بھا ، فكذبھم هللا تعالى فقال س

ھم  فأنھم ما طلبوا ال لدنیا رغبة ومحبة في اإلیلھم حینئذ ما كانوا یخفونھ من الكفر في أنفس مان ، بل خوفاً مما عودة إلى ا

  ا من النار ،عاینوا من العذاب ، جزاًء على ما كانوا علیھ من الكفر ، فسألوا الرجعة إلى الدنیا لیتخلصوا مما شاھدو

ولھذا قال تعالى: ( ولو ُردوا لعادوا لما نھوا عنھ وإنھم لكاذبون) أي في طلبھم الرجعة رغبة ومحبة في اإلیمان, ثم أخبر  

عالى: ( ولو تري إذ  قال ت لدنیا وما نحن بمبعوثین ثم  نا ا عادوا إلى كفرھم ومخالفتھم وقولھم: إن ھي إال حیات أنھم لو ردوا ل

بین یدیھ, قال عز وجل: ( ألیس ھذا بالحق) أي ألیس ھذا المعاد بحق؟ ولیس بباطل كما ظننتم؟. وقفوا على ربھم) أي وقفوا 

  .)1((قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) أي بما كنتم تكذبون فذوقوا الیوم مسھ)

اعة  وعن ن ارة من كذب بلقائھ ، ومن خیبتھ لما فاجأتھ الس دامتھ على ما فرط من العمل ویخبر هللا تعالى عن خس

رتنا على ما فرطنا فیھا) أي على ما  اعة بغتھ قالوا یا حس لف من قبیح الفعل؛ ولھذا قال تعالى (وحتى إذا جاءتھم الس وما أس

اء ما یزرون) أي  بحانھ وتعالى ، (وھم یحملون أوزارھم على ظھورھم أال س بة  س فرطنا في الدنیا من األعمال المغض

ل ابن أبي حاتم عن أبي مرزوق: یستقبل الكافر والفاجر عند خروجھ من قبره كأقبح صوره وأنتنھا ریحاً ـ فیقول یحملون قا

من أنت ، فیقول أو ما تعرفني ، فیقول: ال وهللا ، إال أن هللا تعالى قبح وجھك , وأنتن ریحك فیقول: أنا عملك الخبیث ھكذا 

ركبتني في الدنیا, ھلم أركبك ، فھو قولھ تعالى: (وما الحیاة الدنیا إال لعب ولھو )  كنت في الدنیا خبیث العمل منتنة  فطالما

  .)2(أي إنما غالب الحیاة الدنیا كذلك, (والدار اآلخرة خیر للذین یتقون أفال تعقلون)

                                                        
 .13ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري (أبو القاسم جار هللا محمد) ، تفسیر الكشاف  )1(
 ".27اآلیة: " –سورة األنعام  )2(
 .14ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الكشاف الزمخشري (أبو القاسم جار هللا محمد) ، تفسیر  )1(
 ".32اآلیة: " -سورة األنعام )2(
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  المطلب الثالث: ترھیب الجّن واإلنس معاً: 

نُكْم یَقُصُّوَن  ى:ویتسع الخطاب لیشمل الجّن واإلنس معاً كما في قولھ تعال أْتُِكْم ُرُسٌل ّمِ { یَا َمْعَشَر اْلِجّنِ َواِإلنِس أَلَْم یَ

تُْھُم اْلَحیَاةُ الدُّ  نَا َوَغرَّ ِھْدنَا َعلَى أَنفُِس ذَا قَالُواْ َش ُھْم كَ َعلَْیُكْم آیَاتِي َویُنِذُرونَُكْم ِلقَاء یَْوِمُكْم َھـ ِھْم أَنَّ ِھدُواْ َعلَى أَنفُِس انُواْ ْنیَا َوَش

  .)1( })130َكافِِریَن{

ُ أَْعلَُم َحْیُث یَجْ 123{ ّ  ِ ّ ُل  یُب } َوإِذَا َجاءتُْھْم آیَةٌ قَالُواْ لَن نُّْؤِمَن َحتَّى نُْؤتَى ِمثَْل َما أُوتَِي ُرُس یُِص الَتَھُ َس عَُل ِرَس

ِ َوَعذَاٌب َشِدیدٌ بَِما َكا ّ   .)2( ) }124نُواْ یَْمُكُروَن{الَِّذیَن أَْجَرُمواْ َصغَاٌر ِعندَ 

َر الجّن َواإلنس أَلَْم یَأْتُِكْم} أي یوم نحش یر قولھ تعالى: {یَا َمْعَش ل، یقول القرطبي في تفس رھم تقول ألم یأتكم رس

احھم ومعني {منكم} في الخلق والتكلیف والمخاطبة. ولما كانت ا طب ویعقل لجّن ممن یخافحذف، فیعترفون بما فیھ افتض

  ،منكم}قال {

ل الجّن ھم   ل من اإلنس وغلب اإلنس في الخطاب كما یغلب المذكر على المؤنثز وقال ابن عباس: رس أو إن كانت الرس

ْستَِمعُوَن اْلقُْرآنَ  َن اْلِجّنِ یَ ا َحَضُروهُ قَالُوالذین بلغوا قومھم ما سمعوه من الوحي كما قال تعالى: { َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْیَك نَفَراً ّمِ ا  فَلَمَّ

نِذِریَن{ ا قُِضَي َولَّْوا إِلَى قَْوِمِھم مُّ   وقال مقاتل والضحاك: أرسل هللا رسالً من الجّن كما أرسل من اإلنس. )3( })29أَنِصتُوا فَلَمَّ

اس وھو   ذرین}وھو معني قول ابن عب ذر من الجّن ثم قرأ {ولوا  إلى قومھم من ل من اإلنس, والن د: الرس اھ ال مج وق

ً الصحیح. وقال الك   .)4(لبي كانت الرسل قبل أن یبعث محمد صلي هللا علیھ وسلم یبعثون إلى اإلنس والجّن جمیعا

الم:  ةَ  یقول ابن كثیر وقال تعالى عن إبراھیم الخلیل علیھ الس یَّتِِھ النُّبُوَّ َحاَق َویَْعقُوَب َوَجعَْلنَا فِي ذُّرِ { َوَوَھْبنَا لَھُ إِْس

اِلِحیَن{َواْلِكتَاَب َوآتَْینَاهُ أَجْ  ر النبوة والكتاب بعد إبراھیم في ذریتھ, ولم )5(})27َرهُ فِي الدُّْنیَا َوإِنَّھُ فِي اْآلِخَرةِ لَِمَن الصَّ . فحص

وقالوا شھدنا على أنفسنا أي شھدنا  )6(یقل أحد من الناس: أن النبوة كانت في الجّن قبل إبراھیم الخلیل، ثم انقطعت عنھ ببعثھ.

تُْھُم اْلَحَیاةُ الدُّْنَیا} قیل: ھذا خطاب من هللا للمؤمنین، أي أن ھؤالء قد غرتھم الحیاة الدنیا أي خدعتھم وظنوا أنھم بلغوا {َوغَ  رَّ

ھدت علیھم  ھم) أي اعترفوا بكفرھم. قال مقاتل: ھذا حین ش ھدوا على أنفس أنھا تدوم، وخافوا زوالھا عنھم أن آمنوا. (وش

  .)1(الجوارح بالشرك

دید یوم مظلم ویوم ذو كواكب: یقول هللا  تعالى (ظلمات البر والبحر) مجاز عن مخاوفھا وأھوالھما ، یقال للیوم الش

أي اشتدت ظلمتھ حتى عاد كاللیل ویجوز أن یراد ما یشفقون منھ من الخسف في البر, والغرق في البحر بذنوبھم , فإذا دعوا 

ف والغرق, فنجوا من ظلم ف هللا عنھم الخس رعوا كش اتھا (لئن أنجیتنا) على إرادة القول, (من ھذه) من ھذه الظلمة وتض

ر, (ھو القادر) ھو الذي عرفتموه قادراً وھو الكامل  م والكس دید والتخفیف وأنجانا, وخفیة بالض دیدة. وقُرئ ینجیكم بالتش الش

                                                        
 ".130اآلیة: " –سورة األنعام ) 1(
 ".124اآلیة: " -سورة األنعام ) 2(
 ".29اآلیة: " –سورة األحقاف ) 3(
 .86ص – 3ج –تفسیر القرآن العظیم  –القرطبي ) 4(
 ".27اآلیة: " -سورة العنكبوت ) 5(
 .50ص  – 3ج –تفسیر القرآن العظیم  –ابن كثیر ) 6(
 .87ص – 7ج –الجامع ألحكام القرآن  –القرطبي ) 1(
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ل على ق حاب الفیل الحجارة, وأرس وم نوح الطوفان, (أو من فقدرة (عذاباً من فوقكم) كما أمطر على قوم لوط وعلى أص

تحت أرجلكم) كما أغرق فرعون وخسف بقارون ، وقیل من فوقكم من قبل أكابركم وسالطینكم ، ومن تحت أرجلكم من قبل 

سفلتكم وعبیدكم ، وقیل ھو حبس المطر والنبات, (أو یلبسكم شیعاً) أو یخلطكم فرقاً مختلفین على أھواء شتى, كل فرقة منكم 

  ومعنى خلطھم: أن ینشب القتال بینھم فیختلطوا ویشتبكوا في مالحم القتال.مشایعة إلمام ، 

لھم فأعطاني وعن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم "سألت هللا أال یبعث على أمتى عذاباً من فوقھم أو من تحت أرج

یف", وعن ھم بینھم فمنعني ، وأخبرني جبریل أن فناء أمتى بالس ألتھ أن ال یجعل بأس  " لما نزل هللاجابر بن عبد  ذلك ، وس

 ً یعا كم ش لم: أعوذ بوجھك ، فلما نزل أو من تحت أرجلكم أو یلبس لي هللا علیھ وس ول هللا ص قال: (ھاتان  من فوقكم قال رس

میر في قولھ (وھو الحق) أي ال بد أن ینزل  ناف العذاب المعدودة. والض ت بأھون) ومعنى اآلیة الوعید بأحد أص ھم (قل لس

بھ: یعني إنباءھم بأنھم  یل) بحفیظ ُوكل إلى أمركم أمنعكم من التكذیب إجباراً إنما أنا منذر, (لكل نبأ) لكل شيء بنبأعلیكم بوك

  یعذبون وإبعادھم بھ, (مستقر) وقت استقرار وحصول ال بد منھ ،

تھزاء بھا والطعن فیھا ، وكانت قری  ون في آیاتنا) في االس میر في بھ للقرآن, (یخوض ش في أندیتھم یفعلون ذلك  وقیل الض

تھ  وس غلك بوس یطان) وإن ش ینك الش ھم حینئذ (وإما ینس فأعرض عنھم ( حتى یخوضوا في حدیث غیره) فال یأمن أن تجالس

  .)1(حتى تنسي النھي عن مجالستھم فال تقعد معھم (بعد الذكرى) بعد أن تذكر النھي

ُرُھْم َجِمیعاً یَا وفي قولھ تعالى: َن اِإلنِس َربَّنَا  { َویَْوَم یِْحُش َن اِإلنِس َوقَاَل أَْوِلیَآُؤُھم ّمِ تَْكثَْرتُم ّمِ َر اْلِجّنِ قَِد اْس َمْعشَ

ْلَت لَنَا قَاَل النَّاُر َمثَْواُكْم َخاِلِدیَن فِیَھا إِ  ُ إِنَّ َربَّ اْستَْمتََع بَْعُضنَا بِبَْعٍض َوبَلَْغنَا أََجلَنَا الَِّذَي أَجَّ ّ   . )2(})128َك َحِكیٌم َعلیٌم{الَّ َما َشاء 

ر جمیع الخلق في یوم القیامة,  یقول الطبري في تفسیره: ( ویوم یحشرھم جمیعاً ) ، ( یا معشر الجّن) المراد: حش

والحشر: الجماعة أي یوم الحشر, یقول: یا جماعة الجّن (قد استكثرتم من اإلنس) أي من االستمتاع بھم كقولھ, (ربنا استمتع 

نا ببع تمتاع التلذذ من الجّن بعض تكثر األمیر من الجنّود, والمراد التقریع والتوبیخ, وعلى األول فالمراد باالس ض) وقیل: اس

شرناھم  ستكثرتم من إغوائھم وإضاللھم حتى صاروا في حكم األتباع لكم فح بطاعة اإلنس لھم ودخولھم فیما یریدون منھم, ا

تمت تمتاع الجّن واإلنس فھو ما تقدم من تلذذھم بإتباعھم لھم معكم: (وقال أولیاؤھم من اإلنس ربنا اس نا ببعض) أما اس ع بعض

سھ, قال: أعوذ برب  وأما استمتاعھم بالجّن ، وقیل استمتاع اإلنس بالجّن انھ كان إذا مر الرجل بواد في سفره وخاف على نف

َططاً{{َوأَ  ھذا الوادي من جمیع ما أحذر یعني: ربھ من الجّن, ومنھ قولھ تعالى: ِ َش َّ ِفیُھنَا َعلَى  } َوأَنَّا َظنَنَّا 4نَّھُ َكاَن یَقُوُل َس

اً{ ِذب ِ َك َّ نُس َواْلِجنُّ َعلَى  اً{5أَن لَّن تَقُوَل اْإلِ َن اْلِجّنِ فََزادُوُھْم َرَھق اٍل ّمِ نِس یَعُوذُوَن بِِرَج َن اْإلِ اٌل ّمِ اَن ِرَج ھُ َك . )3(})6} َوأَنَّ

تمتاع الج یئاً من حظوظ الدنیا وقیل اس دقونھم فیما یقولون إلیھم من األكاذیب وینالون بذلك ش ّن باإلنس أنھم كانوا یص

كالكھان, (وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا) أي یوم القیامة اعترافاً منھم بالوصول إلى ما وعدھم هللا بھ, مما كانوا یكذبون بھ, ولما 

یھ لغة العرب في ھذا التركیب أنھم یخلدون قالوا ھذه المقالة أجاب هللا علیھم (خالد اء هللا) المعنى الذي تقتض ین فیھا اال ما ش

تثناء یرجع إلى یوم القیامة أي  اء هللا عدم بقائھم فیھا, وقال الّزّجاج: إن االس في النار في كل األوقات, إال في الوقت الذي یش

                                                        
 .50ص  -3ج –تفسیر القرآن العظیم  –ابن كثیر  )1(
 ".128اآلیة: " –سورة األنعام ) 2(
 ".6اآلیة: " –سورة الجّن  )3(
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ھم, ومقدار مدتھم في الحساب, وھو تعسف؛ ألّن االستثناء ھي من خالدین في النار إال ما شاء هللا من مقدار حشرھم في قبور

  .)4(الخلود الدائم وال یصدق علي من لم یدخل النار

رھم قلنا: ی ر الجّن) أو یوم نحش رھم قلنا یا معش رھم, أو ویوم نحش رھم) أي واذكر یوم نحش ر (ویوم نحش ا معش

ر من ال میر لمن یحش ف لفظاعتھ والض تكثرتم مالجّن كان ما ال یوص یاطین(قد اس ن اإلنس) ثقلین وغیرھم. والجّن ھم الش

جنود. واستكثر فالن أضللتم منھم كثیراً أو جعلتموھم أتباعكم فحشر معكم منھم الجمع الغفیر؛ كما تقول: استكثر األمیر من ال

تمتع تھم, (ربنا اس وس تمعوا إلى وس یاع, (وقال أولیاؤھم من اإلنس) الذین أطاعوھم واس نا ببعض) من األش أي انتفع  بعض

عدوھم على اإلنس بالشیاطین حیث دلوھم على الشھوات وعلى أسباب التوصل إلیھا وانتفع الجّن باإلنس حیث أطاعوھم وسا

تمتاع اإلنس بالجّن ما في قولھ  ھواتھم في إغوائھم. وقیل اس رجال من بوأنھ كان رجال من اإلنس یعوذون  –مرادھم وش

  ارتھم لھم ،لجّن, واستمتاع الجّن باإلنس اعتراف اإلنس لھم بأنھم یقدرون على الدفع عنھم وإجیعنى بھ كبیر ا -الجنّ 

باع الھوى   یاطین وإت ما كان منھم من طاعة الش نا) یعنون یوم البعث ، وھذا الكالم اعتراف ب (وبلغنا أجلنا الذي أجلت ل

اء هللا) أي یخلدون في عذاب النار األبدي كلھ  ر على حالھم ، (خالدین فیھا إال ما ش الم لربھم وتحس تس والتكذیب بالبعث واس

اء هللا ، إال األوقات ال تي ینقلون فیھا من عذاب النار إلى عذاب الزمھریر ، فقد ُروي أنھم یدخلون وادیاً فیھ من إال ما ش

لذي ظفر  اوون ویطلبون الرد إلى الجحیم ، أو یكون من قول الموتور ا الھم من بعض فیتع الزمھریر, ویمیز بعض أوص

ئت ، وقد علم أنھ ال بواتره ولم یزل یحرق علیھ أنیابة وقد طلب إلیھ أن ینفس عن خناقھ: أھلكني  ت عنك إال إذا ش هللا إن نفس

شد الوعید, مع تھكم بالموعد  شئت من أ شدید ، فیكون قولھ إال إذا  شفي منھ بأقصى ما یقدر علیھ من التعنیف والت شاء إال الت ی

یئاً إال بموجب الحكمة, (علیم) ب تثناء الذي فیھ أطماع.( إن ربك حكیم) ال یفعل ش ورة االس أن الكفار لخروجھ في ص

ھم بعضاً, كما فعل الشیاطین وغواة اإلنس ،  اً) نخلیھم حتى یتولى بعض یستوجبون عذاب األبد, (نولى بعض الظالمین بعض

بوا من الكفر  بب ما كس بون) بس ھم أولیاء بعض یوم القیامة وقرناءھم كما كانوا في الدنیا, (بما كانوا یكس أو نجعل بعض

  .)1(مة على جھة التوبیخ (ألم یأتكم رسل منكم)والمعاصي ، یقال لھم یوم القیا

  المطلب الرابع: الترھیب من طلب الدنیا:

لدَّاُر اآلِخَرةُ   ِعٌب َولَْھٌو َولَ لدُّْنَیا إِالَّ لَ ورة األنعام { َوَما اْلَحَیاةُ ا لدنیا في اآلیة من س ِذیَن  ذّم هللا تعالى طلب ا لَّ َخْیٌر لِّ

. یقول اإلمام الغزالي في إحیاء علوم الدین  (الحمد  الذي عرف أولیاءه غوائل الدنیا وآفاتھا, )2(})32َن{یَتَّقُوَن أَفَالَ تَْعِقلُو

وكشف لھم عن عیوبھا وعوراتھا حتى نظروا في شواھدھا وآیاتھا ، ووزنوا بحسناتھا سیئاتھا فعلموا أنھ یزید منكرھا على 

ا ا’, معروفھ ا. ویقول م ا بمخوفھ ا  وال یفي مرجّوھ ذه ونعیمھ ت لكم في داركم ھ ت لكم وقرب اة التي أدنی ذات الحی ث ل اع ب

تمتع بھا والمتلذذ منھا  ة علیھا ما ھو إال لعب ولھو, ألنّھا عمل قلیل تزول عن المس رورھا فیھا) والمتلذذ بھا والمنافس وس

  .)1(بملذاتھا

                                                        
 .52ص  – 5ج –جامع البیان  –الطبري   )4(
 .91ص  – 5ج –جامع البیان  –الطبري  )1(
 ".32اآلیة: " –سورة األنعام  )2(
 .90ص  – 3ج –إحیاء علوم الدین  –اإلمام الغزالي   )1(
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الح من األعما تعداد للدار اآلخرة بالص رور ویقول إن العمل بطاعتھ ، واالس ل التي تبقي منافعھا ألھلھا. ویدوم س

أھلھا فیھا؛ خیر من الدار التي تفنى للذین یتقون وللذین یخشون هللا یتقونھ بطاعتھ, واجتناب معاصیھ, والمسارعة إلى رضاه 

  .)2((أفال تعقلون) خطاب مستأنف للمؤمنین؛ تحذیراً لھم من أن تغرھم زخارف الدنیا وتلھیھم عن العمل لآلخرة 

الدعاء على انجد أن الترھیب في سورة األنعام جاء لینذر الناس عن مغبة الشرك با وما یجدونھ حین الموت من 

ویر حتى یت ورة أیما تص ھد باآلیة من الس ور ھذا المش بع الذین یفترون هللا واالجتراء علیھ, بأنھ تعالى أوحى إلیھ , وقد ص

تكبرین عن ون مس لذین یعرض كذب وا حال المعاندین من الكفار وا على هللا ال لذین توحیده رغم نزول اآلیات  وكذلك 

ل فكان أن جازاھم تعالى نتیجة ھذا, وطلبھم من ترطون على هللا بأنھم لن یؤمنوا حتى ینزلوا منزلة الرس ت من یش زلة لیس

  ھانة لھم.حقھم بأن أصابھم الذل والھوان, وصغُرت مكانتھم عندھم, وأنزلھم منزلة العذاب الشدید مع اإل

ورة أكثر رھبة لیوم القیامة وذلك بعد أن تجاوز بنا  ورة األنعام لتعكس لنا ص رحلة رھبة مثم تنتقل بنا آیات س

ھد الكفار وھم في یوم الفزع األكبر, و ابھم خروج الروح عند موت الملحدین لوحدانیة هللا تعالى, فتقدم لنا مش قد تم حس

كبروا عن عبادة ار, والمشھد رھیب, وأسوأ ما فیھ الحسرة التي ھي لسان حال الذین استوصدر عقابھم, وتمت إحالتھم إلى الن

  هللا وأعرضوا عن آیاتھ, وبات أنھ ال رجعة في األمر, وغلبت علیھم الندامة؛

تھانوا بھا  ورھم الناقص, وقد أتتھم اآلیات إال أنھم اس وجحدوا   ذلك أنھم لم یقدّروا حجم جرمھم الذي بدأت عاقبتھم فوق تص

ھ, إال أن القرآن الكریم  ا نھوا عن ا لیؤمنوا ویلتزموا بم دنی ادوا إلى ال ا ال یمكن أن یتحقق لھم فتمنوا أن لو ع وھم یتمنون م

يء منكرین  یقولون نفس الش ة العودة إلى الحیاة الدنیا لیؤمنوا, فإنھم س یدحض زعمھم ھذا بأن یؤكد لھم أنھم لو أُعطوا فرص

ران الذي ھم فیھ من جراء تكذیبھم وحدانیة وجود هللا تعالى و ار إلى عظیم الخس یوم البعث ، لذا ختم هللا على حجتھم بأن أش

  .)1(هللا وآیاتھ

ركھم الكفار  یر اآلیات إلى عاقبة االنحراف في العقیدة بعبادة غیر هللا مثل الجّن الذین أش ي عبادة هللا, فكان فثم تش

مل  لوب واحد یش تأن خاطبھم هللا بأس اتھم المش اد الجّن واإلنس, وبأن النار ھي دارھم الخالدة؛ نتیجة لممارس ركة في فس

الل لإلن رك با ، وقدّم الجّن في الخطاب على اإلنس للدور األعظم في مبادرة الجّن باإلض یاطین العقیدة والش س, وأن ش

  الجّن یوحون إلى شیاطین اإلنس غروراً وكذبا.

خلود, وبما فیھا من نعیم حیاة الدنیا بأنھا لعٌب ولھٌو ال قیمة لھا مقابل الدار اآلخر, دار الثم تنتھى اآلیات بتلخیص ال

  بتبشیر الذین وّحدوا هللا وعبدوه.

  .)2(فیأتي السیاق ُمنفِّراً من االنخراط في مجریات الحیاة الدنیا وترك العمل لآلخرة

  المبحث الخامس

                                                        
 4/191والتحریر والتنویر البن عاشور  5/178جامع البیان/  )2(
 .14ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري (أبو القاسم جار هللا محمد) ، تفسیر الكشاف  )1(
 الباحثة.  )2(
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  أسلوب القصة

  التوحیدإبراھیم الخلیل ُحّجة 

ألة ا احة للحوار الدرامي في مس ورة األنعام بأكبر مس الم وحظیت س یدنا إبراھیم علیھ الس ة س لعقیدة في تمثل قص

یمة یرتكز علیھا حواره مع نفسھ من خالل تأمالتھ في الكون من حولھ ومتابعتھ لحركة الكواكب وأفولھا؛ باحثاً عن عقیدة سل

الیب ذقومھ بدًء من أبیھ إلى الملك حاكمھ لم تأخذه في ذلك لومھ الئم ، كل وإلھ عظیم یعبده ، ثم محاجاتھ مع  لك یعد من أس

ورة األنعام,  دة في س ویب العقیدة الفاس ورة األنعام للداللة على حقیقة التوحید, وتص د كل والخطاب العقدي في س قد تم حش

خ الیب التھكم والس لحق من , وإبانة اریة إلثارة الحراك اإلیماني لتوحید هللالبراھین المادیة والعقلیة والوجدانیة, وكّل أس

  ،الباطل في مفھوم االعتقاد

ورة األ  احة معتبرة في س یدنا إبراھیم وإبیة من جھة وقومھ من جھة أخرى مس نعام التي وقد احتل الحوار العقدي بین س

في سوٍر أخرى من ولداعیة للتوحید في ھذه السورة نزلت محفوفة بآالف المالئكة ، كما یعدّ سیدنا إبراھیم من أبرز الرموز ا

الحنفیة السمحاء وأنھ بالقرآن الكریم  وتمیز سیدنا إبراھیم علیھ السالم من بین رسل هللا بأشیاء خصھ هللا بھا, منھا أنھ سمي 

  ).من المسلمین الدین الخاتم. وأنھ أمة كما وصفھ هللا تعالى بذلك ( إن إبراھیم كان أمة قانتاً 

  ما جزم بذلك المفسرون.كما أن هللا تعالى أعدّ سیدنا إبراھیم إعداداً خاصاً باتخاذه خلیالً, وأنھ الحجة وھي التوحید ك

  المطلب األول: من ھو إبراھیم الخلیل:

" ابن 239" بن راغو "230" بن ساروغ "148" بن ناحور "250" )1(جاء في تاریخ الطبري ھو إبراھیم بن تارخ

  .)2(" بن نوح علیھ السالم600" بن سام "438" بن أرفخشذ "433" بن شالح "439فالغ "

قدمنا الكالم ھذا نص أھل الكتاب في كتابھم ، وقد عملت على أعمارھم تحت أسمائھم بالھندي كما ذكروه من المدد و

  الم فأغنى عن إعادتھ.على عمر نوح علیھ الس

لمبتدأ ، وحكي الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراھیم الخلیل من تاریخ ابن إسحاق بن بشر الكاھلي صاحب كتاب ا

نت كربتا بن كرثي ، أن أسم أم إبراھیم " أمیلة" ثم أورد عنھ في خبر والدتھا لھ حكایة طویلة, وقال الكلبي: اسمھا "بونا" ب

  م بن نوح.من بني أرفخشذ بن سا

  .)1(وروي ابن عساكر من غیر وجھ عن عكرمة أنھ قال: كان إبراھیم علیھ السالم یكني "أبا الضیفان"

  ھاران "لوط".قالوا: ولما كان عمر تارخ خمسا وسبعین سنة ولد لھ إبراھیم علیھ السالم  وناحور وھاران ـ وولد ل

                                                        
  م: تارخ وھو تحریف.  )1(

ن شالح بن أفخشد بن بتھذیب) قال: إبراھیم بن آزار وھو تارخ بن ناحور بن شاروع بن أرغو بن فالغ /2/136،137وفي تاریخ ابن عساكر ( ) 2 (
  سام بن نوح ویكني بأبي الضیفان.

 التھذیب). -141-2ابن عساكر في تاریخھ () 1(
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وھي أرض  ،مات في حیاة أبیھ في أرضھ التي ولد فیھا  وعندھم أن إبراھیم علیھ السالم ھو األوسط ، وأن ھاران

  الكلدانیین, یعنون أرض بابل.

وھذا ھو الصحیح المشھور عند أھل السیر والتواریخ واألخبار ، وصّحح ذلك الحافظ ابن عساكر ، بعد ما روي 

قال: ولد إبراھیم بغوطة  من طریق ھشام بن عمار ، عن الولید ، عن سعید بن عبد العزیز ، عن مكحول ،عن ابن عباس

دمشق، في قریة یقال لھا برزه ، في جبل یقال لھ قاسیون ثم قال: والصحیح أنھ ولد ببابل. وإنما نسب إلیھ ھذا المقام؛ ألنّھ 

  .)2(صلي فیھ إذ جاء معینا للوط علیھ السالم

  قالوا: فتزوج إبراھیم سارة ،وناحور "ملكاً" ابنھ ھاران یعنون أبنھ أخیھ.

انیین إلى أرض ا: وانطلق تارخ بابنھ إبراھیم وامرأتھ سارة وابن أخیھ لوط بن ھاران  فخرج بھم من أرض الكلدقالو

بأرض  وإنما مولده ،الكنعانیین ، فنزلوا حّران فمات فیھا تارخ, ولھ مائتان وخمسون سنة, وھذا یدّل على أنھ لم یولد بحران 

  الكلدانیین وھي أرض بابل وما واالھا.

ارتحلوا قاصدین أرض الكنعانیین ، وھي بالد بیت المقدس ، فأقاموا بحران وھي أرض الكلدانیین في ذلك الزمان ثم 

، وكذلك أرض الجزیرة والشام أیضاً. وكانوا یعبدون الكواكب السبعة. والذین عمروا مدینة دمشق كانوا على ھذا الدین ، 

بأنواع من الفعال والمقال. ولھذا كان على كل باب من أبواب دمشق السبعة  یستقبلون القطب الشمالي ویعبدون الكواكب السبعة

  .)1(القدیمة ھیكل لكوكب منھا ، ویعملون لھا أعیاد وقرابین

م الخلیل وھكذا كان أھل حران یعبدون الكواكب واألصنام وكل من كان على وجھ األرض كانوا كفار ، سوى إبراھی

  م.وأمرأتھ وابن أخیھ لوط علیھ السال

وكان الخلیل علیھ السالم ھو الذي أزال هللا بھ تلك الشرور ، وأبطل بھ ذاك الضالل ، فإن هللا سبحانھ وتعالى آتاه 

ا إِْبَراِھیَم ُرْشدَهُ ِمن قَْبُل وَ  ُكنَّا بِھ رشده في صغره ، وابتعثھ رسوالً واتخذه خلیالً في كبره ، قال هللا تعالى: { َولَقَْد آتَْینَ

  . أي كان أھال لذلك.)2()}51َن{َعاِلِمی

َ َواتَّقُوهُ ذَِلُكْم َخْیٌر لَّكُْم إِن ُكنتُْم تَْعلَمُ  َّ ِ 16وَن{وقال تعالى: { َوإِْبَراِھیَم إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِھ اْعبُدُوا  َّ } إِنََّما تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن 

ً إِنَّ الَِّذیَن تَْعبُ  ً َوتَْخلُقُوَن إِْفكا ْزَق َواْعبُدُوهُ َواْشُكُروا لَھُ إِلَ أَْوثَانا ِ الّرِ َّ ً فَاْبتَغُوا ِعندَ  ِ َال یَْمِلكُوَن لَكُْم ِرْزقا َّ ْیِھ دُوَن ِمن دُوِن 

سُوِل إِالَّ اْلبََالغُ اْلُمبِیُن{17تُْرَجعُوَن{ ن قَْبلُِكْم َوَما عَلَى الرَّ ُ اْلَخْلَق ثُمَّ 18} َوإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذََّب أَُمٌم ّمِ َّ } أََولَْم یََرْوا كَیَْف یُْبِدُئ 

ِ یَِسیٌر{ َّ َ عَ 19یُِعیدُهُ إِنَّ ذَلَِك عَلَى  َّ ُ یُنِشُئ النَّْشأَةَ اْآلِخَرةَ إِنَّ  َّ لَى كُّلِ } قُْل ِسیُروا فِي اْألَْرِض فَانُظُروا َكْیَف بَدَأَ اْلَخْلَق ثُمَّ 

ُبُ◌ َمن یََشاُء َویَْرَحُم َمن یَشَاُء َوإِلَْیِھ تُْقلَبُوَن{20{َشْيٍء قَِدیرٌ  } َوَما أَنتُم بُِمْعِجِزیَن فِي اْألَْرِض َوَال فِي السََّماء َوَما لَكُم 21} یُعَذِّ

ِ ِمن َولِّيٍ َوَال نَِصیٍر{ َّ ن دُوِن  ِ َوِلقَائِِھ أُْولَ 22ّمِ َّ ْحَمتِي َوأُْولَئَِك لَُھْم َعذَاٌب أَِلیٌم{} َوالَِّذیَن َكفَُروا بِآیَاِت  } فََما 23ئَِك یَئُِسوا ِمن رَّ

ُ ِمَن النَّاِر إِنَّ فِي ذَِلَك َآلیَا َّ قُوهُ فَأَنَجاهُ  ن } َوقَاَل إِنََّما اتََّخذْتُ 24ٍت لِّقَْوٍم یُْؤِمنُوَن{َكاَن َجَواَب قَْوِمِھ إِالَّ أَن قَالُوا اْقتُلُوهُ أَْو َحّرِ م ّمِ

                                                        
 تھذیب)./2/137اكر (ابن عس) 2(
 .123ص  –م 1988 -ھـ 1408 –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمیة  –جامع أحكام القرآن  –القرطبي   )1(
 ".51اآلیة: " –سورة األنّبیاء  )2(
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َودَّةَ بَْینُِكْم فِي اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا ثُمَّ یَْوَم اْلِقیَاَمِة یَْكفُُر بَْعضُُكم بِبَْعٍض  ِ أَْوثَاناً مَّ َّ ن دُوِن   َویَْلعَُن بَْعُضُكم بَْعضاً َوَمأَْواُكُم النَّاُر َوَما لَُكم ّمِ

} َوَوَھْبنَا لَھُ إِْسَحاَق َویَْعقُوَب َوَجعَْلنَا فِي 26اِجٌر إِلَى َربِّي إِنَّھُ ُھَو اْلعَِزیُز اْلَحِكیُم{} فَآَمَن لَھُ لُوٌط َوقَاَل إِنِّي ُمھَ 25نَّاِصِریَن{

ةَ َواْلِكتَاَب َوآتَْینَاهُ أَْجَرهُ فِي الدُّْنیَا َوإِنَّھُ فِي اْآلِخَرةِ لَِمَن الصَّالِِحیَن{ یَّتِِھ النُّبُوَّ   .)1(})27ذُّرِ

  ني: االستھداء بملكوت السماوات واألرض:المطلب الثا

 َرأَى } فَلَمَّا َجنَّ عَلَْیِھ اللَّْیلُ 75ِمَن اْلُموقِنِیَن{ ثم قال تعالى:{ َوَكذَِلَك نُِري إِْبَراِھیَم َملَكُوَت السََّماَواِت َواألَْرِض َولِیَُكونَ 

لَمَّا أَفََل قَاَل ال أُِحبُّ اآلفِلِیَن{ ا َرأَى اْلقَ 76َكْوكَباً قَاَل َھـذَا َربِّي فَ ْم یَْھِدنِي َربِّي  بَاِزغاً قَاَل ھَـذَا َربِّي فَلَمَّا أَفََل قَاَل لَئِن لَّ َمرَ } فَلَمَّ

ا َرأَى الشَّْمَس بَاِزَغةً قَاَل ھَـذَا َربِّي77ألُكونَنَّ ِمَن اْلقَْوِم الضَّالِّیَن{ ا أَفَلَْت قَاَل یَا قَْوِم إِنِّي بَرِ  } فَلَمَّ ا َھـذَا أَْكبَُر فَلَمَّ مَّ يٌء ّمِ

لَِّذي فَطََر السََّماَواِت َواألَْرَض َحنِیفاً َوَما78ْشِرُكوَن{تُ  ْھُت َوْجِھَي لِ ھُ قَْوُمھُ قَاَل أَ 79أَنَاْ ِمَن اْلُمْشِرِكیَن{ } إِنِّي َوجَّ ونِّي } َوَحآجَّ تَُحاجُّ

ِ َوقَْد َھدَاِن َوالَ أََخاُف َما تُْشِرُكوَن بِِھ إِالَّ أَن یََشاَء َربِّي  ّ   }80َع َربِّي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً أَفَالَ تَتَذَكَُّروَن{َشْیئاً َوسِ فِي 

ْل بِھِ عَلَْیُكْم سُْلَطان  ِ َما لَْم یُنَّزِ ّ ً فَأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاألَْمِن إِن ُكنتُْم َوَكْیَف أََخاُف َما أَْشَرْكتُْم َوالَ تََخافُوَن أَنَُّكْم أَْشَرْكتُم بِا ا

ْھتَدُوَن{81لَُموَن{تَعْ  تُنَا آتَْینَاَھا إِْبَراِھیَم َعلَى قَْوِمِھ 82} الَِّذیَن آَمنُواْ َولَْم یَْلبِسُواْ إِیَمانَُھم بُِظْلٍم أُْولَـئَِك لَُھُم األَْمُن َوُھم مُّ } َوتِْلَك ُحجَّ

ن نَّشَاء إِنَّ َربََّك َحِكیٌم عَِلیٌم{   . )2(})83نَْرفَُع دََرَجاٍت مَّ

وفي (وكذلك نُري إبراھیم ملكُوت السموات واألرض) أي ُملك ، وزیدت الواو التاء للمبالغة في الصفة. ومثلھ 

الرُغبوت والرھبُوت والجبروت. وقرأ أبو السّمال العدوي "ملكوت" بإسكان الالم. وال یجوز عند سیبویھ حذف الفتحة لخلفتھا  

ضي. فقیل: أراد بھ ما في السموات من عبادة المالئكة والعجائب وما في األرض ولعلھا لغة ، ونُري بمعنى أرینا؛ بمعنى المُ 

من عصیان بني آدم ؛ فكان یدعو على من یراه یعصي فیُھلكھ هللا ، فأوحي هللا إلیھ یا إبراھیم أمسك عن عبادي  أما علمت أن 

كشف هللا لھ عن السماوات واألرض حتى العرش من أسمائھ الّصبور. روى معناه على عن النبي صلى هللا علیھ وسلم, وقیل: 

. وروي ابن ُجریح عن القاسم عن إبراھیم النخعي قال: فُرجت لھ السموات السبع فنظر إلیھن حتى انتھي )3(وأسفل األرضین

َویَْعقُوَب َوَجعَْلنَا فِي إلى العرش ، وفُرجت لھ األرضون فنظر إلیھن ، ورأي مكانھ في الجنّة ؛ فذلك قولھ: {َوَوَھْبنَا لَھُ إِْسَحاَق 

ةَ َواْلِكتَاَب َوآتَْینَاهُ أَْجَرهُ فِي الدُّْنیَا َوإِنَّھُ فِي اْآلِخَرةِ لَِمَن الصَّالِِحیَن{ یَّتِِھ النُّبُوَّ   .)1(})27ذُّرِ

وحید في ن التعوقد أراد هللا إلبراھیم أن یكون من الموقنین, فقال أریناه ذلك أي الملكوت  وتتمرحل رحلة البحث 

  تأمل سیدنا إبراھیم للكون من حولھ.

  جّن كلھ بمعنى الستر.فلما جّن علیھ اللیُل. أي ستره بظلمتھ ، ومنھ الجنّة, والجنّة, والجنّة والجنّین, والمجّن, وال

                                                        
  ".27-16اآلیات: "  –سورة العنكبوت   (1)

 ".83-75اآلیات: "  -سورة األنعام ) 2(
 .124ص  –م 1988 -ھـ 1408 –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمیة  – جامع أحكام القرآن –القرطبي   )3(
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ا من رب. وقیل: لما أخرجھ أبوه من السرب وكان وقت غیبوبة الشمس, فرأي اإلبل والخیل والغنم فقال: البد لھ

س عشرة سنة. أي الُمشترى أو الزھرة ثم القمر ثم الشمس,  وكان ھذا في آخر الشھر. قال محمد بن إسحاق: وكان أبن خمور

  وقیل: ابن سبع سنین ، وقیل: لما حاّج نمرودا كان ابن سبع عشرة سنة.

لطفولیة وقبل اظر وحال قولھ تعالى: (قال ھذا ربي) اختُلف في معناه على أقوال ؛ فقیل: كان ھذا منھ في ُمھلة الن

تدل قائلو ھذه المقالة بما روي على بن أبي طلحة عن ابن عباس  قیام الحجة ؛ وفي تلك الحال ال یكون كفر وال إیمان. اس

م نظره قال: ( إني قال: " فلما جن علیھ اللیل رأي كوكباً قال ھذا ربي" فعبده حتى غاب عنھ ، وكذلك الشمس والقمر ، فلما ت

ح ؛ وقالوا: غیبرئ مما ت ر جائز أن یكون شركون), واستدل باألفول  ألنّھ أظھُر اآلیات على الحدوث. وقال قوم: ھذا ال یص

واه بريء. قالوا: ول یأتي علیھ وقت من األوقات إال وھو  موحد وبھ عارف  ومن كل معبود س ّح   تعالى رس وكیف یص

  قبل,  وأراه ملكوتھ لیكون من الموقنین ،أن یتوھم ھذا على من عصمھ هللا وأتاه ُرشده من 

ف بالخلّو من المعرفة ، بل عرف الرب أول النظر, قال الّزّجاج: ھذا الجواب عندي خطأ وغلط ممن   وال یجوز أن یُوص

 ً ا دَ آِمن ذَا اْلبَلَ ْل َھـ اَل إِْبَراِھیُم َرّبِ اْجعَ ال: { َوإِْذ قَ ھ ق الى عن إبراھیم أن د أخبر هللا تع ھ ؛ وق ال دَ ق  َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَن نَّْعبُ

  . )2()}35األَْصنَاَم{

لیم" رك قط. قال: والجواب عندي أنھ قال: {ھذا ربي } على قولكم ؛ ألنّھم كانوا )3(وقال جل وعز: "بقلب س . أي لم یُش

ركائي" وھو جل وعال واحدُ ال مس والقمر ؛ ونظیر ھذا قولھ تعالى: "أین ُش نام والش ریك لھ. والمعنى: أین  یعبدون األص ش

وءه قال "ھذا  وء الكوكب وھو طالب لربھ ، فظن أنھ ض رب رأي ض ركائي على قولكم. وقیل: لما خرج إبراھیم من الس ش

وئھ "قال ھذا ربي فلما أفل قال لئن لم یھدني ربي  ربي" أي بأنھ یتراءى لي نوره, (فلما رأى القمر بازغاً) ونظر إلى ض

وء إلى ربھ, فلما ألُكونّن من القوم الض ب ذلك الض ركاً ، إنما نس مس بازغة قال ھذا ربي" ولیس ھذا ش الین" فلما رأى الش

تحق لذلك ؛ فنفاه بقلبھ وعلم أنھ مربوب ولیس برّب. وقیل: إنما قال  ھذا ربي" لتقریر  رآه زائالً دلّھ العلم على أنھ غیر مس

ر الُحّجة وقال: ما تغیر ال یجوز أن یكون رباً. وكانوا یعظّمون النجوم الحجة على قومھ, فأظھر موافقتھم, فلما أفل النجم قر

ّح عن ابن عباس أنھ قال في قول هللا عز وجل: {  ن ما قیل في ھذا ما ص ویعبدونھا ویحكمون بھا. وقال النحاس: ومن أحس

ْشكَاةٍ فِیَھا ِمْصبَ  َماَواِت َواْألَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِم ُ نُوُر السَّ يٌّ یُوقَدُ ِمن َشَجَرةٍ َّ َجاَجةُ َكأَنََّھا َكْوَكٌب دُّرِ اُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ اٌح اْلِمْصبَ

ھُ نَاٌر نُّوٌر َعلَ  ْس يُء َولَْو لَْم تَْمَس ْرقِیٍَّة َوَال َغْربِیٍَّة یََكادُ َزْیتَُھا یُِض بَاَرَكٍة َزْیتُونٍِة الَّ َش ُ ِلنُوِرِه مَ مُّ َّ اُء َویَْضِرُب ى نُوٍر یَْھِدي  ن یََش

ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِلیٌم{ َّ ُ اْألَْمثَاَل ِللنَّاِس َو . قال: (كذلك قلب المؤمن یعرف هللا عز وجل ویستدل علیھ بقلبھ ، فإذا عرفھ )1()}35َّ

تدل علیھ بدالئلھ ، فعلم الم عرف هللا عز وجل بقلبھ واس أن لھ رباً وخالقاً فلما  ازداد نوراً على نور وكذا إبراھیم علیھ الس

تفھام والتوبیخ ، ُمنكراً  ھ ازداد معرفة فقال: "أتُحاجوني في هللا وقد ھدان" وقیل ھو على معنى االس عرفھ هللا عز وجل بنفس

                                                        
 ".35اآلیة: " -سورة إبراھیم ) 2(
 ".8اآلیة: " -سورة الصافات ) 3(

  ".35اآلیة: " -سورة النور  (1)
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ن قَْبِلَك ا ٍر ّمِ ْلَنا ِلبََش تَّ لفعلھم. والمعنى: أھذا ربي ، ومثل ھذا یكون ربا ! فحذف الھمزة. وفي التنزیل { َوَما َجعَ ْلُخْلدَ أَفَإِن ّمِ

  . )3(. أي أفُھم)2()}34فَُھُم اْلَخاِلدُوَن{

شق بنوره الظلمة ؛ یفلما رأى القمر بازغاً أي طالعاً. یقال: بزغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع  والبزغ الشق ؛ كأنھ   

ن مھتدیاً ، فیكون جري على الھدایة. وقد كاومنھ بزغ البیطار الدابة إذا أسال دمھا وفي لئن لم یھدني ربي: أي لئن لم یُثبتني 

د فیھا إال أن یشاء هللاُ) وفي ھذا في ُمھلة النظر، أو سأل التثبیت لمكان الجواز العقلي ؛ كما قال  الشعبي, (وما یكُوُن لنا أن نُعو

  التنزیل:(اھدنا الصراط المستقیم) أي ثبتنا على الھدایة, وقد تقدم.

. أي قصدت بعبادتي وتوحیدي  عز وجل وحده. وذكر الوجھ ألنّھ أظھر ما یُعرف وفي قولھ. إني وجھُت وجھي

بھ صاحبھ. (حنیفاً) مائالً إلى الحق (وما أنا من المُشركین), وھذا المقام مقام مناظرة لقومھ ، وبیان لھم أن ھذه األجرام 

 عز وجل  ألنّھا مخلوقة مربوبھ مصنوعة مدبرة مسخرة المشاھدة من الكواكب النیرة ، ال یصلح لأللوھیة ، وال أن تعبد مع هللا

، تطلع تارة وتأفل أخرى ، فتغیب عن ھذا العالم, والرّب تعالى ال یغیب عنھ شيء وال تخفى علیھ خافیة ، بل ھو الدائم الباقي 

، ثم ترقى منھا إلى القمر  بال زوال  ال إلھ إال ھو وال رب سواه . فبین لھم أوالً عدم صالحیة الكوكب لذلك قیل ھو الزھرة

الذي ھو أضوأ منھا وأبھى من حسنھا ، ثم ترقى إلى الشمس التي ھي أشد األجرام المشاھدة ضیاء وسناء وبھاء ، فبین أنھا 

  . )1(مسخرة مسیرة مقدرة مربوب

اء ربي شیئاً) أي إال أن یُحییھ ویقدره فیخاف ضرره حینئذ  وھو معنى قولھ: (إال أن یش -وكانوا خوفوه بكثرة آلھتھم

ن دون هللا فإنھا ال إال أن یشاء أن یلحقني شيء من المكروه بذنب عملتھ وفق مشیئة. أي لست أبالي ھذه اآللة التي تعبدونھا م

  بل ھي مربوبھ مسخرة كالكواكب ونحوھا  أو مصنوعة منحوتة منجوره. تنفع شیئاً وال تسمع وال تعقل ، 

م ال یخافون وفي وكیف أخاف ما أشركتُم ففي "كیف" معنى اإلنكار فأنكر ؛ أنكر علیھم تخویفھم إیاه باألصنام وھ

ناً) أي ُحجة ، وقد كم سلطاهللا عز وجل ؛ أي كیف أخاف مواتا وأنتم ال تخافون هللا القادر على كل شيء, ( ما لم ینزل بھ علی

ذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم تقدم, (فأي الفریقین أحق باألمن) أي من عذاب هللا: الموّحد أم المشرك ؛ فقال هللا قاضیاً بینھم: ( ال

م ، كما إبراھی بظلم) أي بشرك ؛ قالھ أبو بكر الصدیق, وعلى, وسلمان وُحذیفھ رضي هللا عنھم. وقال ابن عباس: ھو من قول

لصحیح عن ابن ایسأل العالم ویجیب نفسھ. وقیل: ھو من قول إبراھیم أي أجیبوا بما ھو حّجة علیھم ، قالھ ابن ُجریح وفي 

لم وقالوا: أینا لم مسعود لما نزلت ( الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم بظلم) شق ذلك على أصحاب رسول هللا صلي هللا علیھ وس

بني ال تُشرك با إن  هللا صلي هللا علیھ وسلم: " لیس ھو كما تظنون إنما ھو كما قال لقمان ألبنھ : یایظلم نفسھ؟ فقال رسول 

  الشرك لظلٌم عظیم", (وھم مھتدون) أي في الدنیا.

تُنَا آتَْینَاَھا إِْبَراِھیَم َعلَى قَْوِمِھ نَْرفَُع دََرَجاٍت  مَّن نَّشَاء إِنَّ َربََّك َحِكیٌم ویقول المفسرون في قولھ تعالى: { َوتِْلَك ُحجَّ

  .)2(})83عَِلیٌم{

                                                        
  ".34اآلیة: " -سورة األنّبیاء   (2)

 .127ص  –م 1988 -ھـ 1408 –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمیة  –جامع أحكام القرآن  –القرطبي   )3(
 .28ص  –م 1988 -ھـ 1408 –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمیة  –جامع أحكام القرآن  –القرطبي  )1(
 ".83اآلیة: " –سورة األنعام ) 2(
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لبسُوا إیمانھم إشارة إلى جمیع احتجاجاتھ حتى خاصمھم وغلبھم بالحجة. وقال مجاھد ھي قولھ: ( الذین آمنوا ولم ی 

بّك إیاھا ؛ قال لھم: أفال  ویتم تبُظلم) وقیل: حجتھ علیھم أنھم لما قالوا لھ: أما تخاف أن تخبلك آلھتُنا لس خافون أنتم منھا إذ س

اُء. أي بالعلم, وا ب الكبیر فیخبلكم. نرفع درجات من نش غیر والكبیر في العبادة والتعظیم ؛ فیغض لفھم, واإلمامة بین الص

  والملك.

  المطلب الثالث: إبراھیم یحاور أباه:

یقاً نَّ  } إِذْ قَاَل ِألَبِیِھ یَا أَبَِت ِلَم تَْعبُدُ َما َال یَْسَمُع َوَال یُْبِصُر 41بِیّاً{قال تعالى:{ َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْبَراِھیَم إِنَّھُ َكاَن ِصدِّ

لشَّْیَطاَن } یَا أَبَِت َال تَْعبُِد ا43} یَا أَبَِت إِنِّي قَدْ َجاءنِي ِمَن اْلِعْلِم َما لَْم یَأْتَِك فَاتَّبِْعنِي أَْھِدَك ِصَراطاً سَِویّاً{42َوَال یُْغنِي َعنَك شَْیئاً{

ْحَمِن َعِصیّاً{ ْحَمن فَتَكُوَن لِلشَّْیطَاِن َوِلیّاً{44إِنَّ الشَّْیطَاَن كَاَن ِللرَّ َن الرَّ } قَاَل أََراِغٌب 45} یَا أَبَِت إِنِّي أََخاُف أَن یََمسََّك َعذَاٌب ّمِ

} 47} قَاَل َسَالٌم َعلَْیَك سَأَْستَْغِفُر لََك َربِّي إِنَّھُ كَاَن بِي َحِفیّاً{46ْھُجْرنِي َملِیّاً{أَنَت عَْن آِلَھتِي یَا إِْبراِھیُم لَئِن لَّْم تَنتَِھ َألَْرُجَمنََّك َوا

ِ َوأَدُْعو َربِّي َعسَى أَالَّ أَُكوَن بِدُعَاء َربِّي َشِقیّاً{ َّ   .)2(})48َوأَْعتَِزلُُكْم َوَما تَدْعُوَن ِمن دُوِن 

وأحسن إشارة  بیھ من المحاوره والمجادلة ، وكیف دعا أباه إلى الحق بألطف عبارةفذكر تعالى ما كان بینھ وبین أ

نھ شیئاً, أو تفعل ، بین لھ بطالن ما ھو علیھ من عبادة األوثان التي ال تسمع دعاء عابدھا, وال تبصر مكانھ ، فكیف تغنى ع

  ي والعلم النافع, بھ خیراً من رزق أو نصر؟ ثم قال لھ منبھاً على ما أعطاه هللا من الھد

وإن كان أصغر سناً من أبیھ: ( یا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم یأتك فاتبعني أھدك صراطً سویاً) أي مستقیماً واضحاً 

  .)3(سھالً حنیفاً یفضي بك إلى الخیر في دنیاك وأُخراك

وعده قیل بالمقال, عنھ ، بل تھدّده وت فلما عرض ھذا الرشد علیھ وأھدى ھذه النصیحة إلىھ ، لم یقبلھا منھ وال أخذھا

  وقیل بالِفعال. وأھجرني ملیاً. أي واقطعني وأطل ھجراني.

احیتي, وزاده فعندھا قال لھ إبراھیم: سالم علیك أي ال یصلك منى مكروه, وال ینالك منى أذى ، بل أنت سالم من ن

  خیراً فقال:(سأستغفر لك ربي إنھ كان بي حفیاً). 

لى: ( وما كما قال تعا إبراھیم علیھ السالم كما وعده في أدعیتھ ، فلما تبیّن لھ أنھ عدّو  تبرأ منھ,وقد استغفر لھ 

  اھیم ألّواهُ حلیم).كان استغفاُر إبراھیم ألبیھ إال عن موعدةٍ وعدھا إیاهُ ، فلما تبین لھ أنھُ عدو  تبرأ منھُ إن إبر

مقبري ، عن حدثني أخي عبد الحمید ، عن أبن أبي ذئب ـ عن سعید ال وقال البخاري: حدثنا إسماعیل بن عبد هللا 

غبرة ، فیقول لھ وأبي ھریرة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ( یلقي إبراھیم أباه آزر یوم القیامة وعلى وجھ آزر قترة 

خزني یوم یبعثون فأي تإنك وعدتني أّال  إبراھیم: ألم أقل لك ال تعصني؟ فیقول أبوه: فالیوم ال أعصیك ، فیقول إبراھیم: یا رب

یك؟ فینظر فإذا ھو خزي أخزي من أبي األبعد ؟ فیقول هللا: إني حرمت الجنّة على الكافرین. ثم یقال: یا إبراھیم ما تحت رجل

  )1( بذبح متلطخ ، فیؤخذ بقوائمھ فیُلقى في النار)

                                                        
  ".48-41اآلیات: "  -سورة مریم   (2)

 .30ص  –م 1988 -ھـ 1408 –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمیة  –جامع أحكام القرآن  –القرطبي   )3(
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  .ن سعید المقبري  عن أبیھ عن أبي ھریرةوقال في التفسیر: وقال إبراھیم بن طھان عن ابن أبي ذئب، ع

اه البّزار عن وھكذا رواه النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد هللا ،عن أبیھ، عن إبراھیم بن طھان عن أبیھ ، وقد رو

سیاقھ  حدیث حماد بن سلمة عن أیوب عن محمد بن سیرین ، عن أبي ھریرة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم بنحوه ، وفي

  نحوه.بواه أیضاً من حدیث قتادة عن عقبة بن عبد الغافر ، عن أبي سعید عن النبي صلى هللا علیھ وسلم غرابة  ور

ھذا یدل على أن وقال تعالى: ( وإذ قال إبراھیم ألبیھ آزر أتتخذ أصناماً آلھة؟ إني أراك وقومك في ضالل مبین). و

: تارخ بالخاء ، على أن اسم أبیھ تارح. وأھل الكتاب یقولوناسم أبي إبراھیم آزر ، وجمھور أھل النسب ، منھم ابن عباس 

  المعجمة ، فقیل: إنھ لقب بصنم كان یعبده اسمھ آزر.

.وھذا الذي قالھ )1(وقال ابن جریر: والصواب أن اسمھ آزر, ولعل لھ اسمان علمان، أو أحدھما لقب واآلخر علم

  محتمل وهللا أعلم.

مھ بالسریوجاء في تفسیر الزمخشري أن( آزر) ا انیة تارح سم أبي إبراھیم علیھ السالم وفي كتب التواریخ أن اس

  ؛أتعبد آزرا على اإلنكار ، ثم قال تتخذ أصناماً آلھة, تثبیتاً لذلك وتقریراً وھو داخل في حكم اإلنكار 

موات  ره ملكوت الس یر نعرف إبراھیم وتبص ألنھ كالبیان لھ, (فلما جن علیھ اللیل) والمعنى: ومثال ذلك التعریف والتبص

تدالل  ددنا نظره, وھدیناه لطریق االس دره, وس رحنا ص ده بما ش  –واألرض: یعنى الربوبیة واإللھیة ونوفقھ لمعرفتھا ونرش

مس والقمر فعلنا ذلك ونرى حكا –ولیكون من الموقنین  نام والش یھ. وكان أبوه آزر وقومھ یعبدون األص یة حال ماض

حیح  تدالل ، ویعرفھم أن النظر الص دھم إلى طریق النظر واالس والكواكب فأراد أن ینبھھم على الخطأ في دینھم وأن یرش

ح أن یكون إلھاً لقیام دلیل الحدوث فیھا ، وأن وراءھا محدثاً  یئاً منھا ال یص نعھا, ومدبراً مؤد إلى أن ش ناعاً ص أحدثھا, وص

مھ مع علمھ بأنھ مبطل ، فیحكي  ف خص ائر أحوالھا, (ھذا ربي) قول من ینص یرھا وس دبر طلوعھا وأفولھا وانتقالھا ومس

قولھ كما ھو غیر متعصب لمذھبھ؛ ألّن ذلك أدعى إلى الحق وأنجي من الشغب ، ثم یكر علیھ بعد حكایتھ فیبطلھ بالحجة, (ال 

تر فإن ذلك أحب اآلف لین) ال أحب عبادة األرباب المتغیرین عن حال إلى حال ، المنتقلین من مكان إلى مكان ، المحتجبین بس

فات األجرام, (فلما رأي القمر بازغاً) بازغاً مبتدئاً في الطلوع, (لئن لم یھدني ربي) تنبیھ لقومھ على أن من اتخذ  من ص

مس قال, (ھذا القمر إلھاً, وھو نظیر الكواكب في األفو ال  وأن الھدایة على الحق بتوفیق هللا ولطفھ فلما رأي الش ل فھو ض

ركاء لخالقھا),  ركون) من األجرام التي تجعلونھا ش ومة, (إنني برئ مما تش اً مع خص فة أیض تعمال النص أكبر) من باب اس

موات واألرض) أي للذي دلت ھذه المحدثات علیھ وعلى أنھ مبتدئھا ومبتدعھا ، وقیل ھذا  (إني وجھت وجھي للذي فطر الس

فإن  -یا قوم إني برئ مما تشركون -وقولھ -لئن لم یھدني ربي –كان نظره واستداللھ في نفسھ فحكاه هللا, واألول أظھر لقولھ 

ال مع قلت: ِلم احتج علیھم باألفول دون البزوغ, وكالھما انتقال من حال إلى حال؟ قلت: االحتجاج باألفول أظھر ألّنھ انتق

ل الحوار والمحاججة في قولھ (وحاجة قومھ قال أتحاجوني في هللا) وكانوا حاّجوه في توحید هللا  خفاء واحتجاب. ویتواص

ركون بھ) وقد خوفوه أن معبوداتھم  ركاء عنھ منكرین لذلك, (وقد ھدان) یعني على التوحید, ( وال أخاف ما تش ونفي الش

 ً یئا اء ربي ش وء ، (إال أن یش یبھ بس یئاً یخاف فحذف الوقت: یعني ال أخاف معبوداتكم في وقت تص یئة ربي ش ) إال وقت مش

                                                        
 تھذیب). /2/136/137تاریخ ابن عساكر () 2(
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قط؛ ألنّھا ال تقدر على منفعة وال مضرة, إال إذا شاء ربي أن یصیبني بمخوف من جھتھا إن أصبت ذنباً استوجب بھ إنزال 

ة على مضرتي, (وسع ربي كل شئ علماً) المكروه ، مثل أن یرجمني بكوكب, أو بشقة من الشمس أو القمر, أو یجعلھا قادر

د,  حیح والفاس تبعد أن یكون في علمھ إنزال المخوف بي من جھتھا, (أفال تتذكرون) فتمیزوا بین الص أي لیس بعجب وال مس

والقادر والعاجز, ( وكیف أخاف) لتخویفكم شیئاً مأمون الخوف ال یتعلق بھ ضرر بوجھ, (و أنتم ال تخافون) ما یتعلق بھ كل 

ح أن یكون علیھ حجة كأنھ قال:  راك ال یص لطاناً) أي ُحّجة؛ ألّن اإلش راكھ (س راككم با ما لم ینزل بإش مخوف وھو إش

ع الخوف؟ ولم یقل فمن أحق باألمن  كم إال من في موض ع األمن وال تنكرون على أنفس ومالكم تنكرون على األمن في موض

ھ؛ فعدل تأنف الجواب  أنا أم أنتم؟ احترازاً من تزكیتھ نفس ركین والموحدین. ثم اس عنھ إلى قولھ (فأّي الفریقین) فریقي المش

  ،لم یخلطوا إیمانھم بمعصیة تفسقھمعن السؤال بقولھ: (الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم بظلم) أي 

الم ع  ارة إلى جمیع ما احتاج بھ إبراھیم علیھ الس یر الظلم بالكفر لفظ اللبس, ( وتلك) إش فلما  –لى قومھ من قولھ وأبي تفس

دناه إلیھا ووفقناه لھا –وھم مھتدون  –جن علیھ اللیل إلى قولھ  اء) یعنى في )1(ومعنى (آتیناه) أرش , (نرفع درجات من نش

لنا بعض  ب عطفاً على كال بمعنى وفض ع النص العلم والحكمة, عطف على نوحاً أي ھدینا داود, (ومن آبائھم) في موض

ركوا بائھم, (ولو أش لدرجات لكانوا كغیرھم في حبوط أعمالھم, كما قال تعالى آ لھم وتقدمھم وما رفع لھم من ا ) مع فض

ركت لیحبطن عملك  -وتقدس (آتیناھم الكتاب) یرید الجنس, (فإن یكفر بھا) بالكتاب والحكمة والنبوة أو بالنبوة  –لئن أش

ھم بدلیل قولھ (أولئك الذین ھدى هللا فبھداھم أقتده) وبدلیل (ھؤالء) یعني أھل مكة (قوماً) ھم األنبیاء المذكورون ومن تابع

وصل قولھ: فإن یكفر بھا ھؤالء بما قبلھ ، وقیل ھم أصحاب النبي صلي هللا علیھ وسلم وكل من آمن بھ ، وقیل كل مؤمن من 

أنھم وفّقوا لإلیمان بھا والقیام بني آدم ، وقیل المالئكة وأدعى األنصار أنھا لھم, وعن مجاھد: ھم الفرس. ومعنى توكیلھم بھا 

لة كافرین ، وفي بكافرین تأكید النفي  يء لیقوم بھ ویتعھد ویحافظ علیھ ، والباء في بھا ص بحقوقھا, كما یوكل الرجل بالش

مان با فبھداھم اقتده؛ فاختص ھداھم باالقتداء وال تقتد إال بھم ، وھذا معنى تقدیم المفعول ، والمراد بھداھم طریقتھم في اإلی

وتوحیده وأصول الدین دون الشرائع فإنھا مختلفة ، وھي ھدى ما لم تنسخ فإذا نسخت لم تبق ھدى بخالف أصول الدین فإنھا 

  . )2(ُھدى أبداً 

  المطلب الرابع: حواره مع قومھ:

} إِذْ قَاَل ِألَبِیِھ َوقَْوِمِھ َما َھِذِه التََّماثِیُل الَّتِي أَنتُْم لََھا 51وقال تعالى:{ َولَقَدْ آتَْینَا إِْبَراِھیَم ُرْشدَهُ ِمن قَْبُل َوكُنَّا بِھ عَاِلِمیَن{

بِیٍن{53} قَالُوا َوَجدْنَا آبَاءنَا لََھا عَابِِدیَن{52عَاِكفُوَن{ } قَالُوا أَِجئْتَنَا بِاْلَحّقِ أَْم أَنَت 54} قَاَل لَقَدْ ُكنتُْم أَنتُْم َوآبَاُؤُكْم فِي َضَالٍل مُّ

ِعبِیَن{ِمنَ  َن الشَّاِھِدیَن{55 الالَّ بُُّكْم َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض الَِّذي فََطَرُھنَّ َوأَنَا َعلَى ذَِلُكم ّمِ ِ َألَِكیدَنَّ 56} قَاَل بَل رَّ َّ } َوتَا

} قَالُوا َمن فَعََل َھذَا بِآِلَھتِنَا إِنَّھُ لَِمَن 58ْم لَعَلَُّھْم إِلَْیِھ یَْرِجعُوَن{} فََجعَلَُھْم ُجذَاذاً إِالَّ َكبِیراً لَّھُ 57أَْصنَاَمُكم بَْعدَ أَن تَُولُّوا ُمْدبِِریَن{

لُوا أَأَنَت } قَا61} قَالُوا فَأْتُوا بِِھ عَلَى أَْعیُِن النَّاِس لَعَلَُّھْم یَْشَھدُوَن{60} قَالُوا َسِمْعنَا فَتًى یَْذُكُرُھْم یُقَاُل لَھُ إِْبَراِھیُم{59الظَّالِِمیَن{

} فََرَجعُوا إِلَى أَنفُِسِھْم فَقَالُوا إِنَُّكْم أَنتُُم 63} قَاَل بَْل فَعَلَھُ َكبِیُرُھْم َھذَا فَاْسأَلُوُھْم إِن كَانُوا یَنِطقُوَن{62فَعَْلَت َھذَا بِآِلَھتِنَا یَا إِْبَراِھیُم{

ً َوَال 65عَِلْمَت َما َھُؤَالء یَنِطقُوَن{ } ثُمَّ نُِكُسوا عَلَى ُرُؤوِسِھْم لَقَدْ 64الظَّالُِموَن{ ِ َما َال یَنفَعُُكْم َشْیئا َّ } قَاَل أَفَتَْعبُدُوَن ِمن دُوِن 

                                                        
 .78ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري (أبو القاسم جار هللا محمد) ، تفسیر الكشاف   )1(
 .32ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري (أبو القاسم جار هللا محمد) ، تفسیر الكشاف  )2(
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ُكْم{ ِ أَفََال تَْعِقلُوَن{66یَُضرُّ َّ قُوهُ َوانُصُروا آِلَھتَُكْم إِن كُنتُمْ 67} أُّفٍ لَّكُْم َولَِما تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن  } قُْلنَا یَا 68 فَاِعلِیَن{} قَالُوا َحّرِ

  .)3(})70} َوأََرادُوا بِِھ كَْیداً فََجعَْلنَاھُُم اْألَْخَسِریَن{69نَاُر ُكونِي بَْرداً َوَسَالماً عَلَى إِْبَراِھیَم{

َ إِْبَراِھیَم{ ً فَنَظَلُّ لَھَا  }70} إِْذ قَاَل ِألَبِیھِ َوقَْوِمِھ َما تَْعبُدُوَن{69وقال تعالى: {َواتُْل َعلَْیِھْم نَبَأ قَالُوا نَْعبُدُ أَْصنَاما

وَن{72} قَاَل َھْل یَْسَمعُونَُكْم إِْذ تَْدُعوَن{71َعاِكِفیَن{ } قَاَل 74} قَالُوا بَْل َوَجْدنَا آبَاءنَا َكذَلَِك یَْفعَلُوَن{73} أَْو یَنفَعُونَُكْم أَْو یَُضرُّ

ا ُكنتُْم تَْعبُدُوَن{ } 78} الَِّذي َخلَقَنِي فَُھَو یَْھِدیِن{77} فَإِنَُّھْم َعدُوٌّ لِّي إِالَّ َربَّ اْلعَالَِمیَن{76ْم َوآبَاُؤُكُم اْألَْقدَُموَن{} أَنتُ 75أَفََرأَْیتُم مَّ

لَِّذي أَْطَمُع أَن یَْغفَِر لِي } َوا81} َوالَِّذي یُِمیتُنِي ثُمَّ یُْحیِیِن{80} َوإِذَا َمِرْضُت فَُھَو یَْشفِیِن{79َوالَِّذي ُھَو یُْطِعُمنِي َویَْسِقیِن{

  .)4(})83} َرّبِ َھْب لِي ُحْكماً َوأَْلِحْقنِي بِالصَّاِلِحیَن{82َخِطیئَتِي یَْوَم الدِّیِن{

ْبَراِھیَم{  }85ا تَْعبُدُوَن{} إِذْ قَاَل ِألَبِیِھ َوقَْوِمِھ َماذَ 84} إِْذ َجاء َربَّھُ بِقَْلبٍ سَلِیٍم{83وقال تعالى: { َوإِنَّ ِمن ِشیعَتِِھ َإلِ

ِ تُِریدُوَن{ َّ ْوا َعْنھُ } فَتََولَّ 89} فَقَاَل إِنِّي َسِقیٌم{88ْظَرةً فِي النُُّجوِم{نَ} فَنَظََر 87} فََما ظَنُُّكم بَِرّبِ اْلعَالَِمیَن{86أَئِْفكاً آلَِھةً دُوَن 

لَْیِھْم َضْرباً بِاْلیَِمیِن{92{} َما لَُكْم َال تَنِطقُونَ 91َن{} فََراغَ إِلَى آِلَھتِِھْم فَقَاَل أََال تَأْكُلُو90ُمْدبِِریَن{   }93} فََراغَ عَ

ُ َخلَقَُكْم َوَما تَْعَملُوَن{95} قَاَل أَتَْعبُدُوَن َما تَْنِحتُوَن{94فَأَْقبَلُوا إِلَْیِھ یَِزفُّوَن{  َّ ً فَأَْلقُوهُ فِي 96} َو } قَالُوا اْبنُوا لَھُ بُْنیَانا

  . )5(})98} فَأََرادُوا بِِھ َكْیداً فََجعَْلنَاُھُم اْألَْسفَِلیَن{97یِم{اْلَجحِ 

ففي ھذه اآلیات یُخبر هللا تعالى عن إبراھیم خلیلھ علیھ السالم ، أنھ أنكر على قومھ عبادة األوثان وحقرھا وعاندھم 

لھا ، قالوا:  وجدنا آباءنا لھا عابدین ما كان  وصغرھا وتنقصھا ، فقال: ما ھذه التماثیل التي أنتم معتكفون عندھا  وخاضعون

حجتھم إال صنیع اآلباء واألجداد ، وما كانوا علیھ من عبادة األنداد, فرد علیھم قائالً: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضالل مبین ، 

رب العالمین). قال قتاده: ما ظنكم كما قال تعالى: ( إذ قال ألبیھ وقومھ ماذا تعبدون* أئفكاً آلھة دون هللا تریدون * فما ظنكم ب

  .)6(بھ أنھ فاعل بكم إذا لقیتموه وقد عبدتم غیره؟

قد سلموا لھ وقال لھم: ھل یسمعونكم إذ تدعون * أو ینفعونكم أو یضرون* قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك یفعلون. و

و مثلھم في الضالل من ھا االقتداء بأسالفھم, ومن أنھا ال تسمع داعیاً وال ینفع وال تضر شیئاً ؛ وإنما الحامل لھم على عبادتھ

  ب العالمین).راآلباء الجھال. ولھذا قال لھم: ( أفرأیتم ما كنتم تعبدون * أنتم وآباؤكم األقدمون* فإنھم عدو لي إال 

تھ ، ضر لضرتوھذا برھان قاطع على بطالن إلھیة ما ادعوه من األصنام ؛ ألنّھ تبرأ منھا وتنقص بھا ، فلو كانت 

  أو تؤثر ألثرت فیھ.

ثم أنھم ردّوا علیھم فقالوا ھذا الكالم الذي تقولھ لنا وتنتقص بھ آلھتنا  وتطعن بسببھ في آبائنا أتقولھ. محقاً جاداً فیھ 

أم العباً ؟ (قال بل ربكم رب السموات واألرض الذي فطرھن وأنا على ذلكم من الشاھدین) یعنى بل أقول لكم ذلك جاداً محقاً 

                                                        
 ".70-51اآلیات: " –سورة األنبیاء   )3(
 ".83-69اآلیات: " –سورة الشعراء ) 4(
 ".98-83اآلیات: " -سورة الصافات ) 5(
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  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              99  

ISSN: 2706-6495 

إنما إلھكم هللا الذي ال إلھ إال ھو ربكم ورب كل شيء ، فاطر السموات واألرض ، الخالق لھما على غیر مثال سبق ، فھو  ،

  المستحق للعبادة وحدة ال شریك لھ  وأنا على ذلكم من الشاھدین.

  وقد أقسم لیكیدّن ھذه األصنام التي یعبدونھا, بعد أن یولوا مدبرین إلى عیدھم.

ام. مرة إلى عقال ھذا ِخفیھ في نفسھ. وقال ابن مسعود: سمعھ بعضھم. وكان لھم عید یذھبون إلیھ في كل قیل: إنھ 

امھم ونصرة ظاھر البلد ، فدعاه أبوه لیحضره فقال إني سقیم. عّرض لھم في الكالم حتى توصل إلى مقصودة من إھانة أصن

  تي تستحق أن تكسر وأن تھان غایة اإلھانة.دین هللا الحق ، وبطالن ما ھم علیھ من عبادة األصنام ال

فلما خرجوا إلى عیدھم ، واستقر ھو في بلدھم, (راغ إلى آلھتم) أي ذھب إلیھا مسرعاً مستخفیاً ، فوجدھا في بھو 

ال  عظیم ، وقد وضعوا بین أیدیھا أنواعاً من األطعمة قربانا إلیھا, فقال لھا على سبیل التھكم واالزدراء أال تأكلون*مالكم

تنطقون*فراغ علیھم ضرباً بالیمین؛ ألنّھا أقوي وأبطش وأسرع وأقھر ، فكسرھا بقدوم في یده, كما قال تعالى: (فجعلھم 

جذاذاً) أي حطاماً ، كسرھا كلھا, (إال كبیراً لھم لعلھم إلیھ یرجعون) قیل إنھ وضع القدوم في ید الكبیر ، إشارة إلى أنھ غار 

  .)1(أن تعبد معھ ھذه الصغار!

  فلما رجعوا من عیدھم ووجدوا ما حل بمعبودھم, (قالوا: من فعل ھذا بآلھتنا إنھ لمن الظالمین).

لھة لدفعت عن نفسھا وھذا فیھ دلیل ظاھر لھم لو كانوا یعقلون ، وھو ما حّل بآلھتھم التي كانوا یعبدونھا, فلو كانت آ

  الظالمین). ضاللھم وخبالھم: (من فعل ھذا بآلھتنا إنھ لمن من أرادھا بسوء, لكنھم قالوا من جھلھم وقلھ عقلھم وكثرة

لمقیم علیھا, والكاسر فقالوا سمعنا فتى یذكرھم یقال لھ إبراھیم. أي یذكرھا بالعیب والتنقص لھا واالزدراء بھا ، فھو ا

  لھا وعلى قول ابن مسعود ، أي یذكرھم بقولھ: (وتا ألكیدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرین).

ینون ما یحّل بھ قالوا فأتوا بھ في المأل األكبر على رؤوس األشھاد ، لعلھم یشھدون مقالتھ ویسمعون كالمھ ، ویعاف

  من االقتصاص منھ.

لحجة على بطالن اوكان ھذا أكبر مقاصد الخلیل علیھ السالم أن یجتمع الناس كلھم ، فیقیم على جمیع ُعبّاد األصنام 

  علیھ السالم لفرعون:  موعدكم یوم الزینة وأن یحشر الناس ُضحى.ما ھم علیھ ، كما قال موسى 

فلما اجتمعوا وجاءوا بھ كما ذكروا  قالوا أأنت فعلت ھذا بآلھتنا یا إبراھیم * قال بل فعلھ كبیرھم ھذا قیل معناه: ھو 

  .)2(الحامل علي تكسیرھم ، وإنما عرض لھم في القول: فاسألوھم إن كانوا ینطقون

  دات.بقولھ ھذا أن یبادروا إلى القول بأن ھذه ال تنطق ، فیعترفوا بأنھا جماد كسائر الجما وإنما أراد

  ا.فعادوا على أنفسھم بالمالمة فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أي في تركھا ال حافظ لھا وال حارس عندھ
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ظالمون أي في :  إنكم أنتم الثم نكسوا على رءوسھم, قال السدي: أي ثم رجعوا إلى الفتنة ، فعلي ھذا یكون قولھ 

  عبادتھا.

ت یا إبراھیم أن وقال قتادة: أدركت القوم حیرة سوء. أي فأطرقوا ثم قالوا: لقد علمت ما ھؤالء ینطقون. أي لقد علم

  ھذه ال تنطق فكیف تأمرنا بسؤالھا!.

لكم ولما تعبدون من  ال یضركم ، أففعند ذلك قال لھم الخلیل علیھ السالم: أفتعبدون من دون هللا ما ال ینفعكم شیئاً و

  دون هللا أفال تعقلون.

نتم تنحتونھا أكما قال: فأقبلوا إلیھ یزفون قال مجاھد: یسرعون قال: أتعبدون ما تنحتون أي كیف تعبدون أصناماً 

  من الخشب والحجارة، وتصورنھا وتشكلونھا كما تریدون وهللا خلقكم وما تعملون.

م وسلطانھم ، ظرة لما انقطعوا وغلبوا ، ولم تبق لھم ُحّجة وال شبھة إلى استعمال قوتھفعدلوا عن الجدال والمنا

عالى: ( قالوا لینصروا ما ھم علیھ من سفھھم وطغیانھم ، فكادھم الرب جل جاللھ ، وأعلى كلمتھ ودینھ وبرھانھ كما قال ت

  فجلعناھم األخسرین). ماً على إبراھیم * وأرادوا بھ كیداحرقوه وانصروا آلھتكم إن كنتم فاعلین * قلنا یا نار كوني بردا وسال

وذلك أنھم شرعوا یجمعون حطباً من جمیع ما یمكنھم من األماكن. فمكثوا مدة یجمعون, لھ حتى إن المرأة منھم 

لحطب عظیمة فوضعوا فھا ذلك ا .)1(كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفیت لتحملّن حطبا لحریق إبراھیم ، ثم عمدوا إلى حوبة

  وأطلقوا فیھ النار ، فاضطرمت, وتأججت والتھبت, وعالھا شرر لم یر مثلھ قط.

ول من أ)صنعھ لھم رجل من األكراد یقال لھ "ھیزن", وكان 1ثم وضعوا إبراھیم علیھ السالم في كفة منجنیق (

  صنع المنجنیق ، فخسف هللا بھ األرض فھو یتجلجل فیھا إلى یوم القیامة.

  لك ، ال شریك لك.لك الحمد ولك الم)2(رب العالمین [ھ ویكتفونھ, وھو یقول: ال إلھ إال أنت سبحانك ثم أخذوا یقیدون

فلما وضع الخلیل علیھ السالم في كفة المنجنیق مقیداً مكتوفاً ثم ألقوه منھ إلى النار, قال: حسبنا هللا ونعم الوكیل ، 

عم الوكیل ، قالھا إبراھیم حین أُلقي في النار. وقالھا محمد حین قیل كما روى البخاري عن ابن عباس أنھ قال: حسبنا هللا ون

لھ: "إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم إیماناً وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكیل * فانقلبوا بنعمة من هللا وفضل لم یمسھم 

  .)4(سوء)

ن أبي النجود ن أبي جعفر الرازي ، عن عاصم بوقال أبو یعلى: حدثنا أبو ھشام الرفاعي. حدثنا إسحق بن سلیمان. ع

: اللھم إنك في السماء عن أبي صالح ، عن أبي ھریرة قال: قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: (لما أُلقي إبراھیم في النار قال

؟ فقال: أما اجةواحد وأنا في األرض واحد أعبدك). وذكر بعض السلف أن جبریل عرض لھ في الھواء فقال: یا إبراھیم ألك ح

  إلیك فال!.

                                                        
  الحوبة: الحفرة.)1(
 .131ص  –م 1988 -ھـ 1408 –الطبعة األولى  –دار الكتب العلمیة  –جامع أحكام القرآن  –القرطبي  )2(
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مر هللا ویُروى عن ابن عباس وسعید بن جبیر أنھ قال: جعل ملك المطر یقول: متى أُومر فأرسل المطر؟ فكان أ

  أسرع.(قلنا یا نار كوني بردا وسالماً على إبراھیم) قال على ابن أبي طالب: أي ال تضّریھ.

  (وسالماً على إبراھیم) آلذى إبراھیم بردُھا.وقال ابن عباس وأبو العالیة: لوال أن هللا قال: 

  وقال كعب األحبار: لم ینتفع أھل األرض یومئذ بنار، ولم تُحرق منھ سوي وثاقھ.

  وقال الضحاك: یروى أن جبریل علیھ السالم كان معھ یمسح العرق عن وجھھ لم یصبھ منھا شيء غیره.

ً ملك الظل ، وصار إبراھیم  وضة رعلیھ السالم في میل الحوبة حول نار وھو في وقال السدي: كان معھ أیضا

  خضراء ؛ والناس ینظرون إلیھ ال یقدرون على الوصول ، وال ھو یخرج إلیھم.

الرب ربك یا  فعن أبي ھریرة أنھ قال: أحسن كلمة قالھا أبو إبراھیم ، إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال: نعم

  إبراھیم!.

، أن أم إبراھیم نظرت إلى ابنھا علیھ السالم فنادتھ: یا بني أني أرید أن أجئ  .)1(وروي ابن عساكر عن عكرمة

إلیك, فادع هللا أن ینجیني من حر النار حولك ،فقال: نعم. فأقبلت إلیھ ال یمسھا شيء من حر النار ، فلما وصلت إلیھ اعتنقتھ 

  وقبلتھ ثم عادت. 

تعالى: ( وأرادوا بھ  فاتضعوا. وأرادوا أن یغلبوا فقلبوا ، قال هللافأرادوا أن ینتصروا فخذلوا ، وأرادوا أن ینتفعوا 

ي اآلخرة فإن نارھم فكیدا فجعلناھم األخسرین) وفي اآلیة األخرى (األسفلین), ففازوا بالخسارة والسفال ھذا في الدنیا، وأما 

  راً ومقاماً).ل تعالى (إنھا ساءت مستقال تكون علیھم بردا وال سالماً. وال یلقون فیھا تحیة وال سالما. بل ھي كما قا

قال البخاري: حدثنا عبید هللا بن موسى ,أو ابن سالم عنھ أنبأنا ابن جریج عن عبد الحمید بن جبیر. عن سعید بن 

  . وقال: " كان ینفخ على إبراھیم علیھ السالم".)2(المسیب. عن أم شریك أن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم أمر بقتل الوزغ 

د الحمید رواه مسلم من حدیث ابن جریج ، وأخرجھ النسائي وابن ماجھ من حدث سفیان ابن عیینة. كالھما عن عبو

  بن جبیر بن شیبة بھ.

                                                        
نتفع بھا یومئذ أحد تتھذیب) ونصھا: حكي عكرمة بلفظ "إن نار الدنیا كلھا لم /2/147الروایة ذكرھا ابن عساكر ابن عساكر مطولة في تاریخھ (  (1)

ً وقال إنھ لما ألقي في النار قالت أمھ لقمن أھلھا قال فلما أخرج هللا إبراھیم من ال د كان ابني یقول إن لھ رباً نار زاد في حسنھ وجمالھ سبعین ضعفا
لم حتى إذا شرفت أبصرت یمنعھ وأراه یلقي في النار مما ینفعھ وإني مطلعة على ھذه النار أنظر إلى أبني ما فعل فعملت لھا سلماً ثم أطلعت على الس

خاف النار لمشیت إلىك فقال یا أمھ فنادتھ أمھ یا إبراھیم فلما رآھا قال لھا یا أمھ أال ترین ما صنع هللا بي قالت یا بني لوال أني أ إبراھیم في وسط النار
النار  ھل تجدین من حر أنزلي وتعالى فقالت یا بنى ادع إلھك أن یجعل لي طریقاً فدعا ربھ فجعل لھا طریقاً ثم نزلت فقالت إني أخاف فقال ال تخافي

جع فإذ بالنار قد التھبت شیئاً قالت ال فسارت إلىھ حتى إذا دنت منھ ضمتھ إلى صدرھا وجعلت تقبلھ فقال لھا یا أمھ أرجعي عما أنت علیھ فالتفتت لتر
ل نادت یا إبراھیم تنز فقالت أسألك بحق إلھك إال ما دعوت ربك أن یبعد النار عن طریقي فدعا ربھ فمرت حتى إذا كانت على رأس الحائط وأرادت أن

  ابني علیك السالم ثم ذھبت "أ.ھـ".
 ھو من دواب األرض التي تسكن في الشقوق البیوت وكل شق ویسمى أحیاناً ( الضب). )2(
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ن نافعاً مولى أوقال أحمد: حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا ابن جریج اخبرني عبد هللا بن عبد الرحمن ابن أبي أمیة ، 

نار على إبراھیم). أن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم قال: (اقتلوا الوزغ فإنھ كان ینفخ الابن عمر أخبره أن عائشة أخبرتھ 

  قال: (فكانت عائشة تقتلھن).

وقال أحمد: حدثنا إسماعیل ، حدثنا أیوب عن نافع ، أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب فقالت: ما ھذا 

رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم: (أن إبراھیم لما ألقي في النار جعلت الدواب  الرمح؟ فقالت: نقتبل بھ األوزاغ ، ثم حدثت عن

  .)3(كلھا تطفئ عنھ إال الوزغ ، فإنھ جعل ینفخھا علیھ)

  

  المبحث السادس

  الحرب الكالمیة

  المطلب األول: كالم هللا المباشر للكافرین:

ا جَ  قَْد كَذَّبُواْ بِاْلَحّقِ لَمَّ أْتِیِھْم أَنبَاء َما كَانُواْ بِِھ یَْستَْھِزئُوَن{كما في قولھ تعالى: { فَ   .)1(})5اءُھْم فَسَْوَف یَ

ِھ َوَمْن عَِمَي فَعَلَْیَھا َوَما أَنَاْ َعلَیْ  لِنَْفِس َر فَ بُِّكْم فََمْن أَْبَص آئُِر ِمن رَّ } َوَكذَِلَك 104ُكم بَِحِفیٍظ{قال تعالي: { قَدْ َجاءُكم بََص

ُف اآلَیاِت  ّرِ َت َوِلنُبَیَِّنھُ ِلقَْوٍم یَْعلَُموَن{نَُص ْلَنا إِلَْیِھُم اْلَمآلئَِكةَ َوَكلََّمُھُم )2(})105َوِلیَقُولُواْ دََرْس . في قولھ تعالى: { َولَْو أَنََّنا نَزَّ

ا َكانُواْ ِلیُْؤِمنُواْ إِالَّ أَن یََشاَء  ُ َولَـِكنَّ أَْكثََرُھْم یَْجَھلُوَن{اْلَمْوتَى َوَحَشْرنَا َعلَْیِھْم ُكلَّ َشْيٍء قُبُالً مَّ ّ111({)3(.  

بحانھ وتعالى اآلیات القرآنیة التي یفید معناھا عظمة هللا ووحدانیتھ ووجوب اإلیمان بھ إال أن كفار  ل هللا س أرس

الً لَّ  نَاُھْم َعلَْیَك ِمن قَْبُل َوُرُس ْص الً قَْد قََص ى قریش قابلوھا باإلعراض, وقال تعالى: { َوُرُس ُ ُموَس ّ ُھْم َعلَْیَك َوَكلََّم  ْص ْم نَْقُص

اً{ اجالت )4(})164تَْكِلیم ة, وتأتي المس الی ة الحرب القت ھ مرحل ة ثم تلی االت النزاعی ة أولى في الح . ویأتي الكالم كمرحل

وقون الحجج الواھیة, ویجادلون ویمارون لیبتع ین لقضیة معینة, وھم یس دوا عن الحقیقة ، وقد الكالمیة دائماً من قبل الرافض

لم إلى ترك عبادة هللا وتوحیده, وھي دعوة  لى هللا علیھ وس ول ص لوب عندما دعاھم الرس لجأ كفار قریش إلى ھذا األس

  لتصحیح عقیدتھم الفاسدة بعبادة غیر هللا, وقد تضمنت سورة األنعام العدید من ھذه اآلیات تنوعت فیھا حججھم. 

ھم من آیة) إنھا اآلیة من القرآن, والقول الثاني أنھا المعجزة مثل انشقاق القمر... الخ. جاء في المفسرون: ( وما تأتی

  .)5(والُمراد بالحق: القرآن واألنباء األخبار والمعنى سیعلمون عاقبة استھزائھم

                                                        
 فتح) وراه مسلم في صحیحھ. /60/8/3359الحدیث رواه البخاري في صحیحھ ( )3(
 ".5اآلیة: " –سورة األنعام ) 1(
 ".104یة: "اآل –سورة األنعام ) 2(
 ".111اآلیة: " -سورة األنعام ) 3(
 ".164اآلیة: " –سورة النساء ) 4(
 .150ص – 3ج –المسیر في علوم التفسیر ) 5(
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كوا باإل حیح عقیدة اإلیمان قدمت لكفار قریش, فتمس ارة إلى أن كل معینات اإلیمان وتص ض في عراففي اآلیات إش

مون عاقبة ھذا كل مرة تأتیھم آیة یدیروا ظھورھم معرضین, باستھزاء واضح, فانتھي الحوار بأن توعدھم المولى بأنھم سیعل

  االستھزاء واإلعراض.

  المطلب الثاني: الكالم مع أھل الكتاب:

ھم ع ركین الكافرین فأھل الكتاب كان لھم إعراض لى وینتقل الكالم إلى أھل الكتاب من بعد المش ن قرآن محمد ص

هللا علیھ وسلم وقد واجھھم هللا بأنھم یعرفون مجيء اإلسالم والقرآن تماماً كما یعرفون أبناءھم الذین ھم من أصالبھم. وذلك 

  .)6(})20ُھْم فَُھْم الَ یُْؤِمنُوَن{في قولھ تعالى: { الَِّذیَن آتَْینَاُھُم اْلِكتَاَب یَْعِرفُونَھُ َكَما یَْعِرفُوَن أَْبنَاءُھُم الَِّذیَن َخِسُرواْ أَنفُسَ 

ثاني القرآن الكریم ،  رون في الكتاب قوالن: إحداھما أنھ التوراة واإلنجیل, وھذا قول الجمھور ، وال یقول المفس

ركو مكة ، والثاني كفار أھل الكتاب) دقھ قوالن أنھم مش . والمعنى أن كفار أھل )7(والمعنى یعرفون الكتاب للدال على ص

أعرضوا عن اإلیمان بمحمد وما جاء بھ رغم أنھم یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم, وستكون عاقبتھم خسران نتیجة ذلك  الكتاب

  الجحود, وبأنھم سیدخلون النار وحینھا سیعتذرون بأنھم ما كانوا مشركین ولن ینفعھم ھذا القسم.

ل الخطاب مع الذین حاربوا هللا بأن كفروا بھ وأنكروا عبودیت ھ فیتبین حقیقة حالھم كما في قولھ تعالى: { ویتواص

ْلھُ َعلَى ِص  ُ یُْضِلْلھُ َوَمن یََشأْ یَْجعَ ّ لَُماِت َمن یشأ  ْستَِقیٍم{َوالَِّذیَن َكذَّبُواْ بِآیَاتِنَا ُصمٌّ َوبُْكٌم فِي الظُّ   .)8(})39َراٍط مُّ

، وبكًم عنھ ال  منھم صّم عن القرآن ال یسمعونھ وفي التفسیر إن الذین كذبوا بما جاء بھ محمد صلى هللا علیھ وسلم

  اإلسالم. ینطقون بھ ، في الظلمات أي في الشرك والضاللة. ومن یشأ هللا یضلھ فیموت على الكفر, ومن یشأ یجعلھ على

لم منھم في حالة تعطلت فیھا  لى هللا علیھ وس ل حواس كفبیّنت اآلیة حال أھل الكفر حین تلقوا دعوة النبي ص

  عال.وكھم, فلم یعوا حقیقة اإلیمان با فینعموا بھ؛ بل ھم في ظلمات الشرك. والھدایة من عند هللا جّل إدرا

بحوا في مأزق ؟  ؤال عن إلى من یلجأُون إذا أحیط بھم؟ وأص ل الحرب الكالمیة مع أھل الكفر فیأتي الس وتتواص

ِ تَْدعُوَن إِن ُكنتُْم َصاِدقِیَن{كما في قولھ تعالى: { قُْل أََرأَْیتُُكم إِْن أَتَاُكْم َعذَ  ّ اَعةُ أََغْیَر  ِ أَْو أَتَتُْكُم السَّ ّ . والكالم ھنا )1(})40اُب 

بمعنى أخبروني وھو سؤال من یرید خبراً أما العذاب ، فھو الموت كما قال ابن عباس, والساعة ھي الوقت الذي یصعق فیھ 

  العباد.

  ( بل إیاه تدعون فیكشف ما تدعون إلیھ إن شاء وتنسون ما تشركون).ویأتي الجواب في اآلیة الالحقة 

دائد إال إیاه, وفي ذلك أع یر ھذه اآلیة:  أعلمھم هللا أنھم ال یدعون في الش ظم الحجج علیھم؛ قال الّزّجاج في تفس

  ألنّھم عبدوا األصنام من دون هللا.

                                                        
 ".20اآلیة: " –سورة األنعام ) 6(
 151ص  - 3ج -المسیر في علوم التفسیر ) 7(
 ".39اآلیة: " -سورة األنعام ) 8(
 ."40"اآلیة:  –سورة األنعام ) 1(
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ّر الذي من أجلھ  ف الض اع الكالم  یكون بمعنى والمعنى: أن هللا ھو الذي یكش تركوا أو تدعوتم ، وھذا على اتس

  تنسون.

ركین من أھل مكة والمؤمنین من موالیھم في مجتمع مكة الطبقي, وذلك في  ثم یأتي الكالم عن عالقة الكفار والمش

ُ َعلَیْ  ّ ُ بِأَْعلََم بِالشَّاِكِریَن{قولھ تعالى: { َوَكذَِلَك فَتَنَّا بَْعَضُھم بِبَْعٍض لِّیَقُولواْ أََھـُؤالء َمنَّ  ّ ن بَْینِنَا أَلَْیَس    .)2(})53ِھم ّمِ

یر: ابتلى هللا ال ائب في التفس عفاء منھم, قال ابن الس اء بالموالي, فإذا والمعنى ابتلینا ُكبراء مكة بفقرائھم والض رؤس

لم  یع من الموالي وقد آمن قبلھ ، أنِف أن یس ریف من أھل مكة إلى الوض بقني ھذا؟ وكلھ من نظر الش بل التعالي قِ ویقول س

  والكبر الذي حال دون أن یؤمنوا, فأصبحوا من الحاسدین.

  المطلب الثالث: الحرب الكالمیة على لسان الرسول صلى هللا علیھ وسلم:

طة النبي  ركي قریش وأھل الكتاب ، لیكون بواس ر مع أھل الكفر من مش یاق مباش انتقل الحوار, بعد أن كان الس

اتِنَا فَقُْل ى هللا علیھ وسلم بأن یوجھ هللا تعالى كالمھ إلى النبي بأن یقول لھ قل كما في قولھ: { َوإِذَا َجاءَك الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِآیَ صل

ْحَمةَ أَنَّھُ َمن َعِمَل ِمنكُْم ُسوءاً بَِجَھالٍَة ثُمَّ تَ  ِحیٌم{َسالٌَم َعلَْیُكْم َكتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِھ الرَّ   .)3(})54اَب ِمن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَّھُ َغفُوٌر رَّ

سبب نزول ھذه اآلیة, قال الحسن وعكرمة إنھا نزلت في الذین نُھي عن طردھم من مجلسھ  اختلف المفسرون في 

جعل في أمتي من أمرني صلى هللا علیھ وسلم, فكان النبي صلى هللا علیھ وسلم إذا رآھم بدأھم بالسالم ، وقال الحمد  الذي 

الم إلیھم من هللا تعالى: ومعنى  ریفاً لھم ، وقال الّزّجاج أنھ أمر بإبالغ الس الم علیھم تش الم ، وقد أُمر بالس أن أبدأھم بالس

السالم: دعاء لإلنسان بأن یسلم من اآلفات والسوء, وھو الشرك والمعاصي. وفي ھذا أن هللا یغفر عن عباده من في (من آیة) 

تدالل لال لة التي یجب فیھا النظر واالس تغراق وفي (من آیات ربھم) للتبعیض: یعنى وما یظھر لھم دلیل قط من األد س

اً لقلة خوفھم وتدبرھم للعواقب, (فقد  ین, تاركین للنظر, ال یلتفتون إلیھ, وال یرفعون بھ رأس واالعتبار إال كانوا عنھ معرض

ین عن اآلیات فقد  كذبوا بما ھو أعظم آیة وأكبرھا, وھو الحق (لما جاءھم) یعنى القرآن الذي تحدوا كذبوا) إن كانوا معرض

ستھزءون) وھو القرآن: أي أخباره  شيء الذي (كانوا بھ ی بھ على تبالغھم في الفصاحة فعجزوا عنھ, ( فسوف یأتیھم أنباء) ال

تھزاء  وذلك عند إرسال العذاب علیھم في وأحالھ بمعنى سیعلمون بأي شئ استھزءوا ، وسیظھر لھم أنھ لم یكن بموضع اس

الم وعلّو كلمتھ. مّكن لھ في األرض جعل لھ مكاناً لھ فیھا ، ونحوه أرض لھ ، وأما  الدنیا ویوم القیامة, أو عند ظھور اإلس

قولھ: (ألم یروا  مكنتھ في األرض فأثبتھ فیھا, ومنھ قولھ : (ولقد مكناھم فیما إن مكناكم فیھ) ولتقارب المعنیین جمع بینھما في

ماء علیھم مدراراً وجعلنا األنھار تجري من  لنا الس كم أھلكنا من قبلھم من قرٍن مكناھم في األرض ما لم نُمكن لكم وأرس

وه بأیدیھم لقال الذین كفروا  أنا من بعدھم قرناً آخرین * ولو نزلنا علیكم كتباً في قرطاس فلمس تحتھم فأھلكنھم بذنوبھم وأنش

  .)4(سحر مبین* وقالوا لوال أنزل علیھ ملك ولو أنزلنا ملكاً لقُضي األمر ثم ال ینُظرون)إن ھذا إال 

                                                        
 ".53اآلیة: " -سورة األنعام ) 2(
 ".55اآلیة: " -سورة األنعام  )3(
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طة في ا(مكناھم في األرض ما لم نمكن لكم) والمعنى: لم نعط أھل مكة نحو ما أعطینا عاد وثمود وغیرھم من  لبس

ماء المظلة ؛  باب الدنیا والس تظھار بأس عة في األموال واالس ام, والس حاب أو ألّن الماء ینزل منھا إلى الساألجس حاب أو الس

ئ مكانھم آخرین یعمر بھم بالده,  المطر والمدرار الغزیر, فإن قلت: أي یھلك قرناً ویخرب بالده منھم فإنھ قادر على أن ینش

م على الرؤیة لئال (كتاباً) (في قرطاس) مكتوباً في ورق (فلمسوه بأیدیھم) ولم یقتصر بھ –كقولھ تعالى: (وال یخاف عقباھا) 

ارنا  ّكرت أبص حر مبین) تعنتا وعناداً للحق بعد ظھور –یقولوا ُس ي األمر) وال تبقى لھم علة لقالوا (إن ھذا إال س ه, (لقُض

 صلي هللا علیھ لقضي أمر ھالكھم (ثم ال ینظرون) بعد نزولھ طرف عین ، إما ألنّھم إذا عاینوا الملَك قد نزل على رسول هللا

لم في ص يء أبین منھا وأیقن ثم ال یؤمنون, كما قال: (ولو أننا نزلنا إلیھم المالئوس  -كة وكلمھم الموتى)ورتھ, وھي آیة ال ش

نزول المالئكة فیجب  لم یكن بد من إھالكھم كما أُھلك أصحاب المائدة ، وإما ألنّھ یزول االختیار الذي ھو قاعدة التكلیف عند

  بین األمرین. ملَكاً في صورتھ زھقت أرواحھم من ھول ما یشاھدون ، ومعنى ثم بعد ما إھالكھم ، وإما ألنّھم إذا شاھدوا

قضاء األمر وعدم االنتظار جعل عدم االنتظار أشد من قضاء األمر ؛ ألّن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة, (ولو 

ول ملكاً كما اقترحوا؛ ألنّھم كانوا یقولون لوال لم ملك ،  جعلناه ملكاً) ولو جعلنا الرس لى هللا علیھ وس أنزل على محمد ص

شر مثلكم  –وتارة یقولون  شاء ربنا ألنزل مالئكتھ  –ما ھو إال ب ,(لجعلناه رجالً) ألرسلناه في صورة رجل, كما كان  –ولو 

ورة (دحیة الكلبي)؛ ألنّھم ال یبقون مع رؤ لم في أعم األحوال في ص لي هللا علیھ وس ول هللا ص یة ینزل جبریل على رس

ورة  ھم حینئذ فإنھم یقولون إذ رأوا الملَك في ص نا علیھم) ولخلطنا علیھم ما یخلطون على أنفس ورھم (وللبس المالئكة في ص

ر كذبوه,  ان ولیس بملَك ، فإن قال لھم: الدلیل أني ملك أني جئت بالقرآن المعجز وھو ناطق بأني ملك ال بش ان: ھذا إنس إنس

لي هللا علی لم ، فإذا فعلوا ذلك خذلوا كما ھم مخذولون اآلن, لبس هللا علیھم فھو ، ویجوز أن یراد كما كذبوا محمداً ص ھ وس

  . )1(وللبسنا علیھم حینئذ مثل ما یلبسون على أنفسھم الساعة في كفرھم بآیات هللا البینة

ن خالل آیاتھا ملسورة ویتواصل كالمھ تعالى لنبیھ محمد صلى هللا علیھ وسلم مبیناً لھ أنھ وكما فصلنا لك في ھذه ا

الیبھم الجدلیة  كذلك نبین لك حجتنا في كل حق ینكره أھل الباطل ركین وأس فنا للمش وذلك في قولھ  دالئلنا وأعالمنا, ووص

  (وكذلك نفصل اآلیات ولتستبین سبیل المجرمین).

راً لآلیة (كذلك فتنا) ومثل ذلك الفتن العظیم فتنا بعض الناس ببع ري مفس اھم بھم ، ض: أي ابتلینویقول الزمخش

لمین (أھؤالء) الذین (مّن هللا علیھم من بیننا) أي أنعم علیھم بال ركین كانوا یقولون للمس ابة الحق وذلك أن المش توفیق إلص

اء وھم العبید والفقراء إنكاراً ألّن یكون أمثالھم عل عدھم عنده من دوننا ونحن المقدمون والرؤس ى الحق وممنوناً ولما یس

بالخیر ونحوه علیھم  نا –من بینھم  لذكر علیھ من بین یھ  –ءالقي ا بقونا إل ما س كان خیراً  ناھ –لو  م لیقولوا ذلك: ومعنى فت

بباً لھذا القول ؛ ألنّھ ال یقول مثل قولھم ھذا إال  مفتون, (أل اكرین) أي خذلناھم فافتتنوا حتى كان افتتنانھم س یس هللا بأعلم بالش

  یمان والشكر فیوفقھ لإلیمان ،هللا أعلم بمن یقع منھ اإل
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الم هللا إلیھم الم علیكم) إما أن یكون أمر بتبلیغ س ّم على كفره فیخذلھ ویمنعھ التوفیق, (فقل س ، وإما أن یكون أمراً  وبمن یص

ھ الرحمة) من جملة م الم إكراماً لھم وتطبیباً لقلوبھم ، وكذلك قولھ (كتب ربكم على نفس ّرھم ا یقول لھمبأن یبدأھم بالس ؛ لیس

  ویبشرھم بسعة رحمة هللا وقبولھ التوبة منھم.

ع الحال أي عملھ وھو جاھل ، وفیھ معنیان: أحدھما أنھ فاعل فعل الجھلة؛ ألّن من عمل ما  (بجھالة) في موض

  .)2(یؤدي إلى الضرر في العاقبة, وھو عالم بذلك أو ظاّن فھو من أھل السفة والجھل ال من أھل الحكمة والتدبیر

ئ حتى یعلموا رة ، ومن حق الحكیم أن ال یقدم على ش حالة  لثاني أنھ جاھل بما یتعلق بھ من المكروه والمض

ألوا ولم یعلم أنھا مفس ار بإجابة الكفرة إلى ما س ي هللا عنھ حین أش دة. وقُريء, وكیفیتھ. وقیل إنھا نزلت في عمر رض

بیل؛ ألنّھا تذكر  تبین) بالتاء والیاء مع رفع الس بیل(ولتس ب الس ول مع نص تبان  وتؤنث ، وبالتاء على خطاب الرس ، یقال اس

حوال المجرمین أاألمر وتبین واستبنتھ وتبینتھ ، والمعنى: ومثل ذلك التفصیل البیّن نفصل آیات القرآن, ونلخصھا في صفة 

مع المھ ، ومن یرى فیھ أمارة القبول وھو الذي یخاف إذا س ومن دخل  ،ذكر القیامة  من ھو مطبوع على قلبھ ال یرجي إس

  لتفصیل. افي اإلسالم إال أنھ ال یحفظ حدوده ، ولتستوضح سبیلھم فتعامل كال منھم بما یجب أن یعامل بھ فصلنا ذلك 

مع  رفت وزجرت بما ركب في من أدلھ العقل, وبما أوتیت من أدلة الس یره (نھیت) ص ري في تفس ویقول الزمخش

یرة, (قل ال اتبع عن عبادة ما تعبدون, (من دون هللا ف باالقتحام فیما كانوا فیھ على غیر بص تجھال لھم ووص ) وفیھ اس

بب الذي منھ  لكتموھا في دینكم من اتباع الھوى دون اتباع الدلیل ، وھو بیان للس أھوائكم) أي ال أجري في طریقتكم التي س

ابة الحق ومجانبة الباطل, (قد  الل ، وتنبیھ لكل من أراد إص ال وما وقعوا في الض للت إذا) أي إن اتبعت أھواءكم فأنا ض ض

شيء: یعني أنكم كذلك ولما نفي أن یكون الھوى متبعاً, نبّھ على ما یجب اتباعھ بقولھ (قل إني على بینھ من  أنا من الھدى في 

واه على ُحّجة وا –إني على بینة من ربي وكذبتم بھ  -ربي) ومعنى قولھ اھد أني من معرفة ربي وأنھ ال معبود س حھ وش ض

ركتم بھ غیره ، یقال أنا على بینة من ھذا األمر, وأنا على یقین منھ إذا كان ثابتاً عندك  دق, (وكذبتم بھ) أنتم حیث أش ص

بدلیل, ثم عقبھ بما دّل على استعظام تكذیبھم با وشدة غضبھ علیھم لذلك, وأنھم أحقاء بأن یقاضوا بالعذاب المستأصل فقال 

) في  –فأمطر علینا حجارة من السماء  –لون بھ) یعني العذاب الذي استعجلوه في قولھم (ما عندي ما تستعج (إن الحكم إال 

لین) أي  امھ (وھو خیر الفاص ي من التأخیر والتعجیل في أقس اء الحق في كل ما یقض ي الحق) أي القض تأخیر عذابكم (یقض

ا یحك ة فیم ین ، وقرئ یقص الحق: أي یتبع الحق الحكم اض درتي الق دي), أي في ق دره من قص أثره (لو أن عن ھ ویق م ب

اً من تكذیبكم بھ,  باً لربي وامتعاض ي األمر بیني وبینكم) ألھلكتكم عاجالً غض تعجلون بھ) من العذاب (لقض وإمكاني ( ما تس

ریعاً (وهللا أعلم بالظالمین) وبما یجب في الحكمة من ُكنھ عقابھم ، وقیل على ُحجة  –من ربي على بینة  -ولتتخلص منكم س

  .)1(من جھة ربي وھي القرآن ، وكذبتم بھ: أي بالبینة ، وذكر الضمیر على تأویل البیان أو القرآن
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 حق قدره). جاء تنّوه اآلیات في الحرب الكالمیة إلى إبراز مكانة هللا جّل قدره كما في قولھ تعالى (وما قدروا هللا

اف لآلیة (وما قدروا هللا یر الكش حین أنكروا  حق قدره) وما عرفوه حق معرفتھ في الرحمة على عبادة واللطف بھم في تفس

ل والوحي إلیھم وذلك من أعظم رحمتھ وأجل نعمتھ  لناك إال رحمة للعالمین  –بعثة الرس ه حتى أو ما عرفو –وما أرس

لنبوة والقائلون لعظیمة من إنكار امعرفتھ في سخطھ على الكافرین وشدة بطشھ بھم ولم یخافوه حین جسروا على تلك المقالة ا

إنزال القرآن على  ھم الیھود بدلیل قراءة من قرأ تجعلونھ بالتاء وكذلك تبدوھا وتخفون ، وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار

ى علیھ  لم ، فألزموا ما ال بد لھم من اإلقرار بھ من إنزال التوراة على موس لي هللا علیھ وس ول هللا ص الم ، وأارس درج لس

وء جھلھم لكتابھم وتحریفھم, وإبداء بعض وإخفاء بعض فقیل (جاء ب ى) تحت اإللزام توبیخھم ، وإن نعى علیھم س ھ موس

د ا راموا من اإلب ة؛ لیتمكنوا مم ات مفرق ة وورق وه وجعلوه قراطیس مقطع اس حتى غیروه ونقص دى للن اء وھو نور وھ

یف من أحبار الیھ لم: واإلخفاء. وروى "أن مالك ابن الص لي هللا علیھ وس ول هللا ص ائھم, قال لھ رس دك بالذي أود ورؤس نش

منت من مالك ا مین, قد س مین؟ فأنت الحبر الس ى ھل تجد فیھا إن هللا یبغض الحبر الس لذي یطعمك أنزل التوراة على موس

يء فقال لھ قومھ ر من ش ب, ثم التفت إلى عمر فقال: ما أنزل هللا على بش حك القوم فغض ا الذي بلغنا ویلك ما ھذ الیھود فض

اة؛ ألنّھم كانوا عنك, قال إنھ أغضبني فنزعوه, وجعلوا مكانھ كعب بن األشرف, وقیل القائلون قریش وقد ألزموا إنزال التور

ى والتوراة, وكانوا یقولون لو أنا أنزل علینا الكتاب لكنّا أھدي من معون من الیھود بالمدینة ذكر موس ھم. (وعلمتم ما لم یس

لم تعلموا أنتم وأنتم  موا أنتم وال آباؤكم) الخطاب للیھود: أي علمتم على لسان محمد صلي هللا علیھ وسلم مما أوحي إلیھ ماتعل

رائی –حملة التوراة ، ولم تعلمھ آباؤكم األقدمون الذین كانوا أعلم منكم  ل أكثر الذي ھم فیھ إن ھذا القرآن یقص على بني إس

اب لم –یختلفون  ل الخط الىوقی ھ تع ھ -ن آمن من قریش كقول ل هللا) أي أنزل اؤھم. (ق ذر آب ا أن اً م ذر قوم إنھم ال  لتن هللا ، ف

ضھم) في باطلھم  ویجوز أن یكون في خوضھم حاالً من یلعبون وأن یكون  لة لھم صیقدرون أن یناكروك, (ثم ذرھم في خو

دیق ما ت میت مكة ( أو لذرھم. (مبارك) كثیر المنافع والفوائد, (ولتنذر) وتص م القرى) ألنّھا أقدمھ من الكتب واإلنذار. وس

  ورین.مكان أول بیت وضع للناس؛ وألنّھا قبلة أھل القرى كلھا ومحجھم؛ وألنّھا أعظم القرى شأنا ، ولبعض المجا

ل الدین خوف  دقون بالعاقبة ویخافونھا (یؤمنون) بھذا الكتاب وذلك أن أص وقولھ (والذین یؤمنون باآلخرة) یص

كانت لطفاً في ا ھا  لدین ، ومن حافظ علی ھا عماد ا الة ألنّ ھا لم یزل بھ الخوف حتى یؤمن. وخّص الص لعاقبة ، فمن خاف

المحافظة على أخواتھا. وقولھ ( ومن أظلم ممن افترى على هللا كذباً) فزعم أن هللا بعثھ نبیاً ( أو قال أوحي إلى ولم یوح إلیھ 

  .)2(أو كذاب صنعاء األسود العنسيشئ) وھو مسیلمة الحنفي الكذاب ,

ت) قرأ رفھا. ومعنى (درس ت نص ري (ولیقولوا) جوابھ محذوف تقدیره ولیقولوا درس یر الزمخش ت وجاء في تفس

ت بمعنى قدمت ھذه اآلیات وعفت كما قالوا ت العلماء ، ودرس ت: أي دارس اطیر األولی -وتعلمت ، وقرئ دارس  -نأس

  أي اشتد دروسھا ، ودرست بضم الراء مبالغة في درست:

                                                        
 .42ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري (أبو القاسم جار هللا محمد) ، تفسیر الكشاف  )2(
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وفسروھا بدارسة الیھود محمداً صلي هللا علیھ وسلم ، وجاز اإلضمار؛ ألّن الشھرة بالدراسة كانت للیھود عندھم ، ویجوز  

ما أن األولى  لت: الفرق بینھ ھا محمداً وھم أھل الكتاب ق ھا: أي دارس أھل اآلیات وحملت عل لآلیات وھو ألھل أن یكون الف

  .)3(یقةمجاز والثانیة حق

بوا هللا) وذلك أنھم قالوا عند نزول قولھ تعالى  بّوا) إلى ( الذین یدعون من دون هللا فیس إنكم وما  –أما قولھ (وال تس

ب جھنم  بون آلھتھم فنھوا لئال –تعبدون من دون هللا حص لمون یس ب آلھتنا, أو لتھجون إلھك, وقیل كان المس لتنتھین عن س

سبباً لسب هللا ت سبّھم  صح النھي عن المعاصي؟ یكون  صّح النھي عنھ وإنما ی عالى. فإن قلت: سب اآللھة حق وطاعة فكیف 

قلت: رب طاعة علم أنھا تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة, فیجب النھي عنھا ألنّھا معصیة ال ألنّھا طاعة كالنھي عن 

ر انقلب یة ووجب النھي عن ذلك النھي, كما یجب  المنكر ھو من أجل الطاعات ، فإذا علم أنھ یؤدي إلى زیادة الش معص

  .)4(النھي عن المنكر

كما قالوا: فأتوا بآبائنا  قولھ  ( ولو أننا نزلنا إلیھم المالئكة) كما قالوا: لوال أنزل علینا المالئكة (وكلّمھم الموتى)

ھ وأنذرنا أو جماعات  بالء بصحة ما بشرنا قبال كف–أو تأتي با والمالئكة قبیالً  –(وحشرنا علیھم كل شيء قبالً) كما قالوا 

ن) فیقسمون با جھد وقیل قبال مقابلة ، وقرئ قبال: أي عیاناً (إال أن یشاء هللا) مشیئة إكراه واضطرار (ولكن أكثرھم یجھلو

لمین یجھلون أن ھؤالء ال عرون من حال قلوبھم عند نزول اآلیات ، أو ولكن أكثر المس یؤمنون إال أن  إیمانھم على ما ال یش

طرھم فیطمعون في إیمانھم إذا جاءت اآلیة المقترحة (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً) وكما خلینا بینك وبی ن أعدائك كذلك یض

بب ظھور الث بر وكثرة فعلنا بمن قبلك من األنبیاء وأعدائھم لم نمنعھم من العداوة لما فیھ من االمتحان الذي ھو س بات والص

ین اإلنس ، (یُوحي بعضھم إلى بعض یوسوس شیاطین الجّن إلى شیاط –یاطین) وجعلوا  شركاء الجّن الثواب واألجر, (ش

لجّن وكذلك بعض الجّن على بعض وبعض اإلنس على بعض. وعن مالك بن دینار: إن شیطان اإلنس أشد علّى من شیطان ا

قول) ما یزینھ فیجرني إلى المعاصي عیاناً,(زخرف ال، ألنّي إذا تعوذت با ذھب شیطان الجّن عنى وشیطان اإلنس یجیني 

لوه) ما فعلوا من القول والوسوسة واإلغراء على المعاصي ویموھھ, (غروراً) خدعاً وأخذاً على غرة, ( ولو شاء ربك ما فع

غي) ولیكون أنھم, (ولتص ھم إلى بعض زخرف القول بأن یكفھم وال یخلیھم وش ذلك,  ذلك: أي ما عادوك أو ما أوحى بعض

یرورة وتحقیقھا ما ذكر ، أي ولتمیل على ما ذكر من عداوة ا ة جعلنا لكل نبي عدواً ، على أن الالم الم الص وس ألنبیاء, ووس

ھم ( ولیقترفوا ما ھم مقترفون) من اآلثام, (أفغیر هللا أ وه) ألنفس یاطین ,( أفئدة) الكفار, ( ولیرض بتغى حكماً) على إرادة الش

ل المحق منا من المبطل (وھو الذي أنزل القول أي قل یا محم لیكم الكتاب) عد أفغیر هللا أطلب حاكماً بیني وبینكم, ویفص

د ال دق وعلیكم باالفتراء. ثم عض ھادة لي بالص ل بین الحق والباطل والش الً )مبیناً فیھ الفص داللة على أن المعجز, (مفص

دیقھ ما عندھم ومو ھییج واإللھاب افقتھ لھ, (فال تكونن من الممترین) من باب التالقرآن حق بعلم أھل الكتاب أنھ حق لتص

  الحق ، أو فال تكونن من الممترین في أن أھل الكتاب یعلمون أنھ منزل ب –وال تكونن من المشركین  –كقولھ تعالى 

دت األدلة على  وال یریبك جحود أكثرھم وكفرھم بھ ، ویجوز أن یكون فال تكونن خطایا لكل أحد على معنى أنھ إال تعاض

دقھ حتھ وص لم خطاب ألمتھ, ( وتمت كلمات ، ص لي هللا علیھ وس ول هللا ص فما ینبغي أن یمتري فیھ أحد وقیل الخطاب لرس

                                                        
 .43ص  –نفس المرجع السابق  )3(
 .45 –نفس المرجع السابق  )4(
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ربك) أي تم كل ما أخبر بھ وأمر ونھى ووعد وأوعد, (صدقاً وعدالً ال مبدل لكماتھ) ال أحد یبدل شیئاً من ذلك بما ھو أصدق 

  ما تكلم بھ ، وقیل ھي القرآن. وأعدل كلمة ربك: أي

ال ( إن  ب األمر یتبعون ھواھم ، ثم ق لوك؛ ألّن األكثر في غال اس أض (وإن تطع أكثر من في األرض) من الن

ئ أو  ون) یقدرون أنھم على ش یتبعون إال الظن) وھو ظنھم أن آباءھم كانوا على الحق فھم یقلدونھم, ( وإن ھم إال یخرص

  .)1(كذا وأحل كذا. تسطر اآلیات أقوى وأنبل أسالیب المحاجة الكالمیةیكذبون في أن هللا حرم 

لعاقبة و (أن " (ذلك) إشارة على ما تقدم من بعثة الرسل إلیھ وإنذارھم سوء ا130یقول الكشاف في تفسیره لآلیة "

ناه علیك النتفاء كون ربك مھلك القرى بظلم ع ص ب لى أن ھي اللم یكن ربك مھلك القرى) تعلیل: أي األمر ما قص تي تنص

أن والحدیث لم یكن ربك مھلك القرى بظلم و ذلك أن تجعلھ األفعال ، ویجوز أن تكون مخففة من الثقیلة على معنى ألّن الش

ینا إلیھ ذلك األمر أن دابر ھؤالء مقطوع  –بدالً من ذلك كقولھ  بب ظلم قدموا علیھ أو ظا –وقض لماً ، على أنھ لو (بظلم) بس

لفین, (درجات) افلون لم ینبھوا برسول وكتاب لكان ظلماً وھو متعال عن الظلم وعن كل قبیح ,(ولكل) من المكأھلكھم وھم غ

اهٍ عنھ یخفى علیھ مقادیره وأح تحق منازل, (مما عملوا من جزاء أعمالھم), (وما ربك بغافل عما یعلمون) أي بس والھ ما یس

ھم للمنافعلیھ من األجر, (وربك الغني) عن عبادة وعن عبادت ع الدائمة, ( إن ھم, (ذو الرحمة) یترحم علیھم بالتكلیف لیعرض

شاء) من الخلق المطیع (كما أنشأكم من ذریة قوم آخرین شأ یذھبكم) أیھا العصاة, (ویستخلف من بعدكم ما ی ) من أوالد قوم ی

  آخرین لم یكونوا على مثل صفتكم وھم أھل سفینة نوح علیھ السالم.

لى مكانتكم) یحتمل أعملوا على تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وأماكنكم ، أو أعملوا على وقولھ ( اعملوا ع

ما أنت علیھ ال  حالھ على مكانتك یا فالن أي أثبت على  بت على  جھتكم وحالكم التي أنتم علیھا یقال للرجل إذا أُمر أن یث

ھا وا لمعنى: أثبتوا على كفركم وعداوتكم لي, فإني ثابت على تنحرف عنھ, (إني عامل) أي عامل على مكانتي التي أنا علی

اعملوا ما شئتم  –اإلسالم وعلى مصابرتكم, (فسوف تعلمون) أینا تكون لھ العاقبة المحمودة وطریقة ھذا األمر طریقة قولھ 

شر, فكأنھ مأمور بھ ، وھو واجب علیھ  – حتم لیس لھ أن یتقصى وھي التخلیة والتسجیل على المأمور بأنھ ال یأتي منھ إال ال

ھا ، وھذا طریق من اإلنذار لطیف  نى التي خلق هللا تعالى ھذه الدار ل عاقبة الحس عنھ ویعمل بخالفھ ، (وعاقبة الدار) ال

  .)2(المسلك فیھ إنصاف في المقال وأدب حسن, مع تضمن شدة الوعید والوثوق بأن الُمنِذر محق والُمنذَر مبطل
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 .45ص  –دار الفكر للطباعة والنشر  –الزمخشري (أبو القاسم جار هللا محمد) ، تفسیر الكشاف  )2(



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              110  

ISSN: 2706-6495 

  :الخـاتمة 

الیب خلص ھذا  ائل الخطاب حیث جاءت أس دة بمختلف وس حیح العقائد الفاس رورة الدعوة إلى تص البحث إلى. ض

دین  ان ب من المع التقریع والترھی ان ، ومرة ب ة، والمنطق  والبرھ اللّین واللطف مع التزام الحج ة مرة ب اب مختلف الخط

  والجاحدین بعبودیة هللا تعالى.

سلیة للنبي صلي هللا  علیھ وسلم لما القاه من أذي كفار قریش وھو یدعوھم إلى توحید هللا وعدم كما قدمت السورة ت

الشرك بھ ، لذلك تأسى للدعاء من بعده (صلي هللا علیھ وسلم) في مختلف األوقات على مختلف بقاع األرض لیتأسوا لما جاء 

  في السورة ، بالدعوة للصبر والمرابطة على طریق التوحید والدعوة لھ.

ولھ جاء في ال ركین والمنكرین للبعث وحالھم یوم القیامة بعد تعنّتُھم على هللا ورس فات الكفار من المش ورة ص س

  وإعراضھم عن اآلیات ، والعالقة بین كفرة الجن واإلنس معاً.

كما قدمت السورة صورة حیة لرحلة سیدنا إبراھیم ، حجة التوحید ، وھو یسعى لطریق الحق لیعبد هللا على عقیدة 

  ة.سلیم

  وقدمت السورة العدید من مواقف العظة واالعتبار من خالل الترھیب واإلنذار ، والتبكیت للكفار والمشركین.

راط هللا ولو تقیم على ص ر ، قّل أن یس اد والمكابرة من بني البش ورة أنھ من كان طبعھ الفس ُرفع عنھ  أقرت الس

  العذاب لعاد إلى كفره.

ورة خطاب قوي المنطق بحج مدانیة  قدمت الس ج دامغة للجاحدین بوحدانیة تعالى وقد بینت لھ العظمة الص

  تعالى.

  التوصیات:

  حیح العقیدة بتجدید النیة في كل عمل یقوم بھ لة لتص لیم والمراجعة المتواص رورة الحرص على االعتقاد الس ض

  اإلنسان ، وتوحید هللا بالعبادة وھو أعظم أمر أمرنا هللا بھ.

  ر عي إلى نش حیح ما فسد من الس الم  والدعوة كذلك إلى تص لھ دعوة اإلس الم إلى كل من لم تص دعوة التوحید واإلس

العقائد من جّراء مستجدات الحیاة وتجدید الثقافات ، وھذا واجب كل مستطیع من المسلمین في إطار األمر بالمعروف 

 والنھي عن المنكر.

  كالھ في إطار األمر وره وأش رك بكافة ص بالمعروف والنھي عن المنكر وھو أجل أمر وأعظم نھي نھانا محاربة الش

 هللا عنھ.

 .الحمد المتواصل على نعم هللا على اإلنسان وأولھا الھدایة ونعمة الطعام ومسخرات الكون األخرى 

 .المداومة على القرآن لتحصیل المنفعة من نفائس معانیھ 
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 المصادر والمراجع

  المصادر:

  أوالً: القرآن الكریم.
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 صلخالم
  (SMEs) ھدفت الدراسة معرفة العوامل التي تؤثر على تخطیط تعاقب األعمال في الشركات العائلیة الصغیرة والمتوسطة

العمل والعوامل المرتبطة باألسرة على تخطیط تعاقب األعمال. في فلسطین، ودراسة تأثیر الخصائص الدیموغرافیة كحجم 

مؤسسة صغیرة ومتوسطة في الضفة الغربیة،  25لتحقیق اھداف الدراسة، تم مسح  التحلیلي استخدم الباحث المنھج الوصفي

العالقة بین لتحلیل البیانات لدراسة   Chi-square شخصأ كعینة میسرة، استخدام فحص) 44( واجراء مقابلة مفرغھ ل

    .المتغیرات المستقلة والتابعة

اشارت النتائج إلى أنھ كلما ارتفع عمر أصحاب الشركات الصغیرة والمتوسطة، زادت إمكانیة إعداد الخلفاء التجاریین، 

ت للمشاركة في تعاقب األعمال، كما تبین ان لزیادة مستوى تعلیم أصحاب الشركامن االناث  ویرتبط الذكور بفرصة أكبر

على  ،تأثیر إیجابي في إعداد الخلفاء، وان حجم العمل االكبر كان لھ تأثیر إیجابي على تعاقب األعمال   الصغیرة والمتوسطة

النقیض فإن زیادة مشاركة أفراد األسرة في االعمال لیس لھا تأثیر على تعاقب األعمال، أما زیادة التواصل بین أفراد األسرة 

تعاقب األعمال. أصحاب الشركات الصغیرة والمتوسطة ال یجھزون خلفاء األعمال طالما كانوا  فكان لھ تأثیر إیجابي على

ناشطین. النوع االجتماعي لھ تأثیر على تعاقب األعمال، وأصحاب المستوى التعلیمي المتدني قد تفشل أعمالھم ألنھم نادراً ما 

عداد الخلفاء المناسبین لألعمال في بالتخطیط الجید إلسطة یعدون الخلفاء. توصي الدراسة أصحاب الشركات الصغیرة والمتو

  .ستدامةأكثر نجاحاً وإالوقت المناسب لجعل أعمالھم 

  .تعاقب االعمال، الشركات العائلیة، الشركات الصغیرة والمتوسطة في فلسطین : الكلمات المفتاحیة
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Factors Influencing Family Business Succession in Palestine 

By: Dr. Yasser Shaheen 

 

Abstract 
The study aimed to know the factors that affect the succession planning in small and medium 

family businesses (SMEs) in Palestine, and to study the effect of demographic characteristics 

such as the size of work and factors related to the family on business succession planning. The 

researcher used the descriptive approach to achieve the goals of the study, 25 (SMEs) in the 

West Bank were surveyed, and a vicious interview was conducted for 44 people as a soft 

sample. Use the Chi-square examination to analyze the data to study the relationship between 

independent and dependent variables. 

 

The results indicated that the higher the age of owners of (SMEs), the greater the possibility 

of preparing commercial successors, and males are associated with a greater opportunity than 

females to participate in business succession, as it was found that the increase in the level of 

education of owners of (SMEs) has a positive impact in preparing the successors, and that the 

largest work volume was It has a positive effect on business succession. On the contrary, the 

increased participation of family members in business has no effect on business succession, 

while the increase in communication between family members has had a positive impact on 

business succession. SME owners do not equip business successors as long as they are active. 

Gender has an impact on business succession, and those with low levels of education may fail 

their businesses because they rarely count as successors. The study recommends that SME 

owners plan well to prepare the right business successors at the right time to make their 

business more successful and sustainable. 

 

Keywords: Succession of business, Family Companies, Small and Medium Companies in 

Palestine. 
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  المقدمة:  .1

  
تستأثر الشركات العائلیة في البلدان العربیة واالفریقیة، بنصیب كبیر من اإلنتاج والعمالة وتولید الدخل، حیث تشیر التقدیرات 

ملیون من الشركات الصغیرة والمتوسطة،  3.16ملیون مالك من الشركات العائلیة یمتلكون ویدیرون حوالي  2.75أن حوالي 

بتخفیف حدة الفقر وتفاقم البطالة، في الوقت نفسھ تعمل الشركات الصغیرة والمتوسطة كحقل  وبالتالي فھي مھمة فیما یتعلق

تدریب ألصحاب المشاریع الناشئة، وفقًا لإلحصاءات الدولیة یُقدر أن القطاع العائلي في العالم العربي یولد حوالي ثلث الناتج 

، ولدیھ أكبر إمكانات لزیادة فرص العمل للخریجین (تقریر البنك ٪ من القوى العاملة50المحلي اإلجمالي، ویعمل بھ اكثر من 

  ).2016الدولي، 

بدأت الشركات العائلیة النظر بجدیة بالغة في أمر التخطیط لتعاقب األجیال من أجل الحفاظ على ثرواتھا وإدارة تلك لقد 

عالمیة رفیعة المستوى من خالل تبني أفضل الثروات لمصلحة األجیال القادمة، وقد نجحت بعضھا في تأسیس سمعة إقلیمیة و

الدراسات كشفت ان قطاع الشركات العائلیة رغم اھمیتھ اال انھ قطاع الممارسات العالمیة في إدارة أعمالھا، رغم ان بعض 

افسة، غیر رسمي إلى حد كبیر، وأداءه ضعیف بسبب العدید من القیود التي تواجھھ، ھناك تحدیات عدیدة تتمثل في زیادة المن

وتحدیات تبني معاییر الحوكمة، إضافة إلى تحدیات التخطیط والتعاقب الوظیفي وتعاقب األجیال، حیث تشیر الدراسات إلى 

% فقط من الشركات العائلیة لدیھا سیاسات وإجراءات واضحة في عملیة التعاقب الوظیفي، كما أن التحدّي األكبر 15أن 

على الشركات العائلیة، وھناك تحدیات أخرى تشمل األوضاع االقتصادیة الراھنة  یكمن في صعوبات إضفاء الطابع المھني

  )2011والتغیرات التشریعیة. (عبد هللا، 

   
تواجھ الشركات العائلیة العدید من المعضالت تتعلق بإدارة الشركة من فترة الجیل الرابع، فقد یكون المدیر الجدید لیس كفؤا 

 االستراتیجیة للتخطیط بشكل سلیم، والتعیینات التي یصدرھا أفراد الجیل الثاني والثالث لتوظیف لإلدارة وال یمتلك الرؤیة وال

أفراد األسرة في الشركة تؤثر في تدني مستوي إدارة الشركة وفي أنشطتھا التجاریة، الخالفات األسریة التي تصل في كثیر 

الواقع واستشراف المستقبل فإن الشركات المتوسطة والصغیرة منھا إلى المحكمة قد تتسبب في تصفیة الشركة، من استقراء 

ستضطر في المرحلة المقبلة إما إلى اإلغالق أو االندماج، مع تزاید الضغوط علیھا لمواجھة المنافسین، واالعتماد على الدعم 

  ).2015) (الحافي، 2016الحكومي، بعیدًا عن كبر حجم السوق. (نادر، 

علئلیة، ھناك حاجة لتعزیز بقائھا واستمراریتھا، عادةً ما یتم توجیھ الكثیر من الجھود لدعمھا مع في ضوء اھمیة الشركات ال

بدء األعمال التجاریة والنمو الالحق للشركة، ولكن لم یتم فعل الكثیر لمساعدة المالك في المرحلة األخیرة من دورة حیاة 

الصغیرة والمتوسطة منھا خاصة في البلدان النامیة تواجھ  )، ومع ذلك فإن معظم الشركاتMashenene, 2014الملكیة (

تحدیات االستمراریة بعد إنشائھا، العدید من الشركات المملوكة للعائلة ال تعیش لفترة كافیة بعد التقاعد او موت لرواد األعمال 

صغیرة والمتوسطة في العالم % من الشركات العائلیة ال70من الجیل األول والثاني، حیث تشیر التقدیرات إلى أن حوالي 

  ).2018)، (تقرارت، Mutunga, 2013والدول النامیة قد تنھار خالل السنوات الخمس األولى من تأسیسھا (
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  .   مشكلة الدراسة:2

) بعنوان "الشركات العائلیة في الخلیح العربي مواجھة التحدّیات"، 2017كشف تقریر صدر عن (أورینت بالنیت لألبحاث، 

على التحدیات الرئیسة المؤثرة على قطاع الشركات العائلیة في سبیل إیجاد حلول فاعلة لمواجھتھا، مع التركیز بشكل الضوء 

خاص على المعیقات الناجمة عن الحوكمة المؤسسیة ومسألة التعاقب القیادي من جیل إلى جیل، رغم أن الشركات العائلیة 

ور قوي وإحداث بصمة مؤثّرة على خارطة االقتصاد العالمي، إال أنھا في دول مجلس التعاون الخلیجي تواصل بناء حض

تواجھ في الوقت ذاتھ تحدیات جمة ضمن بیئة األعمال الحالیة التي تتسم بمنافسة كبیرة في ظل التطّورات المتسارعة التي 

ر إلى الجیل الثاني، كما أن % من الشركات العائلیة السعودیة ال تستم60یفرضھا القرن الحادي والعشرون، وان أكثر من 

عاماً فقط، كما  24% منھا ال یستمر للجیل الثالث بسبب خالفات بین الورثة، ویبلغ متوسط عمر الشركات العائلیة نحو 90

  % منھا ال تملك رؤیة واضحة للسنوات الخمس القادمة.25أن 

في الشركات ھو من أھم العوامل المؤثرة بالنسبة ) أن التخطیط لتعاقب األجیال 2019في دراسة أجرتھا (سي تي بارتنرز، 

% 75إلدارة الثروات وللشركات العائلیة، وتعتقد "سي تي بارتنرز" أن الشركات العائلیة اإلقلیمیة التي تشكل ما یقارب الـ 

بیة، تحتاج ألن % من القوى العاملة) في المنطقة العر70من اقتصاد القطاع الخاص وتوظف أكثر من ثلثي القوى العاملة (أو 

تضمن قدرتھا على االستمراریة والتجدید بعد خروج اآلباء المؤسسین والجیل التالي مباشرة من إدارة تلك الشركات. وألن 

ھذا القطاع یشكل العمود الفقري لالقتصاد، فإن قابلیة استمراریة ھذه الشركات أصبح أمراً ھاماً بالنسبة للعائالت المعنیة 

  التي تحتضنھا. وبالنسبة للبلدان

% تصل إلى 10% من الشركات العائلیة تصل إلى الجیل الثاني، و33كما اشارت الدراسات العالمیة إلى أن ما یقرب من 

 % فقط إلى الجیل الرابع، ما یعني استحالة بقاء العدد األكبر من الشركات العائلیة بعد رحیل الجیل الثاني.4الثالث، فیما یصل 

)4Mori ,201(  

یة تخطیط تعاقب األعمال العائلیة في فلسطین لم تاخذ حقھا من الدراسات لالطالع على واقع الممارسة الفعلیة لھذا عمل 

المفھوم، الكثیر من الجھود تتركز عند بدء األعمال لكن القلیل یعمل في التخطیط للخالفة، كما ان بعض المعطیات القلیلة لم 

وال توجد دراسة تجریبیة شاملة في األدبیات التي تمت مراجعتھا حول التخطیط للخالفة تذكر لماذا ال یتم التخطیط للخالفة، 

  في الشركات العائلیة الصغیرة والمتوسطة الفلسطینیة. 

  تتمثل مشكلة البحث في دراسة العوامل التي تؤثر في تخطیط عملیة تعاقب االعمال العائلیة في فلسطین.

  اھداف الدراسة:

تي تؤثر على تخطیط تعاقب األعمال العائلیة، وخاصة العمر والجنس والتعلیم وحجم األعمال ومشاركة دراسة العوامل ال 

  األسرة في األعمال التجاریة والتواصل بین أفراد األسرة.

  

  

  
  أھمیة الدراسة:



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              117  

ISSN: 2706-6495 

تمثل الشركات العائلیة في فلسطین حجر األساس لالقتصاد الفلسطیني، فقد لعبت دوراً حاسماً في الحفاظ على االستقرار  

االقتصادي واالجتماعي، وال یزال نقل الشركات العائلیة إلى الجیل القادم، أحد األمور التي تشغل مالكي ھذه الشركات، وأمراً 

  اع الشركات العائلیة.بالغ األھمیة الستمرار نجاح قط

  

  .   االطار النظري3

  تخطیط تعاقب األعمال  2-1
)، ھناك العدید من الدراسات البحثیة التي تقدم تعاریف شاملة لمصطلح تخطیط االعمال Sabbaghian ،2015وفقًا لـ (

للخالفة، والعناصر الھامة "الخالفة" في الشركات العائلیة، تتضمن ھذه المقاالت موضوعات مثل الحاجة إلى التخطیط 

المشاركة في عملیة تخطیط الخالفة وغیرھا. تخطیط الخالفة ھو عملیة تخطط فیھا الشركات لنقل الملكیة في المستقبل، في 

الواقع  یحدث ذلك عندما یرغب مالك الشركة في الخروج من الشركة ومع ذلك یرید استمرار العمل، الدافع وراء ذلك ھو 

كة إلى أي من أفراد األسرة بدالً من إغالق الشركة بالكامل، تخطیط الخالفة ھو عملیة تخطط فیھا الشركات نقل ملكیة الشر

لنقل الملكیة في المستقبل، عندما یكون لدى الشركة برنامج تخطیط وإدارة متعاقب جید، ھناك عدد من األشخاص المؤھلین 

  ).216ن األدوار القیادیة (نادر، المتاحین والذین ھم على استعداد لالنتقال إلى عدد م

تبین األدلة في األعمال التجاریة الصغیرة في العالم العربي مثال أن الشركات الصغیرة والمتوسطة تموت في سنوات حیاتھا 

األسرة المبكرة، وأن ھذه عملیات إغالق مرتبطة بالخالفة، العوامل األسریة مثل العالقة مع القائد الحالي، والعالقات مع أفراد 

اآلخرین، والمكانة العائلیة، والمشاركة الحالیة في األسرة وترتیب المیالد للخلیفة المحتمل لھا تأثیر على تخطیط الخالفة. لقد 

ثبت أن الدینامیات والعالقات العائلیة تؤثر على االنتقال الناجح لألعمال العائلیة. لیس فقط دینامكیات األسرة ولكن أیًضا بنیة 

ینة یمكن أن یكون لھا تأثیر على عملیة الخالفة. مع اتساع الفجوة العمریة بین األطفال، زادت صعوبة تسمیة خلیفة، عائلة مع

  ).2018لقد وجدت األبحاث السابقة أن دخل وحجم الشركة یؤثر على انتقال الخالفة فیھا. (عوادي، 

موظفین، وحجم العمل، جمیعھا كان لھا تأثیر إیجابي أظھرت الدراسات أن إجمالي حجم المبیعات ومجموع األصول، وعدد ال

). یمكن أن یكون لموقع األعمال والصناعة تأثیر على تخطیط Wahjono, 2014على حدوث تخطیط األعمال العائلیة (

 ).Mashenene, 2014الخالفة، لقد ثبت أن الدینامیكیات والعالقات العائلیة تؤثر على االنتقال الناجح للشركة العائلیة (

) إلى أن استعداد الخلیفھ المحتمل للدخول في دور اإلدارة الرائدة، أو أن یصبح المالك الجدید للشركة 2018أشار (سالمة، 

العائلیة، قد یكون لھ تأثیر، التعاقب داخل األسرة الذي تم تطویره بواسطة المالك لفھم ما یمنع الخالفة داخل األسرة، یؤكد أن 

امل العالقة والعوامل المالیة وعوامل السیاق االداري قد تمنع نقل السیطرة اإلداریة من أحد أفراد األسرة العوامل الفردیة وعو

إلى آخر، وان تعزیز التواصل الجید بین األفراد المشاركین في عملیة الخالفة یعتبر عامًال رئیسیًا أثناء تخطیط الخالفة، وان 

  الخالفة السلسة.  فتح الحوار الصادق واالحترام یؤدیان إلى

یزعم بعض الباحثین أیًضا أنھ حتى في الحاالت التي تكون فیھا إجراءات الخالفة الرسمیة ردیئة أو غیر موجودة، فإن 

  المواءمة والتناسق بین أنظمة القیم بین المالك الحالي والخلیفة غالباً ما یكفي لتسھیل الخالفة الناجحة لذلك،

). حیث Massis  ،2015یحتاج أصحاب األعمال العائلیة الذین یخططون للخالفة إلى التفكیر في الثقافة والقیم المحیطة بھم ( 

یشار الى ان ھناك نظریات مختلفة حول التخطیط للخالفة اإلستراتیجیة، كل منھا یحدد النموذج والمفھوم الخاص باألعمال 
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یات تشمل نظریات لعبة تخطیط الخالفة وھي: ونظریة القیادة نظریة الخالفة ونظریة التجاریة العائلیة، بعض ھذه النظر

  .المنظمة المطلوبة

فرع من نظریة القرار المعنیة بالقرارات المترابطة، تم تطویر النظریة على نطاق واسع في نظریة التخطیط للخالفة:    2.2

اسة للنماذج الریاضیة للصراع والتعاون بین صناع القرار العقالنیین الخمسینیات من قبل العدید من العلماء، النظریة ھي در

 10األذكیاء، وتشمل مشكالت االھتمام عدة مشاركین، لكل منھم أھداف فردیة تتعلق بنظام موحد أو موارد مشتركة، أحد أھم 

عبة نفسھا كنموذج لدراسة الخالفة تحدیات أمام األعمال الدائمة ھي عملیة نقل قیادة شركة من جیل إلى آخر، تضع نظریة الل

كمجموعة من الخیارات المنطقیة والمترابطة التي یتخذھا األفراد حول قیادة الشركة، والمساھمة األساسیة لنظریة اللعبة ھي 

  )Dunemann  ،2004إظھار التطبیق وفھم قرارات ونتائج أحداث الخالفة. (

أنھ لضمان وجود خالفة في القیادة، یجب على الشركة الحفاظ على التكرار  تقترح ھذه النظریةنموذج خالفة القیادة:    2.3

في الھیكل اإلداري لزیادة التغطیة، والتخطیط المسبق للمتقاعدین من المدیرین التنفیذیین من خالل تعیین خلیفة قبل مغادرة 

خالل إجراء تغییرات في القیادة بسرعة تظھر القائد الحالي، وإعداد المرشحین الداخلیین المختارین، وأخیرا منع الصراع من 

النظریة في عالم األعمال من خالل تشجیع الشركات، من ھیكل القیادة الحالي لالحتفاظ بالسیطرة على استراتیجیات العمل 

نماذجھا على والتوجیھ التنظیمي. الشركات الناجحة لدیھا القدرة على البقاء على قید الحیاة، نظًرا الختالف أسالیب القیادة و

  ).2019نطاق واسع، تختلف نماذج الخالفة أیًضا استنادًا إلى طریقة إدارة المؤسسة.  (الحرباوي، 

القدرة المحتملة للموظف ھي العامل الرئیسي في تحدید المواھب ضمن استراتیجیة إدارة نظریة المنظمة المطلوبة:     2.4

د، وھو طول الوقت المستقبلي الذي یستطیع أن یخطط لھ ویعمل خاللھ لوضع الخالفة، ویتم قیاسھا بوحدة األفق الزمني للفر

الخطط وتنفیذھا في المستقبل، من خالل كمیة متزایدة من المعالجة الذھنیة المعقدة كلما زادت المسافة إلى المستقبل، یترتب 

ة المحتملة لذلك، فإن قدرة الفرد على التخطیط على ذلك أن القدرة على التعامل مع تعقیدات المعالجة الذھنیة لتتناسب مع القدر

للمستقبل أو األفق الزمني، ھي الوحدة التي یتم من خاللھا قیاس القدرة المحتملة. ضمن ھذه النظریة، یقوم المدیرون الذین 

محتملة داخل المكاتب إزالتھم مرتین إلزالة القدرة ال -) SoRsاإلزالة مرة واحدة ( -تمت إزالتھم مرة واحدة بتقییم المرؤوسین 

اإلقلیمیة، تحدد المنظمات المواھب الحرجة ضمن استراتیجیة إدارة الخالفة من خالل تحدید سن الموظفین وأفقھم الزمني 

على ورقة بیانات التقدم المحتملة، بما یسمح للمؤسسات بتصور المسار الوظیفي للموظفین واختیار المرشحین للخالفة وفقًا 

  ).Taruwinga؛ 2012لذلك. (

  
  مراجعة الدراسات التجریبیة   2.5

. أن التخطیط لتعاقب 2019 في دراسة أجرتھا سي تي بارتنرز بعنوان: "التخطیط لتعاقب األجیال لدى الشركات العائلیة"

الشركات األجیال في الشركات ھو من أھم العوامل المؤثرة بالنسبة إلدارة الثروات وللشركات العائلیة، وبینت الدراسة أن 

% 70% من اقتصاد القطاع الخاص وتوظف أكثر من ثلثي القوى العاملة (أو 75العائلیة اإلقلیمیة التي تشكل ما یقارب الـ 

  من القوى العاملة) في المنطقة العربیة،

رة تلك تحتاج ألن تضمن قدرتھا على االستمراریة والتجدید بعد خروج اآلباء المؤسسین والجیل التالي مباشرة من إدا 

ً بالنسبة  الشركات. وألن ھذا القطاع یشكل العمود الفقري لالقتصاد، فإن قابلیة استمراریة ھذه الشركات أصبح أمراً ھاما

  للعائالت المعنیة وبالنسبة للبلدان التي تحتضنھا.
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ً في طریقة تفكیر وذھنیة من یتولون قیادة الشركات العائ لیة في الوقت الذي تقوم تلك تُبیّن الدراسة أن ھناك تحوالً حقیقیا

الشركات اإلقلیمیة الكبرى بتوسعة رقعة انتشارھا الجغرافي، فقیادة تلك الشركات تتحّول حالیا من أسلوب التحّكم الفردي الذي 

 كان سائداً في الماضي إلى أسلوب قائم على االحتواء والمشاركة، مؤشرات تدّل على اتباع أسلوب أكثر مھنیة في إدارة شؤون

األعمال، ووفقاً لـ "سي تي بارتنرز"، فإن المساھمین باتوا یؤكدون لإلدارة اھتمامھم بالتخطیط السلیم لتعاقب األجیال وبأھمیة 

وضع خطة واضحة في ھذا المجال وكذلك أھمیة تبني نظرة طویلة المدى لتطویر شركاتھم من خالل تبني استراتیجیات 

  ما یؤكدون على ضرورة تبني ھیكلیات مالئمة واعتماد منھج مالئم إلدارة المخاطر.سلیمة وواضحة ألعمال تلك الشركات، ك

  

بالرغم من أن معظم الشركات العائلیة تُفّضل أن "تُبقي األمور محصورة في نطاق العائلة"، إال أنھ بات من األصعب إقناع 

شركة سیحقق نفس النجاح الذي حققھ المؤسس األصلي المساھمین بأن االبن أو االبنة أو أحد أفراد العائلة القریب من مؤسس ال

حال تقلّد أحد ھؤالء منصب الرئیس التنفیذي أو رئیس مجلس اإلدارة. وھناك اتجاه اآلن لدى الشركات العائلیة في دولة 

یب خارج اإلمارات لتطبیق سیاسات ومعاییر صارمة لتداول قیادة الشركات. فیجب أن یُكمل المرشحون لقیادة الشركة التدر

شركاتھم العائلیة قبل أن یلتحقوا بالعمل لدى عائالتھم، األمر الذي سیحدث فقط في حال أثبتوا قدراتھم المھنیة والقیادیة في 

عملھم في الخارج. ومع ذلك فإن التخطیط النتقال السلطة لیس باألمر السھل. وتنصح "سي بارتنرز" باتباع منھج مھیكل 

ن، مما سیساعد على تالفي االنحیاز ویساعد على اإلبقاء على المشاعر العائلیة خارج إطار الشركة. دائما عند اختیار المرشحی

ومن الضروري كذلك أن یدرك أعضاء مجلس اإلدارة غیر المنتمین للعائلة القیم المؤسسیة والصفات القیادیة التي أسھمت 

  واالقتصاد.في جعل تلك الشركات العائلیة قویة وجزءاً ھاماً من المجتمع 

 
)، آلراء مجموعة 2017من الشركات العائلیة في دول مجلس التعاون الخلیجي ( 42) على KBMGفي استطالع لشركة (

من القادة فیما یتعلّق بمدى ثقتھم بمستقبل شركاتھم، والتحدیات التي یواجھونھا، واآللیات التي یعتمدونھا دعماً لنمو العمل 

التوازن المناسب ما بین مصالح العائلة والشركة یشكّل مصدر قلق رئیسي للشركات العائلیة، اعتبر المستدام، تبین أن إیجاد 

% من المشاركین ذلك مسألة في غایة األھمیة، حیث تضع الشركات العائلیة بصورة متزایدة قواعد وإجراءات وعملیات 77

  .إلدارة توقعات أعضاء العائلة لتفادي النزاعات

اءات الحوكمة الفعالة تعتبر عامالً أساسیاً في نمو الشركات العائلیة، كي یستمر العمل ألجیال مستقبلیة، یجب كما تبین ان إجر

في الوقت نفسھ إدارة المخاطر المرتبطة بالتعاقب اإلداري والعائلي، والعمل على النمو المستمر بشكل فعّال، ووفق ما أظھره 

ذه المسألة من خالل الحرص على اعتماد اآللیات المناسبة، بما یشمل تأسیس مجلس االستطالع تتعامل الشركات العائلیة مع ھ

% من الذین تّم استطالع آرائھم فقط أشاروا إلى 20). وأنَّ 22%)، ومجلس مستشارین رسمي (85%مدیرین رسمي (

لعمل، فیما یضطلع المجلس العائلي اعتمادھم مجلساً عائلیاً في شركاتھم. كما تبین ان مجلس المدیرین یتولى مسؤولیة إدارة ا

  بوظیفة حّل المسائل العائلیة وتنظیمھا، عبر إنشاء مجموعة من القواعد المتعارف علیھا،

لتحدید شروط الدخول ضمن الملكیة العائلیة، أو ھیئات الحوكمة، أو تولّي المناصب التشغیلیة في الشركة، وتتولى المجالس  

العائلیة كذلك مسؤولیة وضع الخطوط العریضة لشروط التدریب والتنمیة، كما تحرص على توفر المھارات والمحفزات 

یتصدر االستعداد  .ب ھذه المجالس دوراً رئیسیاً في الحرص على استدامة الشركةوالخبرات المطلوبة لنجاح العمل؛ من ھنا تلع

% من الذین تمّ استطالع آرائھم إلى أھمیة التدریب 88للتعاقب اإلداري والعائلي أولویات غالبیة الشركات العائلیة، حیث أشار 
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أعضاء من العائلة لدیھم القدرة على تولّي زمام  واالستعداد لتعاقب المناصب لضمان استمرار العمل ونجاحھ،  واھمیة وجود

األمور، ویكمن التحدّي في الحرص على االنتقال السلس والمیّسر لذلك، من الضروري التخطیط واالستعداد للتغیرات في 

 مرحلة مبكرة ووفق إجراءات شفافة وواضحة، حرصاً على فھم األطراف المعنیة لآلثار المترتبة.

 

لدراسات عددًا من القیود التي تعرقل تطویر ھذا القطاع لتشمل: إطار قانوني وتنظیمي غیر موات، والبنیة حددت العدید من ا

التحتیة غیر المطورة، وخدمات تطویر األعمال السیئة، ومحدودیة وصول الشركات الصغیرة والمتوسطة إلى التمویل، 

ثقافة تنظیم المشاریع، وإطار دعم مؤسسي غیر فعال وغیر وجودة المنتجات، وعدم كفایة التدریب على األعمال، ومكافحة 

). ومع ذلك، قد یكون من الصعب معالجة ھذه القیود التجاریة wahjono, 2014)، ( 2018منسق بشكل جید (سالمة، 

  ار.المتعددة المحددة بشكل جماعي بالنظر إلى محدودیة الموارد المتاحة، ونتیجة لذلك، تمیل ھذه القیود إلى االستمر

  

ركزت الدراسات السابقة على الشركات الصغیرة والمتوسطة وعلى إنشاء المشاریع الصغیرة والمتوسطة الحجم والنمو 

والوصول إلى التمویل، لكن ال توجد دراسات معروفة تجریبیة وشاملة في األدبیات التي تمت مراجعتھا، والتي تم إجراؤھا 

والمتوسطة في فلسطین، تم تجاھل ھذا المجال على الرغم من وجود عالقة بین  حول التخطیط للخالفة في الشركات الصغیرة

الخالفة واألداء المالي والنجاح للشركات، على سبیل المثال تمارس الخالفة تأثیًرا كبیًرا وإیجابیًا في نمو العمالة، وإن الخالفة 

  یجب استكشافھا. تشكل مشكلة خطیرة لنمو واستمراریة الشركات الصغیرة والمتوسطة التي

  
  اإلطار المفاھیمي والفرضیات 2.6

یشرح اإلطار المفاھیمي، سواء بشكل بیاني أو في شكل سرد األشیاء الرئیسیة التي یجب تغطیتھا في الدراسة، بما في ذلك 

یرات كظاھرة منفصلة العوامل الرئیسیة والعالقة المفترضة بینھا. تتم مراجعة المتغیرات الرئیسیة أیًضا في ھذا التعریف للمتغ

یمكن قیاسھا أو مالحظتھا في فئتین أو أكثر. ھنالك نوعین من المتغیرات: المتغیر المستقل ھو السبب المفترض، في حین أن 

المتغیر التابع ھو التأثیر المفترض، العوامل التي تؤثر على تخطیط الخالفة في الشركات الصغیرة والمتوسطة ھي متغیرات 

  ) یوضح العالقة بین المتغیرات المستقلة والتابعة.1أن تخطیط الخالفة في حد ذاتھ متغیر تابع. (الشكل مستقلة في حین 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

Independent Variables 

Dependent Variables 
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  العوامل المؤثرة في تعاقب االعمال (عمل الباحث) :1الشكل 

  
  فرضیات الدراسة:

H1 األعمال. االفتراض األساسي :  كلما ارتفع عمر أصحاب الشركات الصغیرة والمتوسطة، زادت إمكانیة تخطیط تعاقب

أن أصحاب الشركات الصغیرة والمتوسطة األكبر سنا لدیھم التزام أعلى في وضع خطط التعاقب في مؤسساتھم أكثر من 

  .الشباب

H2 یرتبط األصحاب الذكور من الشركات الصغیرة والمتوسطة بمزید من فرص تخطیط تعاقب األعمال. االفتراض  :

الذكور ھم أكثر عرضة لتخطیط التعاقب من االناث. مع زیادة نسبة المالكین الذكور من المتوقع أن األساسي: أن المالكین 

  .تزداد ممارسات تخطیط الخالفة في الشركات الصغیرة والمتوسطة

H3مستوى التعلیم العالي ألصحاب الشركات الصغیرة والمتوسطة لھ تأثیر إیجابي على تخطیط تعاقب األعمال. االفتراض  : 

األساسي: أن أصحاب الشركات الصغیرة والمتوسطة األكثر تعلیماً من المحتمل أن یكون لدیھم تخطیط للخالفة. بشكل عام 

  ). 2010التعلیم یؤثر إیجابًا على أداء الشركات الصغیرة والمتوسطة وبقائھا في العمل (شارما  وآخرون، 

H4یر إیجابي على تخطیط تعاقب األعمال. االفتراض األساسي: أنھ :  النمو في حجم الشركات الصغیرة والمتوسطة لھ تأث

 .كلما زاد حجم العمل، ارتفع مستوى تخطیط تعاقب األعمال

H5 زیادة مشاركة أفراد األسرة في الشركات الصغیرة والمتوسطة یزید من فرص تخطیط تعاقب األعمال. االفتراض :

  .الصغیرة والمتوسطة، زاد قدرتھا على ممارسة تخطیط تعاقب األعمال األساسي: كلما زاد عدد أفراد األسرة في الشركات

H6 تؤثر الكثافة العالیة للتواصل بین أفراد األسرة في الشركات الصغیرة والمتوسطة بشكل إیجابي على تخطیط تعاقب :

المرجح أن یكون لدیھا  األعمال. االفتراض األساسي: أن الشركات الصغیرة والمتوسطة التي یتواصل أعضاؤھا بفاعلیة من

  .خطط تعاقب أكثر فاعلیة من أولئك الذین لدیھم القلیل من التواصل أو ال یوجد أي اتصال على اإلطالق

 

  . منھجیة البحث3
تم استخدام البحث االستكشافي الكتشاف اراء من تمت مقابلتھم، تم تبني مرونة كافیة تصمیم البحث ومجتمع الدراسة:   3.1

الفرصة للنظر في الجوانب المختلفة للمشكلة، االفراد المستھدفون أصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة لتوفیر 

)SMEs تم 2019). اقتصر مجتمع الدراسة على الشركات الصغیرة والمتوسطة التي تقیم خطة للتعاقب حتى نھایة العام .

ة میسرة. شملت العینة أصحاب الشركات الصغیرة اختیار أصحاب الشركات الصغیرة والمتوسطة عن طریق عینة قصدی

  والمتوسطة من مختلف األعمار ومستویات التعلیم.

 Social-economic factors (Age, 

Gender, Education level) 

 SMEs Business Size 
 Family related factors such as 

involvement and communication 

Business Succession  
 تعاقب االعمال
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لتحقیق أھداف البحث تم جمع البیانات األولیة من خالل المقابالت واالستبیانات المفرغھ، البیانات وأدوات البحث:    3.3

تي یجب استكشافھا خالل المقابلة واالستبانھ المفرغة، منھجیة طور الباحث دلیل المقابلة الذي یدرج األسئلة أو القضایا ال

)Tundui  ،2012 شركة، وتم  25). بلغ إجمالي عدد الشركات الصغیرة والمتوسطة كمجتمع للدراسة والتي تمت زیارتھا

لباحث من من أصحاب/مدیري الشركات الصغیرة والمتوسطة المتوقع مقابلتھم، تمكن ا 50تحدید عینة قصدیة مكونھ من 

  مقابلھ منھم فقط بنجاح استخدامت بیاناتھم ألغرض ھذه الدراسة. 44إجراء 

تم استخدام كل من تحلیل البیانات النوعیة والكمیة التي تم جمعھا من أجل التوصل إلى استنتاجات، تم تحلیل البیانات:    3.4

، كما تم استخدام نتائج مربع كاي للحكم على  Chi-square، وفحص  SPSSتشغیل البیانات من خالل البرنامج اإلحصائي 

  أھمیة التباین وتغیر المتغیرات الملحوظة الستخدامھ في شرح المتغیر الكامن واختبار فرضیات البحث.

). من أجل الحصول Kothari ،2009نوعیة االتساق أو موثوقیة الدراسة أو القیاس (اختبار الصالحیة والموثوقیة:    3.5

ومقاییس موثوقة من المتغیرات، تم استخدام جداول التحقق لجمیع البنى في الدراسة في كل مرحلة، تم تضمین على صحة 

العوامل التي كانت تعتبر متغیرات مستقلة في االستبیانات المفرغة، كان الھدف ھو تقییم العوامل التي تؤثر على تخطیط 

 التعاقب في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في فلسطین.

 
   اختبار الفرضیات ونتائج التحلیل  -4

H1  .كلما ارتفع عمر أصحاب الشركات الصغیرة والمتوسطة، زادت إمكانیة تخطیط تعاقب األعمال :  

  لتأثیر العمر على تخطیط الخالفة Chi-Square : نتائج اختبار 1الجدول 
Business 
succession  

Age   
Total Below 25 

Years 
Between  26-45 
Years 

Between 45-60 
Years 

Above 60 
Years 

 Yes 3 (11.1%) 8 (29.6%) 12 (44.4%) 4 ((14.8%) 27 
No 4 (23.5%) 9 (52.9%) 3 (17.6%) 1 (5.9%) 17 
Total 14 (15.9%) 34 (38.6%) 30 (34.1%) 10 (11.4%) 44 

Pearson Chi-square= 10.817, df=3, p= .013 Source: Field Data (2019( 
 Chi-square) على أن العمر لھ تأثیر إیجابي على تخطیط تعاقب األعمال. قیم ٪61.36( 27) وافق 1من نتائج الجدول رقم (

وھو أقل من  0.013درجات من الحریة بمستوى كبیر یبلغ  3عند  7.815وھي أعلى من القیمة الجدولیة  10.817كانت 

"كلما  H1). ما یدل أن العمر مؤشر قوي في شرح تخطیط التعاقب. وقبول الفرضیة P <0.05( 0.05القیمة الحرجة البالغة 

  ارتفع عمر أصحاب الشركات الصغیرة والمتوسطة زادت إمكانیة خطط تعاقب األعمال".

لعمر ) یعمل جمیع أصحاب األعمال ویصلون في النھایة إلى مرحلة متأخرة من ا2015تتشابھ النتائج مع دراسة (الحافي،  

  ویحتاجون إلى التقاعد أو الخروج اآلمن من العمل، من المھم إعداد الخلفاء التجاریین.

  
H2یرتبط أصحاب الذكور من الشركات الصغیرة والمتوسطة بمزید من فرص تخطیط تعاقب األعمال :  

  لتأثیر الجنس على تخطیط تعاقب األعمال في الشركات الصغیرة والمتوسطة. Chi-Square: نتائج اختبار 2الجدول 

Business succession planning  Gender Total 
 Male Female 
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 Yes 17 (63.4%) 18 (34.6%) 26 
No 6  (33.3%) 24 (66.7%) 18 
Total 23 (52.3%) 42 (47.7%) 44 

Pearson Chi-square= 28.046, df=1, p= .00 Source: Field Data (2019( 
٪) على أن الجنس لھ تأثیر إیجابي على تخطیط تعاقب األعمال، القیم المربعة لمتغیر الجنس ھي  59.09( 26تبین موافقة 

التي تقل عن القیمة  0.000عند درجة واحدة من الحریة بمستوى كبیر قدره  3.841، وھي أعلى من القیمة الجدولیة 28.0

ندر قوي للغایة في شرح تخطیط التعاقب. ما یعني قبول ). ھذا یدل على أن مؤشر الجP <0.05( 0.05الحرجة البالغة 

" الذكور من الشركات الصغیرة والمتوسطة یرتبطون بفرصة أكبر لتخطیط تعاقب األعمال". تشبھ ھذه النتائج  H2الفرضیة 

نمو ) جنس المؤسس وكمیة رأس المال المطلوبة في وقت بدء األعمال التجاریة واستراتیجیة Lorunka ،2011نتائج (

) الذي یجادل أن ھناك Taruwinga 2012المؤسسة ھي عوامل مھمة للغایة في التنبؤ بالنمو بشكل بسیط. ھذا یتعارض مع (

أوجھ تشابھ أكثر من االختالفات في أسالیب القیادة بین الذكور واإلناث ألن الفروق بین الجنسین الظاھرة في عموم السكان 

  المھنة واالختیار الذاتي واالختیار التنظیمي. تمیل إلى أن تكون أقل وضوًحا بسبب

  
H3 .تأثیر مستوى التعلیم ألصحاب الشركات الصغیرة والمتوسطة على تخطیط تعاقب األعمال  :  

  لتأثیر مستوى التعلیم على تخطیط الخالفة في الشركات الصغیرة والمتوسطة. Chi-Square: نتائج اختبار 3الجدول 
Business 
succession 
planning 

 Education level  
 
Total 

 Std VII 
and below 

Secondary 
Education 

Diploma Degree or 
Adv. 
Diploma 

Postgraduate 
qualification 

 Ye
s 

4 (13.8%) 6 (20.68%) 6 (20.68%) 6 (20.68%) 7 (24.13%) 29 

No 2 (13.33%) 3 (20.0%) 2 (13.33%) 5 (33.33%) 3 (20.0%) 15 

To
tal 

6 (13.6%) 9 (20.45%) 8 (18.18%) 11 (25.0%) 10 (22.72%) 44 

Pearson Chi-square= 65.742, df=4, p= .00 Source: Field Data (2015) 
لمستوى التعلیم المتغیر  Chi-square) أن التعلیم لھ تأثیر إیجابي على تخطیط تعاقب األعمال. قیم ٪65.90تبین موافقة (

والتي  0.000درجات من الحریة بمستوى كبیر قدره  4عند  11.070، وھي أعلى بكثیر من القیمة الجدولیة 65.74الملحوظ 

  ).0.05(ع < 0.05تقل عن القیمة الحرجة البالغة 

لتي تنص على أن "زیادة مستوى ا H3ھذا یدل أن مستوى التعلیم مؤشر قوي في شرح تخطیط متغیر التعاقب. لذلك الفرضیة  

التعلیم ألصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة الحجم لھا تأثیر إیجابي على تخطیط الخالفة" مقبولة. تتطابق ھذه النتائج مع 

) الذي وجد أن دور تخطیط الخالفة على بقاء الشركات الصغیرة والمتوسطة بعد التقاعد/وفاة 2012تلك التي أجراھا (عوادي، 

 مالكین المؤسسین یتأثر بأربعة متغیرات ھي: التوجیھ، وتوجیھ المشاریع، ومستوى التعلیم / تدریب وقدرة الخلفاء.ال

  
H4: تأثیر حجم العمل على تخطیط تعاقب األعمال  

  : نتائج اختبار مربع كاي لتأثیر حجم العمل على تخطیط تعاقب األعمال في الشركات الصغیرة والمتوسطة4الجدول 
Business succession  Size of the Business 
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planning  Tzs Up 5m Tzs Above 
5m to 200m 

Tzs Above 200m to 
800m 

 
Total 

 Yes 12 (42.85%) 10 (35.71%) 6 (21.42%) 28 
No 7 (43.75%) 6 (37.50%) 3 (18.75%) 16 
Total 19 (43.18%) 16 (36.36%) 9 (20.45%) 44 

Pearson Chi-square= 54.438, df=3, p= .00 Source: Field Data (2015) 
للمتغیر المالحظ الذي یبلغ  Chi-square) أن حجم العمل لھ تأثیر كبیر على تخطیط تعاقب األعمال، قیم ٪63.63جادل (

والتي تقل  0.000ه درجات من الحریة بمستوى كبیر قدر 3عند  7.815أعلى من القیمة الجدولیة البالغة  54.4حجم العمل 

). ھذا یدل على أن حجم عمل المؤشر قوي جدًا في شرح تخطیط التعاقب المتغیر. p <0.05( 0.05عن القیمة الحرجة البالغة 

التي تنص على أن "النمو في حجم الشركات الصغیرة والمتوسطة لھ تأثیر إیجابي على تخطیط تعاقب  H4لذلك فإن الفرضیة 

 األعمال" مقبول.

  
H5 تأثیر مشاركة األسرة في العمل على تخطیط تعاقب االعمال :  

  لتأثیر مشاركة أفراد األسرة على تخطیط الخالفة في الشركات الصغیرة والمتوسطة Chi-Square: نتائج اختبار 5الجدول 

Business  
succession planning 

 Involvement of family members in the business  
 
Total 

 1-3 people, 
family business 

4 and above 
people, family 
business 

None 

 Yes 10 (53.8%) 6 (30.7%) 3 (15.4%) 19 
No 13 (53.1%) 8 (30.6%) 4 (16.3%) 25 
Total 23 (53.4%) 14 (55.1%) 7 (15.9%) 44 

Pearson Chi-square=2.470, df=2, p= 0.291 Source: Field Data (2015) 
) فقط من المشاركین على أن إشراك أفراد األسرة في العمل لھ تأثیر كبیر على تخطیط تعاقب األعمال. ٪43.18تبین موافقة (

، وھي أقل من القیمة الجدولیة البالغة 2.47لمشاركة العائلة المتغیرة الملحوظة ھي  Chi-square عالوة على ذلك فإن قیم

ھذا یدل  .(p <0.05) 0.05وھو أكبر من القیمة الحرجة البالغة  0.291كبیر یبلغ  عند درجتین من الحریة بمستوى 5.991

التي  H5لذلك تم رفض الفرضیة   .على أن مشاركة األسرة في األعمال التجاریة ضعیفة في شرح التخطیط المتغیر للخالفة

  ن فرص تخطیط تعاقب األعمال".تنص على أن "زیادة مشاركة أفراد األسرة في الشركات الصغیرة والمتوسطة تزید م

  
H6 تأثیر التواصل بین أفراد األسرة على تخطیط تعاقب الشركات الصغیرة والمتوسطة :  

  والمتوسطةلتأثیر التواصل على تخطیط تعاقب األعمال في الشركات الصغیرة  Chi-Square): نتائج اختبار 6جدول (

Business succession 
planning 

 Communication   among   other family 
members 

 
Total 

 Yes No 
 Yes 18 5 23 

No 8 13 21 
Total 26 18 44 

Pearson Chi-square=40.050, df=1, p= .00 Source: Field Data (2015) 
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للتواصل المتغیر الملحوظ ٪) أن التعلیم لھ تأثیر إیجابي على تخطیط تعاقب األعمال. تبلغ قیم مربع كاي  52.27تبین موافقة (

   0.000عند درجة واحدة من الحریة مع مستوى كبیر من 3.841، وھي أكبر من القیمة الجدولیة  40.0بین أفراد األسرة 

). ما یدل على أن التواصل بین أفراد األسرة في األعمال التجاریة قوي 0.05(ع < 0.05وھو أقل من القیمة الحرجة البالغة 

التي تنص على أن "زیادة التواصل بین أفراد األسرة في الشركات  H6لذلك الفرضیة  .التعاقب المتغرفي شرح تخطیط 

  الصغیرة والمتوسطة لھا تأثیر إیجابي على تخطیط تعاقب األعمال" مقبولة.

  
  ملخص النتائج: 7الجدول 

  
Hypotheses Independent variable Dependent variable Accepted Rejected 

H1 Age of SMEs owners Business 
planning 

succession √  

H2 Gender of Business Owners Business 
planning 

succession √  

H3 Education level of Business 
Owner 

Business 
planning 

succession √  

H4 Business size Business 
planning 

succession √  

H5 Family members involvement Business 
planning 

succession  √ 

H6 Communication 
members 

among famil
y 

Business 
planning 

succession √  

  
  
  مناقشة النتائج   .5
  

بناًء على نتائج البحث تبیّن أن عمر أصحاب الشركات العائلیة یؤثر على تخطیط تعاقب األعمال، ھذه النتیجة تتشابھ مع 

)2015 ،Massis الذي حدد العمر باعتباره العامل الرئیسي الذي یؤثر على الخالفة في الشركات العائلیة. من الواضح أنھ ،(

كلما كان المالك األكبر سناً، من المحتمل أن تكون الخالفة األكثر تقریبًا للمنظمة، وبالتالي كلما زادت قوة الدفع لتنفیذ عملیة 

بنوع الجنس وجد أن ھناك تأثیًرا كبیًرا لنوع الجنس على تخطیط تعاقب األعمال وأن األبناء  تخطیط تعاقب شاملة. فیما یتعلق

من المحتمل أن یكونوا خلفاء عن نظرائھم من النساء. یتماشى ھذا االستنتاج مع النقاش الدائر حول قضایا الجنس كمتغیر، 

ل العائلیة القائمة، تمشیا مع ھذا تكمن عملیة اتخاذ قرار حیث یقال إن النساء ال یحصلن على فرص متساویة في وراثة االعما

الخالفة حتى ألعمالھم الخاصة، والسببان الرئیسیان أن البنات سیتزوجن من عائالت أخرى واألبناء یكونون عمالً خاصاً او 

والمتوسطة لھا تأثیر  ملتزمین بوظائفھم. فیما یتعلق بالتعلیم تظھر النتائج أن مستویات تعلیم أصحاب الشركات الصغیرة

  ).2018إیجابي على تخطیط الخالفة، النتیجة تتفق مع (عوادي، 

 

األعمال التجاریة المملوكة ألصحاب المشاریع ذوي المستوى التعلیمي العالي یمارسون باستمرار المزید من التخطیط للخالفة، 

وزیادة مستوى التعلیم للمالك/المدیر، ستزداد عملیة مع وجود خطة الخالفة وانخفاض معدل إغالق األعمال عند الخالفة، 

تخطیط الخالفة أیًضا. وجد كذلك أن نمو األعمال یزید من فرص تخطیط تعاقب األعمال، یتوافق ھذا االستنتاج مع دراسة 
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)Mashenene, 2014ة من ) الذین جادلوا بأن مرحلة التطور وتغیرات السوق قد تتطلب أسالیب مختلفة أو مھارات جدید

أجل النجاح، وبالتالي التأثیر على عملیة الخالفة. فیما یتعلق بحجم الشركة تبین أنھ عندما تكون األعمال التجاریة صغیرة 

الحجم مع وجود أصول قلیلة، من جانب اخر لیس ھناك من یزعج المالك الذي سیتولى ذلك، ولكن عندما ینمو النشاط التجاري 

  مجاًال افضل للتخطیط للخالفة. ویصبح أكثر تنظیماً مما یتیح

فیما یتعلق بمشاركة األسرة، تبین أنھ ال توجد عالقة إیجابیة بین مشاركة أفراد األسرة وتخطیط الخالفة، یتناقض ھذا االستنتاج 

) اللذان وجدوا أن مستوى التزام الخالفة تجاه الشركة كان أكثر المتطلبات Sabbaghian ,2015) و (Sharma ,2010مع (

المرغوبة عند اختیار الخلف فیما یتعلق بالتواصل المتكرر بین أعضاء الشركات الصغیرة والمتوسطة فقد وجد أیًضا أن 

الشركات الصغیرة والمتوسطة التي یتواصل أعضاؤھا على نحو أكثر تواتراً، من المرجح أن یمارسوا تعاقب األعمال. ھذه 

على ضرورة أن تكون االتصاالت عالیة الجودة إذا كان على المشاركین ) الذي یؤكد Gumbo  ،2012النتیجة تتفق مع (

  استكشاف ومعالجة جمیع القضایا التي تنشأ أثناء التخطیط للخالفة.

  

  .   االستنتاجات:6
  

بحثت ھذه الدراسة القضایا المتعلقة بعملیات خالفة االعمال في فلسطین، كانت القضیة األساسیة ھي دراسة عالقة العمر 

ومستوى التعلیم وحجم األعمال ومشاركة أفراد األسرة والتواصل فیما بینھا قد تؤثر على تخطیط تعاقب األعمال  والجنس،

في الشركات العائلیة الصغیرة والمتوسطة، حیث تبین أن العمر والجنس والتعلیم واالتصال لھا تأثیر قوي على تخطیط 

ا تأثیر ضعیف على تخطیط تعاقب األعمال العائلیة في فلسطین، كما كشفت الخالفة، في حین أن مشاركة أفراد األسرة لھ

 نتائج ھذه الدراسة أن تخطیط الخالفة مھم لنمو واستدامة الشركات العائلیة الصغیرة والمتوسطة في فلسطین.

ھا الحفاظ على تواجھ الشركات العائلیة حاالت فریدة من نوعھا، وتحدیات تمیزھا عن العمل الروتیني والمعتاد، أھم

  التوازن بین األعمال التجاریة والعالقات األسریة، 

أي اتخاذ القرارات وتنفیذ اإلجراءات التي من شأنھا أن تفي بالعادات والقیم األسریة والعمل الناجح لصالح ادارة األعمال، 

ھ التجاریة، ألنھ ببساطة أول مولود، مثال على عدم التوازن على سبیل المثال إذا كان األب سیختار ابنھ البكر لتولي مھام

او عندما یكون االبن األصغر ھو أكثر كفاءة للعمل. باختصار یحتاج تخطیط تعاقب األعمال إلى تفكیر جاد واستراتیجي 

  .في الشركات العائلیة في فلسطین

مناسب لجعل أعمالھم مستدامة، ینبغي لمالكي الشركات الصغیرة والمتوسطة أن یعدوا خلفاء األعمال المناسبین في الوقت ال

عاجالً أم آجالً، الجمیع یرید التقاعد یجب أن یكون ھنالك تخطیط دائم لتعاقب األعمال، وان یشكل أولویة لكل شركة عائلیة، 

ضمان   ولكن إذا كنت تملك شركة عائلیة، فإن التقاعد لیس مجرد مسألة اتخاذ قرار بعدم الذھاب إلى المكتب، إلى جانب

، لذا یصبح السؤال والھدف االسمى ھو عما سیحدث لألعمال التجاریة، ومن الذي من المال للتقاعدحصولك على ما یكفي 

العمل عندما ال یعود الكبار من المالك قادرین على العمل او التواجد في اماكن العمل؟ وكیف سیتم نقل الملكیة؟. إذا لم سیدیر 

  ھ. تكن الخالفة خیاًرا یجب أن یتم إنھاء العمل أو بیع

بما أن األدلة تشیر إلى أن التخطیط الجید للخالفة یجعل العمل العائلي على قید الحیاة، ویزدھر جیالً بعد جیل وقد یؤدي غیابھ 

إلى فشل أعمال الشركة او موتھا، ھناك حاجة لتخطیط متعاقب قوي في مجال األعمال العائلیة لجعل ھذا العمل ثقافة اداریة 
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جیال، ومع ذلك ورغم اھمیة تخطیط التعاقب للشركات العائلیة، لیس من السھل تحقیقھ النھ یتطلب وعمال مستداًما عبر األ

 ً    .تفكیراً متكامالً وتحضیرات وعمال صعبا

  

  .   التوصیات8

 

خمس سنوات ھي فترة جیدة، وعشر سنوات ھي أفضل، ضرورة البدء في تعاقب االعمال والتخطیط لھا في وقت مبكر:  -1

  كلما كان من الممكن أن تنفق على تخطیط التعاقب، من المرجح أن تكون عملیة االنتقال أكثر سالسة. المھم أنھ

وضع خطة الخالفة الخاصة ومن ثم اإلعالن عنھا ھو أضمن الشراكة العائلیة في مناقشات تخطیط تعاقب األعمال:  -2

حیث یتم االھتمام  -فضل طریقة للبدء في خطة ناجحة للخالفة طریقة لمنع الفتنة األسریة. "إن فتح حوار بین أفراد األسرة ھو أ

  لكل المعنیین". واألھداف الشخصیة عن كثب بالمشاعر والطموحات

مھارات  قد یرغب المدراء في أن یدیر ابنك األول ھذا العمل ، ولكن ھل یمتلكالتحلیل الواقعي للعائلة والتخطط وفقًا لذلك:  -3

ناك أفراد عائلة قادرین على أو حتى مصلحة القیام بذلك؟ ربما ھناك فرد آخر من العائلة أكثر قدرة. وقد ال یكون ھ  العمل

مواصلة العمل أو یرغبون في استمراره، دراسة نقاط القوة لجمیع الخلفاء المحتملین بطریقة موضوعیة قدر اإلمكان والتفكیر 

  في ما ھو أفضل لألعمال.

ب، قد یكون أكثر اإلدارة والملكیة عبارة عن مشكالت منفصلة في تخطیط التعاقمشاركة الجمیع یجب أن تكون متساویة:  -4

من أفراد العائلة غیر النشطین في  الملكیة التجاریة إنصافًا للخلیفة الذي تم اختیاره إلدارة العمل للحصول على حصة أكبر من

  النشاط التجاري.

بحیث یمكن فقط لبعض المساھمین من األسرة اتخاذ قرارات بشأن سیاسة الشركة، أو قد  بدیل آخر ھو استخدام التصویت، 

  قل اإلدارة والملكیة للخلف الذي اخترتھ واتخاذ ترتیبات مالیة أخرى لصالح اآلخرین.یكون من األفضل ن

لخطة تعاقب الشركات العائلیة فرصة أفضل للنجاح إذا عملت مع خلفك لمدة عام أو تدریب (الخلفاء) والعمل معھم:  -5

ب المشاركة في صنع القرار وتعلیم عامین قبل تسلم المنصب. بالنسبة ألصحاب المشاریع منفردین، قد یكون من الصع

  مھارات العمل لشخص آخر، ولكنھ بالتأكید جھد سیحقق أرباًحا كبیرة لألعمال.

المحامون والمحاسبون والمستشارون المالیون، والعدید من المھنیین طلب المساعدة الخارجیة في تخطیط تعاقب االعمال:  -6

الفة. ھناك الشركات التي تتخصص في تخطیط تعاقب الشركات العائلیة، الذین یمكنھم المساعدة في وضع خطة ناجحة للخ

  الذین یسھلون العملیة من خالل كل من األسرة وخطة الخالفة.

  االلتزام بضوابط ومعاییر الحوكمة للشركات العائلیة، واھمیة وجود دستور للعائلة وااللتزام بھ. -7
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 صلخالم
برنامج إرشادي وتقصي فاعلیتھ في تخفیض حدة التنمر وتنمیة بعض المھارات المعرفیة لدى عینة ھدف البحث إلى بناء 

من طالب الثانویة العامة في المدراس الكویتیة بمنطقة العاصمة التعلیمیة، وكذلك تنمیة بعض المھارات المعرفیة لدیھم، كما 

ج اإلرشادى مدعًما بالنتائج الواقعیة. ولتحدید عینة البحث قام تم االستفادة من نتائج البحث االستطالعیة في بناء البرنام

التفكیر اإلیجابي) وذلك بعد حساب ثباتھا وصدقھا  –اتخاذ القرار –حل المشكالت –الباحث بتطبیق مقاییس البحث (التنمر

قاییس األربعة، تم ) طالبًا، وھى عینة قصدیة، ومن خالل احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة على الم120على (

اختیار عینة البحث الذین حصلوا على درجات أقل من المتوسط في مقاییس البحث ما عدا مقیاس التنمر، وقد تكونت عینة 

) طالب، خضعت 8) طالبًا، وتم تقسیم ھذه العینة إلى مجموعتین، ھما: مجموعة تجریبیة قوامھا (16البحث األساسیة من (

) طالب، لم تتلق أي نوع من المعالجة. كما استند البرنامج اإلرشادي 8وعة ضابطة قوامھا (للبرنامج اإلرشادي، ومجم

) جلسة إرشادیة، بواقع 24) أسابیع في عدد (8النفسي إلى النظریة السلوكیة المعرفیة، وتم تطبیق جلسات البرنامج في (

) التي 21) و(8) و(4) و(1دا الجلسات رقم () دقیقة، فیما ع90) جلسات في األسبوع، كانت مدة الجلسة الواحدة (3(

) دقیقة فقط، وقد دلت نتائج البحث على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات المجموعتین 60اقتصر وقتھا على (

التفكیر اإلیجابي) بین  -اتخاذ القرار -حل المشكالت  -التجریبیة والضابطة في متغیرات ھذا البحث وھى: (التنمر

  تین الضابطة والتجریبیة.المجموع

  .التنمر، حل المشكالت، اتخاذ القرار، التفكیر اإلیجابي، برنامج  معرفي سلوكي، المھارات المعرفیة :الكلمات المفتاحیة

  

  

Efficacy of Cognitive Behavioral Program in Reducing Bullying and 

Developing Some Cognitive Skills among a Sample of Secondary 

Students in Kuwait 
 

Abstract 
The current study aimed to develop an effective counseling program and assess its efficacy to 

reducing the severity of bullying among a sample of high school students in Kuwaiti schools 

in the -Educational Capital Area, as well as develop some of their cognitive skills, as well as 

benefiting from the results of the exploratory study in the construction of the guidance 



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              131  

ISSN: 2706-6495 

program. Supported by realistic results. To determine the sample of the study, the researcher 

applied the study measures (bullying - problem solving - decision-making - positive thinking) 

after calculating its stability and credibility on (120) students, which is a deliberate sample, 

and by calculating the mathematical average of students' grades on the four metrics, the 

sample of this study was selected Those who received below-average scores in study 

measures except the bullying scale, the basic study sample consisted of (16) students, and this 

sample was divided into two groups: an experimental group of (8) students, who underwent 

the guidance program and a control group of (8) students who did not receive any type of 

treatment .  

The program was based on psychological counseling on cognitive behavioral theory, the 

program sessions were applied in (8) weeks in the number of (24) counseling sessions, with 

(3) sessions per week, the duration of one session (90) minutes except sessions (4), (20) and 

(22) which was limited to only (60) minutes, The results of the study indicated that there are 

statistically significant differences between the degrees of the experimental and controlled 

groups in the variables of this study: (bullying - problem solving - decision-making - positive 

thinking) between the control and experimental groups. 

 

Keywords: Efficacy of Cognitive Behavioral - Cognitive Skills - bullying - problem solving - 

decision-making - positive thinking. 

 

  مقدمة الدراسة

تعتبر التربیة والتعلیم من أھم األمور التي تولیھا جل دول العالم عنایة كبیرة، والتي ترغب في اللحاق بالتطورات 

والعلمیة الحدیثة، ویظھر ذلك في إبداء حكومات الدول االھتمام بھا في سیاستھا الخاصة؛ إلثبات االجتماعیة، واالقتصادیة 

مدى مفعولھما المھم عبر الزمن في تقدم الشعوب أو تأخرھا، والكویت واحدة من ھذه الدول التي مازالت تقدم العدید من 

الل تكییف نظامھا التربوي والتعلیمي حسب الخطط اإلنمائیة الجھود إلصالح النظام التربوي، ولتنمیة الموارد البشریة من خ

والظروف الحضاریة واألوضاع االقتصادیة واالجتماعیة، رغبة منھا في التقلیل من حدة الضغوطات المفروضة علیھا، 

سیة والسلوكیة، والتغلب على العراقیل والصعوبات التي تقف في وجھ تنمیة ھذا القطاع الحیوي، وفي مقدمتھا المشكالت الدرا

  فبعض الباحثین یرجع أسبابھا إلى الطالب نفسھ، وبعضھم اآلخر یرجعھا إلى أسباب تتعلق بالنظام التعلیمي.
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أما المختصون، فیتحدثون عن أسباب نفسیة واجتماعیة في ھذه المرحلة المتزامنة مع مرحلة المراھقة والتي تتبلور فیھا 

ل التوجیھ واإلرشاد النفسي إلى أسمى المراتب، یتطلب اھتمام المنظومة التربویة شخصیة الطالب المراھق. ومن أجل إیصا

  بذلك من خالل تكوین مختصین للقیام بالمھام الموكلة لھم، ومن ثمَّ القیام بأدوارھم على أكمل وجھ.

عامة، والمؤسسات  كما أن المشكالت الدراسیة والسلوكیة ھي من المشكالت التي تعاني منھا المنظومة التربویة بصفة

التعلیمیة بصفة خاصة، وأصبحت تشكل تحدیا لجمیع المنتسبین للعملیة التربویة والتعلیمیة، والشك أن االھتمام بدراسة 

إلى أن االھتمام بدراسة   (p.220.2000)وھنا یشیر"عقل". مشكالت الطالب السلوكیة یعد أمًرا في غایة الضرورة واألھمیة

وكیة في جمیع المراحل التعلیمیة لھ ما یبرره ، فھم قادة المستقبل وأمل األمة، ولذلك فإن توجیھ الدراسات مشكالت الطالب السل

والبحوث في ھذا االتجاه لھو تعبیر صادق عن االھتمام بھم، ورعایتھم على أسس علمیة سلیمة، لھذا فإن استمرار البحث 

  .الغنى عنھا لتخطیط مستقبلي سلیمالعلمي في ھذا الجانب یبقى أمًرا ضروریا وركیزة 

وفي ھذا البحث یتناول الباحث ظاھرة التنمر باعتبارھا أحد المشكالت السلوكیة، وتنمیة بعض المھارات المعرفیة وھي: 

حل المشكالت واتخاذ القرار والتفكیر اإلیجابي، لتقلیل أثر المشكالت الدراسیة على التحصیل العلمي لطالب المرحلة الثانویة 

 في المدارس الكویتیة . 

  مشكلة البحث 

ـ   :أوًال  وقد كشفت إحدى الدراسات التي طبقت على ) %(10% - 22ارتفاع نسبة انتشار التنمر لدى الطلبة؛ حیث تقدر ب

) من ھذه الصفوف ھم أطفال متنمرون، وفي %14) إلى (%10بعض المدارس االبتدائیة بالوالیات المتحدة األمریكیة أن من(

 ,Oliveira)2017في المدارس االبتدائیة واإلعدادیة والثانویة خالل العام  (28%)الیابان یبلغ معدل انتشار التنمر

Menezes, Irffi,&Oliveira,2018)  في الصفوف من الثاني إلى الخامس  (12%). وفي الكویت قاربت النسبة من

  ).2011(أبو الدیار، االبتدائي 

  . Berthoz & Hill,2005) المشكالت الخطیرة التي تھدد حیاة الطفل وأسرتھ وكل المحیطین بھ(أن التنمر من   :ثانیًا 

یعاني التعلیم في العالم العربي من مشكالت متعددة، أدت إلى تراجع المستوى التعلیمي في الشرق األوسط لمستویات  ثالثًا:

ات المعرفیة للحد من المشكالت الدراسیة التي تعاني منھا منخفضة عالمیًا، مما أدى إلى وجود حاجة إلى تنمیة بعض المھار

  ).2014(الخولي،مجتمعاتنا العربیة، وذلك من خالل بعض البرنامج المعرفیة السلوكیة، وھذا ما یھتم بھ الباحث في ھذا البحث 

تخاذ القرار والتفكیر تجمع بین المھارات المعرفیة لحل المشكالت وا -على حد علم الباحث  -ال توجد دراسات  رابعًا:

  .اإلیجابي والتنمر

  : قلة الدراسات التي تناولت استخدام برنامج معرفي سلوكي في تخفیض التنمر وتنمیة بعض المھارات المعرفیة.خامًسا

ونظرا لكل ما سبق ولكون التنمر یمثل عامًال خطیًرا، وفضًال عن ندرة البحوث األجنبیة والعربیة التي تناولت خفض 

ر من خالل برنامج عالجي أو تنمیة بعض المھارات المعرفیة ؛ فقد رأى الباحث أن یقوم بدراسة تجمع بین جمیع ھذه التنم
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النقاط في محاولة للتعرف إلى مدى فاعلیة برنامج معرفي سلوكي في تنمیة بعض المھارات المعرفیة ، وفي خفض التنمر 

دافع إلى تناول ھذا الموضوع في البحث ألھدافھ وأھمیتھ، وفیما یلي عرض لدى عینة من طالب المرحلة الثانویة ؛ مما كان ال

  لتساؤالت الدراسة.

  تساؤالت البحث 

 ما فاعلیة برنامج معرفي سلوكي في خفض التنمر لدى طالب المرحلة الثانویة؟ -1

القرار  والتفكیر ما فاعلیة برنامج معرفي سلوكي في تنمیة بعض المھارات المعرفیة وھي حل المشكالت واتخاذ  -2

 اإلیجابي لدى طالب المرحلة الثانویة؟

  أھداف البحث 

 .التعرف إلى درجة مستویات التنمر وحل المشكالت ومھارات اتخاذ القرار والتفكیر اإلیجابي لدى عینة الدراسة  

  التنمري وتنمیة تصمیم برنامج إرشادي یستند إلى نظریة العالج المعرفي السلوكي یمكن استخدامھ لخفض السلوك

  حل المشكالت ومھارات اتخاذ القرار والتفكیر اإلیجابي لدى طلبة المدارس.

  استكشاف مدى فاعلیة البرنامج المعرفي السلوكي في خفض التنمر وتنمیة حل المشكالت ومھارات اتخاذ القرار

 والتفكیر اإلیجابي ألفراد العینة.

  أھمیة الدراسة

  للمرشدین والمعلمین وأولیاء األمور لیتم توظیفھا في التعامل مع مثل ھذه المشكالت السلوكیة تقدیم أسالیب إرشادیة

  العدوان) والمشكالت الدراسیة المتعددة. -العنف  -(التنمر 

  یمكن للمھتمین االستفادة من مقیاس التنمر في تشخیص حاالت التنمر ومعالجتھ، كذلك تقدیم مقاییس للكشف عن حل

  ھارات اتخاذ القرار والتفكیر اإلیجابي ومحاولة عالج القصور فیھا.المشكالت وم

  نتائج ھذا البحث قد تفتح المجال أمام دراسات الحقة تقترح طرقًا وأسالیب جدیدة یمكن للمھتمین استخدامھا لمساعدة

  الطالب في حل مشاكلھم السلوكیة والدراسیة.

  فاعلیة وفعالیة إذا لم تثبت فاعلیة البرنامج الحالي.قد یفتح ھذا البحث المجال الستحداث برامج أكثر 

  المفاھیم والمصطلحات

یعرف بأنھ عبارة عن مجموعة من اإلجراءات والخطوات المحددة والمنظمة التي تستند :  البرنامج العالج المعرفي السلوكي –أ 

 .2016) (المعصوابي، في أساسھا إلى نظریات وفنیات ومبادئ اإلرشاد النفسي 

 3أسابیع بواقع  8) جلسة موزعة على 24عدد من الجلسات اإلرشادیة التي یبلغ عددھا ( :ویعرف إجرائیا لغایات ھذا البحث بأنّھ

وتتضمن كل جلسة عددًا من األنشطة واإلجراءات اإلرشادیة المتنوعة ، والمستندة ) دقیقة. 90-60جلسات أسبوعیا، والجلسة ما بین (

  في السلوكي ، والذي سوف یطبق على المجموعة التجریبیة من الطلبة لخفض التنمر وتنمیة بعض المھارات المعرفیة.إلى االتجاه المعر



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              134  

ISSN: 2706-6495 

 ).2018(أحمد، ھو قیام الطالب بشكل واضح بمضایقة واحد أو أكثر من الطالب أو مھاجمتھ بطریقة لفظیة أو جسدیةالتنمر :  –ب 

  علیھا الطالب على مقیاس التنمر المستخدم في ھذا البحث .ویعرف إجرائیا بأنھ الدرجة التي یحصل 

وتعرف بأنھا العملیات المعرفیة التي یترجمھا الفرد في مراحل وخطوات یستخدمھا للتعامل مع المشكالت التي : حل المشكالت – ـھ

  والتعریف اإلجرائي ھو الدرجة التي یحصل علیھا الطالب على مقیاس حل المشكالت. ).2012(الزغبي، یواجھھا في حیاتھ

قدرة الفرد على إصدار حكم أو اتخاذ موقف نھائي استنادًا إلى معرفتھ للغایة أو الھدف من إصداره لھذا الحكم أو : اتخاذ القرار –و 

  إجرائیا: بالدرجة التي سیحصل علیھا أفراد البحث على مقیاس اتخاذ القرار.ویعرف اتخاذ القرار ). 2011اتخاذه لھذا الموقف، (القیسي، 

). والتعریف 2014ھو التوجھ العقلي اإلیجابي لكل أحداث الحیاة بما في ذلك المواقف واألشخاص كافة(محمد، التفكیر اإلیجابي:  –ز 

  جابي .لب على مقیاس التفكیر اإلیاإلجرائي ھو الدرجة التي یحصل علیھا الطا

  

  االطار النظري

) bullyingالتنمر المدرسي ، والبلطجة، والتسلط، والترھیب، واالستئساد، واالستقواء (   :  Bullyingالتنمر  -أوًال 

وبدأت تغزو مدارسنا بفعل تأثیرات العولمة والغزو اإلعالمي الغربي  ،أسماء مختلفة لظاھرة سلبیة نشأت في الغرب 

(Consalvo, 2012) . ویكفي االطالع على اإلحصائیات العالمیة الخاصة بھذه الظاھرة للوقوف إلى خطورتھا. حیث أشار

 تقریر للیونسكو أن واحد من كل ثالثة طالب یتعرضون للتنمر من قبل أقرانھم في المدرسة في یوم واحد أو أكثر في الشھر.

شرق األوسط وشمال إفریقیا، وأدنى نسبة في أمریكا الوسطى وكانت أعلى نسبة للطالب الذین أبلغوا عن تعرضھم للتنمر في ال

  . (UNESCO, 2018) ومنطقة البحر الكاریبي وأوروبا 

وترجع الدراسات أسباب ظھور التنمر في المدارس إلى التغیّرات التي حدثت في المجتمعات اإلنسانیة، والمرتبطة أساسًا 

  بظھور العنف والتمییز بكل أنواعھ، واختالل العالقات األسریة في المجتمع، 

الفقراء الذین یسكنون األحیاء الفقیرة وتأثیر اإلعالم على المراھقین في المراحل المتوسطة والثانویة، وكثرة المھاجرین 

رین على ضبط سلوكیاتھم . وتوصل الباحث إلى وضع محددات 2015) (بھنساوي،حسن، .وعدم قدرة أھل ھؤالء الطلبة الُمتنّمِ

  لسلوك التنمر المدرسي یتم تعریفھ من خاللھا وھي:

  سلوك غیر سوي یقوم بھ بعض التالمیذ إلیذاء أقرانھم بالمدرسة. -

  ن یتوفر في ھذا السلوك النیة والقصد وتكرار األذى.أ -

  یعتمد على اختالف میزان القوى بین المتنمرین وضحایا التنمر. -

یبدأ بترصد الضحیة والتخطیط لإلیقاع بھا وقد یتطور إلى العدوان اللفظي والنفسي واالجتماعي (العدوان العالقاتي)  -

  وأیضا العدوان الجسدي.
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ذه األفعال السلبیة بالكلمات مثل: التھدید، أوالتوبیخ، أو اإلغاظة والشتائم، كما یمكن أن تكون باالحتكاك یمكن أن تكون ھ -

الجسدي كالضرب والدفع والركل، أو حتى بدون استخدام الكلمات أو التعرض الجسدي مثل التكشیر بالوجھ أو اإلشارات 

  ستجابة لرغبتھ. غیر الالئقة، بقصد وتعمد عزلھ من المجموعة أو رفض اال

  یتضمن الترھیب، والتخویف للضحیة. -

  إساءة استخدام القوة الحقیقیة أو المدركة بین الطالب داخل المدرسة. -

الرغبة في اإلیذاء، والسلوك المؤذي، واختالل القوى، والتكرار، وسوءاستخدام  :خصائص سلوك الطفل المتنمر ھي -

 .تنمر، وباالضطھاد من قبل الضحیةالقوة، واإلحساس بالسعادة من قبل الم

وبوجھ عام یمیل المتنمرون إلى أن یكونوا مغرورین وأقویاء ومقبولین من أقرانھم، ویتمیزون برغبتھم في السیطرة  -

على اآلخرین عن طریق استخدام العنف. ویظھرون القلیل من التعاطف تجاه ضحایاھم. كما یتمیز المتنمر بأنھ محاط بمتنمرین  

أتباع سلبیین، وھؤالء ال یبدأون بالضرورة بالسلوك العدواني، ولكنھم یشاركون فیھ، ویقدمون الدعم والتشجیع للمتنمر، أو 

 ,Tritt & Duncan)وموافقتھم ترفع من إحساس المتنمر بذاتھ ومكانتھ، ویجعل سلوك التنمر مستمًرا

1997)(Farrington & Ttofi,2011) ،2011(أبوالدیار، )2010(سناري  ((Rigby,2013)   ،الصبحین، والقضاة)

  )10، ص.2013

  

  

لقد تزاید خالل العقدین الماضیین االھتمام بتنمیة القدرات اإلبداعیة لدى :  Problem Solvingثانیًا: حل المشكالت 

المتعلم وضرورة البحث عن أسالیب تسھم في تنمیة تلك القدرات، لذا تعددت المداخل واألسالیب التي تحقق ذلك الھدف، ویعد 

یاتھ العقلیة في معالجة الموقف المشكل أسلوب حل المشكالت من أبرز األسالیب التي من خاللھا یمكن للمتعلم أن ینظم عمل

كما إن اكتساب مھارة حل المشكالت تمثل مطلبًا أساسیًا في حیاتنا الیومیة التي نعیشھا، فھناك مشكالت . )2012(البكر، 

تتصل بفھم المدركات والمشاعر واالنفعاالت، وبعضھا تتعلق بإدراك العالقات واكتساب المھارات وممارستھا، لذا یحتاج 

فنشاط حل المشكلة یعني العملیات العقلیة التي ینفذھا الفرد   146)، ص. 2004عبدالھادي،(الفرد إلى تعلم حل المشكالت 

  ). 22-21 ، ص.2003 (الزغلول، أثناء سعیھ من أجل الوصول إلى ھدف ما یسعى إلى الوصول إلیھ 

كما أن أسلوب حل المشكالت والذي یصنفھ بعض الباحثین ضمن أسالیب التعدیل المعرفي یشمل تنمیة مھارات حل 

(الخطیب، في مجال مواجھتھا المشكالت من خالل تطویر استراتیجیات عامة مناسبة للتعامل مع المشكالت وإیجاد الحلول لھا 

ھي عائق یحول بین الفرد والوصول إلى ھدفھ وھذه العوائق الباحثین على أن المشكلة یتفق كثیر من  ). و 349 ، ص.2003

على مستویین، مستوى داخل الفرد حیث تكمن الصعوبة في نقص مظاھر التوافق العقلي واالجتماعي واالنفعالي لدى الفرد 

ط االستجابة التي قام بھا الفرد عن تحقیق في موقف ما، والمستوى الثاني یكون في نقص االستجابة المناسبة حیث تعجز أنما

  ..56 ) ص ،2009قطامي، والزوین، ( ھدف مباشرة 
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وقد اقترح ستیرنبرغ استراتیجیة لحل المشكالت بعنوان حلقة التفكیر تقوم على أساس أن التفكیر الصحیح لحل المشكالت 

ل إلى حل لیس تفكیًرا خطیا أو لوغاریتًما باتجاه واحد، بل ھو تفكیر دائري  كلة، ألن التوص ل حلقاتھ أثناء حل المش تتواص

  (Sternberg,Sternberg,& Mio,2012,pp.444-445) .مشكلة ما قد یؤدي إلى بدایة مشكلة جدیدة 

  أسلوب ستیرنبرغ في حل المشكالت

لشخص ما قد ال التعرف إلى المشكلة: یعني وجود عائق یمنع تحقیق ھدف معین أو إدراك ذلك، ألن ما یعد مشكلة  -1

  یعد مشكلة لشخص آخر.

 تحدید المشكلة: یعني تعرف أبعاد المشكلة من خالل البیانات المعطاة وتحدید عناصر الھدف أو الغایة المرغوبة. -2

 بناء استراتیجیة الحل: التفكیر في المشكلة وتحلیلھا أو تحدید عناصرھا الرئیسة. -3

 المعلومات المتوفرة حول المشكلة بطریقة تسمح بتطبیق الحل. تنظیم المعلومات حول المشكلة: تنظیم -4

 تجمیع مصادر المعلومات: جمع المعلومات وإعادة تقییم المصادر المتوفرة للمشكلة. -5

 مراقبة حل المشكلة: مراقبة إجراءات حل المشكلة ومتابعة التطورات التي تطرأ على المشكلة. -6

ئج في ضوء األھداف واألسالیب المستعملة والتحقق من فاعلیة األسالیب وخطة الحل تقییم حل المشكلة: تقییم النتا -7

  .(Sternberg, Sternberg, & Mio,2012, p.445)بوجھ عام 

  العوامل المؤثرة في حل المشكالت 

الكبیرة في إن تحدید المشكلة أو إدراكھا ، مع وضع الصورة  :Identification of the Problemتحدید المشكلة  -1

تحدید األسباب المحتملة وحیث البد أن تعرف المشكلة  االعتبار، ھي الخطوة األولى واألكثر أھمیة نحو حل المشكالت.

  للمشاكل

حیث یتعامل األشخاص الشعوریون والحدسیون مع المشاكل من خالل  :Personality Typesتنوع أنماط الشخصیة –2

تصوراتھم ، ویفضلون المرونة والقدرة على التكیف. واألفراد االنطوائیون یأخذون وقتًا للتفكیر وتوضیح أفكارھم قبل 

  .االنطالقة بأفكارھم لتوضیحھا قبل التصرفاالنبساطیون التصرف، في حین یفضل 

 تعتمد قدرة الشخص على حل المشكالت على نوع الشخصیة والمزاج.  :Temperamentالمزاج  - 3

ومن العوامل الرئیسیة األخرى التي تؤثر على أنشطة حل المشكالت، عملیات  :Thinking Patternsأنماط التفكیر  - 4

  . )Nayab,2011( المعنيالتفكیر أو أنماط التفكیر للفرد 

  

 decision makingثالثًا: اتخاذ القرار 
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إن مفھوم اتخاذ القرار درس منذ القدم عن طریق الفالسفة والریاضیین واالقتصادیین واإلحصائیین، وبالرغم من ذلك    

فھو ذو تاریخ قصیر في علم النفس، فقد ظھرت أول مراجعة واسعة لنظریة اتخاذ القرار في مجلة التقاریر النفسیة للعالم 

) كلمة التینیة وتعني القطع أو الفصل، Decisionتعد كلمة قرار ().و2008، ھري(الش) 1954عام ( Edwardsإدواردز 

بمعنى تغلیب أحد الجانبین على اآلخر، فاتخاذ القرار ھو نوع من أنواع السلوك، یتم اختیاره وفق خطوات معینة تقطع عملیة 

كما تعددت تعریفات مفھوم اتخاذ القرار، فبعض الباحثین یراه ).2002(رزق هللا, التفكیر وتنھي النظر في البدائل األخرى 

عملیة عقلیة ذھنیة ، وبعضھم یرى أنھ عملیة تفكیر مركبة ، إال أنھا اتفقت على أن جوھر وصلب اتخاذ القرار ھو اختیار 

ر في االختیار بین بدائل اتخاذ القرار على أنھ "عملیة عقالنیة رشیدة تتبلوالبدیل المناسب من بین عدة بدائل. كذلك عرف 

متعددة ذات مواصفات تتناسب مع اإلمكانات المتاحة واألھداف المطلوبة". كما أن اتخاذ القرار ھو كل ما یتخذه القادة 

المسؤولون في المنظمة من قرارات لمواجھة مشكلة أو موقف معین لتحقیق األھداف المرجوة منھا على أحسن وجھ . وھو 

االستراتیجیة أو اإلجراءات والتي یعتقد متخذ القرار أنھا تقدم الحل األنسب، وھذه العملیة ھي عملیة رشیدة أیضا عملیة اختیار 

  ) 2014شریفة،) (2000) (منصور وعواد, Kaplan & Norton, 2000,79) (2000(الصیرفي،بعیدة عن العواطف. 

  عناصر اتخاذ القرار

   مجموعة من األفراد، وبذلك یكون لدینا قرار فردي أو قرار جماعي متخذ القرار، وقد یكون متخذ القرار فردًا أو . أ

بدائل القرار، وتقع البدائل في عمق عملیة اتخاذ القرار، فإذا لم یكن ھناك أكثر من بدیل لحل المشكلة فلن یكون  . ب

  ھناك عملیة اتخاذ قرار. 

  .الكاملة لمتخذ القرارالعوامل غیر التحكمیة، وھي مجموعة العناصر التي التكون تحت السیطرة  .ج

نتائج القرار، فالنتائج المترتبة على القرار المتخذ تتوقف وتعتمد كما ونوًعا على نوع القرار المتخذ وطبیعة  . د

 ).2014(شریفة، الموقف أو المشكلة التي یكون الفرد متخذ القرار أمامھا 

  

  Positive Thinkingرابعًا: التفكیر اإلیجابي 

یعد التفكیر عامًال من العوامل األساسیة في حیاة اإلنسان، فھو الذي یساعد على توجیھ الحیاة وتقدمھا، کما یساعد على حل 

كثیر من المشكالت، وتجنب الكثیر من المخاطر، وبھ یستطیع اإلنسان السیطرة والتحكم في أمور كثیرة وتسییرھا لصالحھ، 

ومن ھنا ظھر االھتمام . )2006بركات، (تؤسس على محصلة العملیات النفسیة األخرى فالتفكیر عملیة عقلیة راقیة تبني و

بالتفكیر اإلیجابي من حیث إنھ نمط من أنماط التفكیر یرتقي بالفرد ویساعده على استثمار عقلھ ومشاعره وسلوكھ، واكتشاف 

  ).2012(األنصاري، إیجابیةقواه الكامنة، وتغییر حیاتھ على نحو أفضل باستخدام أنشطة وأسالیب 

مارتن سلیجمان" "كما یعد مفھوم التفكیر اإلیجابي من المفاھیم المھمة في علم النفس اإلیجابي والتي طرحھا العالم 

Seligman P. E. Martin  م النفس اإلیجابي أن تجعل لمن أولى اھتمامات ع "إنفي الجمعیة النفسیة األمریكیة حین قال

وقد أكد  .(Christopher, Richardson, & Slife, 2008) بھكاألشیاء المحیطة ، الفرد یفكر بإیجابیة حول نفسھ 

"سلیجمان" على أن تنمیة الخصال اإلیجابیة في الشخصیة أمر ضروري لإلنسان ، وحصن وقائي ضد الضغوط ونواتجھا 
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    (Seligman, 2002, p 8).السلبیة، كما أن لھا دوًرا في استثارة السعادة الحقیقیة

 & ,Ruthiga, Holfelda)ألفكارنا الخاصة كما أن كل األشیاء التي ننجزھا والتي نفشل في إنجازھا ھي نتیجة مباشرة 

Hansonb,2012,p.25) . ویعتبر التفكیر اإلیجابي  ھو المیل الذي یجعل العقل یتقبل األفكار والصور والكلمات التي تبسط

كل ما ھو معقد، بحیث یتوقع الفرد نتائج إیجابیة تؤدي إلى  النجاح فیما یریده أو یفكر فیھ في المستقبل أو الحاضر 

  .)2012(عبدالحمید،

ولعل استخدام الفرد أسلوب التفكیر السلبي یؤدي إلى االنھزامیة واالستسالم، وبالتالي اإلخفاق عن الفعل والمبادرة، مما 

یفتح المجال أمام ترسیخ العجز عند الفرد، وعلى العكس من ذلك یؤدي التفكیر اإلیجابي إلى الحفاظ على المعنویات واألمل، 

 ,Carver & Sheier).تیة، وبالتالي یدفع للسعي نحو البحث باستمرار حول الحلول البدیلة  والمقدرة على رؤیة القدرات الذا

2003, p.90)   

قائمة تضم أربعة  (Park, Peterson, & Seligman, 2004) سلیجمان" "بارك وبترسن ووقد وضع كل من 

الشخصیة وھذه الفضائل ھي (الحكمة  وعشرین عنصًرا موزعة على ست فضائل، تشكل استراتیجیات التفكیر اإلیجابي  في

. كما نصحوا بتبني تلك الصفات، إذ )والمعرفة، والشجاعة، واإلنسانیة، والعدل، واالعتدال النفسي، والروحانیة ، والتدین

  یؤكد باإلحصاءات أنھا تساعد الفرد على تخطي الفشل وتحمل التحدیات المختلفة.

  

 

  خامًسا: برنامج معرفي سلوكي 

ھو ذلك المخطط المنظم الذي یقدم الخدمات اإلرشادیة المباشرة وغیر المباشرة بشتى الوسائل الممكنة بشكل  البرنامج

، 2000(الخطیب ، فردي وجماعي للمسترشدین، بھدف مساعدتھم في تحقیق نموھم الشامل والمتكامل في شتى المجاالت

 Cognitive- (CBTھو برنامج یستند إلى فنیات العالج المعرفي السلوكي البرنامج المعرفي السلوكي فأما . )96ص

Behavioural Therapy(  وھو عالج نفسي یعالج التفاعالت بین طریقة تفكیرنا وشعورنا وسلوكنا، كما یركز على

  المشكالت الحالیة ویتبع أسلوبًا منظًما للتدخل.

ي السلوكي للعدید من االضطرابات العقلیة الشائعة واعتباره "العالج وھناك شبھ إجماع اآلن على فاعلیة العالج المعرف 

  .(Somers& Querée,2007,p. 3)المفضل" 

العالج المعرفي السلوكي بأنھ عالج منظم متمركز حول حاضر المرض، وھو موجھ أساًسا إلى Beck بیك" "ویعرف

  (Beck, 2011,p. 2) السلبي والسلوك المترتب علیھالتعامل مع مشاكل المریض الحالیة مع إعادة تشكیل التفكیر 

وعلى الرغم من أن  ویشمل مفھوم العالج المعرفي السلوكي مناھج عدیدة تتشابھ في جوھرھا وتختلف في فنیات تطبیقھا.

 Albert"ألبرت آلیس"  في العالج المعرفي، ومنھج  Beck "بیك " منھج   :ھناك أكثر من عشرین نوًعا منھا فإن أشھرھا

Ellis  "في العالج العقالني االنفعالي السلوكي، ومنھج "كیليKelly  للتصورات الشخصیة، وتأتي بعد ذلك مناھج أخرى
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 Albert"ألبرت باندورا " في تعدیل السلوك المعرفي، ومنھج  Donald 4 "نبومیدونالد میش" أقل شھرة مثل منھج 

Bandura 2014(قزق،  في التعلیم االجتماعي(.  

تشتمل على المعلومات واالعتقادات والمفاھیم   Schemasویرى بیك أن الشخصیة تتكون من مخططات معرفیة

واالفتراضات والصیغ األساسیة لدى الفرد والتي اكتسبھا خالل مراحل النمو. وقد تكون ھناك ردود فعل انفعالیة متباینة 

  .(Beck, 2011, p. 228) للموقف الواحد باختالف األفراد 

وكان لھ   .Psychology of personal constructsم أفكاره حول التصورات الشخصیة 1955عام  "كیلي"ثم قدم     

كلي" أن الطریقة التي ینظر "وبذلك یرى . )10-6، ص ص.2000(المحارب، كبیر األثر على بدایة العالج النفسي المعرفي

النفسیة. حیث إن لدى كل فرد مجموعة من التصورات األساسیة التي بھا الناس للعالم من حولھم قد تخلق لھم االضطرابات 

یكون من خاللھا ھویة لنفسھ، واضطراره لالبتعاد عن ھذه الھویة في سبیل استیعاب خبرات جدیدة قد یؤدي إلى شعوره 

توقع الحوادث، لدى الفرد في  Construct system وقد تظھر المشكالت النفسیة عندما یعجز النظام التصوري  .بالذنب

   (Kelly,2007) .أو التي تحویھا خبراتھ السابقة

وخلص الباحث إلى أن الفرد یولد وعنده القدرة على التفكیر العقالني المنطقي، والتفكیر غیر المنطقي أیضاً. ولدى أي فرد 

ر، واإلیمان بالخرافات، ولوم االستعداد للمحافظة على نفسھ وسعادتھ، وأیًضا للفرد نزعة إلى تدمیر النفس، وتجنب التفكی

  النفس. أي أن للفرد المیل واالستعداد لكال االتجاھین. 

 

  الدراسات السابقة

) دراسة سعت إلى خفض سلوك التنمر لدى الطلبة من خالل برنامج Abdulkader )2017أجري "عبد القادر"  –

) طالبًا 19) طالبًا مجموعة ضابطة، و(21طالبًا متنمًرا، ( (40)معرفي سلوكي، وتكونت العینة النھائیة من 

مجموعة تجریبیة، وأشارت النتائج إلى انخفاض المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة مقارنة مع الضابطة 

 عنھ بعد البرنامج وبفارق دال جوھریا.

نمر لدى الطلبة من خالل ) إلى خفض سلوك الت2016أیًضا سعت دراسة "ھدیة وعبد اللطیف والبحیري" ( –

طالبًا متنمًرا  (15)برنامج سلوكي، وتم اختیار العینة بعد تطبیق مقیاس التنمر علیھم، فكانت العینة النھائیة 

) عاًما من المدارس الحكومیة االبتدائیة واإلعدادیة بمحافظة الدقھلیة بوصفھم 15-13تتراوح أعمارھم ما بین (

ائج إلى انخفاض متوسط الرتب للطالب على مقیاس التنمر قبل البرنامج عنھ مجموعة تجریبیة، وأشارت النت

  بعد البرنامج وبفارق دال جوھریا.

) دراسة سعت إلى خفض سلوك التنمر لدى الطلبة من خالل برنامج معرفي 2015وأجري "أبو الدیار" ( –

طالبًا متنمًرا بوصفھم  (40)ة النھائیة سلوكي، وتم اختیار العینة بعد تطبیق مقیاس التنمر علیھم، فكانت العین

مجموعة تجریبیة، وأشارت النتائج إلى انخفاض متوسط الطالب على مقیاس التنمر قبل البرنامج عنھ بعد 

 البرنامج وبفارق دال جوھریا.
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) دراسة سعت إلى تنمیة مھارة حل المشكالت من خالل برنامج معرفي سلوكي، 2016أجرت "حجازي " ( –

ار العینة من الحاصلین على درجات منخفضة في مقیاس حل المشكالت، وتكونت العینة النھائیة وتم اختی

) طالب مجموعة تجریبیة، وأشارت النتائج إلى 10) طالب مجموعة ضابطة، و(10فردًا، بواقع (  (20)من

وبفارق دال جوھریا. ارتفاع متوسط الرتب للطالب على مقیاس حل المشكالت بعد البرنامج عنھ قبل البرنامج 

وكذلك أشارت النتائج إلى ارتفاع متوسط الرتب للمجموعة التجریبیة بعد تطبیق البرنامج على مقیاس حل 

  المشكالت مقارنة مع الضابطة وكذلك كان الفارق دال جوھریا.

إلى تنمیة مھارة حل المشكالت لدى الطلبة من خالل برنامج معرفي،  )2011وتوصلت "المالحة وأبوشقة " ( –

) طالبًا مجموعة ضابطة، 15طالبًا من طالب المرحلة االبتدائیة ببنھا، بواقع ( (30)وتكونت العینة النھائیة من 

مقیاس  ) طالبًا مجموعة تجریبیة، وأشارت النتائج إلى ارتفاع متوسط الطالب للمجموعة التجریبیة على15و(

حل المشكالت قبل البرنامج عنھ بعد البرنامج وبفارق دال جوھریا. وكذلك ارتفاع المتوسط الحسابي للمجموعة 

  التجریبیة بعد تطبیق البرنامج على مقیاس حل المشكالت مقارنة مع الضابطة كذلك كان الفارق داال جوھریا.

ھارة حل المشكالت لدى الطلبة من خالل برنامج معرفي ) بدراسة سعت إلى تنمیة م2012كما قام "مصطفى " ( –

) طالبًا 41طالبًا من طالب المرحلة الجامعیة بجامعة أسیوط، بواقع ( (82)سلوكي، وتكونت العینة النھائیة من 

 ) طالبًا مجموعة تجریبیة.41مجموعة ضابطة، و(

مقیاس حل المشكالت قبل البرنامج عنھ  وأشارت النتائج إلى ارتفاع متوسط الطالب للمجموعة التجریبیة على 

بعد البرنامج وبفارق دال جوھریا. وكذلك ارتفاع المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة بعد تطبیق البرنامج 

  على مقیاس حل المشكالت مقارنة مع الضابطة وأیًضا كان الفارق داال جوھریا.

ة اتخاذ القرار من خالل برنامج سلوكي، وتم اختیار العینة ) دراسة ھدفت إلى تنمیة مھار2018أجرى"محمد " ( –

طالبًا،   (84)من طالب المرحلة الثانویة من المدارس الحكومیة بمحافظة بورسعید، وتكونت العینة النھائیة من

) طالبًا مجموعة تجریبیة، وأشارت النتائج إلى ارتفاع متوسط الطالب 42) طالبًا مجموعة ضابطة، و(42بواقع (

على مقیاس اتخاذ القرار بعد البرنامج عنھ قبل البرنامج وكان الفرق داال جوھریا. وكذلك أشارت النتائج إلى 

ارتفاع المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة بعد تطبیق البرنامج على مقیاس اتخاذ القرار مقارنة مع الضابطة 

 وبفارق داٍل جوھریا.
  

لى تنمیة مھارة اتخاذ القرار من خالل برنامج سلوكي، وتم اختیار العینة من ) إ2016وسعت دراسة "حسن " ( –

  (10)ذوي اإلعاقة الفكریة البسیطة بمدرسة التربیة الفكریة في محافظة بني سویف، وتكونت العینة النھائیة من

 ) طالب مجموعة تجریبیة،5) طالب مجموعة ضابطة، و(5طالب، بواقع (
  

وأشارت النتائج إلى ارتفاع متوسط الرتب للطالب على مقیاس اتخاذ القرار بعد البرنامج عنھ قبل البرنامج  

وبفارق داٍل جوھریا. وكذلك أشارت النتائج إلى ارتفاع متوسط الرتب للمجموعة التجریبیة بعد تطبیق البرنامج 

 ارق داال جوھریا.على مقیاس اتخاذ القرار مقارنة مع الضابطة وكذلك كان الف
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) دراسة سعت إلى تنمیة مھارة اتخاذ القرار من خالل برنامج معرفي سلوكي قائم على 2014أیضا أجرى "الخولي " ( –

طالبًا،   (27)التفكیر اإلیجابي، وتم اختیار العینة من الطالب المتأخرین دراسیا بجامعة الطائف، وتكونت العینة النھائیة من

) طالبا مجموعة تجریبیة، وأشارت النتائج إلى ارتفاع متوسط الرتب للمجموعة 13بًا مجموعة ضابطة، و() طال14بواقع (

  التجریبیة بعد تطبیق البرنامج على مقیاس اتخاذ القرار مقارنة مع الضابطة وبفارق داٍل جوھریا.

ن خالل برنامج معرفي، وكانت ) دراسة سعت إلى تنمیة التفكیر اإلیجابي لدى الطلبة م2017أجرى "زارع " ( –

طالبًا من طالب المرحلة اإلعدادیة بمحافظة أسیوط بوصفھم مجموعة تجریبیة، وأشارت  (40)العینة النھائیة 

النتائج إلى ارتفاع متوسط الطالب على مقیاس التفكیر اإلیجابي قبل البرنامج عنھ بعد البرنامج وبفارق داٍل 

  جوھریا.

بدراسة سعت إلى تنمیة مھارة التفكیر اإلیجابي لدى الطلبة من خالل برنامج معرفي،  )2017كما قام "علي" ( –

طالبًا بوصفھم  (35)وتم اختیار العینة من طالب جامعة الملك سعود بالریاض، وقد تكونت العینة النھائیة من 

مجموعة تجریبیة، وأشارت النتائج إلى ارتفاع متوسط الطالب على مقیاس التفكیر اإلیجابي قبل البرنامج عنھ 

  بعد البرنامج وبفارق داٍل جوھریا.

) فقد أجرى دراسة سعت إلى تنمیة مھارة التفكیر اإلیجابي من خالل برنامج Bekhet,2017أما "بخیت " ( –

یار العینة من مجموعة من األفراد الذین یعانون من التوحد في الویات المتحدة األمریكیة متوسط معرفي، وتم اخت

 ) عاًما.37.5أعمارھم (

) فردًا مجموعة تجریبیة، 28) فردًا مجموعة ضابطة، و(36فردًا ، بواقع (  (64)وتكونت العینة النھائیة من 

موعة التجریبیة بعد تطبیق البرنامج على مقیاس التفكیر وأشارت النتائج إلى ارتفاع المتوسط الحسابي للمج

 مقارنة مع الضابطة وكان الفارق داال جوھریا.

أفادت الدراسات التي عرضت في المساعدة على تحدید مشكلة الدراسة، وأھدافھا  تعقیب على الدراسات السابقة:

 بین اآلتي: وتساؤالتھا وفروضھا، وبناء على ما عرض من دراسات سابقة فقد ت

لمتغیرات البحث (التنمر وحل المشكالت واتخاذ القرار والتفكیر اإلیجابي) ما بین دراسات تنوع الدراسات السابقة      

دراسات تناولت متغیرات البحث الحالیة تختص بتنمیة  –في حدود علمھ  –ارتباطیة ودراسات تجریبیة، ولم یجد الباحث 

  القرار والتفكیر اإلیجابي .مھارات حل المشكالت واتخاذ 

  فروض الدراسة

ال توجد فروق ذات دالة إحصائیة بین درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في القیاس القبلي في متغیرات  . 1

 .الدراسة

توجد فروق ذات دالة إحصائیة بین درجات القیاسات المتعددة للمجموعة التجریبیة تُعزى إلى البرنامج  . 2

 .اإلرشادي

فروق ذات دالة إحصائیة بین درجات القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة في متغیرات البحث توجد  . 3

 تُعزى إلى البرنامج اإلرشادي.
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  منھج الدراسة

استخدم الباحث المنھج الوصفي االرتباطي المقارن الذي یقوم بوصف الظاھرة وصفًا دقیقًا، وقد استفاد من نتائجھ 

استخدم الباحث المنھج شبھ التجریبي ، ویقوم المنھج شبھ التجریبي على إجراء كما  .اإلرشاديفي بناء البرنامج 

التجارب والمجموعات المقارنة حیث قام الباحث بتقسیم عینة البحث إلي مجموعتین تجریبیة وضابطة ، وكان 

) عاًما. وقد قسمت العینة 19-16() طالبًا من المرحلة الثانویة تتراوح أعمارھم من 120مجموع عدد العینة الكلي (

إلى عینتین بغرض تطبیق البرنامج اإلرشادي، وذلك من أجل الكشف عن مدى فاعلیة البرنامج المعرفي السلوكي 

الذي تم تطبیقھ في ھذه الدراسة، وذلك وفق ضوابط معینة من أجل الكشف عن مدى تأثیر المتغیر المستقل (البرنامج 

  التابعة وھي (التنمر، حل المشكالت، اتخاذ القرار، التفكیر االیجابي). اإلرشادي) في المتغیرات 

اختار الباحث العینة طبقًا للدرجات التي حصلوا علیھا في المقاییس، حیث تم اختیار الحاصلین على معدل مرتفع في        

سلبي ولدیھم قصور في عملیتي حل  التنمر ومعدل منخفض في باقي المقاییس ، حیث إن ھؤالء الطلبة متنمرون وذوو تفكیر

  المشكالت واتخاذ القرار، وھم بالتالي في أمس الحاجة لتقدیم الدعم النفسي لھم.

  مجتمع البحث :

  .الثانویة في المدراس الكویتیة، في منطقة العاصمة التعلیمیةالبحث على طلبة المرحلة اشتمل مجتمع ھذا  

بطریقة قصدیة، وذلك للعمل على تقسیمھم إلى فئتین وكان مجموع االستطالعیة تم اختیار عینة البحث   عینات البحث:

) ، حیث 1) عاًما (جدول  16.8) عاًما، متوسط أعمارھم (19-16) طالبًا ثانویًا تتراوح أعمارھم ما بین (120العینة الكلي (

  . فقط ، وتوحید النوع ، حیث تضمنت العینة الذكور فقطاقتصر على طلبة الثانویة 

  وتكونت العینة من فئتین كما یلي:

 ) طالبًا، وھي120تكونت العینة الكلیة من (  الفئة األولى : عینات الثبات والصدق :

العینة التي استخدمت استجابتھا في حساب ثبات وصدق المقاییس، وتم اخیار العینة 

  األساسیة منھم بغرض تطبیق البرنامج اإلرشادي.

) طالبًا من العینة الكلیة 16تم اختیار (الفئة الثانیة: عینات البرنامج اإلرشادي: 

للدراسة ، والحاصلین على درجات منخفضة في المقاییس فیما عدا مقیاس التنمر، 

  ) طالب.8وتم تقسیمھم إلى مجموعتین (تجریبیة وضابطة)، كل مجموعة (

  أدوات الدراسة

  :ألدوات التالیة وھياستخدم الباحث في ھذه البحث ا
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  .    ینمن تألیف/ الباحثمقیاس التنمر  - أ

 .  ینمن تألیف/ الباحثمقیاس حل المشكالت  - ب

  .ینمن تألیف/ الباحثمقیاس اتخاذ القرار  -ج

  .ینمن تألیف/ الباحثمقیاس التفكیر اإلیجابي  -د

من إعداد الباحث والمشرف. وفیما یلي البرنامج اإلرشادي الذي تم تطبیقھ في ھذه البحث باعتباره متغیًرا مستقًال  -ه

 عرض لكیفیة إعداد المقاییس للتطبیق.

تم تطبیق مقاییس البحث علي طلبة المرحلة الثانویة في المدارس الكویتیة (مدرسة محمد   إجراءات تطبیق المقاییس : -1

محمود نجم، ومدرسة یعقوب الغنیم، ومدرسة عقاب الخطیب، ومدرسة سلیمان أبوغوش) بمنطقة العاصمة التعلیمیة، 

ریقة لیكرث وھي من خمسة بدائل جمیع مقاییس البحث ، خیارات اإلجابة عنھا بطوقد تم التطبیق بشكل جماعي.وكانت 

، 4، 3، 2، 1وھي : (ال مطلقًا، قلیالً، متوسط، كثیًرا، كثیًرا جدًا) أعطیت عند التصحیح األوزان التالیة على الترتیب (

  ) ولم تكن ھناك بنود معكوسة. 5

اییس حسب ارتباط البند قبل إجراء تطبیق مقاییس الدراسة، تم تطبیق المق إجراءات حساب صدق وثبات المقاییس :  - 2

بالدرجة الكلیة، وكذلك تم استخدام التحلیل العاملي وذلك بغرض حذف البنود الضعیفة وتحدید الخصائص السیكومتریة 

  للمقاییس كما یلي:

ھذه ) من الطلبة، وھدفت 120أجریت ھذه الخطوة على العینة الكلیة المكونة من (   االرتباط بین البند والدرجة الكلیة : -أ 

الخطوة التعرف إلى االرتباط بین الدرجة الكلیة للمقیاس مع كل بند من بنود المقیاس، بھدف اختیار البنود ذات االرتباطات 

  الجوھریة بالدرجة الكلیة، واستبعاد البنود ذات االرتباطات المنخفضة أو الضعیفة أو غیر الدالة بالدرجة الكلیة كما یلي:
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 التنمرمقیاس  -1

حسبت معامالت ارتباط بنود مقیاس التنمر بالدرجة الكلیة ، وأسفرت النتائج عن ارتباط ارتباط بنود مقیاس التنمر:  -

 ).2جمیع بنود االختبار بالدرجة الكلیة بصورة دالة جوھریا، كما ھو موضح في جدول (

  حل المشكالت -2       

حسبت معامالت ارتباط بنود المقیاس بالدرجة الكلیة ، وأسفرت النتائج عن ارتباط  ارتباط بنود مقیاس حل المشكالت : -

 ).3جمیع بنود االختبار بالدرجة الكلیة بصورة دالة جوھریا، كما ھو موضح في جدول (

  

 

 مقیاس اتخاذ القرار -3
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حسبت معامالت ارتباط بنود مقیاس اتخاذ القرار بالدرجة الكلیة،   المرحلة األولى الرتباط بنود مقیاس اتخاذ القرار :  -

) حیث 14وأسفرت النتائج عن ارتباط جمیع بنود االختبار بالدرجة الكلیة بصورة دالة جوھریا وذلك فیما عدا البند (

  ).4حذف لضعف االرتباط بالدرجة الكلیة ، كما ھو موضح في جدول (

  ) 4جدول (

  )120(ن=الكلیة بالدرجة  اتخاذ القرارمقیاس  ارتباط بنود

  االرتباط  البند  االرتباط  البند  االرتباط  البند  االرتباط  البند  االرتباط  البند  االرتباط البند

1  .220(*) 5 .405(**) 9 .250(**) 13 .440(**) 17 .404(**) 21 .291(**) 

2 .225(*) 6 .319(**) 10 .498(**) 14 0.165 18 .182(*) 22 .210(*) 

3 .356(**) 7 .332(**) 11 .273(**) 15 .352(**) 19 .346(**) 23 .388(**) 

4 .463(**) 8 .270(**) 12 .270(**) 16 .449(**) 20 .335(**) 24 .436(**) 

  

السابق، وذلك لتحلیل في ھذه الخطوة تم استخدام نفس األسلوب اإلحصائي المرحلة الثانیة الرتباط بنود مقیاس اتخاذ القرار : 

)، وھو الناتج من التحلیل االرتباطي األول، ولم یتم حذف أي بند 14) بندًا بعد حذف البند (23استجابات العینة نفسھا على (

  ).5في التحلیل االرتباطي الثاني، كما ھو موضح في جدول (

  )5جدول (

  )120االستطالعیة (ن=البحث لعینة  ارتباط بنود مقیاس اتخاذ القرار

  االرتباط  البند  االرتباط  البند  االرتباط  البند  االرتباط  البند  االرتباط  البند  االرتباط  البند

1  .218(*) 5 .391(**) 9 .262(**) 13 .439(**) 17 .212(*) 21 .216(*) 

2 .245(**) 6 .303(**) 10 .490(**) 14 .374(**) 18 .329(**) 22 .397(**) 

3 .352(**) 7 .326(**) 11 .275(**) 15 .462(**) 19 .326(**) 23 .445(**) 

4 .458(**) 8 .280(**) 12 .281(**) 16 .421(**) 20 .276(**) 24  

  

  مقیاس التفكیر اإلیجابي -4

حسبت معامالت ارتباط بنود مقیاس التوقعات اإلیجابیة بالدرجة الكلیة،  ارتباط بنود مقیاس التوقعات اإلیجابیة :  -

  ).6وأسفرت النتائج عن ارتباط جمیع بنود االختبار بالدرجة الكلیة بصورة دالة جوھریا، كما ھو موضح في جدول (

  ثبات وصدق مقاییس البحث  -ب

 ثبات ألفا كرونباخ  -1
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تم حساب معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمقاییس البحث وھي : التنمر، حل المشكالت، اتخاذ القرار، التفكیر اإلیجابي ، على 

بعد القیام بحساب ثبات معامالت ألفا كرونباخ تبین أن المقاییس األربعة تتمتع بدرجة عالیة التوالي وجمیعھا معامالت جیدة، 

  معامالت ثبات ألفا لھذه المقاییس.) 7من الثبات ویوضح الجدول  (

  البرنامج اإلرشادي  

استند البرنامج اإلرشادي في ھذا البحث إلى نظریات اإلرشاد المعرفي السلوكي، واستند الباحث : بناء البرنامج اإلرشادي  -1

أجراھا الباحث مع األخصائیین النفسیین في بناء جلسات البرنامج واختیار العینة إلى نتائج العینة الكلیة، وعلى المقابالت التي 

  في مدارس الطلبة.

توضیح كیفیة التخلص من األفكار  -تعریف المجموعة اإلرشادیة بمفھوم التنمر.  -األھداف العامة للبرنامج اإلرشادي :  -2

وعة اإلرشادیة على بعض تعریف المجم -السلبیة التي تسبب التنمر، والعمل على استبدالھا بأفكار أخرى إیجابیة وعقالنیة. 

محاولة تطبیق ھذه المھارات المكتسبة من البرنامج  -المھارات المعرفیة مثل: التفكیر اإلیجابي، حل المشكالت، اتخاذ القرار. 

  اإلرشادي على الحیاة الیومیة.

  تتكون كل جلسة من جلسات البرنامج اإلرشادي من:مخطط الجلسات اإلرشادیة :  -3

 استراتیجیات وفنیات الجلسة.  -4أھداف الجلسة.  -3تاریخ ومیعاد الجلسة ومدتھا الزمنیة.  -2عنوان الجلسة.  -1

 الواجب المنزلي.  -7التغذیة الراجعة على كل جلسة.  -6اإلجراءات التنفیذیة للجلسة.  -5

انبثقت األسالیب المستخدمة في البرنامج اإلرشادى من األسالیب اإلرشادیة المستخدمة في جلسات البرنامج :  - 2

  النظریة المعرفیة السلوكیة 

  إجراءات الدراسة
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 بناء مقیاس التنمر والتفكیر اإلیجابي وحل المشكالت واتخاذ القرار الذي تم استخدامھ في ھذه الدراسة. -

 تناد إلى النظریة المعرفیة السلوكیة.بناء البرنامج اإلرشادي لتخفیض التنمر وتنمیة المھارات المعرفیة باالس -

 أخذ الموافقة من الجھات الرسمیة المختصة بغرض تطبیق مقاییس البحث والبرنامج اإلرشادي على عینة الدراسة. -

 إجراء القیاس القبلي على العینة الكلیة للتحقق من صدق وثبات المقاییس المستخدمة في الدراسة. -

تعدیل جلسات البرنامج اإلرشادي بناًء على و ین النفسیین بالمدارس الختیار العینة.إجراء مقابالت شخصیة مع األخصائی -

النتائج التي توصل إلیھا الباحث من خالل المقابالت الشخصیة، والنتائج التي كشفت عنھا الدراسات الوصفیة.كذلك إجراء 

والضابطة، وأخذ الموافقة من المجموعة  القیاس القبلي على عینة الدراسة، وتقسیم العینة إلى المجموعة التجریبیة

التجریبیة لالنضمام للبرنامج اإلرشادي. أیظا تطبیق البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجریبیة. وإجراء قیاس بعدى 

على المجموعتین التجریبیة والضابطة. كذلك إجراء قیاس المتابعة على المجموعة التجریبیة للتأكد من استمرار فاعلیة 

  رنامج اإلرشادي. واستخدام الطرق اإلحصائیة للكشف عن مدى فاعلیة البرنامج اإلرشادي.الب

  حدود الدراسة

أجري البحث في دولة الكویت بمدرسة محمد محمود نجم الثانویة في منطقة العاصمة التعلیمیة ، كما طبقت ھذا البحث خالل 

  .الثانویة الذكورعینة من طلبة المیالدي، على ) 2019-2018(العام الدراسي 

  األسالیب اإلحصائیة 

 Personاإلحصاء البارامتري ومنھا: المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة. معامل ارتباط بیرسون ( -أ 

Correlation Coefficient ( للدرجات الخام. معامل ألفا كرونباخ(cronbach's Alpha). معادلة تصحیح الطول

  وجتمان. التحلیل العاملي.براون،  -سبیرمان

 -اختبار "مان ویتنى".فریدمان. كروسكال. Wilcox on Testاإلحصاء الالبارامتري ومنھا: اختبار ویلولكسون  -ب 

 والس.

بع علي النحو التالي :  8وبالنظر إلى جدول (    ات الس ابیة لمتغیرات البحث في قیاس طات الحس ) وھو یعبر عن المتوس

ابطة  یة في القیاس القبلي (  1في القیاس القبلي ( المجموعة الض ) ، والمجموعة األولى للقیاس  2) والمجموعة التجریب

)، والمجموعة الثالثة للقیاس البعدي بعد 4) ، والمجموعة الثانیة للقیاس التتبعي أثناء البرنامج ( 3التتبعي أثناء البرنامج ( 

  ) . 7، المجموعة الضابطة بعد انتھاء البرنامج ( )  6) ، مجموعة قیاس المتابعة (  5البرنامج ( 

  

  

  )  8جدول (  
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  المتوسطات الحسابیة " م " لمتغیرات البحث في مجموعات التطبیق السبعة

  

  : یما یلي عرض لنتائج فروض البحثوف

ائج الفرض األول : -أوًال  ار    نت الختب

اء  تخدام اإلحص حة الفرض تم اس ص

الالبارامتري ، وحیث إن المقارنة تتم مع 

تخدام  قد تم اس تقلتین ف مجموعتین مس

تائج كما ھو  مان وتني وكانت الن بار  اخت

وبالنظر إلى جدول  ) .9مبین في جدول (

ة  9(  ث غیر دال اییس البح د أن مق ) نج

ابطة  یا بین المجموعتین الض ائ إحص

اس القبلي . وال ة في القی د تجریبی ك ق ذل ب

فري ورفض الفرض البدیل ، وأن أي تغیر في الدرجات فیما بعد  تحقق الفرض األول كلیا، وھذا یعني قبول الفرض الص

  یفسر في دور وفاعلیة البرنامج اإلرشادي أي تُعزى إلى البرنامج اإلرشادي .

  

   م
 المتغیرات

  الضابطة
 بعد البرنامج

7 

  المتابعة
  بعد البرنامج

6  
 

  التجریبیة
  بعد البرنامج

 5 

  التجریبیة
 أثناء البرنامج

4 

التجریبیة 
 أثناء البرنامج

 3 

قبل التجریبیة 
 البرنامج

 2 

قبل الضابطة 
  البرنامج

 1 

 209.875 209.875 179.000 164.875 118.00 103.00 209.625 الدرجة الكلیة للتنمر 1
 18.000 18.000 25.625 33.000 40.875 45.625 18.750 اتخاذ القرار 2
 31.500 31.500 27.000 25.000 18.750 14.500 31.000 الدرجة الكلیة  المشكلة 3
 59.750 59.750 81.750 107.62 118.875 146.375 59.375 الدرجة الكلیة للتفكیر اإلیجابي 4
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الختبار صحة الفرض الثاني أجرى الباحث أربعة قیاسات متعددة قبل البرنامج وبعده وأثناءه نتائج الفرض الثاني :  -ثانیًا 

) ، وذلك للتأكد من وجود فروق بین القیاسات حیث یُعزى ھذا إلي البرنامج اإلرشادي ،  10كما ھو مبین في جدول ( 

لنتائج عن وجود فروق دالة إحصائیا بین ، وأسفرت ا والس " –" كروسكال وللقیام بھذه الخطوة تم استخدام اختبار 

)، وھذا یعني ضرورة إجراء تحلیل آخر بین القیاس األول " القبلي " للمجموعة التجریبیة 10القیاسات األربعة جدول (

األولى ،  والقیاس الرابع للمجموعة 

التجریبیة الرابعة " البعدي " وھي 

  ).  8) في جدول ( 5المجموعة  (

النظر       دول ( وب ك  إلى ج ذل ك

ددة 10 ات المتع اس د أن القی ) نج

ائیا بین  لمقاییس البحث دالة إحص

المجموعات األربع التجریبیة تُعزى 

د تحقق  ك ق ذل امج .وب إلى البرن

  الفرض الثاني كلیا.

  

  

  

  

  نتائج الفرض الثالث -ثالثًا 

ائیة       ھ " توجد فروق ذات داللة إحص ین القبلي والبعدي للمجموعة الختبار الفرض الثالث ونص بین درجات القیاس

ادي"  ون التجریبیة في متغیرات البحث تُعزى إلى البرنامج اإلرش تخدام اختبار ولككس وألنھما مجموعتان مرتبطتان تم اس

  ) حیث نالحظ ما یلي :11للمجموعات المرتبطة وكانت النتائج كما ھو مبین في جدول (
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القبلي والبعدي  أن جمیع الفروق بین القیاسین

كانت دالة إحصائیا في المجموعة التجریبیة 

) في مقاییس  0.01عند مستوى داللة ( 

البحث ، وبالنظر إلى قیمة المتوسطات 

)  8الحسابیة لھذه المتغیرات في جدول ( 

نجد أن الفروق الجوھریة كانت لمتوسطات 

القیاس البعدي األقل من متوسطات القیاس 

 نت األعلى.القبلي والتي كا

  

  

  مناقشة النتائج

لخفض التنمروتنمیة بعض المھارات المعرفیة لدى عینة من  سلوكي لقد ھدف ھذا البحث إلى بناء برنامج إرشادي معرفي

طلبة الثانویة، وتقصى فاعلیة ھذا البرنامج على الطلبة الذین حصلوا على درجات مرتفعة في مقیاس التنمر ودرجات منخفضة 

مھارات المعرفیة (حل المشكالت، اتخاذ القرار، التفكیر اإلیجابي) ألغراض ھذه الدراسة. ویتضح من تحلیل في مقاییس ال

نتائج البحث فاعلیة البرنامج اإلرشادى في تحقیق أھداف الدراسة، وذلك لدى أفراد المجموعة التجریبیة، الذین حضروا 

بطة والذین لم یتلقوا أي نوع من أنواع المعالجة، وذلك على كل من جلسات البرنامج اإلرشادى مقارنة بأفراد المجموعة الضا

في أن ھناك ولقد اتفقت نتائج ھذا البحث مع نتائج جمیع الدراسات السابقة القیاسین القبلي والبعدي على المقاییس األربعة. 

ویفسر الباحث ھذه النتائج في فاعلیة وتأثیر للبرنامج المعرفي السلوكي في خفض التنمر وتنمیة بعض المھارات المعرفیة. 

ضوء األثر اإلیجابي الذي تحدثھ التدخالت والمعالجة اإلرشادیة المنظمة في مساعدة أعضاء المجموعة اإلرشادیة في فھم 

ومایمتلكونھ من مھارات، والفھم الواعي للبیئة التي یعیشون فیھا والمشكالت التي تواجھھم، ذواتھم وإدراكھم لقدراتھم 

واستغالل ما لدیھم من إمكانیات ذاتیة وبیئیة وتوظیفھا لتحقیق التوافق الشخصي واالجتماعي والتفاعل اإلیجابي وتحقیق 

رغوب فیھا، واستبدالھا بممارسات ناضجة قائمة األھداف والوصول ألفضل مستوى ممكن من الحد من السلوكیات غیر الم

على التسامح واالتزان والتفاعل اإلیجابي مع اآلخرین واألحداث والمواقف. حیث ساھم البرنامج في تنمیة قدرات األعضاء 

خرى إیجابیة، على التحكم والسیطرة على المواقف التي كانت تسبب لھم التوتر والغضب واالندفاع، واستبدال األفكار السلبیة بأ

  كما ازدادت ثقتھم وقدرتھم على حل مشكالتھم بشكل أكثر عقالنیة، واتخاذ القرارات المترویة وتقدیر عواقب األمور.

وتبني لغة الحوار والمناقشة المھذبة واالستماع الواعي وإحاللھا محل السلوك التنمري . إضافة إلى ما تحقق من فرص  

ذات وبآخرین وبالموضوعات وما تم اكتسابھ من أفكار ومعارف ومھارات إیجابیة نحو الذات متعددة للتنفیس واالستبصار بال

ونحو اآلخرین ونحو الحیاة. كما یعزو الباحث ھذه النتائج إلى نجاح البرنامج اإلرشادي المستخدم في نقل الخبرات والمھارات 

  معھا في الموقف اإلرشادي إلى مواقف الحیاة.والصور العقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة التي عاشوھا وتعایشوا 
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كذلك یرجع الباحث استمراریة فعالیة البرنامج اإلرشادي وأثره اإلیجابي على أفراد المجموعة التجریبیة إلى نجاحھ في 

ماعیة من خالل تنمیة الطاقات والقدرات واألفكار اإلیجابیة الكامنة، واستثمارھا للعمل بفعالیة لتحقیق الكفاءة الشخصیة واالجت

ما تضمنتھ الجلسات اإلرشادیة من محتوى وأسالیب وفنیات ساھمت في تحقیق أھداف البرنامج اإلرشادي، فلقد ساھم البرنامج 

في امتالك أعضاء المجموعة اإلرشادیة أدوات وآلیات التعدیل والتغییر بأنفسھم، وھذا االمتالك كما یرى الباحث ھو القوة 

على المواقف واألحداث والمشكالت، وھو بمثابة الحصانة النفسیة التي تقف أمام كل ما یھدد الشخصیة الذاتیة التي تسیطر 

  ویھدد تماسكھا وفعالیتھا. 

  

  المراجع 

  المراجع العربیة

). فاعلیة برنامج إرشادي لتقدیرالذات في خفض سلوك التنمر لدى األطفال ذوي اضطراب 2011أبوالدیار، مسعد نجاح ( -

 .65-1)،8(6المصحوب بفرط النشاط.  حولیات مركز  البحوث والدراسات النفسیة ، االنتباه

عد نجاح ( - لوك التنمري لدى عینة من 2015أبوالدیار، مس ادي في تنمیة الذكاء الروحي وخفض الس ). فاعلیة برنامج إرش

 .78-49)،1( 43أطفال المرحلة االبتدائیة. مجلة العلوم االجتماعیة،

لوك التنمر 2018العاطي عبد الكریم محمد (أحمد، عبد  - یة واالجتماعیة في س بي لبعض المتغیرات النفس ھام النس ). اإلس

 315-275)، 26(97لدى طالب المرحلة الثانویة بمنطقة القصیم. مجلة دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس،

امیة لطفي ( - اري، س تراتیجیاتھ وتط“). التفكیر اإلیجابي 2012األنص ات اس لدراس ریة ل تھ". المجلة المص بیقا

 .22-5)، 74(22النفسیة،

وء بعض المتغیرات". 2006بركات، زیاد أمین ( - ة میدانیة في ض لبي لدى طلبة الجامعة "دراس ). التفكیر اإلیجابي والس

 .138-85)، 3(4مجلة دراسات عربیة في علم النفس ، 

ین دافعیة اإلنجاز لدى طالبات المالحظة ). فاعلیة بر2011البریدي، فاطمة بنت أحمد بن عامر ( - اد جمعي لتحس نامج إرش

 .األكادیمیة في جامعة نزوى. رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة نزوى كلیة العلوم واآلداب، عمان

ادس 2012البكر، رشید النوري ( - ف الس كالت في تنمیة القدرات اإلبداعیة لدى تالمیذ طالب الص لوب حل المش ). أثر أس

 .84 -59)، 23(2015بتدائي. مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، اال

ان علي ( - ن، رمض اوي،أحمد فكري، وحس ي وعالقتھ بدافعیة اإلنجاز لدى تالمیذ المرحلة 2015بھنس ). التنمر المدرس

 .40-1)، 17(1اإلعدادیة. مجلة كلیة التربیة، 

 (استراتیجیات مستقبلیة لأللفیة الجدیدة).  القاھرة: دار الفكر.). اتجاھات حدیثة في تعلیم التفكیر 2003حبیب، مجدي ( -

یماء إبراھیم مبروك ( - كالت لخفض أعراض ما بعد الطالق المبكر.  مجلة 2016حجازي، ش ). تنمیة مھارات حل المش

 .179-231)، 2(17البحث العلمي في اآلداب، 

الم عبد هللا ( - ن، أیمن س تنمیة القدرة على اتخاذ القرار لدى ذوي اإلعاقة الفكریة ). فعالیة برنامج تدریبي في 2016حس

 .434-388)، 17(13البسیطة. مجلة التربیة الخاصة، 
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 ن: دار الفكر.َّالتكنولوجیا. عما –التطبیق  –). اإلرشاد النفسي النظریة 2004حسین ، طھ عبد العظیم ( -

 ). غزة: المقداد للطباعة.2اصرة().علم النفس التربوي نظرة مع2001الحلو، محمد وفائي عالوي سعید( -

لیمان. ( - اب مھارة 2014الحوارنة، إیاد نایف س ین الفعالیة الذاتیة المھنیة واكتس )  فاعلیة برنامج توجیھ مھني في تحس

اتخاذ القرار المھني لدى طالب الصف العاشر. رسالة ماجستیر(غیر منشورة)، جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة باألردن 

 دراسات العلیا قسم اإلرشاد والصحة النفسیة.كلیة ال

 ). تعدیل السلوك اإلنساني. الكویت: مكتبة الفالح للنشر والتوزیع.2003الخطیب، جمال ( -

 ) .غزة: المقداد للطباعة.2). التوجیھ واإلرشاد بین النظریة والتطبیق(2000الخطیب، محمد ( -

توى ). أثر برنامج تدریبي 2014الخولي، منال علي محمد ( - ین التفكیر اإلیجابي في مھارات القرار ومس قائم على تحس

ات عربیة في التربیة وعلم النفس،  -196)، 48(2الطموح األكادیمي لدى طالبات الجامعة المتأخرات دراسیا. مجلة دراس

242. 

صف األول الثانوي. رسالة ). فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة مھارة اتخاذ القرار لدى عینة من طلبة ال2002رزق هللا، رندا ( -

 ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة دمشق كلیة التربیة، سوریا.

میة مفھوم التفكیر اإلیجابي وأثر ذلك على 2006الرقیب، توفیق زاید ( - ). درجة فھم عمداء كلیات الجامعات األردنیة الرس

 كلیة الدراسات العلیا. عملیة صنع القرار. رسالة دكتوراة (غیر منشورة)، الجامعة األردنیة بعمان

). أسس التفكیر اإلیجابي وتطبیقاتھ تجاه الذات والمجتمع في ضوء السنة النبویة. ورقة مقدمة 2008الرقیب، سعید صالح ( -

 في المؤتمر الدولي عن تنمیة المجتمع: تحدیات وآفاق، الجامعة اإلسالمیة، مالیزیا.

تراتیجیات التف2017زارع، أحمد زارع أحمد ( - یل ). اس كیر فوق المعرفي في تدریس الجغرافیا وأثرھا في تنمیة التحص

 .694-644)، 2(33والمھارات الجغرافیة والتفكیر اإلیجابي لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة. مجلة كلیة التربیة بأسیوط، 

نة من الطالب ذوي ). الذكاءات المتعددة ومھارات حل المشكالت لدى عی2012الزغبي، أمل عبد المحسن زكي إبراھیم ( -

 .200-268)، 90(23مستویات متعددة من فاعلیة الذات.مجلة كلیة التربیة (جامعة بنھا)، 

 ). علم النفس المعرفي. عمان: دار الشروق للنشر والتوزیع.2003الزغلول، رافع، والزغلول، عماد ( -

میة التوكیدیة لدى عینة من    المتزوجات ). فاعلیة برنامج إرشادي معرفي سلوكي في تن2014الزھار، إیمان فضل خالد ( -

 المعنفات في محافظة الوسطى. رسالة ماجستیر(غیر منشورة)، الجامعة اإلسالمیة بغزة كلیة التربیة.

سالم، وعلوان، عماد عبده محمد ( - سید عبد الدایم عبد ال ). البناء العاملي لظاھرة التنمر المدرسي كمفھوم 2016سكران، ال

بة ان ة تكاملي ونس ارھا ومبرراتھا لدى طالب التعلیم العام بمدینة أبھا. مجلة التربیة الخاص مركز المعلومات التربویة  -تش

 .60-1)، 16والنفسیة والبیئیة بكلیة التربیة جامعة الزقازیق. (

سات ). بعض المتغیرات النفسیة لدى ضحایا التنمر المدرسي في المرحلة االبتدائیة.  مج2010سناري، ھالة خیر ( - لة درا

 .170-137)، 2(16تربویة واجتماعیة، 

ل هللا بن عبد هللا بن حمدان ( - واط، وص ج 2008الس توى النض ین مس لوكي في تحس ادي معرفي س ). فاعلیة برنامج إرش

المھني وتنمیة مھارة اتخاذ القرار المھني لدى طالب الصف األول ثانوي بمحافظة الطائف (دراسة شبھ تجریبیة). رسالة 

 راة (غیر منشورة)، جامعة أم القرى بالسعودیة كلیة التربیة.دكتو

 ). علم النفس اإلیجابي: تعریفھ ومجاالتھ. القاھرة: دارالوفاء للطباعة والنشر والتوزیع.2011السید، أبوحالوة محمد ( -
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ستوى الطموح لدى الموظفین با2014شریفة، بن غدفة ( - سالیب التفكیر وم لمؤسسات العمومیة. ). اتخاذ القرار وعالقتھ بأ

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، الجزائر. 2رسالة دكتوراة (غیر منشورة)، جامعة سطیف

عد محمد علي. ( - ھري، س ) الذكاء الوجداني وعالقتھ باتخاذ القرار لدى عینة من موظفي القطاع العام والقطاع 2008الش

 جامعة أم القرى بالسعودیة كلیة التربیة. الخاص بمحافظة الطائف. رسالة ماجستیر(غیر منشورة)،

اة، محمد فرحان ( - ي، والقض بحین، علي موس ).سلوك التنمر عن األطفال. الریاض: مطابع جامعة نایف للعلوم 2013الص

 األمنیة.

 )). مفاھیم إداریة حدیثة. األردن: دار الثقافة للنشر والتوزیع.2003الصیرفي، محمد عبد الفتاح  -

 ). األردن: دار وائل للنشر.2). نماذج تربویة تعلیمیة معاصرة (2004ل أحمد (عبد الھادي، نبی -

عد نجاح ( - كالت 2012عبدالحمید، مس تراتیجیة التفكیر اإلیجابي لخفض بعض المش ادي قائم على اس ). برنامج إرش

 .293-247)، 1(12السلوكیة لدى أطفال المؤسسات اإلیوائیة.مجلة الطفولة والتربیة ، 

ال - حر عبدالغني (عبود، ص لوكي في خفض حدة 2000ح الدین عبد الغني، وعبود، س ادي معرفي س ). فاعلیة برنامج إرش

ي وتحدیات التنمیة المشكلة  15-13العنف لدى المراھقین. بحث نشر في المؤتمرالسنوي العاشر  مبر، اإلرشاد النفس دیس

 السكانیة، جامعة عین شمس كلیة اآلداب، القاھرة.

امیة - ات2015( عرعار، س لوكي لعالج االكتئاب لدى الراشدین. دراس )، 37( 2015الجزائر،-). اقتراح برنامج معرفي س

107-124. 

). استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة وأثرھا على مھارات حل مشكالت الفیزیاء 2004العطار، محمد عبد الرؤوف ( -

 .30 -1)، 58(41، لدى طالب الصف األول الثانوي. مجلة كلیة التربیة ببنھا

 ). اإلرشاد النفسي والتربوي. الریاض: دارالخریجي للنشر والتوزیع.2000عقل، محمود عطا ( -

كندریة: المكتب 2007عمارة ، محمد على ( - لوك العدواني لدى المراھقین. اإلس توى الس ). برامج عالجیة لخفض مس

 الجامعي الحدیث.

ید خالد ( - توى دافعیة اإلنجاز لعینة من ). فاع2007العمري، عالء الدین الس ادي لخدمة الفرد في رفع مس لیة برنامج إرش

 طلبة المرحلة الثانوي. رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة عین شمس كلیة اآلداب، القاھرة.

فارا2012الغامدي، عبد العزیز، بن عبد اللھجمعان، ( - ت دول ). عالقة الذكاء العاطفي بمھارة اتخاذ القرار لدى موظفي س

ورة)، جامعة البلقاء التطبیقیة كلیة األمیرة عالیة الجامعیة  تیر (غیر منش الة ماجس مجلس التعاون الخلیجي في األردن، رس

 للعلوم التربویة، األردن.

ي، لبنى ناطق عبد الوھاب. ( - ة. )  اتخاذ القرار وعالقتھ بكفایات الذكاء االنفعالي لدى القیادات التربویة الجامعی2011القیس

 رسالة دكتوراة (غیر منشورة)، جامعة سانت كلمنتس العالمیة/ برنامج التعلم المفتوح، العراق. 

 )).المرشد في العالج االستعراضي السلوكي. الریاض: دار الزھراء.2000المحارب، ناصر -

ابین 2017محمد، بلغالم ( - لوكي جماعي لخفض نوبات الھلع عند المص بفوبیا األماكن ). بناء برنامج عالجي معرفي س

 المفتوحة. رسالة دكتوراة (غیر منشورة)، جامعة أبي بكر بلقاید كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، الجزائر.

ساء 2016المعصوابي، ماریا حسن محمد. ( - )  فاعلیة برنامج إرشادي معرفي مقترح في تنمیة المھارات المعرفیة لدى الن

 منشورة)، الجامعة اإلسالمیة بغزة كلیة التربیة.المطلقات. رسالة ماجستیر(غیر 
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عدة أحمد ( - قة، س تراتیجیات التعلم المنظم ذاتیا في 2011المالحة، حنان عبد الفتاح، أبوش ). أثر التدریب على بعض اس

یل. مجلة كلیة التربیة  ي التحص یل لدى عینة من التالمیذ الموھوبین منخفض كالت والتحص جامعة فعالیة الذات وحل المش

 331-264)، 87(22بنھا، 

 ). التفكیر عند األطفال. األردن: دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع.2004غانم، محمود محمد ( -

ابات بمرض 2014قزق، أمل. ( - ي لدى أطفال األمھات المص ین التوافق النفس اد جمعي في تحس )  فاعلیة برنامج إرش

 ة الھاشمیة كلیة العلوم التربویة، األردن.مزمن. رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، الجامع

 ). تعلیم التفكیر للمرحلة األساسیة. األردن: دارالفكر.2001قطامي، نایفة ( -

 ) العالج النفسي قدیماً وحدیثا. األردن: دارالفارس للنشر والتوزیع.1994كمال، علي. ( -

 ات. القاھرة:  دار الرشاد.أسس وتطبیق -)  العالج المعرفي السلوكي2000محمد، عادل عبد هللا. ( -

یل 2014محمد، عال عبد الرحمن علي ( - ). برنامج تدریبي مقترح لتنمیة التفكیر اإلیجابي وأثره علي جودة الحیاة والتحص

ة تجریبیة.  مجلة جامعة الجوف للعلوم  م ریاض األطفال جامعة الجوف: دراس ي لدى الطالبات المعلمات بقس الدراس

 .93-71)، 1(1االجتماعیة، 

یة لدى 2015محمد،ھدى جمال ( - غوط النفس ادي في تنمیة التفكیر اإلیجابي وأثره على تخفیض الض ) . فاعلیة برنامج إرش

مس)،  )، 16(4أمھات األطفال المعاقین عقلیا (القابلین للتعلم). مجلة البحث العلمي في اآلداب (كلیة بنات جامعة عین ش

596-569. 

لذاتیة  ).2018محمد، والء أحمد غریب ( - یة ا تراتیجیة األركان األربعة في تنمیة مھارة اتخاذ القرار والفعال فعالیة اس

 .150-111)، 198(2018لطالب الصف الثالث الثانوي في مادة الفلسفة. مجلة القراءة المعرفة، 

بیة الطفل. في تحسین مھارة حل المشكالت لدى طالبات قسم تر Cort). أثر برنامج كورت 2012مصطفى، دعاء محمد ( -

 .516-479)، 1(28مجلة كلیة التربیة بأسیوط، 

ام محمد. ( - د،حس الة 2013منش یة لدى المعلمین. رس غوط النفس الیب التعامل مع الض )  التفكیر اإلیجابي  وعالقتھ بأس

 ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة كربالء كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة، العراق.

ور، جعفر محمد ( - نة األولى في جامعة ). 2017منص توى الطموح وعالقتھ باتخاذ القرار لدى عینة من طلبة الس مس

 .135-163)، 7(39دمشق.مجلة جامعة البعث، 

 ). وظائف اإلدارة،دمشق: منشورات جامعة دمشق.2000منصور، كاسر، وعواد، یونس ( -

الم، البحیري، مح - یرین ممدوح عبد الس ). فاعلیة برنامج 2016مد رزق (ھدیة، فؤادة محمد علي، وعبد اللطیف، ش

 .118-111)، 73(19إرشادي لتخفیف التنمر لدى عینة من المراھقین الصم. دراسات الطفولة، 
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  مستخلص

ھدف البحث الى التعرف على الفروق في مستویات الطالب ذوي تشتت االنتباه والنشاط الزائد والذي یعزى لمتغیر النوع من 

التعرف على الفروق في مستویات الطالب ذوي تشتت االنتباه والنشاط الزائد والذي یعزى لمتغیر  ووجھة نظر المعلمین 

العمر من وجھة نظر المعلمین , واستخدمت الباحثة  المنھج الوصفي , وتمثل مجتمع البحث بالمعلمین والمعلمات المتواجدین 

) معلم ومعلمة , ولتحلیل نتائج البحث 104عینة البحث (في المدارس التي تتبع إدارة التعلیم في منطقة الریاض وبلغت 

باستخدام بعض المعادالت االحصائیة المتمثلة في اختبار ( ت) لمجتمع واحد ولعینتین مستقلتین ، معامل احصائیاً تم استخدام 

)  معامل ألفا SPSSارتباط بیرسون ومعامل ارتباط اسبیرمان ( الرتب) التابعة للحزمة االحصائیة للعلوم االجتماعیة (

  كرونباخ وقد توصل البحث بعد التحصیل الي النتائج االتیة:

أن ھناك فروق ذات داللة احصائیة في تشتت االنتباه والنشاط الزائد لدى وكانت أبرز النتائج التي توصلت الیھا الباحثة ھي : 

في تشتت االنتباه والنشاط الزائد لدى افراد العینة توجد فروق ذات داللة احصائیة , وال افراد العینة ترجع الى متغیر العمر

ضرورة تدریب معلمي التربیة الخاصة ومعلمي مدارس التعلیم . وفي ضوء ھذه النتائج أوصت الباحثة إلى ترجع الى النوع 

إعداد العام على كیفیة تحدید أو التعرف على أعراض اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد لدى الطالب والعمل على 

دورات تدریبیة للمعلمین حول استراتیجیات تدریب العملیات العقلیة عند األطفال وتحسینھا وحث وزارة التربیة والتعلیم 

بتزوید الفصول الدراسیة بوسائل محسوسة، سمعیة بصریة ملموسة، لتحسین العملیة التعلیمیة والعمل على إعداد دورات 

لكیفیة تطبیق أسالیب تعدیل السلوك مع الطالب، والحث على تفعیلھا والعمل على إعداد  تدریبیة لمعلمي مدارس التعلیم العام

تشتت في االنتباه والنشاط الزائد بكیفیة التفاعل مع مشكالت أبنائھم التعلیمیة لدیھم  دورات تدریبیة ألسر األطفال الذین 

یب  العملیات العقلیة وتحسین فرص نجاح األطفال الذین والسلوكیة وتوفیر برامج كمبیوتر عربیة وأجھزة حدیثة تعین في تدر

في غرف المصادر في كافة المدارس وحث وزارة التربیة والتعلیم على إدراج تسھیالت في أنظمة التعلیم  ADHDلدیھم 

ات التعلم إجراء المزید من البحوث التطبیقیة المتعلقة بصعوبو  ADHDمرتبطة بأسالیب تعلیم وتقییم الطالب الذین لدیھم 

  . ADHDالنمائیة واألكادیمیة للطالب الذین لدیھم 

  الطالب ذوي الصعوبات_ _ والنشاط الزائد  تشتت االنتباه_ صعوبات التعلم الكلمات االفتتاحیة :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              160  

ISSN: 2706-6495 

Abstract 

The study aimed to identify the differences in the levels of students with attention and 

hyperactivity, which is attributed to the gender variable from the point of view of the teacher 

and the study aims to identify the differences in levels of students with attention deficit and 

activity, which is attributed to the variable age from the point of view of the teacher. The study 

population is represented by the teachers and teachers in the schools that follow the Department 

of Education in Riyadh region. The sample of the study was 104 persons. 

 To analyze the results of the study, a test was used .The most prominent results of the researcher 

are: that there are differences of statistical significance in the dispersion of attention and activity 

in the sample is due to the variable age, and there are no differences of statistical significance 

in the dispersion of attention and excessive activity in the sample due to sex. 

In light of these results, the researcher recommended that special education teachers and 

teachers of general education schools should be trained on how to identify or identify the 

symptoms of attention deficit disorder and hyperactivity in students and to prepare training 

courses for teachers on strategies for training and improvement of mental processes in children 

and urging the Ministry of Education to provide classes In order to improve the educational 

process and work on the preparation of training courses for teachers of public education schools 

to implement the methods of behavioral modification with students, and to stimulate their 

activation and the preparation of training courses for Children with ADHD have to learn how 

to interact with their children's educational and behavioral problems, provide Arabic computer 

programs and modern equipment to train mental processes and improve the chances of success 

of children with ADHD in resource rooms in all schools and urge the Ministry of Education to 

include facilities in education systems related to student learning and assessment methods Who 

have ADHD and carry out more applied research on developmental and academic learning 

difficulties for students who have ADHD. 

Keywords: Learning difficulties - distraction - hyperactivity - students with difficulties 
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  : المقدمة

ینتفي یعد االنتباه من اھم العملیات العقلیة التي تلعب دورا مھما في النمو المعرفي لدى الفرد , حیث یستطیع من خاللھ ان 

بالنشاط  المصحوبة. وان كانت اضطرابات االنتباه  المنبھات الحسیة المختلفة التي تساعده على اكتساب المھارات والمعارف

الحركي المفرط تمثل مشكلة بالنسبة لألطفال العادیین وللمحیطین بھم فلنا حینئذ أن نتصور حجم معاناة االطفال ذوي صعوبات 

وترى الباحثة انھ من المھم التعرف على سلوكیات ذوي صعوبات التعلم المصحوبة بالنشاط الزائد . التعلم ومن یقوم بتدریسھم

 او تشتت االنتباه لتغییر طرق التدریس او تعدیلھا حسب ما یتناسب مع الطالب ومشكالتھ.

  : مشكلة البحث
ال ذوي صعوبات تعزى لمتغیر النوع من ھل توجد فروق ذات داللة احصائیة في تشتت االنتباه والنشاط الزائد لدى األطف . 1

 وجھة نظر المعلم  ؟

ھل توجد فروق ذات داللة احصائیة في تشتت االنتباه والنشاط الزائد لدى األطفال ذوي صعوبات تعزى لمتغیر العمر من  . 2

  وجھة نظر المعلم  ؟

  أھمیة البحث:

ذوي تشتت االنتباه وفرط الحركة في البحث والذي یؤثر االھمیة النظریة لھذا البحث بمستوى الصعوبة التي یواجھھا تتلخص 

  تبعاً في مستوى تحصیلھم ومدى عالقة تلك الصعوبة في متغیري جنس الطالب وعمره.

ذوي تشتت االنتباه والنشاط تخدم المجال فیھ معلمي فتكمن فیما تتوصل الیھ نتائج ھذا البحث والتي  اما االھمیة التطبیقیة 

  الباحثین والعاملین في مجال الصعوبات لتطویره وتنمیتھ.الزائد وكذلك 

  أھداف البحث:
یھدف البحث الى التعرف على الفروق في مستویات الطالب ذوي تشتت االنتباه والنشاط الزائد والتي یعزى لمتغیر النوع من  . 1

 وجھة نظر المعلم 

نتباه والنشاط الزائد والتي یعزى لمتغیر العمر یھدف البحث الى التعرف على الفروق في مستویات الطالب ذوي تشتت اال . 2

 من وجھة نظر المعلم 

  :فروض البحث 
توجد فروق ذات داللة احصائیة بدرجات الطالب الذي یعانون من تشتت االنتباه والنشاط الزائد لمتغیر النوع من وجھة نظر  . 1

 المعلم . 

توجد فروق ذات داللة احصائیة بدرجات الطالب الذي یعانون من تشتت االنتباه والنشاط الزائد لمتغیر العمر من وجھة نظر  . 2

 المعلم.  

  حدود البحث:

 25معلم ومعلمة تتراوح اعمارھم من  104حدود بشریة : مجموعة عشوائیة من معلمي ومعلمات صعوبات التعلم عددھم 

  معلمة. 84م معل 20سنة  50سنة الى 

      مصطلحات البحث:

          .الدرجات الكمیة التي یتحصل علیھا الباحث من المقیاس التعریف اإلجرائي :
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   ( The Learning Disabilities ) صعوبات التعلم:

كتابة، بحیث ھي: "اضطراب في جانـب أو أكثر من العملیات النفسیة األساسیة الالزمة لفھم اللغة أو استخدامھا شفھیة أو 

یتجلى ھذا االضطراب في نقص القدرة على اإلصغاء أو التفكیر أو الكالم أو القـراءة، أو الكتابة أو التھجئة أو إجراء العملیات 

الریاضیة، وتنطوي أوجھ االضطراب المذكورة أعاله على حاالت، مثل: قصور اإلدراك الحسي وإصابة الدماغ وقصور 

ر القراءة، وعدم القدرة على تطویر مھارات التعبیر بالكالم، وال یشمل ھذا المصطلح األطفال بسیط في وظائف الدماغ وعس

الذین یعانون من مشكالت التعلم ترجع في أصلھا إلـى اإلعاقـات البصـریة أو السمعیة أو الحركیة أو االضطرابات االنفعالیة 

  .) 2009ة "(الوقفي,أو الظروف البیئیة أو الثقافیة أو االقتصادیة غیر المواتی

   :تعـریف النشاط الزائد

النشاط الزائد اضطراب مثیر للجدل على أكثر من صعید , فثمة فروق كبیرة وتباین ملحوظ في تعریفھ وفي تحدید أسبابھ 
وبالتالي في اختیار طرق معالجتھ . واستخدم مصطلح النشاط الزائد لإلشارة إلى حالة عامة تتصف بالحركات الجسمیة 

مفرطة . ولكن المشكلة لیست مقتصرة على الجانب الحركي فقط . وأن األطفال الذین یتم تشخیصھم على أنھم یعانون من ال
النشاط الزائد لیسوا فئة متجانسة بل ھم مجموعة غیر متجانسة وإن كانت تظھر جملة من المظاھر السلوكیة العامة المشتركة 

% , وأن 15-5بة انتشار النشاط الزائد لدى األطفال في سن المدرسة تقدر بحوالي . ھذا وتشیر الدراسات المسحیة إلى أن نس
) إناث . إال أن النشاط الزائد في الطفولة غالبا ما یقود إلى 1)ذكور إلى (4أكثرھا شیوعا لدى الذكور منھ لدى اإلناث بنسبة (

  ) .1421مشكالت أكادیمیة واجتماعیة طویلة األمد . (الخطیب , 

  Hyperactivity :الزائد النشاط

إن تشتت االنتباه ھو عدم القدرة على االنتباه بشكل مستمر، أو عدم القدرة على التركیز على مثیر معین موجود في البیئة عند 

عزل المثیرات األخرى ، حیث یشعر الطفل بأنھ یصارع لالحتفاظ بانتباھھ وتركیزه مع عدم قدرتھ على ذلك ، وبالتالي یتجنب 

مة تتطلب االنتباه ، ویعتبر تشتت االنتباه من أھم المعوقات لتفاعل الطفل مع البیئة المحیطة ، مما یؤثر على حیاتھ أي مھ

  .العلمیة والمدرسیة واالجتماعیة

وینتشر بین أطفال المرحلة االبتدائیة  ویعد النشاط الزائد من أھم المشكالت السلوكیة التي تنتشر بین األطفال في المدرسة

المرحلة ھم األكثر معاناة لھذه الظاھرة ، ویعرف النشاط الزائد بأنھ حركات جسمیة  وان أطفال الصفوف األولى من ھذه, 

تفوق الحد الطبیعي أو المقبول ویمكن معرفة ذلك من خالل رقابة الطفل ومقارنة درجة نشاطھ اإلرادي وغیر اإلرادي عما 

وكذلك بالمقارنة مع سلوك الطفل النشط الذي تتسم فعالیاتھا بأنھا ھادفة  ھي لدى مجموعة أطفال آخرین من الجنس نفسھ

ومنتجة ، فھو لیس مجرد زیادة في مستوى النشاط الحركي ولكنھ زیادة ملحوظة جداً بحیث أن الطفل ال یستطیع أن یجلس 

كور بمعدل ثالثة أضعاف عنھ بھدوء إال بصعوبة شدیدة جًدا. حیث یعتبر ھو اضطراب شائع وتزید نسبة انتشاره لدى الذ

  لدى اإلناث.

إن صعوبات التعلم تنتشر بین تالمیذ المدارس بنسبة تدعو إلى االھتمام بھؤالء التالمیذ , علماً بأن نسبة انتشار أي إعاقة یجب 

  ، تكون ھي الدافع وراء االھتمام أن ال

فراد الذین تؤثر تلك اإلعاقة على حیاتھم وأحقیتھم في بل یجب أن ینطلق االھتمام بأي إعاقة من اإلحساس بالواجب نحو األ 

التعلیم وغیره من الخدمات التي تتوفر عادة لبقیة أفراد المجتمع وكذلك التي تعتبر ضروریة لتمكینھم من الحیاة الطیبة . حیث 

  ،لینیكیةالعلمیة والتربویة والك تُـعد صعوبات التعلم أكثر اإلعاقات إثارة للجدل والنزاع بین األوساط
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وھي في نفس الوقت أكثر اإلعاقات انتشاراً بین األطفال سواء في المرحلة النمائیة من طفولتھم المبكرة أو خالل السنوات  

  ) .2013التي یقضونھا في المدرسة . (الدیماطي , 

  قصور االنتباه : 

بسبب تشتت انتباھھ وضعف المثابرة على أداء وتعني عدم قدرة الفرد ذي صعوبات التعلم على متابعة المعلم أثناء الشرح 

  ).2014النشاط المكلف بھ . (أبو الفتوح , 

  النشاط الزائد : 

وھو عدم قدرة الفرد ذي صعوبات التعلم على الجلوس في مكان واحد لفترة طویلة , حیث یتمیز بكثرة التجول والتنقل في  

  ).2014الغرفة . (أبو الفتوح , 

  الدرجات الكمیة التي یحصل علیھا المفحوص من مقیاس تشتت االنتباه والنشاط الزائد  التعریف االجرائي:  

  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

  مفھوم صعوبات التعلم :

 12(تعد مشكلة صعوبات التعلم من المشاكل األساسیة التي تواجھھا كثیر من المجتمعات المتقدمة حیث تصل نسبتھا ما بین  

تعریفا لصعوبات التعلم  Batemanم) قدمت 1956وفي عام ( )1997) بالمائة بین افراد المجتمع . (جمال الخطیب, 15إلى 

یجعل من ضعف التحصیل االكادیمي مكونا اساسیا لصعوبات التعلم , وبھ تكون قد أضافت بعدا جدیدا لصعوبات التعلم یتمثل 

ان االطفال ذوي صعوبات التعلم ھم أولئك االطفال الذین یظھرون تباعدا داال ”لى في محك التباعد . وینص ھذا التعریف ع

من الناحیة التربویة بین القدرة العقلیة ومستوى االداء الفعلي المرتبط باالضطرابات االساسیة في عملیة التعلم , والتي تكون 

ت ناتجھ عن تخلف عقلي او حرمان ثقافي او مصاحبة او غیر مصاحبة لخلل وظیفي في الجھاز العصبي المركزي , ولیس

  )2007اعاقة حسیة او اضطرابات انفعالیة . (ثناء ,

أن صعوبات التعلم ھي عبارة عن " مجموعة من االضطرابات عند الفرد ولیس اضطراباً واحداً وتظھر ھذه االضطرابات 

الكالم أو في الكتابة أو العملیات الحسابیة ". (بركات على شكل قصور في التفكیر أو استخدام اللغة , وعسر القراءة أو حبس 

 ,2016.(  

  . Causes of Learning Disabilitiesأسباب صعوبات التعلم 

یؤكد اخصائیو الصحة النفسیة بأنھ ما دام ال أحد یعرف السبب الرئیسي لصعوبات التعلم فإن محاولة اآلباء البحث المتواصل 

 شیئا غیر ُمجد لھم.. ولكن ھناك احتماالت عدیدة لنشوء ھذا االضطراب .  لمعرفة االسباب المحتملة یكون

ا تزال أسباب صعوبات التعلم غامضة , لكل حالة من حاالت صعوبات التعلم سبب مختلف عن الحاالت األخرى , إال أن 

لبسیط , وأن ھذه اإلصابة الدراسات أجمعت على ارتباط صعوبات التعلم بإصابة المخ البسیطة أو الخلل الوظیفي المخي ا

  ترتبط بواحدة أو أكثر من العوامل األربعة اآلتیة : 

: إن أكثر األسباب المؤدیة إلى صعوبات التعلم یعود إلى إصابة المخ والتلف الدماغي الذي یؤثر  إصابة المخ المكتسبة-1

على بعض جوانب النمو العقلي , فالتلف الدماغي الشدید یؤدي إلى حالة من اإلعاقة العقلیة , ولھذا یمكن القول بأن الفشل 

تكون سبباً واحداً من أسباب الصعوبات التعلیمیة التي یعاني منھا  الدراسي قد یعزى إلى إصابة الدماغ , وأن ھذه اإلصابة قد

  بعض األطفال والتي تؤثر بشكل مباشر على الفھم واالستیعاب واإلدراك بشكل متكامل .  
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العوامل الوراثیة أو الجینیة : أكدت بعض البحوث والدراسات أن بعض حاالت صعوبات التعلم یمكن أن تعزى إلى أسباب -2

ة , ولقد أشار علماء الوراثة إلى أن الوراثة تتحكم في لون العینین والشعر والجلد والطول لون البشرة وغیرھا من وراثی

الخصائص الفسیولوجیة , ولقد أثبتوا أن بعض األمراض تنتقل بالوراثة كالضعف العقلي والذي یؤدي بدوره إلى وجود 

  صعوبات في التعلم لدى األطفال.

إن األطفال ذوي صعوبات التعلم ال یعانون كثیراً من مشكالت معروفة في النواحي العصبیة  ائیة الحیویة :العوامل الكیمی-3

ً داخل  أو خلل جیني أو حرمان بیئي , حیث تشیر الدراسات إلى أن الجسم اإلنساني یفزر مواد كیمیائیة لكي یحدث توازنا

ذلك بإفرازات الغدد الصماء التي تصب في الدم مباشرة , وكذلك فإن أي  الجسم , وھذا ما یطلق علیھ بالكیمیاء الحیویة ممثالً 

ً أن بعض األطباء والباحثین  2002ویرى (راشد ,  إفرازات زائدة في الغدة الدرقیة یؤدي إلى التخلف الدراسي . ) أیضا

  إلى صعوبات التعلم . یؤكدون أن اختالل التوازن الكیمیائي في جسم الطفل یعتبر من األسباب الرئیسیة المؤدیة 

: یشیر بعض الباحثین والمختصین من خالل الدراسات التي أجریت للتعرف على تأثیر المثیرات  الحرمان البیئي والتغذیة-4

البیئیة غیر المالئمة وعلى سوء التغذیة في المراحل العمریة المبكرة , أن سوء التغذیة أو ضعف اإلحساس المبكر والمثیرات 

  ر على الطفل مما یؤدي بھ إلى حالة یصعب علیھ أن یتعلم معھا بطریقة مناسبة . النفسیة تؤث

وتشیر بعض الدراسات إلى أن األطفال الذین یعانون من سوء تغذیة شدیدة في سن مبكرة من حیاتھم یعانون من إعاقات في 

 ).2016المتوفرة لغیرھم . (بركات ,  تعلم بعض المھارات األكادیمیة وغیر قادرین على االستفادة من الخبرات المعرفیة

   :أسالیب تدریس الطلبة ذوي صعوبات التعلم

تمت االشارة في بدایة الفصل الى أن طلبة ذوي صعوبات التعلم یختلفون للغایة في ما بینھم من حیث نقاط القوة والضعف, 

كن الدراسات العلمیة التي نفذت في العقود األربعة والخبرات الفردیة, وأنماط التعلم. ولذلك فلیس ھناك أسلوب واحد لتعلیمھم. ل

الماضیة بینت أن أكثر االسالیب فعالیة في تعلیم الطلبة ذوي صعوبات التعلم ھي األسالیب المعرفیة وما وراء المعرفیة , 

ایات التاریخیة األولى ویناقش ھذاء الجزء من الفصل ھذه األسالیب. وقبل الولوج في ھذه المناقشة, نود التنویھ الى أنھ منذ بد

لوصف البرامج واألسالیب العالجیة لھذه الصعوبات ھو مصطلح  لمجال صعوبات التعلم كان المصطلح الذي تم استخدامھ

 العالجي–الذي تم استخدامھ لوصف البرامج واألسالیب العالجیة لھذه الصعوبات ھو مصطلح النموذج التشخیصي 

(Diagnostic-prescriptive modei)قد استند ھذه النموذج الة النموذج الطبي. ویبدأ الجزء التشخیصي بدراسة الحالة و

 (الخطیب) وتطبیق االختبارات . وبناء على نتائج التقییم یتم تصمیم البرامج العالجیة.

كلما  الطفل وجھ شعور الطفل بالحب والحنان, شعوره باألھمیة, االبتسامة في انھ من اسالیب التعامل مع الظاھرة  ترى الباحثة

بأعمال بسیطة ینجح في ادائھا , ثم تشجیعھ على األداء الناجح فوراً بمكافأتھ بشيء  تكلیف الطفل التزم الھدوء ولو لدقائق,

  بزیادة المكافأة اذا تكرر األداء المطلوب. الطفل  یحبھ, وعد

   : الزائد بالنشاط المصحوب االنتباه قصور تعریف اضطراب

 إما تظھر رئیسیة أعراض یتضمن ثالثة الزائد بالنشاط المصحوب االنتباه قصور اضطراب ) أن  2008(   سلیمان ویذكر

 ھیمنة إلى ویشیر المشترك ھي النمط األشكال وھذه منفرد، بشكل تظھر أو جزئیا، تالزما أو كلیا، تالزما متالزم بشكل

 أكبر بشكل االنتباه قصور أو فیھ ضعف یسود الذي والنمط واالندفاعیة، الزائد والنشاط االنتباه قصور أي معا الثالثة األنماط

  .الزائد النشاط فیھ یسود الذي والنمط  واالندفاعیة، الزائد النشاط من كل من
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  :أسباب تشتت االنتباه

غیر المناسب، منھا: یرجع تشتت االنتباه إلى مجموعتین من األسباب؛ األولى: مرتبطة بالعوامل ذات العالقة بالمناخ الصفي 

طبیعة المادة التعلیمیة، أو أسلوب التدریس، أو الوسائل التعلیمیة غیر المناسبة، أو كثرة المشتتات داخل الصف وخارجھ. كما 

أن ارتفاع مستوى القلق والتوتر داخل الصف یضعف قدرة األطفال على التركیز ویعطل أداءھم التحصیلي. أما فیما یتعلق 

 :انیة فھي مرتبطة بالطفل نفسھ ونذكر منھابالمجموعة الث

 .عوامل عضویة تتعلق بعدم اكتمال النضج العصبي، أو صعوبات في اإلدراك تجعل من الصعب علیھ تمییز الشكل من الخلفیة . 1

عوامل نفسیة مثل: القلق، وعدم الشعور باألمن، بحیث یظھر القلق كعامل مشتت یضعف القدرة على التركیز في موضوع  . 2

 .بمناس

التوجھ الخارجي، ویظھر في الحاالت التي یقوم بھا الطفل بجزء من العمل ثم یتوقف حتى یحصل على توجیھات أو تعلیمات  . 3

 .خارجیة أخرى

 )1982أحالم الیقظة أو السرحان بحیث ال یستطیع التركیز على ما یدور في غرفة الصف (حمدان،  . 4

  النظریات المفسرة:

كتفسیرات لصعوبات التعلم، حیث ” الخلل الوظیفي البسیط أو إصابة المخ” ھذه النظریة  تتضمن : النظریة النیورولوجیة

إذا یمكن أن تؤدي ” یرى أصحاب ھذه النظریة إن إصابة المخ، أو خلل المخ البسیط من األسباب الرئیسیة لصعوبات التعلم 

طفولة المبكرة وصعوبات في التعلم المدرسي اإلصابة في نسیج المخ إلى ظھور سلسلة من جوانب التأخر في النمو في ال

على مظاھر معینة من  -بالتالي -بعد ذلك في حین أن خلل المخ الوظیفي یمكن أن یؤدي إلى تغیر في وظائف معینة تؤثر

سلوك الطفل أثناء التعلم مثل عسر القراءة واختالل الوظائف اللغویة، وترجع إصابة المخ إلى أسباب عدیدة منھا: نقص 

وكسجین الذي یحدث أثناء حاالت الغیبوبة، االختناق، نقص التغذیة، او حاالت سیولة الدم ویحدث ذلك قبل أو أثناء أو األ

وقد سادت  .بعد الوالدة. ویمكن تحدید إصابة المخ من خالل مؤشرات طبیعیة تظھر في رسم موجات النشاط الكھربي للمخ

خلل ” مصطلح ” كلبمنتس” ، فقد استخدم ”صعوبات التعلم” تعریفات  ھذه النظریة فترة من الوقت وانعكست على بعض

على حین  إلشارة إلى األطفال الذین یظھرون عالمات نیورولوجیة بسیطة مصاحبة لصعوبات التعلم” المخ الوظیفي البسیط

التى تنتج عن السیكونیورولوجي، لیشمل مشكالت التعلم  مصطلح العجز عن التعلم” مایكلبست”و” جونسون” استخدم 

  )2005وجود خلل في وظائف الجھاز العصبي المركزي. (كامل، 

  

  الدراسات السابقة:
إن تالمیذ قلة االنتباه وفرط الحركة لدیھم خصائص نفسیة و اجتماعیة وان لدیھم ) :1999" (المربيدراسة "معتز المرسى 

)وبمقارنتھا مع دراسة اضطراب االنتباه (الذكور واإلناث  نسب انتشار اضطراب االنتباه بفئتین لدى النوعین (الذكور واإلناث

)العادیین في الخصائص النفسیة واالجتماعیة واختبرت عینة البحث بعد تطبیق األدوات الخاصة بمرحلة التشخیص حیث 

  تلمیذ كحاالت الضطراب االنتباه والعادیین موزعین كاألتي :  378حدد الباحث 

  نتباه وفرط الحركة .تلمیذا لدیھم قلة اال 114 -

  تلمیذة لدیھم قلة االنتباه وفرط الحركة . 50 -

  تلمیذ لدیھم قلة االنتباه وفرط الحركة . 48 -
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  تلمیذة لدیھم قل االنتباه وفرط الحركة. 42 -

  تلمیذا عادیا لیس لدیھم قلة االنتباه وفرط الحركة. 66 -

  كة.تلمیذة عادیة لیس لدیھن قلة االنتباه وفرط الحر 58 -

حاالت موزعة بواقع حالتین من كل مجموعة  8سنة ثم اختار الباحث منھم 11ـ 8وقد تراوحت أعمار التالمیذ عینة البحث بین 

،تالمیذ موزعین بواقع ثالثة تالمیذ من كل مجموعة من  6من المجموعات األربع الضطراب االنتباه وفرط الحركة 

  مجموعتین التالمیذ العادیین .

ھدفت إلى دراسة خصائص االنتباه لدى األطفال ذوي فرط النشاط التي تنعكس في مستوى  ):2001السمادوني"(دراسة 

األداء على المھام التیقظیة السمعیة والبصریة .،كما تھدف أیضا إلى تعرف أثر طبیعة كل من موقف األداء والمھام على تلك 

)من تالمیذ الصف الخامس االبتدائي تتراوح أعمارھم ،بین  تلمیذا(ذكورا فقط84الخصائص ،وتكونت عینة البحث من 

  سنة ،وقد قسمت العینة إلى ثالث مجموعات ھي :12،11

  تلمیذا.28األولى : التالمیذ ذو فرط النشاط مع العجز في االنتباه وعددھا 

  تلمیذا.28أما الثانیة :التالمیذ ذو فرط النشاط وعددھا  

  تلمیذا.28ن وعددھم أما الثالثة :التالمیذ العادیو 

  ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا البحث ما یلي :

*انخفاض مستوى أداء كل من األطفال ذوي فرط النشاط مع العجز في االنتباه وذوي فرط النشاط عن العادیین على اختبارات 

  االنتباه السمعي والبصري .

داء ویكون ھذا األثر واضحا لدى مجموعتي األطفال ذوي فرط النشاط *یتأثر أداء األطفال بالفترات الزمنیة المستغرقة في األ

  مع العجز في االنتباه وذوي فرط النشاط .

*یوجد تأثیر مشترك للتفاعل بین طبیعة األطفال (ذوي النشاط ومع العجز في االنتباه وذوي فرط النشاط والعادیین والفترات 

  األداء .دقیقة)على مستوى  15 12)ـ  3ـ 6ـ 9الزمنیة ـ 

*یتأثر أداء األطفال ذوي فرط النشاط بالمشتتات الخارجیة بمقارنتھ بأداء األطفال العادیین ،وتوصي البحث بأنھ إذا كان 

  السلوك االندفاعي من أھم الخصائص التي تمیز األطفال ذوي فرط النشاط عن ذویھم ،

مستوى ادعائھم ،على مختلف المھام العقلیة ، كذلك یجب اختبار فیجب تدریب تلك الفئة على التحكم ذاتیا في سلوكھم ، لیرتفع 

أفضل البرامج لتنمیة االنتباه السمعي والبصري لدى األطفال عامة ،وذوي العجز في االنتباه ،وفرط النشاط خاصة ،كما 

یل منھا توصي بتدریب المعلمین على كیفیة استخدام المثیرات الخارجیة داخل حجرة البحث ،كمنبھات أو التقل

  .) 2008كمشتتات(خلیفة،

طفال ممن یعانون من قصور في االنتباه المصحوب بفرط  42قام بدراسة على عینة مكونة من  ):2004دراسة ھوون (

) سنة ،وقد تم تقسیم أفراد العینة إلى ثالث مجموعات تجریبیة متجانسة من حیث 11،7النشاط تراوحت أعمارھم ما بین (

ى دخل األسرة وعدم وجود عجز بدني أو أمراض نفسیة ،إضافة إلى عدم تناولھم ألي عقاقیر طبیة ،وقد العمر والذكاء ومستو

تلقت المجموعة التجریبیة األولى برنامجا في التدریب على الضبط الذاتي ،في حین تلقت المجموعة التجریبیة الثانیة برنامجا 

المجموعة التجریبیة الثالثة فقد تلقت البرنامجین ،وقد تضمنت أدوات  في التدریب السلوكي الذي یقوم بتنفیذه الوالدین ،أما

  البحث اختبار للذكاء ومقیاس كونرز لتقدیر سلوك الطفل (تقدیر المعلم وتقدیر الوالدین)،
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) والمقابلة اإلكلینیكیة ، وقد توصل الباحثون إلى عدم وجود فروق DSM4والدلیل التشخیصي اإلحصائي الثالث المعدل (

الة إحصائیا في تقدیر المعلمین لسلوك األطفال في المجموعات التجریبیة الثالث قبل وبعد تنفیذ البرنامج العالجي كما توصلوا د

أیضا إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعة التجریبیة الثالثة التي تلقت برنامج الضبط الذاتي مع برنامج التدریب 

تین األولى والثانیة وذلك لصالح المجموعة التجریبیة الثالثة التي تلقت البرنامجین العالجین السلوكي والمجموعتین التجریبی

  معا. 

) إلى إعادة تقنین مقیاس اضطراب ضعف االنتباه المصاحب بزیادة النشاط الحركي 2009كما ھدفت دراسة الخشرمي و سید (

) وقننھ على البیئة المصریة , ویھدف ھذا المقیاس إلى 1999لدى األطفال على البیئة السعودیة والذي سبق أن أعده سید (

على األطفال الذین یعانون من اضطراب قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد أو المعرضین لخطر اإلصابة بھ , وتكونت 

ف معیاري ) سنة , وانحرا9017) من الذكور بمتوسط عمر زمني (2031) طفالً وطفلة منھم (4087عینة الدراسة من (

) سنة , ملتحقین 1082) سنة , وانحراف معیاري (9029) من اإلناث متوسط أعمارھن الزمنیة (2056) سنة , و(1096(

بالصفوف من األول إلى السادس  االبتدائي ببعض مدارس المملكة العربیة السعودیة , وقد تم حساب صدق المقیاس بعدة 

العام , والصدق التمییزي , كما تم حساب ثبات المقیاس باستخدام معامل ألفا  طرق منھا : صدق المحكمین , وصدق العبارات

  .)2008(خلیفة،والتجزئة النصفیة , وأظھرت نتائج التحلیالت اإلحصائیة أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الصدق والثبات 

  أوجھ االستفادة  من الدراسات السابقة 

  استفادة الباحثة من الدراسات السابقة في استخدامھا كأساس نظري وتطبیقي وتمثلت في النقاط االتیة : 

اختیار المنھج المناسب للبحث الحالي وساعدت في صیاغة المشكلة واالھداف كما استفادت منھا في االطار النظري الذي  . 1

 ساعد في تحقیق االھداف .

 ن مناقشة البحث الحالي .التعرف على المنھج واالستفادة م . 2

  

  الدراسة:  منھج البحث واجراءات: الفصل الثالث 

   تمھید :
یتناول ھذا الفصل اإلجراءات المنھجیة التي اتبعتھا الباحثة في تنفیذ البحث المیدانیة من حیث: أھداف البحث المیدانیة، والمنھج 

وثباتھا، وتطبیق البحث میدانیاً، ومن ثم األسلوب اإلحصائي المستخدم، وتصمیم أداة البحث (االستبانة)، وحساب صدقھا 

  المستخدم في تحلیل بیانات البحث، وذلك على النحو الذي یوضحھ العرض التالي:

 منھج البحث:
من أجل تحقیق أھداف البحث قامت الباحثة باستخدام المنھج الوصفي وھو الذي یعتمد على جمع الحقائق والمعلومات والبیانات 

  ).1426د وصفھا وتحلیلھا وتفسیرھا الستخالص النتائج. (عبد هللا, بقص

اتبعت الباحثة المنھج الوصفي  إذ یعتبر ھذا المنھج مظلة واسعة ومرنة قد تتضمن عددا من المناھج واألسالیب الفرعیة مثل و

صفي یقوم على أساس تحدید خصائص المسوح االجتماعیة ودراسات الحاالت والتطوریة والمیدانیة وغیرھا . إذ أن المنھج الو

الظاھرة ووصف طبیعتھا ونوعیة العالقة بین متغیراتھا وأسبابھا واتجاھاتھا وما إلى ذلك من جوانب تدور حول سبر أغوار 

  مشكلة أو ظاھرة معینة والتعرف على حقیقتھا في أرض الواقع .
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ویعتبر بعض الباحثین بأن المنھج الوصفي یشمل كافة المناھج األخرى باستثناء المنھجین التاریخي والتجریبي . ألن عملیة  

الوصف والتحلیل للظواھر تكاد تكون مسألة مشتركة وموجودة في كافة انواع البحوث العلمیة . ویعتمد المنھج الوصفي على 

 ن ) وتحدید الظروف والعالقات الموجودة بین المتغیرات .تفسیر الوضع القائم ( اي ما ھو كائ

المنھج ھو األسلوب الذي تتبعھ الباحثة واإلطار الذي ترسمھ لبلوغ أھدافھ، و فیما یلى عرض وجیز لبعض خصائص ھذا 

  المنھج.

 مبررات الباحثة الختیار المنھج الوصفي : 

أن المنھج الوصفي من أنسب المناھج مالءمة للبحث الحالي وأكثرھا بناًء على ما سبق ذكره من وصف للمنھج . ترى الباحثة 

تشتت االنتباه والنشاط  استخداماً . ویؤكد ذلك أن معظم الدراسات السابقة استخدمتھ ،ویعتبر ھذا البحث ارتباطي ألنھ یبحث عن

  الزائد لطالب لذوي صعوبات التعلم, وعالقتھ ببعض المتغیرات من وجھة نظر المعلم.

  :نة البحثعی

ھو كل ما یمكن ان تعمم علیھ نتائج البحث سواء كان مجموعة او كتب او مباني مدرسیة حسب طبیعة المشكلة (دالین , 

) . ان المجتمع ھو الھدف االساسي من الدراسة حیث ان الباحث یعمم في النھایة النتائج علیھ ویمكن القول اننا ال ندرس 2003

). یتحدد مجتمع 2004وما العینة التي نختارھا اال وسیلة لدراسة خصائص المجتمع (ابو عالم , عینات وانما ندرس مجتمعات 

  معلم ومعلمة. 104البحث الحالي في معلمین ومعلمات صعوبات التعلم تكونت عینة البحث من 

  أداة البحث :
الى عینة احثة بتصمیم استبانة موجھة بعد االطالع على األدبیات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، قامت الب

  وقد تكونت استبانة الدارسة من االتي :للتعرف على آرائھم حیال مشكلة البحث وعالجھا.   البحث

  وھو عبارة عن معلومات أساسیة.  البیانات األولیة:

  عبارة. 13: ویمثل عبارات المقیاس حیث تكون المقیاس في صورتھ النھائیة من الجزء الثاني

تبانة :صد ھ، وقامت الباحثة بالتأكد من صدق  ق االس عت لقیاس تبانة ما وض تبانة أن تقیس عبارات االس دق االس د بص یقص

  االستبانة بطریقتین:

في سبیل البحث لحساب صدق االستبانة قامت الباحثة بتحكیمھا لدى مجموعة من األساتذة المختصین  صدق المحكمین: -1

بة لعباراتھا، ومدى انتمائھا للمحاور التي والخبراء. وقد طلبت الباحثة  ادة المحكمین إبداء آرائھم حول األداة بالنس من الس

عت من أجلھ، وإمكان  یاغتھا، ومدى مالئمتھا لقیاس ما وض وح ص المتھا اللغویة، ودرجة وض أدرجت تحتھا والتأكد من س

  تعدیل أو حذف أو إضافة بعض العبارات.

الباحثة على مجموعة قیّمة من المالحظات، والتي على ضوئھا قامت بتعدیل بعض عبارات وبناء على ذلك فقد حصلت 

االستبانة، واستبعاد العبارات غیر المناسبة، وذلك من خالل قیام الباحثة بإجراء مقارنة بین آراء المحكمین حول الفقرات التي 

  نحو المفردات، سواء من حیث الحذف، أو التعدیل.أثیرت حولھا بعض المالحظات، وتم األخذ باآلراء األكثر اتفاقاً 

یقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إلیھ  صدق االتساق الداخلي:

ساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بین ك ل فقرة من ھذه الفقرة، وقد قامت الباحثة بحساب االت

  فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلیة للمجال نفسھ وذلك على النحو الذي یوضحھ الجدول التالي:
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  ) معامل االرتباط بین درجة كل فقرة من فقرات االستبیان والدرجة الكلیة لالستبیان1جدول رقم (

 معامل االرتباط  الفقرة معامل االرتباط  الفقرة معامل االرتباط  الفقرة

1 0.492 6 0.203 11 0.477 

2 0.522 7 0.571 12 0.620 

3 0.496 8 0.609 13 0.612 

4 0.471 9 0.336   

5 0.595 10 0.495   

یتضح من الجداول السابقة أن قیم معامل االرتباط لجمیع عبارات محاور االستبانة موجبة ودالة إحصائیًا عند مستوى الداللة 

   عبارات االستبانة تتمتع بدرجة صدق جیدة یمكن االعتماد علیھا في إجراء البحث.فأقل مما یشیر أن  0.05

یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق األھداف التي ترید األداة الوصول الصدق البنائي  -3

  الستبانة.إلیھا، ویبین مدي ارتباط كل مجال من مجاالت البحث بالدرجة الكلیة لفقرات ا

  ): الصدق البنائي لالستبیان 2جدول (

  الصدق*  االستبیان  م

 0.919  الدرجة الكلیة  

  الصدق = الجذر التربیعي الموجب للثبات*                        

االستبانة ثابتة  ) وھذا یعنى أن0.882) قیمة الصدق لجمیع فقرات االستبانة كانت (2واضح من النتائج الموضحة في جدول (

استبانة البحث مما یجعلھا على ثقة تامة بصحة وبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات  .وصادقة بدرجة عالیة جدا

  االستبانة وصالحیتھا لتحلیل النتائج واإلجابة على أسئلة البحث واختبار فرضیاتھا.

یقصد بثبات االستبانة أن تعطي ھذه االستبانة نفس النتیجة لو تم إعادة تطبیق االستبانة أكثر من مرة تحت  ثبات االستبانة:

نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة یعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغییرھا بشكل كبیر 

وقد تحققت الباحثة من ثبات استبانة البحث  مرات خالل فترات زمنیة معینة.فیما لو تم إعادة توزیعھا على أفراد العینة عدة 

  ).3من خالل طریقة معامل ألفا كرونباخ كما ھو مبین في الجدول رقم (

  ) حساب ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ3جدول رقم (

  معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات االستبیان

 0.845 13  الدرجة الكلیة

)، 0.845من خالل الجدول السابق یتضح تمتع االستبانة بمعامل ثبات عالي حیث بلغ معامل ألفا كرونباخ لجمیع المحاور ( 

وھي نسبة مرتفعة ومناسبة مما یطمئن الباحثة الستخدام أداة البحث كأداة لجمع المعلومات لإلجابة عن أسئلة البحث، والوثوق 

الباحثة قد تأكد من صدق وثبات استبانة البحث في صورتھا النھائیة، وأنھا صالحة للتطبیق على بنتائج تطبیقھا.وبذلك تكون 

  عینة البحث األساسیة، مما یجعلھ على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحیتھا لجمع البیانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة البحث.
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استمارات البحث تم استخدام البرنامج اإلحصائي الخاص بالعلوم بعد االنتھاء من تجمیع  المعالجة اإلحصائیة للبیانات:

  ) لتحلیل بیانات البحث واألدوات المستخدمة  ما یلي :SPSSاإلنسانیة واالجتماعیة (

 بشكل ھذا األمر أدوات التحلیل اإلحصائي الوصفي الذي تستخدم فیھ المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة: یستخدم . 1

 .عینة البحث وصف في الباحثة ویفید ما متغیر فئات تكرار معرفة اضألغر أساسي

 إجراء اختبار الثبات ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة المستخدمة في جمع البیانات. . 2

 إجراء اختبار الصدق معامل ارتباط بیرسون لقیاس صدق الفقرات االستبانة. . 3

 جاد الفروق بین متوسطات مجموعتین فقط.إلی Independent T testاستخدام اختبار   . 4

  متوسطات. 3إلیجاد الفروق بین  One way ANOVAاختبار  استخدام . 5

یسیر ھذا الفصل في اتساق مع تساؤالت البحث، حیث یتضمن عرضاً  نتائج البحث ومناقشتھا وتفسیرھا::  الفصل الرابع

وتحلیالً لنتائج البحث المیدانیة بعد تطبیق أداة البحث على العینة المختارة، ومعالجة البیانات إحصائیاً مع االستعانة بالدراسات 

  ضھا على النحو الذي یوضحھ العرض التالي:السابقة في التعلیق على النتائج، وتسھیالً لعرض نتائج البحث قامت الباحثة بعر

الوصف اإلحصائي لعینة البحث وفق الخصائص والسمات الشخصیة بغرض التعرف واالستفادة  تحلیل خصائص العینة:4-1 

   منھا، قامت الباحثة بتحلیل البیانات الشخصیة للمفحوصین، وفیما یلي عرض لنتائج عینة البحث وفقاً لخصائصھم.

  یع أفراد عیّنة البحث وفقاً لمتغیر العمر) توز1جدول (

 النسبة % التكرار  العمر

25 – 34 60 57.7 

35 – 44 36 34.6 

45 – 54 8  7.7 

 100.0 104  المجموع

) %34.6عام، ونسبة ( 34الى  25) من أفراد العینة أعمارھم تراوحت ما بین %57.7یتضح من الجدول السابق أن نسبة (

 45) من أفراد العینة أعمارھم تراوحت ما بین %7.7عام،  ونسبة ( 44الى  35أعمارھم تراوحت ما بین من أفراد العینة 

 عام. 54الى 

  ) توزیع أفراد عیّنة البحث وفقاً لمتغیر النوع2جدول (

 النسبة % التكرار النوع

 19.2 20 ذكر

 80.8 84 أنثى

 100.0 104 المجموع

  ) من أفراد العینة ذكور.%19.2) من أفراد العینة إناث، ونسبة (%80.8(یتضح من الجدول السابق أن نسبة 

  ) توزیع أفراد عیّنة البحث وفقاً لمتغیر الخبرة3جدول (

 النسبة % التكرار  الخبرة

 53.8 56 سنوات 5 - 1 
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 20.2 21 سنوات  10 - 6

 8.7 9 سنة 15 - 11

 17.3 18 سنة 20 - 16

 100.0 104  المجموع

) من أفراد %20.2، ونسبة ( سنوات 5الى  1) من أفراد العینة خبرتھم من %53.8یتضح من الجدول السابق أن نسبة (

) %17.3ونسبة ( سنوات، 20الى  16) من أفراد العینة خبرتھم من %17.3، ونسبة ( سنوات 10الى  6العینة خبرتھم من 

  .سنوات  20الى  16من أفراد العینة خبرتھم من 

 وتحلیل النتائج:عرض 

اط ینص الفرض األول على انھ " عرض نتائج الفرض األول:  تت االنتباه والنش ائیة في تش توجد فروق ذات داللة إحص

  الزائد لدى األطفال ذوى صعوبات تعزى لمتغیر العمر "

  

  تبعا للعمر One way ANOVA): نتائج اختبار 4جدول ( 

  مصدر التباین المقیاس
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

  المربعات
 الداللة Fقیمة 

تشتت االنتباه 

  والنشاط الزائد

 **0.003 6.066 1.874 2 3.747 بین المجموعات

     0.309 101 31.199 داخل المجموعات

       103 34.946 المجموع

  0.01**دالة إحصائیا عند مستوى 

لبیان الداللة االحصائیة في متوسطات درجات  One way ANOVAاختبار  استخدام تم الفرضیة ھذه صحة من للتحقق

 الخاصة بذلك والنتائج الطالبات عینة البحث في تشتت االنتباه والنشاط الزائد لدى افراد العینة ترجع الى متغیر العمر،

  . ) 4( رقم الجداول في موضحة

 0.05والنشاط الزائد وھى قیمة اقل من مستوى المعنویة لتشتت االنتباه  0.003و یتضح من الجدول السابق أن قیمة الداللة 

وبالتالي فیوجد فروق ذات داللة احصائیة في تشتت االنتباه والنشاط الزائد لدى افراد العینة ترجع الى متغیر العمر، وبناًء 

نتباه والنشاط الزائد علیھ فیمكن قبول الفرضیة األولى والتي تنص على أنھ " توجد فروق ذات داللة إحصائیة في تشتت اال

االھتمام بمعلم التربیة الخاصة من الناحیة النفسیة من  كما ترى الباحثةلدى األطفال ذوى صعوبات تعزى لمتغیر العمر ". 

  اجل االستفادة وتقدیم عطاء اكبر لھذه الفئة  

فروق ذات داللة إحصائیة في ینص الفرض الثاني على انھ " توجد  :عرض وتحلیل النتائج المتعلقة بالفرض الثاني4-3

  تشتت االنتباه والنشاط الزائد لدى األطفال ذوى صعوبات تعزى لمتغیر النوع "
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   لبیان داللة الفروق في درجات تشتت االنتباه والنشاط الزائد تبعا لمتغیر النوع T test) نتائج اختبار 5جدول(

 النوع المقیاس
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
  Tقیمة 

درجة 

 الحریة
Sig  الداللة 

تشتت االنتباه والنشاط 

 الزائد

 0.528 2.373 ذكر

 غیر دالة 0.800 102 0.254
 0.597 2.336 أنثى

         0.05*دالة احصائیا عند مستوى معنویة        0.01دالة احصائیا عند مستوى معنویة **

لمقارنة متوسطي عینتین في درجات تشتت   (Independent T – test)تم استخدام اختبار الفرضیة ھذه صحة من وللتحقق

لتشتت االنتباه والنشاط  0.800االنتباه والنشاط الزائد لدى أفراد عینة البحث. ویتضح من الجدول السابق أن قیمة الداللة 

یة في تشتت االنتباه والنشاط وبالتالي فال توجد فروق ذات داللة احصائ 0.05الزائد وھى قیمة أكبر من مستوى المعنویة 

الزائد لدى افراد العینة ترجع الى النوع وبناًء علیھ فیمكن رفض الفرضیة الثانیة والتي تنص على أنھ " توجد فروق ذات 

وترى الباحثة ان الدرجات داللة إحصائیة في تشتت االنتباه والنشاط الزائد لدى األطفال ذوى صعوبات تعزى لمتغیر النوع ". 

حصیلیة لذوي تشتت االنتباه والنشاط الزائد تختلف باختالف مستوى جنس الطالب ویرجع ذلك الي البیئة التي یعیش فیھا الت

  الطالب وتوجد فیھا االھتمام بالطالب یودي الي تقدمھ.

  الفصل الخامس: التوصیات والمقترحات
: انطالقاً مما جاء في ھذه البحث وبعد ھذه المراجعة لما تقدم من أبحاث علمیة تتعلق بمشكالت صعوبات التعلم عند تمھید

  فقد خرجت الباحثة بالتوصیات التالیة: ADHDاألطفال ممن لدیھم 

  التوصیات والمقترحات:
تحدید أو التعرف على أعراض اضطراب ضرورة تدریب معلمي التربیة الخاصة ومعلمي مدارس التعلیم العام على كیفیة  .1

 ضعف االنتباه والنشاط الزائد لدى الطالب.

 العمل على إعداد دورات تدریبیة للمعلمین حول استراتیجیات تدریب العملیات العقلیة عند األطفال وتحسینھا. .2

 ت أبنائھم التعلیمیة والسلوكیة.بكیفیة التفاعل مع مشكال ADHDالعمل على إعداد دورات تدریبیة ألسر األطفال الذین لدیھم  .3

توفیر برامج كمبیوتر عربیة وأجھزة حدیثة تعین في تدریب  العملیات العقلیة وتحسین فرص نجاح الطالب الذین لدیھم  .4

ADHD  .في غرف المصادر في كافة المدارس 

  

  :المراجع
االحتیاجات الخاصة , دار النشر الدولي , ) , االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة لذوي 2014أبو الفتوح , محمد كمال , ( . 1

 .  1الریاض , ط 

 . 3) , اإلرشاد النفسي لذوي االحتیاجات الخاصة . دار الزھراء . الریاض . ط2016بركات , سري رشدي , ( . 2

 , مكتبھ المتنبي . 1) ، مدخل الى صعوبات التعلم ط2013جمال الخطیب , ( . 3
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 .1الصفي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط  )، تعدیل السلوك1982حمدان، محمد زیاد، ( . 4

) , تعدیل سلوك األطفال المعوقین دلیل اآلباء والمعلمین . دار حنین للنشر والتوزیع . عمان 1421الخطیب , جمال محمد , ( . 5

 . 

 )، مناھج البحث في التربیة وعلم النفس ، ترجمة محمد نیل ونوفل وسلیمان الخضري والشیخ وطلعت2003دالین ، فان ،( . 6

 منصور غبریال، القاھرة: مكتبة االنجلو المصریة.

 .3) , صعوبات التعلم في ضوء النظریات , دار الزھراء , الریاض , ط 2013الدماطي , عبدالغفار عبدالحكیم , ( . 7

.  ) , سیكولوجیة األطفال ذوي الصعوبات التعلیمیة (بطيء التعلم . دار وائل للنشر والتوزیع2002راشد , عدنان غالب , ( . 8

 . 1عمان . األردن . ط

 ) ، من كتاب مقدمھ الى التربیة الخاصة.2007ثناء , سعید , ( . 9

 .والتوزیع للنشر الزھراء دار :الریاض .التعلم صعوبات معجم )،2008( ، سید الرحمن سلیمان، عبد . 10

تبة الفالح للنشر والتوزیع, ھـ), البحث التربوي وكتابة الرسائل الجامعیة, الكویت, مك1426عبد هللا, عبد الرحمن صالح,(  . 11

 .1ط

)، القیاس والتقویم التربوي والنفسي اساسیاتھ وتطبقاتھ وتوجیھاتھ المعاصر. القاھرة: دار 2004أبو عالم ، صالح الدین ،( . 12

 الفكر العربي ، الطبعة الثالثة.

 . 1) ، مواجھة التأخر الدراسي وصعوبات التعلم . مكتبة ابن سینا للطباعة والنشر . ط2005كمال , محمد علي , ( . 13

ید، احمد ( . 14 حر وس رمي، س ة 2009الخش اط لدى طفل المدرس عف االنتباه وفرط النش طراب ض ) مقیاس اعراض اض

 كلیة التربیة التوعیة، مصر.االبتدائیة، ورقة بحث مقدم للمؤتمر العلمي الرابع الدولي األول ل

) فعالیة بعض فنیات االرشاد السلوكي في خفض النشاط الزائد وعالقتھ بالتحصیل الدراسي 2001السمادوني ، سھام ( . 15

 لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة المنصورة.

ي ( . 16 ائص 1999المربي، معتز المرس طربي االنتباه بمرحلة ) بعض الخص یة واالجتماعیة لدى التالمیض مض النفس

ورة، كلیة التربیة بدمیاط، جامعة  تیر غیر منش الة ماجس یة واالجتماعیة لھم، رس ي والمتطلبات النفس اس التعلیم األس

 المنصورة.

 )، صعوبات التعلم النظري والتطبیقي ، األردن : دار المسیرة .  2009الوقفي ، راضي ،( . 17

   اجع والمصادر األجنبیة المر

   28/4/2017تاریخ االطالع:   23/12/2015تاریخ النشر:جونستن, كریستین: اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه. 

  )37ص( الزائد بالنشاط المصحوب االنتباه قصور اضطراب أن إلى ) (Turkington ,2002 توركنجتون

  شبكة المعلومات

1 . http://ngha.med.sa/Arabic 
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  البحث السابع 

  

 

في مجال التعاون النظام القانوني للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ( االنتربول ) و دورھا 

  القضائي الشرطي

The legal system of the International Criminal Police Organization (Interpol) 

and its role in the field of police judicial cooperation. 
  

  الحمیدد/ عائشة عبد 

  الجزائر -جامعة الطارف  - دكتوراه علوم في القانون الدولي عالقات دولیة

 gmail.com23malekcaroma@إیمیل: 

  

  

  ملخص: 

الحكومات و مھمتھا تكوین جبھة تعد المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة أو االنتربول منظمة شرطیة عالمیة تمثل العدید من    

ضد الجریمة الدولیة ووضع السیاسات و االستراتیجیات من أجل الوصول إلى ھدف مفاده محاربة االجرام بشكل عام و 

اإلجرام االقتصادي والجریمة المنظمة بوجھ خاص، حیث تھدف الدراسة إلى إیجاد سبیل لمكافحة اإلجرام وذلك عن طریق 

  .ئم بین دوائر الضابطة ورجال األمن في شتى البلدانوجود تعاون دولي دا

وقد أثبت الواقع العملي أن أي دولة بجھودھا المنفردة ال تستطیع القضاء على الجریمة، وبالتالي فنتیجة ذلك ھو تداخل الحدود 

د من وجود كیان دولي ( بین الدول الذي یسھل على المجرمین الدولیین اإلنتقال بین تلك الدول وإرتكاب الجرائم، فكان الب

األنتربول ) یأخذ على عاتقھ ھذه المھمة ، وتتعاون بواسطتھ أجھزة الشرطة  في البلدان المختلفة خاصة في مجال تبادل 

  .المعلومات المتعلقة بالجریمة والمجرم في أقصر وقت ممكن

   : الكلمات المفتاحیة

  المكتب الوطني لالنتربول.  –التعاون القضائي الشرطي –الجریمة المنظمة  –المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  –األنتربول 
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Abstract: 

The International Criminal Police Organization (Interpol) is a global police organization 

representing many governments whose task is to form a front against international crime and 

to develop policies and strategies to reach the goal of combating crime in general, economic 

crime and organized crime in particular. Crime through permanent international cooperation 

between police and security services in various countries. 

The practical reality has proved that no single country can eliminate crime. Consequently, 

there is an overlapping of borders, which makes it easier for international criminals to move 

between them and commit crimes. An international entity (Interpol) must take on this task. By 

the police in different countries, especially in the field of sharing information related to crime 

and criminal in the shortest possible time. 

Keywords: 

INTERPOL - International Criminal Police Organization - Organized Crime - Police Judicial 

Cooperation- National Bureau of Interpol. 
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 مقدمة:

أضحى اإلجرام الدولي الیوم یشكل مصدر تھدید جدي لألمن العالمي ، بامتطائھ ركب العصر الذي میزتھ العولمة و التقدم 

التغیرات الجیوسیاسیة التي نتج عنھا الزوال التدریجي للحدود التقلیدیة مع توجھ العلمي و تكنولوجیا االتصال المتسارعة و 

عالمي نحو االقتصاد اللیبرالي الحر ، كل ھذه العوامل ساعدت على ظھور اإلجرام العابر لألوطان ، الذي أصبحت مخاطره 

بعد الدولي لإلجرام المنظم ضرورة التعاون و تھدیداتھ ھاجسا دولیا أعجز الحكومات عن احتوائھ و مواجھتھ ، حیث یفرض ال

الدولي و القانوني و القضائي  و البولیسي و وضع السیاسات و االستراتجیات الخاصة ، بغیة المواجھة الفعالة و ما یتبعھا من 

  . إنشاء أجھزة قضائیة و تنفیذیة مشتركة

اإلجرائیة كالمساعدة القضائیة والقانونیة و تجمید  كما یمثل أیضا التعاون الدولي القائم في المجال القضائي و قواعده

   . األرصدة و المصادرة ، خطوة ھامة لمجابھة ھذه الظاھرة

لذا وجب إیجاد آلیة دولیة تكفل ھذا التعاون الدولي خاصة في المجال الشرطي ، و تجلى ذلك من خالل إنشاء منظمة دولیة 

   .حاربة كل أشكال الجریمة المنظمة  أو العابرة لألوطانللشرطة الجنائیة أو ما یسمى ( األنتربول ) لم

إن ھذا التعاون الدولي لم یتجل في صورتھ الحقیقیة إال بعد إنشاء المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة التي ساھمت في بعث 

التي تساھم بشكل أو بآخر سبل التعاون و البحث و التحري و إتباع كل األسالیب الممكنة للحد من تفشي ھذه الجرائم المنظمة، 

   . في زعزعة االستقرار السیاسي و المالي و خاصة لدى الدول النامیة

  :وعلى ھدي ما تقدم سوف نقوم بطرح اإلشكالیة التالیة

  .ماھو دور األنتربول في مكافحة الجریمة المنظمة، وما مدى فعالیة ھذا الجھاز في التصـدي للجریمــة ؟

   : ھذه اإلشكالیة ضمن العناصر التالیةسوف نقوم باإلجابة عن 

   .) التطور التاریخي لنشأة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ( األنتربول المبحث األول :

  . تكوین المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة( أجھزتھا) المبحث الثاني :

   . : التعاون الدولي الشرطي في مكافحة الجریمة المنظمة المبحث الثالث

   : ( ICPO) ) لمبحث األول :  التطور التاریخي لنشأة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ( األنتربولا

، و كان ھذا من خالل اإلتفاقیة الدولیة الخاصة بمكافحة  1904یرجع البعض بدایة التعاون الدولي األمني الى سنة  

  . )48، ص2016.( زمور، 1904ماي   18اإلتجار الرقیق األبیض المبرمة في 

 POLICE) ھي اختصار لكلمة الشرطة الدولیة ، باالنجلیزیة (INTERPOL) األنتربــــــــــــول و باالنجلیزیة

INTERNATIONAL  )  الدولیة و باللغة االنجلیزیة ،  و االسم الكامل لھا ھو منظمة الشرطة الجنائیةInternational 

criminal police organization )  مكونة من قوات الشرطة  1923ي أكبر منظمة شرطة دولیة أنشأت في عام ، و ھ ،

دولة ، مقرھا الرئیسي مدینة لیون الفرنسیة وللمنظمة أربعة لغات رسمیة و ھي : العربیة ، االنجلیزیة ، الفرنسیة و  190لـ 

لجریمة، و كانت ھذه الھیئة تسمى في اإلسبانیة  ، و ھي تعتبر ھیئة تمثل عدة حكومات اتفقت مع بعضھا لتكوین جبھة ضد ا

البدایة : " اللجنة الدولیة األولى للشرطة الجنائیة ، ثم أصبحت تسمى : " اللجنة الدولیة الثانیة ' للشرطة الجنائیة ، و تحولت 

   . )8، ص2013إلى یومنا ھذا(فنور،  1956فیما بعد إلى المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ( األنتربول) منذ سنة 
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   : ( CIPC ) اللجنة الدولیة األولى للشرطة الجنائیة -أوال 

لقد أصبحت فكرة التعاون الدولي بین أجھزة الشرطة بمثابة الضرورة االجتماعیة منذ مطلع القرن الحالي بسبب تطور 

 1914لجرائم، و في سنة وسائل االتصال، الذي یمكن المجرمین من اإلفالت من قبضة الشرطة في البلدان التي ارتكبوا فیھا ا

انعقد بموناكو المؤتمر الدولي األوروبي للشرطة الجنائیة ، حیث أعرب المشاركون عن رغبتھم في تعمیم و تحسین العالقات 

المباشرة          و  الرسمیة بین أجھزة الشرطة في مختلف البلدان ، و لم تتحقق ھذه الرغبة إال بعد الحرب العالمیة األولى ، 

، حیث وجھت الدعوات لمدیري الشرطة في  1923الل انعقاد مؤتمر دولي للشرطة في العاصمة النمساویة فیینا عام من خ

و تمت المصادقة باإلجماع على ( CIPC )عدد كبیر من المدن ، و أفضى ھذا المؤتمر إلى إنشاء لجنة دولیة للشرطة الجنائیة 

ممثال نمساویا ) ، و لم تكن اللجنة الدولیة للشرطة الجنائیة  71من بینھم ممثال (  138نظامھا األساسي من خالل مصادقة 

  )09سوى جمعیة مكونة من أشخاص المفروض علیھم تمثیل دولھم (فنور، ص

، فاللجنة األولى لم یكتب لھا االستمرار بعد الحرب  1940و قد نقل مقر اللجنة الدولیة للشرطة الجنائیة لبرلین سنة 

   . یةالعالمیة الثان

   :  اللجنة الدولیة الثانیة للشرطة الدولیة -ثانیا 

لقد كانت اللجنة األولى للشرطة الجنائیة منظمة وثیقة الصلة بالبلد المضیف، و ھذا ما أدى إلى تكوین بنیة قانونیة ضعیفة 

  أدت إلى انھیارھا ، إال أن حاجة المجتمعات للتعاون الشرطي لم تزل قائمة ، 

عت الحكومة البلجیكیة عن طریق الممثلین الدبلوماسیین إلى عقد ندوة في بروكسل، و تمت الموافقة د 1946ففي سنة 

دولة ذات  19على قانون أساسي جدید باإلجماع و عینت مدینة باریس مقرا للجنة الثانیة ، و وقع نظامھا األساسي من قبل 

الكاملة یعینون من قبل حكوماتھم، كما نص بدقة على أن سیادة ، و قد نص نظامھا األساسي على أن الدول ذوو العضویة 

   . موظفوا الشرطة الجنائیة ھم أعضاء في اللجنة الدولیة للشرطة الجنائیة

    : المنظمة الدولیة  للشرطة الجنائیة -ثالثا 

 57مندوبین عن كانت مكونة من  1956دولة في مؤتمر بروكسل ، إال أنھا سنة  19إذا كانت اللجنة الدولیة مكونة من 

، حیث نصت المادة األولى على ما یلي : "  1956بلدا ، كما تغیر اسمھا بموجب النظام األساسي الموجود بموجب اتفاقیة 

تدعى المنظمة المسماة " اللجنة الدولیة للشرطة الجنائیة من اآلن فصاعدا ، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة '' أنتربول '' و 

  "(المادة األولى من القانون االساسي للشرطة الجنائیة) مقرھا في فرنسا

، بناءا  1989وقد نقل مقر المنظمة الرئیسي لعدة دول متأثر باألحداث العالمیة، إلى أن استقر بمدینة لیون بفرنسا في سنة 

(حازم،  1982نوفمبر  03ي على اتفاقیة المقر الموقعة بین حكومة الجمھوریة الفرنسیة والمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ف

  )146،ص2016

عضوا ، حسب  ما  194بلدانھا األعضاء الـ شرطیة في العالم ، حیث تعد المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة أكبر منظمة 

  ) (وكالة األنباء الجزائریة).  ( Algérie press serviceأفادت بھ وكالة األنباء الجزائریة 

   :  تكوین المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة للشرطة الجنائیة  -المبحث الثاني

یدل إسم األنتربــــــــــــول على '' المنظمة الدولیة للشرطة القضائیة ، تھتم ھذه المنظمة بمجال مكافحة الجریمة(حمودة، 

تعدد األجھزة و تخصصھا مؤكدة بدورھا على ). و كغیرھا من المنظمات الدولیة األخرى تقوم على مبدأ 327، ص2018

   . من النظام االساسي للمنظمة) 05ضرورة التخصص و تقسیم العمل(المادة 
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حیث تنص المادة الخامسة على أجھزة األنتربول وھي الجمعیة العامة، اللجنة التنفیذیة ، األمانة العامة ، المكاتب المركزیة 

  ).42الوطنیة، والمستشارین(فنور، ص

   :  األجھزة الرئیسیة للمنظمة -وال أ

   : الجمعیة العامة - 1

من دستور المنظمة من مندوبي  6تعتبر الجھاز السیاسي للمنظمة و ھي أعلى ھیئات المنظمة إذ تتكون بموجب المادة 

   . الدول األعضاء فیھا

تعقد دورات غیر عادیة في ظروف  أما عن عملھا ، فتجتمع الجمعیة في دورات عادیة مرة كل سنة ، كما یجوز لھا أن

استثنائیة بناءا على طلب اللجنة التنفیذیة لألنتربول أو أغلبیة األعضاء ، و تعقد الدورات في مقر المنظمة بدعوة من األمین 

لى یوما ، ویقتصر عملھا ع 90یوما من تاریخ الدعوة و ال تزید عن  30العام بعد موافقة رئیس المنظمة و تعقد الدورة بعد 

من  12من الالئحة التنظیمیة لألنتربول ، كما تنص المادة  14ما دعیت إلى مناقشتھ و بحثھ فقط حسب ما نصت علیھ المادة 

دستور المنظمة على أنھ في ختام كل دورة عادیة تختار الجمعیة العامة مكان اجتماع الدورة الموالیة ، و كقاعدة عامة یجوز 

من الالئحة التنظیمیة  3ت الجمعیة العامة في بالدھا ، غیر أنھ إذا تعذر ذلك فإنھ و وفقا للمادة ألي دولة أن تطلب انعقاد دورا

لألنتربول، تنعقد الجمعیة العامة بمقرات األنتربول، حیث یحضر ھذه الدورات مراقبون من ممثلي أجھزة الشرطة في الدول 

موافقة اللجنة التنفیذیة لألنتربول و الدولة الداعیة لعقد دورة غیر األعضاء في األنتربول و ممثلي المنظمات الدولیة بعد 

  . )43الجمعیة العامة في بالدھا(فنور، ص

   : تختص الجمعیة العامة لألنتربول بما یلي

  )المنظمةمن دستور  4 (المادةالموافقة على انضمام الدول لعضویة األنتربول  -

  . ) من دستور الجمعیة 16 (المادةانتخاب رئیس المنظمة و مساعدیھ  -

  . ) من الالئحة 42 (المادةانتخاب األمین العام للمنظمة  -

  . ) من دستور المنظمة 19 (المادةانتخاب أعضاء اللجنة التنفیذیة  -

   . من الدستور) 37و المادة  36تعیین المستشارین باألنتربول و عزلھم عن مھامھم بقرار صادر عنھا (المادة  -

   . ) من الالئحة التنظیمیة 66سس المالیة لمساھمة الدول في مالیة المنظمة ( المادة وضع األ -

   .من الدستور) 41الموافقة على إقامة عالقات مع الھیئات أخرى ( المادة  -

تي ینص من دستور المنظمة باألغلبیة العامة، إال في األحوال ال 14أما بالنسبة للتصویت على القرارات فیكون طبقا للمادة 

من اللجنة التنظیمیة وھي : حالة اإلنضمام لعضویة  19فیھا دستور المنظمة على أغلبیة الثلثین و ذلك طبقا لنص المادة 

  . األنتربول،  و انتخاب رئیس المنظمة و كذلك في حالة اقتراح تعدیل الدستور(دستور منظمة االنتربول)

   :  اللجنة التنفیذیة - 2

للمنظمة ، و ھي المنفذ لقرارات و توصیات الجمعیة العامة و متابعة تنفیذھا و ھي لجنة یترأسھا رئیس ھي الجھاز الثاني 

   : عضوا و ھم 13المنظمة و تتكون من 

  . رئیس المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  - 

    . ) أمریكا الالتینیةنواب للرئیس، ینتمي كل واحد منھم إلى القارات األربع ( آسیا ، افریقیا ، أوروبا ،  03 -
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أعضاء یمثلون القارات األربع السابقة، و یراعى فیھم التوزیع الجغرافي عند اختیارھم و یتم اختیارھم من قبل لجنة  09 -

   .اإلنتخاب

  . األمین العام للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  -

المنظمة و لیس دولھم،  و تجتمع مرة في السنة على األقل و تجدر اإلشارة إلى أن ھؤالء األعضاء یمثلون في  أعمالھم 

  بدعوة من الرئیس(دستور المنظمة).

   :  األمانـــــة العامـــــة – 3

تعتبر الجھاز التنفیذي الدائم لمنظمة األنتربول حیث یقوم بدور دولي مختص في مكافحة جرائم الحق العام، كما أنھا مكلفة 

الجمعیة العامة و اللجنة التنفیذیة و تسییر اإلدارة العامة لمنظمة األنتربول و تأمین اإلتصال  باإلشراف على تطبیق قرارات

  . بالسلطات الوطنیة و الدولیة

   .من دستور المنظمة من األمین العام و كذا اإلدارات التابعة لھا 25و  7تتكون األمانة العامة لألنتربول حسب المادتین 

سنوات و یمكن  5بموجب اقتراح مقدم من اللجنة التنفیذیة، و تصادق علیھ الجمعیة العامة لمدة یتم تعیین األمین العام 

سنة ، و یختار من بین أعضاء الدول الذین لھم كفاءة عالمیة  65إعادة انتخابھ لمدة أخرى ، غیر أنھ یتنازل عن منصبھ إذا بلغ 

   . في مجال الشرطة

من دستور المنظمة فھي: قسم اإلدارة العامة، قسم  25العامة فقد نصت علیھا المادة  أما بالنسبة لإلدارة العامة لألمانة

اإلتصال و اإلعالم الجنائي (الخاص بالتعاون الشرطي )، قسم البحوث و الدراسات ، قسم خاص بالمجلة الدولیة للشرطة 

  )48، 47، 46الجنائیة(فنور، ص ص 

   :  األجھــــزة الثانویــة -ثانیا

  :األجھزة الثانویة لألنتربول فیما یلي تتمثل 

  

   :  المستشارون -1

من دستور المنظمة ، حیث أنھ یسمح لمنظمة  34و ھم الخبراء المكلفون بدراسة المسائل العلمیة ، نصت علیھم المادة 

  األنتربول اإلستعانة برأي المستشارین في األمور العلمیة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة، 

 03من دستور المنظمة من طرف اللجنة التنفیذیة للمنظمة لمدة  37و  35تعیین ھؤالء المستشارین بموجب المادتین  ویتم

   .سنوات و یقتصر دورھم على إبداء المشورة ال غیر

   :  المكاتب المركزیة التابعة لمنظمة األنتربول -2

من دستور المنظمة ، حیث تنشئ مكاتب وطنیة للشرطة  5دة أو ما یطلق علیھا المكاتب المركزیة الوطنیة نصت علیھا الما

الجنائیة الدولیة في إقلیم كل دولة عضو باألنتربول كجھاز من األجھزة المكونة لبنیان المنظمة وتحقیقا لفعالیة التعاون الدولي 

  . الذي یھدف إلى مكافحة اإلجرام

، 2010للشرطة الجنائیة و مكاتبھا اإلقلیمیة الفرعیة(البریزات، حیث تعد ھذه المكاتب نقطة اتصال مع المنظمة الدولیة 

   . من دستور المنظمة 33و  31) ، وقد نصت علیھا المواد 15ص
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   : لجنة ضبط ملفات األنتربول -3

 تھدف ھذه اللجنة إلى حمایة المعلومات الشرطیة من أیة إساءة إستعمال أو إعتداء على حقوق األفراد التي تتعامل، أو

  .تحال ضمن نطاق منظومة التعاون الشرطي الدولي

حیث أقرت الحكومة الفرنسیة حرمة و حصانة محفوظات المنظمة من خالل إتفاق المقر المنعقدة بین الحكومة الفرنسیة 

   .1982نوفمبر  03و المنظمة بتاریخ 

   : التعاون الدولي الشرطي في مكافحة الجریمــة المنظمــة -المبحث الثالث 

تعد األجھزة الشرطیة من أھم أجھزة العدالة الجنائیة في مجال مكافحة الجریمة، وذلك من خالل دورھا في استقصاء  

  .الجرائم وجمع االستدالالت

وأجھزة الشرطة تمارس أعمالھا داخل حدود الدولة التي تنتمي إلیھا وال یملك أعضاؤھا صالحیة التحري عن الجرائم 

ذلك یتناقض والسیادة اإلقلیمیة للدولة، من ھنا حرصت الدول على التعاون فیما بینھا في ھذا المجال، خارج حدود الدولة، ألن 

وذلك لتدعیم سیاسة مكافحة الجریمة المنظمة التي من أھم خصائصھا أنھا عابرة للدول، وذلك من خالل األجھزة المختصة 

تعاون الشرطي ، حیث یتجلى دور األنتربول في مكافحة الجریمة ذات الطابع الدولي أو ذات الطابع اإلقلیمي والتي تعزز ال

  . المنظمة كنموذج للتعاون الدولي

  ).11، ص2013حیث یعد األنتربول من أقدم صور التعاون الشرطي في مكافحة الجریمة المنظمة (حمودة، 

ة التابعة للدول من أجل العمل معا كما أن األنتربول أكبر منظمة شرطیة في العالم تھدف إلى التنسیق بین أجھزة الشرط

  ).118،119، ص ص 2012لجعل العالم أكثر أمانا (شبیلي، 

حیث یرى الكثیرون أن تحقیق التعاون الشرطي الدولي یكمن في إنشاء قوة شرطة دولیة، لھا وحدات میدانیة تضطلع 

توقیفھم و یعتبر الكثیرون أن جھاز األنتربول یقوم بمھمة التحقیق في مختلف البلدان و یتولى القیام بالتفتیش على المجرمین و 

  )89،90، ص ص 2005بھذا الدور(سرور، 

  

   : تحدید مفھوم الجریمة المنظمة و التي تدخل في اختصاص األنتربول -أوال

ة و لقد ساھمت العولمة وبالتحدید العولمة االقتصادیة في انتشار الجرائم االقتصادیة خاصة ، كما أن الجریمة المنظم

العولمة تجمع بینھما خاصیتین ھما: أولھما الھدف : وھو الحصول على الربح و ثانیھما ھو كسر الحواجز بین الدول ، و من 

  خالل ھذا التالقي تنتشر الجریمة المنظمة العابرة للحدود.

القانونیة من أجل تحقیق األمن وتعزیز اإلجراءات  و لھذا بدا التعاون الدولي أمرا ملحا لمحاربة ھذه الجریمة، لكافة النظم

، 2012و االستقرار و إقامة مجتمعات وطنیة و مجتمع دولي نظیف تحكمھ سیادة القانون و مبادئ الحریة و العدالة(حناشي، 

   . )311ص

لة و تطلق تسمیة الجریمة المنظمة العابرة لألوطان، على امتداد نشاط الجماعة اإلجرامیة من حدود اقلیمھا إلى إقلیم دو

  )312، ص2011أخرى (العشاوي، 

حیث یعرف األنتربول الجریمة المنظمة على أنھا:  مجموعة من األشخاص تقوم بحكم تشكیلھا بارتكاب أفعال غیر 

  . مشروعة بصفة مستمرة و تھدف أساسا إلى تحقیق الربح دون التقید بالحدود الوطنیة
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ظمة تبغي تحقیق الربح و تستعمل العنف أو الرشوة أو اإلبتزاز ، وقد عرفتھا مكاتب الشرطة الدولیة : بأنھا جماعات من

، 2019و تحقق أھدافھا بالتخطیط و اإلعداد الرتكاب الجرائم مستخدمة التكنولوجیا عالیة المستوى(الحویش،خاطر، 

  ).509ص

غسیل األموال والنشاطات  حیث تشكل الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة خطرا یھدد األمن والسلم الدولیین، وتشمل

  من النظام االساسي). 02اإلرھابیة ، واإلتجار باألسلحة المحظورة، المخدرات، وتھریب اآلثار وغیرھا ... إلخ (م

   :  أشكال التعاون الدولي الشرطي -ثانیا

أ السیادة و مفاھیم األمن في ظل القوانین السائدة في مختلف الدول ال یمكن تنفیذ أسالیب العمل ھذه نظرا لتعارضھا مع مبد

الوطني ، و لھذا فالحل العملي الوحید یبقى في تفعیل آلیات التعاون بین البلدان مع احترام مطلق للسیادة الوطنیة و لطریقة 

   . عمل كل جھاز شرطة و تسییر المنظومات القانونیة في كل دولة

ئم كاإلتجار غیر المشروع بالمخدرات أو اإلجرام فمن غیر المنطقي حصر التعاون الشرطي في فئة معینة من الجرا

   . االقتصادي و المالي أو األشكال الخطیرة ألعمال العنف

فالمھمة الرئیسیة لمنظمة األنتربول ھو تأمین التعاون المستمر بین الدول، و تحدیدا بین أجھزتھا األمنیة في مجال مكافحة 

جرائم الحدیثة لتأثرھا بالتطور التكنولوجي حیث تقوم المنظمة وطبقا للمادة الجریمة المنظمة ، التي تطورت كثیرا لتشمل ال

   : الثانیة من النظام التأسیسي بالمھام التالیة

تأمین و تطویر أوسع لمساعدة متبادلة بین كل سلطات الشرطة الجنائیة في إطار القوانین القائمة في مختلف البلدان و  -1

  . إلنسانبروح اإلعالن العالمي لحقوق ا

من  03إنشاء و تنمیة كافة المؤسسات القادرة على المساھمة الفعالة في الوقایة من جرائم القانون العام و في مكافحتھ(م -2

  دستور المنظمة).

من النظام األساسي و التي حظرت حضرا تاما أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو  03كما أنھ و في إطار نفس المادة  - 3

  من دستور المنظمة). 02طابع سیاسي أو عسكري أو دیني أو عنصري(المادة شؤون ذات 

حیث أن التعاون الدولي في إطار األنتربول یتم فقط في مجال األفعال الجنائیة فقط ، و التي یكون فیھا عنصر دولي مثل 

  حتجاز الرھائن ،تزویر العملة و سرقة التحف الفنیة و كذا تھریب المخدرات و جرائم القتل و السرقة و ا

وإن كان خطف الطائرات  یعتبر من قبیل الجرائم السیاسیة ، إال أن بعض الدول تطالب بإدخال ھذا النوع من الجرائم  

  . )2000في إطار عمل األنتربول (اتفاقیة االمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة لعام 

   : حیث یقوم دور المنظمة خاصة في

  .العاممكافحة جرائم القانون  التعاون الدولي في -

التعاون الدولي في مجال إعطاء المعلومات حول مجرم موقوف أو ھارب أو التزوید ببصمات أصابعھ أو مختلف اآلثار  -

   .التي یتركھا في محیط الحادث

   .العملةالتعاون الدولي في مكافحة الجرائم الخطیرة العالم بما في ذلك تھریب األسلحة و السیارات و المخدرات و  -

  .الدوليتلعب األنتربول دور في مكافحة الجریمة المنظمة ذات الطابع  -

   .العمل بشكل دوري على تنظیم دورات تدریبیة و تكوینیة ألفراد الشرطة -
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   :  اختصاصات منظمة األنتربول -ثالثا 

بمقتضى میثاق منظمة األنتربول و نظامھا الداخلي تتمتع المنظمة بجملة من اإلختصاصات العامة و الخاصة نصت علیھا 

   : منھا 02المادة 

   : اإلختصاصات العامة و ھي -1

تمع الدولي اھتماما كبیرا بتبادل المعلومات یولي المج جمع و تبادل المعلومات و البیانات المتعلقة بالجریمة و المجرم : -أ

بین الدول في مجال اإلجرام المنظم ، حیث یستفید من ھذه المعلومات من مرحلة التحقیقات و المحاكمة و متابعة األشخاص 

دود و المشتبھ فیھم سواء كانوا أشخاصا أم ھیئات ، و تشمل كذلك تحركات المجرمین المنظمین إلى جماعة إجرامیة عبر الح

ما یتعلق بالوثائق المزورة أو المسروقة التي یستخدمونھا خاصة فیما یتعلق بجرائم التھریب المنظم لألشخاص عبر الحدود 

   . الوطنیة

مثل جرائم المخدرات و جرائم تبییض األموال و حتى جرائم اإلرھاب و غیرھا من  مكافحة جرائم القانون العام : -ب

   (NOBLE, p114).ق الجریمة المنظمةالجرائم التي تدخل في نطا

تشكل بعض الجرائم المنظمة تھدیدا أمنیا إلستقرار الدول و أمن شعوبھا كالجرائم اإلرھابیة  حمایة األمن الدولي : -ج

  التي تنفذھا المنظمات اإلرھابیة.

لفنیة و تعزیز القدرات التقنیة لقد اتفقت على ضرورة تبادل العناصر اإلداریة ا تبادل الخبرات و المساعدة التقنیة : -د

ألجھزة العدالة و كذا تحلیل البیانات و المعلومات المتعلقة بالجریمة ، و كذا السبل و اآللیات المبتكرة لمكافحة الجرائم سواء 

   . كانت تقلیدیة أم حدیثة

نتربول على مجموعة من تتوافر منظومة األ  تنسیق الجھود بین الدول األعضاء خاصة في مسألة ھروب المجرمین: -ذ

الخدمات تتمثل في القواعد و البیانات التالیة : األشخاص المبحوث عنھم دولیا ، المركبات المسروقة ، التحف الفنیة المسروقة 

، وثائق السفر و مختلف الوثائق المسروقة أو المزورة ، صور اإلستغالل الجنسي لألطفال ، األسلحة المسروقة، بصمات 

  . األصابع

   : االختصاصات الخاصة و ھي -2
  من إتفاقیة قمع الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و المعنونة ، 10لقد تطرقت المادة  رفع كفاءة الموظفین و التدریب و اإلنماء  : -أ

بـ ( التدریب على تنفیذ القوانین) *: حیث تقوم كل دولة طرف بقدر ما تقتضیھ الضرورة باستحداث وتطویر أو تحسین برنامج  

تدریب خاص بالعاملین في أجھزتھا المعنیة بتنفیذ القوانین بما فیھم أعضاء النیابة العامة و القضاة و غیرھم من الموظفین 

   . ة في اإلتفاقیةالمكلفین بقمع الجرائم المذكور

  تعاملھ مع جھاز الشرطة واإلدعاء العام و القضاء في بلد معین: -ب

  . یرتكز عمل المركز الوطني لألنتربول في عالقاتھ مع جھاز الشرطة واإلدعاء العام و القضاء في بلد معین

  :آلیــة األنتربول في مكافحة الجریمة المنظمة -3

الجنائیة دورا ھاما ورئیسیا في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود، التي ما تلعب المنظمة الدولیة للشرطة  

  فتئت تؤثر على أمن وسلم الدول، وتسعى المنظمة جاھدة للتصدي لظاھرة اإلجرام المنظم،
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األمنیة ویظھر وذلك بإتخاذ مجموعة من الوسائل والتدابیر وإقرار العدید من اآللیات لتدعیم التعاون الدولي في المسائل  

ذلك جلیا من خالل قاعدة البیانات التي توفر للدول المعلومات الضروریة لمواجھة  كافة االشكال التي یتخذھا ھذا اإلجرام، 

  ).louboutin , 256باإلضافة إلى المساھمة في الرفع من كفاءة األجھزة األمنیة في ھذه المواجھة (

  :ة في مجال المعلوماتدور المنظمة الدولیة للشرطة الجنائی -أ

تھدف المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة لدعم أجھزة الشرطة في العالم، و ذلك من خالل توفیر المعلومات والبیانات  

). وذلك بغرض 248،256، ص ص 2001التي یمكن تبادلھا فیما بین الدول استنادا إلى قنوات اتصال مأمونة (الروبي، 

مات وھو ما یساھم بشكل كبیر في القضاء على الجماعات اإلجرامیة المنظمة والرفع من فعالیة تسھیل تبادل وتحلیل المعلو

  .التعاون األمني بین الدول في ھذا المجال

حیث تصدر النشرات الدولیة الخاصة بالبحث في غضون ساعات وبلغات األنتربول األربعة المعتمدة وھي:  العربیة، 

  :یة وتتمثل ھذه النشرات فياإلنجلیزیة، اإلسبانیة والفرنس

الغرض منھا طلب البحث وإیقاف االشخاص محل بحث بموجب أمر بالقبض الدولي أو  النشرات الدولیة الحمراء: -أ

  .لتنفیذ حكم قضائي

  .الغرض منھا تحدید تواجد شخص مشتبھ بھ في قضیة إجرامیة النشرات الدولیة الزرقاء:  -ب

الغرض منھا تبادل معلومات، مع تبلیغ البلدان األعضاء عن شخص متورط في قضایا  النشرات الدولیة الخضراء:  -ت

  .إجرامیة لھا بعد دولي

  .الغرض منھا البحث عن اشخاص مفقودین في فائدة العائالت أو القصر محل اإلختطاف النشرات الدولیة الصفراء:  -ث

  .جثث عثر علیھا الغرض منھا التعرف على ھویة النشرات الدولیة السوداء: -ج

الغرض منھا تحذیر الدول األعضاء من تھدید أمني بواسطة أسلحة مقنعة أو فرار  النشرات الدولیة البرتقالیة: -ح

  .مجرمین خطرین

وھي التي تصدر بھدف توفیر معلومات بشأن األسالیب اإلجرامیة أو اإلجراءات أو  النشرات الدولیة البنفسجیة: -خ

  .ة أو المخابئ التي یستخدمھا المجرمونالحاجیات أو األجھز

تصدرھا األمانة العامة، وھي التي تتضمن بیانات كاملة من المقتنیات الفنیة المسروقة،  النشرات الدولیة الفنیــة: -د

  .أوإذا كانت تحفا فنیة ذات قیمة عالیة أو آثار لحضارات الشعوب التي یحتفظ بھا المتاحف العالمیة أو الوطنیة

حیث تقوم األمانة العامة للمنظمة بتلقي إخطارات الدول التي یختفي فیھا أطفال في صورة  شرة األطفال المفقودین:ن -ذ

بیانات على نموذج معین یرسل إلى مقر المنظمة، ویصدر في نشرة وھي نشرة األطفال المفقودین الذین یبحث عنھم األنتربول، 

فل المخطوف أو المفقود ، وتاریخ اختفاءه مع وضع صورة فوتوغرافیة لھ في وتوزع ھذه النشرة الشاملة على بیانات الط

  .النشرة

حیث تعد جریمة تزییف العملة من أخطر الجرائم االقتصادیة التي تواجھ الدول، وقد حرصت  نشرة النقد المزیف: -ر

ن خالل عرض كل النماذج الورقیة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على بذل كامل جھودھا في مكافحة ھذه الجریمة، م

-02للعمالت المزیفة التي یتم ضبطھا في مختلف الدول فور ضبطھا في صورة ما یسمى بنشرة النقد المزیف (وثیقة رقم 

61/02-205  /con/fs.(  
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تصدر إلبالغ البلدان األعضاء في األنتربول بأن فردا أو كیانا ما خاضع لجزاءات  النشرة الخاصة لألنتربول: -ز

، 2009أقرتھا األمم المتحدة وھذه النشرات تصدر عن طریق اتفاق بین األمانة العامة لألنتربول و ھیئة األمم المتحدة (خلیل، 

  ).111ص

یة المحددة الھدف المتعلقة باإلرھاب و تمویلھ ( مجلس المتصلة بالجزاءات المال 06فبناءا على التوصیة الخاصة  رقم 

  االمن : األمم المتحدة 

 S/RES /2253 (2015) Ditr : General 17 Decembr 2015.)   (   الخاصة بتنفیذ االلتزامات في االتفاقیة

) والقرارات 2001( 1373) والقرار 1999( 1267الدولیة لقمع تمویل اإلرھاب، وتطبیقا لقرارات مجلس األمن الدولي رقم 

الالحقة وإصدار اإلجراءات التنفیذیة الخاصة بتطبیق القرارات السابقة، التوصیة الخاصة الثالثة بتجمید أموال اإلرھابیین 

ومصادرتھا وتحدید الجھة التي تقوم بتجمید أموال اإلرھابیین،  طبقا لقرارات مجلس األمن، حیث تم تشكیل اللجنة الدولیة 

(بوشربة، بوبرطخ،  2001في أكتوبر  (C I C) اإلرھاب والجریمة المنظمة، وقد سمیت بلجنة مكافحة اإلرھابلمكافحة 

  ).50، ص2016بوكباشة، 

فقد عملت معظم الدول على تجفیف منابع اإلرھاب وھو ما تجسد فعلیا من خالل القرارات التي إتخذھا مجلس األمن 

) والمتعلق بمكافحة مصادر تمویل اإلرھاب، والقرار 2001( 1373ي یكمل القرار ) والذ2009( 1904الدولي السیما القرار 

) والذي تمت المصادقة علیھا باإلجماع 2014( 1233) المتعلق بتمویل نشاطات الجماعات اإلرھابیة، والقرار 1999( 1267

الرھائن الذي تقوم بھ الجماعات  ، والذي یدین عملیات اختطاف وإحتجاز 2014جانفي  27من طرف مجلس األمن الدولي في 

  ).08/2015اإلرھابیة مقابل فدیة أو تنازالت سیاسیة (ج ر، عدد

وفي نفس السیاق ترتكز مساھمة الجزائر في محاربة تمویل اإلرھاب من خالل سن قانون خاص بمكافحة تبییض األموال 

 2005فیفري  06المؤرخ في  01-05قانون رقم الذي یعدل ویتمم ال 2015فیفري  15المؤرخ في  06-15وھو القانون رقم 

  ).270، ص2001والمتعلق بالوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرھاب ومكافحتھما (شبیلي، 

   :(NCB) المكتب المركزي الوطني ألنتربول الجزائر -4

العامة لألنتربول بھلسنكي/  أثناء انعقاد الجمعیة –األنتربول  –انضمت الجزائر الى المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

، حیث یعمل المكتب المركز الوطني تحت الوصایة المباشرة لمدیریة الشرطة القضائیة التابعة  1963فنلندا، خالل شھر أوت 

والتي تكون تحت رعایة وزارة  (DGSN) للمدیریة العامة لألمن الوطني تقع تحت وصایة المدیریة العامة لألمن الوطني

عمل وفقا للتشریعات و القوانین الوطنیة و اإلقلیمیة و الدولیة باإلضافة إلى األحكام التنظیمیة المسیرة لمنظمة الداخلیة و ی

   . األنتربول و األعراف الدولیة و مبدأ المعاملة بالمثل و اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

التعاون الدولي فیما بین المصالح الوطنیة المكلفة  حیث یعتبر المكتب المركزي الوطني ، القناة الرسمیة الوحیدة في مجال

. ( المدیریة العامة لألمن الوطني على الموقع  بتنفیذ القانون في مجال الشرطة القضائیة و المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة

  ).  www.algeriepolice.dz الرسمي 

   : المكتب الوطني أساسا بالمھام التالیةحیث یقوم 

  : في مجال النشاط الشرطي -أ

  .األجنبیةمباشرة التحقیقات الدولیة من و إلى خارج الوطن بالتنسیق مع المصالح الوطنیة و نظیرتھا  -
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األعضاء بالتنسیق مع  التبادل اآلني و السریع للمعلومات الشرطیة و الجنائیة فیما بین المكاتب المركزیة الوطنیة للبلدان -

  .األنتربولاألمانة العامة لمنظمة 

  .دولیامالحقة المجرمین المبحوث عنھم  -

   .العملیاتیةتجمیع المعلومات  -

   .التقنيتقدیم الدعم الفني و  -

   

  :  في مجال التعاون القضائي الدولي -ب

   .الوطنیةتنفیذ أوامر القبض الدولیة الصادرة عن السلطات األجنبیة و أیضا تلك الصادرة عن السلطات القضائیة  -

   .الدوليالمساھمة في تنفیذ اإلنابات القضائیة الدولیة ، و طلب المساعدة القضائیة أو البحث الجزائي  -

  .تنفیذ اجراءات تسلم المجرمین -

  .الدولي الشرطيتطویر و تنمیة التعاون  -

( المدیریة العامة لألمن الوطني على الموقع الرسمي  .للحدودالقضاء على الجریمة المنظمة أو العابرة  -

 www.algeriepolice.dz .(  

المتضمن قانون اإلجراءات  66/155و تعد الجزائر من بین الدول التي نصت على نظام تسلیم المجرمین في األمر رقم 

في الكتاب السابع تحت عنوان : " العالقات بین السلطات القضائیة  األجنبیة"، حیث  08/06/1966الجزائیة الصادر في 

خصص الباب األول لتسلیم المجرمین كما نص الدستور الجزائري على مبدأ التسلیم وفقا لقانون تسلیم المجرمین باإلضافة 

الجزائر الى العدید من االتفاقیات الدولیة الثنائیة التي تھدف الى توفیر االطار القانوني الدولي من أجل محاربة الى انضمام 

  ).  03، صفحة 2014المجرمین و تسلیمھم الى الدولة صاحبة االختصاص في محاكمتھم و معاقبتھم ( لحمر فافة، 

  :الجریمــة المنظمــةاإلشراف على عملیــات أمنیــة للبحث والتحـري عن  -ت

ال یقتصر عمل المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة على العمل المؤسسي ، بل تساھم أیضا في الجانب العملیاتي من  

خالل اإلشراف على العملیات األمنیة التي تقوم بھا األجھزة األمنیة التابعة للدول األعضاء والتنسیق فیما بینھا من أجل ضمان 

جریمة المنظمة العابرة للحدود، من خالل مرحلة البحث والتحري التي تشكل مرحلة مھمة في القضاء على مكافحة أفضل لل

  .الجماعات اإلجرامیة المنظمة

والواقع یثبت نجاح المنظمة في إكتشاف العدید من القضایا المرتبطة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود وإلقاء القبض على 

كثیرة من العالم، مما یؤكد أحقیة اعتبارھا منظمة دولیة متخصصة في مجال مكافحة  مقترفیھا، وذلك في مناطق

  ) و ذلك من خالل:42اإلجرام(زمور، ص

فرع لمكافحة الجریمة تعمل على المستوى الوطني متواجدة في كل من الجزائر، مغنیة، بشار ، سوق أھراس،  11إنشاء  -

  .مختصة في محاربة اإلتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة غردایة، ورقلة، أدرار، جانت، تمنراسب، وھي

إستحداث عدد معتبر من مدارس الشرطة  موزعة على كامل إقلیم التراب الوطني منھا مدرستین مخصصة للعنصر  -

  .النسوي
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مستوى كل الوالیات على  : Centre de formation et de Préparation (CFP) إنشاء مراكز التكوین والتحضیر -

وظیفتھا تقریب التكوین حتى یكون متوفر لكل والیة وذلك من أجل مسایرة المستجدات العلمیة والقانونیة في المھام الشرطیة 

  .في إطار سیاسة التكوین المعتمد من المدیریة العامة لألمن الوطني

  .ت المطلوبة في تحري الجنائيإنشاء مخابر للشرطة العلمیة جھویة ومخبر مركزي بھ كافة التخصصا -

  :في مجــال محاربــة اإلرھــاب -

لقد شھدت الجزائر فترة عصیبة في تاریخھا الحدیث نتج عن خلل في المسار اإلنتخابي كان لھ تأثیر وخیم وباھض في 

خصصة في ھذا المجال األرواح والعتاد االقتصادي والثقافة وكل المیادین، ولذلك بادرت المدیریة العامة بإنشاء وحدات مت

لھا إختصاص وحید وھو متابعة القضایا اإلرھابیة واإلجرام الخطیر  BMPJ تعرف باسم الفرق المتنقلة والشرطة القضائیة

  .وھي متواجدة على ربوع الوطن وھناك والیات التي بھا أكثر من خمس فرق موزعة على ترابھا

  :في مجــال األمــن العمومــي -

العاملة میدانیا بمنظومة المراقبة عبر وسائل الكامیرات وھو مشروع وطني في طریق اإلنجاز تجھیز الوحدات  

ینسب متفاوتة في كل والیة، وتعتبر العاصمة رائدة في ھذا المجال فال توجد منطقة أو شارع إال وبھ كامیرا مراقبة متطورة 

  .تمتاز بتقنیات صورة عالیة وإلتقاط الصوت في كل الظروف

من المروحیات العاملة حالیا والمشروع مبرمج  06ھذه المصالح بوحدة المراقبة الجویة، بحیث تحوز المدیریة على تدعیم 

، 2019سبتمبر144( مجلة الشرطة الجزائریة، العدد  .لتكون لكل جھة قاعدة تتركز فیھا ھذه المروحیات لالستقالل الجھوي

  ).  25صفحة 

  

  :مكافحــة الجریمــةاآللیــات المستحدثــــة في  -ث

، وھي وحدات خاصة لھا مھام  RG-GPS -CIR -GOSP -BRI -UMO -SPS -BRIIC  -SRLCTISنذكرمنھا

خاصة مجھزة بإمكانیات خاصة وأفراد لھم تكوین خاص وكلھا تساھم بدور فعال في استتباب األمن بشكل عام ومحاربة 

  .الجریمة المنظمة بشكل خاص

وحدات أمن الجمھوریة سابقا مھامھا التدخل  :Unité de Maintien d’Ordre (UMO) وحـدات حفظ النظــام -

في حاالت اإلخالل بالنظام العام كالمظاھرات واإلعتصامات وحاالت الفوضى، كما لھا مھام إضافیة كتدعیم الوحدات 

  .العملیاتیة األخرى العاملة في مجال األمن العمومي والشرطة القضائیة

ھي فرق تابعة ھیكلیا   Groupe Mobile Police Judiciaire (BMPJ) لة للشرطــة القضائیــة:الفرق المتنق -

لمصالح الشرطة القضائیة عملھا خصیصا في ھو محاربة اإلرھاب والجرائم الخطیرة التي تستعمل فیھا االسلحة الناریة 

إجراءاتھا القضائیة توجھھا مباشرة لوكیل تباشر مھامھا بالتنسیق مع مصالح الدرك الوطني والجیش الوطني الشعبي و

  .الجمھوریة

  Brigade de Recherche et Investigation (BRI) فرق البحــث والتحــري: -

وحدات صغیرة خاصة تستعمل في التدخل السریع والمباشر خاصة عندما یتعلق األمر بعصابات األشرار، وعند تنقل 

  .الوحدات األمنیة العاملة عن طریق توفیر حمایة خلفیةالشخصیات الرسمیة توكل لھا تدعیم 
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  :Renseignements Généraux (RG) مصالــح االستعــالمـــات -

مھامھا التقصي عن األوضاع بشكل عام، متابعة األنشطة التحریضیة، اإلرھابیة، السیاسیة وكل ما لھ عالقة بزعزعة 

  .دنياالستقرار یستعمل عناصرھا في مھامھم الزي الم

  Groupement de Protection et de Sécurité (GPS) جمھـرة التدخــل والحمایــة: -

مقرھا الجزائر العاصمة مھامھا حمایة الھیاكل الدبلوماسیة وإقامات األجانب، السفارات والقنصلیات والمراكز الثقافیة 

  .األجنبیة

  Service de Protection et Sécurité (SPS) مصلحــة الحمایــة والحمایــة: -

مقرھا الجزائر العاصمة ولھا فروع في كل الوالیات مھامھا حمایة الشخصیات الرسمیة كالوزراء، الوالة، أعضاء المجلس 

  . الدستوري، المحكمة العلیا، األجانب

 Service Régionale de (SRLCTIS) المصلحة الجھویة لمكافحة اإلتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة -

lutte Contre le Trafic Illicite des Stupéfiants et des Substances Psychotropes :  

توجد أربعة مصالح على المستوى الجھوي تنشط بالجھة الشرقیة والغربیة والداخلیة والجنوبیة، مھامھا تندرج في متابعة 

ع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة ویمكن أن تمارس إختصاصاتھا عبر كامل الجریمة المنظمة المتعلقة باإلتجار غیر المشرو

  .التراب الوطني وھي فروع تابعة ھیكلیا إلى مدیریة الشرطة القضائیة

   (BRIIC) الفرقة الجھویة لتحري حول الھجرة غیر الشرعیة: -

Brigade Régionale d’Investigation sur l’Immigration Clandestine  

فرقة على المستوى الوطني تتمركز بالخصوص عبر محاور تنقل المھاجرین غیر الشرعیین، تنسق عملھا مع  11توجد 

حرس الحدود وحرس الشواطئ، حیث تقوم بعملیة البحث والتحري بخصوص اإلجرام المنظم المتعلق باإلتجار بالبشر 

وإجراءات الطرد تحت إشراف السلطات القضائیة ممثلة ومحاربة الھجرة الغیر شرعیة، تباشر إجراءات التحویل إلى الحدود 

  .في النیابة العامة والسلطات اإلداریة ممثلة في السید الوالي

  Groupement Opérationnel Spécialisé de Police (GOSP) الجمھرة العملیاتیة للشرطة الخاصة: -

   و ھي 22/07/2016أنشئت في 

آخر الفرق التي تم استحداثھا في نطاق محاربة اإلجرام، التي تقوم بمھام جد حساسة تتطلب عملیات نوعیة، عناصرھا 

سنوات ، ما مكنھم من إكتساب مھارات وتقنیات قتالیة عالیة خاصة في مجال االنتشار الواسع  3تلقوا فترة تربص خاص لمدة 

  ). 33صفحة  144/2019 سیما  اإلرھاب ( مجلة الشرطة، العدد للجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة ال

  Cellule de Communication et de Presse (CCP) اإلعالم والعالقات العامة: -

خالیا تم استحداثھا حدیثا تابعة ھیكلیا لدیوان المدیریة العامة لألمن الوطني، تحت إشراف الخلیة المركزیة الجزائر 

روعھا على مستوى كل أمن الوالیات ، تقوم بمھام التوعیة واإلشراف على اللقاءات الصحفیة واالبواب العاصمة، متواجدة ف

  المفتوحة المنظمة من طرف مصالح الشرطة المختلفة،

المشاركة في عملیات التحسیس والوقایة التي تقوم بھا مختلف الجمعیات المدنیة النشطة في ھذا المجال باإلضافة إلى  

اي العام في حاالت اإلجرام الخطیر خاصة جرائم إختطاف األطفال والجرائم اإلرھابیة حتى ال یتم تأویلھا في غیر تنویر الر

  .مصلحة األمن العام وسمعة الدولة الجزائریة
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من خالل ما سبق نجد أن الشرطة الجزائریة قد خطت خطوات عمالقة مسایرة للتطور التكنولوجي والعلمي وفي  

رس المھام تحت رقابة صارمة ال تسمح بالتجاوزات أو اإلنحرافات، مھما كان مقترفیھا عمال بالشعارات نفس الوقت تما

  .المعتمدة من قبل الشرطة الجزائریة

من الدستور ) (الدستور الجزائري  26مبدأ الشرعیة وفقا للمادة  (تكریسدولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة  -

2016(  

  .)  مبدأ تكوین الترقیة وإحترام حقوق اإلنسان (تكریستعلـم جیدا حتى تحسن الخدمة  -

أن السیادة مصدرھا المواطن عمال بمبدأ الدستوري  (تكریسالمواطن ھو أساس األمن والشرطة ماھي إلى األداة  -

  .) من الدستور 07

لشرطة العصریة وإعتماد االسلوب العلمي مبدأ ا (تكریسالعلم في خدمة الشرطة والشرطة في خدمة المواطن  -

  .والتكنولوجي لیكون مسخرا لخدمة المواطن)

  F.O.P.S أما ركائز الشرطة الجزائریة فھي التكوین، الجزاءات، التفتیش، التنظیم، ومختصرة تأخذ التسمیة

  . Formation , Organisation, Inspection, Sanction بمعنى

  

  خاتمة  
االنتربول ثاني أھم أكبر تجمع دولي بعد ھیئة األمم المتحدة، المختص بمحاربة االجرام و تسھیل عمل تعتبر منظمة  

األجھزة األمنیة لمختلف الدول األعضاء و المنظمات الجھویة و اإلقلیمیة التي تسعى لنفس الغرض قصد متابعة االجرام 

  د.المنظم و رفع آلیات التنسیق األمني و القضائي ألقصى الحدو

حیث ترتكز ھذه الفعالیة في مجاالت االجرام المالي و المرتبط بالتكنولوجیات المتقدمة، و االخالل باالمن العام و اإلرھاب، 

االتجار بالبشر و اسناد التحقیقات لشأن المجرمین الفارین، و ھذا ما یتضح من خالل تسلیم مجموعة من المطلوبین الى 

بعد االتفاقیة الثنائیة  25/12/2013مؤمن خلیفة من قبل السلطات البریطانیة الى الجزائر في الجزائر من بینھم تسلیم عبد ال

  حول تسلیم المجرمین. 2006المصادق علیھا من طرف الجزائر في 
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 )،یة الحقوق، بن عكنون، ) المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة والجریمة المنظمة، مذكرة ماجستیر، كل2012،2013فنور حاسین

  جامعة الجزائر.

  2016مارس  06من الدستور الجزائري  07المادة. 

  2016مارس  06من الدستور الجزائري  26المادة. 

  على الموقع الرسمي: 2016، سبتمبر 132مجلة الشرطة الجزائریة، العدد WWW.ALGERIEPOLICE.DZ . 

  المجلة الشھریة DJAZAIR  2016ماي  07عدد .  

  لمجلة الشھریةا DJAZAIR  2014مارس  12عدد . 

  على الموقع :  2019سبتمبر  144مجلة الشرطة الجزائریة العدد www.algeriepolice.dz 

 )،الجاھز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة،الجزائر، دار ھومة.2001مختار شبیلي ،( 

   اإلجرام االقتصادي والمالي والدولي وسبل مكافحتھ،الجزائر، دار ھومة.2012شبیلي،(مختار ،( 

  )،اإلرھاب الدولي،مصر، دار الفكر الجامعي2008منتصر سعید حمودة ( . 

 )،مصر، دار الفكر الجامعي.2) المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، األنتربول، ط2013منتصر سعید حمودة، 

  للشرطة الجنائیة (األنتربول) على الموقع الرسميالمنظمة الدولیة http://www.interpol.int .  

   205-61/02-02منظومة النشرات الدولیة، صحیفة وقائع تصدر عن األنتربول، وثیقة رقم/FS/COM . 

 )،50العدد  ،38) المنظمة الدولیة للشرطة الجنائبة ( األنتربول)، مجلة جامعة البعث، المجلد 2016نور الدین حازم . 

  ) إجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء االتفاقیات الدولیة، رسالة ماجستر، جامعة وھران 2014لحمر فافة ،(

  كلیة الحقوق. 

  وكالة األنباء الجزائریة ، على الموقع الرسمي: www.aps.dz:/ar/algerie/587 )  :05/10/2019تاریخ دخول الموقع (. 

  

 CC BY).المجلة األكادیمیة لألبحاث والنشر العلمي ، الدكتورة عائشة عبد الحمید،  2020 ©جمیع الحقوق محفوظة 

NC)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              191  

ISSN: 2706-6495 

  

  البحث الثامن 

  

دور مدیر المدرسة كقائد تربوي في المدارس األردنیة بلواء القویسمة بین الواقع 
  والمأمول من وجھة نظر مساعده

The role of the principal of the school as an educational leader in Jordanian schools in Al-

Qweismeh brigade between reality and aspirations from the viewpoint of his assistant 

  ھالة سمیر ابراھیم الجدعإعداد الباحثة: 

  الھاشمیة المملكة األردنیة –وزارة التربیة والتعلیم  –تخصص األحیاء 

hala.sameer1982@gmail.com: Email 

  

  

  الملخص:

ھدف الدراسة التعرف على األدوار التي یؤدیھا مدیر المدرسة كقائد تربوي في المدارس األردنیة بلواء القویسمة بین الواقع والمأمول 

الدراسة بمساعدي مدیري المدارس األردنیة بلواء القویسمة خالل الفصل األول من العام الدراسي من وجھة نظر مساعده، وحدد مجتمع 

  ) مساعداً لمدیر المدرسة.61)، بلغت عینة الدراسة (2019/2020(

اإلداري والفني ) فقرة موزعة على أربعة مجاالت (الدور 89وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة بنیت من قبل الباحثة مكونة من (

دور مدیر المدرسة تجاه األنشطة التربویة الالمنھجیة). وتم التعرف على صالحیة الفقرات  –الدور االجتماعي  –الدور اإلشرافي  –

)، واستعملت الباحثة مربع كاي للتأكد من االختیار المالئم 80%بعرضھا على خبراء في الجامعات األردنیة، واعتمدت نسبة اتفاق (

  ).0.79وإعادة االختبار وبلغت قیمتھ (-رات، واستخرج الثبات بطریقة االختبارللفق

وجاءت نتائج الدراسة أن المتوسطات الحسابیة على المستوى العام لمجاالت أداة أدوار مدیرو المدارس األردنیة بلواء 

) وأوزانھا المئویة العامة بین 3.8-3.5مة بین (القویسمة واقعیاً كانت على درجة تطبیق عالیة إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة العا

 رافي لمدیر المدرسة على التوالي.) لمجال الدور االجتماعي لمدیر المدرسة ومجال الدور اإلش%76.7-71.4(%

  مدیر المدرسة، المدارس األردنیة، لواء القویسمة، مساعد المدیر. الكلمات المفتاحیة:
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Abstract 

The aim of the study is to identify the roles that the principal of the school plays as an 

educational leader in Jordanian schools in Liwa Al-Qweismeh, between reality and what is hoped from 

the point of view of his assistant. As an assistant to the principal. 

The study tool was a questionnaire built by the researcher consisting of (89) paragraphs 

distributed in four areas (the administrative and technical role - the supervisory role - the social role - 

the role of the school principal towards extracurricular educational activities). The validity of the 

paragraphs was recognized by presenting them to experts in Jordanian universities, and an agreement 

rate (80%) was approved, and the researcher used a Kay box to confirm the appropriate selection of 

the paragraphs, and the stability was extracted by way of testing - and re-testing with a value of (0.79). 

The results of the study came out that the arithmetic averages at the general level for the fields 

of the roles of the Jordanian school principals Bawl al-Qweismeh were in fact a high degree of 

application, as the general arithmetic averages ranged between (3.5 - 3.8) and their general percentage 

weights ranged between (71.4% - 76.7%) for the field of the social role of the principal And the field of 

supervisory role of the principal, respectively. 

Key words: School Principal, Jordanian Schools, Liwa Al-Qweismeh, Assistant Director. 

  

  المقدمة:

ال شك أن المدرسة من أھم المؤسسات التربویة التي تھتم بتأدیب وتھذیب الشباب، وتتولى رعایة وتوجیھ النشء، علماً بأن 

خطط ألھدافھا ھو مدیر المدرسة الذي یعتبر مدرساً متمیزاً وأباً حنوناً وموجھاً نافعاً یطئ السبیل لمن القائم علیھا والمدبر لشؤونھا والم

  حولھ ویرعى طلبتھ ویوجھ االھتمام وینظم المسار الصحیح للمدرسة.

والتعلیم، بل ھو لذا فإن كل النظریات التربویة تجمع على أھمیة عملھ ومسئولیتھ كرائد وقائد تربوي فذ من رواد التربیة   

  أھمھم وأعظمھم مسؤولیة وأكبرھم تبعیة على اإلطالق.

وتقتضي النظرة الشاملة إلى وظیفة مدیر المدرسة وواجباتھ إدراك جوانبھا الحقیقیة في ارتباطھا الكلي بعضھا ببعض، وھناك 

  )2004جوانب ثالثة تمثل اإلطار العام لوظیفة مدیر المدرسة: (القرعان، 

بالھدف الذي یحاول أن یحققھ من خالل وظیفتھ وإیمانھ بھدفھ الذي یتركز حول الوصول بمدرستھ إلى  یتعلق: لالجانب األو -

تحقیق األھداف والغایات المنشودة من تربیة النشء حتى یكونوا مواطنین نافعین بنائین منتجین لدیھم اتجاھات صحیحة نحو 

  أنفسھم ونحو مجتمعھم.
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  اجبات التي ینبغي أن یؤدیھا مدیر المدرسة من أجل الوصول إلى الھدف.: یتعلق بالوالجانب الثاني -

  : متعلق بالطریقة التي تؤدي بھا ھذه الواجبات.الجانب الثالث -

  

   مشكلة الدراسة:

المحافظة یتسم العالم بالتغییر والدینامیكیة في أبعاده االجتماعیة والتقنیة، فال یمكن للنظام التربوي أن یعیش فاعلیتھ إال عبر 

على تناغمیة التحرك مع ھذا التغییر، وحتى یتمكن القائد والمسؤول التربوي من تحقیق ذلك یجب علیھ أن یكون مدركا ألھمیة استمراریة 

تطویر وإثراء أدائھ التربوي وأستبصاراتھ وقیمھ ومعارفھ، كي یضمن استمراریة مقدرتھ على اإلسھام الفاعل في تطویر وتحدیث 

  ).378، ص1999ربوي الذي یعمل فیھ (الطویل، النظام الت

فإدارة المدرسة لم تعد عملیة روتینیة تھدف تسییر شؤون المدرسة وفق قواعد وتعلیمات معینة صادرة من السلطات التعلیمیة 

لظروف واإلمكانیات األعلى فحسب. فاإلدارة المدرسیة الیوم ینبغي أن تھدف إلى تنظیم وتسھیل وتطویر نظام العمل بالمدرسة وتوفیر ا

متغیرة المادیة والبشریة التي تساعد على تحقیق األھداف التربویة واالجتماعیة  التي تخدم عملیة التعلیم والتعلم ، إذ أن الظروف البیئیة ال

تعامل الفاعل مع أو المتجددة تتطلب من مدیر المدرسة أدواراً إضافیة تتخذ إلدارة المؤسسة التعلیمیة ، فینبغي لإلداري التربوي ال

متطلبات التغییر السریعة والحاصلة في العالم ، فعلیھ أن یؤدي ادواراً استراتیجیة واضحة في مكوناتھا ومضامینھا وعمیقة في مرتباتھا 

مرامي ، وبالتالي سیتمكن النظام التربوي من التحرك الواعي والمسؤول والمرن في االتجاھات التي تدعم التحقیق المبدع لألھداف وال

  المرسومة .

وبما أن الدور األساسي لمدیرو المؤسسات التعلیمیة ھو توجیھ األفراد الموجودین في ھذه المؤسسات نحو تحقیق أھداف الدولة 

وأھداف المجتمع واألسرة. وتقع علیھم مسؤولیة تحدید النشاطات التي یقوم األفراد بإنجازھا، وتنظیم وتوجیھ وتنسیق المواد التنظیمیة 

لموجودة والممنوحة للمؤسسات التعلیمیة لضمان تحقیق األھداف وبھذا فان تصمیم وتحدید األدوار للمدراء بفاعلیة فان أنتاج كل فرد ا

في المؤسسة التعلیمیة یمثل مساھمة في تحقیق األھداف لھا. والدور المطلوب من مدیري المؤسسات التعلیمیة ھو إحداث التفاعل بین 

لمؤسسة وجعلھا تعمل مجتمعة مخرجة أھداف المجموعة وأن أداء المسؤولیة یتوقف إلى حد ما على نجاح مدیر مكونات ونشاطات ا

المدرسة في ممارسة دوره التربوي والقیادي فھو الرئیس المباشر لجمیع العاملین في المدرسة. والنظم التربویة بحاجة إلى إداریین 

تجددة المفاھیم. فالسؤال المطروح ھو: ھل أدوار مدیرو مدارسنا دینامیكیة بمستوى تربویین یعملون ضمن ادوار قیادیة تربویة م

  الطموح والتغیر؟ أم ھي أدوار ساكنة ال تعرف التغییر وال تسعى لھ؟ 

أن معرفتنا لألدوار المتعددة التي یمكن أن یؤدیھا المدیر على المستوى المدرسي سوف تساعدنا في وضع وتحدید مجموعة 

ار المالئمة والمتفقة مع التغیرات السریعة الجاریة. إذ أشارات كثیر من الدراسات والبحوث إلى أن لمدیر المدرسة دوراً كبیراً من األدو

في فاعلیة العمل المدرسي، وأن المدارس الفاعلة تتصف بوجود قیادة قویة ترأسھا، فإدارة المؤسسات التعلیمیة والتربویة ھي مسؤولیة 

وإشرافیة كبیرة جدا والتي تفرض على جمیع العاملین والثقة واالستعانة بھا واحترامھا. وفي الحاالت التي یكون فیھا قیادیة وأداریھ 

مدیر المدرسة أقل كفاءة وتأھیالً وخبرة ومعرفة علمیة واجتماعیة في أداء أدواره فان العاملین الذین یعملون تحت قیادتھ لن تكون لھم 

  ) 302، ص2004لمجتمع نحو التطور والتقدم (عمر ،فاعلیة في مستقبل حركة ا
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أن المسؤولین في اإلدارة التربویة الحریصین على استمراریة فاعلیة أداء مجتمعاتھم نحو األفضل البد أن یعیشوا تحدي تفعیل 

دوار المثالیة حتى ال ینعزل دور مدراء المدارس من خالل اإلسھام في تحقیق األدوار الواقعیة لھ والتنشیط االیجابي لھ في تحقیق األ

  عن المجتمعات التي تسعى إلى تطویر نفسھا ومما یوفر لھ حیاة تتصف باالنسجام والكفاءة والفاعلیة.

  أھمیة الدراسة:

أن من أبرز مالمح المجتمعات الدیمقراطیة ھو سعیھا للوصول بأفرادھا إلى أقصى درجات التقدم والتغییر التي تسمح بھا 

تعداداتھم. وإذا كان معرفة األدوار اإلداریة ضروریة في المؤسسة التربویة فانھ یشكل أھمیة قصوى بالنسبة للقائد التربوي إمكاناتھم واس

نظرا لحساسیة موقعھ وما یتضمنھ ھذا المجال من تأثیر على قطاعات عدة من أجیال المستقبل، فضال عن أن الكثیر من البرامج الناجحة 

نبع من مقدرتھ على قیادة مصادرة البشریة والمادیة واغنائھا بالمعلومات واستثارة روح المناقشة والدراسة بین التي تحققھا المدرسة ت

أفرادھا. كما أنھ ومن خالل ممارستھ الذكیة للتفاعل مع البدائل والمسارات المطروقة یوفر فرصا الستبصار العاملین معھ، إضافة إلى 

  في داخل المدرسة.ممارستھ الشخصیة لتقییم ما یحدث 

فتحدید أدوار القادة التربویین یساعد على فھم السلوك وكیفیة أداء األعمال ، فلكل فرد مركزه في المجتمع أو في المنظمة ، كما 

ا أن التوقعات التي ینتظرھا المجتمع (األسرة ، الدولة) من سلوك الفرد في أي مركز ترسم دوره ، فاألدوار تشكل جزءا مكمال ومترابط

من السلوك ویكون تحدید ومعرفة أدوار الفرد وفقا لمركزه ألدوار اآلخرین في مختلف المواقع والعالقات التي یكون الفرد جزءا منھا 

من األمور المھمة ، وأن تحدید األدوار لقیادي المؤسسات التعلیمیة لھ تأثیره الواضح والكبیر على نشاطات المؤسسة المختلفة من خالل 

ع األفراد العاملین للتأكد من أنھ ال یوجد تداخل أو نقص في مسؤولیات اإلدارة ، وان المدیرین یقومون بإنجاز النشاطات التي التعامل م

) . إال أن أدوار قیادي المؤسسات التعلیمیة قد تطورت من 173،ص 2005تؤدي إلى تحقیق أھداف المؤسسة التعلیمیة فقط ( البدري ،

ن عن أدارة الشؤون التعلیمیة في مدارسھم إلى قادة مسؤولین عن بناء وتطویر رؤیة مشتركة للمدرسة، مدیرین تعلیمیین مسؤولی

) .والتنسیق Yee , 1998 ,P57-5وتحسین سبل وأسالیب التواصل مع العاملین فیھا ، وصنع القرارات التربویة داخلھا بطریقة تعاونیة (

ود التي تبذل من كل جانب ، ثم توفیر جمیع التسھیالت  واإلمكانات الالزمة لتحقیق بین جمیع العناصر التي تعمل في المدرسة والجھ

أھداف المدرسة التي یقوم بإدارتھا ، ویفرض علیھ ھذا العمل والمركز الحساس أدوارا متعددة یجب علیھ كمدیر للمدرسة أن یكون على 

) . فھو أكثر اإلداریین الذین یقفون في الخط  287، ص2004اطالع ومعرفة بھا حتى یستطیع تحقیق األھداف المنشودة ( عمر ،

األمامي من العمل التربوي إذ أنھ فضال عما ذكر یمثل حلقة الوصل في العمل بین الطلبة والمدرسین من جانب ومدیر التربیة والوزارة 

في المدرسة عامة وعلى آمال وطموحات والمجتمع من جانب آخر. فعن طریق مكتبھ تمر المشكالت والقرارات التي تؤثر على الحیاة 

  ). 143، ص1993كل فرد یعیش ویعمل داخلھا خاصة (یوسف، 

فأھمیة الدراسة تتجلى في تحدید ومعرفة أدوار القادة التربویین إذ أن ھذه األدوار تتمایز في متطلبات كل نشاط في المؤسسة 

لقائد وما ھو متوقع منھ في مواقف وظروف الحیاة المتغیرة والتنظیمات فلكل دور أطره المعرفیة ومھارتھ األدائیة التي یتمیز بھا ا

الداخلیة الساعیة للتغییر بین مدة وأخرى، وأن معرفة األدوار قد تساعد في االبتعاد بعض الشيء عن األدوار الروتینیة والكالسیكیة 

  التي یتمسك بھا بعض مدراء المدارس.

األدوار الحدیثة إذ أن أدارة النظم التربویة حالیا ال تكون مسؤولیة فرد بعینھ وال وتساعد أیضا في التعرف واالطالع على 

تحتكر على فئة معینة، أنما تنطلق ھذه اإلدارة من أن جمیع المعنیین والمتأثرین بالنظام التربوي مسؤولون عن استمراریة تقدم ونمو 

  ت التي یتعایش معھا.ھذا النظام وعن مساھمتھ في تحسین واقع ونمط حیاة المجتمعا
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  فرضیات الدراسة:

األدوار التي یؤدیھا مدیرو المدارس في المدارس األردنیة ) في α≥0،05ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة ( -

  بلواء القویسمة واقعیاً من وجھة نظر معاونیھم.

ار مدیرو المدارس األردنیة بلواء القویسمة المثالیة دو) في أα≥0،05ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة ( -

 من وجھة نظر معاونیھم.

بین األدوار التي یؤدیھا مدیرو المدارس األردنیة بلواء ) α≥0،05ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة ( -

 إناث).-القویسمة واقعیا من وجھة نظر معاونیھم وفقا للجنس (ذكور

بین األدوار التي یراھا مدیرو المدارس األردنیة بلواء ) α≥0،05ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة ( -

 إناث). –القویسمة مثالیا من وجھة نظر معاونیھم وفقا للجنس (ذكور 

نیة بلواء القویسمة من وجھة بین ادوار مدیرو المدارس األرد) α≥0،05ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة ( -

 مثال). –نظر معاونیھم وفقا لألدوار (واقع 

  حدود الدراسة:

العام الدراسي خالل الفصل األول من یقتصر الدراسة الحالي على معاوني مدیري المدارس األردنیة بلواء القویسمة 

  ) م.2019/2020(

  مصطلحات الدراسة:

  رائي للبحث:        تعرف المصطلحات وفقا للعمل اإلج        

ھو مجموعة المھام والواجبات الرسمیة وغیر الرسمیة أو األطر السلوكیة التي تحقق ما ھو یراد أو متوقع من مدیري  الدور: -

  المدارس.

 وھو القائد اإلداري والتربوي للعملیة التعلیمیة التعلمیة في مدرستھ الذي یعمل على تطویر أھداف المدرسة باستمرار المدیر: -

ویبث فیھ عوامل االبتكار والتجدید بما یضمن تطورھا ویوظف التجدیدات التربویة التعلیمیة بمختلف جوانبھا ویربط بین 

 المدرسة والبیئة المحیطة التي یعمل بھا. 

 مجموعة األدوار التي یؤدیھا مدیرو المدارس المتوسطة في مدارسھم حالیاً. الواقع: -

 سعى مدیرو المدارس المتوسطة إلى تطبیقھا في مدارسھم مستقبالً.المثال: مجموعة األدوار التي ی -

وھي مجموعة األدوار التي ینبغي على المدیر تأدیتھا وتتضمن دورة في بناء أتفاق جماعي بخصوص  الدور اإلداري والفني: -

المدرسیة وحل المشكالت  أھداف المدرسة وأولویاتھا، ودورة في بناء ثقافة مشتركة داخل المدرسة، واألشراف على المباني

  واتخاذ القرارات وتقییم أداء العاملین في المدرسة.

وھو الدور المتمثل في توجیھ المدرسین وتطویرھم، ودوره في توجیھ المدرسین الجدد،  الدور اإلشرافي لمدیر المدرسة: -

  رعایة الطلبة وتوجیھھم.وتحقیق النظام المدرسي، وتحسین تنفیذ المناھج الدراسیة وتطویرھا ومن ثم دوره في 

وھي مجموعة األدوار التي ینبغي أن یؤدیھا المدیر في تنمیة العالقات االجتماعیة واإلنسانیة  الدور االجتماعي لمدیر المدرسة: -

  حلیة.المراكز الثقافیة) والعالقات مع البیئة الم-المدرسون –اآلباء  –الطلبة  –مع أطراف العلمیة التربویة (القیادات التربویة 
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وھي مجموعة األدوار التي ینظمھا المدیر للطلبة والدروس التدریبیة  دور مدیر المدرسة تجاه األنشطة التربویة الالمنھجیة: -

 والندوات والمحاضرات التربویة والمھنیة للمدرسین واللجان العلمیة.

  منھجیة الدراسة:

حیث یتم في ھذا المنھج جمع البیانات وإجراء اتبع في ھذه الدراسة المنھج الوصفي نظرا لمالءمتھ طبیعتھا 

  التحلیل اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

  مجتمع الدراسة:

العام الدراسي خالل الفصل األول من تكون مجتمع الدراسة من جمیع معاوني مدیري المدارس األردنیة بلواء القویسمة 

  .) م2019/2020(

  عینة الدراسة:

العام خالل الفصل األول من ) من معاوني مدیري المدارس األردنیة بلواء القویسمة 61أجریت الدراسة على عینة (

  عشوائیة البسیطة.  ، تم اختیارھم بطریقة) م2019/2020الدراسي (

  أداة الدراسة:

تم بناء استبانة لجمع  اعتمادا على أدبیات البحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراءلتحقیق أھداف الدراسة 

  ) 1البیانات من عینة الدراسة اشتملت على اربعة أبعاد كما في الجدول رقم (

  ): فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة1جدول رقم (

  الفقرات  عدد الفقرات  األبعاد  #

  24-01  24 الدور اإلشرافي لمدیر المدرسة  1

  61-25 37 الدور اإلداري والفني  2

  62-78 17 مدیر المدرسة تجاه األنشطة التربویة الالمنھجیةدور   3

  79-89 11 الدور االجتماعي لمدیر المدرسة  4

  

  صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المختصین والمشرفین والمشرف األكادیمي وأوصى بصالحیتھا بعد 

  االستبانة بصورتھا النھائیة. جراء التعدیالت علیھا وقد تم إجراء تلك التعدیالت وإخراج
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  ثبات األداة:

بتھ الكلیة على فقرات  تخراج الثبات فبلغت نس تخدمت معادلة كرو نباخ ألفا الس للتحقق من ثبات األداة اس

  ) وھي نسبة ثبات تؤكد إمكانیة استخدام األداة.0.70االستبانة (

  المعالجة اإلحصائیة:

ائي للعلوم االجتماعیة (بعد جمع البیانات تم إدخال بیاناتھا  طة البرنامج اإلحص ب لتعالج بواس )، SPSSللحاس

  وقد استخدمت النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة الموزونة واختبار (ت) وتحلیل التباین األحادي.

  

  تحلیل النتائج وتفسیرھا:

ة  ة بناءات على إجابات أفراد عینة الدراس فر عنھا الدراس ةتم عرض النتائج التي أس یات الدراس  وذلك ألجل تحقیق فرض
  وكما یأتي:

یة األولى: توى داللة ( الفرض ائیة عند مس ) في األدوار التي یؤدیھا مدیرو المدارس في α≥0،05ال توجد فروق ذات داللة احص

  المدارس األردنیة بلواء القویسمة واقعیاً من وجھة نظر معاونیھم.

إجابات أفراد عینة الدراسة على أداة ادوار مدیرو المدارس األردنیة بلواء  لغرض الوصول إلى تحقیق ھذا الھدف تم تحلیل

مة من وجھة نظر معاونیھم (واقع  ط المرجح والوزن المئوي، وقد تم تحلیل اإلجابات على  –القویس تعمال الوس مثال)، وذلك باس

  ھا، والثاني على مستوى المجاالت بشكل عام.مستویین. األول على مستوى كل فقرة من فقرات األداة حسب مجاالتھا المرتبطة ب

   اوالً: على مستوى الفقرات لكل مجال من مجاالت الدراسة:

ابیة وأوزانھا المئویة بناًء على إجابات 2یبین جدول ( مجال الدور اإلداري والفني: طات الحس ب المتوس ) ترتیب الفقرات تنازلیاً حس

یر الجدول أن ال ة، إذ یش ابیة للفقرات جاءت اغلبھا تمثل درجة تطبیق عالیة، إذ بلغ عدد الفقرات أفراد عینة الدراس طات الحس متوس

ل (36التي تمثل ھذه الدرجة ( ابیة ما بین (37) فقرة من أص طات الحس ) في حین تراوحت 3.1 – 4.3) فقرة حیث تراوحت المتوس

ط الم62.3%–86.6%أوزانھا المئویة ما بین ( یین. كما نالحظ أن فقرة ) وھي بھذه القیم تفوق الوس رجح والوزن المئوي االفتراض

طھا المرجح ( ة إذ بلغ وس طھا المرجح یمثل درجة تطبیق منخفض ) وبھذا فھي اقل من %59.2) ووزنھا المئوي (2.9واحدة وس

  الوسط المرجح والوزن المئوي االفتراضیین.

منھا ھذا المجال تتم فیھ  ة واللقاءات المتنوعة والمختلفة بین وھذا یعني أن مجموعة األدوار التي یتض اركة والمناقش المش

  المدیر والكادر الذي یعمل معھ داخل المدرسة وخارجھا التي من اجلھا تخطط األدوار وتحدد اإلجراءات المناسبة لتنفیذھا. 

  

  

  



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              198  

ISSN: 2706-6495 

  والفني) الرتب والوسط المرجح والوزن المئوي إلجابات عینة الدراسة لمجال الدور اإلداري 2جدول (

تبة
الر

  

#  

  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
ط 

وس
ال

بي
سا

لح
ا

بة   
نس

ال
ویة

لمئ
ا

  

  %86.6  4.3  االلتزام بتنفیذ أراء المشرفین بعد مناقشتھا.  1  1

  %86.2  4.3  في بدایة العام الدراسي. اإلشراف على إعداد الجدول المدرسي  20  2

  %86.2  4.3  التوقیع على الوثائق والشھادات والكتب الرسمیة الصادرة عن المدرسة.  22  2

  %85.8  4.2  توصیل المعلومات واألوامر المتعلقة بالمدرسة إلى جمیع العاملین فیھا.   3  3

  %84.7  4.2  والمھنیة.یحرص على رفع تقاریر عن مسیرة المدرسین العلمیة   6  4

  %83.5  4.1  التأكد من فھم العاملین في المدرسة لجمیع األوامر المتعلقة بالمدرسة  4  5

  %83.5  4.1  إدارة االمتحانات وتھیئة مستلزمات نجاحھا.  17  5

  %83.5  4.1  متابعة سجل درجات الطلبة للوقوف على تقدمھا الدراسي.  23  5

  %82.7  4.1  المدرسي.یعمل على صیانة األثاث   26  6

  %80.4  4  طلب التجھیزات والمستلزمات الدراسیة الالزمة للمدرسة قبل العام الدراسي.  18  7

  %79.6  3.9  یساھم بحل مشكالت الطلبة بالتعاون مع أولیاء أمورھم.  29  8

8  34  
ل في إدارتھم  كالت التربویة والتعلیمیة التي تحص خیص المش ین على تش جیع المدرس تش

  لصفوفھم.
3.9  79.6%  

9  12  
بق للدروس من خالل مالحظة دفاتر الخطة الیومیة وتطبیق خطواتھا  متابعة التخطیط المس

  في التدریس.
3.9  79.2%  

  %79.2  3.9  یطلع المدیر على أعمال اللجان العلمیة ویساھم في تنفیذ أنشطتھا.  15  9

  %79.2  3.9  توجیھ أنظار المدرسین نحو أوجھ القصور لدیھم والمساعدة في تجاوزھا.   36  9

10  2  
ور االجتماعات التي تعقد في المدیریة العامة للتربیة في المحافظة التي تتناول االرتقاء  حض

  بالعمل التربوي.
3.9  78.8%  

  %78.8  3.9  المحافظة على سالمة المبنى المدرسي ونظافتھ.  28  10
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  %78.8  3.9  متابعة إجراءات المدرسین لرفع المستویات العلمیة.  37  10

  %78.4  3.9  یحدد جدول أعمال االجتماعات المدرسیة بالتعاون مع المدرسین.  21  11

12  9  
یة التربویة حول توجھات  اھمة في العمل التعرف على وجھات نظر مختلفة األطراف للمس

  المدرسة وخططھا وبرامجھا.
3.8  77.6%  

13  5  
تویات العلیا (المدیریة العامة للتربیة) بإمكانیات  یة إلى المس نة دراس ترفع تقاریر نھایة كل س

  المدرسة.
3.8  76.0%  

  %74.9  3.7  یھتم بشكل مباشر بالصحة العامة للطلبة والتعاون مع المؤسسات الصحیة من اجل ذلك.  32  14

15  10  
ة  االت (العلمی د في المج دی ل ج ادة من ك ة) التي تؤدي إلى رفع اإلف ة والتربوی والتكنولوجی

  مستوى أداء المدرسة.
3.7  74.5%  

  %74.5  3.7  توزیع العمل المدرسي وفقاً للخطة التي وضعت للمدرسة.  13  15

  %73.7  3.6  یوجد اھتمام خاص بغرف المدرسین.  25  16

  %73.7  3.6  تشجیع التحاور البناء مع وجھات النظر المختلفة للمدرسیین.  33  16

  %72.9  3.6  یسعى إلى توفیر تقنیات التعلیم والوسائل التعلیمیة المختلفة في المدرسة لجمیع الدروس.  14  17

18  19  
یة وتدقیقھا مع الجھات ذات العالقة في المدیریة العامة  ابات المدرس راف على الحس األش

  للتربیة.
3.6  72.5%  

18  27  
ب الكفاءة  ص حس ري من خالل توزیع الحص مال البش تثمار األمثل للرأس عى إلى االس یس

  المھنیة للمدرسین ومستویاتھم العلمیة ضمن االختصاص الواحد. 
3.6  72.5%  

  %70.5  3.5  توجیھ العنایة إلى المكتبة المدرسیة.  24  19

  %69.4  3.4  المدرسیة.یؤكد على التخطیط ألتشاركي للنشاطات والفعالیات   11  20

  %67.8  3.3  یطلع جمیع مدرسي المدرسة على البرید الوارد ویوقعون علیھ.  7  21

  %67.4  3.3  قیادة برنامج اإلرشاد التربوي بالتعاون مع المرشد التربوي في المدرسة.  16  22

  %67.2  3.3  التعاون مع المدرسین لوضع المعاییر التي تستعمل في تقویم انجازھم.  35  23

24  8  
تشجیع المدرسین على مراجعة أسالیبھم وممارساتھم التربویة وتقویمھا بصورة دوریة لغایة 

  تطویرھا.
3.2  65.0%  
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  %62.3  3.1  تعالج المشكالت بمنھجیة علمیة وبمنحى عملي تعاوني.   30  25

  %59.2  2.9  التنفیذ.االستعانة بنتائج البحوث اإلجرائیة في وضع القرارات التربویة موضع   31  26

ة:  رافي لمدیر المدرس ابیة وأوزانھا المئویة، بناًء على 3یبین جدول (الدور اإلش طات الحس ب المتوس ) ترتیب الفقرات تنازلیاً حس

معظمھا إجابات أفراد عینة الدراسة، وأشار ھذا الجدول إلى المتوسطات الحسابیة الستجابات أفراد عینة الدراسة لفقرات ھذا المجال 

ابیة ما بین ( طات الحس ) على 64.7%–88.2%) وأوزانھا المئویة ما بین (3.2 – 4.4تمثل درجة تطبیق عالیة إذ تراوحت المتوس

  التوالي وھي بھذه القیم تفوق الوسط المرجح والوزن المئوي االفتراضیین.

ي في المدرسة، وان ھذا الدور من أكثر األدوار التربو –أن الدور اإلشرافي التربوي للمدیر من شانھ تطویر العمل اإلداري 

صعوبة فھو یكشف عن قدرات المدیر ومھاراتھ، وان ھذا الدور یحتاج إلى الخبرة والدرایة والى كل صفات القیادة الحكیمة فیما یخص 

وتوجیھ المدرسین الجدد وتحقیق التعلمیة. وھذا الدور شمل مجموعة األدوار الخاصة بتوجیھ المدرسین وتطویرھم،  –العملیة التعلیمیة 

  النظام المدرسي، وتحسین تنفیذ المناھج الدراسیة وتطویرھا ورعایة الطلبة وتوجیھھم.

  ) الرتب والوسط المرجح والوزن المئوي إلجابات عینة الدراسة لمجال الدور اإلشرافي لمدیر المدرسة3جدول (

تبة
الر

  

#  

  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

ط 
وس

ال
بي

سا
لح

ا
بة   

نس
ال

ویة
لمئ

ا
  

  %88.2  4.4  متابعة المستویات العلمیة للطلبة في المراحل الدراسیة كافة وفي الدروس كافة.  55  1

  %88.2  4.4  الطمأنینة والشعور باألمان واالستقرار للطلبة.العمل على توفیر   56  1

  %87.8  4.3  متابعة المدرسین الجدد ومرافقتھم في الحصص األولى.  49  2

  %87.8  4.3  توجیھ المدرسین في تخطیط الدروس وإدارة الصف.  50  2

3  53  
قوف  ب الس یة وبحس یة وفقاً للخطط الدراس الزمنیة المحددة متابعة المنجز من المناھج الدراس

  لھا.
4.1  83.9%  

  %82.3  4.1  توجیھ المدرسین لتدعیم المنظومة األخالقیة عند الطلبة.  43  4

  %81.1  4  تقدیر اإلعمال الممیزة في المدرسة ومكافأة أصحابھا.  44  5

  %81.1  4  وضع بعض الضوابط التي تكفل تطبیق النظام في المدرسة.  51  5

  %79.2  3.9  یكونوا قدوة حسنة لطالبھم.حث المدرسین على أن   46  6

  %78.4  3.9  متابعة تدریب المدرسین مع الجھات ذات العالقة في المدیریة العامة للتربیة.   48  7
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  %76.4  3.8   تشجیع المدرسین على أبداء مالحظاتھم بشأن محتوى المناھج والوقت الالزم لتنفیذھا.  52  8

  %74.9  3.7  المعرفي في حقل االختصاص وفي الثقافة العامة.تشجیع المدرسین على اإلثراء   41  9

  %73.7  3.6  مطالبة المدرسین باالطالع على التجارب والتجدیدات التربویة وتجربتھا.  38  10

10  59  
یة  ة التعلیم ارھم محور العملی ة باعتب دمة للطلب ة المق یة بتطویر الجودة للخدمة التعلیمی ا  –العن

  التعلیمیة.
3.6  73.7%  

  %72.1  3.6  المساھمة في تنمیة الذوق الفني واالدبي عند الطلبة بالتنسیق مع المدرسین ذوي االختصاص.  47  11

  %72.1  3.6  تنمیة شخصیة الطلبة من خالل إشراكھم بالمسئولیات المدرسیة.  58  11

  %72.1  3.6  العمل على تخصیص حصص إضافیة للطلبة الذین یعانون من ضعف مستویاتھم  60  11

  %70.9  3.5  بحث وسائل رعایة المتفوقین من الطلبة مع المدرسین.  57  12

  %70.5  3.5  االستجابة لمبادرة المدرسین التطویریة ودعمھا.  40  13

  %70.5  3.5  السعي بجھد لتوفیر الفرص التدریبیة المالئمة لتحقیق النمو المھني للمدرسین وفقاً الحتیاجاتھم.  45  13

  %70.5  3.5  لتقییم الكتاب المدرسي وتقدیم تقریر فني للمدیریة العامة للتربیة.تشكیل لجان   54  13

  %68.2  3.4  تشجیع المطالعات الحرة بأشراف أستاذ اللغة العربیة.  61  14

15  42  
كالت المتعلقة  غیرة تتناول جانب من جوانب المش ین على القیام بأبحاث ص جیع المدرس تش

  بالمدرسة.
3.2  64.7%  

ً حسب 4یوضح جدول (الدور االجتماعي لمدیر المدرسة:  ) ترتیب الفقرات لمجال الدور االجتماعي لمدیر المدرسة ترتیباً تنازلیا

) حصلت على وسط مرجح ووزن مئوي أعلى 11) من أصل (10المتوسطات الحسابیة وأوزانھا المئویة، إذ أشار الجدول إلى أن (

 – 80.7) وأوزانھا المئویة ما بین (3.2 – 4لفرضیین آذ تراوحت المتوسطات الحسابیة ما بین (من الوسط المرجح والوزن المئوي ا

) % على التوالي. وان فقرة واحدة حصلت على وسط مرجح ووزن مئوي اقل من الوسط ا المرجح والوزن المئوي االفتراضیین 65

ع برامج لتنمیة العالقات العامة بین المدرسة والمجتمع واألشراف ) ونصت الفقرة على وض58.2%) ووزنھا المئوي (8.8آذ بلغ قیمتھا (

 .على تنفیذھا

وھذا یعني أن أدوار المدیر االجتماعیة لیست ادواراً معزولة داخل المدرسة فقط، بل تحدث كجزء من نظام متداخل مع سلوك 

لى حقوقھم والعنایة بحاجاتھم لكي یساھموا بنصیب اآلخرین، وبھذا فالمدیر فرد قیادي یعمل مع أفراد آخرین یستحقون المحافظة ع

كبیر في نجاح رسالة المدرسة. فقد استطاع المدیر من خالل ھذا الدور بث روح النشاط في مدرستھ وتالمیذه. وبھذا علیھ وضع 

  مجموعة من البرامج التي تنمي العالقات العامة بین المدرسة والمجتمع واألشراف على تنفیذھا.
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  ) الرتب والوسط المرجح والوزن المئوي إلجابات عینة الدراسة لمجال الدور االجتماعي لمدیر المدرسة4(جدول 

تبة
الر

  

#  

  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

ط 
وس

ال
بي

سا
لح

ا
بة   

نس
ال

ویة
لمئ

ا
  

  %80.7  4  العمل على رفع الروح المعنویة للمدرسین.  67  1

  %79.6  3.9  مراعاة الفروق الفردیة بین المدرسین الذین في المدرسة.  71  2

  %77.6  3.8  حراس أمنیین).-موظفین خدمة-أدریین-متابعة تنفیذ مسؤولیات العاملین في المدرسة (مدرسین  70  3

  %076.  3.8  التي یوجھونھا مع أولیاء أمور الطلبة.مساعدة المدرسین على تذلیل الصعاب   63  4

  %72.1  3.6  تفعیل قنوات التواصل مع المجتمع المحلي.  69  5

  %71.7  3.5  یحاط المدرسین علماً بالتغیرات التي ستحصل في المدرسة.  65  6

  %71.7  3.5  العمل.توضع خطط العمل مع منتسبي المدرسة بدالً من إصدار توجیھات عن كیفیة القیام بذلك   66  6

  %70.9  3.5  تشجیع اآلراء الجماعیة واالستماع إلیھا.  64  7

8  72  
إظھار استعداد حقیقیاً لتغیر الممارسات القیادیة وتعدیلھا في ضوء التغذیة الراجعة التي یحصل 

  علیھا من المدرسین في المدرسة.
3.4  69.4%  

  %065.  3.2  على أقامھ عالقات بناءه مع منتسبي المدرسة.تشجیع أوجھ النشاطات االجتماعیة التي تساعد   62  9

  %58.2  2.8  توضع برامج لتنمیة العالقات العامة بین المدرسة والمجتمع واألشراف على تنفیذھا.  68  10

التربویة ) ترتیب فقرات دور مدیر المدرسة تجاه األنشطة 5یوضح جدول ( :دور مدیر المدرسة تجاه األنشطة التربویة الالمنھجیة

الالمنھجیة ترتیباً تنازلیاً حسب المتوسطات الحسابیة وأوزانھا المئویة، وأشار الجدول أن معظم فقرات ھذا المجال حصلت على أوساط 

) وأوزانھا المئویة 3.2-4مرجحة وأوزان مئویة أعلى من الوسط المرجح والوزن المئوي االفتراضیین إذ تراوحت أوساطھا ما بین (

 .) على التوالي%64.3-%80.7ما بین (

وھذا یعني أن ادوار مدیرو المدارس تجاه األنشطة التربویة الالمنھجیة تھدف إلى تنمیة جیل مدرك متفاعل مع البیئة التي یحیا 

إلى تعوید  فیھا عندما تتخذ من فعالیات النشاط وسیلة من وسائل اكتشاف المیول والھوایات واإلمكانیات الفردیة واالجتماعیة. كما تھدف

  الطلبة احترام وتقدیر الحیاة العملیة وتنمیة روح الجماعة، وحل بعض المشكالت النفسیة واالجتماعیة عند البعض منھم.
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) الرتب والوسط المرجح والوزن المئوي إلجابات عینة الدراسة لمجال دور مدیر المدرسة تجاه األنشطة التربویة 5جدول (  
  .الالمنھجیة

تبة
الر

  

#  

  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتال

ط 
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سا
لح

ا
بة   
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ویة
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ا
  

  80.7  4  یؤكد على مشاركة كل طالب في المدرسة في لون من ألوان النشاط التي تناسب میولھ ورغباتھ.  74  1

  80.3  4  المدرسین إلى توفیر األنشطة المختلفة التي تسمح بمراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة.توجیھ   75  2

  80.3  4  مراقبة نوع المأكوالت التي تباع في الحانوت المدرسي للوقوف على نظافتھا.  89  2

  78.4  3.9  األشراف على النشاط المدرسي خالل العام الدراسي.  80  3

  78.4  3.9  المنافسة الشریفة بین الطلبة المبدعین لتحفیزھم ونمو إبداعھم.تشجیع روح   87  3

  76.4  3.8  األشراف على عمل لجنة الحانوت المدرسي.  88  4

  74.5  3.7  السعي الجدي للمشاركة في األنشطة التي تقیمھا المدیریة العامة للتربیة.  79  5

  71.3  3.5  المدرسین في المدرسة.المشاركة في وضع خطة النشاط التربوي مع مجلس   76  6

6  77  
ي اللغة العربیة  ة بالتعاون مع مدرس عر والفنون والریاض تنمیة مواھب الطلبة في الخطابة والش

  والفنیة والریاضیة.
3.5  71.3  

  70.6  3.5  توجیھ التدریسیین أن یكون النشاطات مكملة للمنھج الدراسي.  82  7

  70.6  3.5  النشاط المدرسي ضمن الخطة التربویة السنویة للمدرسة.یوضع جدول خاص لكافة ألوان   85  7

  69  3.4  تخصیص وقت محدد لكل نشاط ألصفي ضمن جدول الدروس األسبوعي.  73  8

  67  3.3  المشاركة في االحتفاالت المدرسیة بالمناسبات الوطنیة والدینیة.  84  9

  66.6  3.3  مستلزمات نموھم الفني.تشجیع ومساعدة الطلبة (الفنانین) وتوفیر   81  10

11  78  
عھا في  یاً ووض ور الطلبة المتمیزین دراس ماء وص رف تذكر فیھا أس عى إلى عمل لوحة ش یس

  مكان بارز في المدرسة. 
3.2  65  

  64.3  3.2  تنسیق ألوان النشاط الذي تقوم بھ أقسام المدرسة وجماعاتھا.  83  12
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  64.3  3.2  البیئة المحلیة التي تقام في المناسبات المختلفة.المشاركة الفاعلة في أنشطة   86  12

) ترتیب المجاالت ألدوار مدیرو المدارس األردنیة بلواء القویسمة ترتیباً تنازلیاً حسب 6یبین جدول ( ثانیاً على مستوى المجاالت:

المدرسة على المرتبة األولى وحصل الدور االجتماعي المتوسطات الحسابیة وأوزانھا المئویة، إذ حصل مجال الدور اإلشرافي لمدیر 

) % 71.4-76.7) وأوزانھا المئویة ما بین (3.5-3.8لمدیري المدارس على المرتبة الرابعة وتراوحت المتوسطات الحسابیة ما بین (

قویسمة تطبق بشكل جید ومقبول من على التوالي. وتدل ھذه على أن األدوار الواقعیة التي یقوم بھا مدیرو المدارس األردنیة بلواء ال

  ) االفتراضیین.60) والوزن المئوي(3وجھة نظر معاونیھم. إذ أن المتوسطات الحسابیة واألوزان المئویة تفوق الوسط المرجح (

  ) المتوسطات الحسابیة واألوزان المئویة العامة لمجاالت مدیرو المدارس واقعیاً 6جدول (

  النسبة المئویة  الوسط الحسابي  عدد الفقرات  المجال  الرتب

  %76.7  3.8  24  الدور اإلشرافي لمدیر المدرسة    1

  %76.4  3.8  37  الدور اإلداري والفني  2

  %72.3  3.6  17  دور مدیر المدرسة تجاه األنشطة التربویة الالمنھجیة  3

  %71.4  3.5  11  الدور االجتماعي لمدیر المدرسة  4

دوار مدیرو المدارس األردنیة بلواء القویسمة ) في أα≥0،05ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة (ال توجد فروق الفرضیة الثانیة: 

  المثالیة من وجھة نظر معاونیھم. 

  من أجل تحقیق ھذا الھدف تم تحلیل إجابات أفراد عینة الدراسة باستعمال الوسط المرجح والوزن المئوي وكما یأتي:

ة مثالیاً:  ط المرجح العام لھذا المجال بلغ (7یبین جدول (المجال األول: الدور اإلداري والفني لمدیر المدرس ) وبوزن 3.8) أن الوس

طة (المثالیة) من وجھة نظر معاونیھم جمیعھا 77.1%مئوي عام قدره ( ح من ھذه النتیجة أن ألدوار مدیرو المدارس المتوس ) ویتض

ابیة التي تتراوح بین (ذو أھمیة عالیة في ا طات الحس طة إذ إن المتوس ) وأوزانھا 3.2-4.5لتطبیق من قبل مدیري المدارس المتوس

  ) على التوالي أعلى من الوسط المرجح والوزن المئوي الفرضیین.65%-90.1%المئویة المتراوحة بین (

  ل الدور اإلداري والفني مثال) الرتب والوسط المرجح والوزن المئوي إلجابات عینة الدراسة لمجا7جدول (

تبة
الر

  

#  

  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

ط 
وس

ال
بي

سا
لح

ا
بة   

نس
ال

ویة
لمئ

ا
  

  %90.1  4.5  طلب التجھیزات والمستلزمات الدراسیة الالزمة للمدرسة قبل العام الدراسي.  18  1

  %85.0  4.2  التوقیع على الوثائق والشھادات والكتب الرسمیة الصادرة عن المدرسة.  22  2
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  %84.3  4.2  أدارة االمتحانات وتھیئة مستلزمات نجاحھا.  17  3

  %83.1  4.1  یساھم بحل مشكالت الطلبة بالتعاون مع أولیاء أمورھم.  29  4

  %81.5  4  بدایة العام الدراسي. األشراف على أعداد الجدول المدرسي في  20  5

  %81.5  4  توجیھ أنظار المدرسین نحو أوجھ القصور لدیھم والمساعدة في تجاوزھا.   36  5

  %81.5  4  توصیل المعلومات واألوامر المتعلقة بالمدرسة إلى جمیع العاملین فیھا.   3  6

  %81.5  4  متابعة سجل درجات الطلبة للوقوف على تقدمھا الدراسي.  23  6

  %80.7  4  االلتزام بتنفیذ أراء المشرفین بعد مناقشتھا.  1  7

7  8  
تشجیع المدرسین على مراجعة أسالیبھم وممارساتھم التربویة وتقویمھا بصورة دوریة لغایة 

  تطویرھا.
4  80.7%  

  %80.7  4  متابعة إجراءات المدرسین لرفع المستویات العلمیة.  37  7

8  2  
المدیریة العامة للتربیة في المحافظة التي تتناول االرتقاء  حضور االجتماعات التي تعقد في

  بالعمل التربوي.
4  80.2%  

  %80.2  4  توزیع العمل المدرسي وفقاً للخطة التي وضعت للمدرسة.  13  8

  %79.6  3.9  یوجد اھتمام خاص بغرف المدرسیین.  25  9

  %79.6  3.9  المحافظة على سالمة المبنى المدرسي ونظافتھ.  28  9

  %79.6  3.9  یھتم بشكل مباشر بالصحة العامة للطلبة والتعاون مع المؤسسات الصحیة من اجل ذلك.  32  9

10  9  
التعرف على وجھات نظر مختلفة األطراف للمساھمة في العملیة التربویة حول توجھات 

  المدرسة وخططھا وبرامجھا.
3.9  78.8%  

  %78.4  3.9  بالتعاون مع المدرسین.تحدید جدول أعمال االجتماعات المدرسیة   21  11

12  12  
متابعة التخطیط المسبق للدروس من خالل مالحظة دفاتر الخطة الیومیة وتطبیق خطواتھا 

  في التدریس.
3.8  77.6%  

  %76.8  3.8  اطالع المدیر على أعمال اللجان العلمیة ویساھم في تنفیذ أنشطتھا.  15  13
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13  27  
السعي إلى االستثمار األمثل للرأسمال البشري من خالل توزیع الحصص حسب الكفاءة 

  المھنیة للمدرسین ومستویاتھم العلمیة ضمن االختصاص الواحد. 
3.8  76.8%  

  %76.8  3.8  التعاون مع المدرسین لوضع المعاییر التي تستعمل في تقویم انجازھم.  35  13

14  19  
المدرسیة وتدقیقھا مع الجھات ذات العالقة في المدیریة العامة اإلشراف على الحسابات 

  للتربیة.
3.8  76.2%  

14  34  
تشجیع المدرسین على تشخیص المشكالت التربویة والتعلیمیة التي تحصل في إدارتھم 

  لصفوفھم.
3.8  76.2%  

  %75.2  3.7  یعمل على صیانة األثاث المدرسي.  26  15

  %74.1  3.7  في المدرسة لجمیع األوامر المتعلقة بالمدرسة.التأكد من فھم العاملین   4  16

  %74.1  3.7  تعالج المشكالت بمنھجیة علمیة وبمنحى عملي تعاوني.   30  16

  %72.9  3.6  قیادة برنامج اإلرشاد التربوي بالتعاون مع المرشد التربوي في المدرسة.  16  17

  %72.5  3.6  العلمیة والمھنیة.یحرص على رفع تقاریر عن مسیرة المدرسین   6  18

  %72.5  3.6  تشجیع التحاور البناء مع وجھات النظر المختلفة للمدرسیین.  33  18

  %71.3  3.5  السعي إلى توفیر تقنیات التعلیم والوسائل التعلیمیة المختلفة في المدرسة لجمیع الدروس.  14  19

  %71.3  3.5  توجیھ العنایة إلى المكتبة المدرسیة.  24  19

20  10  
اإلفادة من كل جدید في المجاالت (العلمیة والتكنولوجیة والتربویة) التي تؤدي إلى رفع 

  مستوى أداء المدرسة.
3.5  70.9%  

  %69.4  3.4  االستعانة بنتائج البحوث اإلجرائیة في وضع القرارات التربویة موضع التنفیذ.  31  21

  %67.8  3.3  والفعالیات المدرسیة.یؤكد على التخطیط ألتشاركي للنشاطات   11  22

23  5  
ترفع تقاریر نھایة كل سنة دراسیة إلى المستویات العلیا (المدیریة العامة للتربیة) بإمكانیات 

  المدرسة.
3.2  65.0%  

  %65.0  3.2  یطلع مدرسي المدرسة جمیعھم على البرید الوارد ویوقعون علیھ.  7  23

) 76.5%) ووزنھ المئوي بلغ (3.8) أن الوسط المرجح العام بلغ (8یوضح الجدول (المجال الثاني: الدور اإلشرافي لمدیر المدرسة: 

وھو أعلى من الوسط المرجح الفرضي والوزن المئوي الفرضي، وھذا یشیر أن الدور اإلشرافي لمدیر المدرسة من الناحیة المثالیة 

  وسطة في مركز المحافظة جمیعھا مھمة وضروریة التطبیق في المدارس.السائد في المدارس المت
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) وأوزان مئویة 3.2-4.3) تراوحت المتوسطات الحسابیة بین (24ویبین الجدول أیضاً أن ألوساط المرجحة لھذه الفقرات (

  فتراضیین.  ) على التوالي وھي جمیعھا أعلى من الوسط المرجح والوزن المئوي اال65.4-87.4تراوحت ما بین (

  

  ) الرتب والوسط المرجح والوزن المئوي إلجابات عینة الدراسة لمجال الدور ألشرافي مثال8جدول (

تبة
الر

  

#  

  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

ط 
وس

ال
بي

سا
لح

ا
بة   

نس
ال

ویة
لمئ

ا
  

  %87.4  4.3  حث المدرسین على أن یكونوا قدوة حسنة لطالبھم.  46  1

  %86.6  4.3  متابعة المستویات العلمیة للطلبة في المراحل الدراسیة كافة وفي الدروس كافة.  55  2

  %85.4  4.2  توجیھ المدرسین لتدعیم المنظومة األخالقیة عند الطلبة.  43  3

  %83.1  4.1  في الحصص األولى. متابعة المدرسین الجدد ومرافقتھم  49  4

  %81.1  4  العمل على تخصیص حصص إضافیة للطلبة الذین یعانون من ضعف مستویاتھم  60  5

  %80.0  4  االستجابة لمبادرة المدرسین التطویریة ودعمھا.  40  6

  %80.0  4  توجیھ المدرسین في تخطیط الدروس وإدارة الصف.  50  6

  %78.0  3.9  والشعور باألمان واالستقرار للطلبة.العمل على توفیر الطمأنینة   56  7

  %76.4  3.8  وضع بعض الضوابط التي تكفل تطبیق النظام في المدرسة.  51  8

8  53  
متابعة المنجز من المناھج الدراسیة وفقاً للخطط الدراسیة وبحسب السقوف الزمنیة المحددة 

  لھا 
3.8  76.4%  

  %76.4  3.8  الطلبة مع المدرسین.بحث وسائل رعایة المتفوقین من   57  8

  %76.0  3.8  تشجیع المدرسین على اإلثراء المعرفي في حقل االختصاص وفي الثقافة العامة.  41  9

  %76.0  3.8  تشجیع المطالعات الحرة بأشراف أستاذ اللغة العربیة.  61  9

  %75.2  3.7  تمارس مھام المشرف المقیم من خالل الزیارات اإلشراقیة للمدرسین.  39  10

  %74.5  3.7  مطالبة المدرسین باالطالع على التجارب والتجدیدات التربویة وتجربتھا.  38  11
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  %73.7  3.6  الختصاص.المساھمة في تنمیة الذوق الفني واالدبي عند الطلبة بالتنسیق مع المدرسین ذوي ا  47  12

  %73.7  3.6  تنمیة شخصیة الطلبة من خالل أشراكھم بالمسئولیات المدرسیة.  58  12

12  59  
 –العنایة بتطویر الجودة للخدمة التعلیمیة المقدمة للطلبة باعتبارھم محور العملیة التعلیمیة 

  التعلیمیة.
3.6  73.7%  

  %72.9  3.6  تقدیر األعمال الممیزة في المدرسة ومكافأة أصحابھا.  44  13

  %72.9  3.6  متابعة تدریب المدرسین مع الجھات ذات العالقة في المدیریة العامة للتربیة.   48  13

  %71.7  3.5  تشجیع المدرسین على أبداء مالحظاتھم بشأن محتوى المناھج والوقت الالزم لتنفیذھا.   52  14

15  42  
المتعلقة تشجیع المدرسین على القیام بأبحاث صغیرة تتناول جانب من جوانب المشكالت 

  بالمدرسة.
3.4  69.4%  

  %69.4  3.4  تشكیل لجان لتقییم الكتاب المدرسي وتقدیم تقریر فني للمدیریة العامة للتربیة.  54  15

16  45  
السعي بجھد لتوفیر الفرص التدریبیة المالئمة لتحقیق النمو المھني للمدرسین وفقاً 

  الحتیاجاتھم.
3.2  65.4%  

) أن الوسط المرجح العام لمجال الدور االجتماعي لمدیر المدرسة 9یبین الجدول (المجال الثالث: الدور االجتماعي لمدیر المدرسة: 

) % وھما أعلى من الوسط المرجح والوزن المئوي الفرضیین. وھذه النتیجة تشیر الى أن 75.4) وبوزن مئوي عام بلغ (3.7بلغ (

احیة المثالیة مھمة التطبیق وضروریة توظیفھا من قبل مدیري المدارس المتوسطة في أداء أدوارھم لخدمة فقرات ھذا المجال من الن

  العملیة التربویة التعلیمیة.

) وأوزان مئویة تراوحت ما بین 3.4-4.1ویبین الجدول أیضاً أن المتوسطات الحسابیة لفقرات ھذا المجال تراوحت ما بین (

، وھي أعلى من الوسط المرجح والوزن المئوي الفرضیین. أن العمل بھذه الفقرات وتطبیقھا من قبل %) على التوالي69-83.5%(

  مدیري المدارس المتوسطة قد یساعد على خلق بیئة اجتماعیة متفاعلة ومتعاونة تسھم في تطویر ادوار المدارس.

  لمجال الدور االجتماعي مثال) الرتب والوسط المرجح والوزن المئوي إلجابات عینة الدراسة 9جدول (

تبة
الر

  

#  

  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
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  %83.5  4.1  مراعاة الفروق الفردیة بین المدرسین الذین في المدرسة.  71  1

2  70  
حراس -موظفین خدمة-إداریین-متابعة تنفیذ مسؤولیات العاملین في المدرسة (مدرسین

  أمنیین).
4  80.3%  
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  %78.4  3.9  مساعدة المدرسین على تذلیل الصعاب التي یوجھونھا مع أولیاء أمور الطلبة.  63  3

  %77.6  3.8  العمل على رفع الروح المعنویة للمدرسین.  67  4

5  66  
منتسبي المدرسة بدالً من إصدار توجیھات عن كیفیة القیام بذلك  توضع خطط العمل مع

  العمل.
3.8  76.0%  

  %76.0  3.8  تفعیل قنوات التواصل مع المجتمع المحلي.  69  5

6  72  
أظھار استعداد حقیقیاً لتغیر الممارسات القیادیة وتعدیلھا في ضوء التغذیة الراجعة التي 

  یحصل علیھا من المدرسین في المدرسة.
3.7  74.5%  

  %72.1  3.6  یحاط المدرسین علماً بالتغیرات التي ستحصل في المدرسة.  65  7

  %70.9  3.5  تشجیع أوجھ النشاطات االجتماعیة التي تساعد على أقامھ عالقات بناءه مع منتسبي المدرسة.  62  8

  %70.9  3.5  تشجیع اآلراء الجماعیة واالستماع ألیھا.  64  8

  %69.0  3.4  لتنمیة العالقات العامة بین المدرسة والمجتمع واألشراف على تنفیذھاتوضع برامج   68  9

) ووزنھ 3.5) أن الوسط المرجح العام بلغ (10یبین الجدول (المجال الرابع: دور مدیر المدرسة تجاه األنشطة التربویة الالمنھجیة: 

المئوي لدور مدیرو المدرسة تجاه األنشطة التربویة الالمنھجیة ). وھذا یشر أن الوسط المرجح والوزن 71.6%المئوي العام بلغ (

كانت أعلى من الوسط المرجح الفرضي والوزن المئوي الفرضي. وأشار الجدول أیضا الى أن المتوسطات الحسابیة لھذه الفقرات 

یعھا أعلى من الوسط المرجح ) على التوالي، وبھذا ھي جم61.5-78.8) وأوزان مئویة تراوحت ما بین (3-3,9تراوحت ما بین (

  والوزن المئوي الفرضیین.

  ) الرتب والوسط المرجح والوزن المئوي إلجابات عینة الدراسة لمجال دور مدیر المدرسة تجاه األنشطة مثال10جدول (

تبة
الر

  

#  

  ـــــــــــــــــــراتالفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط 
وس
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سا
لح

ا
بة   
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ویة
لمئ

ا
  

1  77  
ي اللغة  ة بالتعاون مع مدرس عر والفنون والریاض تنمیة مواھب الطلبة في الخطابة والش

  العربیة والفنیة والریاضیة.
3.9  78.8%  

  %77.6  3.8  األشراف على عمل لجنة الحانوت المدرسي.  88  2

3  75  
ین إلى  مح بمراعاة الفروق الفردیة بین توجیھ المدرس طة المختلفة التي تس توفیر األنش

  الطلبة.
3.8  76.8%  

  %75.2  3.7  تشجیع روح المنافسة الشریفة بین الطلبة المبدعین لتحفیزھم ونمو إبداعھم.  87  4
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  %75.2  3.7  مراقبة نوع المأكوالت التي تباع في الحانوت المدرسي للوقوف على نظافتھا.  89  4

  %74.9  3.7  السعي الجاد للمشاركة في األنشطة التي تقیمھا المدیریة العامة للتربیة.  79  5

6  74  
ب میولھ  اط التي تناس ة في لون من ألوان النش اركة كل طالب في المدرس یؤكد على مش

  ورغباتھ.
3.6  73.3%  

  %73.3  3.6  توجیھ التدریسیین أن یكون النشاطات مكملة للمنھج الدراسي.  82  6

7  78  
عھا  یاً ووض ور الطلبة المتمیزین دراس ماء وص عي إلى عمل لوحة شرف تذكر فیھا أس الس

  في مكان بارز بالمدرسة. 
3.6  72.5%  

  %72.5  3.6  األشراف على النشاط المدرسي خالل العام الدراسي.  80  7

  %70.5  3.5  تخصیص وقت محدد لكل نشاط ألصفي ضمن جدول الدروس األسبوعي.  73  8

  %70.5  3.5  المشاركة في االحتفاالت المدرسیة بالمناسبات الوطنیة والدینیة.  84  8

  %69.8  3.4  یوضع جدول خاص لكافة ألوان النشاط المدرسي ضمن الخطة التربویة السنویة للمدرسة.  85  9

  %68.2  3.4  المشاركة الفاعلة في أنشطة البیئة المحلیة التي تقام في المناسبات المختلفة.  86  10

  %64.3  3.2  تنسیق ألوان النشاط الذي تقوم بھ أقسام المدرسة وجماعاتھا.  83  11

  %61.5  3  المشاركة في وضع خطة النشاط التربوي مع مجلس المدرسین في المدرسة.  76  12

  %61.5  3  تشجیع ومساعدة الطلبة (الفنانین) وتوفیر مستلزمات نموھم الفني.  81  12

بین األدوار التي یؤدیھا مدیرو المدارس األردنیة ) α≥0،05ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة (الفرضیة الثالثة: 

 إناث).-بلواء القویسمة واقعیا من وجھة نظر معاونیھم وفقا للجنس (ذكور

  إناث) –) القیمة الطائیة المحسوبة ألدوار مدیرو المدارس واقعیاً وفقاً للجنس (ذكور 11جدول (

  مستوى الداللة  الجدولیة tقیمة   المحسوبة tقیمة   االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  العدد  العینة

  11.49  111.71  31  ذكور
30.6  1.684  0.05  

  7.90  20.17  20  إناث

إذ أن القیمة ) انھ یوجد فروق ذو داللة إحصائیة في ادوار مدیرو المدارس األردنیة بلواء القویسمة، 11ظھر من جدول (

  ).0.5) عند مستوى داللة (1.684) وھي أكبر من القیمة الطائیة الجدولیة البالغة (30.6الطائیة المحسوبة بلغت (
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ویتضح من الجدول كذلك أن الفروق في اإلجابة على أدوار مدیرو المدارس المتوسطة واقعیاً جاءت لصالح الذكور إذ أن 

) وھي أكبر من الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لجنس 11.49النحراف المعیاري البالغ () وا111.71وسطھم الحسابي البالغ (

اإلناث. وقد یعود السبب إلى حرص مدیرو المدارس من وجھة نظر معاونیھم على تأدیة أدوارھم بصورة جیدة محافظین بذلك على 

  التعلمیة. –تحقیق أھداف العملیة التعلیمیة 

بین األدوار التي یراھا مدیرو المدارس األردنیة ) α≥0،05ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة (الفرضیة الرابعة: 

  إناث). –بلواء القویسمة مثالیا من وجھة نظر معاونیھم وفقا للجنس (ذكور 

  اث)إن –) القیمة التائیة المحسوبة ألدوار مدیرو المدارس مثالیاً وفقاً للجنس (ذكور 12جدول (

  مستوى الداللة  الجدولیة tقیمة   المحسوبة tقیمة   االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  العدد  العینة

  10.29  114.97  31  ذكور
0.6  1.684  0.05  

  7.79  79.02  20  إناث

) ودرجة 1.683) ھي أقل من القیمة الطائیة الجدولیة والبالغة (0.6) أن القیمة الطائیة المحسوبة والبالغة (12یبین الجدول (

  ) مما یدل على أن متغیر الجنس لیس لھ أثر في أراء أفراد العینة فیما یتعلق بأدوار مدیرو المدارس المتوسطة مثالیاً. 49حریة (

بین ادوار مدیرو المدارس األردنیة بلواء القویسمة ) α≥0،05ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة (الفرضیة الخامسة: 

  مثال).  –من وجھة نظر معاونیھم وفقا لألدوار (واقع 

  مثال)-) القیمة الطائیة المحسوبة ألدوار مدیرو المدارس (واقع13جدول (

  مستوى الداللة  الجدولیة tقیمة   المحسوبة tقیمة   المعیاري االنحراف  الوسط الحسابي  العدد  العینة

  17.07  191.89  51  ذكور
0.3  1.671  0.05  

  14.31  193  51  إناث

) عند 1.671) ھي أقل من القیمة الطائیة الجدولیة والبالغة (0.3) أن القیمة الطائیة المحسوبة والبالغة (13اتضح من جدول (

) مما یدل على أال توجد فروق بین أراء عینة الدراسة فیما یتعلق بأدوار مدیرو المدارس 50) ودرجات حریة (0.05مستوى داللة (

  مثال).  –واقع في مركز محافظة القادسیة (

وھذا قد یدل على أن مدیري المدارس یؤدون أدوارھم الواقعیة في مدارسھم بفاعلیة وأمانة ویرون أن ھذه األدوار ذاتھا ذو 

  التعلمیة من كل الجوانب وفقاً لوجھة نظر معاونیھم. –أھمیة كبیرة في التطبیق مستقبالً إذ أنھا ادوار تخدم العملیة التعلیمیة 

  االستنتـاجات:
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بعد أن توصلت نتائج الدراسة إلى التعرف على أدوار مدیرو المدارس األردنیة بلواء القویسمة من وجھة نظر معاونیھم (واقع 

  مثال) یمكن استنتاج اآلتي: –

إلى معاوني مثال) التي وردت في أداة الدراسة الموجھة -أن معظم األدوار لمدیرو المدارس األردنیة بلواء القویسمة (واقع -

مدیرو المدارس المتوسطة حصلت على درجات عالیة تفوق الدرجات المتوسطة االفتراضیة واألوزان المئویة االفتراضیة 

) من مجال الدور اإلداري والفني لمدیرو 31سواء أكان ذلك على مستوى الفقرات أم على مستوى المجاالت. وان فقرة (

لدور االجتماعي لمدیرو المدرسة واقعیاً ھما فقط حصلتا على درجات وأوزان مئویة اقل ) لمجال ا68المدارس واقعیاً، وفقرة (

 من الوسط المرجح والوزن المئوي االفتراضیین.

ً ویلیھ في المرتبة  - كشفت إجابات عینة الدراسة إن أعلى الرتب حصل علیھا مجال الدور اإلشرافي لمدیرو المدارس واقعیا

فني واقعیاً وفي المرتبة الثالثة دور مدیر المدرسة تجاه األنشطة التربویة الالمنھجیة واقعیاً وفي المرتبة الثانیة الدور اإلداري وال

 الرابعة جاء مجال الدور االجتماعي لمدیر المدرسة واقعیاً.

مرتبة الثانیة مجال كشفت نتائج الدراسة أن أعلى الرتب حصل علیھا مجال الدور اإلداري والفني لمدیر المدرسة مثالیاً، وفي ال -

الدور اإلشرافي لمدیر المدرسة مثالیاً، وفي المرتبة الثالثة مجال الدور االجتماعي لمدیر المدرسة مثالیاً وفي المرتبة الربعة 

 مجال مدیر المدرسة تجاه األنشطة التربویة الالمنھجیة مثالیاً.

 میة العالقات بین المدرسة والمجتمع واألشراف على تنفیذھا.افتقار مدیرو المدارس األردنیة بلواء القویسمة إلى برامج تن -

) بین األدوار التي یؤدیھا مدیرو المدارس المتوسطة في مركز المحافظة 0.05ھنالك فروق ذا داللة إحصائیة عند مستوى ( -

 إناث). –واقعیاً من وجھة نظر معاونیھم وفقاً للجنس (ذكور 

) بین األدوار التي یتوقعھا مدیرو المدارس المتوسطة في مركز المحافظة 0.05وى (ھنالك فروق ذا داللة إحصائیة عند مست -

 إناث). –مثالیاً من وجھة نظر معاونیھم وفقاً للجنس (ذكور 

) بین ادوار التي مدیرو المدارس المتوسطة في مركز المحافظة من وجھة 0.05ھنالك فروق ذو داللة إحصائیة عند مستوى ( -

 ً  مثال).- لألدوار (واقع نظر معاونیھم وفقا

  :التوصیــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

على الرغم من أن معظم نتائج الدراسة جاءت ایجابیة ومطمئنة أال أنھ یمكن أن نضع بعض التوصیات التي یمكن لمدیرو 

  المدارس توظیفھا في أدوارھم اإلداریة والتربویة في مدارسھم المتوسطة وكما یأتي: 

د اإلدارة المدرسیة من الركائز األساسیة في العملیة التربویة، إذ أنھا تھدف إلى تنظیم جمیع عناصر ھذه العملیة وتوجیھھا تع -

بغیة تحقیق األھداف المنشودة لھذه العملیة من خالل تحسین نوعیة الخدمات التربویة والتعلیمیة في المدرسة، وإیجاد أجواء 

  وقوع مشكالت أو التخفیف من أثارھا إلى أقصى حد ممكن.   وظروف داخل المدرسة تحول دون

ً مقیماً، تعني بالدرجة األولى إدراكھ حاجات المدرسة بوصفھا مجتمعاً تربویاً  - أن دور مدیر المدرسة قائداً تربویاً ومشرفا

مات العملیة التربویة لتلبیة تلك متكامالً، وحاجات الطلبة كأعضاء في ھذا المجتمع التفاعلي وبالتالي علیھ أن یسعى إلى دفع خد

 الحاجات بكفاءة وفاعلیة.

العمل على توفیر مناخ دیمقراطي بین جمیع العاملین في المدرسة بما یخدم أدوار العملیة التربویة ویلبي حاجات المدرسة  -

 بمشاركة العاملین في المدرسة بجمیع األدوار اإلداریة والتعلیمیة والتربویة.

المدارس تجاه األنشطة التربویة الالمنھجیة عنصر ھام في العملیة التربویة إذ أنھا تعین في اإلسھام في نمو تعد ادوار مدیرو  -

شخصیات المنتمین للمدرسة من كل الجوانب االجتماعیة والمھنیة والمعرفیة والنفسیة، لذا ینبغي االھتمام بتوفیر الجو المالئم 
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یئة التعلیمیة على توظیف المعلومات الواردة من النشاطات التربویة في معالجة ألداء ھذه األدوار والعمل على تشجیع الھ

 مشكالت الطلبة وتحفیزھم على عملیة التعلم وبالتالي متابعة الخدمات اإلرشادیة فیھا وتقویمھا.

یة والسلوكیة بتقدیم إبراز دور المدیر في المدرسة بتقدیم المشورة والتغذیة الراجعة حول قضایا المدرسة ومشكالتھا التربو -

 تقریر دوري إلى مدیریة التربیة الغرض منھ التعرف على أحوال وظروف المدرسة.

قیام المدیر بإجراء اتصاالت وتكوین شبكة عالقات اجتماعیة ومھنیة بناءه مع المؤسسات التربویة والھیئات االجتماعیة والمھنیة  -

 مؤسسات مجتمع مدني). –مدارس أخرى  –ة الجامع –ذات العالقة بعملھ مثل (مدیریة التربیة 

أن یقوم مدراء المدارس بأجراء الدراسات والبحوث المسحیة للتعرف على حاجات المدرسة ومشكالتھا في بدایة ونھایة كل  -

 عام دراسي. إذ أن ھذا قد یؤدي إلى تحقیق أدوارھم في مدارسھم بفاعلیة وكفاءة.

اصل على المصادر العلمیة والمستحدثات التربویة في حقل األدوار المعرفیة السیما تشجیع مدیرو المدارس على االطالع المتو -

 تلك التي تھتم ببیئة المستقبل ومعرفة االتجاھات واألسالیب التي تمتلكھا في المواجھة.

  المراجع والمصـــــــــــــــــــــــــــــــادر: 

 تبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان.، مك1، طاإلدارة التربویة). 2005اسعد، ولید احمد ( -

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، 2، طأساسیات اإلدارة التعلیمیة ومفاھیمھا). 2005البدري، طارق عبد الحمید ( -

  األردن.

  ، ط، دار الصفا للنشر والتوزیع، عمان.األشراف والتنظیم التربوي). 2005صلیود، سھى نونا ( -

 ، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان.اإلدارة التربویة المعاصرة). 2001عریفج، سامي سلطي ( -

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1، طاإلدارة التعلیمیة واألشراف التربوي أصولھا وتطبیقھا). 2004عطوي، جودت عزت ( -

 عمان.

 مركز الكتاب األكادیمي، عمان، األردن. غییر،أعداد مدیر المدرسة لقیادة الت). 2003عماد الدین، منى مؤتمن ( -

 ، دار اإلسراء للنشر، عمان.1، طاإلدارة المدرسیة الحدیثة). 2004القرعان، احمد خلیل والحراحشة، إبراھیم محمد علي ( -

التوزیع، ، دار وائل للنشر وتدني في مستوى التحصیل واالنجاز المدرسي أسبابھ وعالجھ). 2004نصر هللا، عمر عبد الرحیم ( -

 عمان.
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(CC BY NC)  

 

  

  

  

  



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              214  

ISSN: 2706-6495 

  

  

  

  

  

  

  البحث التاسع 

  

  

  

  

  

الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في الریاضیات في مدارس لواء القویسمة 

  المعلمینمن وجھة نظر 
Difficulties facing students in the eighth grade of basic mathematics in Liwa Qweismeh 

schools from the teacher’s point of view  

  

  سمیرة عبد الفتاح محمد الفيإعداد الباحثة: 

 المملكة األردنیة الھاشمیة –وزارة التربیة والتعلیم  –اإلدارة التربویة 

 sameera.mohamad80@gmail.com: Email 

  

  الملخص:
الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في الریاضیات في مدارس ھدفت ھذه الدراسة الى التعرف على 

اثر ذلك في ضوء كل من المتغیرات (الجنس، المؤھل ، كما تھدف الى التعرف على لواء القویسمة من وجھة نظر المعلمین

العلمي، سنوات الخبرة، والتخصص)، تبعا ألبعاد الدراسة األربعة وھي: البعد األول المعلم، والثاني الطالب، والثالث المنھاج، 

ن مجتمع الدراسة من عینة قوامھا ( ساسي في مدارس لواء ) من معلمي الریاضیات للصف الثامن األ30وأخیراً اإلدارة، وتكوَّ

)م. وتم اختیار العینة بطریقة عشوائیة. وعلیھ فإن ھذه الدراسة 2019/2020القویسمة خالل الفصل األول من العام الدراسي (

تحاول اإلجابة عن األسئلة التالیة: ما الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في منھاج الریاضیات من وجھة 
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ما دور معلم الریاضیات في تدریس المھارات واالستراتیجیات التي تحد من مشكلة الدراسة عند الطلبة في  نظر المعلمین؟،

مادة الریاضیات؟، ما دور معلم الریاضیات في تدریس مھارات واستراتیجیات حل العملیات الحسابیة في مادة الریاضیات 

 لخبرة)؟تبعا لمتغیرات (الجنس، التخصص، المؤھل العلمي، وسنوات ا

ومن أھم التوصیات التي توصلت إلیھا الدراسة. أن تلبي اإلدارة المدرسیة حاجات المعلمین من وسائل وأدوات 

  جدیدة تخص المادة التعلیمیة، أن تكون الحصة المدرسیة لطلبة الصف الثامن األساسي في بدایة الدوام المدرسي.

  ریاضیات، مدارس لواء القویسمة، المعلمین.طلبة الصف الثامن األساسي، ال الكلمات المفتاحیة:

  

 

Abstract 
This study aimed to identify the difficulties that face the eighth grade students in 

mathematics in Liwa Al-Qweismeh schools from the teachers point of view, as it aims to 

identify the impact of this in the light of both variables (gender, educational qualification, years 

of experience, and specialization), depending on the dimensions The four study, which is: The 

first dimension is the teacher, the second is the student, the third is the curriculum, and finally 

the administration. The study population consisted of a sample of (30) mathematics teachers 

for the eighth grade in the schools of Liwa al-Qweismeh during the first semester of the 

academic year (2020-2019), the sample was randomly chosen. Accordingly, this study tries to 

answer the following questions: What are the difficulties that face the eighth grade students in 

the mathematics curriculum from the teachers point of view ?, What is the role of the 

mathematics teacher in teaching the skills and strategies that limit students ’study problem in 

mathematics ?, What is the role of a teacher Mathematics in teaching skills and strategies for 

solving mathematical operations in mathematics according to variables (gender, specialization, 

educational qualification, and years of experience)?  

Among the most important recommendations reached by the study. That the school 

administration meet the needs of teachers with new methods and tools for the educational 

subject, that the school share for the eighth grade students be at the beginning of the school 

hours. 

Keywords: eighth grade primary students, mathematics, Qwaismeh brigade schools, 

teachers. 
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  مقدمة: ال
بصورة الریاضیات ھي علم تراكمي البنیات (المعرفة التالیة تعتمد على معرفة سابقة)، تتعامل مع العقل البشري 

  مباشرة وغیر مباشرة. تتكون من: أسس ومفاھیم، قواعد ونظریات، عملیات، حل مسائل (حل مشكالت)، وبرھان.

تتعامل الریاضات مع األرقام والرموز، وتعتبر ریاضة للعقل البشري حیث تتم المعرفة فیھا وفقاً إلقناع منطقي 

من علم الریاضات بقدرتھ ونجاحھ في حل المسألة (المشكلة) وتقدیم  للعقل، یتم قبل أو بعد حفظ القاعدة. ویقاس تمكن الدارس

  )21، ص2009البرھان المناسب لھا. (مشروع الباحث الصغیر، 

تقوم الریاضیات على أسس ھامة تتمثل في الرموز الریاضیة، المفاھیم الریاضیة، والمصطلحات الریاضیة. وتعّرف 

ً بأنھا دراسة القیاس والح ساب والھندسة، باإلضافة إلى مفاھیم أخرى حدیثة نسبیاً منھا البنیة، والفضاء أو الریاضیات أیضا

الفراغ، والتغیر واالبتعاد. وقد یعّرفھا البعض على أنھا دراسة البنى المجردة باستخدام المنطق والبراھین الریاضیة والتدوین 

دراسة األعداد وأنماطھا. (مشروع الباحث الصغیر، الریاضي. وبشكل أكثر عمومیة، قد تعّرف الریاضیات أیضاً على أنھا 

  )21، ص2009

ولقد كان للتطورات المعاصرة التي لحقت بعلم النفس المعرفي وما واكبھ من تطور على مستوى الممارسات 

رحلة البیداغوجیة، أثر على االھتمام المعاصر بالریاضیات، فقد اھتمت الكثیر من البحوث والدراسات بمناھج ریاضیات الم

األساسیة ومحتواھا، وبالصعوبات التي تعیق تعلم الریاضیات في تلك المرحلة، وتبین من تلك البحوث والدراسات "وجود 

صعوبات تواجھ التالمیذ في تعلم الریاضیات تؤدي إلى فشل التالمیذ في استیعاب بعض المفاھیم والحقائق والمبادئ الریاضیة، 

وجود صعوبات تؤدي إلى عدم اكتساب التالمیذ لبعض المھارات الریاضیة لحل المسائل كما أكدت بعض ھذه الدراسات على 

  )173، ص2011اللفظیة".(شبیر، 

وتؤكد السیكولوجیة المعرفیة التي تنظر إلى التعلم كاستراتیجیة ولیس كھدف، على أن معظم الصعوبات التي 

باالستراتیجیة التي یوظفونھا في حل المسائل أو المشكالت  یواجھھا التالمیذ في الریاضیات تتعلق بكیفیة اشتغالھم، أي

الریاضیة، وفي ھذا الصدد تشیر بعض الدراسات إلى "أنھ على الرغم من أن التالمیذ الذین یواجھون صعوبات في التعلم ال 

"المیطا  یعانون من نقص في الذكاء بل یعانون من قصور في التخطیط لحل المسائل والمشكالت، وقصور في مھارات

أي قصور في المراقبة العقلیة النشطة، وفي تنظیم النتائج وتناسق العملیات العقلیة  (Métacognitive Skilles) معرفیة"

والمعرفیة وقصور في الطرق والخطط التي تساعد على تعلم أفضل. لذلك اتجھت معظم البحوث والدراسات المعاصرة نحو 

لتلمیذ في حل المسائل أو ما یعرف بـ "المیطا معرفیة " واستخدام رسوم بیانیة ومخططات التفكیر حول الطریقة التي یتبعھا ا

  )104، ص2009توضیحیة لحل المسائل، وتدریبات على تمثیل وتوقع حل المسألة. (عبد هللا، 
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  مشكلة الدراسة:
  ئیس التالي: ومن ھنا ظھرت مشكلة الدراسة لدى الباحثة وتسعى ھذه الدراسة لالجابة على السؤال الر

  ما الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في منھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین؟ 

  وینبثق عن ھذه المشكلة الرئیسیة عدداً من األسئلة الفرعیة وھي:

ة عند الطلبة  - كلة الدراس تراتیجیات التي تحد من مش یات في تدریس المھارات واالس في مادة ما دور معلم الریاض

 الریاضیات؟

یات تبعا  - ابیة في مادة الریاض تراتیجیات حل العملیات الحس یات في تدریس مھارات واس ما دور معلم الریاض

 لمتغیرات (الجنس، التخصص، المؤھل العلمي، وسنوات الخبرة)؟

  أھمیة الدراسة:
لى الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف تنبع أھمیة ھذه الدراسة من كونھا إحدى الدراسات القلیلة التي تسلط الضوء ع

الثامن األساسي في مادة الریاضیات وتتمیز ھذه الدراسة عن غیرھا بتقدیم بعض الحلول والمقترحات العملیة لمشكلة التحدي 

  التي تواجھ الطلبة في منھاج الریاضیات.

في الصف الواحد، وكما علیھم أن  تكمن أھمیة الدراسة بالنسبة للمعلمین في مراعاتھم الفروق الفردیة بین الطلبة

یھتموا باستخدام الوسائل التعلیمیة المتنوعة المعینة لمساعدة الطلبة على الفھم، وكما أیضاً علیھم تفعیل التعزیز اإلیجابي من 

ھو القیام بتغییر أجل زیادة ثقة الطلبة بأنفسھم وعدم الخجل والرھبة عند التعبیر عن اإلجابة، أما بالنسبة للطلبة فتكون أھمیتھا 

نظرتھم السلبیة تجاه المادة واعتبارھا مادة صعبة غیر قابلة لالستیعاب أو الفھم فھي لیست كذلك، مع اھتمام الطلبة بالتحضیر 

للمادة یومیاً ودراستھا جیداً وعدم إھمالھا لیوم االمتحان فقط، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لدیھم. والجزء األھم الناتج 

إدارة المدرسة وھو القیام بإعداد وتنظیم برنامج الدروس األسبوعي بطریقة تضمن أن تكون حصة الریاضیات في الجزء عن 

الصباحي من الیوم الدراسي وكما یجب علیھا أیضاً توفیر الوسائل التعلیمیة المعینة والتي یطلبھا المعلم لمساعدتھ على تعلیم 

  الریاضات بطریقة شیقة.

  سة:فرضیات الدرا
توى داللة ( - ائیة عند مس ف الثامن α≥0،05ال توجد فروق ذات داللة احص عوبات التي تواجھ طلبة الص ) بین الص

 األساسي ومنھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین تبعا لمتغیر الجنس.

توى داللة ( - ائیة عند مس ف α≥0،05ال توجد فروق ذات داللة احص عوبات التي تواجھ طلبة الص الثامن ) بین الص

 األساسي ومنھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین تبعا لمتغیر المؤھل العلمي.

توى داللة ( - ائیة عند مس ف الثامن α≥0،05ال توجد فروق ذات داللة احص عوبات التي تواجھ طلبة الص ) بین الص

 األساسي ومنھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین تبعا لمتغیر سنوات الخبرة.

توى داللة ( ال توجد - ائیة عند مس ف الثامن α≥0،05فروق ذات داللة احص عوبات التي تواجھ طلبة الص ) بین الص

  األساسي ومنھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین تبعا لمتغیر التخصص في الدراسة.

  أھداف الدراسة:
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یھدف ھذا البحث الى التعرف على العالقة بین الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي ومنھاج 

التي تستمد ھذه الدراسة الریاضیات من وجھة نظر المعلمین في مدارس لواء القویسمة، وذلك من خالل بحث بعض االمور 

  أھمیتھا من أنھا تسعى إلى:

 بة في مادة الریاضیات.توضیح الصعوبات التي یواجھ الطل -

ة عند الطلبة في  - كلة الدراس تراتیجیات التي تحد من مش یات في تدریس المھارات واالس یح دور معلم الریاض توض

 مادة الریاضیات.

 التعریف بأھم المھارات واالستراتیجیات في مادة الصعوبات الدراسیة في مادة الریاضیات. -

  لتسلیط الضوء على متغیرات تتناولھا الدراسة. تفتح ھذه الدراسة المجال امام الباحثین  -

  محددات الدراسة: 
یقتصر البحث على عینة من معلمي ومعلمات الریاضیات للصف الثامن األساسي في مدارس لواء القویسمة، وذلك 

  ) م.2019/2020خالل الفصل األول من العام الدراسي (

  مصطلحات الدراسة:
یات - من ما تھتم بھ االفكار والطرائق وانماط : علم تجریدي من خلق الریاض ري، وتھتم من ض وابداع العقل البش

  )167، ص2009التفكیر. (علوان، 

یةالتمارین  - قیر، الریاض ئلة والتدریبات وتھدف الى فھم المفاھیم والمبادئ والقوانین. (ش ، 2011: مجموعة من األس

  ) 6ص

تطیع  مجموعة من الخبرات المالئمة والفعالة التي: المنھاج - ى ما تس ة أن یتعلمھا الطالب بأقص تخطط المدرس

اد من المعلمین المؤھلین ومع  راف وإرش ورة توازن بین حاجات الفرد وحاجات المجتمع مع إش قدراتھم وبص

  )49، ص2007إخضاع ھذه الخبرات وتعلیم الطلبة إلى تقویم مستمر مناسب بداللة األھداف التعلیمیة. (رومیة، 

الذي یملك الكفایات االساسیة الضروریة لتنظیم التعلم وتسییره لتحقیق االھداف المتوخاة بشكل  : ھو الشخصالمعلم -

  )6، ص2011یوظف مصادر التعلم المتاحة وكل االمكانیات البشریة الممكنة. (شقیر، 

  ت ھي: : ھي السنوات التي قضاھا المعلم في تدریس مبحث الریاضیات وقد قسمتھ إلى ثالث مستویاالخبرة سنوات -

o ) سنوات خبرة قصیرة5أقل من ( 

o ) سنوات خبرة متوسطة 5-15من ( 

o ) 6، ص2011) سنة. (شقیر، 15أكثر من(  

مجموعة من العوامل التي تحول بین الفرد والوصول إلى ھدفھ وھذه الصعوبات متنوعة حسب المجال الصعوبات:  -

  المعرفي إذا كانت في مجال التعلیم أو أي مجال آخر

عوبة:  - ي موقفالص تخدام التلمیذ یتطلب لھ یتعرض جدید حیاتي أو ریاض یة المعلومات اس  في تعلمھا التي الریاض

  ).169، ص: 2007المسألة. (رومیة، 

یة العلیا - اس سي إلى الصف المرحلة األس ا ابع األس م الصفوف الدراسیة من الصف الس : ھي مرحلة التعلیم التي تض

  ).87، ص2011(شبیر،  فلسطین وھي تسبق مرحلة التعلیم الثانوي.الثامن األساسي في نظام التعلیم في 

  ).125، ص2009ھو كل من یتعلم في أي مؤسسة تعلیمیة (عبد هللا، الطالب:  -
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ة:  - رة من حیث أھمیتھا المدرس ة الثانیة بعد األس س ة التربویة تھدف إلى التربیة والتعلیم وھي المؤس س ھي المؤس

 ).52، ص2009ومسؤولیتھا تجاه الطفل (علوان، 

  الدراسات السابقة
  الدراسات العربیة: 

): بعنوان: الصعوبات التي تواجھ الطلبة في حل المسائل الریاضیة للصف الثالث إعداد 2012دراسة (غفور، 

 المسائل حل في الطلبة یواجھھا التي الصعوبات معرفة إلى الدراسة ھذه ھدفتالمعلمین والمعلمات من وجھة نظر الطلبة. و

 الوصفي المنھج الباحث اتبع الدراسة ھدف الطلبة، ولتحقیق نظر وجھة من والمعلمات المعلمین الثالث إعداد للصف الریاضیة

  التحلیلي.

 والبالغ دیالى محافظة في بعقوبة الصباحي والمعلمات المعلمین إعداد معھد الثالث الصف بطلبة البحث مجتمع وتمثلت

ً  )161عددھم ( عینة.  وكانت المعلمات إعداد معھد في طالبة )79و( المعلمین إعداد معھد طالب في )81منھا ( وطالبة طالبا

 .المعلمات إعداد معھد  في طالبة )40و( المعلمین إعداد معھد في طالب )40بواقع ( وطالبة ) طالب80البحث (

القوانین  مراجعة على والمثابرة الریاضیات مادة متابعة في الطلبة من كثیر وتوصلت الدراسة إلى أھم النتائج منھا: إھمال

 طرائق إلى الطلبة وافتقارھم إلى الدرس مادة إیصال في والمدرسات المدرسین بعض كفاءة البیت، عدم في التمارین وحل

 تدریسھم المادة، عند الطلبة بین الفردیة الفروق یراعي ال والمدرسات المدرسین المواضیع، بعض شرح عند مناسبة تدریس

 المسألة حل عند بأنفسھم الطلبة ثقة عن الدوام، عدم تغیبھم عند یبالون ال یجعلھم مما ألوالدھم الطلبة أمور أولیاء متابعة عدم

  . الریاضیات مادة في الطلبة من كثیر أساس وضعف. الحل إكمال على وعدم المقدرة الفشل من یخافون یجعلھم مما

استراتیجیة حل المشكالت في عالج صعوبات تعلم الریاضیات لدى طلبة ): بعنوان: " أثر 2011دراسة (شبیر، 

 الریاضیات تعلم صعوبات عالج في المشكالت حل استراتیجیة أثر معرفة إلى الدراسة ھذه ھدفتالصف الثامن األساسي" و

 والمنھج شبھ تحلیلي،ال الوصفي المنھج (المنھجین الباحث اتبع الدراسة ھدف ولتحقیق طلبة الصف الثامن األساسي، لدى

ً  (613) من الدراسة عینة التجریبي). وتكونت  ستة مدارس من الصف الثامن األساسي طلبة من عشوائیا اختیروا وطالبة طالبا

 الصف الثامن األساسي، لدى طلبة الریاضیات تعلم صعوبات لتشخیص بفلسطین، یونس خان بمحافظة الحكومیة المدارس من

ً  (139) إلى باإلضافة  لتطبیق لمجموعتین قسموا مدرستین من اختیروا عشوائیا الصف الثامن األساسي طلبة من وطالبة طالبا

ً  ((69من وتكونت التجریبیة المجموعة إحداھما أن حیث الدراسة، من  وتكونت الضابطة المجموعة واألخرى وطالبة، طالبا

 في صعوبة المقرر وحدات أكثر ھي المثلثات حساب وحدة أن :التالیة النتائج إلى الدراسة وتوصلت .وطالبة) طالباً  70(

 تعلم صعوبة تشكل المثلثات حساب لوحدة التشخیصي االختبار فقرات جمیع وأن .نظر معلمیھم وجھة من الطلبة لدى تعلمھا

  .فقرة واحدة عدا الطلبة لدى

 إلى الدراسة ھدفتمفاھیم الریاضیات. و: بعنوان برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم 2009)الغني،  دراسة (عبد

 فاعلیتھ، والتعرف مدى وقیاس الصف الثامن األساسي طلبة لدى الریاضیة المفاھیم تعلم صعوبات لعالج مقترح برنامج وضع

 واستخدم. والطلبة المعلمین نظر وجھتي من الصف الثامن األساسي لدى طلبة الریاضیة المفاھیم تعلم صعوبات أسباب إلى

 الخامسة (وحدة الوحدة الدراسة على التجریبي، واقتصرت والمنھج التحلیلي، الوصفي المنھج المنھجین، في دراستھ احثالب

 الطلبة عینة من الدراسة عینة وتكونت (الجزء الثاني)، الثامن األساسي للصف الریاضیات كتاب من المثلثیة) االقترانان

 في والتعلیم التربیة لوزارة التابعة الثانویة الفحم أم بمدرسة )5الثامن األساسي (الصف  طالبات من ) طالبة36من ( وتكونت



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              220  

ISSN: 2706-6495 

 األدوات الباحث استخدم الدراسة معلمة. وألغراض (16)و معلماً  (14) من المعلمین عینة وتكونت غزة، شمال محافظة

 النتائج التي مقترح). ومن برنامج تشخیصي، اختبار للمعلمین، استبانة للطلبة، استبانة المحتوى، التالیة (أسلوب تحلیل

 الدراسة وأوصت لدى الطلبة، الریاضیة المفاھیم تعلم صعوبات لعالج المقترح البرنامج فاعلیة ھي لھا الدراسة توصلت

 بالتغل في المناسبة واألسالیب الطرق استخدام الطلبة وكیفیة تواجھ التي الصعوبات اكتشاف على الریاضیات معلمي بتدریب

 وأسالیب بأفكار الریاضیات مقرر إثراء خالل من الصعوبات ذوي االھتمام بالطلبة الصعوبات، وبضرورة ھذه مثل على

  للطلبة. المستویات المختلفة تناسب تربویة

  

  

  

 مملكة اإلعدادي في الثاني الصف لتالمیذ الجبریة الحدودیات تعلم : بعنوان: صعوبات2006) حبیب،(دراسة 

  البحرین

 مملكة اإلعدادي في الثاني الصف لتالمیذ الجبریة الحدودیات تعلم صعوبات إلى التعرف الدراسة إلى ھذه ھدفت

 تلمیذاً (539) الدراسة من عینة التحلیلي، وتكونت الوصفي المنھج الباحث واستخدم. لعالجھا مقترحات البحرین، وتقدیم

 الفصل الدراسي في البحرین مملكة مدارس من حكومیة مدارس عشر ىعل موزعین اإلعدادي الثاني تالمیذ الصف من وتلمیذة

ً  أھداف تحقیق لغرض الباحث وأعد م،2005/2006الدراسي  العام من األول  الحدودیات في الدراسة اختبار تشخیصیا

 على التركیز إلى یرجع التالمیذ عند ظھور الصعوبات سبب أن معرفة الدراسة إلیھا توصلت التي النتائج الجبریة، ومن

الفكر  سیرورة واتباع االتصال، ومھارات الریاضي الحس تنمیة تركز على ال أھداف ووضع التفكیر، من الدنیا المھارات

 االستقرائي التفكیر أنماط توظیف خالل من التفكیر وتنمیة المشكلة، حل أو محدد إلى جواب وصوال التفكیر) (خطوات

 الحقیقیة لتدریس األھداف تمثل مھارات وھي المشابھة، المشكالت وحل العالقات وإدراك  والتأملي، واالستداللي والتحلیلي

 ضوء التالمیذ، وفي عند الحفظ واالستظھار وتنمي الفردیة، الفروق تراعي ال التدریس في التقلیدیة الطریقة واستخدام الجبر،

 واستراتیجیاتھ، وإعداد التدریس وأسالیب والمحتوى، باألھدافالمتعلقة  العالجیة المقترحات بعض الباحث الدراسة قدم نتائج

  . التقویم أسالیب وتطویر المعلم،

 ھدفت: الصعوبات التي تواجھ طلبة الجامعة االسالمیة بغزة في تعلم التفاضل والتكامل. و2001) دراسة (الشاعر،

 إلى والتعرف والتكامل تعلم التفاضل في بغزة میةاإلسال الجامعة طلبة تواجھ التي الصعوبات إلى التعرف إلى الدراسة ھذه

 والبنائي، وتكونت الوصفي المنھجین دراستھا في الباحثة لعالجھا. واستخدمت مقترح برنامج ووضع الصعوبات ھذه أسباب

ً وطالبة 300 من الدراسة عینة ً (150)منھم ( طالبا  البالغ الدراسة مجتمع من عشوائیا اختیارھم تم طالبة150)طالبا

ً  (1157عددھم  الدراسة موضوع تغطي التي والمعلومات البیانات لجمع المفتوحة االستبانة الباحثة وطالبة، واستخدمت ) طالبا

ً  والتكامل التفاضل لتعلم الالزمة األساسیة للمتطلبات اختبارا وكذلك  للمقابلة وبطاقة الصعوبات عن للكشف واختبارا تشخیصیا

 لدى والتكامل التفاضل تعلم في عدیدة صعوبات وجود إلى الدراسة المساق، وتوصلت تعلم صعوبات أسباب إلى للتعرف

ً  الباحثة وضعت النتائج على الصعوبات، وبناء لتلك أدت التي األسباب توصلت إلى الطلبة، وكذلك  عالجي لتلك لبرنامج أسسا

 یتروى أن للطالب بد ال أي األوان، قبل الشيء على الحكم عدم ضرورة الباحثة بھا أوصت التي التوصیات ،ومن الصعوبات

 ال فرد لدى صعوبة یمثل فما األفراد بین فردیة ھناك فروقا أن ینسى ،فال سبقوه من بآراء التأثر دون المادة على حكمھ في
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 قبل المعلومة بتثبیت یقوم أن علیھ العلمیة، فدائما مادتھ إلقاء في یسرع أال أوصت المعلم غیره، وكذلك عند كذلك حتما یكون

  .التعلیمیة للعملیة فعال أثر ھناك یكون لكي معلومة جدیدة إلى االنتقال

 الدراسات األجنبیة: 

 محوسب برنامج استخدام إلى الدراسة ھذه وھدفت  Hudson Siobhan، 2010) سوبھان ( ھودسون دراسة 

 والسادس والخامس الرابع الصف طالب لدى األساسیة الریاضیة وتذكر الحقائق فھم مع تتعارض التي الصعوبات لمعالجة

ع، ة المنھج ووظفت والتاس ة ھذه وطبقت التجریبي، الدراس ن تحت طفالً  42 على الدراس نة، 12 س ن  فوق طفالً  50 س  س

  والمسح الطالبي، واالختبارات المالحظة كانت البحث معلماً، وأدوات 20 الدراسة تطبیق في وشارك سنة،12

 في مشكالت تخلق لدیھم والتي الطالب لدى األساسیة الریاضیة المھارات في الصعوبات أسباب الدراسة وتعزي 

 الریاضیات، تجاه السلبي الموقف سابقة للطفل، معرفة وجود (عدم وھي محتملة أسباب 3 إلى الریاضیة المسائل حل عدم

 توظیف بعد % 70 بنسبة الطالب مستوى تحسن الدراسة نتائجومتنوعة)، ومن  حدیثة تدریس استراتیجیات استخدام عدم

تخدام التكنولوجیا تراتیجیة باس كالت اس عوبات تذلیل في حل المش ت الص یة، وأوص ة الریاض رورة الدراس  توظیف بض

  .الحاسبة واآلالت اآللي الحاسب برامج مثل التكنولوجیا المشكالت باستخدام حل استراتیجیة

 حل مھارات لتحسین برنامج الدراسة لتوظیف وھدفت Anderson Jennife، 2001)( جینفیر أندرسون دراسة

 األمریكیة، واستخدم ایلینوي والیة في والسادس والثالث األول الصف الدراسة من طالب عینة الریاضیة، وأخذت المشكلة

فیة كأداة المالحظة الباحث ة الص تراتیج من متنوعة مجموعة تطبیق وتم للبحث، رئیس اكل حل یاتاس یة المش  الریاض

لت التي ومن النتائج المعقدة، ة لھا توص ت مراقبة على القدرة إلى یفتقرون الطالب أن الدراس ة  الذات، وأوص الدراس

  .علیھ الطالب وتعوید الفصل داخل المشكالت حل استراتیجیة استخدام بضرورة

سة سة ھذه وھدفت Jackson Louise، 2000)لویس ( جاكسن درا  طالب ممارسة مدى إلى التعرف إلى الدرا

ف ادس الص تراتیجیة الس تخدام حل الس كالت واس اكل من مجموعة عرض تم حیث العلیا، التفكیر مھارات المش  المش

سبوعا، 20 التقویم) لمدة التركیب، (التحلیل، مختلفة ذات مستویات الطالب على الریاضیة  أصبح أنھ الدراسة نتائج ومن أ

 كان حیث االختبار البعدي في ذلك وظھر المشكالت حل استراتیجیة على تدریبھم بعد بالنفس عالیة ةثق الطالب ھناك لدى

  .االستراتیجیة ھذه في واضح بشكل یشاركون الطالب من % 50 من أكثر ھناك

 مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من معلمي الریاضیات للصف الثامن األساسي في مدارس لواء القویسمة خالل الفصل األول 

  ) م.2019/2020العام الدراسي (من 

  عینة الدراسة:
خالل ) من معلمي الریاضیات للصف الثامن األساسي في مدارس لواء القویسمة 60أجریت الدراسة على عینة (

) توزیع عینة 4)، (3)، (2)، (1عشوائیة والجداول( ، تم اختیارھم بطریقة) م2019/2020العام الدراسي (الفصل األول من 

  الدراسة تبعاً لمتغیراتھا المستقلة.

  ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر الجنس1جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار  الجنس
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 %43 26  ذكر

 %57 34  انثى

 %100 60  المجموع

  ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر المؤھل العلمي2جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار  المؤھل العلمي

 %13 8 دبلوم

 %20 12 بكالوریوس

 %60 36 بكالوریوس مع تأھیل تربوي

 %70 4  دراسات علیا

 %100 60  المجموع

  ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر سنوات الخبرة3جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار  سنوات الخبرة

 %37 22 ) سنوات5أقل من (

 %37 22  ) سنة5-15من (

 %27 16  ) سنة15أكثر من (

 %100 60  المجموع

  ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر التخصص4جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار  التخصص

 38% 23  الریاضیات

 62% 37  الریاضیات وأسالیب تدریسھا

 %100 60  المجموع

  

  منھج الدراسة:
في نظرا لمالءمتھ طبیعتھا حیث یتم في ھذا المنھج جمع البیانات وإجراء  ة المنھج الوص اتبع في ھذه الدراس

  التحلیل اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

  أداة الدراسة:
تبانة لجمع البیانات من عینة  ارة الخبراء تم بناء اس تش ابقة واس ات الس اعتمادا على أدبیات البحث والدراس

  ) 5الدراسة اشتملت على اربعة أبعاد كما في الجدول رقم (

  ): فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة5جدول رقم (

  الفقرات  عدد الفقرات  األبعاد  #
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  6-1  6  البعد األول   1

  11-7 5  البعد الثاني   2

  18-12 7  البعد الثالث   3

  22-19 4  البعد الرابع   4

  

  

  

  

  صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المختصین والمشرفین والمشرف األكادیمي وأوصى بصالحیتھا بعد 

  النھائیة.جراء التعدیالت علیھا وقد تم إجراء تلك التعدیالت وإخراج االستبانة بصورتھا 

  ثبات األداة
بتھ الكلیة على فقرات  تخراج الثبات فبلغت نس تخدمت معادلة كرو نباخ ألفا الس للتحقق من ثبات األداة اس

  ) وھي نسبة ثبات تؤكد إمكانیة استخدام األداة.0.70االستبانة (

  المعالجة اإلحصائیة:
طة ال ب لتعالج بواس ائي للعلوم االجتماعیة (بعد جمع البیانات تم إدخال بیاناتھا للحاس )، SPSSبرنامج اإلحص

  وقد استخدمت النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة الموزونة واختبار (ت) وتحلیل التباین األحادي.

  نتائج الدراسة ومناقشتھا:
منھاج الریاضیات ما الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصھ: 

  من وجھة نظر المعلمین؟

من أجل اإلجابة عن ھذا السؤال، استخدمت المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لكل فقرة من فقرات كل مجال 

  من مجاالت االستبانة.

) درجات عن كل إجابة 4) درجات عن كل إجابة (موافق جدا)، و(5وقد أعطي للفقرات ذات المضمون اإلیجابي (

) درجات عن كل إجابة (محاید)، ودرجتان عن كل إجابة (معارض)، ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض 3(موافق)، و(

  یة لالستجابات:للنسب المئوجدا)، ومن أجل تفسیر النتائج أعتمد المیزان اآلتي 

  ): میزان النسب المئویة لالستجابات6جدول رقم (

  النسبة المئویة  درجة االستجابات

  %50أقل من   منخفضة جدا
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  %59-%50من   منخفضة

  %69-% 60من   متوسطة

  %79-% 70من   مرتفعة

  % فما فوق80من   مرتفعة جدا

  خالصة النتائج) 11) النتائج، ویبین الجدول (10، 9، 8، 7وتبین الجداول (

  

  

  

  معلم)ال) النتائج المتعلقة بالمجال األول (1

  ): المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للمجال األول7جدول رقم (

رقم 
متوسط   الفقرات  الفقرة

  االستجابة*
النسبة 
  المئویة

درجة 
  االستجابة

 جدامرتفعة  88 4.40  أرى أن المعلم الجید یھتم بأسالیب التدریس الحدیثة.  1
 مرتفعة جدا 88.66 4.43  أحرص على تتبع كل ما ھو جدید في تدریس الریاضیات.  2
 مرتفعة جدا 83.33 4.17  أشعر بارتیاح نفسي داخل الحصة الصفیة.  3
 متوسطة 66.66 3.33  الوقت المخصص لشرح المادة التعلیمیة كاٍف.   4
 مرتفعة جدا 84.66 4.23  أراعي الفروق الفردیة بین الطلبة داخل الصف.  5
 مرتفعة جدا 87.33 4.37  أحرص على استخدام أسالیب التعزیز المناسبة للطالب.  6

 مرتفعة جدا 83.11 4.16  الدرجة الكلیة
  ) درجات5أقصى درجة للفقرة (*

من ) السابق أن الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في منھاج الریاضیات 7یتبین من الجدول رقم (

) حیث كانت نسبتھا المئویة أكثر من 6، 5، 3، 2، 1وجھة نظر المعلمین على مجال المعلم كانت مرتفعة على الفقرات (

) وكانت النسبة المئویة لالستجابة على %66.66) حیث كانت نسبتھا المئویة من (4%) وكانت متوسطة على الفقرة(80(

  ).%83.11ویة (الدرجة الكلیة مرتفعة جدا بداللة النسبة المئ

ف الثامن  عوبات التي تواجھ طلبة الص ة نحو الص تجابة عینة الدراس تعزو الباحثة النتیجة مرتفعة جداً في اس

األساسي في منھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین في لواء القویسمة على مجال المعلم، ذلك لكون المعلم ال یتم توظیفھ 

الیب الت ل على أس لك التعلیم إال إذا كان حاص الیب التدریس، وھذا یجعل المعلم قادر في س دریس أو أنھ یتلقى دورة في أس

لین على  یات ال یتم تعلیمھا اال من قبل معلمین حاص ف، وكون مادة الریاض بط الص رحھا وض على تمكنھ من المادة وش

یات، كما ان التربیة والتعلیم تعمل على اعطاء دورات لكافة المعلمین في أ ص الریاض ھادات في تخص الیب التدریس ش س

ة على الفقرة ( تجابة عینة الدراس بة اس ) 4الحدیثة واطالعھم على كل ما ھو جدید في ھذا المجال، كما تعزو الباحثة ان نس

  أنھا متوسطة لكون مادة الریاضیات المقررة طویلة بالنسبة للوقت المخصص لشرحھا. 

  ) النتائج المتعلقة بالمجال الثاني (الطالب)2

  ): المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للمجال الثاني8(جدول رقم 
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رقم 

  الفقرة
  الفقرات

متوسط 

  االستجابة*

النسبة 

  المئویة

درجة 

  االستجابة

 مرتفعة جدا 86 4.30  تساعد أوراق العمل على فھم وتبسیط المنھاج لدى الطلبة.  7

 مرتفعة 79.33 3.97  تساعد الواجبات البیتیة في فھم المنھاج المطلوب.  8

 مرتفعة جدا 86.66 4.33  ضعف أساسیات الطلبة یؤدي إلى عدم فھم المواضیع الجدیدة.   9

 مرتفعة جدا 86.66 4.33  توفیر الوقت الكافي لحل التمارین یساعد الطالب على الفھم أكثر.   10

 جدامرتفعة  87.33 4.37  ضعف القراءة لدى الطالب یقلل من التحصیل األكادیمي للطالب.  11

 مرتفعة جدا 85.2 4.26  الدرجة الكلیة

  ) درجات5أقصى درجة للفقرة (*

) السابق أن الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في منھاج الریاضیات من 8یتبین من الجدول رقم (

نسبتھا المئویة أكثر من ) حیث كانت 11، 10، 9، 7وجھة نظر المعلمین على مجال الطالب كانت مرتفعة جدا على الفقرات (

) وكانت النسبة المئویة لالستجابة على الدرجة %79.33) حیث كانت نسبتھا المئویة (8%)، وكانت مرتفعة على الفقرة(80(

  ).%85.2الكلیة مرتفعة جدا بداللة النسبة المئویة (

عوبات التي  ة نحو الص تجابة عینة الدراس ف الثامن تعزو الباحثة النتیجة مرتفعة جداً في اس تواجھ طلبة الص

األساسي في منھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین في لواء القویسمة على مجال الطالب، وذلك إلعطاء الطالب أوراق 

تخدام  یط المادة لدیھم، وكما أن اس بة تركیزھم في المادة التعلیمیة واالھتمام بھا، مما تؤدي إلى تبس عمل یؤدي إلى زیادة نس

یة قدر اإلمكان حتى یزید فھمھم للمادة المعلم للو اس عف لدى الطلبة في المفاھیم األس ائل الحدیثة یقلل من عملیة الض س

التعلیمیة وأھم شيء یھتم بھ المعلم ھو توفیر الوقت الكافي للطلبة حتى یقوم لھم العدید من التمارین الریاضیة اإلضافیة التي 

  تساعدھم على الفھم.

  بالمجال الثالث (المنھاج)) النتائج المتعلقة 3

  ): المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للمجال الثالث9جدول رقم (

رقم 

  الفقرة
  الفقرات

متوسط 

  االستجابة*

النسبة 

  المئویة

درجة 

  االستجابة

 مرتفعة جدا 82.66 4.13  طول المنھاج ال یتیح لي الوقت الكافي للتركیز على األساسیات.  12

 مرتفعة 71.33 3.57  التدرج من البسیط إلى المعقد.المنھاج یراعي   13

 مرتفعة 72.66 3.63  تتوافق بنود المحتوى مع أھداف المنھج.  14

  متوسطة 69.33 3.47  اعتقد أن المنھاج مالئم لمستوى الطلبة في المرحلة األساسیة.  15

  مرتفعة جدا 88 4.40  المنھاج یعتمد على عرض المفاھیم بدون تركیز على المفاھیم األساسیة.  16

  متوسطة 69.33 3.47  المنھاج ال یراعي الفروق الفردیة لدى الطالب.  17

 مرتفعة جدا 84.66 4.23  ربط المنھاج المجرد بالمحسوس یساعد على تقویم الطلبة.  18

 مرتفعة 76.85 3.84  الدرجة الكلیة  
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 ) درجات5أقصى درجة للفقرة (*

أن الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في منھاج الریاضیات من  ) السابق9یتبین من الجدول رقم (

) حیث كانت نسبتھا المئویة أكثر من 18، 16، 12وجھة نظر المعلمین على مجال المنھاج كانت مرتفعة جدا على الفقرات (

)، وكانت متوسطة على %79- %70) حیث كانت نسبتھا المئویة من (14، 13%)، وكانت مرتفعة على الفقرات (80(

) وكانت النسبة المئویة لالستجابة على الدرجة الكلیة مرتفعة %69- %60) حیث كانت نسبتھا المئویة من (17، 15الفقرات (

  ).%76.85بداللة النسبة المئویة (

ف  عوبات التي تواجھ طلبة الص ة نحو الص تجابة عینة الدراس الثامن تعزو الباحثة النتیجة مرتفعة جداً في اس

األساسي في منھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین في لواء القویسمة على مجال المنھاج، وذلك لطول المادة الدراسیة 

  وال یوجد الوقت الكافي للمعلم لشرح المادة التعلیمیة للطلبة حتى یتیح لھم الوقت الكافي للتركیز على االساسیات في المنھاج،

یة للمنھاج فھذا یؤدي إلى عدم مع العلم أن المنھاج ی  اس عتمد على عرض المفاھیم بدون تركیز على المفاھیم األس

تركیز الطلبة على االساسیات، لذا یقوم المعلم على ربط المنھاج المجرد بالمحسوس حتى یسھل علیھ تقویم الطلبة من خالل 

یة إلى المدركات الكلیة المعنویة ألن أول یة ومن ثم ینتقل إلى  طرح األمثلة والتجارب الحس المدركات للفرد ھي الحس

  استخالص القواعد والقضایا العامة،

ھل على الطالب فھم المادة من خالل قیام المعلم   یط إلى المعقد حتى یس كما تعزو الباحثة إلى أن المنھاج یتدرج من البس

ال تتفق مع أھدافھ، وھذا یؤثر على الطلبة بشكل  بطرح أمثلة سھلھ ومن قم التدرج بھا الى الصعبة مع العلم أن بنود المنھاج

) أنھا متوسطة لكون المنھاج ال یراعي الفروق 17، 15سلبي.. كما تعزو الباحثة ان نسبة استجابة عینة الدراسة على الفقرة (

  الفردیة لدى الطلبة.

  ) النتائج المتعلقة بالمجال الرابع (اإلدارة)4

  یة والنسب المئویة للمجال الرابع): المتوسطات الحساب10جدول رقم (

رقم 
متوسط   الفقرات  الفقرة

  االستجابة*
النسبة 
  المئویة

درجة 
  االستجابة

 مرتفعة جدا 80.66 4.03  تھتم إدارة المدرسة في توفیر أدوات لتبسیط التعلیم.  19
 مرتفعة 77.33 3.87  تھتم إدارة المدرسة في تشجیع وتحفیز المعلم المتمیز.  20
 مرتفعة 76.66 3.83  إدارة المدرسة على تدریب المعلمین.تحرص   21

ائل   22 تخدام الوس ة على حث المعلمین على اس تحرص ادارة المدرس
 مرتفعة جدا 82.66 4.13  العلمیة الحدیثة.

 مرتفعة 79.33 3.97  الدرجة الكلیة
 ) درجات5أقصى درجة للفقرة (*

التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في منھاج الریاضیات ) السابق أن الصعوبات 10یتبین من الجدول رقم (

) حیث كانت نسبتھا المئویة أكثر من 22، 19من وجھة نظر المعلمین على مجال اإلدارة كانت مرتفعة جدا على الفقرات (

ئویة لالستجابة )، وكانت النسبة الم79- %70) حیث كانت نسبتھا المئویة من (21، 20%) وكانت مرتفعة على الفقرات (80(

  ).%79.33على الدرجة الكلیة مرتفعة بداللة النسبة المئویة (

تعزو الباحثة النتیجة مرتفعة جداً في استجابة عینة الدراسة نحو الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي 

ك ألن إدارة المدرسة تقوم بتوفیر في منھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین في لواء القویسمة على مجال اإلدارة، وذل
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أدوات ووسائل لتسھیل عملیة التدریس للمعلم وتبسیط المادة للطلبة، حیث تسعى دائما إلى تلبیة كل ما ھو جدید من الوسائل 

یة واألدوات، كما تحرص اإلدارة على تدریب المعلمین وتأھیلھم وتقوم بإرسالھم إلى دورات تدریبیة فمھما كانت درجتھم العلم

  فال بد من تقویة ھذه المھارة لدیھم وھذا بالتدریب. 

  ) خالصة النتائج وترتیب األبعاد والدرجة الكلیة لالستجابات:5

  ): المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لألبعاد والدرجة الكلیة لالستجابات11جدول رقم (

  المجال  الرقم
متوسط 

  االستجابة*

النسبة 

  المئویة
  درجة االستجابة

 مرتفعة جدا 83.11  4.16  المعلم  1

 مرتفعة جدا 85.2 4.26  الطالب  2

 مرتفعة 76.85 3.84  المنھاج  3

 مرتفعة 79.33 3.97  اإلدارة  4

 مرتفعة جدا 81.12 4.06  الدرجة الكلیة

  ) درجات5أقصى درجة للفقرة (*

الثامن األساسي في منھاج الریاضیات من وجھة ) السابق أن الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف 11یتبین من الجدول رقم (

  )،%80نظر المعلمین كانت مرتفعة جدا على البعد األول والثاني حیث كانت نسبتھا المئویة أكثر من (

) وكانت النسبة المئویة لالستجابة على 79- %70وكانت مرتفعة على البعد الثالث والرابع حیث كانت نسبتھا المئویة من (

  ).%81.12ة مرتفعة جدا بداللة النسبة المئویة (الدرجة الكلی

في  )α≥0،05(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللةثانیا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصھ: 

الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في منھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیرات: الجنس، 

 المؤھل العلمي، سنوات الخبرة، التخصص؟

  )، نتائج فحصھا.16)، (15)، (14)، (13)، (12وتتعلق بھذا السؤال فرضیات الدراسة، والجداول (

في الصعوبات ) α≥0،05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ولى التي نصھا: نتائج فحص الفرضیة األ

  التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في منھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر الجنس.

  ) یبین النتائج 12) والجدول رقم (tلفحص الفرضیة تم استخدام اختبار (

  ): نتائج اختبار (ت) تبعاً لمتغیر الجنس12(جدول رقم 

  مستوى الداللة  ت  االنحراف  المتوسط  العدد  الجنس  األبعاد  #

 428. -805.- 30836. 4.1026  13  ذكر  البعد األول  1
 32401. 4.1961 17  انثى

  البعد الثاني  2
 38163. 4.2308 13  ذكر

-.385- .704 
 33955. 4.2824 17  انثى

  الثالث البعد  3
 34918. 3.7363 13  ذكر

-.631- .535 
1.1629 3.9244 17  انثى

0 
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  البعد الرابع  4
 76481. 3.8077 13  ذكر

-1.221- .240 
 36380. 4.0882 17  انثى

  الدرجة الكلیة
 262. -1.149- 37714. 3.9693 13  ذكر
 34226. 4.1228 17  انثى

  )0.05(دال إحصائیا عند مستوى الداللة *

في ) α≥0،05() السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 12یتبین من الجدول رقم (

الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في منھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر الجنس على 

  ) وبھذا تقبل الفرضیة الصفریة.0.05الداللة لقیم (ت) علیھا اًكبر من (الدرجة الكلیة وعلى األبعاد كافة حیث كان مستوى 

وتعزو الباحثة إلى أن كال الجنسین ( ذكور وإناث ) یقع تحت وطأة التغیرات التربویة الحادثة، عدا أن المساواة 

واالقتصادیة والثقافیة التي یعیشھا بینھما في المجال األكادیمي بدرجة كبیرة إضافة إلى أن تشابھ الظروف البیئیة واالجتماعیة 

  الجنسان، فھم یتخرجون من الكلیات والجامعات ذاتھا ویتم توظیفھم وتدریبھم بناًء على معاییر واحدة،

كما أنھم یعملون في مدارس واحدة أحیاناً عدا عن تشابھ المدارس من الناحیة والنظام واإلمكانیات المادیة والفنیة والمناھج  

 الجنسین، وكلك المشرفون التربویون الذین یقیمون سلوك المعلم كما أنھم یلتحقون بنفس الدورات والبرامج الموحدة لكال

  التدریبیة.

في الصعوبات ) α≥0،05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة نتائج فحص الفرضیة الثانیة التي نصھا: 

  منھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر المؤھل العلمي.التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في 

  ) یبین النتائج13) والجدول (ANOVAلفحص الفرضیة استخدم تحلیل التباین األحادي (

): نتائج تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق في الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في 13جدول رقم (

  ریاضیات من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر المؤھل العلميمنھاج ال

مجموع مربعات   مصدر التباین  األبعاد
  االنحراف

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  (ف)

مستوى 
  الداللة

  البعد األول
 112. 2 223.  بین المجموعات

1.132 
 

.337 
 099. 27 2.662  داخل المجموعات 

 29 2.885  المجموع 

  البعد الثاني
 299. 2 599.  بین المجموعات

2.682 
 

.087 
 

 112. 27 3.013  داخل المجموعات
 29 3.612  المجموع 

  البعد الثالث
 441. 2 882.  بین المجموعات

.833 .529 
 

.595 
 27 22.480  داخل المجموعات 

   29 23.361  المجموع

  البعد الرابع
 1.004 2 2.008  بین المجموعات

.285 3.517 
 

.044 
 27 7.708  داخل المجموعات 

   29 9.717  المجموع

  الدرجة الكلیة
 257. 2 513.  بین المجموعات

.120 2.138 
 

.137 
 

 27 3.241  داخل المجموعات
   29 3.754  المجموع
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في ) α≥0،05() السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 13یتبین من الجدول رقم (

الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في منھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر المؤھل 

) وبھذا 0.05على الدرجة الكلیة وعلى البعد األول والثاني والثالث حیث كان مستوى الداللة لقیم (ف) علیھا اًكبر من ( العلمي

 L.S.Dتقبل الفرضیة الصفریة. ووجدت فروق على البعد الرابع ولمعرفة لصالح من كانت ھذه الفروق تم استخدام اختبار 

  ) یبین النتائج.14والجدول (

السبب في ذلك إلى أن معلمي الصف الثامن متقاربون في الكفاءة العلمیة وذلك لطبیعة المرحلة التي ة وتعزو الباحث

  یدرسونھا بغض النظر عن المؤھل العلمي.

  

  )L.S.D): نتائج اختبار لداللة الفروق (14جدول رقم (

  البعد  المتغیر  دبلوم بكالوریوس  بكالوریوس مع تأھیل تربوي  مستوى الداللة

.886 *1.00000  -
 دبلوم  -04167.

  الرابع
.040 
 بكالوریوس    1.04167* 013.
 بكالوریوس مع تأھیل تربوي      

) أن الفروق في الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في منھاج الریاضیات 14یتبین من الجدول رقم (

البعد الرابع كانت بین (الدبلوم) وفئة (بكالوریوس مع تأھیل تربوي) على  من وجھة نظر المعلمین تبعا لمتغیر المؤھل العلمي

  ولصالح فئة (الدبلوم)، وكانت بین(البكالوریوس) وفئة (بكالوریوس مع تأھیل تربوي) ولصالح (البكالوریوس).

جریبي وتعزو الباحثة ذلك إلى كون المنھاج األردني بشكل عام ومنھاج الریاضیات بشكل خاص ھو منھاج جدید وت

وكذلك فتجربة المعلمین ذو درجة البكالوریوس كانوا أنسب في تدریس الریاضیات من معلمي حملة الدرجات األخرى، وتعزو 

الباحثة نتیجة استجابات عینة الدراسة بسبب ان المعلومات التي تلقونھا في الجامعات تكون أقرب على المنھاج المدرسي من 

ة البكالوریوس مع تأھیل تربوي، بینما المعلومات التي یتلقونھا مثال في درجة البكالوریوس المعلومات التي یتلقونھا في درج

  مع تأھیل تربوي تكون موسعة أكثر.

في الصعوبات ) α≥0،05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة نتائج فحص الفرضیة الثالثة التي نصھا: 

 األساسي في منھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین لمتغیر سنوات الخبرة.التي تواجھ طلبة الصف الثامن 

  ) یبین النتائج15) والجدول (ANOVAلفحص الفرضیة استخدم تحلیل التباین األحادي (

): نتائج تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق في الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في 15جدول رقم (

  اج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر سنوات الخبرة  منھ

مجموع مربعات   مصدر التباین  األبعاد
  االنحراف

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  (ف)

مستوى 
  الداللة

  البعد األول
 001. 2 002.  بین المجموعات

.011 
 

.989 
 107. 27 2.883  داخل المجموعات 

 29 2.885  المجموع 

  البعد الثاني
 330. 043. 2 086.  بین المجموعات

 
.722 

 131. 27 3.526  داخل المجموعات 
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مجموع مربعات   مصدر التباین  األبعاد
  االنحراف

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  (ف)

مستوى 
  الداللة

  29 3.612  المجموع

  البعد الثالث
 380. 2 761.  بین المجموعات

.837 .454 
 

.640 
 27 22.600  داخل المجموعات 

   29 23.361  المجموع

  البعد الرابع
 029. 2 058.  بین المجموعات

.358 .080 
 

.923 
 27 9.659  داخل المجموعات 

   29 9.717  المجموع

  الدرجة الكلیة
 019. 2 038.  بین المجموعات

.138 .137 
 

.873 
 

 27 3.717  داخل المجموعات
   29 3.754  المجموع

في ) α≥0،05() السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 15یتبین من الجدول رقم (

الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في منھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر سنوات 

) وبھذا 0.05حیث كان مستوى الداللة لقیم (ف) علیھا اًكبر من (الخبرة على الدرجة الكلیة وعلى البعد األول والثاني والثالث 

  تقبل الفرضیة الصفریة.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن مدیریة التربیة والتعلیم تعمل على توظیف المعلمین في أقرب المدارس علیھم وأن تكون 

الناحیة االجتماعیة ویتعامل مع طالبھ تعامل  لھم معرفة بأھل الطالب وبعائالتھم ولھذا السبب یكون المعلم قریب للطالب من

األب مع ابنھ أو االخ مع أخیھ، كما تعزو الباحثة نتیجة استجابات عینة الدراسة كون معلمي المرحلة األساسیة العلیا یتم 

عد تثبیتھم ولھذا اعطائھم دورات تدریبیة قبل توظیفھم وتثبیتھم في مھنة التعلیم، ویتم أیضاً إعطائھم دورات تدریبیة مكثفة ب

  السبب یتالشى االختالف بین المعلمین الجدد والمعلمین ذوي الخبرة الطویلة.

في الصعوبات  )α≥0،05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة نتائج فحص الفرضیة الرابعة التي نصھا: 

  ة نظر المعلمین تعزى لمتغیر التخصص.التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في منھاج الریاضیات من وجھ

  ) یبین النتائج 16) والجدول رقم (tلفحص الفرضیة تم استخدام اختبار (

  ): نتائج اختبار (ت) تبعاً لمتغیر الجنس16جدول رقم (

  ت  االنحراف  المتوسط  العدد  التخصص  األبعاد  #
مستوى 

  الداللة

1  
البعد 

  األول

 31623. 4.1333 15 ریاضیات
-.380- .707 

 32408. 4.1778 15 الریاضیات وأسالیب تدریسھا

2  
البعد 

  الثاني

 29729. 4.2133 15 ریاضیات
-.718- .479 

 40614. 4.3067 15 الریاضیات وأسالیب تدریسھا

3  
البعد 

  الثالث

 1.22589 4.0095 15 ریاضیات
1.018 .324 

 32606. 3.6762 15  الریاضیات وأسالیب تدریسھا

 353. 944. 59362. 4.0667 15 ریاضیات  4
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  ت  االنحراف  المتوسط  العدد  التخصص  األبعاد  #
مستوى 

  الداللة

البعد 

  الرابع
 56590. 3.8667 15 الریاضیات وأسالیب تدریسھا

  
الدرجة 

  الكلیة

 41202. 4.1057 15 ریاضیات
.747 .462 

 30525. 4.0068 15 الریاضیات وأسالیب تدریسھا

  )0.05*دال إحصائیا عند مستوى الداللة (

في ) α≥0،05() السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 16یتبین من الجدول رقم (

الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف الثامن األساسي في منھاج الریاضیات من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر التخصص 

  ) وبھذا تقبل الفرضیة الصفریة.0.05لقیم (ت) علیھا اًكبر من (على الدرجة الكلیة وعلى األبعاد كافة حیث كان مستوى الداللة 

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن كال التخصصین (الریاضیات وأسالیب الریاضیات) توجد لدیھم المعرفة الریاضیة الكافیة 

  .لشرح المادة التعلیمیة للصف الثامن األساسي ألن المنھاج ال یحتاج إلى العمق الكبیر لكال التخصصین

  النتائج: 
المعطیات النظریة وادبیات الدراسة واإلطار النظري، إضافة إلى النتائج المستخلصة من التحلیل  على بناءً 

االحصائي للدراسة والتي تم التوصل إلیھا بعد أن قام الباحث بتطبیق أدوات الدراسة وتحلیلھا وعرض نتائجھا ومناقشتھا، 

  وفیما یلي توضیحاً لذلك:

ھناك إثر مرتفع لمجاالت الدراسة (المعلم، الطالب، المنھاج، اإلدارة) على تقلیل الصعوبات التي تواجھ طلبة الصف  -

 ) في ذلك.  2012الثامن األساسي في منھاج الریاضیات. كما اختلفت مع دراسة (غفور، 

 ) في ذلك. 2009عدم وجود فروق في جمیع مجاالت الدراسة. كما اتفقت مع دراسة (عبد الغني،  -

ف. وھذه تختلف مع  - یة العلیات یراعون الفروق الفردیة بین الطلبة في الص اس یات في المرحلة األس معلمي الریاض

 ). 2012دراسة (غفور، 

یات  - مة، وذلك لمتابعة معلمي الریاض ي في مدارس لواء القویس اس ف الثامن األس عدم وجود تحدیات لدى طلبة الص

 ). 2011المھارات الواجب اتبعھا في التدریس. كما واختلفت مع دراسة (شبیر،  األسالیب الحدیثة واستخدام

الیب  - بب أن المعلمون یتلقون دورات تدریبیة مكثفة على أس عدم وجود فروق في المتغیرات الدیمغرافیة وذلك بس

 ) 2000التعلیم. وھذا یتفق مع دراسة (جاكسن لویس، 

  التوصیات
 في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا توصي الباحثة بما یلي:  

 أن تلبي اإلدارة المدرسیة حاجات المعلمین من وسائل وأدوات جدیدة تخص المادة التعلیمیة.  -

 أن تكون الحصة المدرسیة لطلبة الصف الثامن األساسي في بدایة الدوام المدرسي. -

 أن یراعي المعلم الفروق الفردیة بین الطلبة. -

 أن یطلع المعلم على كل ما ھو جدید لتسھیل العملیة التعلیمیة. -
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 أن یقوم الطالب بحل أوراق العمل والواجبات البیتیة لوحدة دون االعتماد على الغیر.  -

 عقد دورات تدریبیة مكثفة لمعلمي الریاضیات إلكسابھم المھارات التعلیمیة.  -

 الطالب.  تبسیط المناھج بما یتناسب مع الفروق الفردیة لدى -

 توفیر الوقت الكافي لشرح المواد المخصصة.  -

 زیادة أوراق العمل المبسطة للتسھیل على الطالب في فھم المنھاج. -

 تنمیة قدرات ومھارات القراءة لدى الطالب حتى ال تؤثر على التحصیل العلمي لھم. -

  

  

 

 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع العربیة: 

ماعیل  - امة إس یات). "2000(إبراھیم، أس منة في مقرر الریاض یة المتض كالت الریاض لوب حل المش "، توظیف أس

  )، الجزء الثاني، كلیة التربیة، جامعة عین شمس.24مجلة كلیة التربیة، العدد (

الح - عد، ص الیب). 2010( اللطیف عبد أبو أس یات تدریس أس روق دار :األردن-عمان ،1 ط ،الریاض ر الش  للنش

  .والتوزیع

  العربي. الفكر ، القاھرة: دار1ط ،وتطبیقات نظریات الریاضیات تدریس طرق .(2001) محمد إسماعیلاألمین،  -

  ، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاھرةطرق تدریس الریاضیات). 2001األمین، اسماعیل محمد ( -

األردن: دار وائل للنشر -عمان، 1، ط صعوبات التعلم النظریة والممارسة). 2005البطاینة، أسامة محمد وآخرون ( -

  والتوزیع

اة، محمد فرحان ( - فیة الفعالة). 2006الترتوري، محمد عوض. القض ، المعلم الجدید دلیل المعلم في االدارة الص

 ، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان االردن.1ط:

میم الكتاب التعل). 2004الخوالدة، محمد محمود ( - س بناء المنھاج التربویة وتص ر یميأس یرة للنش ، دار المس

  االردن.-والتوزیع والطباعة، عمان

وب تكنولوجیا یعتمد برنامج فاعلیة). 2007( محمود رومیة، جالل - عوبات تعلم لعالج الحاس یات ص  لدى الریاض

ف طلبة ي الرابع الص اس مال بمحافظة األس الة ." غزة ش ورة بكالوریوس مع تأھیل تربوي رس  كلیة .غیر منش

  .األزھر، غزة جامعة التربیة،

  .للنشر والتوزیع الشروق دار :األردن عمان ،1ط ،العلوم تدریس أسالیب ).2004( زیتون، عایش -

ید - ید، الس عوبات ).2000الحمید ( عبد الس ھا، عالجھا مفھومھا، تاریخھا، التعلم ص خیص  ، القاھرة: دار1، طتش

  العربي. الفكر

بیر، عماد - ان ش تراتیجیة أثر). 2011محمد. ( رمض كالت حل اس عوبات في المش یات عالج ص  لدى تعلم الریاض

ي طلبة اس ف الثامن األس ورة من جامعة األزھرالص الة بكالوریوس مع تأھیل تربوي منش طین، -، رس غزة، فلس

 13ص
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  للنشر  المریخ دار :الریاض ،2 ، طالریاضیات تدریس في الحدیثة االتجاھات .)1989( أحمد محمود شوق، -

ف الثامن ). "2009الغني، ھیثم علي (عبد  - یة لدى طلبة الص عوبات تعلم المفاھیم الریاض برنامج مقترح لعالج ص

مال غزة  ي بمحافظة ش اس ورة، كلیة التربیة، جامعة األزھر، األس الة بكالوریوس مع تأھیل تربوي غیر منش "، رس

  غزة.

 لدى لعالجھا مقترح ووضع تصور الفراغیة حلیلیةالت الھندسة تعلم صعوبات). 2009( الدین محیي هللا، أحمد عبد -

ف طلبة ر الحادي الص الة ،"العلمي عش ورة، كلیة غیر بكالوریوس مع تأھیل تربوي رس  الجامعة التربیة، منش

  .اإلسالمیة، غزة

  للنشر وائل األردن: دار 1ط ،وصعوباتھ التعلم بطء ).2000وشقیر، سمیر ( نبیل ونصر هللا، عمر. الھادي، عبد -

ر ( - یة). 2003عبد الوھاب، عبد الناص خیص س النظریة والتش ة في التعلم األس عوبات الخاص كندریةالص -، اإلس

  مصر: دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر 

ماعیل عزو عفانة، - تراتیجیات ).2007وآخرون ( إس یات تدریس اس  :غزة ،1 ، طالتعلیم العام مراحل في الریاض

  اإلسالمیة. بالجامعة الجامعي الطالب مكتبة

عب - كالت لدى حل على بالقدرة وعالقتھا المعلومات تجھیز). 2009( محمد علوان، مص  المرحلة طلبة المش

  اإلسالمیة، غزة التربیة، الجامعة كلیة منشورة، غیر بكالوریوس مع تأھیل تربوي رسالة ،"الثانویة

 :األردن ،متكامل والتطبیق برنامج النظریة بین التعلم صعوبات). 2008( رجب وحسن، ھناء عباس. علي، إیمان -

  والتوزیع. للنشر المناھج دار

یات الفعال). 2006الھویدي، زید، ( - تراتیجیات معلم الریاض ، دار الكتاب الجامعي العین، االمارات العربیة 1، طاس

 المتحدة.

  المراجع األجنبیة: 

- Reisman، F. & Kauffman، S.: "Teaching Mathematics to children with special Needs"، 

Columbus، Charles E. Merrill، 1980. 
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  البحث العاشر 

  

 

  التفسیر الموضوعي لسورة العصر

The objective interpretation (Mawdoyi Tafseer) of Asar surah 

  بروفیسور دکتور دل آقا وقارإعداد: 

 رئیس قسم الدکتوراة فی الدراسات العلیا،  سالمیةاإل أفغانستانجمھوریة األستاد بکلیة الشریعة، جامعة ننجرھار، 

Cell Phone: +93700612901 

drdilaqa.waqar@gmail.comEmail:   

 

  بسم هللا الرحمن الرحیم

 التفسیر الموضوعي لسورة العصر

  ملخص

ھذه المقالة العلمیة تبحث عن التفسیر الموضوعی لسورة العصر. سورة العصر من قصار سور القرآنیة بعد سورة الکوثر و 

ھامة و ھی کافیة لوحدھا لھدایة المسلمین من غیر نزول القرآن حسب السالمیة إلتحتوی علی مسائل اھی من أھم سور التی 

مام الشافعی ألنھا شاملة ألھم مسائل الشرعیة. السورة ھذه من السور المکیة و من میزات سور المکیة الترکیز علی تعبیر اإل
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یمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والصبر فھذه األصول اإللی إثبات الرسالة والیوم اآلخرة و ھی تشیر إالتوحید و 

یمان الستة أو العقائد و ھی لی المبادی اإلإیمان شامل لجمیع أسس العقیدة أو سالمیة. واإلاألربعة ھی أرکان الشریعة اإل

األعمال الصالح فھو عبارة عن أسس یمان بالقدر خیره و شره. أما یمان با و مالئکتھ و کتبھ و رسلھ والیوم اآلخر واإلاإل

سالم الخمس المعروفة أما التواصی بالحق والصبر فھو شامل لألخالق الکریمة و حسن التعامل مع الناس والجھاد فی اإل

جتناب النواھی. لذلک إمتثال األوامر وإیتاء کل ذی حق حقھ والدعوة عند الصبر والمثابر عن المصائب فی إسبیل هللا و 

 أکتب فی التفسیر الموضوعی لھذه السورة. أخترت أن

  التفسیر الموضوعی، تفسیر سورة العصر الکلمات المفتاحیة:

  

The objective interpretation (Mawdoyi Tafseer) of Asar surah 

 

Abstract 

This academic paper presents the Mawdoyi interpretation of Asr surah of Holy Quran. Asr surah 

is the second smallest surah in holy Quran after Kauthar surah. Because of having the key 

Islamic issues, Asr surah has its distinguished importance. According to Imam Shafi, Asr surah 

is enough for the guidance of humanity and Muslims. Asr surah discusses the issues related to 

Iman, good deeds and Wasiyah. These issues are the main pillers of Islamic Shariah. Keeping 

in mind these issues and the importance of this surah, I have selected to do the Mawdoyi 

interpretation of this surah. 

Keywords: Tafseer al Mawdoyi 

 

  التفسیر الموضوعي لسورة العصر

  المقدمة

ھذه السورة من قصار السور القرآنیة بعد سورة الکوثر، و ھي سورة مکیة عند الجمھور و مدنیة عند مجاھد، و قتادة و 

الرسالة و ثبات إلھا ثالث آیات. والسور المکیة کما ھي معلوم تنص علی ثالث مسائل و ھي عبارة عن التوحید،  iمقاتل.

  ثبوت الیوم اآلخرة.
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و ھی تشبھ فی عدد اآلیات بسورة النصر والکوثر و لھا أربع عشرة کلمة و ستون حرفا و ال یوجد فی القرآن سورة بدأت أو 

  iiختمت بما بدأت و ختمت بھ ھذه السورة.

  أھمیة تفسیر الموضوعی لسورة العصر واألسباب الدافعة

  لیک أھمیتھا فیما یلی:إ یخلو عن األھمیة والفوائد و التفسیر الموضوعی لھذه السورة ال

یمان والعمل سالمیة ألنھا ترکز علی اإللھذه السورة أھمیة عظیمة ألنھا تنص علی مھام األمور و ھی خالصة الشریعة اإل -١

  الصالح والتواصی بالحق والصبر. 

حکام ھذه السورة لکفت الناس جمیعا لما فیھا من المسائل واألمام الفقیھ الشافعی، لو لم ینزل غیر و ما أحسن ما قالھ اإل -٢

  لیھا الناس و کفاھا أھمیة حیث جمع هللا تعالی فیھا.إالتی یحتاج 

سباب الدافعة للکتابة فی ھذه عجاز لھذه السورة. أما األالعناصر الرئیسیة فی السورة القصیرة و ھذا من أھم جوانب اإل -٣

 السورة فھی ما یلی.

تطیع أن ندرک معانی الکلمات القرآنیة واضحة لھذه السورة، و دراسة کل ما یتعلق باآلیات أو السورة من المناسبة و نس -۴

  ستخراج األحکام الفقھیة.إ

  ستیعاب الکامل لمعرفة اآلیات المتعلقة بھذه السورة.اإل -۵

  الدراسة الشاملة لموضوع المعین و ما یتعلق بھ من معرفة سبب النزول. -۶

  جراء عمل ما. فاألسباب الدافعة للکتابة فی تفسیر ھذه السورة فیما یلی:إنسان لیقوم بلکل شئ دافع (أو سبب) یدفع اإل

  أوال: التعارف بالتفسیر الموضوعی و معرفة مراده و معناه لغة و اصطالحا و معرفة زمان نشأتھ.

  ورة.ثانیا: الرغبة الذاتیة للکتابة فی التفسیر الموضوعی لھذه الس

  لی معرفة التفسیر الموضوعي من خالل ھذه السورة  و بیان ما لھ و ما علیھ.إثالثا: الدعوة 

  رابعا: معرفة کیفیة الترتیب والکتابة لھذه السورة.

  خامسا: دراسة المسائل األساسیة التی تدور حولھا التفسیر الموضوعی لھذه السورة.

  فسیر ھذه السورة.دراکھ فی تإسادسا: معرفة المحور الرئیسي و 

تلک ھی األسباب الدافعة التی دفعتني أن أکتب فی التفسیر الموضوعي لسورة العصر. فنسأل هللا تبارک و تعالی التوفیق 

  والسداد.



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              237  

ISSN: 2706-6495 

  نظرة عابرة الی الکتابة فی ھذا الموضوع

نسان من لیھ اإلإلقد کتبت کتابات قیمة فی التفسیر الموضوعی و ھی تخبرنا عن النشأة ھذا التفسیر و تطوره و ما یحتاج 

  المعرفة الشاملة للمسائل القرآنیة الحدیثة.

ق لکنی ما وجدت کتابا أو مقاال قیما کتب حول التفسیر الموضوعی لسورة العصر لذلک أردت أن أکتب مقاال علمیا یتعل

بالتفسیر الموضوعی لسورة العصر. نستطیع أن نقدم معلومات فیما یتعلق بالتفسیر الموضوعی لھذه السورة من المسائل 

  الجدیدة المستحدثة. 

أردت أن أقوم بتفسیر الموضوعي لھذه السورة لکن قبل البحث حول تفسیر ھذه السورة أحب أن أقف برھة من الزمن مع 

  لھذه السورة. المسائل المتعلقة التالیة

  مفھوم مصطلح التفسیر الموضوعي و معناه:  -١

  فضائل ھذه السورة  -٢

  مقاطع ھذه السورة -٣

  المناسبة بین سورة العصر والسورة التی قبلھا و بعدھا (المناسبة بین سورة السابقة والالحقة) -۴

  ھذه السورة من المسائل واألحکام ما یستنبط من -۵

  الموضوعي ومعناهمفھوم مصطلح تفسیر  -١

إال فی  -التفسیر الموضوعي –ھذا المصطلح حدیث النشأة جدیدا کما یقول الدکتور مصطفی مسلم (لم یظھر ھذا المصطلح 

القرن الرابع عشر الھجري. عندما قررت ھذه المادة ضمن مواد قسم التفسیر بکلیة أصول الدین بالجامع األزھر، إال أن لبنات 

. یعنی أن iiiو عناصره األولی کانت موجود منذ عصر التنزیل فی حیاة الرسول صلی هللا علیھ وسلم) ھذا اللون من التفسیر

ھذا المصطلح العلمي لم یکن معروفا بین أوساط العلماء والمتخصصین قبل ذلک، بل یعتبر ھذا المصطلح فی علم الحدیث 

ة شنیعة سیئة کما یقول الرسول صلی هللا علیھ وسلم: عیبا أو بعبارة أخری الوضع فی الحدیث جریمة و یستحق الواضع عقوب

  iv(من کذب علی متعمدا فلیتبواء مقعده من النار)

الوضع فی الحدیث یعتبر کذبا علی الرسول صلی هللا علیھ وسلم والکذب علی الرسول صلی هللا علیھ وسلم جریمة عظیمة و 

  وسلم.ھذا الحدیث وعید للذین یکذبون علی الرسول صلی هللا علیھ 

أما معنی التفسیر الموضوعي الذی نحن بصدده اآلن، فھو عبارة عن دراسة موضوع معین یتعلق بکتاب هللا عز وجل سواء 

کان ھذا الموضوع یستوعب القرآن کلھ کدراسة أھمیة العمل الصالح فی کتاب هللا عزوجل أو االیمان أو قضیة الھجرة أو 

الواحدة التواصي بالحق أو کالتواصي بالصبر من خالل دراسة سورة العصر دون المراجعة طلب العلم أو کان یتعلق بالسورة 

  الی بقیة السور.
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أما معنی التفسیر الموضوعي فھو فیما یلی: الوضع فی اللغة ھو جعل الشئ فی مکان ما، أو بمعنی االلقاء والتثبیت فی 

و یالحظ ھذا  vی الموضوع الذی ھو المادة التی یؤخذ و یترکبالمکان کما یقال ناقة واضعة و معنی الموضوعی ھو نسبة ال

  . viالمعنی فی التفسیر الموضوعی، ألن المفسر یرک علی معنی واحد ال یتجاوز الی غیره

والتعریف المناسب لھ، ھو عبارة عن قضیة معینة تعرض لھا القرآن الکریم من جوانب الحیاة البشریة کجانب العقیدة أو 

اعي أو مظاھر الکون. و کذلک قال أحمد بن عبد هللا الزھرانی فی تعریفھ (ھو افراد اآلیات القرآنیة التی السلوک االجتم

  viiتعالج موضوعا واحدا و ھدف واحد بالدراسة والتفصیل.)

 أو عبارة أخری، التفسیر الموضوعي عبارة عن جمع اآلیات المتعددة المتعلقة بموضوع الواحد و دراسة ھذه اآلیات بحیث

  نستفید منھا فی حیاتنا الیومیة.

و من أشھر التعریفات المعروفة للتفسیر الموضوعي، ھو علم یبحث (عن القضایا حسب المقاصد القرآنیة من خالل سورة أو 

  viiiأکثر)

  فضائل سورة العصر -٢

لکل سورة فضائل و یکفیھا فی باب الفضائل لسور القرآن بأن هللا عز وجل یعطي لقارئ القرآن بکل حرف من حروف  

القرآن التي یتلوھا القارئ عشر حسنة ثم یبین الرسول صلی هللا علیھ وسلم ھذه الفضائل فی المثال المعروف المشھور قائال 

ل (الم) حرف و لکن ألف و الم و میم، فان هللا یأجرکم علی تالوة کل حرف نی ال أقوإلیک طرف الحدیث کاآلتي: (أما إو 

  ixعشر حسنات.

و فی حدیث آخر رواه الترمذی عن محمد بن کعب القرظي عن عبد هللا بن مسعود یقول قال رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم: 

ل (الم) حرف، و لکن ألف حرف و الم حرف و میم (من قرأ حرفا من کتاب هللا فلھ بھ حسنة، والحسنة بعشر أمثالھا، ال أقو

   xحرف.

المسلمون مکلفون بالتواصي بالحق و التواصی بالصبر امتثاال بحکم ھذه السورة الکریمة، و عمال بھا و کان صحابة رسول 

براني والبیھقي هللا صلی هللا علیھ وسلم یقومون بالتواصي بالحق و الصبر بینھم خاصة بعد نزول ھذه السورة کما أخرج الط

فی شعب االیمان عن أبی ملیکة، قال: ( کان رجالن من أصحاب رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم اذا التقیا لم یتفرقا حتی یقرأ 

  ).xiلی آخرھا، ثم یسلم أحدھما علی اآلخرإن االنسان لفی خسر، إأحدھما علی األخر سورة (والعصر، 

ذا اجتمع ھذه الصفات إیدل ھذا الحدیث علی سیاسة الصحابة عند التالقي بینھم، کأنھم یقومون بالوصیة بالحق والصبر، و 

لی ذلک یستحقون األجر والثواب إضافة إعند المسلمین و تحلی المسلمون بھذه الصفة الطیبة نجحوا فی الدنیا واآلخرة، و ب

لبعد عن مواصفات الصحابة عند لقاء بعضنا مع بعض، و ال نراعي ھذه األداب الواردة عند هللا، لکن لألسف نحن بعیدین کل ا

ذا یجب علینا أن نتأمل فی ھذه الصفات عند اللقاء و أن نقوم بواجبنا من التواصی بالحق والصبر إعند التالقی فی ھذه السورة، 

  تجاه المسلمین. 
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البلیة فی الصالة کما اکتفی عبد الرحمن بن عوف فی قراءة صالة الفجر  االکتفاء بأقصر السور عند ةو من فضائل ھذه السور

بسورة العصر والنصر حیث روی عن میمون أنھ قال: (شھدت عمر حین طعن فأّمنا عبد الرحمن بن عوف فقرأ بأقصر 

  xiiالسورتین فی القرآن بالعصر و سورة النصر فی الفجر)

  وة قصار السور عند البلیة أو المشکلة.و ھذا ان دل علی شئ فانما یدل علی فضائل تال

عن طریق  -عالنا لھمإ –أو لعل عبد الرحمن بن عوف یرغب جماعة المسلمین و یحضھم علی الصبر و یدعوھم الی التحمل 

 قراءة ھذه السورة فی صالة الفجر، ألن التذکیر ینفع المسلین کما یقول تعالی: (و ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین) و قراءة

  .ھذه السورة أحسن تذکیرا للصحابة فی صالة الفجر

و لو تأملنا ما جاء فی ھذه السورة من المسائل الدعویة لقلنا أنھا جامعة ألصول الرسالة ألن الرسالة فی الحقیقة تنص علی 

و خالصة رسالة لی التواصی بالحق و التواصی بالصبر، فھإاالیمان با وحده و الدعوة الی األعمال الصالحة الطیبة و 

  xiiiاألنبیاء والمرسلین، یقول امام الشافعي حول أھمیة ھذه السورة و فضیلتھا (لو تأمل الناس ھذه السورة لکفتھم)

و نقل األلوسي فی تفسیره مقال امام الشافعی قائال (لو لم ینزل غیر ھذه السورة لکفت الناس، ألنھا شملت جمیع علوم 

  ) xvیھ السالم (من فاتھ صالة العصر فکأنما وتر أھلھ و مالھو فی حدیث آخر یقول عل xivالقرآن)

  مقاطع ھذه السورة -٣

  )العصر(المقطع األول: تفسیر کلمة 

أقسم هللا عز وجل بزمان رسولھ الذی فضلھ علی الرسالة فی ھذه البقعة من الزمان، کما أقسم سبحانھ و تعالی بمکانھ فی  

ن دل علی شئ فانما یدل علی مکانة رسول إ] و ھذا ٢-١قائال (ال أقسم بھذ البلد، و أنت حل بھذا البلد) [البلد: xviسورة البلد

  هللا صلی هللا علیھ وسلم بین األنبیاء والمرسلین، حیث لم یحلف هللا عزوجل بمکان األنبیاء و ال بزمانھم قبل ذلک. 

  خالصتھا فیما یلي.لیک إاختلف المفسرون فی تفسیر کلمة العصر، و 

ألف: یقول الطبري فی تفسیره، العصر ھو الدھر، و فی روایة عن ابن عباس العصر لحظة (ساعة) من ساعات النھار و فی 

  .xviiروایة عن الحسن العصر معناه ھو العشی

انی کلمة )، و کذلک قیل فی معxviiiب: یقول القرطبی فی تفسیرة، باضافة ما أشار الیھ الطبری، (ھو قسم بصالة العصر

  .xixالعصر ھو قسم بعصر النبی صلی هللا علیھ وسلم لتجدید النبوة فیھ أو ھو قسم برب العصر

  . xxج: قال ابن کثیر فی تفسیره، العصر ( ھو زمان الذی تقع فیھ حرکاة بنی آدم من خیر و شر)

عباس رضی هللا عنھما، ھو الدھر (  د: قال األلوسی فی تفسیره، کلمة العصر تطلق علی الیوم واللیلة، و فی روایة عن ابن

  )xxiأقسم هللا عزوجل بھ الشتمالھ علی أصناف العجائب...لتنبیھ االنسان المستعد للخسران والسعادة.
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ه: یقول صاحب نظم الدرر (العصر) ھو زمان الذی خلق فیھ أصلھ آدم علیھ السالم حیث خلق فی عصر یوم الجمعة...(أو 

سبحانھ و تعالی المخلوقات و قدر فیھ المقدورات) التی تدل علی وجود الباری و علی ما  تعالی جمیع الدھر الذی أوجد فیھ 

 xxiiفی ھذا الکون.

لو تأملنا فیما ذکر المفسرون من أقوال الواردة فی تفسیر کلمة العصر لوجدنا النقطة المشترکة فی تفسیرھا و ھی عبارة عن 

  الزمان أو الوقت أو الدھر. 

ھم نعم هللا تعالی، سخره لعباده لیستفیدوا منھ فی أداء الواجبات و ما علیھم من المسؤلیات، و نستطیع أن نصل الزمان من أ

  الی الھدف المطلوب مستفیدین من ھذا الزمان أو العصر. 

ولھ تعالی (و لکن لألسف ما استفدنا عن تسخیر ھذا الزمان مع أن هللا یدعوننا الی االستفادة من تسخیر الکون والزمان فی ق

  ] ٣٣سخر لکم الشمس والقمر دائبین و سخر لکم اللیل والنھار) [ابراھیم:

  ]٨سیسأل هللا عباده یوم القیامة عن تلک النعم و ذاک التسخیر کما یقول تعالی: (و لتسئلن یومئذ عن النعیم) [التکاثر:

ذا کیف نستطیع أن إلعل عدم االستفادة عن ھذا التسخیر الرباني ناشئ عن عدم معرفة مسؤلیتنا تجاه هللا والکون والزمان، 

  ندرک مسؤلیتنا و نعرف واجبنا فی ھذا الکون المسخر؟ 

و ھو معرفة المسؤلیة فی  نقول قبل االجابة علی ھذا السؤال تعالوا نفکر فی األسئلة التالیة اوال ثم نجیب علی السؤال السابق،

  ھذا الکون.

  من خلقنا؟  -١

  و لماذا خلقنا؟  -٢

  و أین موقفنا فی ھذا الکون والخلق؟-٣

جابة علی السؤال األول واضحة، هللا خلقنا و خلق ھذا الکون کلھ کما یقول تعالی: (یأیھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم إلا

  ] ٣١والذین من قبلکم لعلکم تتقون) [البقرة:

و یقول تعالی: (یأیھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منھا زوجھا و بث منھما رجاال کثیرا و نساءا) 

  ]١[النساء:

  ]١٣لی کونھ خالق الکون والبشریة بأسرھا قائال (یأیھا الناس انا خلقناکم من ذکر و أنثی) [الحجرات:إو کذلک یشیر 

  سبحانھ و تعالی ھو خالق ھذا الکون و بارئھ و ال یشرکھ أحد فی الخق والملک. فعرفنا بالجزم أن هللا 

أما االجابة علی السؤال الثاني فھو مذکورة فی کتابھ الکریم، یقول تعالی: (و ما خلقت الجن واالنس إال لیعبدون) 

  ]۵۶[الذاریات:
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تعالی بمفھومھ الواسع لجمیع جوانب الحیاة البشریة.  فالھدف األساسي من خلق ھذا الکون واالنسان ھو عبادة هللا سبحانھ و

نسان فی رأس ھذا الموکب حیث یقود قافلة الحیاة کیف یشاء و کفاه منزلة و أما موقفنا فھو المقام األعلی فی ھذا الکون واإل

  فی ھذا الکون أن هللا خلقھ بیده ثم نفخ فیھ من روحھ فقعوا لھ ساجدین.

نما یدل علی مکانتھ العالیة إن دل علی شئ فإفاالنسان ھو مسجود المالئکة و المالئکة أشرف مخلوقات هللا فی الکون و ھذا 

ذا یجب علینا أن نرکز علی ھذه المسؤلیة إالمرتفعة. فمن ھنا عرفنا مسؤلیتنا فی ھذا الکون و ھی عبارة عن العبادة واالطاعة. 

  التي ألجلھا خلقنا.

  

  

  ع الثاني: خسران االنسانالمقط

لی إبعد توضیح المقطع األول و ھو کلمة العصر و ما تحملھا ھذه الکلمة من المعاني والمفاھیم، نرید اآلن أن ألفت أنظارکم 

ن االنسان لفی خسر) ھذا ھو جواب القسم أو المقسم علیھ کما صرح بھ إالمقطع الثاني من ھذه السورة و ھو قولھ تعالی: (

  بعد ما أقسم عل العصر. xxiiiالزجاج

  اختلف المفسرون حول تفسیر االنسان فی قولھ تعالی: (ان االنسان لفی خسر) و الیک آرائھم کاآلتی:

کما یؤید ھذا المفھوم  xxivجاء فی تفسیر مجاھد، المراد من االنسان ھو الناس، یقول مجاھد فی تفسیره، أی آدم و بنیھ. -١

  xxvم لفی ھلکة و نقصان.مام الطبري فی تفسیره أن ابن آداإل

  .xxviقال الثعالبی فی تفسیره، االنسان ھو اسم جنس -٢

  )xxviiقال امام الرازی فی تفسیر کلمة الخسر قائال: (یمر بھ العصر فیمضي عمره و ال یکتسب فاذا ھو خاسر

وائل) و غیرھم  و فی روایة عن ابن عباس أن المراد من االنسان (جماعة من المشرکین کالولید بن مغیرة، والعاص بن -٣

  .xxviiiمن المشرکین

. کما یؤید ھذا القول االمام السیوطی فی تفسیره قال: (الناس xxixیقول ابن عرفة فی تفسیره، یحتمل أن یکون االنسان عاما -۴

  )xxxکلھم

   xxxiقال الشوکانی فی تفسیره المراد باالنسان (الکافر) و قیل جماعة من الکفار. -۵

  مجاھد، (الناس). أو ما صرح بھ السیوطی (الناس کلھم). والذی أمیل الیھ ھو ما قالھ امام

  ھذا ما قالھ المفسرون حول تفسیر االنسان، أما األقوال الواردة فی تفسیر الخسر، فھی کاآلتی:
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  )xxxii: یقول مجاھد: (المراد من الخسر ھو الضاللاألول

  xxxiii: قال الطبری فی تفسیره، (أن ابن آدم لفی ھلکة و نقصان)الثاني

  قال صاحب تفسیر جواھر الحصان فی تفسیره، (المراد منھ الخسر والنقصان و سوء الحال). :الثالث

: یقول الشوکانی فی تفسیر قولھ تعالی (لفی خسر) ھذا ھوا جواب القسم، الخسر والخسران، النقصان و ذھاب الرابع

  xxxivالعقل.

یر الی سبب الخسران قائال: (ألنھ یفضل الخامس: یشیر محمد، محمد بن عبد اللطیف بن الخطیب صاحب أوضح التفاس

  xxxvالعاجلة علی اآلجلة)

  

  آمنوا و عملوا الصالحات): (إال الذین المقطع الثالث

ال الذین آمنوا و عملوا الصالحات) یقول الطبری فی تفسیر ھذه القطعة من السورة، أی ابتعد عن الخسران إھو قولھ تعالی (

و وحدوه و أقروا لھ بالتوحید والطاعة و عملوا الصالحات و أدوا ما علیھم من الفرائض  و نجا منھ من آمن با و صدقوا هللا

  xxxviوالواجبات، واجتنبوا ما نھاھم هللا عزوجل من النواھی.

و یؤید االمام ابن کثیر ما أختاره الطبری فی تفسیر ھذه القطعة فی عبارتھ الخاصة، و ھی أن هللا سبحانھ و تعالی استثنی من 

کذلک أشار الی نفس المفھوم الدکتور وھبة الزحیلی فی  xxxviiن الذین آمنوا بقلوبھم و عملوا الصالحات بجوارحھم.الخسرا

نھم فی ربح ألنھم عملوا لآلخرة و لم تشغلھم أعمال إتفسیره قائال أنقذ هللا من الخسران من جمع بین االیمان والعمل الصالح (ف

   xxxviiiالدنیا عنھا)

ل فوائد االیمان والعمل الصالح فالمؤمن و صاحب العمل الصالح فی مأمن من الخسارة والنقصان ھذا ما قالھ المفسرون حو

 ألن االیمان ال یجمع فی طیّاتھ الخسارة والنقصان، کما یقول علیھ السالم (عجبا ألمر المؤمن فان أمره کلھ لھ خیر، 

) فعلینا أن نفکر xxxixصابتھ السرآء شکر فھو خیر لھو لیس ذلک إال لمؤمن، فان أصابتھ الضرآء صبر فھو خیر لھ، و ان أ

أین نحن من االیمان والعمل الصالح. نحن لألسف ما قمنا فی حیاتنا الیومیة بمقتضیات االیمان والعمل الصالح، بل نتبع النفس 

  لیھ وسلم.لی هللا والعمل بکتاب هللا و سنة نبیھ صلی هللا عإوالھوی، لذلک أذلنا هللا عزوجل، فالعالج ھو رجوع 

  المقطع الرابع: (و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر)

یبشر هللا المؤمنین بأنھم فی أمان من الخسارة والنقصان بعد ما آمنوا و عملوا الصالحات و قاموا بعد ھذین الصفتین (االیمان 

  والعمل الصالح) بالصفة الثالثة والرابعة و ھی تواصی بالحق و تواصی بالصبر.
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یعنی  xlالطبری فی تفسیره فیما ینقلھ عن قتادة و عن الحسن حوال تواصی بالحق، أن المراد من الحق ھو کتاب هللا. مامإیقول 

لی االمتثال بأوامر هللا و ینھاھم عن المعاصی و مخالفة شرع هللا تعالی، من قام بھذه المھمة فکأنھ قام بالوصیة إیدعوا الناس 

  م.بالحق أی الدعوة الی الکتاب الکری

مام الرازی (التواصی بالحق) و قال: یدخل فیھ سائر الدین من علم و عمل، أما التواصی بالصبر فیدخل فیھ (حمل إفسر 

. ثم یقول الرازی، من أتی بھذه األشیاء المذکورة األربعة الواردة فی ھذه xliالنفس علی مشقة التکلیف فی القیام بما یجب)

و ھی االیمان و العمل، و التواصی بالحق و التواصی بالصبر، فدل ذلک علی أن  السورة فقد نجا من الخسارة والنقصان

  xlii النجاة معلقة بمجموع ھذه األمور.

صی بالحق ھو تواالالحق فی األصل کل ما یحمد علیھ فاعلھ، و الصبر ھو الکف عن کل ما یذم فاعلھ ف(الحق) فی قولھ تعالی: (و تواصوا بالحق)، (مام الماتوریدی فی تفسیر قال اإل

  . xliiiتواصی عن کل ما یذم علیھ)التواصی بالصبر ھو الالتواصی بکل ما یحمد علیھ فاعلھ و 

مام ابن کثیر فھو یعبر عن التواصی بالحق أن المراد منھ ھو أداء الطاعات و ترک المحرمات، والمراد (بالصبر) ھو أما اإل

  .xlivالصبر علی المصائب واألقدار

بالمعروف کما فسره الحسن و قتادة بالقرآن و عند مقاتل (الحق) ھو االیمان والتوحید، والصبر ھو  فسر المظھری (الحق)

کف النفس عن المنکرات أو المراد منھ مطلق الصبر علی الطاعات والمصائب...فاألمر بالمعروف والنھی عن المنکر واجب 

  xlvمن ترکھ کان من الخاسرین.

لی القرآن أو ھل قمنا بالصبر فی إورة، ھل قمنا بالوصیة بالحق و ھو عبارة عن الدعوة تعالوا نتأمل فی ھذا المقطع من الس

  النوائب. 

لی الصبر واالستقامة فی نوائب الدھر و حوادث الزمان، فعلینا إو ھل دعونا الناس بالتحلی بھذه األخالق الطیبة و ھی الدعوة 

ھذه السورة و ھی عبارة عن االیمان الذی ھو مالک المؤمن والعمل  أن نردد المواصفات األربعة و نتحلی بھا التی ذکرت فی

الصالح الذی ھو الوسیلة التی نفرق بھ بین المؤمن والکافر، والوصیة بالحق والصبر من میزات المؤمنین الذین خصھم هللا 

مالک أمورھا فمن تحلی  بھذه األوصاف فھذه األوصاف األربعة الواردة فی ھذه السورة ھی خالصة الشریعة االسالمیة و

  بھا فقد فاز فوزا کبیرا و من ترکھا و نسیھا فقد خسر خسرانا مبینا.

نسأل هللا سبحانھ و تعالی أن یجعلنا من العاملین المتمسکین بھذه الصفات الطیبة بعیدین کل البعد عن الصفات القبیحة السیئة 

  التی ال یلیق بشأن المؤمن.

  ھذه السورة فھی فیما یلیالمناسبة بین مقاطع (فواصل) 

ذکرنا فی المقطع األول بأن هللا أقسم بالعصر و ھو یدل علی أھمیة المقسم بھ والمقطع الثانی عبارة عن جواب القسم (مقسم 

علیھ) و ھو أن االنسان لفی خسر و نقص والمناسبة بینھما واضحة و ھی أن العصر واالنسان کالھما مخلوق  عزوجل. 

ین آمنوا و عملوا الصالحات) استثنی هللا عزوجل من الخسارة الذین یؤمنون با و والمقطع الثالث عبارة عن قولھ (اال الذ
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یعملون الصالحات. والمناسبة بین المقطع الثانی والثالث ظاھرة و ھی أن االنسان لفی خسر بصفة عامة لکن المؤمنین منھم 

 لیسوا فی خسران و نقصان. 

نھم یقومون بالتواصی بالحق و التواصی بالصبر، و إیمان فضافة صفة اإلإالمؤمنین بالمقطع الرابع، نجد فی ھذا المقطع بأن 

یمانھم بظلم أولئک لھم األمن و ھم مھتدون) إنھم فی أمن من الخوف والنقصان تأسیا بقولھ تعالی (الذین آمنوا و لم یلبسوا إ

 ]٨٢[األنعام:

  ا (المناسبة بین سورة السابقة والالحقة)المناسبة بین سورة العصر والسورة التی قبلھا و بعدھ -۴

قبل الخوض فی البحث حول المناسبة بالسورة السابقة من سورة العصر والالحقة بھا نحب أن نقف لحظة مع المناسبة لغة و 

  اصطالحا:

  الف: المناسبة فی اللغة عبارة عن المقاربة والمشارکة أو المشاکلة. 

  طة بین شیئین بأی وجھ من الوجوه. ب: و فی االصطالح ھی عبارة عن الراب

و معنی المناسبة فی کتاب هللا تعالی عبارة عن الربط والصلة بین السور واآلیات. أو بعبارة أخری ھی ارتباط السورة بالسابق 

  xlviوالالحق (أی بما قبلھا أو ما بعدھا).

  ا لوجدنا المناسبة أو الربط فی النقاط التالیة:لو تأملنا المناسبة أو الربط (أو النظم) بین سورة العصر و سورة التی قبلھ

  کال السورتین من السور المکیة. -١

نجد فی سورة التکاثر الرد علی الغافلین من اآلخرة الذین یحبون التفوق والتکاثر فی کل شئ من األموال واألوالد، و  -٢

ھتمام ھتمام بمالذ الدنیا الموقت و عدم اإلاإل یتنافسون مع أقرانھم فی ھذا المجال و ینسون اآلخرة و فی السورة العصر

  ھتمام المادی بالخسران والنقصان.باآلخرة، لذلک عبر عن ھذا اإل

  لی من ترک اآلخرة و بذل أقصی جھده لصالح الدنیا. إھتمام بھا فی سورة التکاثر والوعید الترکیز علی اآلخرة واإل -٣

  نسان نتیجة ھذه الخسارة و عقوبتھا یوم القیامة.نقصانھ و سیری اإلنسان و لی خسارة اإلإشارة إو فی سورة العصر 

  لیھا فی سورة العصر.إالمحاسبة والسؤال عن النعم حق ذکرت فی سورة التکاثر، أما نتیجة ھذه المحاسبة فأشیر  -۴

ن النعیم) و کذلک الوقت لی نعم هللا الواسعة فی ھذا الکون فی قولھ تعالی (ثم لتسئلن یومئذ عإکال السورتین تشیران  -۵

  نسان ال یفکر فی أھمیة الوقت و ھو فی غفلة منھ.والزمان من أھم أسباب النعم، لکن اإل

ھذه ھی خالصة المناسبة بین سورة العصر والتی قبلھا. أما المناسبة بین سورة العصر و سورة التی بعدھا و ھی سورة 

  فھی فیما یلي: ةالھمز
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  سورة العصر والتکاثر.  ھذه نماذج من المناسبة بین

  أما المناسبة بین سورة العصر والتی بعدھا و ھی سورة الھمزة، فھی کاآلتي:

  یمان بالرسالة واآلخرة.کالھما من السور المکیة و ھما ترکزان علی التوحید واإل -١

سر و فی الثانیة وصفتھ نسان، حیث عبر عنھ فی األولی (سورة العصر) بأنھ لفی خالمحور األساسی فی کلیھما ھو اإل -٢

  بالویل والھالک الذی جمع ماال و ظن أن مالھ أخلده فی الدنیا، کال، أی لیس األمر ھکذا، بل لیدخلنھ مالھ فی النار الموقدة.

یوجد فی األولی (سورة العصر) أسلوب الوعد والوعید، المعبر عنھ بالخسر و ذکر سبب الفوز والنجاة، أما فی الثانیة  -٣

  لی األفئدة.إلھمزة) ملیئة بالوعید ألممثل فی الویل واالنباذ فی النار الحطمة، التی تصل (سورة ا

ذکر الخسر فی سورة األولی مجمال، و فصل فی الثانیة بالویل والدخول فی النار التی تصل و تستوعب القلوب فی أبشع  -۴

  شکل و صورة.

  لک الخسارة الممثلة بعذاب النار.لی تإتشیر نسان و سورة الھمزة سورة العصر تحدث عن خسارة اإل -۵

  ما یستنبط من ھذه السورة من المسائل واألحکام -۵

  نرید أن نشیر الی ما یستفاد من المسائل المستنبطة من خالل دراستنا لھذه السورة و ھی فیما یأتی:

  الکل. رادةإنسان فی ھذه السورة جمیع الناس و ھو من باب اطالق البعض و المراد باإل -١

  التنکیر فی خسر للتعظیم أی فی خسر عظیم. -٢

  التکرار فی التواصی بالحق والصبر ألھمیة ھذین الصفتین. -٣

و تواصوا بالصبر بعد قولھ بالحق تخصیص بعد التعمیم، ألن الصبر داخل فی عموم الحق و لکنھ خص بالذکر لبالغ  -۴

  االھتمام بھ.

  فلیسوا فی خسران بل فازوا للحیاة األبدیة والسعادة الدائمة.الذین اشتروا اآلخرة بالدنیا  -۵

  یمان و خیر و فضیلة.إنکاره من المسلمون مکلفون بالتواصی بالحق بما ال مجال إل -۶

لی الخسران إیمان والعمل الصالح و ھما ھدف المؤمن و ما عداھما یؤدی ذکر هللا سبحانھ و تعالی سبب الربح و ھو اإل -٧

  والنقص.

  ).xlviiالقسم بالعصر (الدھر) یدل علی شرفھ و أھمیتھ کما یقول علیھ السالم (ال تسبوا الدھر فان هللا ھو الدھر -٨

  لی المغرب.إو لو أخذنا معنی العصر بصالة العصر فیؤخذ منھ أن عمر الدنیا الباقی ھو ما بین العصر  -٩
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  أعظم األمور و أھمھا فی حیاة المسلم، لذلک یجب رعایتھما. یمان با والعمل الصالح و التواصی بالحق والصبر من اإل -١٠

  جتناب المنکرات و تحمل المسائل.إالصبر یشمل احتمال الطاعات و  -١١

  ن لم یعمل آلخرتھ.إن ربح األموال الضخمة الواسعة فھو فی خسارة محققة إنسان و اإل -١٢

  مال قدرتھ التی تظھر أحیانا بعد مرور الزمان.أقسم هللا بالعصر لداللتھ علی الصانع و وحدانیتھ و ک -١٣

یمان، والعمل الصالح و التواصی ینجو من الخسارة والعقوبة من أتی بتلک األمور األربعة فی حیاتھ الیومیة و ھی اإل -١۴

  بالحق والصبر. 

  xlviiiالمھلکة. لیإفعلینا أن نتحلی بتلک الصفات المحمودة الواردة فی ھذه السورة و إال ألقینا أنفسنا  -١۵

  المصادر والمراجع
  ابن حبان، عز الدین بن علی بن عبد العزیز، صحیح ابن حبان، تحقیق شعیب أرنووط

  ابن کثیر، حافظ أبو الفداء عماد الدین،تفسیر القرآن العظیم، بیروت

  أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل

  األلبانی، محمد ناصر الدین، سلسلة األحادیث الصحیحة

شھاب الدین محمود بن عبد هللا، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، المحقق: علی عبد  األلوسی،

  الباری عطیة، دارالکتب العلمیة، بیروت

  آل غازی، عبد القادر بن مال حویش السید محمود، بیان المعانی، دمشق

  ند من حدیث رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم و سنتھ و أیامھالبخاری، محمد بن اسماعیل أبو عبد هللا، الجامع الصحیح المس

  التابعی، مجاھد بن جبر، تفسیر مجاھد، تحقیق: عبد الرحمن الطاھر محمد، بیروت

  الترمذی، أبو عیسی محمد بن عیسی، الجامع الصحیح سنن الترمذی، تحقیق أحمد شاکر، دار أحیاء التراث العربی

  بن محمد الشیخ محمد علی، جواھر الحسان، بیروت، لبنان، الطبعة األولی الثعالبی، أبو زید عبد الرحمن

  ثناء هللا، محمد، التفسیر المظھری، المحقق: غالم نبی التونسی، مکتبة الرشیدیة باکستان

  الجوزی، عبد الرحمن بن علی بن محمد، زاد المسیر فی علم التفسیر

ح الغیب (التفسیر الکبیر)، دارأحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة الرازی، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن حسن،مفاتی

  الثالثة

  الزحیلی، وھبة، التفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنھج، بیروت

  سالمیة بالمدینة المنورةالزھرانی، أحمد بن عبد هللا، التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم و نماذج منھ، الجامعة اإل

  الرحمن بن أبی بکر جالل الدین، نظم الدرر فی تناسب اآلیات والسور، دارالکتب االسالمی، قاھره السیوطی، عبد

  السیوطی،عبد الرحمن بن أبي بکر جالل الدین، الدر المنثور، دارالفکر، بیروت

  ١٩٩۵شنقیطی، محمد أمین، أضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تحقیق مکتب البحوث والدراسات، بیروت، 

  الشوکانی، محمد بن علی بن عبد هللا، فتح القدیر، بیروت
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الطبری، محمد بن جریر أبو جعفر الطبری، جامع البیان فی تأویل القرآن، المحقق أحمد شاکر، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

  األولی

  لطیف، عبد، أوضح التفاسیر، الطبعة األولی، مصر

  فسیر الماتوریدي، المحقق مجدی باسلوم، بیروتالماتوریدی، محمد بن محمود أبو المنصور، ت

  المالکی، أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عرفة، تفسیر ابن عرفة، دار النشر، تونس، الطبعة األولی

  مسلم، مصطفی، مباحث فی التفسیر الموضوعی، دار القلم، دمشق

  النیسابوری، الحاکم، المستدرک الھندیة

  ح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، دار أحیاء التراث العربی، بیروتالنیسابوری، مسلم بن حجاج، صحی

  ١٩٨٨الھیثمی، نور الدین علی بن أبی بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت، لبنان 

  

   :الھوامش
  

i ) ١٠/٣١٧) و التفسیر المظھري (١۵/۴۵٧: روح المعاني لأللوسي(  
ii )دمشق الطبعة األولی ١/١۶٣: بیان المعاني لعبد القادر بن مال حویش السید محمود آل غازي ،(  
iii دار القلم، دمشق ١٧: مباحث فی التفسیر الموضوعي لدکتور مصطفی مسلم صــ  
iv ) ١/١٢) و مسلم (۵/٣٧: صحیح البخاری (  
v  ١٢: التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم و نماذج منھ ص.  
vi ١۵: مباحث فی التفسیر الموضوعی صــ  
vii  ١٢: التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم و نماذج منھ ص.  
viii ١٧: مباحث فی التفسیر الموضوعي صــ  
ix ) صحیح األسناد لم یخرجاه.) ھذا حدیث ١/۵۵۴: المستدرک الھندیة  
x ) قال أبو عیسی، ھذا حدیث حسن صحیح، غریب، و قال شیخ ألباني ۵/١٩۵: الجامع الصیحیح سنن الترمذي ،(

  صحیح، تحقیق أحمد شاکر، دار أحیاء التراث العربي.
xi ) ۶/١۵٠) و السلسلة الصحیحة للشیخ األلبانی (۴/١۴: مجمع الزوائد للھیثمی(  
xii دار الفکر، بیروت ٨/۶٢١ر للسیوطي (: الدر المنثو (  
xiii ) ٩/٢٩۵: أضواء البیان لمحمد أمین شنقیطي(  
xiv ) دار الکتب العلمیة، بیروت١۵/۴۵٧: تفسیر األلوسي (  
xv ) اسناده صحیح علی شرط شیخین.٢/١٠٢: مسند أحمد بن حنبل (  
xvi ) ٨/۴٨٠: تفسیر القرآن العظیم البن کثیر(  
xvii ) ٢٠/١٧٩ي () والقرطب٢/۵٨٩: الطبري(  
xviii ) ٢٠/١٧٩: القرطبي(  
xix ) ٢٠/١٧٩: القرطبي(  
xx ) ٨/۴٨٠: تفسیر القرآن العظیم(  
xxi ) ١۵/۴۵٧: تفسیر روح المعاني(  
xxii ) دارالکتب االسالمي، القاھرة.٢٢/٢٣۶: نظم الدرر فی تناسب اآلیات والسور للسیوطی (  
xxiii ) ۶/١٨٨: زاد المسیر البن الجوزی(  
xxiv ) ص) ۵٢۴: تفسیر المجاھد  
xxv ) ٢۴/۵٨٩: تفسیر الطبري(  
xxvi ) ۴/٢٨١: جواھر الحصان فی تفسیر القرآن(  
xxvii ) ١٧/١٩۶: تفسیر الرازي(  
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xxviii ) ٣٠/٣٩۴: التفسیر المنیر للزحیلی(  
xxix ) ۴/٣۴۶: تفسیر ابن عرفة(  
xxx ) ١٠/٣۴۶: الدر المنثور(  
xxxi ) ٨/۵۶: فتح القدیر(  
xxxii ) ص) ۵٢۴: تفسیر المجاھد  
xxxiii ) ٢۴/٩۵٨: تفسیر الطبري(  
xxxiv ) ٨/۵۶: فتح القدیر(  
xxxv ) الطبعة السادسة المطبعة المصریة٨/٧۶١: أوضح التفاسیر لمحمد عبد اللطیف (  
xxxvi ) ٢۴/۵٩٠: تفسیر الطبري(  
xxxvii ) ٨/۴٨٠: ابن کثیر(  
xxxviii ) ٣٠/۴٩۴: التفسیر المنیر(  
xxxix ) تحقیق شعیب األرنووط٧/١۵۵) و صحیح ابن حبان (۴/٣٣٢: مسند أحمد بن حنبل (  

xl  :) ٢۴/۵٩٠الطبری(  
xli ) ١٧/٢٠١: تفسیر الرازی(  
xlii ) ١٧/٢٠١: تفسیر الرازی(  
xliii ) ١٠/۶١٢: التفسیر الماتوریدی(  
xliv ) ٨/۴٨٠: ابن کثیر(  
xlv ) ١٠/٣٣٧: التفسیر المظھری(  
xlvi  ۵١: مباحث فی التفسیر الموضوعی ص.  
xlvii ) ١١/٣١٣: صحیح مسلم(  

  )٣٠/٣١۵: التفسیر المنیر (
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  البحث الحادي عشر

  

  

  

  الشخصیة التونسیة بین دعاوى القطریة والتأصیل القومي

The Tunisian character between the National and the Arabic rooting claims  

  

  الدكتور صابر فریحھ  إعداد:

  كاتب صحفي/  باحث تونسي في علم اجتماع االتصال ومیدیا

saber.assabahh@gmail.com: Email 

  

  

  :الملخص
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مازالت مسألة الشخصیة كمفھوم نظري، وبمختلف أبعادھا ومحدداتھا، تطرح جدال واسعا بین مختلف الّطروحات الفكریة والدراسات 

الحضاریة والبحوث االجتماعیة والنفسیة.. ولربما یحتدم الجدل وتتعقد مداراتھ حین اندراجھ ضمن سیاقات التأصیل لمفھوم الشخصیة 

 L’étatھا جنوٌح تغریبٌي، تغلفھ دعاوى العلمانیة أو ربما ھي لدى البعض مسوغ لتأسیس مشروع الدّولة األمة القطریة، والتي یُرى فی

nation  على المستوى القطري، بید أن قضیة "الشخصیة القطریة" في تونس تحدث أزمة أعمق وال سیما في تصّور بعض االتجاھات

لعروبي وبخاصة االتجاھات اإلسالمیة إلى حد توصیفھا "بصراع الھویة في تونس". اإلیدیولوجیة وبخاصة الجناح القومي، والتیار ا

وما أعقبھا من تحرر فكري  2014ولینخرط الجمیع في سجال فكري وتجاذبات، مازالت تلقى بظاللھا حتى بعد الثورة التونسیة للعام 

ة وصراع على الحكم بعد االستقالل فیما اصطلح علیھ وانعتاق سیاسي، تماما على غرار ما أحدثتھ ھذه القضیة من خالفات سیاسی

"بالفتنة الیوسفیة" نسبة إلى الصراع الحاصل بین الزعیم صالح بن یوسف، ذي التوجھات العروبیة، والزعیم الحبیب بورقیبة صاحب 

ى كمال أتاترك (الغازي)، الذي التوجھات السیاسیة القطریة و الفكریة العلمانیة، نسجا على منوال النموذج التركي الذي أسسھ مصطف

لم یفتأ بورقیبة یفاخر ویعتد باحتذاء تجربتھ. مقاربتنا بھذا البحث وعبر مفاصلھ ھي رصد وتشخیص ألبعاد "الشخصیة في تونس" من 

  خالل المنظورین وفي سیاق مساجالتھما الكبرى.

المواضعات العلمیة والمرجعیات الفكریة في تأصیالتھا ونحن ضمن ھذه المقاربة نطرح في ھذا السیاق الحدود العلمیة بین مختلف 

لمفاھیم على غرار "الشخصیة القومیة" ضمن حدودھا بین مطلق القومیة واتجاھات الدولة األمة مع ما یقتضیھ ذلك من الخوض  في 

ومیة القطریة في سیاقات تاریخ مفھوم القومیة ومفھوم "األمة" طارحین مختلف التقویمات للمفھوم  ضمن االتجاه العروبي ودعاوى الق

تونس الحدیث ومختلف المسوغات التاریخیة للقطریة التونسیة التي أثمرت بدایات وعي "الدولة األمة" وإرھاصات نشأة "القطر 

القومي التونسي" حیث كرست الدولة الوطنیة مفھوم "األمة التونسیة" ضمن مشروع الدّولة األمة الذي استندت إلیھ المشروعیة 

البورقیبیة عارضین في ھذا السیاق  نقد التیار  القومي العربي لھذا المفھوم  المستھجن والموسوم بالمحاولة التغریبیة اجتثاثیة 

  المفضوحة لتونس من بیئتھا العربیة األم.

المھتمین بالمباحث الحضاریة إّن التجاذبات الحاصلة تاریخیا بین االتجاھین ال تنفك عن الجدل القائم بین مختلف المنظرین والساسة و 

وفي التأّصل للھویة الثقافیة. بیدأن الحالة التونسیة ما بعد ثوریة الصراع الفكریإلى الحلبة السیاسیة ممارسة الصراع تحت عناوین 

حسابات القدیمة المداوالت البرلمانیة والبالتوھات التلفزیة والسباقات االنتخابیة، یبقى قائما ومحموما بجالء للعارفین بخصائص ال

الجدیدة منذ الحراك الطالبي بأسوار الجامعة التونسیة بین الستینات والتسعینات، انتھاء بمداوالت تأسیس دستور الجمھوریة الثانیة 

  .2014للعام 

یا حول صراع الھویة یمكن مراجعة البحوث والدراسات المتضادة منطلقات ومنتھیات في تاریخ تونس الحدیثة والتي أحدثت حراكا فكر         

في تونس بین دعاة القطریة ومساندي القومیة على غرار علي البلھوان، والبشیر بن سالمة، ومحمد مزالي، وخلیفة شاطر، وغیرھم 

بالنسبة لالتجاه األول، ودراسات عفیف البوني وعبد المجید النجار والضاوي خوالدیة ومحمد الشاذلي بلقاضي وغیرھم من أنصار 

العروبي اإلسالمي وبین ھذین التیارین صدرت دراسات اجتماعیة یمكن وصفھا بالعلمیة أو أقرب لجھد الموضوعیة رغم  االتجاه

  س ومحمود الذوادي ومنجي الشملي.اندراجھا ضمن مستتبعات الصراع على غرار دراسات الباحثین المنصف ونا

  

  صراع الھویة. -األمة التونسیة  -الدّولة األمة  - الشخصیة القومیة -األمة : تاحیةالكلمات المف
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Abstract 

The issue of personality as a theoretical concept, and its various dimensions and limitations, still 

presents a wide debate between the various intellectual propositions, civilizational studies and social 

and psychological research.. Perhaps the controversy intensifies and becomes complicated when it is 

included in the contexts of rooting or belonging. Does the tunisian character has national roots and 

belonging or arabic ones?  

 The issue of the “National personality” in Tunisia (established by the bourguiban government policy) 

creates a deep crisis, especially in the presence of some ideological trends:  the Arabic movements and 

the Islamic movements.  

 The historical interactions between the two directions do not stop in the controversy that exists 

between the various theorists, politicians and those interested in civilizational investigations and in 

establishing the cultural identity ; but extends to the Tunisian post-revolutionary situation in the 

political field,  the practice of conflict under the headlines of parliamentary deliberations, television 

TV shows and electoral races. 

Keywords: Nation - national character - National state - Tunisian nation - Identity struggle. 

  

  المقدمة:
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مازالت مسألة "الشخصیة" كمفھوم نظري، وبمختلف أبعادھا ومحدداتھا، تطرح جدال واسعا بین مختلف الّطروحات الفكریة 

والدراسات الحضاریة والبحوث االجتماعیة والتشخیصات النفسیة.. ولربّما یحتدم الجدل أكثر، وتتعقد مداراتھ عند اندراجھ ضمن 

طریة "المعزولة عن السیاقات الحضاریة "للشخصیة القومیة"، والتي یُرى فیھا جنوٌح تغریبٌي، سیاقات التأصیل لمفھوم الشخصیة الق

على المستوى القطري، بید أن  L’état nationتغلفھ دعاوى العلمانیة أو ربما ھي لدى البعض مسوغ لتأسیس مشروع الدّولة األمة 

في تصّور بعض االتجاھات اإلیدیولوجیة وبخاصة الجناح القومي،  قضیة "الشخصیة القطریة" في تونس تحدث أزمة أعمق وال سیما

.  ولینخرط الجمیع في سجال فكري  xlviiiوالتیار العروبي وبخاصة االتجاھات اإلسالمیة إلى حد توصیفھا "بصراع الھویة في تونس"

، تماما على xlviiiفكري وانعتاق سیاسي وما أعقبھا من تحرر  2014وتجاذبات، مازالت تلقى بظاللھا حتى بعد الثورة التونسیة للعام 

غرار ما أحدثتھ ھذه القضیة من خالفات سیاسیة وصراع على الحكم بعد االستقالل فیما اصطلح علیھ "بالفتنة الیوسفیة" نسبة إلى 

القطریة الصراع الحاصل بین الزعیم صالح بن یوسف، ذي التوجھات العروبیة، والزعیم الحبیب بورقیبة صاحب التوجھات السیاسیة 

نسجا على منوال النموذج التركي الذي أسسھ مصطفى كمال أتاترك (الغازي)، الذي لم یفتأ بورقیبة یفاخر باحتذاء   والعلمانیة الفكریة،

تجربتھ. مقاربتنا بھذا البحث وعبر مفاصلھ ھي رصد وتشخیص ألبعاد "الشخصیة في تونس" من خالل المنظورین وفي سیاق 

  مساجالتھما الكبرى.

  

  من الشخصیة الذاتیة إلى الشخصیة القومیة.  – 1

  في مفھوم الشخصیة الذاتیة.  – 1-1

تعرف الشخصیة الذاتیة على أنھا ما یمیز الشخص ( الذات، الفرد) عن غیره (مجتمعھ، الشخصیة الجماعیة) من حیث االسم 

ألمة ( أو شعب أو قبیلة ) فھي مجموع خصـال ( إیجابیة والنسب والسمات الَخلقیة والُخلقیة والسلوكیة.. أما الشخصیة الجماعیة 

أو سلبیة) شاعت بین قسم مھم منھا فعُممت علیھا جمیعا. وتنشأ ھذه السمات أو الخصال الخاصة نتیجة لعوامل الجغرافیا والتاریخ 

... وھذه الخصال قابلة المشار إلیھا أثناء تحدید دالالت األمة والشعب والھویة والقومیة xlviiiوالحضارة والعالقة باآلخر

لكن ما قد ینسحب على الشخصیة القومیّة العربیة قد ال یصدق في مجموعھ على ما یعرف بالشخصیة القطریة  xlviiiللتحول

التونسیة، كما سنتناولھ الحقا. ألن أوضاع المكان القطري وخصائص أصلھ الموغلة في التاریخ وأنظمة الحكم المستبدة التي 

ت التي عرفھا والھّزات التي اكتسحتھ والدیانات التي انبثت فیھ طوعا أو كرھا والغزو واالحتالل بتشكالتھ تداولت علیھ والغزوا

وبحضوره العثماني والغربي، قد صاغت شخصیتھ صیاغة تختلف في جوانب كثیرة منھا عن الشخصیة األصل. ویمكن القول 

بین شخصیات أسرة واحدة أو الفروق بین قبائل، فنجد بین أبناء بأن الفروق بین شخصیات الشعوب العربیة مثلھا مثل الفروق 

األب الواحد الشجاع والجبان والكریم والبخیل والعالم والجاھل... فھي صفات اكتسبھا كل منھم ولم یرثھا نتیجة لظروفھ الخاصة 

ن القبائل النّاتجة عن ظروف المكان والزمان وأسلوب تعاملھ مع الواقع وتأثره بھ وتأثیره فیھ.. وكذلك األمر بالنسبة إلى الفروق بی

  .xlviiiوالعالقة باآلخر

یتأكد مما تقدم إذن أن "الھویة الذّاتیة" أو "الشخصیة الفردیة"، كیان تاریخي متحّرك خاضع للتبدل والتطور. وتبعا لذلك یمكن 

الھویة في الفكر العربي الحدیث بجملة  فھم الھویة خارج میكانیزمات الحركة في سیاق التاریخ. لذلك نالحظ كیف:"ارتبط مفھوم

من المواقف والتصورات المتعلقة بالتراث والحداثة والمعاصرة واألصالة والشخصیة القومیة والذات العربیة والعقلیة العربیة، 

زائم ھذه المواقف التي اتصلت بدورھا بالمواقف من التقدم والتخلف والتأخر والمواقف من الآلخر ومن االنتصارات والھ

  حسب ما یفید بھ الدكتور حسین سمیر إبراھیم حسین. xlviiiواألزمات"،
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  مفھوم الشخصیة القومیة : 1-2

واذا كان مفھوم "الھویة الذاتیة أوالشخصیة": "یؤكد على عملیة التنمیة الذاتیة الممیزة ألنفسنا ولعالقاتنا مع اآلخر باعتبار أن 

، في ارتباط متكامل بین الوجود المادي xlviiiیائیة "تحقق للفرد تكیّفھ االجتماعي" الشخصیة، ھي تنظیم دینامي لوضعیات نفسیة فیز

. فإن تشكل مفھوم ''الشخصیة القومیة'' جاء xlviiiوالمعنوي للّشخصیة، والتي تعین ھویة الفرد وتمیزه عن غیره من األفراد تمییزا بیّنا

لذاتیة" والھویة االجتماعیة، رغم االختالفات والتعدد في تعریف لیؤكد وثوقیة العالقة العضویة بین الفرد وأمتھ أي بین "الھویة ا

. یمكننا على ھذا األساس انتقاء التعاریف الثنائیة التّالیة في ھذا الصدد وفي ظل غیاب اإلجماع على تعریف جامع xlviiiالّشخصیة القومیة

  مانع لمفھوم " الشخصیة القومیة ".

الجتماعیة: "إن الشّخصیة القومیة تعني السمات الممیزة المستمرة لشعب دولة قومیة تعریف دائرة المعارف الدولیة للعلوم ا  + 

 .معینة''

وقریب منھ تعریف "د. نادیة سالم": القائل بـ "إن الّشخصیة القومیة ھي السّمات الممیزة والمستمرة لشعب دولة قومیة معینة  + 

  ي الذي یحیا فیھ الفرد" .والتي ھي انعكاس للواقع االجتماعي واالقتصادي والتاریخ

 ) ''على أن ھذین التعریفن ویشترطان ضرورة وجود ''دولة قومیةEtat nation وھذا یعني أن األمم مجزأة في أكثر من .(

  دولة، ویتعین أن یكون لھا أكثر من شخصیة قومیة على غرار سویسرا والكوریتین والیمنین في زمن ما... 

إن الّشخصیة القومیة مفھوم یستخدم لوصف السمات النفسیة واالجتماعیة والحضاریة التي یمكن من خاللھا التمییز بین الشعوب  -

وبین بعضھا البعض وھذا تعریــــف "مارغریت مید" الذي یشاكلھ تعریف المفكر المصري السید یاسن: إن "الّشخصیة القومیة 

والحضاریة ألمة ما، التي تتّسم بثبات نسبي والتي یمكن عن طریقھا التمییز بین ھذه األمة ھي الّسمات النفسیة واالجتماعیة 

  وغیرھا من األمم".  

یؤدي ھذا الفھم إلى اإلحساس بقناعة مفادھا أننا مطالبین حسب كل من "مید" و"یاسین" بتعیین وتحدید "الشخصیة القومیة" حتى 

نة اصطالح ''أمة''، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، یعتقد صاحبا التعریفین أن نتمكن من أن نطلق على مجموعة بشریة معی

الصفات  السمات والخصائص التي تمیز الشخصیة القومیة تتسم بثبات نسبي وبذلك یسندان لھا  بعدًا تاریخیًا. كما یمكننا أن نفھم 

ف عن السمات الشخصیة الفردیة (الھویة الذاتیة) ومن خالل مختلف التعاریف المذكورة أن السّمات الشخصیة القومیة شئ مختل

  . xlviiiولیست جمعا إحصائیا ألكثر السّمات الّشخصیة شیوعا في مجتمع معین 

  الشخصیة بین مطلق القومیة واتجاھات الدولة األمة  -2

  في مفھوم القومیة  2-1

، خاصة لدى استعمالھا في معالجة موضوع القومیة ثمة مصطلحات ال تزال إلى الیوم بحاجة إلى التحدید، رغم كثرة المؤلفات حولھا

 وتزداد الحاجة إلى تدقیقھا أثناء نقل  أو استعمال ھذه المفردات في اللغة العربیة وأمثلة ذلك: القومیة، والنزعة القومیة، والقومویة

لى مشكلة القومیة في ما یُطلق علیھ والوطنیة والجنسیة واألمة والدولة، والدولة األمة.. ولیس أصعب من كل ما تقدم من التطرق إ

"الشرق األوسط" وما نطلق علیھ ونتبناه "العالم العربي" وحین ندرك أن العرب في تطارحھم للمسألة القومیة تطّوحوا في التزاماتھم 

  اإلیدیولوجیة المناصرة أو المناوئة للبرالیة والشیوعیة أو مسافتھا من مقوالت اإلسالم السیاسي الحقا...



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              254  

ISSN: 2706-6495 

  
ماال، ظھرت النزعة القومیة خالل عملیات تشكل األمم، التي صاحبھا ظھور اللغات والثقافات القومیة وانصھار نفسیة قومیة إج

) مبدأ إیدیولوجي بورجوازي یدعو إلى العزلة القومیة Nationalisme. وتعتقد الماركسیة أن القومیة (xlviiiوعواطف قومیة خاصة 

ى العداء بین األمم، وتمتد جذور القومیة في الّسمات النوعیة لتطور النظام الرأسمالي والتي تظھر في والى عدم الثقة باألمم األخرى وإل

صورتین شوفینیة (التعصب القومي) الدولة العظمى ألمة مسیطرة. كما تتمیز باحتقار لألمم األخرى، أما القومیة المحلیة ألمة مقھورة 

الثقة باألمم األخرى... والقومیة غیر مقبولة في أي شكل للشعب العامل الذي یعبر عن فیدفعھا السعي إلى االنعزال القومي وعدم 

مصالحھ البرولیتاریة، سیما عند مرحلة محددة من حركة التحرر الوطني. ویعتبر الشیوعیون أن من األمور المبررة تاریخیا أن یؤیدوا 

  . xlviiiة لإلستعمار، عاملة من أجل االستقالل السیاسي واالقتصادي) قومیة األمة المقھورة التي تكون ذات مضمون دیمقراطي (مناھض

  یفھم من ھذا، أن معنى القومیة تشكل في وقت ال یسبق القرن الثامن عشر عنـــد الماركسیین حیث ترتكز على أنماط أربعة للقومیة

  وھي :

قومیة شعب ذي تجربة طویلة بتطور متزامن لقوة الدولة والوعي القومي حیث المواطنة ھي التي تحدد القومیة (أوروبا   -1

  الغربیة).

 قومیة بلدان دون تجربة سیاسیة ذات دیمومة طویلة ولكنھا ذات لغة مشتركة وصورة ذاتیة (إیطالیا وألمانیا). -2

دون تجربة سیاسیة مشتركة ذات دیمومة طویلة وغالبا دون إقلیم متجانس قومیة بلدان مثل بلدان جنوب شرقي أوروبا  -3

 عرقیا، حیث یلعب الدین ذو الرابطة التاریخیة دور المحدّد المھم للوعي القومي عادة.

 القومیة المناھضة لإلستعمار وذات الدافع للحداثة والتي ترتبط بعامة العالم الثالث. -4

ومیة القطریة أو الوطنیة اإلقلیمیة التي ترفضھا الماركسیة بداعي االلتزام باألممیة ویحیل ھذا التصنیف إلى مفھوم الق

  .xlviiiالعالمیة اإلنسانیة، وھو تصنیف یستبعد " دافیز" أن یكون مفیدا أو تصنیفا جامعا 

 ویرتبط مفھوم "القومیة" مطلقا في العلوم االجتماعیة بمفھوم "الجماعة اإلثنیـــة"، 

Le groupe Ethnique) (، ) وكلمة إثنیة مشتقة من أصل یونانيEthno بمعنى ''شعب'' أو ''جنس'' أو ''أمة''، وكان ھذا اللفظ (

  یطلق في اللغات األوروبیة على من ھم لیسوا مسیحیین أو یھودا في العصور الوسطى.

لكن في العصور الحدیثة أصبح اللّفظ یستخدم اجتماعیا لإلشارة إلى جماعة بشریة یشترك أفرادھا في العادات والتقالید واللغة والدین  

وأي سمات أخرى ممیزة، بما في ذلك األصل والمالمح الفیزیقیة الجسمانیة، لكنھا تعیش في نفس المجتمع والدولة مع جماعة أو 

عنھا في إحدى ھذه السمات وھو ما یؤدي إلى الشعور باإلنتماء إلى جماعة معینة في مواجھة الجماعات جماعات أخرى تختلف 

  . xlviiiاألخرى 

ومن الخصائص االجتماعیة التي تمیز الجماعة اإلثنیة باإلضافة إلى اختالفھا عن غیرھا في متغیرات اللغة والدین والساللة أو األصل 

ـر التطوعیة بحیث یتـوارث أفرادھا الرموز الثقافیة من لغة ودین والمزاج واللون والعادات وھو القومي، خاصة وغیرھا، العضویة غی

، وھي سمات تتناقل وتتسامع عبر عدید الوسائل والقنوات واألدوات وفي Ascriptive Traits (xlviiiما یطلق علیھ السمات اإلرثیة (

القومیة بمعاییر التواصل ) Karl Deutsch(كارل دویتش وآخرون مقدمتھا اإلعالم، حیث تعرف مدرسة االتصاالت االجتماعیة 

  .xlviiiاالجتماعي التي تعني أساسا اإلعالم الجماھیري، حیث ال یوجد إعالم تكون مستلزمات القومیة  ناقصة بحكم التعریف 

  في مفھوم األمة : -2.2

  في مفھوم األمة في الغرب:  -1.2.2
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نیة أفرزت الدراسات المتصلة بالّشخصیة القومیة في الغرب تبسیطا واضحا في عرض مفھوم وعلى غرار ارتباط مفھوم القومیة باإلث

 Karl Kautsky، إذ یستخدم بعض المؤلفین مفھوم "أمة" بطرق مختلفة. یعبر عن ھذا االختالف كارل كاوتسكي Nation" األمة" 

كیة ( بالرغم من أن بلجیكا بلد تسوده لغتان، أي أنھ رغم وجود وبھذا المعنى نتحدث عن أمة بلجی "یوصف سكان دولة بأنھم أمة،بقولھ: 

أقسام من السكان في الدولة الواحدة فإنھم یشكلون جماعات قومیة خاّصة ھم داخلھا وھؤالء یوصفون أیضا بأنھـــــم "أمم" أو  

"دافیز" ربط استخدام لك یرّجح ، ولذxlviii"قومیات"، ومن المستحسن أن یستخدم المصطلح األخیر (القومیة) وحده للتعبیر عنھم

ولتجاوز مأزق التحدید ھذا ینقل المقولة التي اقترنت  مصطلح " القومیة" باللغة، ویقرن استخدام مصطلــح "األمة" بـ"الدولة "،

 Ernest بالحرب العالمیة األولى (توجد أمة حین تعتقد مكوناتھا أنھا أمة)، وكما أشار إلى ذلك المفكر الفرنسي"ارنیست رینان"

Renan   بقولھ: " األمة روح متجسدة.  

  مفھوم األمة عند العرب : -2.2.2

أما في البالد العربیة، فقد انبثق وعي خاص بالّشخصیة القومیة وتمتد جذور تعریف األمة والقومیة العربیة  إلى حركة النھضة العربیة 

والموجة القومیة خالل الخمسینات التي الھبت جذورھا التجربة الناصریة وحركة التحریر الوطني ولتتواصل إبان بناء الدولة الوطنیة 

والصراع العربي الصھیوني. لذلك ال تفوتنا اإلشارة إلى أن  التالزم بین مصطلحي "القومیة" و"االمة" ظل مدارا للبحوث المجراة في 

  مجال الّشخصیة والھویة الجماعیة .

ب " القومیة القطریة في تونس قبیل الحمایة" استعمال كلمة القومیة بدل كلمة " الوطنیة "  ویرجع توفیق بشروش في دراستھ الممھورة

إعتبارا لشمولیة االصطالح األول وإلحالة مفردة "الوطنیة" إلى المجتمع االنقسامي. یرتبط ھذا التوظیف لدى بشروش  باإلستعمال 

 Isodore deذات االرتباط اللّصیق بمفردة " قومیة"، فحسب  nationاللغوي التاریخي المتصل بالتذبذب اللغوي لكلمة "أمة" 

sérville تعني كلمة "أمة" 17(ق (nation  مجموعة بشریة تنحدر من أصل واحد" وكما نالحظ أن ھذا المفھوم اإلثني ال یبتعد"

قومھ، وقوم كل رجل شیعتھ كثیرا  عن تعریف ابن منظور في لسان العرب في سیاق تعریفھ " للوطن " بقولھ : "أمة الرجل 

أما التعریف المصادق علیھ من  xlviiiوعشیرتھ، أما العشیرة فھي بنو األبناء األدنون ثم القبیلة، أما الشیعة فھم أتباع الرجل وأنصاره 

البالد ) فھو االتي : األمة ھي معشر السكان الذین ینتمون إلى نفس الدولة ویعیشون في نفس 1694األكادیمیة الفرنسیة في سنة (

  . وھو تعریف یتوافق مع مختلف التعاریف العربیة فیما نرى.xlviiiویخضعون لنفس القوانین ویتكلمون نفس اللغة 

   "ومن أھم تعاریف "األمة" عربیا عرض الدكتور سیّد عویس الذي میز بین ثالث مفاھیم وھي " القومیة " و"الحركة القومیة" و

''الحركة القومیة'' فھي السّعي لتحقیق ھذا یعني الشعور باالنتماء إلى أمة معینة والتعلق بھا، أما  " القومیة" مفھوم سیاسياألمة"، فعنده 

"األمة" فھي الروابط المشتركة مثل االشتراك في األصل وھو مفھوم عرقي ساللي، ووحدة اللغة والوحدة العقدیة "أي  ، أماالمفھوم

  . xlviiiوم السائد أو ما یقصد بھا "اإلیدیولوجیا" بالمفھ الدین"

ویرفض الدكتور علي مختار ھذا فال یمكن أن تكون اللغة تعني أمة واحدة مثل األنجلیز واإلیرلندیین واألمریكیین في حین تعتبر 

سویسرا أمة موحدة رغم تعدد اللغات فیھا. كما یرفض علي مختار، على غرار علماء االجتماع واالنتروبووجیا االجتماعیة أو 

تكون اإلیدیولوجیا (العقیدة) معیارا في بناء األمة، فلم یدّع أحد أن الدیانة المسیحیة قد خلقت من معتنقیھا "أمة" واحدة إذ السیاسیة، أن 

لیس اإلنجلیز والفرنسیون واأللمان بأمة واحدة . وذات االعتراض ینطبق على االتحاد السوفیاتي الّسابق، رغم وجود اإلیدیولوجیا 

  .xlviiiالماركسیة الوحیدة 

على أن الدكتور عزت حجازي " یتبنى تعریف "ساطع الحصري" الذي یثمن العامل اللّغوي في بناء األمة بقولھ: "اللغة (العربیة) 

  . xlviiiسكبت عقول العرب في قالب واحد وركزت طبائعھم، وجعلت منھم أخالقیا وروحیا أمة واحدة" 
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ویستعرض المفكر سمیر أمین تعریفھ الخاص لألمة مؤكدا، رغم ماركسیتھ، أنھ: " ال العلم البورجوازي وال االختزال الستالیني الذي 

شدد على تفرد التعریف الماركسي الروسي عن األمة بالصحة والدقة قادران على تقدیم إجابة علمیة عن األمة ضمن إطار العالم 

  یبدأ سمیر أمین في تعرضھ لظاھرة األمة من التمییز بین الجماعة األثنیة واألمة،  الرأسمالي الحدیث، لذلك

فھو یزعم أن "الجماعة األثنیة تفترض الوحدة اللغویة والثقافیة للمجتمع المحلي واتساق الرقعة الجغرافیة والوعي باالتساق الثقافي، 

    . xlviiiحتى ولو لم یكن كامال لوجود لھجات أو مذاھب دینیة مختلفة بین المقاطعات وبعضھا البعض 

ى  ھذا البعد وتبعا لذلك تظھر األمة عندما تقوم طبقة اجتماعیة من خالل الّسیطرة على أما األمة فتفترض الجماعة اإلثنیة، ولكنھا تتعد

جھاز الدولة المركزي بضمان الوحدة االقتصادیة للمجتمع، أي عندما تحقق التنظیم الذي تفرضھ ھذه الطبقة المسیطرة ارتباطا 

،  وھكذا یبلور سمیر أمین مفھومھ xlviiiوزیع الفائض االقتصادي للمقاطعات المختلفة في مصیر واحد من خالل تنظیم إنتاج ودوران وت

  للحقیقة المسماة ''األمة'' في أن :

  مرتبطة بنمط اإلنتاج الرأسمالي. األمة ظاھرة اجتماعیة قابلة للظھور في كل مراحل التاریخ فھي لیست -

ھجات) ولكن أیضا بوجود طبقة اجتماعیة ال یرتبط ظھور األمة بالتواصل الجغرافي عبر لغة واحدة (ال یمنع ذلك وجود الل -

 تسیطر على الدولة المركزیة وتضمن الوحدة االقتصادیة للمجتمع، ولیست ھذه الطبقة ھي البورجوازیة الوطنیة. 

إن ظاھرة األمة یمكن أن تتقوى أو تضعف وتتالشى، تبعا لقدرات الطبقة االجتماعیة على دعم األواصر الوحدویة أو فقدانھا،  -

حالة األخیرة فإن المجتمع یمكن أن یتراجع الى تجمعات إثنیة ال قوام لھا رغم قربھا من بعضھا على غرار الواقع الحاصل وفي ال

في العراق بعد الغزو األمریكي. لكن سمیر أمین یشدّد في إطار تأكیده على الجماعة اإلثنیة كنقطة بدء لألمة حیث یعتقد أن 

ریبة من بعضھا یمكن أن تتشكل في أمة أو أكثر، إذا سمح التاریخ مرة أخرى لطبقة اجتماعیة المجموعات اإلثنیة المتفككة والق

بأن تحقق المھام التوحیدیة التي تجعل من الممكن التمییز بین األمة والجماعة األثنیة، كما یضیف أمین مقوم "اللغة" وخصوصیة 

 الوحدة الثقافیة أّسسا لبناء "األمة".

لفكري النّظري أسس لواقع الدولة األمة في منطقتنا العربیة، حیث انبرت النخب الحاكمة للدولة الوطنیة ولعل ھذا المنطق ا

المستقلة بعد سقوط االمبریالیة المباشرة إلى صیاغة مشروعھا الوطني الخاص بمقاربات خصوصیة مھدت لنحت ھویة جماعیة 

  العربیة الوحدویة، بل وربما نقیض وخصم لھا.اقلیمیة وشخصیة قومیة قطریة بدیال عن الشخصیة القومیة 

  في تقویم مفھوم األمة : – 3.2.2

  نسوق مما تقدم المالحظات التالیة حول تشّكل "مفھوم األمة".

تأكید التفكیر الغربي الكالسیكي على ربط مفھوم الدولة بمفھوم " األمة"، حیث یعتقد دوركایم أن األمة مجموعة بشریة یرغب  -

  اب إثنیة أو تارخیة العیش في ظل القوانین نفسھا ویكونون دولة واحدة صغیرة كانت أم كبیرة .أعضاؤھا ألسب

التداخل بین مفھوم األمة ومفھوم الشخصیة أو الھویة الجماعیة متغیرة الطموحات والوعي والتعلق واالنتشار، والمرتبطة  -

كیل دولة موحدة مستقبال وتبحث عن خصائصھا األصلیة بما بمفھوم الدولة سواء كانت ھذه الدولة موحدة وقائمة أو تطمح لتش

 یؤكد ھویتھا ومنطلقاتھا وھو ما ذھب الیھ "جوھان".

تعمد الفكر الماركسي وخاصة الستالیني ربط ظھور األمة بقیام الرأسمالیة، حیث یصرح ستالین بقولھ: "لم تكن وال كان ممكنا  -

 ا ألنھ لم یكن قد وجدت بعد أسواق قومیة وال مراكز قومیة وال ثقافیة". أن توجد أمم في مرحلة ما قبل الرأسمالیة نظر
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إن االختالف حاصل في تحدید مفھوم "األمة" بین مختلف المذاھب الفكریة بل وحتى داخل أتباع المذھب االیدیولوجي أو  -

یمكن ان تظھر في كل مراحل التاریخ الفكري الواحد على غرار سمیر أمین الذي نقد الستالینیة بقولھ "األمة ظاھرة اجتماعیة 

 االنساني ولیس ظھورھا متالزما بالضرورة مع ظھور نمط اإلنتاج الرأسمالي".

إن صعوبة تشكل مفھوم واضح "لألمة" في البیئة العربیة یرجع الى أزمة المصطلح عند العرب الذین نقلوا جمیع المصطلحات  -

المتصلة بمباحث "الشخصیة القومیة" معزولة عن ظروف صیاغتھا وخصوصیات تطبیقاتھا ومفارقتھا لتراثنا أو واقعنا وفي 

ابھ "رؤیة حضاریة طبقیة لعروبة مصر" : " إذا كنا (أي نحن العرب) قد استعرنا ھذا یقول د. أحمد عبد المعطى حجازي في كت

 .xlviiiمعظم مصطلحاتنا الجدیدة من األوروبیین فقد استعرنا منھم في الوقت نفسھ المفاھیم التي تعبر عنھا ھذه المصطلحات 

 التقویم العروبي لمفھوم " األمة " – 4.2.2

ق لمصطلح األمة في دالالتھ القومیة إلى التبعیة في الفكر والتفكیر السیاسي العربي ویرجع د.عفیف البوني غیاب مفھوم عربي دقی

الى الغرب تماما كما ھو الشأن في داللة الھویة " لذلك صار لزاما على الفكر العربي أن یتعرب" ذلك أن مفھوم األمة قدیم قدم 

التعبیر عنھ تنوعت وتطورت وتباینت وفقا للحاجات الحضارة البشریة كحقیقة وجود، غیر أن وعي المفھوم وصیغ وأشكال 

والتحدیات والظروف ووفقا لدرجة الوعي االجتماعي والسیاس والتاریخي، ویؤكد " البوني "  الوعي باالنتماء إلى أمة أي الوعي 

وتالمیذھم من العرب، بتمیز "الذات الجماعیة" عن غیرھا أو عن اآلخر لیس ولید االتصال بالغرب كما یزعم اتباع المستشرقین 

على اختالف انتماءاتھم الفكریة. ویصوغ البوني التعریف التالي: "األمة ظاھرة اجتماعیة (جماعیة بشریة) ترتبط بینھا روابط 

مشتركة وھذه الروابط تخلق بفعل االستمراریة والصیرورة التاریخیة مالمح شخصیة قومیة واحدة وھذا یعود إلى بروز عنصر 

تزاز بھذا اإلنتماء في الضمیر الجماعي والوجدان الشعبي لكل أفراد األمة الواحدة " وھو مفھوم یشمل األمة الموحدة الوعي واالع

  أو األمة المجزأة.

ویمكن رصد الخصائص التّالیة حول توفّر المقومات الحضاریة لألمة العربیة في تونس من خالل تعریف د. عفیف البوني 

  ورؤیتھ القومیة العروبیة:

إن الھویة الحضاریة في تونس تؤكد انتماء التونسیین إلى أمة عربیة منذ الفتح اإلسالمي وھو ما تؤكده اتحاد خصائص التاریخ  -

  والثقافة واللغة والحضارة العربیة .

ان ھذه إن تعریب تونس ال یمكن اعتباره بحال من األحوال غزوا خارجیا باعتبار أن التعریف إنما ھو صیاغة جدیدة لحیاة سك -

 األقالیم اقتضاھا قانون التطور االنساني.

إن اإلسالم في عالقتھ بمفھوم األمة یمكن اعتباره عامل وحدة بین الغالبیة العظمى، لكن التعریب یظل أقوى تأثیرا وأوسع  -

سیحیین في انتشارا بین جمیع العرب، إذ ال یزال قطاعا ھاما من سكان الشرق یدینون بالمسیحیة بحیث اندمج ھؤالء الم

 الحضارة العربیة كلیا باستعمالھم للغة العربیة كلغة قومیة بما في ذلك  الفروض والطقوس الدینیة .

إن إثارة المسألة العرقیة والعنصریة بغایة تعطیل مفھوم األمة أمر مردود استنادا إلى علم االنساب، إذ ال وجود ألمة تقوم على  -

 حضاري ثقافي تاریخي لیس لھ عالقة باألعراق واألنساب ال من قریب وال من بعید. النقاء العرقي. فمفھوم األمة مفھوم 

إن تشكل مفھوم األمة العربیة في تونس لم یكن ولید صدفة، بل كان نتیجة التراكم التاریخي، من ذلك تماثل أنماط اإلنتاج والحیاة  -

االحتكاك والتفاعل والتالقح واالتصال والتكیف والتراكم الى في كل أقالیم الوطن العربي وقد أدى ھذا التماثل والتشابھ في ظل 

انتاج ثقافة أو مجموعة من الثقافات المتماثلة وھذا واحد من العوامل التي تفسر لنا نجاح حركة التعریب والتوحید القومي للعرب 

 في العصور اإلسالمیة. 

والت الیائسة الجتثاثھا، ورغم ما مرت بھ خالل عصور لقد حافظت الشخصیة العربیة في تونس على قوتھا رغم تعدد المحا -

 االنحطاط وظالم التخلف والحروب الصلیبیة ومحاوالت طمس مقومات الھویة خالل الحقبة االستعماریة أو حتى بعدھا.
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تناقض إن االختالف بین أقطار األمة العربیة إنّما ھو في الحقیقة تنوع ضروري مطلوب وھو عامل قوة وغنى وتكامل، وال  -

 البتة بین ما ھو وطني إقلیمي وبین ما ھو قومي عربي.

  القومیة القطریة في تونس قبل االحتالل الفرنسي  - 3

  المسوغات التاریخیة للقطریة التونسیة  – 1.3

  إن مشكلیة األمة في البالد العربیة أفرزت ثالثة اتجاھات متباینة حولھا تتراوح بین الشمولیة والخصوصیة:

ألولى: تعتبر أن األمة العربیة ھي حقیقة تاریخیة حضاریة تتسع إلى كل البلدان العربیة كأداة تخاطب في النزعة ا -

  سمیر أمین. xlviiiمستوى النخبة والعامة أیضا 

  عبد هللا العروي.  xlviiiالنزعة الثانیة: فھي تتسم بالنظرة اإلقلیمیة للذاتیة  -

  االزدواجیة وجعل منھا مستویین لنفس الظاھرة  النزعة الثالثة: اتخذت موقفا ائتالفیا بأن ذللّ  -

وھكذا تتراوح المواقف بین التأكید على القواسم المشتركة أو التركیز على عناصر التنوع بین مقاربتي "العروي" 

ات و"سمیر أمین" العروبیة رغم انضوائھما تحت مفھوم القومیة. وإذا كانت فكرة "القومیة التونسیة" نموذجا أقرب إلى قناع

كمدخل للقومیة القطریة   Tunisation"العروي" ومنطلقاتھ فإن الواقع التاریخي أثبت تداعیات متعددة حول "التونسیة" والتّونسة

في تونس لھا سندھا التاریخي ومؤثراتھا ودواعیھا قبل انتصاب الحمایة الفرنسیة، أي منذ عصر النھضة بحیث یمكن تسجیل 

  المالحظات التالیة:

ولید تصدع االمبراطیوریة العثمانیة منذ القرن السادس عشر، وأدى ھذا التطور إلى تكوین  انبثاق مفھوم األمة التونسیة كانإن  -1

 مصالح سیاسیة قطریة تخص أتراك إفریقیة (الحسینیون).

، مّما مّكن 19تراجع دور التشكیلة االجتماعیة التركیة المتنفذة والمتمتعة باإلمتیاز اإلداري الذاتي في المنتصف األول من القرن   -2

السّكان األصلیین بالبالد من المشاركة في أجھزة الدولة أكثر، وھو أمر سینعكس على خیارات النخبة الوطنیة أثناء الحقبة 

 ة الحرب العالمیة األولى على أقل تقدیر.االستعماریة إلى نھای

 

حالة االصطدام بین السلطة الحسینیة الحاكمة باإلیالة التونسیة مع الباب العالي رفضا لھیمنتھ المباشرة على تونس، أفرزت مظاھر  -3

 ا.من االستقاللیة الوطنیة وانجرار إلى واقع "الھویة الذاتیة"  للبالد التونسیة والقومیة القطریة بھ

حالة االندماج الثقافي واالجتماعي لألثنیة التركیة الحاكمة ضمن أغلبیة من أھل البلد وال سیما بعد زوال االزدواجیة اللّغویة في  -4

مستوى اإلدارة (العربیة/التركیة) والتي اضمحلت وتراجعت بتدھور حكم األتراك ابتداء من عھد امحمد باي مما خفض من وطأة 

  لمجتمع الذي یمثل السلطة الحسینیة بالمعنى الواسع. الفئویة في صلب ا

حالة العداء الدائمة بین بایات تونس ودایات الجزائر دعّم الشعور "الموطني". وجذر لدى السكان المحلیین االنتماء إلى "كرسي  -5

 تونس" أي السیادة الحسینیة منذ القرن السابع عشر حتى تفاقم التحدي االستعماري.

الدول الغربیة بالجنسیة التونسیة أثناء حاالت الصدام مع الجزائر وطرابلس خالل القرن التاسع عشر، وذلك على حساب اعتراف  –6

 . xlviiiالتمثیل العثماني للمصالح التونسیة بالخارج في توجھ یتّوج تعیین القناصل (االستقالل الذاتي للدیبلوماسیة التونسیة) 
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بعض جدیدة في تونس ولكنھا لیست غریبة في ظرفیة تأقلمت فیھا الطبقة الحاكمة وتأثر فیھا نشوء القومیة القطریة وھي ظاھرة  –7

 المثقفین باألفكار الغربیة. 

  بدایات وعي "الدولة األمة " في تونس: – 2. 3

وماتھا من ذاتھا. یعتقد التوفیق البشروش أنھ من البداھة في نظر القبائل والعلماء قبل االحتالل أن تستمد "األمة" التونسیة مق

ویتمثل قطبا األمة من الوجھة التاریخیة في االرتباط السُّري باألرض من حیث ھي مسقط الرأس، وكذلك في االنتساب لعالم 

روحي، من حیث ھو یتسع إلى دار اإلسالم، فاألخوة اإلسالمیة ال تقف إال حیث تبدأ دار الحرب، واألخوة الدمویة تجعل من 

عن روابط القرابة بمثابة الدّخالء. وأن ھذه الظاھرة االنقسامیة قد تغافل عنھا أحمد باي عندما صرح: " فإننا العناصر األجنبیة 

وإن جمعتنا األخوة الدینیة والخدمة السلطانیة ال ننسى نسبتنا التونسیة"، وكأّن تونس ھي األمة والدولة ھي السلطة العثمانیة. وإذا 

  التي ساست القطر التونسي منذ أواخر القرن السادس عشر كانت تدافع على حساباتھا المادیة، سلمنا أن التشكیالت االجتماعیة

ذلك أن عدم ارتباط االقتصاد التونسي باالقتصاد العثماني إلى حد التبعیة سھل على الدایات ثم على البایات تطلعاتھم االستقاللیة  

ة في قلوب "األمة اإلسالمیة"، أي دون أن تتحول التطورات القومیة في مع والء ظاھري أو رمزي للخلیفة نظرا لوجاھتھ الدینی

تونس إلى كره للعثمانیین مثلما آل األمر إلیھ في الشرق العربي، لقد كان التعلق بالخالفة متینا جدا، أما الشعور بالعروبة فلیس لھ 

  قراض الخالفة . أثر بعد حیث لم یتشكل الوعي العروبي إال بعد تقلص النفوذ العثماني وان

:ھكذا إذن یمكن تمییز ثالث مستویات لتصور مفھوم"األمة" في تونس قبل الحمایة  

): وأصحاب ھذا التصور یطالبون بالمشاركة في الحكم ویقبلون أن تختص فئة مسلمة Ethniqueاألمة الفئویة (العصبیة اإلثنیة  -

  ال یقع المساس بالعادات والشرف.في مباشرة مھام السلطة وإن كانت أجنبیة الجنس بشرط أن 

األمة اإلسالمیة: المنتسبة للخالفة العثمانیة، وأصحاب ھذه النظریة یرون أنھ أمام الدین تضعف كل األوضاع والعادات  -

 القطریة، ومآل ھذه النزعة االصطدام بالنزعة الوطنیة الجنسیة.

) للداللة على "اإلیالة nationآنذاك باستعمال مصطلح ( : اندرجت في العرف الدیبلوماسيLa nationalitéاألمة الجنسیة  -

للداللة على االنتماء اإلقلیمي التونسي، وأتباع ھذا المذھب  nationalité tunisienneالتونسیة" واستخدم القناصل األجانب 

یؤید ھذا التوجھ نفسھ، خاصة یطالبون بالمشاركة في الحكم لفائدة أھل البالد ویأنفون تركھ لعناصر أجنبیة وإن كانت مسلمة. وس

 بعد انتصاب الحمایة الفرنسیة. 

 "على أن المشكل الذي سیطرح نفسھ ھو كیف لھذه القومیات الثالث أن تتعایش إذا ما قدرنا أن "الوطنیة القطریة أو الجنسیة

محمد الشاذلي بن القاضي سوف تحتل الساحة على حساب التوجیھین اآلخرین؟ ینجر عن ذلك بروز ''تیار أخوي'' عبر عنھ 

) فكتب یقول:" وما طرأ على ھذه األخوة فخلخل بنیانھا وزعزع دعائمھا النزعة الطائفیة التي تغنّى بھا أبناء ھذه 1938سنة (

العصور، وتعّوضوا عن األخوة اإلسالمیة بالفوارق الجنسیة، فأصبحت األمة التي كانت تفتخر بنسبتھا إلى اإلسالم وال ترضى 

 .xlviiiدیال تنتسب الیوم إلى جنسیات مختلفة، ھذه تركیة وھاتیك مصریة فرعونیة وھذه تونسیة وھلم جرا"عنھ ب

 لذا فسوف یغلب تیار األمة الجنسیة ودعاتھ بقیة االتجاھات، وھو ما أكده األستاذ خلیفة شاطر في مقالھ: "بروز الھویة

ل مرحلة حكم الدّایات والبایات العثمانیین حیث تعددت أشكال التكتل القومیة في تونس" في استقرائھ لمظاھر التمییز التونسي خال

(نظام القبیلة والعشیرة )، وھو  xlviiiواإلندماج الوطني القومي، ذلك أن الكیان التونسي لم یكن قطّ مجزءا رغم قوة العصبیات المحلیة 

التجاري للمنتوجات المحلیة من مختلف جھات القطر،  ما تجلى في االندماج االقتصادي الذي كرس قیام سوق قومیة تقوم على التبادل

أما االندماج السیاسي فقد دّعمھ إنشاء جیش تونسي زمن حكم أحمد باي ساھم في توطید أركان الدولة وشدد االرتباط بین المركز 
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) من خالل 1864حكومة سنة (واألطراف، أما التكتل واإلندماج الشعبي فیتجلى خاصة: في تكتل سكان اإلیالة ولو بصفة وقتیة ضد ال

. وقد حققت ھذه المحنة xlviii) 1881انتفاضة علي بن غذاھم، كما مكن تكتل الشعـب التونسي من مقاومة االحتالل الفرنسـي سنة (

 . xlviiiاندماج "الشعب التونسي" ضد المحتل والسلط الحكومیة المتخاذلة 

یة القطریة في تونس إلى بدایات عصر النّھضة التونسیة ویرجح د.عفیف البوني في استقراء تاریخي نشأة الدولة القوم

) 1857والتجارب اإلصالحیة التحدیثیة التي شھدتھا اإلیالة التونسیة وبخاصة اإلصالحات الدستوریة وتحدیدا عھد األمان(

منذ عھد المشیر أحمد ) كمظھر من مظاھر االستقالل عن الخالفة العثمانیة، والذي حاول مختلف بایات تونس تكریسھ 1861ودستور(

  باشا باي. ومن أھم مظاھر ھذه النزعة االستقاللیة:

  

واعتماد نقباء یتابعون عن كثب حالة ومشاكل المھاجرین التونسیین والتجار خارج  إیفاد القناصل وتوقیع االتفاقیات الدولیة -

  القطر التونسي. 

من الباب العالي  یا من قبل الباي للحصول على "فرمان") مبعوثا رسم1864إیفاد خیر الدین باشا إلى اسطنبول في عام ( -

یتضمن الموافقة الرسمیة على االستقالل إال أنھ رجع مصطحبا فقط "رسالة وزاریة" على أنھا ترضي طلب الباي المتضمن 

 . اعتراف السلطان رسمیا بحقوق العائلة المالكة في وراثة الحكم الحسیني بتونس ضمن إطار الخالفة العثمانیة

، لكنھ رجع ھذه المرة ) لنفس الغرض1871تكلیف الباي خیر الدین مّرة ثانیة على رأس بعثة إلى اسطنبول في العام ( -

 ب"فرمان"سلطاني یعترف لتونس باستقالل داخلي في إطار الخالفة العثمانیة دائما.

یضھا بتبعیة أخرى في نطاق التكالب اإلمبریالي اتزان نزعة التخلص من التبعیة العثمانیة بالتأثیر األوروبي واالستعماري لتعو -

 على نھب الثروات والخامات والسیطرة على األسواق والمجاالت الحیویة .

تحول تونس إلى مملكة من الناحیة الشكلیة وذلك ضمن السیادة العثمانیة، یمارس فیھا الباي حكمھ بالكامل بمقتضى التفویض  -

 تحت الضغوط الغربیة االقتصادیة والسیاسیة المباشرة . السلطاني، لكنھا من ناحیة أخرى وقعت

  إرھاصات نشأة القطر القومي التونسي: - 3.3

لمسنا فیما سبق توجھات فكریة واتجاھات سیاسیة ووعي اجتماعي بتمیز الخصوصیة التونسیة، لقد حقق األب "أ. دیمرسمان" سبقا 

) لفظا لھ صلة بفكرة الوطنیة 11) وقد جمع أحد عشر(1881حین تعقب ''فكرة الوطنیة في اإلنتاج الفكري'' التونسي قبل الحمایة (

وقد استعمل ابن أبي دینار ألفاظا مثل: ( بلد/ مملكة/ دولة/  xlviiiّمة/ إیالة/ بیت/ مملكة/ دولة/ وطن/ استقالل] وھي: [تونس/ بلد/ قُْطر/ أُ 

  .xlviiiدار/ وطن/ أھل/ إخوان/ ملّة ) 

أو  أما مفردات القرن التاسع عشر واألكثر استعماال فھي: (قطر/إیالة/إستقالل)، وقد ورد "الوطن" بمعنى "المدینة" أو "تراب القبیلة"

"تراب السیادة" أو "االنتماء الجغرافي" بعد الھجرة أو "االنتساب اإلداري" أو بمعنى "الجھة". ویرجع د.عفیف البوني نشأة ما أسماه 

"الكیان التونسي" إلى فترة الحضور العثماني في تونس لتستمر إلى حدود االحتالل االستعماري الفرنسي طارحا بذلك ''قضیة 

  دھا الّرمزیة والّسیادیة الممّھدة لنشأة القطر التونسي ككیان سیاسي:الحدود'': في أبعا

أصبحت لتونس حدودا غربیة بعد احتالل الجزائر، وكانت الصراعات على الحدود یحركھا ویشجع علیھا الحكام األتراك في كل  -

ن حكومتي القطرین ولم یقع من الجزائر وتونس، وحتى بعد استقالل كل من تونس والجزائر ظلت مشكلة الحدود قائمة بی

، بعد إبرام اتفاقیة حدودیة على أساس الخرائط اإلداریة الفرنسیة التي وضعتھا سلطات اإلحتالل الفرنسي 1967تسویتھا إال عام 

  للبلدین، وحتى خالل التسعینات جدّت خالفات حدودیة تم على أساسھا الترسیم النھائي للحدود بین البلدین.



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              261  

ISSN: 2706-6495 

  
ل من تونس ولیبیا فلم تكن مؤشرة إلى أن سعى االستعمار الفرنسي باالتفاق مع تركیا إلى وضع ھذه الحدود أما الحدود بین ك -

من الطرفین المحتلین  1910ماي عام  19التي ضبطتھا معاھدة الحدود بین البالد التونسیة وطرابلس الغرب بتاریخ 

  . xlviiiالتركي

 .xlviiiم النّھائي للحدود معروضة على محكمة الھاي باالتفاق بین البلدینعن لیبیا والفرنسي عن تونس، والزالت قضیة الترسی

مازالت المسألة الحدودیة بین تونس والجزائر ومع لیبیا تطرح إلى الیوم إشكاالت على غرار ما سلف من شأن قضایا القبائل  -

  المختلطة على المناطق الحدودیة مثل قبائل ''أوالد سعید والحنانشة''،

وال زالت ھذه القبائل تتواصل فیما بینھا، واألمر ذاتھ  17تعلن تبعیتھا لقسنطینة مرة وتعلن تبعیتھا لتونس خالل القرن  مثال، والتي 

 حق مرة بطرابلس وأخرى بتونس.یذكر بشأن قبائل أقصى الجنوب التونسي و كذا الشأن بالنسبة إلى جربة التي كانت تل

د المرسمة سیاسیا ال تثبت حقیقة تاریخیة ولم تقم أبدا على أساس جغرافي أو ثقافي أو وھذا أمر ال یترك مجاال للشك بأن الحدو

  حضاري أو لغوي أو اقتصادي أو دیني.

  إن الحدیث عن تونس ككیان ماثل في التاریخ الحدیث لم یكن حكرا على أصحاب النفوذ السیاسي، بل نلمس آثاره أیضا في أنماط

  خالل جملة من مؤلفات أبناء تونس ومن أھم تلك المدونات التي التصقت بالقطریة التونسیة نذكر :اإلنتاج الفكري والثقافي من 

  الموضوع المتناول  تاریخ التألیف  المؤلِّف  عنوان التصنیف

"المؤنس في أخبار إفریقیة 

  وتونس "

محمد بن أبي القاسم الرعیني  

القیرواني المشھور بابن أبي 

  ه) 1092دینار (ت

  تاریخ إفریقیة وتونس منذ الفتح اإلسالمي.  -  م1681

الحلل السندسیة في األخبار 

  التونسیة 

    )1728-1724(   الوزیر السراج      

الخالصة النقدیة في أمراء 

  إفریقیة

محمد الباجي المسعودي 

  ه)1297-ه1225(

تاریخ افریقیة منذ الفتح االسالمي حتى حیاة   ھجري1273

  الكاتب.

الزمان بأخبار إتحاف أھل 

  ملوك تونس وعھد االمان

أحمد بن أبي 

  م)61874م1803الضیاف(

عن أمراء إفریقیة في القیروان والمھدیة وتونس   

وركز على العھد الحسیني والتاریخ الحدیث 

  والمعاصر للمؤلف.

صفوة االعتبار بمستودع 

  األمصار واألقطار

م 1840محمد بیرم الخامس (

  بالقاھرة) 1879بتونس/

التاریخ العربي لتونس مع الحرص على   

اعتبارھا والیة عثمانیة باعتبار أصولھ التركیة 
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مع حبھ لتونس التي عّرفھا على أنھا مملكة 

  مستقلة باإلرادة.

  حمودة بن عبد العزیز  الكتاب الباشي 

  م)1785ه/1202ولد في (

فترة حكم الباشا علي 

-1759بن حسین (

1782(  

األمراء علیھا منذ العھد أحداث البالد وتعاقب 

الحفصي وخالل عھد الباشا علي بن حسین 

  تلبیة لرغبة ھذا الباي ووفق رؤیتھ.

  

 ) بدعوى "الحمایة" 1881وھكذا یخلص األستاذ خلیفة شاطر إلى أن تونس انفصلت عن البالد العربیة اإلسالمیة إثر احتاللھا سنة (

*xlviii  وأصبحت تنتمي إلى منطقة النفوذ االستعماري، وتوخت السلطة االستعماریة سیاسة استیطانیة وشجعت نشر اللغة الفرنسیة على

حساب اللغة العربیة اإلسالمیة، لكن تونس لم تفقد میزتھا كشعب قط ، فنشأت حركات قومیة وطنیة لكنھا لم تفكر قط في االنعزال داخل 

  المجال التونسي،

ّسعت تعاونھا مع الحركات القومیة االستقاللیة في أنحاء البالد اإلسالمیة وخاصة شمال إفریقیا. ویمكن ذكر تحركات علي باش حامبة بل و 

مؤسس حركة الشباب التونسي في المجال العثماني. والتنسیق بین حركات التحرر المغاربیة (باریس جنیف) وكذلك تأسیس مكتب المغرب 

إثر الحرب العالمیة الثانیة. وقد خلقت األنظمة االستعماریة ظروفا خاصة في كل بلد مغاربي، وبعد أن تمكنت حركات  العربي في القاھرة

التحرر من كسب معارك االستقالل، ومن ثم خاضت كل نخبة حاكمة فتیة في الدولة الوطنیة الناشئة تجربتھا التنمویة الخاصة أغرقتھا في 

  م البورقیبي في النموذج التونسي.لول الھویة القومیة القطریة خاصة زمن الحكاالستقاللیة، وھو ما عمق مد

  الدولة الوطنیة: وتكریس لمفھوم "األمة التونسیة"  -1
، وإرثھ جھازا خلفتھ المرحلة 1956مارس  20بعد جالء االحتالل األجنبي الفرنسي ونشأة الدولة الوطنیة المستقلة في تونس في 

) مكونة في الغالب األعم من زعماء Etat-Nationتدریجیا في بنیتھ اإلیدیولوجیة والمؤسساتیة إلى "دولة أمة"ّ (االستعماریة، تحول 

)، الذي انقلب علیھ الزعیم الحبیب 1920حركة التحرر (الحزب الدستوري المؤسس من قبل الشیخ عبد العزیز الثعالبي في العام 

، لیترأس بورقیبة أول حكومة تونسیة بعد االستقالل مستندا إلى ما أطلق علیھ 1934ل سنة بورقیبة ورفاقھ الشّبّان في مؤتمر قصر ھال

"الشرعیة التاریخیة" العاجزة عن االستماع إلى األصوات األخرى وسرعان ما تحولت "إیدیولوجیات التحرریة" إلى "إیدیولوجیات 

ھارا في بوتقة واحدة، وھنا تكمن المفارقة الكبرى، مفارقـــة البناء الوطني" وانصھرت مرحلة الكفاح مع مرحلة االستقالل انص

.  فاإلیدولوجیا الوطنیة التي انبثقت في إطارھا xlviii"الدولة" التي أرید لھا أن تتحول إلى "أمة" مع آلیاتھا وھویتھا "قطریة محضة" 

لك فراغا كبیرا، ولكنھ سرعان ما تطور باتجاه األمة، كانت في جوھرھا حالة وجدانیة وشعوریة تأكل الھیاكل المصاحبة لھا خالقة بذ

واحتمت بجھاز "الدولة القطریة"، وقد عمل  Tunisiationالتشدد حیث اتخذت اإلیدیولوجیات الوطنیة محتوى مركزا على "التّونسة" 

من ذلك غطاء إیدیولوجیا الخطاب الّرسمي آنذاك وفي ھذا السیاق على تفخیم الخصوصیة، وتوسیع الفروق وإعالء شأن القطریة متّخذا 

  .xlviiiإللغاء ھامش التعددیة الفكریة والسیاسیة المحدود القائم قبل المرحلة االستعماریة وأثناءھا

  مشروع الّدولة األمة والمشروعیة البورقیبیة : – 1. 4

ستقل، وھكذا تبنت تونس تجربة بعمق قطریة الدولة الوطنیة وعم التنازع من أجل بناء كیان م 1958لقد تمیزت المرحلة الالحقة لسنة  

لتنمویة "الدولة األمة القطریة" فكونت بذلك نظاما سیاسا متمیزا عن بقیة الدّول القطریة في المنطقة المغاربیة، متباعدة مختلفة في تجربتھا ا
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لسبعینات یمثل كیانا فكریا وسیاسیا . ذلك أن الخطاب السیاسي ''البورقیبي'' ظل خالل فترة الخمسینات والستینات وبدایة اxlviii''البورقیبیة'' 

  منغلقا على ذاتھ وقائما على ذاتھ، رغم تبعیتھ المرجعیة الظاھرة إلى ثقافة أوروبا السیاسیة في العشرینات، 

األمة" كما أن إذكاء الخطاب السیاسي وانغالقھ ال یخفي أن أدوات التحلیل السیاسیة والنظریة تابعة مرجعیا للثقافة الغربیة. فمفاھیم: "

و"الدیمقراطیة" و"القومیة" و"التخلف" و"الحضارة".. ھي مفاھیم تذكرنا باألدبیات السیاسیة والنقاشات السائدة ضمن خطابات الحداثة 

الغربیة. وبھذا یتضح أن الخطاب السیاسي ''البورقیبي'' في تونس كیان متكامل من حیث المنطق الداخلي والفلسفة الخاصة والمرتكزات 

. وھو خطاب یستمد شرعیتھ من صبغتھ الشمولیة واتجاھھ إلى كل الشرائح االجتماعیة بدون استثناء، من فالحین وعمال xlviiiیة النّظر

وطلبة وموظفین، بأسلوب وصائي وتعلیمي. كما أن شرعیتھ مستمدة من المشاكل الیومیة "للجماھیر الشعبیة" في إطار توجیھي وعاطفي.  

رقیبي في تقییم األستاذ المنصف ونّاس اتسم بطابعھ التّكراري، أي أنھ ال یتمحور إال حول ''الشرعیة النّضالیة على أن الخطاب السیاسي البو

 التاریخیة'' التي اكتسبھا الزعیم "بورقیبة" الذي اختار لنفسھ لقب "المجاھد األكبر". أما بقیة المكونات األخرى للخطاب فعناصر عرضیة

اب الّشخصنة. ویستخلص الدكتور ونّاس في استقراء إحصائي لمضامین الخطاب السیاسي البورقیبي ومرحلیة مكملة تذوب أمام خط

  األولویات الموضوعیة التالیة: 

  

  التأكید على الشرعیة التاریخیة و"تجربة الّصدام" مع االحتالل الفرنسي ومعاناتھ النضالیة. أوال: -

  كم تمیز "الدّولة القومیة" عن سائر الدول.التركیز على تمیز الذاتیة التونسیة بح ثانیا: -

التأكید على القیم التحدیثیة مثل "التحرر" و"مواجھة التخلف" و"اللحاق بركب الحضارة " و"بناء مجتمع الرقي" و"االزدھار  ثالثا: -

  والتطور".. 

  التعرض لموضوعات أخرى تكمیلیة وثانویة مثل القضایا االجتماعیة واألخالقیة العرضیة والمحسوبیة... رابعا: -

 ) ولعل العنصر الثابت في الخطاب السیاسي ھو "الطابع الكُلیاني االندماجي" بین شخص الزعیم الملھمcharisme (

یة'' إلى مثال شمولي بارز في تاریخ المنطقة العربیة شعارھا: "امنحوا ومكونات الدولة (المؤسسات والشعب) مما حول ''الدولة البورقیب

ثقتكم لبورقیبة وللدولة"، " ألن الدولة التونسیة ھي دولة الشعب بكاملھ. دولة كل مواطن في ھذه األمة" وھكذا یقترن مفھوم الدولة 

ب كان "ضائعا، متشرذما وفاقدا للھویة.. " في حین أن بمفھوم األمة اقترانا عضویا، فمفھوم األمة ھو الذي یمنح ھویة قومیة لشع

 الدولة تمثل قاعدة االرتكاز والبنیة التّحتیة لمشروع األّمة، ولذلك یفترض الخطاب الّسیاسي أن المواطنة الحقیقیة ھي التي تعي دورھا

 . **xlviiiفي ضرورة االلتفاف حول ھیاكل الدولة الجدیدة 

  سیة"تأصیل نظریة "األمة التون – 2. 4

لسنا نتجنى على مفھوم " األمة" أو أنصار الدولة القومیة التونسیة إذا ضفرنا برأي یؤّصل لفكرة "األمة التونسیة" ویبحث عن جذورھا 

  التاریخیة تأسیسا لھا،

ي طریف وإن كان ولعلھ من أطرف من نّظر لھذه الفكرة األستاذ "البشیر بن سالمة" أحد وزراء حكومات الزعیم بورقیبة ولھ في ھذا رأ 

غالب ما رأینا فیھ ھو استرجاع "لمجد تونس القدیم" في رؤیة تتسق ونظریة "الحق التاریخي" وھو موقف أدلى بھ في سیاقات مختلفة من 

ن كتابھ "الشخصیة التونسیة، خصائصھا ومقوماتھا"، وإن كان یستھل ھذا التأصیل بالبحوث والنظریات االجتماعیة متسائال ھل یحق لنا أ

نطلق على الشعب التونسي مدلول "أمة" ؟ وتسفیھھ بالتالي وفي آن واحد أحالم المتمغربین والمتمشرقین وادعاءاتھم؟ ونتساءل مع 
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المتسائلین متى یحق لشعب أن یطمع إلى تكوین أمة؟ وما ھي شروط ذلك؟ لقد اتفق الفالسفة وباألخص علماء االجتماع على أنھ ال یمكن 

إال إذا "أظھر بصفة مستمرة إرادة حیة جماعیة للعیش، عیشة مشتركة وإذا عرف كیف یكّون لنفسھ الھیاكل الالزمة  لشعب أن یصبح أمة

لوجوده كأمة قائمة الذات، وكذلك إذا ھو أمكن لھ أن تكون من الثقافة ونوعا من القدرة على أن یحكم نفسھ بنفسھ ویدیر شؤونھ ھذه". 

مة أن ھذه أھم الشروط المتعارضة التي یجب أن تتوفر في شعب من الشعوب لیصبح أمة بمعنى الكلمة، ویستنتج بالتالي األستاذ بن سال

ولیسحب ھذه الشروط وتوافرھا في الشعب التونسي وتحققھا في نموذج "األمة التونسیة" من خالل العالمات التاریخیة بدءا من تاریخ 

  م "األمة التونسیة" وذلك لتوفرھذه الشروط: قرطاج القدیم إلى التاریخ الحدیث لیؤكد تحقق مفھو

. ویجیب على ذلك بقولھ :" أنھ من السھل التدلیل على xlviiiوھو الحرص المستمر في إرادة جماعیة على العیش المشترك  *الشرط األول:

الفتح اإلسالمي والممالك المنبثقة من ذلك.. فما دولة قرطاج البونقیة ثم الرومانیة وما اإلمارات العربیة (اإلسالمیة) التي انتصبت في بدایة 

األھالي المنسجمة معھا بمؤسساتھا ونظامھا الكامل إال دلیال على أن ھذا الشعب یعرف كیف ینظم نفسھ ویلتف حول حاكمھ في رعایة 

  ثانویة بالنسبة للحاكمیة..ھیاكل متمدنة ذات فاعلیة. كما أنھ عرف كیف یثور علیھا عند اختالل التوازن بینھ وبینھا وعندما تصبح مصلحتھ 

: وھو أن یكّون الشعب لنفسھ الھیاكل الالّزمة لوجوده كأمة قائمة الذات أي عناصر اقتصادیة مستقلة بذاتھا كفیلة بتنظیم *أما الشرط  الثاني

  الحیاة، 

ٌن في صمود ھذا الشعب أمام الرومان فھو یؤكد أن الشعب التونسي كان یحس جاد اإلحساس بانتمائھ إلى مجموعة یجب الدفاع عنھا وھذا بیّ

ین ثم العرب الفاتحین ثم عرب بني ھالل فاإلسبان ثم األتراك والفرنسیین. وفي كل ھذه الفترات فإنّھ لم یذب وأبقى على كیانھ رغم تقبلھ ب

بروافد الغنى النوعي. فقیام الدول اإلسالم والعربیة، وانصھاره في ھذه الحضارة العظیمة التي بات ال یعتز بھا فقط، بل یثریھا ویغذیھا 

ھا المتعاقبة على ھذه األرض واستقاللھا في كل مرة ینبئ بأن ھناك طاقة في البالد قادرة على تكوین الھیاكل االقتصادیة والسیاسیة ورعیات

  .xlviiiورعایة استقاللھا ولو مدة محدودة 

ألستاذ بن سالمة إلى ذكر الفروق بین الثقافة والحضارة لتبریر احتفاظ فھو، "وجود نوع من الثقافة الخاصة" ویعود ا *أما الشرط الثالث:

" Gaston Bouthoulالكیان التونسي بثقافتھ المستقلة في محیطھ العربي اإلسالمي وبالعودة إلى تعریف عالم االجتماع "غاستون بوتول 

لك أن الحضارة مجموعة عامة تغلب علیھا المعارف المصرح بأن ''الحضارة ھي مجموعة أشمل یمكن إن تحتوي على عدة ثقافات''، ذ

الید العلمیة والتّقنیة وأھم المذاھب الفلسفیة. أما الثقافات وإن ھي تفرعت عن الحضارة التي إلیھا تنتسب، فإن الفروق بینھا تظھر في التق

عامة وتكون لھا ثقافتھا الممیزة على غرار الجمالیة والتاریخیة واألسطوریة" ولھذا، فإنھ یمكن ألمة ما أن تنتسب إلى حضارة بصفة 

الثقافات األوروبیة والغربیة، ولئن طبعت الثقافة العربیة اإلسالمیة شعوبا وأمما مثل الفرس والھنود والترك عن طریق النھوض بھا عبر 

  اللغة العربیة،

فإن انفصال ھذه األمم عن الخالفة اإلسالمیة أوقعھا في الخصوصیة الثقافیة بعد استقاللھا عن دولة الخالفة، لكن ھل یصح ذلك على باقي  

الشعوب اإلسالمیة ذات األغلبیة الناطقة بالعربیة فیما یعرف بالعالم العربي؟ وھل أن اشتراك الشعوب العربیة في لغة واحدة ینتفي معھ 

  . xlviiiثقافات متمیزة؟ وجود 

یعتقد البشیر بن سالمة أن التقالید الجمالیة الموجودة في مصر لیست ھي نفسھا الموجودة في المغرب أو في تونس وعلیھ فإن االشتراك أو 

جودة في األسطوریة المواالتحاد في مقومات الحضارة وھما اللغـــة والدین. ال ینفي بالكلیة الفروق القائمة في التقالید الجمالیة والتاریخیة و

  مصر وفي المغرب أو تونس.
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وھو ما یمكن أن نعبّر عنھ باالختالفات في أبسط مظاھر العادات واللباس وخاصة اللّغة أو اللھجة (أي اللغة العامیة السائرة ودارجة 

قالید جمالیّة خاصة بھا ومن رواسب االستعمال في مختلف البیئات). وبالنسبة إلى تونس فإنّھ لیس من الّصعب أن نبیّن ما لھا من ت

تاریخیة تجّرھا من بقایا أساطیر متمیزة بقیت خالدة في ذاكرة أھلھا من األحداث القدیمة التي صنعھا الرومان، والوندال، والخوارج، 

ال ضیر من أن تتمسك كل والفاطمیون، الشیعة والنّرمان، واإلسبان، واألتراك، والفرنسیون. ما یجعلھا تحمل تقالید خاصة، وبالتالي ف

ة أمة من األمم العربیة بثقافتھا اإلقلیمیة القطریة المحلیة وتنمیتھا بما تحفظھ وتحذقھ من الثقافات األخرى لتغذي نھر الحضارة العربی

  .xlviiiاإلسالمیة 

ة'' بأتم معنى الكلمة فھو "قدرة  الشعب الذي یقیم بھ البشیر بن سالمة الدلیل على أن الشعب التونسي یكّون ''أم *أما الشرط األخیر والرابع:

  التونسي على حكم نفسھ بنفسھ"، وھذا یقتضي من جھة "وجود دولة" ومن ناحیة أخرى " سیطرة أھل البالد على مقالید الحكم".

ع بین أما وجود دولة منظمة ترتكز على مجموعة من الناس مستقرین في أرض معینة تخضع إلى [نظام اجتماعي وسیاسي وقضائي جم

یدي سلطة لھا القوة القاھرة]، فھو أمر ال مراء فیھ منذ أحقاب قرطاج، التي أسسھا الفینیقیون على مؤسسات ونظام اجتماعي وسیاسي 

وإشعاع ثقافي، وبعده حكم الوندال ثم البیزنطیین والرومان والفتح العربي الذي أقام إمارات مستقلة أو شبھ تابعة ذات والء رمزي فقط 

  ة في مناسبات مختلفة كالحكم "األغلبي" و"الحفصي" و"المرادي" و"الحسیني"، بل وحتى الحكم المستقل على غرار "الفاطمیین".للخالف

  ترتكز وبعد الحقبة االستعماریة الفرنسیة: انتھى األمر بتكوین دولة لھا وألول مرة في تاریخ البالد صفة الدّولة بأتِمّ معنى الكلمة ألنھا

 على شعور المواطنین بأنھم یكّونون دولة ألمة، وأمة منتمیة إلى دولة، لھا مقوماتھا الحضاریة ودینھا وذكریاتھا الممتدة في التاریخ،

  ومصالحھا العاجلة واآلجلة، وردود فعلھا المشتركة الموحدة تجاه نفس األحداث.

، فكأن مفھوم "الدولة" لم یتم ولم یكتمل في ھذه البالد إال عندما اكتمل مفھوم األمة وبرز للعیان في وحدة شاملة ضد االستعمار الفرنسي 

  .xlviiiكم نفسھ بنفسھ مثل ھذه الفترة ولھذا فإن التونسي لم یشعر فترة من فترات تاریخھ بأنھ یح

  نقد القومیة العربیة لمفھوم األمة التونسیة:  -3. 4

یجیب دعاة القومیة العربیة أو الوحدویون العرب على غرار د.عفیف البوني في تونس ود.علي مختار في مصر على نظریة "األمة 

ستقالل وبخاصة في السّتینات، إلى استفادة دعاة "الدولة القطریة" من نتائج الوطنیة" التي أنعشتھا في تونس المقوالت ''البورقیبیة'' بعد اال

، أو ما اصطلح على تسمیتھ "بالنكسة"، حیث ظھرت "دعاوى انھزامیة" لم تكن لتظھر قبل ذلك بدعوى "الواقعیة" 1967ھزیمة جوان 

یة العربیة" المكّرس لإلقلیمیة العربیة: "أمم أنجلوسكسونیة و"المكاشفة" على غرار مقولة ''جورج حنا'' في مؤلفـــھ "تصویب مفھوم القوم

 مختلفة تنتسب إلى قومیة انجلوسكسونیة واحدة، وأمم التینیة أمریكیة مختلفة تنتسب إلى قومیة أمریكیة التینیة واحدة، وعلى غرارھا أمم

  .xlviiiعربیة مختلفة تنتسب إلى قومیة عربیة واحدة'' 

"األمة العربیة" یعتقد د. علي مختار أن ''المراد من شرذمة المنطقة العربیة إلى قومیات إقلیمیة وأممیة  وتعزیزا لمقوالت المؤامرة ضد

 xlviiiقطریة إنما ھي مبرر إلدماج ما یعرف بدولة "إسرائیل"، الفتا النظر إلى المؤتمر العلمي الذي أقامتھ جامعة بیرنستون** في أمریكا

طة جدیدة لما یعرف "بالشرق األوسط" یفتت المنطقة والدول الحالیة مرة أخرى بعد "سایكس لدراسة رسم خری 1978في جوان (یونیة) 

بیكو" وبعد قیام الدول العربیة المستقلة في شكل دویالت عنصریة وطائفیة ودینیة صغیرة تجد فیھا األقلیات المسیحیة في لبنان وسوریا 

راق وسوریا وإیران وتركیا، وكذلك الّسنة في لبنان وسوریا والعراق، یمكن تجمیع كل وفلسطین مكانا لھا، ثم تنضم األقلیات الكردیة في الع

من الدروز والشیعة والعلویین وغیرھم بحیث یكون للكیان الصھیوني حجم معقول بین ھذه التجمعات الطائفیة والعنصریة الھزیلة وتجد 
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مشاریع ''الشرق األوسط الكبیر'' أو''الشرق األوسط الجدید'' التي . وھو واقع قد تؤكده xlviiiإسرائیل مبرر وجودھا الطائفي والعنصري 

  أطلقھا الرئیس جورج بوش االبن إبان غزو العراق.

یر بن ومن ثم ینعى القومیون العرب على دعاة ''القطریة'' ''اإلقلمیة'' اغترارھم بالمقوالت االستشراقیة والنظریات الغربیة. فقد اطمأن البش

لیھ في معنى "األمة التونسیة" والتأسیس لھا إلى نظریة عالم االجتماع "قاستون بوتول" واعتمد شروطھا ومقوماتھا سالمة في ما ذھب إ

كمنھـج للبحث عن مسوغات لتحدید مفھوم "األمة القطریة التونسیة". ویؤكد األستاذ البشیر بن  سالمة اندراجھ ضمن ھذا التّمشّي مقدما 

المحاولة التي أردتھا موضوعیة وصلت الى النتیجة المرجوة وھي أننا نكون أمة ھي "األمة التونسیة" وأنھ استخالصھ التالي: "إذن بھذه 

 Georgesیحق لكل منا أن یتصور أمتھ، ویستنجد في ھذا الصدد بتصور أحد رؤساء الدول المستعمرة لتونس "جون بومبیدو  

Pompidou "xlviii  الفرنسیة عندما قال: "ال أظن أنھ یمكن اعتبار األمة مجرد تجمع عدد من الناس ورئیس جمھوریة فرنسا آنذاك واألمة

على رقعة من األرض في فترة معنیة وال أقصر فھي لألمة مجرد االلتفات إلى ماضیھا واستعراض أطوار تاریخھا. ففرنسا ھي بالنسبة إلّي 

الناس یعیشون في حدود مضبوطة ولھم لغة موحدة ومؤسسات ونمط من جمیع العظماء والكتّاب والّساسة. ولكنھا أیضا خمسون ملیونا من 

)'' [صاحب نظریة "تمرتب األعراق"] أن األمة لیست رابطة تخضع للجنس Ernest Renanالعیش الخاص. ولقد بین  أرنست رینان (

وال لمسھ وھو یتجسم في نوع من التعبیر،  وال للدین فقط، إذ ھي ھذا كلّھ ولكن مع شيء آخر یمكن زیادتھ، ھذا الشيء ال یمكن استشفافھ

  ولكنھ موجود، وكل واحد منا یحس بھ في قرارة نفسھ. ولي أنا شخصیا مفھوم بیولوجي لألمة فھي عندي كائن واحد. 

ا وھي بھذا، لھا ماض وحاضر ومستقبل وھي في تطور مستمر، فیمكن أن یكون ھناك تحول بطيء لألمة نفسھا وللصورة التي ننظر إلیھ

  من خاللھا وعلى كل للصورة التي نرى من خاللھا عالقاتھا مع العالم الخارجي "

ولعل انجرار األستاذ بشیر سالمة إلى االستناد إلى مقوالت الرئیس "بومبیدو" تأكید على انخراطھ في المقوالت الغربیة االستعماریة 

المیة...ونلمس ھذا ''التشویش'' عند الدكتور البشیر سالمة في استیعاب وإسقاطھا على  الشعب التونسي بمقوماتھ الحضاریة العربیة واإلس

إلى  مفھوم"األمة"، في ختام حدیثھ عن األمة التونسیة بقولھ: "ذلك أن أمل الوحدة والتّوق إلیھ قد تأرجح بین مفاھیم عدیدة من أمة إسالمیة

ضوع. فمتى یكون المفھوم الواقعي البحث الباقي للحاضر والمستقبل أمة عربیة إلى أمة عربیة إسالمیة إلى.. إلى.. وھذا ھو صلب المو

  .xlviiiمعا، ال المرتكز على أمل مستقبلي لم یتضح محتواه بعد، ولم ینكشف موضوعیا وعلمیا" 

  "وفي ندوة تونس بعنوان "الذاتیة العربیة بین الوحدة والتنوعxlviii  أفریل  17لى إ 12التي أشرنا إلیھا سابقا، والتي عقدت في الفترة من

ظھرت اتجاھات من قبیل ما ذھب إلیھ األستاذ بشیر سالمة في دراسة الدكتور خلیفة شاطر التي تعرضنا لھا بعنوان "بروز الھویة  1978

ویة القومیة في تونس" (إلثبات وجود قومیة تونسیة في مقابل القومیة العربیة). وكذلك من دراسة األستاذ الھادي البالغ "الخصوصیات اللّغ

 والثّقافیة " (إلثبات أن اللّھجات المحلیة في األقالیم العربیة ھي لغات، في مقابل اللغة العربیة)، وغیرھما  مثل الدكتور عزت حجازي

. وأنھ علینا أن نعترف بالحقوق !عین قومیة بھذا المفھومبوالسید عویس... كما قد یظھر من یكتشف أن الوطن العربي بھ أكثر من أر

ة للقومیات وأن ینظر لفكرة أن أیة أقلیة سواء عرقیة او دینیة او مذھبیة..إلخ ھي قومیة أو في طریقھا ألن تصبح قومیة وأن المشروع

  . xlviiiالقومیة تسعى للتعبیر عن نفسھا في كیان سیاسي مستقل آخر 

 ن كان بورقیبة یعطي الھویة بعدا وطنیا ونلمس لدى الدكتور المنصف وناس موقفا مشابھا من مشروع "األمة التونسیة" البورقیبي حی

 شمولیا، یعني التحدیث والتقدم في إطار األمة التونسیة، ویستنتج تبعا لذلك أنھ لم تكن ھویة بورقیبة ھویة عربیة أو إسالمیة وإنما ھي

طفى كمال أتاتورك، ولعل ذلك "ھویة تونسیة" ضیقة، ھدفھا خلـــق الشروط الموضوعیة لمشروع ''الدولة األمة'' وفق مفھوم الغازي مص

. بل إن ھذا التّمشي خلق نمًطا في التّفكیر fabrication de la nation  (xlviiiما یمكن تسمیتھ في العلوم السیاسیة بـ"صناعة األمة" (

والبشیر بن  ، مثّلھ رفاق الزعیم بورقیبة في الكفاح الوطني، وكذلك بعض وزرائھ والمتحمسین ألفكاره أمثال علي البلھوانxlviiiالتونسي



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              267  

ISSN: 2706-6495 

  
و"الھویة التونسیة"   Tunisiationسالمة ومحمد مزالي الذي أسس "مجلة الفكر" والتي كانت مجاال ومنبرا للتنظیر لـ"التونسة" 

 یة التونسیة" و"األمة التونسیة".و"الخصوصیة التونسیة" و"الشخصیة التونسیة" و"القوم

  خاتمة

القومیة وأنصار القطریة في تونس ال تنفك فیما رأیناه عن الجدل القائم بین مختلف المنظرین إن التّجاذبات الحاصلة تاریخیا بین دعاة 

ت والساسة والمھتمین بالمباحث الحضاریة. وفي التأّصل للھویة الثقافیة. على أن االستنتاجات الحاصلة من االندراجات المذھبیة واالتجاھا

عكس جوھر "الشخصیة التونسیة" بقدر ما تبرر القناعات الذاتیة بعیدة في األفھام عن اإلیدیولوجیة واألغراض السیاسویة ... قد ال ت

  مقتضیات الدقة العلمیة وجھود الموضوعیة..

  لذلك ال نرى لغیر البحوث المیدانیة اإلحصائیة واألسالیب الكلیة وغیرھا بدیال عن الدراسات االنطباعیة في سبر أغوار "الشخصیة

جوھر الھویة الجماعیة باعتبارھا أدخل في المناھج العلمیة وأمضى في النھج الموضوعي وأبعد في الدقة وأقرب إلى  الفردیة" واستكناه

  الیقین وبخاصة إذا ما انفكت عن لعبة االستماالت وتحررت من كل الرقابات.

  

حیث الثقل الدیمغرافي االنتخابي ونقصد بھم على أن الحالة التونسیة ما بعد ثوریة والتي ظھر في أفقھا فاعل سیاسي جدید ومؤثر من  

اإلسالمیین، وھم حتى وإن نأوا بأنفسھم من الخوض ظاھریا في ھذه الّصراعات واالعتماالت الفكریة نظریّا في سیاقات الصدام السیاسي 

یسعفھم، فإن ممارسة الصراع تحت المكشوف بین قوى وجبھات الیسار والیمین واالتجاھات العروبیة بتقاطعاتھا، ربما ألن عامل الوقت ال 

یدة منذ عناوین المداوالت البرلمانیة والبالتوھات التلفزیة والسباقات االنتخابیة، یبقى قائما بجالء للعارفین بخصائص الحسابات القدیمة الجد

وما  2014لجمھوریة الثانیة للعام الحراك الطالبي بأسوار الجامعة التونسیة بین الستینات والتسعینات، انتھاء بمداوالت تأسیس دستور ا

فیما مثلتھ لعبة لي الذراع بین االتجاھات الحداثیّة واإلسالمیین في ما عرف بمعركة البند األول من الدستور الذي وازنھ الفصل الثاني منھ 

لي الذي الزلنا نعیش على وقعھا یعرف بمدنیة الدولة على غرار ذلك فقس وقضایا مماثلة عجت بیھا األحداث والوقائع خالل الوضع االنتقا

  .xlviiiبالمتوقعھا**

  انتھى.

  بیبلیوغرافیا
  

  المصادر والمراجع باللغة العربیة
  

  .)1982البیطار(د. ندیم)، ''حدود الھویة القومیة : نقد عام''، دار الوحدة، بیروت ( . 1

الزین، دار مكتبة الحیاة التوحیدي(أبوحیان)، اإلمتاع والمؤانسة، صححھ وضبطھ وشرح غریبھ أحمد أمین وأحمد  . 2

  .1بیروت(دت)، ج

  خوالدیة (د.الضاوي)، شخصیة التونسیة: محصول الجغرافیا والتاریخ، تونس (د.ت). . 3

حسین (سمیر إبراھیم)، ''مفھوم الثقافة في العلوم االجتماعیة''، ترجمة قاسم مقداد، منشورات اتحاد الكتاب  . 4

   .)2002العرب، دمشق (
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 .راع الھویة في تونس، شركة دیجیتال، تونس (د ت)النجار(عبد المجید)،  ص . 5

 ). 1978بدوي (أحمد زكي)، معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، مكتبة لبنان بیروت ( . 6

) الكویت أكتوبر/ 2) العدد (27وطفة (علي)، المظاھر االغترابیة في الشخصیة العربیة ،عالم الفكر ، المجلد ( . 7

  .)1998دیسمبر (

خصیة القومیة العربیة بین الدراسات الوطنیة والتجریبیة"، مجلة قضایا عربیة ، للدراسات سالم (نادیة)، "الش . 8

  ). 1978والنشر مایو یونیو ( 

 ).1978وثائق أشغال الملتقى األول للجامعیین التونسیین والمصریین، تونس أفریل ( . 9

)، الجیزة، مصر 1النشر، ط (مختار (د.علي)، حول القومیة والعروبة والنھضة، دار علي مختار للدراسات و . 10

)1988.(  

)، 1دافیز (ھوراس)،القومیة، نحو نظریة علمیة معاصرة، ترجمة سمیر كرم، مؤسسة األبحاث العربیة .ط( . 11
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م من خالل 2019قناة "الشرقیة نیوز" لتظاھرات تشرین للعام ل ھدفت ھذه الدراسة للتعرف على كیفیة التغطیة اإلخباریة

استمارة تحلیل المضمون،  اعتمدت على، واستخدمت الدراسة أسلوب المنھج الوصفي المسحي التحلیلي، وبرنامج (الحصاد)

تكونت عینة الدراسة من المضامین اإلخباریة لبرنامج (الحصاد) والذي یبث بشكل یومي على قناة "الشرقیة نیوز" خالل و

  حلقة من برنامج (الحصاد). 31، أي بما یعادل مضامین 25/12/2019لغایة  25/11/2019الفترة الواقعة ما بین 

النسبة األكبر من ضیوف حلقات برنامج (الحصاد) خالل الفترة ما بین  أنأظھرت وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أھمھا 

)، ثم %15.5بنسبة ()، ثم من نواب البرلمان %47.9الناشطین بنسبة ( منكانت  2019 /25/12لغایة  25/11/2019

)، %4.9)، وبلغت نسبة المستشارین القانونیین من الضیوف (%5.6)، والمحللین السیاسیین بنسبة (%9.9السیاسیین بنسبة (

  ).%4.2والقائد بنسبة (

كانت ى اإلخباریة لتظاھرات تشرین أثناء المقابالت مع الضیوف التغطیةفي  التي تم االعتماد علیھا القوالب الصحفیة وأن 

)Filler) بالنسبة لعدد حلقات البرنامج المبحوثة في الدراسة، ثم قالب (%90.3) بنسبة (Live) ثم %87.1) بنسبة ،(

ٍ)Show) ومن ثم (%45.2) بنسبة ،(Phono) ثم (%35.5) بنسبة ،(Live Studio) وأخیرا (%19.4) بنسبة ،(Skyp (

  ).%1.1بنسبة ضئیلة بلغت (

التقنیات الحدیثة بشكل أكبر في القنوات الفضائیة من أجل تحقیق إعالم ذو تأثیر على الجمھور  استخدامبوأوصت الدراسة 

االعتماد عل جمیع المصادر االخباریة في نقل األحداث من أجل ، ومواكبة كل ما ھو جدید من تطورات ولدیھ مقدرة على

زیادة عدد المراسلین أثناء األحداث الطارئة على ، وكسب ثقة الجمھور بشكل أكبر، وللحصول على المعلومات االكثر دقة

  التوسع في عملیات التغطیة اإلخباریة المباشرة.، والبالد

 .التغطیة اإلخباریة، قناة الشرقیة نیوز، تظاھرات تشرین :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

This study aimed to know how the news coverage of the "Eastern News" channel for the 

October 2019 demonstrations through the (Al-Hasad) program, and the study used the 

descriptive, analytical survey method, and relied on the content analysis form, and the study 

sample consisted of the news contents of the (Harvest) program, which broadcasts Daily on the 

"Sharqia News" channel during the period from 25/11/2019 to 25/12/2019, equivalent to the 

contents of 31 episodes of the (Al-Hasad) program. 

The study reached several results, the most important of which showed that the largest 

proportion of guests of the (Al-Hasad) episodes during the period between 25/11/2019 to 

12/25/2019 were activists (47.9%), then parliamentarians (15.5%), Then the politicians 

increased by (9.9%), political analysts by (5.6%), and the percentage of legal advisers from the 
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guests (4.9%), and the leader (4.2%). And that the press templates that were relied on in the 

news coverage of the October demonstrations during the interviews with the guests were (Filler) 

by (90.3%) in relation to the number of episodes of the program discussed in the study, then 

(Live) by (87.1%), then (Show) by ( 45.2%), then (Phono) by (35.5%), then (Live Studio) by 

(19.4%), and finally (Skyp) by a small percentage (1.1%) 

The study recommended that modern technologies be used more in satellite channels in order 

to achieve media that has an impact on the public and has the ability to keep abreast of all new 

developments, and rely on all news sources to transmit events in order to gain the trust of the 

public more, And to obtain the most accurate information, increasing the number of reporters 

during the country's emergency events, and expanding direct news coverage. 

Keywords: News coverage, Al-Sharqia News, October demonstrations. 

  

  مقدمة:

أدت التغیرات الكبیرة في التكنولوجیا إلى تغییرات على المستوى اإلعالمي، مما أدى بدوره إلى التأثیر بشكل واضح على 

صناعة الخبر، ھذا وتزامنت ھذه التغییرات مع األحداث التي ظھرت على مستوى الوطن العربي والعالم، مما أدى إلى أن 

الفضائیة باھتمام كبیر، ومتابعة بدرجة عالیة من قبل المشاھدین كونھا تقوم بنقل األحداث أوال بأول تحظى القنوات اإلخباریة 

وبشكل مباشر، وھذا كان مسببا لظھور المنافسة ما بین القنوات الفضائیة لكسب العدد األكبر من المشاھدین، فأخذت الفضائیات 

  لق بما یجري من أحداث لتغطي بذلك رغبات وحاجات المتلقیین.بالقیام بالتركیز بشكل كبیر على االخبار التي تتع

ولقد أولت القنوات الفضائیة العراقیة اھتمام كبیر وواضح بما یدور على أراضي العراق من تظاھرات واحتجاجات تندد 

سب واألحداث، وخصصت بالفساد وتنادي بمحاسبة الفاسدین، فقامت الغالبیة من تلك القنوات بتغییر خطتھا البرامجیة بما یتنا

برامج لتغطیتھا ومحاولة ایصال الحقائق من أرض الواقع لكسب رضا المشاھدین، وفي دراستنا ھذه سیتم دراسة التغطیة 

  برنامج (الحصاد) أنموذجاً. 2019اإلخباریة لقناة الشرقیة ألحداث تشرین للعام 

  مشكلة الدراسة:

مادة األھم واألولى، التي تقوم الفضائیات في أغلبھا بتغطیتھا ومتابعتھا من لقد أصبحت التظاھرات واالحتجاجات الشعبیة ال

أجل وضع المشاھد أول بأول بما یجري على الساحة، ومحاولة ایصال الحقائق كما ھي من دون تشویھ، مما أدى إلى ظھور 

ا یدور من أحداث؛ لذا فقد حرص العدد المنافسة الشدیدة ما بین تلك الفضائیات لتأتي في الصدارة في التغطیة اإلخباریة لم

األكبر منھا على توظیف تقنیات التكنولوجیا في برامجھا للوصول لرضا المشاھد وإشباع رغباتھ، من ھنا جاءت إشكالیة 

  الدراسة لإلجابة عن سؤالھا الرئیسي اآلتي:
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  م من خالل برنامج (الحصاد)؟2019كیف قامت قناة "الشرقیة نیوز" بالتغطیة اإلخباریة لتظاھرات تشرین للعام 

  أسئلة الدراسة وأھدافھا:

  ھدفت ھذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتیة:

  م من خالل برنامج (الحصاد)؟2019ما درجة  اھتمام قناة "الشرقیة نیوز" في تغطیتھا اإلخباریة لتظاھرات تشرین للعام 

 م من خالل برنامج (الحصاد)؟2019اإلخباریة لتظاھرات تشرین للعام ما ھویة ضیوف قناة "الشرقیة نیوز" في تغطیتھا 

م من خالل 2019ما القوالب الصحفیة التي استخدمتھا قناة "الشرقیة نیوز" في تغطیتھا اإلخباریة لتظاھرات تشرین للعام 

 برنامج (الحصاد)؟

م من 2019ھا اإلخباریة لتظاھرات تشرین للعام ما المصادر اإلخباریة التي اعتمدت علیھا قناة "الشرقیة نیوز" في تغطیت

 خالل برنامج (الحصاد)؟

م من 2019ما مكان التغطیة الجغرافي التي اعتمدت علیھ قناة "الشرقیة نیوز" في تغطیتھا اإلخباریة لتظاھرات تشرین للعام 

  خالل برنامج (الحصاد)؟

  أھمیة الدراسة:

لى الصعید المحلي العراقي وحداثتھ، حیث أن التظاھرات الشعبیة ھي أكثر تأتي أھمیة ھذه الدراسة من أھمیة الموضوع ع

الموضوعات طرحا في القنوات الفضائیة العراقیة، ولذلك فإنھ من المھم دراسة تغطیة القنوات للتظاھرات، ذلك أن التغطیة 

  لسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة.اإلخباریة تحتل المركز األول في الوقت الحالي لدى المشاھد العراقي في ظل الظروف ا

وأیضا تأتي أھمیة دراستنا الحالیة كونھا الدراسة األولى التي تھدف للتعرف على التغطیة اإلخباریة ألحد القنوات العراقیة 

  .2019ألحداث تشرین للعام 

  حدود الدراسة:

  اإلطار المكاني: قناة الشرقیة العراقیة.

  .25/12/2019لغایة  25/11/2019ما بین  اإلطار الزماني: الفترة الواقعة

  اإلطار الموضوعي: التغطیات اإلخباریة من خالل برنامج (الحصاد) ألحداث تشرین لفترة الدراسة البحثیة المذكورة.

  محددات الدراسة: 

  تتحدد نتائج الدراسة بدالالت الصدق والثبات ألداة الدراسة.
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  مصطلحات الدراسة:

  لھ أو ما یحدث بھ قوال، أو كتابة، وتم إخباري باألمر أي بمعنى علمت بھ. (المعجم الوسیط): لغة: ما یتم نقاألخبار

وعرفھ علماء االتصال بأنھ من یحدث من أشیاء، أو ھو الشيء الذي لم تكن تعلم بھ باألمس، وھو الشيء الذي یتحدث بھ 

  )13، ص2008الناس، والشيء الذي یریدون معرفتھ (شبلي، 

ھي الطریقة المتبعة للحصول علة بیانات وتفاصیل تتعلق بحدث معین، وتحدید أسباب ذلك الحدث  اریة:التغطیة اإلخب

متى وقع وكیف، ومن ثم تحول األحداث إلى أخبار ن وقوعھ، وأسماء المشاركین بھ، ووالمعلومات الخاصة بھ، ومكان وزما

  ).125، ص2000من أجل نشرھا (أبو زید، 

  .2019التي یتم یغطیتھا من خالل برنامج الحصاد على قناة الشرقیة والمتعلقة بأحداث تشرین للعام  وتعرف إجرائیا: األخبار

ھي محطات تقوم بالبث المباشر لبرامجھا من خالل األقمار الصناعیة إلى الھوائیات المنزلیة الصغیرة،  القنوات الفضائیة:

وتعد تلك القنوات قنوات اتصال جماھیري، یتم من خاللھا االتصال وھذا البث ھو بث عابر للحدود الجغرافیة ما بین الدول، 

  )9، ص2013في ذات الوقت لمجموعة ضخمة وغیر متجانسة من الجمھور على نطاق واسع (جادین، 

  وتعرف إجرائیا: قناة "الشرقیة نیوز".

برامج إخباریة، ریاضیة، كومیدیة، مسلسالت تبّث القناة  ،2004بدأ بثّھا عام  فضائیة عراقیة قناة تلفزیونیة قناة الشرقیة:

، كما یتوفر البّث ھوتبیرد، ونایل سات ،عربسات عراقیة أصلیة، مسلسالت عربیة، وبرامج الواقع، عبر األقمار الصناعیة

  الحي على اإلنترنت عبر موقع القناة اإللكتروني. 

  .ساعة ٢٤غطیة أخبار سلة أخبار الیوم تقدمھا الشرقیة على مدى ساعة كاملة لت الحصاد:

  الدراسات السابقة:

  م"2017في  الفضائیة القنوات في اإلرھاب لقضیة اإلخباریة المعالجة ) بعنوان: "2018دراسة جادین (

عربي، الجزیرة القطریة)،  BBCھدفت ھذه الدراسة للتعرف على المالمح للمعالجة اإلخباریة لقضیة اإلرھاب في قناتي (

وما ھي المساحة الممنوحة للتطرق لقضیة اإلرھاب ومدى التباین ما بین القناتین في طرحھا، واعتمدت الدراسة على استمارة 

تحلیل المضمون للوصول للنتائج، وتم اختیار عینة عشوائیة للنشرات اإلخباریة لقناتي الدراسة لمدة عام ، وتوصلت الدراسة 

تائج أھمھا: یوجد اھتمام كبیر بقضیة اإلرھاب من القناتین محور الدراسة في معالجة قضیة اإلرھاب، وكانت التغطیة لعدة ن

كاملة لجوانب الخبر، وایجابیة بشكل عام. وأوصت الدراسة أن تحاول القناتین أن تكونا أكثر موضوعیة في نقل األخبار، 

  واالبتعاد عن اسلوب التكرار الدعائي.

  ) بعنوان: "البرامج اإلخباریة ودورھا في تشكیل الصورة الذھنیة عن المجتمعات".2016محمد ( دراسة
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ھدفت ھذه الدراسة للتعرف على درجة التزام القنوات الفضائیة بالمعاییر األخالقیة والمھنیة في التغطیة اإلخباریة بما یتعلق 

تھا اإلخباریة لتلك القضایا، والتعرف على االرتباط ما بیمن السیاسة بقضایا المجتمعات المتنامیة، والتعرف على األبعاد معالج

ت الدراسة على المنھج الوصفي المسحي من خالل استمارة \التحریریة الداخلیة مع السیاسة التحریریة الخارجیة. واعتمد

  العربیة لقضایا السودان في برنامج حدیث الساعة، BBCتحلیل المضمون على عینة من البرامج االخباریة لقناتي 

العربیة أكثر من وسائل اإلعالم  BBCوتوصلت الدراسة إلى أن المشاھد في الدول النامیة لدیھ ثقة في التناول اإلخباري لقناة  

وأن القناة لدیھا اھتمام  في بلده، وأن المعالجة اإلخباریة للقناة تعمل على تشویھ الصورة الذھنیة لمجتمعات الدول النامیة،

  بالقضایا المتعلقة بالحروب والنزاعات والفقر أكثر من غیرھا في السودان.

  ) بعنوان: "التغطیة اإلخباریة لتشكیل الحكومة العراقیة في جریدة الزوراء".2015دراسة ھاشم (

  

خبار تشكیل الحكومة،والتعرف على المصادر ھدفت ھذه الدراسة  للكشف عن درجة عنایة جریدة الزوراء العراقیة بما یتعلق بأ

اإلخباریة التي اعتمدت علیا الجریدة أثناء تغطیتھا ألخبار تشكیل الحكومة العراقیة، والتعرف على  أھم الموضوعات التي تم 

یل التركیز علیھا، واعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي المسحي، وتم استخدام استمارة تحلیل المضمون من خالل تحل

مضامین جریدة الزوراء ألعدادھا الصادرة في الصفحة األولى منھا بما یتعلق بأخبار تشكیل الحكومة العراقیة خالل الفترة 

  .8/9/2014لغایة  9/8/2014ما بین 

عدد وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أھمھا أن الجریدة قد أولت عنایة كبیرة في متابعة أخبار تشكیل الحكومة، ولم یخلو أي 

من أعداد الجریدة من األخبار المعنیة بذلك، ولقد اعتمدت الجریدة على األخبار التي قد نشرت في الواقع اإلخباریة بشكل 

كبیر مع التعویم بذكر المصدر حیث تم اإلشارة الیھ بعدم ذكر المصدر وذكر كلمة "الزوراء" أو "متابعة الزوراء"، وتم نشر 

الصفحة األولى في النسبة االكبر من األعداد، وكان ھناك نسبة مرتفعة لألخبار الصادرة من  أخبار تشكیل الحكومة في أعلى

مصادر داخل العراق، مما یدل على عدم اعتماد الجریدة على المراسلین الخارجیین، كما وأظھرت النتائج عدم اعتماد الجریدة 

على المصادر االخباریة الخاصة بھا (المندوبین،  على مندوبیھا المحلیین. وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد الجریدة

  المراسلین).

  ) بعنوان: "القیم السیاسیة ألخبار االزمة السوریة، دراسة تحلیلة على قناتي روسیا الیوم والحرة"2017دراسة عبدالماجد (

علي كیفیة قیام القنوات الفضائیة  ھدفت ھذه الدراسة للتعرف على القیم السیاسیة التي احتوتھا أخبار األزمة السوریة، والتعرف

بتغطیة أخبار األزمة، والدور السیاسي الذي تقوم بھ الفضائیات بتحریك المبادرات السیاسیة، واعتمدت الدراسة على المنھج 

الوصفي، وتم استخدام استمارة تحلیل المضمون، وتوصلت الدراسة إلى أن قناتي الدراسة كان لدیھما اھتمام بالموضوعات 

متعلقة بالصراع المسلح والتدخل الخارجي في األزمة أثناء التغطیة اإلخباریة، كما بینت الدراسة أن أكثر القیم السیاسیة التي ال

  تناولتھا قناتي الدراسة كانت القیم السیاسیة وحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرھاب.
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ودورھا في ترتیب األجندة السیاسیة، دراسة تطبیقیة  ) بعنوان: "الفضائیات العربیة اإلخباریة2017دراسة محمد الحسن علي (

  علىة قناتي الجزیرة والعربیة تجاه قضیة دارفور في السودان"

ھدفت ھذه الدراسة للتعرف على آلیة الطرح لقضیة دافور على قناتي الجزیرة والعربیة، ومعرفة مالمح تناوع اإلعالم للقضیة 

بیة، ودور القناتین في تشكیل أولویات المشاھد نحو القضایا العربیة، ولقد اعتمدت من خالل طرحھا على قناتي الجزیرة والعر

ھذه الدراسة على المنھج المسحي، وتم جمع البیانات من خالل االستبیان الذي صمم لغایات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى 

  عدة نتائج أھمھا: وجود نسبة مشاھدة عالیة لقناتي الدراسة،

في أداء القناتین تجاه قضیة دافور، وأن قناة الجزیرة تلبي رغبات المشاھدین بما یتعلق بقضیة دافور، كما وھناك قصورا  

  تبین بأن التطور التكنولوجي كان لھ دورا كبیرا في أداء القناتین في التأثیر على الجمھور.

  

  

  ) بعنوان: Mahroum & Eid )2016دراسة 

"The Impact of Al-Jazeera Satellite News network On the International News Flow, A Meta – 

Analysis Study" 

في تقدیم الخدمة اإلخباریة المتمیزة، واستخدمت الدراسة  تجربة الجزیرة اإلخباریة الدولیة ھدفت ھذه الدراسة للتعرف على

إلى أن الجزیرة اإلخباریة قد ساھمت بشكل )، وتوصلت الدراسة Meta-Analysisأسلوب المنھج التحلیل لما بعد التحلیل (

كبیر في التقارب الثقافي ما بین دول الشمال والجنوب وذلك بتبنیھا لمبدأ الوسیلة االیضاحیة الذي یعمل على مبدأ التغطیة 

خبار اإلخباریة لألحداث في دول الشمال والجنوب باللغتین العربیة واإلنجلیزیة، وساھمت في تحقیق توازن في تدفق األ

م 2003م والعراق عام 2001والمعلومات على الصعید الدولي حول األحداث المختلفة في العالم والحرب على أفغانستان 

  بشكل خاص.

  اإلطار النظري للدراسة:

  تقسیمات األخبار:

  ) الخبر تبعا لالعتبارات والمعاییر كاآلتي:2005قسم ربیع (

لتقسیم یتم اإلعتماد في الخبر على مكان وقوعھ، أو موطنھ، ومن ھنا یتفرع نوعین أوالً: التقسیم الجغرافي للخبر: وفي ھذا ا

  من األخبار:

. أخبار داخلیة: وھي ما یقع داخل المجتمع من أخبار وتصدر في الصحیفة أو اإلذاعة، أو القناة التلفزیونیة، وھي األخبار 1

  الرئیسیة في الصحف والتلفزیونات واإلذاعات في نفس الموطن.

  . أخبار محلیة: وھي ما یقع من أخبار خارج المجتمع أو البلد الذي تتواجد بھ الوسیلة اإلعالمیة.2
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ثانیاً: التقسیم الموضوعي للخبر: ویعتمد ھذا التقسیم على مضمون الخبر أو موضوعھ، كأن یكون الخبر سیاسیا أو اجتماعیا 

  أو دینیا أو عسكریا.

  الخبر: ویكون تقسیم الخبر كاآلتي:ثالثاً: التقسیم تبعا لزمن وقوع 

  . األخبار المتوقعة وھي األخبار المعروف موعد ومكان وقوعھا مقدما.1

  . األخبار الغیر متوقعة وھي األخبار المفاجئة والتي تحدث من غیر مؤشرات.2

  وما ھو حاصل في الحاضر.. األخبار المستقبلیة ھي األخبار التي یتم التنبؤ بحدوثھا بناء على ما قد حدث في الماضي 3

  رابعاً: التقسیم وفقا العتبارات مھنیة: حیث یتم ھنا تقسیم األخبار إلى نوعین:

  . أخبار جاھزة وھي األخبار التي تكون في متناول الوسائل اإلعالمیة وتقدم كي تقوم بنشرھا وإذاعتھا.1

  د للحصول علیھا.. أخبار مكتشفة أو مبدعة وھي التي تقوم وسائل اإلعالم ببذل مجھو2

  خامساً: التقسیم وفقا للمضمون: ویتم تقسیم األخبار ھنا وفق اآلتي:

  جادة وھي األخبار المتعلقة باألحداث والمواقف الھامة والجادة. . أخبار1

  . أخبار خفیفة وھي التي تھتم بتسلیة الجمھور وإشباع رغباتھم.2

  خبار ھنا كاآلتي:سادساً: التقسیم من حیث المصداقیة: ویتم تقسیم األ

. أخبار موضوعیة وھي التي یتم نشرھا في الصحف من غیر تدخل منھا، باالضافة أو الحذف أو التعدیل بشكل من شأنھ 1

  إحداث تغییر في الخبر.

ر أو الحذف أو  التضمین في الخب باإلضافة. أخبار ملونة: حیث یتم التعدیل علیھ من قبل الصحیفة أو المحرر، سواءا أكان 2

للتأثیر على الجمھور، وبذا یشوه الخبر ویضلل المشاھد أو القارئ مما یؤدي بالجمھور لفقدان الثقة بالوسیلة اإلعالمیة. (ربیع، 

  )87، 83، ص2005

  األشكال الفنیة للخبر:

  أوالً: الخبر المبسط: وھو الخبر المتعلق بوصف واقعة واحدة.

  ى وصف وقائع عدة ویقوم بالربط ما بینھا.ثانیاً: الخبر المركب: وھو الخبر القائم عل

ثالثاً: الخبر القائم على سرد األحداث: وھو الذي یسرد وقائع الحدث، ویقوم بتتبع تفاصیلھ، لكي یتم تقدیم الصورة الكاملة عن 

  الحدث كما وقع فعلیا.
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الصحفي التي قد حصل علیھا من  رابعاً: الخبر القائم على سرد التصریحات: وھو الخبر المتعلق بسرد تصریحات المندوب

  مصدر مسؤول، أو من الشخصیة التي تختص بالحدث، حیث أقوال المصدر ھي التي تشكل مصدر مادة الخبر وأھمیتھ.

، 2010خامساً: الخبر القائم على سرد المعلومات: وھو الخبر الذي یقوم بسرد الحقائق الدائرة حول أمر معین. (مصطفى، 

  )107-106ص

  لمؤثرة في التغطیة اإلخباریة:العوامل ا

  ) 91، ص1997إن من أھم العوامل المؤثرة في التغطیة اإلخباریة اآلتي: (خورشید، 

. إن النشاط اإلخباري یتأثر بالمخصصات المالیة ودرجة توافرھا ومدى الدعم الممنوح للمراسلین والمحررین، وأیضا 1

  تكالیف البث.

  السیاسیة على اتجاھات التغطیة اإلخباریة. . ھناك دورا ذو تأثیر كبیر للضغوط2

  . یوجد دور للسیاسة اإلعالمیة للمؤسسة اإلعالمیة في التغطیة اإلخباریة.3

  . األسلوب في جمع األفكار وطریقة التعامل معھا.4

  . المنافسة ما بین المؤسسات اإلعالمیة في تغطیتھا لألحداث المتداولة في اإلعالم.5

  تتعامل معھ الدول مع مراسلي المؤسسات اإلعالمیة والمكاتب المكلفة بالتغطیة اإلخباریة.. األسلوب الذي 6

. للقیم اإلخباریة التي تؤمن بھا المؤسسة الدور المؤثر في التغطیة اإلخباریة، وكذلك أخالقیات المراسلین والمحررین 7

  المھنیة.

  یة.. األعراف والقوانین التي تحدد أعمال المؤسسات اإلعالم8

  )92، ص1989(عقاد،  صفات التغطیة اإلخباریة:

  . المصداقیة: حیث یجب أوال قبل نشر الخبر التأكد من صحتھ.1

  . الدقة: یجب ذكر كامل حقیقة الخبر دون نقصان أو زیادة، وعدم التحریف بالخبر أو تغییر معناه.2

  . الموضوعیة: یجب عدم التحریف بالخبر.3

یة: أحیانا وبسبب تعارض الخبر مع سیاسة الوسیلة اإلعالمیة، فقد ال یتم نشره من خالل تلك الوسیلة . سیاسة الوسیلة اإلعالم4

  حتى وإن استوفى لشروط الخبر.

  التغطیة اإلخباریة لألزمات:
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ة لقد تزاید األحداث والتظاھرات في الوطن العربي في العقدین اآلخیرین من القرن العشرین، وغدت من الظواھر االعتیادی

في معظم المجتمعات بدرجات متفاوتة، حسب األسباب المؤدیة لھا وحسب درجة شدتھا، وتتمثل خطورة اإلعالم أثناء األزمات 

بأن وسائل اإلعالم تقوم بتغذیة لحرب نفسیة لدى المشاھدین، وربما أن یكون ھناك تحول لألخبار باتجاه یستھدف الربح وذلك 

میة، وظھور العدید من القنوات العالمیة التي تتبع لشركات متعددة الجنسیات تقوم بسبب خصخصة وتخصص الوسائل اإلعال

  ).144، ص2006بتقدیم األخبار بشكل دائم على مدار الساعة، وتنقل األخبار واألحداث وقت وقوعھا (شحاتھ، 

المشاھد التي تحتوي على العنف، ومن الجدیر بالذكر أن من أبرز ما یؤثر في المشاھدین وقت التغطیة اإلخباریة لألحداث ھو 

ولذا فقد قام مجموعة من الباجثین االمریكیین بتحدید مجموعة مؤشرات خاطئة یتم اتباعھا في معالجة القصص اإلخباریة، 

  نذكر منھا اآلتي:

تطرق أوالً: االسھاب في الشرح للسلوك العنیف، والتركیز على مشاھد العنف أثناء عرض القصص اإلخباریة، من غیر ال

  لشرح الخلفیات واألسباب والعوامل المؤدیة لحدوثھا كاالحتالل والتدخل األجنبي في السیاسة الداخلیة،

فھنا یمكن اعتبار العنف حقا مشروعا للدفاع عن النفس، مما یؤدي إلى ترسیخ الشعور لدى المشاھد بأنھ یمكن أن یكون  

  ضحیة العنف في أحد اللحظات.

في القصص اإلخباریة، فأحیانا یتم التركیز على طرف بأنھ  الفاعلةشكل متساوي على كافة األطراف ثانیاً: عدم التركیز ب

ضحیة وبأن اآلخر و الجاني، وھذا یؤدي إلى زیادة الخوف لدى المشاھد من العالم الخارجي، مما یعتبر مخالفا لألمر الواقع 

  ف.الذي ربما یكون ھناك أطراف وعوامل أخرى أدت إلى ذلك العن

ثالثاً: عدم التطرق إلى المسبب الرئیس المؤدي للعنف كالفقر والعنف المجتمعي والبطالة، والتركیز بشكل أكبر على ذكر 

األسباب التي أدت إلى انطالق العنف من دوافع شخصیة للجاني، مما یؤدي إلى اإلھمال في المشكلة الرئیسیة وتفاقمھا، وھنا 

یكون لدیھ التزام بتقدیم المعلومات الھامة بالشكل الكامل، وعرض الخلفیات وراء حدوث  یأتي الدور للمحرر اإلخباري بأن

  )119، ص2007الظاھرة. (العبد، 

  نظریة الدراسة: نظریة ترتیب األولویات:

ءا إن وسائل اإلعالم تقوم بوظائف عدیدة، ومنھا تركیزھا على القضایا التي تھم الغالبیة األكبر من قطاعات المجتمع سوا

أكانت اجتماعیة أم سیاسیة أم اقتصادیة، وذلك من أجل التأثیر في سلوك الجمھور المتلقي، وإن نظریة ترتیب االولویات ترى 

بأن وسائل اإلعالم تتمیز  بنظم بنائیة تتفاعل مع نظم أخرى في المجتمع، وتراعي خصائص الجمھور االجتماعیة والنفسیة، 

  ).2، ص2009جمھور ووسائل اإلعالم (الغزي، وتدرس العالقة المتبادلة بین ال

  ونظریة ترتیب األولویات تبحث في مجاالت أبرزھا اآلتي:

. البحث في عالقة األشخاص، والطریقة التي یتعاملون بھا مع بیئتھم، حیث أن األفراد یجدون صعوبة في تعاملھم مع تلك 1

ه البیئة من جدید من خالل الصور التي یشكلونھا في أذھانھم، فتلعب البیئة، وذلك بسبب تعقیدھا وتنوعھا، لذا یقومون ببناء ھذ



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              280  

ISSN: 2706-6495 

  
الوسائل االتصالیة دورا كبیرا في تقدیمھا لھم بصورة سھلة بسیطة، وذلك من خالل التركیز على قضایا محددة وترتیبھا بما 

  یتالئم في الوسائل اإلعالمیة.

، حیث أن النتائج أكدت حقیقة أن وسائل االعالم ھي التي تحدد . البحث في اتجاه العالقة بین الجمھور ووسائل اإلعالم2

أولویات الجمھور، وأن الجمھور ھو المؤثر في وسائل اإلعالم بطریقة غیر مباشرة، أي أن العالقة ما بین الجمھور ووسائل 

  اإلعالم ھي عالقة تبادلیة.

، وذلك بعدة محاور كموقع الحدث وطریقة عرضھ . لقد اھتمت النظریة بأسلوب عرض القضایا من خالل وسائل اإلعالم3

  ونشره إعالمیا، والقرب الجغرافي والعاطفي للحدث، وطبیعة القضیة ونوعیتھا.

  

  

  

  الطریقة واإلجراءات:

  :تھامنھج الدراسة وأدا

الدراسة، وذلك من إن ھذه الدراسة تعتبر من الدراسات الوصفیة المسحیة، حیث یتم استخالص الدالالت بما یتناسب وأھداف 

خالل التصنیف والتحلیل، وقد اعتمدت ھذه الدراسة على استمارة تحلیل المضمون، حیث أن االستمارة توفر للباحث اإلطار 

المناسب المعني بتسجیل المعلومات التي تفي بالغرض المطلوب، حیث أنھا تصمم بما یتالءم وأغراض التحلیل المطلوبة 

وتحقیق أھدافھا، ویتم وضع وحدات للقیاس والتحلیل معبرا عنھا بالرموز المناسبة، ھذا یكون  لإلجابة عن أسئلة الدراسة

  ).152، ص2009مضافا لھ بیانات أولیة عن وثیقة المحتوى (المضمون) (عبدالحمید، 

  مجتمع الدراسة:

  على قناة "الشرقیة نیوز".تكون مجتمع الدراسة من المضمامین اإلخباریة لبرنامج (الحصاد) والذي یبث بشكل یومي 

  عینة الدراسة:

تكونت عینة الدراسة من المضامین اإلخباریة لبرنامج (الحصاد) والذي یبث بشكل یومي على قناة "الشرقیة نیوز" خالل 

  حلقة من برنامج (الحصاد). 31، أي بما یعادل مضامین 25/12/2019لغایة  25/11/2019الفترة الواقعة ما بین 

  وثباتھا:صدق األداة 

من أجل التأكد من الصدق الظاھري لألداة، فقد تم عرضھا على مجموعة من المحكمین ذوي الخبرة واالختصاص، وتم 

  إجراء التعدیالت المناسبة من أجل الوصول للشكل النھائي الستمارة تحلیل المضمون.
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)، 2تحلیل المضمون على مرمزین بعدد ( وتم قیاس ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة ھولستي، حیث تم عرض استمارة

  حاالت منھا، وبذا فإن معامل الثبات بطریقة ھولستي یكون كاآلتي: 10حالة، واتفقا على  12وقد قاما بتحلیل 

  )2+ن1ت/(ن2معامل الثبات = 

  وھذه ھي نسبة االتفاق ما بین الباحثین. %83)=12+12(/10*2معامل الثبات= 

  اسلوب معالجة البیانات:

تصمیم استمارة تحلیل المضمون بما یتالئم وأھداف الدراسة البحثیة، ومن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة فقد تم االعتماد  تم

  الیجاد التكرارات والنسب المئویة. SPSSعلى البرمجیة اإلحصائیة 

  

  

  عرض وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة:

 ة  اھتمام قناة "الشرقیة نیوز" في تغطیتھا اإلخباریة لتظاھرات تشرینأوالً: اإلجابة عن سؤال الدراسة األول: ما درج

  م من خالل برنامج (الحصاد)؟2019للعام 

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول فقد تم ایجاد التكرارات والنسب المئویة لألخبار التي تم التطرق إلیھا حول تظاھرات تشرین، 

  ذلك:واألخبار األخرى، والجدول اآلتي یبین 

  ). نسبة األخبار المتعلقة بالتظاھرات واألخبار األخرى1الجدول(

  
عدد 

 األخبار

من مجموع  %

 األخبار الكلي

متوسط عدد األخبار 

 الیومي

األخبار المتعلقة 

 بالتظاھرات
701 84.6 

23 

 3 15.4 128 األخبار األخرى

  100.0 829 مجموع األخبار

الجدول أعاله یتبین بأن عدد األخبار المتعلقة بالتظاھرات خالل فترة الدراسة المبحوثة ما بین من خالل النتائج الظاھرة في 

)، بینما بلغ عدد األحبار %84.6) خبر بما نسبتھ من األخبار الكلیة (701قد بلغت ( 25/12/2019ولغایة  25/11/2019

  خبار الكلیة.) من األ%15.4) بنسبة (128األخرى الغیر متعلقة بتظاھرات تشرین (

مما سبق نالحظ بأن قناة "الشرقیة نیوز" قد أولت اھتماما بدرجة مرتفعة بالتغطیة اإلخباریة لتظاھرات تشرین، ویرى الباحث 

أن ھذه نتیجة طبیعیة عائدة إلى الوضع الحالي على األراضي العراقیة مما یتطلب أن یكون ھناك تركیز من القنوات الفضائیة 
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یر ومكثف في التغطیات لألحداث من أجل إشباع رغبات المشاھدین وایصال الحقائق كما ھي دون تزویف العراقیة بشكل كب

  أو تحریف.

اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني:  ما ھویة ضیوف قناة "الشرقیة نیوز" في تغطیتھا اإلخباریة لتظاھرات تشرین  ثانیاً:

  ؟م من خالل برنامج (الحصاد)2019للعام 

  ن سؤال الدراسة الثاني فقد تم ایجاد التكرارات والنسب، والجداول اآلتیة تبین ذلك:لإلجابة ع

  ). عدد ضیوف حلقات برنامج الحصاد خالل فترة الدراسة2الجدول(

النوع 
 % من عدد الحلقات التكرار عدد الضیوف في كل حلقة اإلجتماعي

الضیوف 
 (ذكور)

3 4 12.9 
4 17 54.8 
5 5 16.1 
6 5 16.1 

Total 31 100 

الضیوف 
 (إناث)

1 6 19.4 
2 1 3.2 

Total 7 22.6 

الضیوف 
(ذكور 
 وإناث)

4 18 58.1 
5 8 25.8 
6 5 16.1 

Total 31 100 

 الكلي

 94.4 135 العدد الكلي للذكور

 5.6 8 العدد الكلي لإلناث

 100.0 143 العدد الكلي لجمیع الحلقات

حلقات برنامج الحصاد خالل التغطیة من خالل النتائج المبینة في الجدول أعاله نالحظ بأن مجمل عدد الذكور ضیوف 

)، %94.4) ضیف أي ما نسبتھ (135بلغ ( 2019 /25/12لغایة  25/11/2019اإلخباریة لتظاھرات تشرین للفترة ما بین 

تیجة طبیعة حیث أن في الغالب النسبة األكبر من السیاسیین والناشطین )، وھذه ن%5.6) بما نسبتھ (8بینما بلغ عدد اإلناث (

    والنواب ھم من الذكور.

كما تبین النتائج بأن النسبة األكبر من عدد حلقات برنامج (الحصاد) كانت تستضیف أربعة من الضیوف في كل حلقة بما 

    ). %58.1نسبتھ من الحلقات (

  (الحصاد) خالل الفترة المبحوثة ). ھویة ضیوف حلقات برنامج3الجدول(

 % التكرار ھویة الضیف
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 47.9 68 ناشط

 15.5 22 نائب برلماني
 9.9 14 سیاسي

 5.6 8 محلل سیاسي
 4.9 7 مستشار قانوني

 4.2 6 قائد
 2.8 4 صحفي

 2.8 4 بروفیسور
 2.1 3 خبیر استراتیجي

 1.4 2 إعالمي
 0.7 1 مفكر

 0.7 1 خبیر عسكري
 0.7 1 شاعر

 0.7 1 سكرتیر
Total 142 100.0 

لغایة  25/11/2019أظھرت نتائج الدراسة بأن النسبة األكبر من ضیوف حلقات برنامج (الحصاد) خالل الفترة ما بین 

  )،%15.5)، ثم من نواب البرلمان بنسبة (%47.9كانت نت الناشطین بنسبة ( 2019 /25/12

)، وبلغت نسبة المستشارین القانونیین من الضیوف %5.6)، والمحللین السیاسیین بنسبة (%9.9ثم السیاسیین بنسبة ( 

  ).%4.2%)، والقائد بنسبة (4.9(

وربما تعود ھذه النتیجة إلى أن االھتمام كان أكبرا باستضافة الناشطین ألنھم األقرب ألرض الواقع من غیرھم من الشخصیات 

فباستضافتھم تحاول القناة الوصول إلى أدق التفاصیل وأصدقھا وأقربھا للواقع، عدا عن أن الناشطین ھم األقرب األخرى، 

  للشعب من ناحیة الثقة بما یصدر عنھم من أقوال. 

خباریة ثالثاً: اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث:  ما القوالب الصحفیة التي استخدمتھا قناة "الشرقیة نیوز" في تغطیتھا اإل

  م من خالل برنامج (الحصاد)؟2019لتظاھرات تشرین للعام 

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث فقد تم ایجاد التكرارات والنسب المئویة للقوالب الصحفیة التي استخدمتھا قناة "الشرقیة 

  جداول اآلتیة تبین ذلك:م من خالل برنامج (الحصاد)، وال2019نیوز" في تغطیتھا اإلخباریة لتظاھرات تشرین للعام 

  ). القوالب الصحفیة المستخدمة في التغطیة اإلخباریة4الجدول(

 التكرار القوالب الصحفیة  المستخدمة
من  %

مجموع 
 القوالب

من عدد  %
 الحلقات

Sup 28 16.7 90.3 
Garphic 26 15.5 83.9 

PIC 26 15.5 83.9 
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LVO 24 14.3 77.4 
SS 20 11.9 64.5 
VT 12 7.1 38.7 
Map 8 4.8 25.8 

Promo 8 4.8 25.8 
Live 5 3.0 16.1 

Urgent News 5 3.0 16.1 
Barcode 2 1.2 6.5 
Phono 2 1.2 6.5 
Filler 1 0.6 3.2 
SKYP 1 0.6 3.2 
Total 168 100.0   

) قالب من القوالب 14استخدمت (من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن قناة الشرقیة ومن خالل برنامجھا (الحصاد) قد 

  الصحفیة في تغطیتھا اإلخباریة لتظاھرات تشرین،

) بالنسبة لعدد حلقات البرنامج المبحوثة في الدراسة، ثم قالب %90.3) بنسبة (SUPوكانت أكثر تلك القوالب استخداما ( 

)Graphic, PIC) ثم (%83.9) بنسبة ،(LVO) ومن ثم (%77.4) بنسبة ،(SS 64.5() بنسبة%) ،(VT بنسبة (

)38.7) ،(%Map, Promo) (%25.8) بنسبة ،(Live, Urgent News) (%16.1) بنسبة ،(Barcode, Phono (

  ).%3.2) بنسبة (Filler, Skyp)، وأخیرا (%6.5بنسبة (

  ). القوالب الصحفیة المستخدمة في التغطیة اإلخباریة أثناء المقابالت مع الضیوف5الجدول(

الصحفیة القوالب 

 المستخدمة مع الضیف
 التكرار

من  %

مجموع عدد 

 القوالب

من عدد  %

 الحلقات

Filler 28 32.2 90.3 

Live 27 31.0 87.1 

show  14 16.1 45.2 

Phono 11 12.6 35.5 

Live Studio 6 6.9 19.4 

Skyp 1 1.1 3.2 

   100.0 87 عدد القوالب

) قوالب من القوالب 6نالحظ أن قناة الشرقیة ومن خالل برنامجھا (الحصاد) قد استخدمت (من خالل النتائج في الجدول أعاله 

) Fillerالصحفیة في تغطیتھا اإلخباریة لتظاھرات تشرین أثناء المقابالت مع الضیوف، وكانت أكثر تلك القوالب استخداما (

) بنسبة Show)، ثم (ٍ%87.1) بنسبة (Liveثم قالب () بالنسبة لعدد حلقات البرنامج المبحوثة في الدراسة، %90.3بنسبة (
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) بنسبة ضئیلة Skyp)، وأخیرا (%19.4) بنسبة (Live Studio)، ثم (%35.5) بنسبة (Phono%)، ومن ثم (45.2(

  ).%1.1بلغت (

في تغطیتھا رابعاً: اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع: ما المصادر اإلخباریة التي اعتمدت علیھا قناة "الشرقیة نیوز" 

  م من خالل برنامج (الحصاد)؟2019اإلخباریة لتظاھرات تشرین للعام 

 بینت نتائج الدراسة بأن كل حصاد اعتمد على مصدر مختلف، وكانت المصادر على النحو التالي:

 مراسلي الشرقیة والصحفیین والمنتجین -

 شاھد عیان -

 المخبرین الصافرة -

 القصة الرسمیة -

 السیاسیینمستقلة ومعالین  -

 المھنیین -

 البرلمانات -

 المستشارین القانونیین -

 أسالك األخبار -

  مجموعات وسائل التواصل االجتماع -

خامسا: اإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس: ما مكان التغطیة الجغرافي التي اعتمدت علیھ قناة "الشرقیة نیوز" في 

  برنامج (الحصاد)؟م من خالل 2019تغطیتھا اإلخباریة لتظاھرات تشرین للعام 

  ). المكان الجغرافي للتغطیة اإلخباریة6الجدول(

 % التكرار موقع البث

 100 31 داخل العراق

 32.3 10 خارج العراق

Total 31 100 

تبین النتائج في الجدول أعاله بأن مكان التغطیة الجغرافي خالل حلقت البث لبرنامج الحصاد خالل الفترة المبحوثة كانت من 

) من الحلقات كانت من خارج العراق مضافة للتغطات من داخل العراق. 32.3)، وبنسبة (%100داخل العراق بما نسبتھ (

ب أن تكون التغطیات جمیعھا من داخل العراق (من أرض الحدث)، والنسبة التي وھذه نتیجة طبیعیة حیث أن الموضوع یتطل

تم األخذ بھا من خارج العراق كانت للتواصل مع خبراء ومحللین سیاسیین سواء أكانوا عراقیین أو غیر عراقیین للتعرف 

التغطیة اإلخباریة من حیث أن  على آرائھم حول ما یجري على األراضي العراقیة من أحداث، وھذا أمر طبیعي في أسالیب

  یتم تدعیمھا بآراء من الخارج.  
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  التوصیات:

  یوصي الباحث باآلتي:

استخدام التقنیات الحدیثة بشكل أكبر في القنوات الفضائیة من أجل تحقیق إعالم ذو تأثیر على الجمھور ولدیھ مقدرة  -

  على مواكبة كل ما ھو جدید من تطورات.

المصادر االخباریة في نقل األحداث من أجل كسب ثقة الجمھور بشكل أكبر، وللحصول على االعتماد عل جمیع  -

  المعلومات االكثر دقة.

  زیادة عدد المراسلین أثناء األحداث الطارئة على البالد. -

 التوسع في عملیات التغطیة اإلخباریة المباشرة. -

 أن ال یكون ھناك انتقائیة في طرح القضایا. -

 تزاما كبیرا في الحیاد في تقدیم المعلومات.أن یكون ھناك ال -

 

  الخالصة:

في ظل الظروف السیاسیة واالقتصادیة التي تمر بھا الغالبیة األكبر من األوطان العربیة؛ كان لزاما على القنوات الفضائیة 

لقنوات خالل األحداث ھو التلفزیونیة أن تضیف نمطا جدیدا للتعاطي مع األحداث، ومن ھنا كان من أبرز ما قد قامت بھ تلك ا

التغییر على دورتھا البرامجیة بما یتالئم ونقل األحداث أوال بأول، وعرض برامج جدیدة لتغطیتھا وإرضاء رغبات الجمھور 

  المتعطش لمعرفة الحقائق ومتابعتھا أوال بأول.

  المراجع:

 ، القاھرة: عالم الكتب.4)، فن الخبر الصحفي، ط2000أبو زید، فاروق ( -

)، الفضائیات العربیة اإلخباریة ودورھا في ترتیب األجندة السیاسیة، دراسة 2017أحمد، سناء محمد الحسن علي ( -

تطبیقیة علىة قناتي الجزیرة والعربیة تجاه قضیة دارفور في السودان، رسالة دكتوراه، جامعة السودان للعلوم 

  والتكنولوجیا.

، رسالة م2017في  الفضائیة القنوات في اإلرھاب لقضیة خباریةاإل المعالجة)، 2018جادین، نجالء حمدان ( -

 دكتوراة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، السودان.

  )، تغطیة وكالة األنباء الفرنسیة لقضایا العالم الثالث، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد.1997خورشید، كامل ( -

  القاھرة: دار الفجر للنشر والتوزیع.)، فن الخبر الصحفي، 2005ربیع، عبدالجواد ( -

  )، الخبر اإلذاعي، بیروت: دار مكتبة الھالل.2008شبلي، كرم ( -

  ) علم النفس االجتماعي التطبیقي، القاھرة: ایتراك للطباعة والنشر.2006شحاتھ، عبد المنعم ( -

  القاھرة: دار الفكر العربي للنشر.)، صناعة األخبار التلفزیونیة في عصر البث الفضائي، 2007العبد، نھى عاطف ( -
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  )، تحلیل المحتوى في بحوث اإلعالم، بیروت: دار ومكتبة الھالل للطباعة والنشر.2009عبدالحمید، محمد ( -

)، القیم السیاسیة ألخبار األزمة السوریة، دراسة تحلیلیة على قناتي روسیا 2017عبدالماجد، عبدالماجد ھارون ( -

  راة، قسم اإلعالم، جامعة بحري.الیوم والحرة، رسالة دكتو

  )، مدخل إلى التلفزیون، بال طبعة، دمشق.1989عقاد، لیلى ( -

)، دور اإلعالم في االتال السیاسي وآثره على الجمھور، 2009الغزي، ناجي ( -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=159303  

ا في تشكیل الصورة الذھنیة عن المجتمعات، رسالة )، البرامج اإلخباریة ودورھ2016محمد، آمنة ابراھیم ( -

  ماجستیر غیر منشورة، جامعة السودان للعلوم، السودان.

  ، عمان: دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن.1)، تكنولوجیا الفن الصحفي، ط2010مصطفى، فرید ( -

، مجلة آداب المستنصریةزوراء، )، التغطیة اإلخباریة لتشكیل الحكومة العراقیة في جریدة ال2015ھاشم، حیدر ( -

2015)68 ،(1-29.  
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  البحث الثالث عشر 

  

  األفغاني يالقانونالنظام في ضوء الفقھ اٍإلسالمي و  عالقة القاضي بأحد أطراف الخصومة

  (دراسة فقھیة مقارنة)
  ارسالح ظفري إعداد الباحث /

  أفغانستان –في كلیة الشریعة، قسم الفقھ والقانون، جامعة غزني األستاذ المساعد 

Email: arsalahzafari99@gmail.com 

  740554-744-93+رقم الھاتف:  

  

  صلخالم
" یشتمل على ني األفغانيوالنظام القانوالشریعة اٍإلسالمیة  بینعالقة القاضي بأحد أطراف الخصومة  موضوع "

  مسائل و ذكرت في كل مسئلة اختالف الفقھاء وموقف القانون األفغاني حسب التالي:أربعة 
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مسئلة من ال تجوز شھاتھم للقاضي: كالشھادة األب إذا كان قاضیا لألبناء والعكس، و شھادة الزوج إذا كان قاضیا 

أو األخ ألخیھ القاضي، ذكرت في كل حالة اختالف الفقھاء مع بیان للزوجة والعكس، و شھادة األخ إذا كان قاضیا ألخیھ 

  الرأي الراجح في المسئلة، و موقف القانون األفغاني.

قاربھ: ال یجوز عند األحناف والمختار عند المالكیة والشافعیة أ مسئلة قضاء القاضي لمن ال تجوز شھادتھم لھ من

. یجوز وبھذا قال: المالكیة في قول والشافعیة في مقابل الصحیح والحنابلة في الصحیح، والصحیح من المذھب عند الحنابلة

  في روایة، الراجح ھو قول األول؛ ألن القضاء أن یكون حائزا على ثقة الناس. وبھذا جاء القانون األفغاني.

لشافعیة اعند  مسئلة قضاء القاضي لمن كان بینھ وبین القاضي عداوة: ال یجوز عند األحناف والمالكیة والمذھب

  والحنابلة. یجوز عند الشافعیة في وجھ. والمختار ما ذھب إلیھ الجمھور، وبھذا صرح القانون األفغاني.

مسئلة قضاء القاضي فیما لھ فیھ مصلحة: ال یجوز للقاضي ان یقضي لنفسھ وال ما فیھ مصلحة لھ فإن حكم فحكمھ 

 ل، وبھذا جاء القانون األفغاني. باط

  القضاء، القاضي، الشھادة، العدالة، الشریعة اإلسالمیة، القانون األفغاني. :المفتاحیةالكلمات 
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Abstract 
Title: relation of the judge with a part of dispute in Islamic Law and Legal System of 

Afghanistan. Comprised of four cases, maintained the deference between Islamic jurists and 

the position of Afghanistan state laws as follow: The first case: A person who’s testimony 

may not be accepted to a judge in a competent court, for instance: when a father be the judge, 

cannot testimony for his offspring, as well its opposite form, when husband be a judge for a 

case, his testimony may not be accepted for his wife and also its opposite form, and also 

testimony of brother to another brother when one of them is being judge. And also the 
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disagreement of the Islamic jurists has maintained in each condition of all cases along with 

the prior utterance of all scholars and the state law of Afghanistan. 

 Hanafi, Shafee and Maliki School of thoughts are saying that the judgment of judge for 

whom he cannot testify is forbidden. And hanbali school of thought is saying that it has no 

legal problem and judge can order the judgment for all those for whom he can or cannot to 

testify. And the chosen opinion between the jurists of Islamic law is the first opinion, also 

accepted by the state law of Afghanistan. Second case: Judgment of a judge to whom he has 

enmity with him. Hanbali, Maliki, Shafee and Hanbali scholl of thoughts are saying that it is 

not allowed on the behalf of Shariah law, and also this is approved by the state law of 

Afghanistan. Third case: Judgment of a judge in case in which he has his own interest: Judge 

cannot verdict in a case for his own interest, because it is also forbidden by Islamic law and 

the state law of Afghanistan also approved the theory of no judgment of judge in case which 

he has his own interest, and if he judge, the verdict is not legal, and must be invalid. 

Keywords: Court, Judgment, Judge, Testimony, Justice, Islamic law, State Law of 
Afghanistan. 

  المقدمة:

حمد رب العالمین، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد علیھ أفضل الصالة وأتم التسلیم، ال

  !وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین. وبعد

فشرعت  حرصت الشریعة اإلسالمیة في كل نظمھا و تشریعاتھا على إقامة العدل و استقرار األمن في المجتمع،

  األحكام القضائیة لما في القضاء من مصالح العباد و منع التظام و العناد.

والقضاء ركنا أساسیا في كل المجتمعات منذ فجر التاریخ، و سیبقي كذلك إلى أن یرث هللا األرض و من علیھا؛ 

ن القضاء عادال صلح أمر المجتمع ألنھ یمس حیاة الناس، حیث تعرض علیھ مشكالتھم و قضایاھم فیقوم بالنظر فیھا، فإن كا

و عم األمن و الطمانیة، وإن كان ظالما قاسطا فسدت حیاة المجتمع و عمت الفوضي و االضطراب، لذا كانت الحاجة ماسة 

إلى دراسة القضاء و أحكامھ فشرعت في كتابة ھذه البحث عالقة القاضي بأحد أطراف الخصومة في ضوء الفقھ اإلسالمي 

فغاني داعیا المولى سبحانھ أن یمن على بالتوفیق و اإلخالص في النیة والقول و العمل، و أن یفتح لى بخیر و أن و القانون األ

  یختم بخیر وھو خیر الفاتحین، و أن یتقبل مني ھذه العمل، إنھ نعم المولى و نعم النصیر.

  أھمیة الدراسة:

القضاء، وما یتبعھ من حقوق اإلنسان وحفظ لدمھ و أھمیة ھذا الموضوع ناشئة من أھمیة ھذا العلم وھو علم  -1

  مالھ و عرضھ، وقد قیل: العلم یشرف بشرف موضوعھ.



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              291  

ISSN: 2706-6495 

  
  تطبیق مبدأ حیدة القاضي بین المتخاصمین؛ ألنھا من مظاھر تسویة بین طرفي الخصومة. -2

 حفظ مصداقیة وعدالة القضاء بین الناس. -3

  مشكلة الدراسة:

  أطراف الخصومة في الفقھ اإلسالمي والنظام القانوني األفغاني؟و أثر عالقة القاضي بأحد ھ ما

  ما ھو مفھوم عالقة القاضي بأحد أطراف الخصومة؟ -1

 ما ھو أقوال الفقھاء في كل حالة من حاالت عالقة القاضي بأحد أطراف الخصومة؟ -2

 ما ھو رأي الراجح في كل حالة من حاالت عالقة القاضي بأحد أطراف الخصومة؟ -3

 ط االفتراق واالشتراك بین الفقھ والنظام القانوني األفغاني؟ما ھو نقا -4

  ھدف الدراسة:ا

تھدف ھذه الدراسة إلى مناقشة موضوع عالقة القاضي بأحد أطراف الخصومة في الشریعة اإلسالمیة والقانون 

ن موقف القانون األفغاني من األفغاني وبیان حاالتھ، و كذلك بیان أراء الفقھاء حول ھذا الموضوع مع رأي الراجح، و كذا بیا

 كافة أحوال ھذا الموضوع.

  منھج الدراسة: 

تبعت في ھذا البحث المنھج االستقرائي والتحلیلي للمقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانون األفغاني.ا

  

  المبحث األول: من التجوز شھادتھم للقاضي

  تكلموا عن شھادة ذوي القرابة لبعضھم، و سنبین ھذا فیما یلي:اشترط الفقھاء في الشاھد أن ال یكون متھما في شھادتھ لذا 

  المطلب األول: شھادة األب إذا كان قاضیا لألبناء و العكس

  اختلف الفقھاء في حكم شھادة األباء لألبناء و العكس على اتجاھین:

ا قال: األحناف والمالكیة و الشافعي في ال یجوز شھادة الوالد لولده و إن نزل أو الولد لوالده و إن عال وبھذاالتجاه األول: 

  .)xlviii(الجدید والمذھب عند الحنابلة

استدل أصحاب ھذا االتجاه على أنھ ال یجوز شھادة الوالد لولده و إن نزلت او الولد لوالده و إن عال بالكتاب و السنة 

  والمعقول:

  اوال الكتاب: 
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ِ قول هللا تعالى (ذلكم  َّ   .)xlviii()َوأَْقَوُم لِلشََّھادَةِ َوأَْدنَى أَالَّ تَْرتَابُوا إِالَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِدیُرونََھا بَْینَُكمْ أَْقسَطُ ِعْندَ 

دلت ھذه اآلیة على أنھ ال یجوز شھادة الوالد لولده أو الولد لوالده؛ ألن الریبة متوجھة إلى شھادة بعضھم  وجھ الداللة:

 .)xlviii(ھ من المیل والمحبةبعضا، لما جعلوا علی

  ثانیا السنة: 

َال تَُجوُز َشَھادَةُ َخائٍِن َوَال َخائِنٍَة َوَال «ماروي عن عائشة رضي هللا عنھا عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال:  -1

  »ِذي غَْمٍر َعلَى أَِخیِھ َوَال ظَنِیٍن فِي َوَالٍءَوَال قََرابَةٍ 

أنھ ال یجوز شھادة الوالد لولده أو الولد لوالده للتھمة فاألب متھم لولده والولد متھم  دل ھذا الحدیث على وجھ الداللة:

  لوالده

ونوقش ھذا: بأن الحدیث ضعیف؛ ألنھ في سنده یزید وال یعلم من ھو یزید، فإن كان یزید بن سنان فھو معروف 

  بالكذب

ِ، أَنَّ َرُجًال قَ  -2 َّ ِ إِنَّ ِلي َماًال َوَولَدًا، َوإِنَّ أَبِي یُِریدُ أَْن یَْجتَاَح َمالِي، فَقَاَل: ما روي عَْن َجابِِر ْبِن عَْبِد  َّ اَل: یَا َرُسوَل 

  »كَْسبُِكمْ  أَْطیَبِ  أَْوالَدَُكْم ِمنْ  أَْنَت َوَمالَُك ِألَبِیك إِنَّ «

  ).xlviiiمال أبیھ كالشھادة بمال نفسھ(دل ھذا الحدیث على أنھ ال یجوز شھادة الولد لوالده؛ ألن الشھادة ب وجھ الداللة:

ُجلُ  أَكَل َما أَْطیَب إِنَّ « َّ صلى هللا علیھ وسلم َرسُولُ  قالت قال::عَائَِشةَ  عَنْ  روي ما -3 ُ  َوإِنّ  ِمْن كَْسبِھِ  الرَّ  ِمنْ  َولَدَه

  »َكْسبِھِ 

اإلضافة یدل على أن مال الولد  وجھ الداللة: دل ھذا الحدیث على أنھ ال یجوز شھادة الولد لوالده؛ ألن مطلق ھذه

  .)xlviii(لوالده و أن ولده منكسبھ وھو ال یجوز أن یشھد لكسبھ

  ثالثا: المعقول من وجھین:

  .)xlviii(األول: أن بین الوالد وولده بعضیة فكأنھ یشھد لنفسھ

فسھ من وجھ، أو تتمكن فیھ الثاني: أن المنافع بین األوالد و اآلباء متصلة و لھذا ال یجوز أداء الزكاة إلیھم فتكون شھادة لن

  .)xlviii(التھمة

 االتجاه الثاني: 

یجوز شھادة الوالد لولده مطلقا وكذا الولد لوالده وبھذا قال: شریح، والشافعي في القدیم و أحمد في روایة واشترط 

  .)xlviii(أن تكون الشھادة فیما ال تھمة فیھ كالنكاح و الطالق والقصاص

  یجوز شھادة الوالد لولده مطلقا و كذا الولد لوالده بالكتاب و األثر و المعقول.استدل أصحاب ھذا االتجاه على أنھ 
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ِ َولَْو عَلَى أَ  َّ ِ اِمیَن بِاْلِقْسِط ُشَھدَاَء    .)xlviii(ْنفُِسكُْم أَِو اْلَواِلدَْیِن )اوال الكتاب: قول هللا تعالى: (یَاأَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

ذه اآلیة على أن شھادة الولد على الوالدین األب و االم ماضیة؛ ألنھ ال یؤمر بالقسط في ھذ وجھ الداللة: دلت ھ

  .)xlviiiالشھادة إال وھي مقبولة(

  ونوقش ھذا من وجھین:

أحدھما: أن اآلیة تدل على الشھادة علیھم ال لھم و ال یمنع ذلك من برھما، بل من برھما أن یشھد علیھما و یخلصھما 

  من الباطل.

ِ َولَْو َعلَى أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَواِلدَْیِن) دل على خروجھا مالثان َّ ِ خرج ي: أن المولي سبحانھ لما قرنھا لنفسھ في قول: (شَُھدَاَء 

  .)xlviii(الزجر أن یخبر على نفسھ، أو ولده بغیر الحق

  ثانیا األثر: 

مَ  -طَالٍِب  أَبِي ْبنَ  عَِليَّ  أن روي ما ُ  َكرَّ  فََشِھدَ  ، فَأَْنَكَرَھا یَِدهِ  فِي ادََّعاهُ  ِدْرعٍ  فِي شَرْیحٍ   إِلَى یَُھوِدیا َحاَكمَ   -َوْجَھھُ  َّ

َ  أَقبلُ  َكْیفَ  اْلُمْؤِمنِن، أَِمیرَ  َوقاَل: یَا ، َشَھادَتَھُ  السَّالمُ فَردَّ  َعلَْیھِ  ، اْلَحسَنُ  اْبنُھُ  لَھُ   فِي السَّالُم: عَلَْیھِ  ، فَقَاَل َعلِيٌّ  ؟ لَكَ  اْبنِكَ  شََھادَة

ِ  فِي أَوْ  ؟ َھذَا َوَجدْتَ  ِكتَابٍ  أَّيِ  فَا لََھا یُقَالُ  َونَفَاهُ إِلَى قَْریَةٍ  َوَعَزلَھُ  ؟ سُنَّةٍ  أَّي  إِلَم أَعَادَهُ  ثُمَّ  ، یَْوًما َوِعْشِرینَ  )xlviii(نَیِّفًا ، بِالصَّ

  .)xlviii(اْلقََضاِء)

شریح؛ ألن شریحا َوِھَم في الدعوى فعلّي علیھ السالم ادعى على  -كرم هللا وجھھ -ونوقش ھذا: بأن إنكار علي

الدرع للمسلمین في بیت المال، و لذلك استشھد بابنھ الحسن، ولم یدعھا لنفسھ، و إنما كان في الدعوى نائبا عن كافة المسلمین 

نھ لم یتثبت في الفحص عن حقیقة وعزلھ؛ أل -علیھ السالم -كالوكیل، فََوِھَم شریح، وظن أن الدعوى لنفسھ، ولذلك أنكر علي

  .)xlviii(الحال، فیعلم بھا جواز الشھادة، فصارت دلیال على المنع من شھادة الولد لوالده

  .)xlviii(ثالثا المعقول: قالوا: بأن كل من الوالد والولد عدل تقبل شھادتھ في غیر ھذا الموضع، فتقبل شھادتھ فیھ كاألجنبي

اقشات السابقة أمیل لي ما ذھب إلیھ أصحاب االتجاه األول القائل: بأنھ ال یجوز شھادة بعد ذكر األدلة و المن الرأي المختار:

الوالد لولده و إن نزل أو الولد لوالده و إن عال لقوة ما استدلوا بھ؛ و ألن المنافع بینھما متصلة و لھذا ال یجوز دفع الزكاة 

  .)xlviii(إلیھم

  األب لألبناء و العكس المطلب الثاني: موقف القانون األفغاني من شھادة

وھذا یتفق مع قول الراجح الذي  ذھب إلیھ  )xlviii(ال یجوز في النظام القانوني األفغاني شھادة األب البنھ والعكس

من فقھاء الشریعة اإلسالمیة األحناف والمالكیة والشافعي في الجدید والمذھب عند الحنابلة، و مخالف لما ذھب إلیھ شریح، 

  و أحمد في روایة.والشافعي في القدیم 

  المطلب الثالث: شھادة الزوج إذا كان قاضیا للزوجة و العكس
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  اختلف الفقھاء في شھادة أحد الزوجین لألخر على ثالثة أراء:

  ).xlviiiالرأي األول: ال یجوز شھادة الزوج لزوجتھ وال الزوجة لزوجھا وبھذا قال: األحناف والمالكیة والمذھب عند الحنابلة(

  ا الرأي على أنھ ال یجوز شھادة الزوج لزوجتھ و ال الزوجة لزوجھا بالكتاب والسنة واألثر والمعقول:استدل أصحاب ھذ

فِي ذَِلَك َآلیَاٍت ةً إِنَّ َوِمْن آیَاتِھِ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعََل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحمَ اوال الكتاب: قول هللا تعالى(

  .)xlviii()لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

وجھ الداللة: اآلیة تدل على أنھ ال یجوز شھادة الزوج لزوجتھ وال الزوجة لزوجھا؛ ألن ما بینھما من وصلة الزوجیة 

  .)xlviii(تھمة في شھادة كل واحد منھما بصاحبھ ویمیل إلیھ ویؤثره على غیره كما أشارت اآلیة الكریمة

  ونوقش ھذا:

بأن المودة التي بین الزوجین ال توجب رد الشھادة كاألخوین وعلى أنھ قد یحدث بینھما تباغض وعداوة تزید على 

  األجانب فلو جاز أن یكون ھذا المعنى علة في المنع، لفرق بین المتحابین و المتباغضین، وال فرق بینھما، فبطل التعلیل.

  ثانیا السنة:

  .)xlviii(ھ وسلم قال: ال شھادة لجار المغنم وال شھادة للمتھمما روي أن النبي صلى هللا علی

وجھ الداللة: دل ھذا الحدیث على أنھ ال یجوز شھادة الزوج لزوجتھ و ال الزوجة لزوجھا؛ ألن أحد الزوجین بشھادتھ 

  ).xlviiiللزوج اآلخر یجر المغنم إلى نفسھ؛ ألنھ ینتفع بمال صاحبھ عادة فكان شاھدا لنفسھ(

  ثالثا األثر:

نٍ  ْبنَ  َمْعِقلَ  أَنَّ  روي ما   .)xlviii(عَلَْیِھ) قْطعَ  الَ  بَْعًضا بَْعُضھُ  َسَرقَ  ِعْبِدى، قاَل: َمالُكَ  قبَاءَ  َسَرقَ  فَقَاَل: َعْبِدى َمْسعُودٍ  اْبنَ  سَأَلَ  ُمقَّرِ

یعد منفعة  وجھ الداللة: دل ھذا األثر على أنھ ال یجوز شھادة الزوج لزجتھ وال الزوجة لزوجھا؛ ألن كل واحد منھما

  .)xlviii(صاحبھ منفعتھ ویعد غنیا بمال الزوجة

  رابعا:المعقول من وجوه:

األول: أن كل واحد من الزوجین یرث اآلخر من غیر حجب ویتبسط في مالھ عادة فلم تقبل شھادتھ لھ كاالبن مع 

  أبیھ.

لزوجھا فكان كل واحد منھما  الثاني: أن یسار الرجل یزید نفقة امرأتھ ویسار المرأة یزید في قیمة بضعھا المملوك

. فاضاف البیوت إلیھن )xlviii(وقال ( ال تدخلوا بیوت النبي ......) )xlviii(یضاف إلى اآلخر قال هللا تعالى ( قرن في بیوتكن)

  .)xlviii(تارة وإلى النبي صلى هللا علیھ وسلم تارة أخرى
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  .)xlviii(األظھرالرأي الثاني: یجوز شھادة كل من الزوجین لآلخر وبھذا قال: الشافعیة في 

  استدل أصحاب ھذا الرأي على أنھ یجوز شھادة كل من الزوجین لآلخر بالكتاب و السنة و المعقول:

  أوال الكتاب:

ْن تَْرَضْوَن ِمنَ قول هللا تعالى:  شَُّھدَاِء أَْن ال (َواْستَْشِھدُوا شَِھیدَْیِن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم یَكُونَا َرُجلَْیِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

َر إِْحدَاُھَما اْألُْخَرى) ِ ذَِلُكْم یُوعَظُ و قولھ تعالى: ( .)xlviii(تَِضلَّ إِْحدَاُھَما فَتُذَّكِ َّ ِ  َ َوأَْشِھدُوا ذََوْي َعدٍْل ِمْنكُْم َوأَقِیُموا الشََّھادَة

  .)xlviii()بِھِ 

الزجین لآلخر من غیر فصل بین عدل وعدل وجھ الداللة: دلت ھاتان اآلیاتان بعمومھما على جواز شھادة كل من 

  و مرضى ومرضى.

  لما ذكرناه سابقا. )xlviii(بأن كل من الزوجین مائل ومتھم، ال عدل ومرضى فال یتناولھ عموم اآلیاتان ونوقش ھذا:

  

  ثانیا األثر:

ً  یَسُوقُ  َكانَ  یَُھوِدیا أَنَّ  ، غَْفلَةَ  ْبنِ  ُسِویدِ  عَنْ  روي ماروي ما  َعَلْیَھا فََوقعَ  ، بَِھا فََرَممxlviii فَنََخسََھا ِحَمارٍ َعلَم  اْمَرأَة

xlviii ََرِضيَ  اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ِعْندَ ُعَمرَ  َوأَُخوَھا َزْوُجَھا َعلَْیھِ  فََشِھد  ُ   . َوصلَبَھُ  َوقتَلَھُ  شََھادَتَُھَما َوقَبِلَ  عَْنھُ  َّ

  .)xlviii(مخالف لھولیس لعمر مخالف في الصحابة مع انتشار القصة، فثبت أنھ إجماع ال 

  ثالثا: المعقول من وجھین:

األول: أن الحاصل بین الزوجین عقد یطرأ ویزول فال یمنع قبول شھادة أحدھما لآلخر كما لو شھد أحد المتآجرین 

  .)xlviii(لآلخر أو علیھ

  .)xlviii(العم الثاني: أن النكاح سبب ال یتعق بھ أحدھما على اآلخر بالملك فلم یمنع من شھادة أحدھما لآلخر كقرابة ابن

ویمكن أن یناقش ھذا: بأن اجتماع الزوجین في المقام والظعن، وامتزاجھما في الضیق والسعة، و اختصاصھما 

  .)xlviii(بالمیل والمحبة، قد جمع من أسباب االرتیاب المانعة من قبول الشھادة، فوجب أن ترد بھ الشھادة

وجة لزوجھا، وبھذا قال: سفیان الثوري، وإبراھیم الرأي الثالث: تقبل شھادة الزوج لزوجتھ وال تقبل شھادة الز

  .)xlviii(النخعي وعبد الرحمن بن أبي لیلي والشافعیة في قول والحنابلة في روایة

  استدل أصحاب ھذا الرأي على أنھ یجوز شھادة الزوج لزوجھ و ال یجوز شھادة الزوجة لزوجھا.

  بالمعقول من وجھین:
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ألنھ إذا أیسر وجب لھا علیھ نفقة الموسرین، و تقبل شھادة الزوج لزوجتھ؛  األول: ال تقبل شھادة الزوجة لزوجھا ؛

  .)xlviii(ألنھ ال یجربھا نفعا

الثاني: أن الزوجة في حكم المملوك لھ المقھور تحت یده فتتمكن تھمة الكذب في شھادتھا لھ و ینعدم ذلك في شھادتھ 

  .)xlviii(لھا

  ونوقش ھذا بما یلي:

جتھ في وجوب نفقة ابنھ علیھا إذا أعسربھا، والزوجة تنتفع بیسار زوجھا فیما یجب اوال: أن الزوج ینتفع بیسار زو

  .)xlviii(لھا من نفقة الموسرین فال یجوز شھادة أحدھما لآلخر

ثانیا: دلیل التھمة یعم الجانبین الزوج والزوجة، وربما یكون في جانب الزوج أظھر؛ ألنھا لما كانت في یده فھو 

ھود بھ، و بكثرة مالھا تزداد قیمة ملكھ فإن قیمة المملوك بالنكاح تختلف بقلة مالھا وكثرة مالھا، بیان یثبت الید لنفسھ في المش

  .)xlviii(ذلك في مھر المثل فمن ھذا الوجھ یكون الزوج شاھذا لنفسھ

  

  الرأي المختار

بأنھ ال یجوز شھادة كل بعد ذكر األدلة وما أمكن مناقشة منھا أمیل إلى ما ذھب إلیھ أصحاب الرأي األول القائل: 

من الزوجین لآلخر لقوة ما استدلوا بھ؛ لتواصل منافع األمالك بینھما وھي محل الشھادة؛ وألن الزجیة توجب الحنان 

  .)xlviii(والمواصلة واأللفة والمحبة، فالتھمة قویة ظاھرة

  المطلب الرابع: موقف القانون األفغاني من شھادة الزوج للزوجة والعكس:

وھذا یتفق مع قول الراجح الذي  ذھب إلیھ  )xlviii(النظام القانوني األفغاني شھادة الزج لزوجتھ والعكسال یجوز في 

من فقھاء الشریعة اإلسالمیة األحناف والمالكیة والمذھب عند الحنابلة؛ لتواصل منافع األمالك بینھما وھي محل الشھادة؛ 

  ویة ظاھرة. و مخالف لما ذھب إلیھ الشافعیة في األظھر.وألن الزوجیة توجب الحنان المواصلة والمحبة، فالتھمة ق

  المطلب الخامس: شھادة األخ إذا كان قاضیا ألخیھ أو األخ ألخیھ القاضي

  اختلف الفقھاء في حكم شھادة األخ ألخیھ على قولین:

  ).xlviiiبلة(القول األول: یجوز شھادة األخ ألخیھ، وبھذا قال: األحناف والمالكیة في قول والشافعیة والحنا

  استدل أصحاب ھذا القول على جواز شھادة األخ ألخیھ بالكتاب والمعقول.
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ْن تَْرَضْوَن ِمنَ أوال الكتاب: قول هللا تعالى:  الشَُّھدَاِء  (َواْستَْشِھدُوا شَِھیدَْیِن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم یَكُونَا َرُجلَْیِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

َر إِْحدَاُھَما اْألُْخَرى)أَْن تَِضلَّ إِ  تُذَّكِ ِ ذَِلُكْم یُوَعظُ و قولھ تعالى: ( .)xlviii(ْحدَاُھَما فَ َّ ِ  َ َوأَْشِھدُوا ذََوْي َعدٍْل ِمْنكُْم َوأَقِیُموا الشََّھادَة

  .)xlviii()بِھِ 

ومرضى وجھ الداللة: دلت ھاتان اآلیاتان بعمومھما على جواز شھادة األخ ألخیھ من غیر فصل بین عدل وعدل 

  ومرضى.

  ).xlviiiثانیا المعقول: قالوا: بأن األخ عدل غیر متھم، فتقبل شھادتھ ألخیھ كاألجنبي(

القول الثاني: ال یجوز شھادة األخ ألخیھ وبھذا قال: األوزاعي والمالكیة في قول إذا كان غناه لھ غنى إن أفاد شیئا 

  .)xlviii(أصابھ منھ شيء

ھادة األخ ألخیھ بالقیاس، قالوا: ال یجوز شھادة األخ ألخیھ قیاسا على استدل أصحاب ھذا القول على أنھ ال یجوز ش

  عدم جواز شھادة الوالد لولده أو الولد لوالده.

  ).xlviiiونوقش ھذا: بأن القیاس مع الفارق فال یصح وبیان الفرق أن الوالد والولد بینھما بعضیھ وقرابة بخالف األخ(

  

  

  الرأي الختار:

مناقشة منھا أمیل إلى ما ذھب إلیھ أصحاب القول األول القائل: بأنھ یجوز شھادة األخ  بعد ذكر األدلة و ما أمكن

  .)xlviii(ألخیھ لعدام التھمة؛ ألن مال كل واحد منھم مستقل عن اآلخر عرفا وعادة، فكانوا كاألجانب

  المطلب السادس: موقف القانون األفغاني من شھادة األخ ألخیھ

نظام القانوني األفغاني، صرح قانون أصول المحاكمات المدنیة: الیجوز شھادة ال یجوز شھادة األخ ألخیھ في ال

واألخ ھو في درجة الثانیة من  )xlviii(األصل للفرع والعكس، والزوج لزجتھ والعكس، و شھادة األقارب إلى درجة الثانیة

إن أفاد شیئا أصابھ منھ شيء؛ وھذا األقارب وھذا یتفق مع ما ذھب إلیھ األوزاعي والمالكیة في قول؛ إذا كان غناه لھ غنى 

  مخالف لما ذھب إلیھ األحناف والمالكیة والحنابلة.

  المبحث الثاني: قضاء القاضي لمن ال تجوز شھادتھم لھ من اقاربھ

  المطلب األول: قضاء القاضي من ال تجوز شھادتھم لھ من أقاربھ في الفقھ اٍإلسالمي

   تجوز شھادتھم كوالده وولده وزوجتھ على رأیین:اختلف الفقھاء في حكم قضاء القاضي لمن ال
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الرأي األول: ال یجوز قضاء القاضي لمن ال تجوز شھادتھم لھ وال ینفذ حكمھ لمكان التھمة، بخالف ما إذا كان حكم 

ن المذھب علیھم، فینفذ جكمھ النتفاء التھمة، وبھذا قال: األحناف والمختار عند المالكیة والشافعیة في الصحیح، والصحیح م

  .)xlviii(عند الحنابلة

  استدل أصحاب ھذا الرأي على أنھ ال یجوز قضاء القاضي لمن ال تجوز شھادتھم لھ بالمعقول من وجھین:

الوجھ األول: أن قضاء القاضي لمن ال تجوز شھادتھم لھ من أقاربھ ال یجوز؛ ألنھم أبعاضھ فیشبھ قضاؤه لھم قضاءه 

  .)xlviii(لنفسھ

على الشھادة؛ ألن الحكم یتضمن الشھادة، فإن القاضي یقول" أشھد أن الحكم في المسألة كذا" الوجھ الثاني: القیاس 

فلما كان الحكم متضمنا الشھادة لم ینفذ حكمھ فیمن تقبل شھادتھ لھ، بجامع التھمھ، فالشاھد ال یحكم لوالده أو ابنھ أو زوجتھ 

  .)xlviii(فإن التھمة موجودة بشكل كبیرلوجود التھمة في المحاباه، وكذلك األمر في القضاء لھم، 

ونوقش ھذا: بأن القیاس على الشھادة غیر صحیح؛ ألن طریق الحكم ظاھر وطریق الشھادة باطن فتوجھت إلیھ 

  .)xlviii(التھمة في الشھادة، ولم تتوجھ إلیھ في الحكم

  .)xlviii(لھم ویمكن أن یجاب على ھذا: بأن عامة الناس ال یعرفون طرق الحكم ووسائلھ فھو باطن بالنسبة

) والشافعیة في xlviiiالرأي الثاني: یجوز قضاء القاضي لمن ال تجوز شھادتھم لھ وبھذا قال: المالكیة في قول(

  .)xlviii(مقابل الصحیح والحنابلة في روایة

  استدل أصحاب ھذا الرأي على أنھ یجوز قضاء القاضي لمن ال تجوز شھادتھم لھ بالسنة والمعقول:

  أوال السنة: 

ھُ، َحدَّثَھُ َوُھَو ِمْن أَْصَحابِ النَّبِّيِ َصلَّى هللاُ عَلَْیِھ َوسَلََّم " أَنَّ الما روي َعْن عُ  نَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َماَرةَ بِْن ُخَزْیَمةَ، أَنَّ َعمَّ

لَْیِھ َعلَْیِھ َوسَلََّم اْبتَاعَ فََرسًا ِمْن أَْعَرابِّيٍ، فَاْستَتْبَعَھُ النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّ  ِ َصلَّى هللاُ عَ َّ َم ِلیَْقِضیَھُ ثََمَن فََرِسِھ، فَأَْسَرعَ َرُسوُل 

، فَیَُساِوُمونَھُ بِاْلفََرِس  ، فََطِفَق ِرَجاٌل یَْعتَِرُضوَن اْألَْعَرابِيَّ لَْیِھ  َوَال یَْشعُُروَن أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َوَسلََّم اْلَمْشَي َوأَْبطَأَ اْألَْعَرابِيُّ عَ

ِ َصلَّى هللاُ عَلَْیِھ َوسَلََّم، فَقَاَل: إِْن ُكْنَت ُمْبتَاعً  َّ ا َھذَا اْلفََرِس َوإِالَّ بِْعتُھُ؟ فَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َوَسلََّم اْبتَاعَھُ، فَنَادَى اْألَْعَرابِيُّ َرسُوَل 

ِ َما بِْعتُكَھُ، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ » أَْو لَْیَس قَِد اْبتَْعتُھُ ِمْنَك؟«ّيِ، فَقَاَل: َعلَْیِھ َوَسلََّم ِحیَن سَِمَع نِدَاَء اْألَْعَرابِ  َّ : َال، َو فَقَاَل اْألَْعَرابِيُّ

، یَقُوُل َھلُمَّ َشِھیدًا، فَقَاَل خُ » بَلَى، قَِد اْبتَْعتُھُ ِمْنكَ «َعلَْیِھ َوسَلَّمَ:  َزْیَمةُ ْبُن ثَابٍِت: أَنَا أَْشَھدُ أَنََّك قَدْ بَایَْعتَھُ، فَأَْقبََل النَّبِيُّ فََطفَِق اْألَْعَرابِيُّ

لَْیِھ َوسَ »بَِم تَْشَھدُ؟«َصلَّى هللاُ عَلَْیِھ َوَسلََّم عَلَى ُخَزْیَمةَ فَقَاَل:  ِ َصلَّى هللاُ عَ َّ ِ فََجعََل َرُسوُل  َّ لََّم شََھادَةَ ، فَقَاَل: بِتَْصِدیقَِك یَا َرسُوَل 

  .)xlviii(ُخَزْیَمةَ بَِشَھادَةِ َرُجلَْیِن"

وجھ الداللة: أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قد حكم لنفسھ على األعرابي بشھادة خزیمة رضي هللا عنھ مما یدل على 

  .)xlviii(ھجواز أن یحكم القاضي لغیره من أقاربھ من باب أولى؛ ألن التھمة في حق نفسھ أكبر من حق غیره من أقارب

  ونوقش ھذا من وجھین:
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األول: أن ھذا الخصوصة جعل النبي صلى هللا علیھ وسلم شھادة خزیمة بشھادتین وھذا خاص بخزیمة فلھ أن یخص 

  .)xlviii(من شاء بما شاء

الوجھ الثاني: أن ھذا الحدیث خارج عن محل النزاع فالمتامل لروایات الحدیث ال یجد خصومة قضائیة، كما لیس 

على أن النبي صلى هللا علیھ وسلم حكم لنفسھ بصفتھ قاضیا وغایة ما في الحدیث أن األعرابي طلب شاھدا یشھد فیھا ما یدل 

للنبي صلى هللا علیھ وسلم على صحى ما یقول، ومن ثم أعطاه الفرس بناء على تلك الشھادة دون صدور حكم من النبي صلى 

  .)xlviii(هللا علیھ وسلم

  ثانیا المعقول: 

ضاء القاضي لمن ال تجوز شھادتھم لھ؛ ألن حكمھ ینفذ لھم بالبینة، فالقاضي أسیر البینة فال تظھر منھ قالوا: یجوز ق

  .)xlviii(تھمة

  .)xlviii(ویمكن أن یناقش ھذا: بأن ما ذكروه مسلم، ولكن األولى أن یحكم لھؤالء اإلمام أو قاض آخر مستقل إذ ال تھمة

  الرأي المختار:

منھا أمیل إلى ما ذھب إلیھ أصحاب الرأي األول القائل: بأنھ ال یجوز قضاء بعد ذكر األدلة وما أمكن مناقشتھ 

القاضي لمن ال تجوز شھادتھم لھ لوجود التھمة بالمحاباة، وھذا ال یعني أن كل القضاة متھمون في دینھم وقضائھم، وإال كانوا 

  ال یصلحون للقضاء ابتداء،

ل أي إنسان، فقد یشك الناس في مصداقیة ھذا القاضي رغم عدلھ، ویتھم ولكن مقتضي ھذا القول إزالة أیة تھمة تخطر ببا 

بالمحاباة والجور، واألصل في القضاء أن یكون حائزا على ثقة الناس ومصداقیتھم، لذا فإن العدالة القضائیة تقتضي عدم 

  .)xlviii(جواز قضاء القاضي لمن ال تقبل شھادتھم لھ

  ن قضاء القاضي لمن ال تجوز شھادتھم لھ من أقاربھالمطلب الثاني: موقف القانون األفغاني م

وھذا یتفق مع ما رجحناه وھو ما ذھب إلیھ األحناف  )xlviii(ال یجوز طبقا للقانون األفغاني أن یقضي القاضي ألقارب

  والمختار عند المالكیة والشافعیة في الصحیح، والصحیح من المذھب عند الحنابلة لوجد التھمة بالمحاباة.

  الث: قضاء القاضي لمن كان بینھ وبین القاضي عداوةالمبحث الث

  المطلب األول: قضاء القاضي لمن كان بینھ وبین القاضي عداوة في الفقھ اإلسالمي:

  اختلف الفقھاء في حكم قضاء القاضي لمن كان بینھ وبین القاضي عداوة على قولین: 

عداوة دنیویة وبھذا قال: األحناف والمالكیة والمذھب القول األول: ال یجوز للقاضي أن یحكم على كانت بینھ وبینھ 

  .)xlviii(عند الشافعیة والحنابلة
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استدل أصحاب ھذا القول على أنھ ال یجوز للقاضي أن یحكم على من كانت بینھ وبینھ عداوة بالقیاس على الشھادة 

  .)xlviii(فكما ال یجوز الشھادة على من كانت بینھما عداوة دنیویةبجامع التھمة في كل

  . )xlviii(القول الثاني: یجوز للقاضي أن یحكم على من كانت بینھ وبینھ عداوة دنیویة وبھذا قال: الشافعیة في وجھ

  استدل أصحاب ھذا القول على أنھ یجوز للقاضي أن یحكم على من كانت بینھ وبینھ عداوة دنیویة بالكتاب والمعقول:

ِ شَُھدَاَء بِاْلقِْسِط َوَال یَْجِرَمنَُّكْم شَنَآُن قَْوٍم عَلَى أَالَّ تَْعِدلُوایَاأَیَُّھا الَِّذیَن آمَ أوال الكتاب: قولھ تعالى: ( َّ ِ اِمیَن    .)xlviii()نُوا ُكونُوا قَوَّ

وجھ الداللة: حیث أمرنا هللا عزوجل بالعدل على أعدائنا فصح أن من حكم بالعدل على عدوه أو صدیقھ أو لھما أو 

  .)xlviii(و لھما فشھادتھ مقبولة وحكمھ نافذشھد وھو عدل على عدوه أو صدیقھ أ

  ثانیا المعقول من وجھین:

أحدھما: أن أسباب العداوة طارئة تزول بعد وجودھا وتحدث بعد عدمھا، فخفف األمر فیھا وجاز القضاء على العدو 

  و أسباب األنساب الزمة ال تحول وال تزول فغلظت ھذه وخففت تلك.

تعینة، والعدالة منتشرة مشتبھة فإذا قلنا بترك الحكم معھا أدي ذلك إلى امتناع الوجھ الثاني: أن األنساب محصورة م

  .)xlviii(كل مطلوب بما یدعیھ من العداوة

  

  ویمكن أن یناقش ھذا:

بأن القاضي متھم في حكمھ على عدوه، ذلك أن العداوة التي بینھ وبین الخصم قد تكون سببا في جعل القاضي یحید 

كمھ منافیا للعدالة، فمنع القاضي من الحكم على عدوه أقرب إلى روح التشریع في مسائل العدالة عن الحق، وبالتالي یصدر ح

  .)xlviii(القضائیة

  الرأي المختار:

بعد ذكر األدلة وما أمكن مناقشتھ منا أمیل إلى ما ذھب إلیھ أصحاب القول األول القائل: بأنھ ال یجوز للقاضي أن 

دنیویة دفعا للتھمة؛ ألن الناس سیشككون في مصداقیة وعدالة القضاء ابتداء قبل صدور یحكم على من كانت بینھ وبینھ عداوة 

  الحكم سواء لعدوه أو علیھ، فلن یظن العدو أن القاضي سینصفھ وسیدخل في قلبھ الریبة والشك.

  المطلب الثاني: موقف القانون األفغاني من قضاء القاضي لمن كان بینھ وبینھ عداوة دنیویة

وھذا یتفق مع ما رجحناه وھو  )xlviii(ال یجوز طبقا للقانون األفغاني أن یقضي القاضي لمن كان بینھ وبینھ عداوة 

ما ذھب إلیھ األحناف والمالكیة والمذھب عند الشافعیة والحنابلة دفعا للتھمة؛ فلن یظن العدو أن القاضي سینصفھ وسیدخل 

  في قلبھ الریبة والشك.
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  لقاضي فیما لھ فیھ مصلحةالمبحث الرابع: قضاء ا

  المطلب األول: قضاء القاضي فیما لھ فیھ مصلحة في الفقھ اٍإلسالمي 

  .)xlviii(ال یجوز للقاضي ان یقضي لنفسھ وال ما فیھ مصلحة لھ فإن حكم فحكمھ باطل

ى ومتى عرضت علیھ قضیة تختص بھ أو لمن ال تقبل شھادتھ لھ أحالھا إلى غیره؛ فقد حاكم عمر أبي بن كعب إل

  .)xlviii(زید بن ثابت، وحاكم علّي رجال عراقیا إلى شریح، وحاكم عثمان طلحة بن عبیدهللا إلى جبیر بن مطعم رضي هللا عنھم

  ونص الفقھاء على عدة مسائل ال یجوز للقاضي أن یقضي فیھا لوجود مصلحة لھ فیھا منھا:

كانت الخصومة في مال ھذه  إذا )xlviii(أو شركة عنان )xlviii(ال یجوز لھ أن یقضي لشریكھ شركة مفاوضة – 1

  الشركة.

ال یجوز للقاضي أن یقضي لوكیلھ و ال لوكیل وكیلھ وكذا ال یقضي لوكیل أبیھ وإن عال وال لوكیل ابنھ وإن سفل  -2

  وال یجوز للقاضي أن یقضي لعبده وال لمكاتبھ وال لعبد من ال تقبل شھادتھ لھم وال لمكاتبھم.

  مالھ وأوصى إلى إلى رجل آخر لم یجز قضاؤه للمیت بشيء من األشیاء.لومات رجل وأوصى للقاضي بثلث  -3

إذا كان القاضي أحد ورثة المیت ال یقضي للمیت بشيء وكذلك لوكان الموصى لھ ابن القاضي أو امرأتھ أو  -4

ن القضاء یقع لھ غیرھا ممن ال تقبل شھادتھ لھم أو كان عبد ھؤالء وكذلك لو كان القاضي وكیل الوصي في میراث المیت؛ أل

  من حیث الظاھر.

  إذا كان للقاضي على المیت دین ال یجوز قضاؤه للمیت بشيء. -5

إذا وكل رجال بالخصومة فاستقضى الوكیل فلیس لھ أن یقضي في ذلك؛ ألن القضاء یقع للوكیل من حیث  -6

  .)xlviii(الظاھر

  مصلحة المطلب الثاني: موقف القانون األفغاني من قضاء القاضي فیما لھ فیھ

وھذا یتفق مع الشریعة اإلسالمیة فمتى  )xlviii(ال یجوز طبقا للقانون األفغاني أن یقضي القاضي لما فیھ مصلحة لھ

  .عرضت على القاضي قضیة تختص بھ أو فیھا مصلحة لھ أحالھا إلى غیره حسب القواعد الشرعیة والقانونیة

  لخاتمة:ا

  أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خالل بحثي، حسب التالي: ردوفیما یلي أو

  عرفت القضاء وتكلمت عن أدلة مشروعیتة وحكمة المشروعیة ومكانة القضاء، تكلمت عن شھادة األب  -1
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نزل أو تكلمت عن شھادة األب اذا كان قاضیا لألبناء والعكس واخترت الرأي القائل: بأنھ ال یجوز شھادة الوالد لولده وإن  -2

  الولد لوالده وإن عال لقوة ما استدلوا بھ؛ وألن المنافع بینھمامتصلة ولھذا ال یجو دفع الزكاة.

بینت اختالف الفقھاء في شھادة الزوج إذا كان قاضیا للزجتھ والعكس واخترت الرأي القائل: بأنھ ال یجوز شھادة كل من  -3

األمالك بینھما وھي محل الشھادة؛ وألن الزوجیة توجب الحنا  الموالصلة  الزوجین لآلخر لقوة ما استدلوا بھ؛ لتواصل منافع

  واأللفة والمحبة، فالتھمة قویة ظاھرة.

  ال یجوز طبقا للقانون األفغاني شھادة األب البنھ والعكس، وكذلك ال یجوز شھادة الزوج لزوجتھ والعكس.

ھ أو األخ ألخیھ القاضي واخترت الرأي القائل: بأنھ یجوز شھادة ذكرت اختالف الفقھاء في شھادة األخ إذا كان قاضیا ألخی -4

  .األخ ألخیھ لعدم التھمة؛ ألن مال كل واحد منھم مستقل عن اآلخر

  ال یجوز شھادة األخ ألخیھ في القانون األفغاني. -5

یجوز قضاء القاضي لمن ال تكلمت عن قضاء القاضي لمن ال تجوز شھادتھم لھ من أقاربھ واخترت الرأي القائل: بأنھ ال  -6

  تجوز شھادتھم لھ لوجود التھمة بالمحاباة، وإلزالة أي تھمة تخطر ببال الخصوم.

  ال یجوز في القانون األفغاني أن یقضي القاضي ألقاٍربھ. -7

یجوز بینت اختالف الفقھاء في حكم قضاء القاضي لمن كان بینھ وبین القاضي عداوة واخترت الرأي القائل: بأنھ ال  -8

  للقاضي أن یحكم على من كانت بینھ وبینھ عداوة دفغا للتھمة؛ ألن الناس سیشككون في مصداقیة وعدالة القضاء.

  ال یجوز في القانون األفغاني أن یقضي القاضي لمن كان بینھ وبینھ خصومة دنیویة. -9

  بھذا صرح القانون األفغاني. ل، وال یجوز قضاء القاضي لنفسھ وال ما فیھ مصلحة لھ فإن حكم فحكمھ باط -10

  المصادر والمراجع:

  أوال: القرآن الكریم

  ثانیا: كتب التفسیر: 

  ھــ.1373الجامع ألحكام القرآن لمحمد بن أبي بكر القرطبي، الناشر: دار الشعب القاھرة الطبعة الثانیة  

  ثالثا: كتب الحدیث وشروحھ:

  م.1988الناشر: مكتبة اإلمام الشافعي الریاض، الطبعة الثالثة التیسیر بشرح الحامع الصغیر للمناوي،  -1

ھــ، الناشر: دار الكتب 303السنن الكبرى للنسائي ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي بن بحر النسائي المتوفى  -2
  م.1991العلمیة بیروت، الطبعة األولى 

  م.1994ھــ، الناشر: دار الباز مكة المكرمة 458قي المتوفى السنن الكبرى بأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھ -3

بیروت، الطبعة األولى  –المستدرك على الصحیحین ألبي عبد هللا الحاكم النیسابوري، الناشر: دار الكتب العلمیة  -4
  م.1990

  م.1979بیروت  -العلمیة النھایة في غریب الحدیث واألثر ألبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، الناشر: المكتبة -5

حاشیة السیوطي على سنن النسائي لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي، الناشر: مكتب المطبوعات  -6
  م.1986حلب، الطبعة الثانیة  -اإلسالمیة
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، الناشر: دار سبل السالم شرح بلوع المرام من جمع أدلة األحكام لإلمام محمد بن إسماعیل األمیر الیمني الصنعاني -7

  ھــ.1397بیروت، الطبعة الرابعة  -إحیاء التراث العربي

  م.1966بیروت  –ھــ، الناشر: دار المعرفة 385سنن الدار قطني لإلمام الحافظ علي بن عمر الدار قطني المتوفى  -8

  بیروت. -شر: دارالفكرھــ، النا275سنن ابن ماجة لإلمام الحافظ أبي عبد هللا محمد بن یزید القزویني المتوفى  -9

 –شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني، الناشر: مكتبة الثقافة الىینیة  -10
  م.2003القاھرة، الطبعة األولى 

بیروت،  -مةھــ، الناشر: دار ابن كثیر الیما256صحیح البخاري ألبي عبد هللا محمد بن إسماعیل البخاري المتوفى  -11
  م.1987الطبعة الثالثة 

ھــ، بشرح اإلمام ابن العربي المالكي المتوفى 279صحیح الترمذي ألبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي المتوفى  -12
  بیروت. –ھــ، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 543

  بیروت. –إحیاء التراث العربي عمدة القاري شرح صحیح البخاري لبدر الدین العیني الحنفي، الناشر: دار  -13

  رابعا: كتب الفقھ اٍإلسالمي

  الف: كتب األحناف

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعالمة زین الدین بن نجیم الحنفي، الناشر: دار المعرفة بدون تاریخ. -1

  لناشر: المطبعة الخیریة.ھــ، ا800الجوھرة النیرة شرح مختصر القدوري ألبي بكر بن علي بن محمد العبادي المتوفى  -2

  ھــ، دارالفكر.786العنایة شرح الھدایة لإلمام أكمل الدین محمد بن محمود البابرتي المتوفى  -3

الدر المختار شرح تنویر األبصار في فقھ مذھب اإلمام أبي حنیفة النعمان تألیف عالوالدین الحصكفي، الناشر: دار  -4
  ھــ.1386 لبنان، الطبعة الثانیة -الفكر بیروت

  م.1982بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین الكاساني، الناشر:  دار الكتاب العربي  -5

تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام إلبراھیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري،  -6
  م.1986الناشر: مكتبة الكلیات األزھریة، الطبعة األولى 

محمع األنھر في شرح ملتقى األبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبولي المدعو بشیخي زاده ، الناشر: دار  -7
  م.1998الكتب العلمیة 

  بیروت، الطبعة الثالثة. -ھــ ، الناشر: دار المعرفة490المبسوط لشمس األئمة السرخسي المتوفى  -8

ر شرح تنویر األبصار لإلمام محمد أمین الشھیر بابن عابدین، الناشر: دار الكتب حاشیة رد المحتار على الدر المختا -9
  ھــ.1386بیروت،  –العلمیة 

، الناشر: دار الفكر الطبعة 681شرح فتح القدیر لإلمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الھمام المتوفى  -10
  الثانیة.

  ب: كتب المالكیة
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ھــ ، 897واإلكلیل لمختصر خلیل ألبي محمد عبد هللا بن یوسف أبي القاسم العبدري الشھیر بالمّواق المتوفى التاج  -1

  ھــ.1398الناشر: دار الفكر ، الطبعة الثانیة 

  م.1994بیروت  –الذخیرة لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي ، الناشر: دار الغرب  -2

  بیروت. -مالك بن عامر األصبحي المدني، الناشر: دار الكتب العلمیة المدونة الكبرى مالك بن أنس بن -3

  ھــ.595بدایة المجتھد ونھایة المقاصد ألبي الولید محمد ابن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید المتوفى:  -4

الكبیر لإلمام الدردیري،  ھــ ، على الشرح1230حاشیة الشیخ شمس الدین محمد أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى:  -5
  الناشر: دار الفكر تحقیق محمد علیش.

 ھــ.1409منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل لمحمد علیش، الناشر: دار الفكر  -6

مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل ألبي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد هللا المغربي المعروف بالحطاب المتوفى:  -7
  م.1978ار الفكر، الطبعة الثانیة ھــ، الناشر: د954

  ج: كتب الشافعیة

بیروت، الطبعة  -أسنى المطالب في شرح روض الطالب لشیخ اإلسالم/ زكریا األنصاري، الناشر: دار الكتب العلمیة -1
  م.2000األولى 

  بیروت. -دار الفكراإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لشمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي، الناشر:  -2

  م.1994بیروت  –الحاوي الكبیر ألبي الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردي ، الناشر: دار الفكر  -3

ھــ، الناشر: دار الفكر الطبعة 676المجموع شرح المھذب لإلمام أبي زكریا محیي الدین بن شرف النووي المتوفى  -4
  م.1996األولى 

ھــ ، تحقیق أحمد 1417قاھرة  –ن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الناشر: دار السالم الوسیط في المذھب لمحمد ب -5
  محمود إبراھیم، محمد تامر.

ھــ ، على منھاج 977مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج شرح الشیخ محمد الخطیب الشربیني المتوفى  -6
  یروت.ب –الطالبین لإلمام النووي، الناشر: دار الفكر 

  ھــ، الناشر: دار الفكر.1004نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لإلمام شمس الدین محمد بن أبي العباس الرملي المتوفى  -7

  د: كتب الحنابلة

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل لشیخ اإلسالم عالء الدین أبي الحسن  -1
  لمرداوي الحنبلي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، تحقیق محمد حامد الفقھي.علي بن سلیمان ا

المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل لعبد السالم بن عبد هللا بن الخضر بن محمد، ابن تیمیة الحراني،  -2
  م.1984الریاض، الطبعة الثانیة  –الناشر: مكتبة المعارف 

مام أحمد بن حنبل ألبي محمد عبد هللا بن قدامة المقدسي، الناشر: المكتب اٍإلسالمي، الطبعة الخامسة الكافي في فقھ اإل -3
  م، تحقیق: زھیر الشویش.1988
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ھــ 682الشرح الكبیر لإلمام شمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفي  -4

  م.1972بیروت  –عربي ، الناشر: دار الكتاب ال

كشف المخدرات والریاض المزھرات لشرح أخضر المختصرات لعبد الرحمن بن عبد هللا البعلي، الناشر: دار البشائر  -5
  اٍإلسالمیة.

  خامسا: كتب التاریخ

الناشر: المكتبة تاریخ اٍإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم لشمس الدین أبوعبد هللا محمج بن أحمد بھ عثمان الذھبي،  -1
  التوفیقیة.

البدایة والنھایة ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري قم الدمشقي ، الناشر: دار إحیاء التراث العربي،  -2
  م.1988الطبعة األولى 

الناشر:  مختصر تاریخ دمشق البن عساكر محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري، -3
  م.1984دار الفكر، الطبعة األولى 

  سادسا: كتب اللغة والمصطلحات

القاموس المحیط لمجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازي المعروف بالفیروز آبادي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي  -1
  م.1966

  م.1993المعجم الوسیط، الناشر: مجمع اللغة العربیة القاھرة، الطبعة الثانیة  -2

بیروت، الطبعة  –لسان العرب ألبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور المصري، الناشر: دار صادر  -3
  األولى.

  م.2008معجم اللغة العربیة المعاصرة للدكتور أحمد مختاروي خرون، الناشر: عالم الكتب الطبعة األولى  -4

م، تحقیق 1985ھــ ، الناشر: دار الكتاب العربي 816المتوفى  التعریفات لإلمام علي بن محمد بن علي الجرجاني -5
  إبراھیم اإلبیاري.

  سابعا: الكتب الحدیثة والقوانین 

األردن، الطبعة  –العدالة القضائیة وتطبیقاتھا في الشریعة اإلسالمیة للدكتور/ حسن تیسیر شموط، الناشر: دار النفائس  -1
  م.2006األولى 

  م.2006معاصرة للدكتور / عبد هللا بن سلیمان العجالن، الناشر: جامعة اإلمام محمد بن سعود القضاء بالقرائن ال -2

 40القضاء على الغائب للدكتور حسن عبد الغني أبو غدة بحث منشور بمجلة الشریعة الدراسات جامعة الكویت العدد  -3
  م.2000مارس 

  م.1989كریم زیدان، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة نظام القضاء في الشریعة اٍإلسالمیة للدكتور/ عبد ال -4

  م.2007وسائل اإلثبات في الفقھ اٍإلسالمي للدكتور/ عبد المطلب عبد الرازق حمدان، الناشر: دار الجامعة الجدیدة  -5

  م.10/12/1989،  1341رقم: قانون أصول المحاكمات المدنیة ، الناشر: وزارة العدلیة  -6

   رقم: وزارة العدلیةالن المدني األفغاني، الناشر: القانو -7
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  البحث الرابع عشر 

  

  
  

  اإلصابات الریاضیة الشائعة لدى العبي كرة القدم في األردن
Sports injuries common to football players in Jordan 

  

  أحمد محمد عبد القادر الدرابیعإعداد الباحث:  

  المملكة األردنیة الھاشمیة –وزارة التربیة والتعلیم  –التربیة الریاضیة 
kk2.fire@gmail.com: Email  

  

  

  الملخص

ة إلى التعرف  افة إلى لقد ھدفت ھذه الدراس یوعاً لدى العبي كرة القدم في األردن، باإلض ابات ش على أكثر اإلص
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ابات (المباراة، التدریب) وقد  بابھا، وكذلك أوقات حدوث اإلص ابات وأس ة لإلص م عرض التعرف على أكثر مناطق الجس

  استخدم الباحث المنھج الوصفي باألسلوب المسحي نظراً لمالءمتھ لطبیعة ھذه الدراسة.

ظھرت النتائج أن أكثر اإلصابات التي یتعرض لھا العبو كرة القدم في األردن ھي الجروح ورضوض العظم، ولقد أ

ابات ھي عدم  باب المؤدیة لإلص اط القدم، كما بینت النتائج أن أھم األس ابة ھي أمش ة لإلص بینما كانت أكثر المناطق عرض

لوك الجید وعدم التحلي بالروح الری تخدمة في التزام الالعبین بالس یات المس الحیة األرض افة إلى عدم ص یة، باإلض اض

ابات لدى الالعبین أثناء  افة إلى أكثر األوقات حدوثاً لإلص التدریب والمباریات في مالعب كرة القدم وكذلك اإلحماء، باإلض

  المنافسات.

یة من حی ابات الریاض رات عن اإلص ى الباحث بإعداد الالعبین نظریاً وإعطائھم محاض ث میكانیكیة حدوثھا وأوص

  وأسبابھا وطرق الوقایة منھا، والعمل على رفع مستوى اللیاقة البدنیة لالعبین.

  اإلصابات الریاضیة، الالعبین، كرة القدم، األردن. الكلمات المفتاحیة:

  

  

  

  

  

 

 

Abstract 

The study aimed to identify the most common injuries among football players in Jordan, as 

well as to identify the most vulnerable areas of the body and its causes, as well as the time of injury 

(match, training) The researcher used the descriptive method of survey method because of its 

relevance to the nature of this study. 

The results showed that the most common injuries to football players in Jordan were injuries 

and bone trauma. The most vulnerable areas were the foot combs. The main causes of injury were the 

lack of commitment of the players to good behavior and lack of athleticism. The lack of validity of the 

floors used in training and matches in football fields as well as warm up, in addition to the most 

frequent times of injuries to players during competitions. 

The researcher recommended to prepare the players theoretically and give them lectures on 

sports injuries in terms of mechanics and causes and methods of prevention, and work to raise the 

level of fitness for players. 

Keywords: sports injuries, players, football, Jordan. 
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  المقدمة:

لعبة كرة القدم ویشاركون في مباریاتھا یومیاً. إالّ أنھ من النادر أن یوجد یمارس آالف الالعبین في جمیع أنحاء العالم 

ابة بطریقة أو بأخرى حیث أن أداء اللعبة یتطلب أنواعاً متعددة ومتنوعة من الحركة بالكرة  من لم یتعرض منھم ألذى اإلص

ین أثناء قیام ر بین المتنافس ماني المباش ھم بأداء الواجبات الدفاعیة والھجومیة المكلفین وبدونھا، كما یكثر بھا االحتكاك الجس

  ).1994بأدائھا مما یعرضھم لكثرة اإلصابة (محمود، 

ھرة في العالم، فیلعبھا أكثر من ( یة ش ) ملیون العب، وھي من األلعاب 240تعدّ كرة القدم من أكثر األلعاب الریاض

ي، والھرولة، و من: المش تخدم فیھا عدة مھارات حیث تتض یرة. وتتكون من فریقین، التي تس افات قص الركض، وجري مس

  ) دقیقة.45كل فریق یتكون من أحد عشر العباً، حیث تتكون اللعبة من شوطین مدة كل شوط (

بح ھناك اھتمام أكبر في برامج التدریب والوقایة  ر، ومع الثورة العلمیة في كل المجاالت، أص رنا الحاض وفي عص

بیر في البحث العلمي المرتبط بمجاالت اإلصابات الریاضیة، والتعرف إلى الوسائل الكفیلة والعالج، وزاد االھتمام بشكل ك

بالوقایة من اإلصابات لالرتقاء بالریاضة والریاضیین. ویرى العدید من الباحثین أنھ ما زال ھناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات 

  ).1998كفیلة لحمایة الریاضیین من اإلصابات كما یرى (عالوي، 

ة كالھما یعني التعرض و ة والمنافس ي حیث أن معنى الریاض ابات المالعب جانباً ھاماً في حیاة الریاض كل إص تش

سواء في الملعب أو خارجھ، ومعظم اإلصابات لو تم التعامل معھا باإلسعافات األولیة السلیمة بإمكاننا منع  لإلصابة الحادثة 

  حیاتھ. أیة مضاعفات وإنقاذ الالعب من اإلعاقة وإنقاذ

نا من ذلك، وفي المجال  بحانھ وتعالى یحرص تطیع أي منا أن یمنع القدر الذي ھو بإذن العلي القدیر، ولكنھ س ال یس

ابة، فھذه متروكة لظروف التدریب، والمباراة،  تطیع أي منا أن یمنع اإلص ة ال یس واء في التدریب أو المنافس ي س الریاض

  ى الوقایة من اصابتھا، وذلك من خالل اتباع التعلیمات التالیة:والمنافس، لكن یستطیع كل منا العمل عل

  التخطیط الكافي لفترة ما قبل المنافسات، كاللیاقة البدنیة. -

 االرتفاع بالكفاءة العضلیة. -

 برنامج لإلعداد النفسي السلیم واتباع النظم الغذائیة للمحافظة على الوزن. -

 مد الجسم باالحتیاجات الغذائیة. -

 العادات الصحیة السلیمة.اتباع  -

 تجنّب اإلجھاد. -

 تجنّب تناول المنّشطات. -

استخدام وسائل الوقایة من حیث المالبس الوقائیة، مثل: المالكمة، والمصارعة، والسالح، والركب في  -

 الكرة الطائرة.

العالج في حالة اإلصابة ومھمة المدرب أثناء التدریب منع وقوع اإلصابة، وتوفیر عناصر األمن والسالمة، ومتابعة 

اب اللیاقة والمھارات للرجوع إلى  فاء التام من خالل برنامج ُمعد بإحكام الكتس بالدواء والجراحة والعالج الطبیعي حتى الش

  المالعب.

وتمثل إصابات المالعب وكذلك بعضا من أمراضھا والتي یجھلھا كثیر منا، حیث المعرفة أو المعلومة ال تتعدى تلك 
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ت المشھورة من جذع وملخ وخلع وكسر.. الخ، بینما تمثل دراسة إصابات المالعب وكذلك أمراضھا والوقایة منھا اإلصابا

ورون  ي إلى درجة أن كثیراً من الناس یتص وعالجھا الجزء األكبر من فرع حدیث من فروع الطب وھو علم الطب الریاض

اباتھم، وھ یین من إص ي ھو علم عالج الریاض مل فروعاً أن الطب الریاض ي یش ذا االعتقاد ال یمثل الحقیقة، فالطب الریاض

  )2004كثیرة إحداھا اإلصابات الریاضیة وأمراض المالعب (حسن، صبري، 

ة والتربیة البدنیة بغض  ین في مجال الریاض اكل التي تواجھ المختص یة إحدى أھم المش ابات الریاض وتعتبر اإلص

لق فقط بالفریق التدریبي والمكون من المدرب ومساعدیھ وأخصائیي علم النفس النظر عن تخصصاتھم، وھذه المشكلة ال تتع

ي والمعالجین، بل إداري الفرق واألندیة والجمھور والمجتمع، ذلك لما لھا من تأثیرات بالغة  یولوجي والطب الریاض والفس

ءات األمن والسالمة التي تتخذ أثناء على االرتقاء بالمستوى الریاضي وفي تحسن اإلنجاز وتحقیق الفوز، وبالرغم من إجرا

  ).2001الممارسة الریاضیة، إالّ أن احتمالیة اإلصابة ال تزال قائمة (بكري، 

ة  ي لممارس ارھا تعمالن على الحد من القدرة على تحقیق الھدف الرئیس یة وانتش ابات الریاض إن حدوث اإلص

بھا، حیث یمكن أن تكون اإلصابة سبباً في حرمان الریاضیین األنشطة الریاضیة، أال وھو المحافظة على الصحة واالرتقاء 

حیة أو ترفیھیة (مجلي وأدیب،  یلة ص طة البدنیة كوس ة األنش ات، كما یمك أن تحرمھم من ممارس تراك في المنافس من االش

ي،2003 تقبل الالعب الریاض باب التي قد تؤدي إلى إنھاء مس یة من أھم األس ابات الریاض حیث تحدث  ). كما تعتبر اإلص

شاط البدني سواء كان أثناء التدریب أو المنافسات أو أثناء الترویح (بكري،  اإلصابات الریاضیة بأنواعھا نتیجة ممارسة الن

1987.(  

  

الح ( یة تعتبر 2003) و(مجلي وأدیب، 2007ویرى العدید من الباحثین مثل مجلي والص ابات الریاض ) أن اإلص

یة التي تؤ ات، وقد یكون ھذا عائقاً أمام تقدم إحدى العوامل الرئیس اركة في المنافس دي إلى عدم االنتظام في التدریب والمش

مستوى الریاضیین وتحسین قدراتھم، وھذا ینعكس سلبیا على إنجازات الفرق واحتاللھا مراكز متقدمة. أیضاً فإن اإلصابات 

اب لوقت أطول للعالج و بب حاجة المص یین عن المالعب بس التأھیل لعودتھ إلى الحالة التي كان علیھا قبل تبعد الریاض

  حدوث اإلصابة أو لعودتھ للمستوى الذي وصل إلیھ رفاقھ في الفریق.

توى  باب المؤدیة إلى تراجع مس یة لدى العبي كرة القدم قد یكون أحد األس ابات الریاض وإن االزدیاد في عدد اإلص

تویات بعض األندیة أو ابات تكلف الدولة  الالعبین، وبالتالي تراجع مس افة إلى أن ھذه اإلص حتى المنتخبات الوطنیة، إض

ل من  ابات أفض ابات. وكما ھو معروف فإن الوقایة من اإلص كلة وعالج اإلص دي للمش والفرد أعباء مالیة كبیرة للتص

ح عن أ ابات وأنواعھا یعطینا فكرة أوض باب المؤدیة إلى حدوث مثل ھذه اإلص ل الطرق عالجھا، والتعرف على األس فض

  ).2008والوسائل للحد والوقایة من اإلصابات الریاضیة (خریبیط، 

  مشكلة الدراسة وأھمیتھا

یمارس آالف الالعبین في جمیع أنحاء العالم لعبة كرة القدم ویشاركون في مباریاتھا یومیاً. إالّ أنھ من النادر أن یوجد 

ابة بطریقة أو بأخرى حیث  أن أداء اللعبة یتطلب أنواعاً متعددة ومتنوعة من الحركة بالكرة من لم یتعرض منھم ألذى اإلص

ین أثناء قیامھم بأداء الواجبات الدفاعیة والھجومیة المكلفین  ر بین المتنافس ماني المباش وبدونھا، كما یكثر بھا االحتكاك الجس

  بأدائھا مما یعرضھم لكثرة اإلصابة.

كل مفاجئ نتیجة لعنف خار ابة بش م، أو نتیجة ألداء فني خاطئ وقد تحدث اإلص جي موجھ إلى بعض مناطق الجس
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ریحیة  فاتھ التش ائھ، مما ینتج عنھ تغییر في ص م أو أعض جة الجس لالعب، أو نتیجة لتفاعالت كیمیائیة تحدث في بعض أنس

  وخصائصھ الوظیفیة.

بب في ابت ائھ، مما یتس م أو لبعض أعض ابة إلى إعاقة الحركة الطبیعیة للجس ة وتؤدي اإلص عاد الالعب عن ممارس

اللعبة واالشتراك في مباریاتھا طوال فترة العالج، وذلك یؤثر سلبیاً على مستوى لیاقتھ البدنیة والفنیة والنفسیة، مما قد یؤثر 

ي اللعبة نظراً لقلة عد ة في الدول التي یقل فیھا عدد ممارس لبیاً على نتائج فریق نادیھ إلّي یمثلھ أو منتخب دولتھ (وخاص د س

  سكانھا نسبیاً)، أي أن اإلصابة تعوق الالعب، ومستوى نادیھ ومسیرة التنمیة الوطنیة للعبة في بالده أیضاً.

افة  ابات، باإلض ى حمایة لالعبین من اإلص عى جمیع العاملین في مجال كرة القدم إلى تحقیق أقص ولذا یتحتم أن یس

عیھم إلى االرتقاء بالحالة البدنیة والعقلیة وال توى ممكن. ولذا فمن حق الالعب أن یتوفر لھ إلى س یة لھم إلى أعلى مس نفس

توى أدائھ، واإلدارة الجیدة القادرة على أن توفر لھ  بة لالرتقاء بمس ع وتنفیذ البرامج المناس المدرب الجید القادر على وض

ابات أوالً، وال خیص المالبس واألدوات واإلمكانیات الطبیة الالزمة لكل من حمایتھ من اإلص عاف وتش رعة إس قادرة على س

ول  وراً كبیراً في برامج إعداده وتأھیلھ للوص یبھ منھا ثانیاً، فإذا لم تتوفر تلك المتطلبات فإن ذلك یمثل قص وعالج ما قد یص

  إلى المستویات الریاضیة العلیا.

اراً تكون في األلعاب الج1995وبین مجلي والوحیدي ( ابات الریاضیة انتش ماعیة، وخاصة في لعبة ) أن أكثر اإلص

تمر، مع  ابات بازدیاد مس عبیة في العالم. ومن المالحظ أن حدوث اإلص ة وش ارا وممارس كرة القدم، وھي اللعبة األكثر انتش

شار (مجلي،  شرة لیس فقط 2007زیادة إقبال الناس على ممارسة األنشطة البدنیة، حیث أ ) إلى أن اإلصابات الریاضیة منت

  بین الممارسین لألنشطة البدنیة في مراكز اللیاقة البدنیة. بین الریاضیین، بل

ات كل من  ات األخرى، فھي بالمرتبة األولى في دراس ابات كرة القدم معدالت عالیة بالمقارنة بالریاض وتحقق إص

  ).%43.6) بنسبة (1987)، و(بكري، 1982(فخري، 

ابة أكثر بین الالعبین ونظراً لطبیعة لعبة كرة القدم وما فیھا من زیادة في األلعا یة، فإن ھناك احتماال لإلص ب التنافس

ابة. وإن عدم معرفة  منھا في األلعاب األخرى، ونظراً لطبیعة المھارات الحركیة فإن ھذا قد یؤدي إلى زیادة احتمال اإلص

بشكل نھائي. فمعرفة  أنواع اإلصابات في كرة القدم یؤدي إلى إجراء عملیات مختلفة قد تؤدي إلى توقف المصاب عن اللعب

فاء التام للریاضیین والعودة للعب دون  یة في عالجھا ھي من أھم الخطوات للش اس بابھا والمبادئ األس ابات وأس أنواع اإلص

  ).1989حدوث مضاعفات أو شعور باأللم أو أي عوائق مزمنة (محمود، 

را في األردن. ومن خالل عمل الباحث كمدرسین وكما ھو الحال في دول العالم فإن لعبة كرة القدم تعتبر األكثر انتشا

ابات المالعب،  تطالعیة لمراكز عالج إص للتربیة البدنیة، وكحكام في مجال كرة القدم، وكذلك من خالل الزیارات االس

ار  ا عند العبي كرة القدم، فقد الحظ الباحث زیادة في انتش وص یة، وخص ابات الریاض واھتمام الباحث في مجاالت اإلص

یة بین الالعبین في لعبة كرة القدم. وبالرغم من الرعایة المتمیزة التي یلقاھا العبو كرة القدم في األردن اإلص ابات الریاض

ابین من  ة وأن عدد المص توى البحث العلمي، خاص بابھا لم یطرح على مس ابات المالعب وأس كل عام إالّ أن مجال إص بش

  الالعبین في كرة القدم بازدیاد مستمر.

یة في كرة القدم بین العبي فرق األردن، أھمی ابات الریاض ة مھمة في مجال اإلص ة، والتي تعتبر دراس ة ھذه الدراس

تكمن في التعرف على أكثر أنواع اإلصابات شیوعا، وأكثر المناطق في الجسم عرضة لإلصابات، وأكثر األسباب المرتبطة 

لحدوثھا، ومعرفة أي فئة أكثر عرضة لإلصابة، مما یعطیھا فھماً باإلصابات، وأوقات حدوث اإلصابات، والعوامل المؤدیة 



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              311  

ISSN: 2706-6495 

  
  أعمق لھذه اإلصابات، وبالتالي التصدي لھا في المستقبل في محاولة لمنع حدوثھا أو التقلیل من حدتھا وأضرارھا.

ة. فالتعرف إل باب التي تدعو الباحثین إلجراء ھذه الدراس بق فإن ھناك مجموعة من العوامل واألس باب مما س ى أس

م یزودنا بمعلومات تمكننا من إطالة عمر الالعب في المالعب، وذلك بالحد من  یة ومناطقھا في الجس ابات الریاض اإلص

حدوث اإلصابات ومضاعفاتھا، وتفادي األسباب والتقلیل من شدتھا وانتشارھا، وعدم التعرف إلى اإلصابات مبكرا قد یزید 

أیضاً التعرف والتأكد من مدى وحجم المشكلة. وتؤكد نتائج وتوصیات بعض الدراسات من احتمالیة زیادتھا في المستقبل. و

  على ضرورة عمل مثل ھذه الدراسات مع اختالف البیئات التي تمارس فیھا كرة القدم.

یة، ومن احتمالیة حدوثھا وذلك بمعرفة  ابة الریاض ة عوناً في التقلیل من حدة اإلص وقد تكون نتائج ھذه الدراس

یة والمدربین واإلداریین األس ي لكرة القدم واألندیة الریاض ة االتحاد الریاض باب والوقایة منھا، كما تفید ھذه الدراس

  والمعالجین والالعبین وذلك لالرتقاء بمستوى كرة القدم.

  أھداف الدراسة

  التعرف إلى أكثر اإلصابات الریاضیة شیوعاً. -

 التعرف إلى أكثر أجزاء الجسم عرضة لإلصابة. -

 التعرف إلى أسباب اإلصابات في لعبة كرة القدم. -

 التعرف إلى وقت حدوث اإلصابة (في التدریب أو المباراة). -

 

  

  تساؤالت الدراسة

  ما ھي أكثر أنواع اإلصابات الریاضیة شیوعاً في لعبة كرة القدم؟ -

 ما ھي أكثر المناطق في الجسم عرضة لإلصابات في لعبة كرة القدم؟ -

 المرتبطة باإلصابات والتي تؤدي إلى وقوع اإلصابات في لعبة كرة القدم؟ما ھي األسباب  -

  ما ھي أكثر أوقات حدوث اإلصابات بین العبي كرة القدم (في المباراة أو التدریب)؟ -

  مصطلحات الدراسة

ارھم من وھم الالعبون المسجلون في سجالت االتحاد األردني لكرة القدم والذین تتراوح أعم فرق الدرجة الممتازة: -

  سنة. 21سنة وما فوق، لجمیع أندیة األردن. وقد یكون ھناك حاالت استثنائیة ألعمار الفریق، حیث یقل عن  21

-15وھم الالعبون المسجلون في سجالت االتحاد األردني لكرة القدم، والذین تتراوح أعمارھم ما بین  فرق الشباب: -

  سنة فقط، لجمیع أندیة األردن. 18

  ه المصطلحات من قبل الباحث كتعریف إجرائي.* تم صیاغة ھذ

ھو الخلل أو الضرر الذي یصیب األنسجة، ویعتبر سببھ عدم اكتمال األنسجة أو لم یسببھ،  :(Injuries)اإلصابات  -

  )2004والناتج عن مؤثر فیزیائي أو كیمیائي أو میكانیكي. (مجلي، 

الضرر الذي یصیب األنسجة، ویعتبر سببھ عدم اكتمال األنسجة ھو الخلل أو : (Sports Injuries)اإلصابات الریاضیة  -

  )2004(مجلي،  أو لم یسببھ، والناتج عن ممارسة األنشطة الریاضیة.

  الدراسات السابقة



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              312  

ISSN: 2706-6495 

  
ائعة لدى العب كرة القدم في دولة الكویت. ولقد  )2008خریبیط (قامت  یة الش ابات الریاض ة مقارنة لإلص بدراس

ة إلى ا ئین لكرة القدم في دولة ھدفت ھذه الدراس یوعا لدى العبي فرق الدرجة األولى والناش ابات ش لتعرف على أكثر اإلص

بابھا. كما ھدفت إلى التعرف على الفرق  ابات (المباراة، التدریب، الراحة) وأس افة إلى أوقات حدوث اإلص الكویت، باإلض

ئین تبعاً لمركز الال ابات العبي فرق الدرجة األولى والناش لوب بین إص في باألس تخدمت الباحثة المنھج الوص عب. وقد اس

  المسحي نظراً لمناسبتھ لطبیعة الدراسة.

ة من العبي فرق الدرجة األولى عددھم ( ئین وعددھم (660وتكّون مجتمع الدراس ) العباً، 360) العباً وفرق الناش

دیاً ریاضیاً في دولة الكویت. وبلغ عدد الالعبین ) نا44والمسجلین رسمیاً في االتحاد الریاضي لكرة القدم حیث بلغ عددھم (

جلین لدى ھذه األندیة ( ابات التي یتعرض لھا العبو 341المس ة. وقد أظھرت النتائج أن أكثر اإلص ) العباً من عینة الدراس

ئین ھي تمّزق األربطة، بینما كانت أكثر المناطق التي یتعرض لھا العبو فرق الد رجة األولى فرق الدرجة األولى والناش

یة غیر الجیدة للتدریب، وعدم  ابات ھي األرض باب المؤدیة لإلص ئین ھي الكاحل. كما أفرزت النتائج أن من أھم األس والناش

السلوك الجید للریاضیین، باإلضافة إلى تعرض الالعبین لإلصابة في جمیع األوقات (المباراة، التدریب، الراحة). وأوصت 

بابھا وطرق الباحثة بإعداد الالعبین ن یة من حیث میكانیكیة حدوثھا وأس ابات الریاض رات عن اإلص ظریاً بإعطائھم محاض

بة للعب كرة القدم  یات غیر المناس بة لكرة القدم، وابتعاد المدربین عن األرض یات مناس رورة توفیر أرض الوقایة منھا، وض

توى اللیاقة البدنی واء في التدریب أو المباراة، والعمل على رفع مس الت المرتبطة بالمناطق األكثر س ة لالعبین وتقویة العض

  عرضة لإلصابة واألربطة للحد من اإلصابات، وتوفیر عوامل األمن والسالمة أثناء التدریب والمنافسات.

  

الح (وقام  یة عند العبي المنتخبات الوطنیة تبعاً  )2007مجلي والص ابات الریاض باب اإلص ة تحلیلھ ألس بدراس

الریاضي في األردن، وھدفت الدراسة إلى التعرف على أھم األسباب المؤدیة لإلصابات الریاضیة ونسبتھا،  لفترات الموسم

تخدم عند العبي  یة، وكذلك التعرف إلى أكثر أنواع العالج المس ابات الریاض ابة وأنواع اإلص ة لإلص وأكثر المناطق عرض

ي م الریاض في األردن، وتبعاً لمتغیر الجنس ونوع اللعبة والعمر التدریبي.  والعبات المنتخبات الوطنیة األولى تبعاً للموس

ة من ( حي، وتكون مجتمع الدراس لوبھ المس في بأس تخدم الباحثان المنھج الوص ) العبا والعبة المنتخبات الوطنیة 291اس

ي ( م الریاض بتھ (2004/2005األولى تبعاً للموس ة. وبعد تحلیل ) من مجتمع الدراس%77.7م) حیث مثلت العینة ما نس

ات  یة عند العبي المنتخبات الوطنیة ھو عدم القیام بالفحوص ابات الریاض باب المؤدیة إلى اإلص البیانات تبین أن أكثر األس

بة ( الح األلعاب الفردیة. أّما أكثر %8.26الطبیة الدوریة بنس الح الذكور ولص ائیة لص )، وأن ھناك فروقات ذات داللة إحص

) من المجموع العام. وتبین أن الكاحل أكثر المناطق عرضة %19.40نتشاراً فكانت التقلصات بنسبة (اإلصابات الریاضیة ا

بة ( ابة وبنس بة (%10.60لإلص ابات حدوثاً كانت في فترة اإلعداد بنس )، وأن أكثر %54.89). كما تبین أن أكثر اإلص

بة ( تخداماً ھو العالج الطبیعي بنس وء الن%56.10العالج اس رورة إلزام االتحادات ). وفي ض ى الباحثان بض تائج أوص

فر طبي خاص لكل العب من  جل وجواز س ات الطبیة الدوریة لالعبین، وكذلك القیام بعمل س یة بإجراء الفحوص الریاض

ة على  ص لكل منتخب وطني، وتعمیم نتائج ھذه الدراس رورة توفیر طبیب ومعالج متخص العبي المنتخبات الوطنیة، وض

  مبیة واالتحادات الریاضیة.اللجنة األول

بدراسة تحلیلیة لإلصابات الریاضیة لدى العبي المبارزة في األردن، وھدفت الدراسة  )2006مجلي وعطیات (وقام 
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ة لإلصابة، والفروق ما بینھا تبعاً لمتغیر  ابات الریاضیة األكثر شیوعا، وأكثر المناطق عرض إلى التعرف على أنواع اإلص

یة ووقت حدوثھا في التدریب أو في الجنس والعمر ونوع  ابات الریاض باب اإلص الح لدى العبي المبارزة، ومعرفة أس الس

ة من ( میا في اتحاد المبارزة، أعمارھم 22) ذكور و(28) العباً (50المباراة، حیث تكونت عینة الدراس جلین رس ) إناث مس

ابات ح 33-9ما بین ( ة أن أكثر اإلص نة)، وتبین من نتائج الدراس دوثا لدى المبارزین الذكور تمزق األربطة، أّما اإلناث س

فالتقلصات، وأن اإلصابات لدى المبارزین تزداد بازدیاد العمر، وأن أكثر المناطق عرضة لإلصابة الفخذ یلیھ الكاحل، وأّما 

سة االھتمام باإل حماء الجید، وبناء الخطط أھم األسباب المؤدیة لإلصابة ھو عدم اإلحماء الجید یلیھ التدریب، وأوصت الدرا

  التي تتناسب مع قدرات الالعبین البدنیة والفسیولوجیة.

ة التي أجراھا  طناوي (ومن خالل الدراس یة لدى العبي األلعاب الجماعیة في  )2003الش ابات الریاض حول اإلص

ابة وأھم جامعة مؤتة، والتي ھدفت للتعرف إلى أكثر اإلصابات الریاضیة شیوعاً، وأكثر المناطق التش اً لإلص ریحیة تعرض

لة، الطائرة، الید) في جامعة مؤتة،  یة لدى العبي األلعاب الجماعیة (كرة الس ابات الریاض باب المؤدیة لحدوث اإلص األس

ة من ( لة ھي 64حیث تمثلت عینة الدراس یوعاً لدى العبي كرة الس ابات ش ارت النتائج إلى أن أكثر اإلص ) العباً، وقد أش

العبي كرة الطائرة والید، كانت أكثر اإلصابات تكراراً ھي االلتواءات المفصلیة، وأكثر المناطق عرضة الرضوض، ولدى 

باب المؤدیة لحدوث  غ الیدین ھي األكثر عند العبي كرة الید، أّما عن أھم األس ابة عند العبي كرة الطائرة، ورس لإلص

رف غیر ا لوك والتص لة وكرة الید ھو الس ابة في كرة الس یین، وأّما في كرة الطائرة فكان أھم اإلص لتربوي من قبل الریاض

رورة  تھ على ض ى الباحث بدراس وء ھذه النتائج أوص ابة ھو عدم إجراء اإلحماء الكافي، وعلى ض باب المؤدیة لإلص األس

  التركیز على تمرینات المرونة واإلحماء الخاص لالعبین.

  

فیات النھائیة  )1998جابر وحیات (وقام  ابات لدى العبي المنتخب الكویتي لكرة القدم أثناء التص ة عن اإلص بدراس

اً  یة لدى العبي المنتخب وأكثر الخطوط تعرض ابات الریاض ة إلى معرفة أھم اإلص ا، وھدفت الدراس لكأس العالم في فرنس

ة على عینة تكونت من ( ابة، وأجریت الدراس ابات  ) العباً، وتبین من نتائج22لإلص ة أن الكدمات أكثر أنواع اإلص الدراس

لي الركبة والقدم 51.5حیث بلغت ( ابات التي تعرض لھا المنتخب الكویتي، وجاء االلتواء مفص % من مجموع اإلص

)، ثم مركز حارس المرمى %33.3)، وكان العبي مركز الدفاع أكثر تعرضاً لإلصابات (%4%)، والشد العضلي (27.3(

بة ( %)، وقد جاء27.3( ابة وبنس ل الركبة من أكثر األماكن إص باب التي أدت إلى %27.3مفص )، وكانت أكثر األس

بة ( ر بین الالعبین وحارس المرمى وبنس یة المختلفة ھي االحتكاك البدني المباش ابات الریاض ) من مجموع %60.6اإلص

  اإلصابات.

یة  )1995مجلي والوحیدي (قام كل من  ابات الریاض ة عن اإلص في األلعاب الجماعیة، وھدفت إلى التعرف بدراس

لة، كرة الطائرة، كرة الید)، وأكثر  اراً لدى العبي األلعاب الجماعیة في كل من لعبة (كرة الس ابات انتش إلى أكثر اإلص

تملت عینة  طة الثالثة، واش ابات في األنش باب وأوقات حدوث تلك اإلص ابة، وإلى معرفة أھم أس ة لإلص المناطق عرض

ة ارت النتائج إلى أن أكثر 330( الدراس لة، وكرة الید، وكرة الطائرة. وقد أش ) العباً من فرق الدرجة األولى في كرة الس

اإلصابات شیوعاً في كرة السلة ھي تمزقات األربطة، وأكثر المناطق عرضة لإلصابة ھي السالمیات ثم الرسغ ثم األمشاط. 

ابة  باب المؤدیة لحدوث اإلص ابات أثناء وتبین أن أھم األس ح، وأن اإلص لة عدم التقید ببرنامج تدریب واض في كرة الس
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ة  یوعاً ھي االلتواء، وأكثر المناطق عرض ابات ش المباریات أكثر حدوثا من فترة التدریب، وفي كرة الید كانت أكثر اإلص

، أّما في كرة الطائرة فإن أكثر لإلصابة ھي الفخذ، وأن أكثر األسباب المؤدیة لإلصابات في كرة الید ھي عدم اإلحماء الجید

ل الكتف، وأّما األسباب المؤدیة  ابة ھي مفص ة لإلص لیة، وكانت أكثر المناطق عرض ابات شیوعاً ھي التمزقات العض اإلص

رورة االلتزام الكامل بمرحلتي  ابة فقد كانت العودة إلى التمرین قبل االنتھاء من مرحلة الشفاء. وأوصت الدراسة بض لإلص

  طبي والریاضي عند التعرض لإلصابات الریاضیة.التأھیل 

عادة (وقام  یة لدى العبي كرة القدم في الخطوط المختلفة في األردن،  )1991س ابات الریاض ة عن اإلص بدراس

باب الكامنة وراء  ابات لدى العبي كرة القدم في الخطوط المختلفة، وإلى معرفة األس وھدفت إلى التعرف على أنواع اإلص

ابات ال ة من (إص ي (180مالعب، تكونت عینة الدراس م الریاض ابة في الموس وا لإلص تخدم 1990) العباً تعرض )، واس

الباحث المنھج الوصفي. وكانت أھم نتائج الدراسة أن اإلصابات األكثر تكراراً ونسبتھا المئویة أعلى بوجھ عام ھي الجروح 

وض الفخذ ( اق (%45.2)، وتمزق الرباط الخارجي للقدم (%49.2ورض وض الس ). وأن أكثر %34.9)، وجروح ورض

ب أولویة الترتیب،  اق ولك حس ابة بوجھ عام ھي الفخذ والذراع والقدم والركبة والس ا لإلص ة تعرض م الرئیس أجزاء الجس

صابات الالعبین  شارت النتائج إلى أن أرضیة الملعب كانت أكثر العوامل المؤدیة إل سباب اإلصابات فقد أ في وفیما یتعلق بأ

خط الوسط، في حین احتلت الخشونة المرتبة األولى في خط الدفاع، وأخطاء األداء من أكثر العوامل إلصابات الالعبین في 

ط،  وء التخطیط للتدریب أكثرھا تكراراً لدى خط الوس ط، وس ط، واإلحماء جاء في المرتبة األولى في خط الوس خط الوس

ط، وكذلك عدم كفایة اإلعداد كان أكثرھا تكراراً  وانخفاض اللیاقة البدنیة من أكثر العوامل ابات الالعبین في خط الوس إلص

لدى خط الوسط، في حین جاء عدم استخدام مستلزمات الوقایة من اإلصابات في المرتبة األولى بالنسبة إلصابة الالعبین في 

ى الباحث بتقنین البرامج التدریبیة، والعمل على تغییر تلزمات  خط حارس المرمى، وأوص یة المالعب وتوفیر مس أرض

  الوقایة، وإجراء المزید من الدراسات.

ائعة بین العبي كرة القدم في المراكز  )1991المفتي والدوري (وأجرى كال من  ابات الش ة حول اإلص دراس

یوعاً وأكثرھا في كل مركز حدوثاً،  ابات العبي كرة القدم ش تھم إلى معرفة أكثر إص تخدم المختلفة، وھدفت دراس واس

حي على عینة تكونت من ( ن (100الباحثان المنھج المس ابات 21) العب تحت س ة أن أكثر اإلص نة، وتبین من الدراس ) س

ابة لدى الالعبین في  لي ثم الكدمات ثم التمزقات، وأن ھناك اختالفاً في اإلص د العض یوعاً لدى العبي كرة القدم ھي الش ش

ط (المراكز المختلفة، فقد كانت أعلى لد ) %18.5) ثم حارس المرمى (%25.3) ثم الھجوم (%26.8ى العبي خط الوس

  ).%15.8وأخیراً الدفاع (

لیمان (وقام  ة ھو  )1990المواني وس ابات في إعداد الفرق الوطنیة، وكان الھدف من الدراس ة تحلیلیة لإلص بدراس

ات مثل كرة القدم والید وا ابات حدوثاً في بعض الریاض باحة واألثقال معرفة أكثر اإلص لة والجمباز والس لطائرة والس

یة  احة والمیدان والفروس ارعة والمالكمة والمبارزة والفنون القتالیة والس رب وألعابوالمص  وأجریت والدراجات. المض

ة ً  )135( من عینة على الدراس ابقة، األلعاب من العبا لت الس ة وتوص ابات أكثر أن إلى الدراس  الكدمات ھي حدوثا اإلص

ل التواء یلیھا جروحوال الت تمزق ثم المفص الت، وإجھاد والتقلص العض م مناطق أكثر أّما العض ا الجس ابة تعرض  ھي لإلص

  الركبة. مفصل ثم القدم مفصل

ة )1989( محمود وقام ابات عن میدانیة بدراس ة من الھدف وكان قطر، بدولة القدم كرة في المالعب إص  الدراس
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ً  اتاإلصاب أنواع أكثر على التعرف  حدوث فیھا یكثر التي والفترات المباشرة، وأسبابھا قطر بدولة القدم كرة العبي لدى شیوعا

ابات، تلك ة وأجریت اإلص تخدم فردا، )134( قوامھا عینة على الدراس حي المنھج الباحث واس في. المس  نتائج أھم أّما الوص

ون القدم كرة العبي أن فتبین البحث ابات أنواع لجمیع یتعرض یوعھا لدرجة طبقا مختلفة بدرجات ولكن اإلص  التوالي: على ش

 اإلصابات أنواع أقل وھي الكسور ثم المفاصل في والخلع والملخ والكدمات العضلي والتقلص والتمزق والشد الجروح إصابات

یوعاً، باب أّما ش ابات تلك أس  انتظام وعدم كافي،ال غیر أو الجید اإلحماء وعدم والعدوانیة، العنف مظاھر أھمھا فكان اإلص

سلیمة، بالتغذیة العنایة وعدم التدریب حضور في واستمرارھم الالعبین  الالعبین، على الطبي الكشف بإجراء االھتمام وعدم ال

تجمام كافیة فترة الالعبین إعطاء وعدم ح والراحة. لالس ة نتائج من واتض ابات أن الدراس  أثناء فترة أي في تحدث قد اإلص

 الالعبین على الطبي الكشف إجراء بضرورة الباحث وأوصى الیومیة، التدریب فترات من فترة أي خالل أو الریاضي الموسم

م اإلعداد فترة بدء قبل ي، للموس ب واإلحماء الریاض تخدام المناس اقین واقي واس ل للس  العنف عن واالبتعاد القدمین، ومفاص

  التنافس. عند والعدوانیة

 الدراسة من الھدف وكان القدم، كرة في لإلصابات المؤدیة العوامل حول دراسة )1985( وإبراھیم العینین أبو وأجرى

ابة القدم كرة العبي تعرض إلى تؤدي التي العوامل بعض معرفة ھو ة إجراء وتم تكرارھا، ومدى لإلص  عینة على الدراس

توى العبي من العب )100( قوامھا ر بجمھوریة القدم كرة في األول المس ة من وتبین ة.العربی مص  عوامل أھم من أن الدراس

ابة حدوث ات بإجراء االھتمام عدم ھو وتكرارھا اإلص یة القیاس تخدام الریاض  في والمھاریة البدنیة والمقاییس االختبارات باس

  العب. لكل فردي برنامج وجود وعدم تاماً  شفاءً  الالعب شفاء من التأكد وعدم القدم، كرة

ة )1987( بكري أجرى ابات ترتیب ولح دراس ر جمھوریة في الكاراتیھ في إص ة وھدفت العربیة، مص  إلى الدراس

ً  الریاضیة األنشطة أكثر معرفة أجل من الریاضیة اإلصابات تصنیف  أعلى أن بكري وجد وقد الریاضیة، اإلصابات في تسببا

بة ابات من نس  بكري ویالحظ والكاراتیھ، الجودوو الید وكرة القوى ألعاب ثم )%44.08( وبلغت القدم كرة في تحدث اإلص

 ً ً  مستوى القدم لكرة أن السابقة الدراسات خالل من أیضا   األخرى، األلعاب عن اإلصابة من مرتفعا

ابة معدل ارتفاع أن ویرى  غط تحت واللعب االحتكاك إلى یعود القدم كرة في اإلص م ض ى خص  لفترة بدني أداء وبأقص

  الریاضیة. ةاألنشط باقي عن المباراة) (زمن أطول

  التعلیق على الدراسات السابقة
نة  عیدین المحلي والعربي والیت تمت ما بین س ابقة على الص ات الس تبین للباحث من خالل اطالعھ على الدراس

، قد تناولت جمیعھا اإلصابات الریاضیة لأللعاب المختلفة سواء في كرة القدم أو غیرھا من األلعاب، حیث تم 1985-2008

ة في كرة القدم، التعرف عل یة، وخاص یوعاً في بعض األلعاب الریاض یة وأنواعھا وأكثرھا ش ابات الریاض بة اإلص ى نس

  ومقارنتھا ببعض األلعاب األخرى، وتم استخدام المنھج الوصفي والمسحي في تلك الدراسات وھي على النحو التالي:

یة لأللعاب المختلفة  ابات الریاض ات تناولت اإلص ابات غیر كرة القدم، بینما ثالث دراس بابھا من إص وأنواعھا وأس

سبابھا مقارنة مع كرة القدم، بینما (6كانت ( سات تناولت اإلصابات المختلفة وأنواعھا وأ سات ركزت فقط على 6) درا ) درا

م الالعب، وف اراً، وأماكن حدوثھا في جس ابات، وأغلبھا انتش بة اإلص ابات في كرة القدم وأنواعھا، ونس ي الخطوط اإلص

  المختلفة لالعب، وفي المنافسة، وأثناء التدریب.

سبة لأللعاب األخرى، وأن  صفة عامة ھي في كرة القدم بالن سات أن أكثر أنواع اإلصابات ب وقد اتضح من تلك الدرا
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ابة في كرة القدم، أّما أكثر أجزاء الت ھي أكثر أنواع اإلص ل، وتمزق العض م  الكدمات والجروح، والتواء المفاص الجس

  تعرضا لإلصابة فھي القدم والكاحل والركبة ثم الفخذ، وأن معظم اإلصابات كانت في األطراف السفلیة.

ابات  باب ھذه اإلص ات أكثر منھا في التدریب، وأن من أبرز أس ابات في المنافس ات أن اإلص ومن نتائج تلك الدراس

لوك غیر الجید لال یة عدم اإلحماء، وعدم التدریب الكافي، والس تراك مع اآلخرین، وأرض عب، واالحتكاك البدني، أو االش

  المالعب غیر الجیدة، ومركز الالعب.

  

  ممیزات الدراسة

ابات الریاضیة عند العبي كرة القدم  ة تعنى باإلص ابقة بأنھا أحدث دراس ات الس ة عن الدراس وقد تمیزت ھذه الدراس

الالعبین، واھتمت بدراسة العبي الدرجة الممتازة واألولى والالعبین في األردن، واشتمالھا أیضاً على عینة من جمیع فئات 

  الناشئین.

  محددات الدراسة

  التزام الباحث في إجراء الدراسة بالمحددات اآلتیة:

) إلى 10/3/2008تم جمع البیانات الخاصة بالدراسة الحالیة في الفترة الواقعة ما بین ( الزماني: المجال -

  ستمارة على أفراد العینة بعض الفرق الریاضیة.) وتوزیع اال15/4/2008(

بمقابلة الالعبین وتعریفھم باالستمارة وتوزیعھا على كل فرد من أفراد العینة في بعض الفرق في المجال المكاني:  -

  مختلف األماكن كالمالعب وصاالت التدریب في محافظتي عمان والسلط.

) خمسین العباً 50ق كرة القدم في األردن والبالغ عددھم (تم إجراء الدراسة على العبي فرالمجال البشري:  -

 والمسجلین رسمیاً لدى االتحاد األردني لكرة القدم.

 

  

  منھج الدراسة

  استخدم الباحث المنھج الوصفي باألسلوب المسحي.

  

  مجتمع الدراسة

االتحاد األردني لكرة القدم في تكّون مجتمع الدراسة من العبي كرة القدم من مختلف الدرجات والمسجلین رسمیاً في 

  ) خمسین العباً.50جمیع محافظات األردن والبالغ عددھم (

  عینة الدراسة

جلین  ملت مختلف الدرجات والمس ین العباً ش وائیة حیث تكونت من خمس ة بالطریقة العش تم اختیار عینة الدراس

  رسمیا في االتحاد األردني لكرة القدم.

  أداة الدراسة

ة قام الباحث با ابقة مثل دراس ات الس تخدمت في العدید من الدراس یة اس ابات الریاض ة باإلص تمارة خاص ستخدام اس

  ).1) وھي استمارة مقننة مرفقة بملحق رقم (2007(مجلي والصالح، 
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  متغیرات الدراسة

  اشتملت الدراسة على المتغیرات التالیة:

  البیانات الشخصیة كلھا. -

 أسباب اإلصابات. -

 ات.فترة وقوع اإلصاب -

 أنواع اإلصابات. -

  مناطق اإلصابات. -

  إجراءات الدراسة

  قام الباحث بإجراء االتصاالت مع مدربي الفرق الریاضیة وترتیب المواعید لتوزیع االستمارات. -

 استعان الباحث ببعض الزمالء لتوزیع االستمارات. -

) مع 2008-2006لھا خالل العامین (طلب الباحث من الالعبین أن یقوموا بتعبئة استمارات اإلصابات التي تعرضوا  -

 الشرح لھم عن كیفیة تعبئة االستمارة.

 ) االستمارات الموزعة.1قام الباحث بتدقیق االستمارات المعبأة، ویوضح الجدول رقم ( -

 ): بیانات أداة الدراسة الموزعة والمستردة1جدول رقم (

االستمارات غیر   االستمارات الموزعة

  المرتجعة

ً   المستبعدةاالستمارات    االستمارات المحللة إحصائیا

50  -  -  50  

 بعد ذلك تم تحلیل االستمارات إحصائیاً من قبل األخصائي اإلحصائي. -

 

  

  المعالجة اإلحصائیة

لعمل التحلیل اإلحصائي المناسب، حیث تم استخدام المعالجات  (SPSS)بعد جمع البیانات تم تحلیلھا باستخدام برنامج 

  التالیة:

  التكرارات. -

 النسب المئویة. -

  اختیار مربع "كاي". -

  عرض ومناقشة النتائج:

سباب وأنواع ومناطق ووقت حدوث اإلصابات الریاضیة التي یتعرض لھا  سة إلى التعرف إلى أ لقد ھدفت ھذه الدرا

سیقوم الباحث بعرضھا  العبو كرة القدم في المملكة األردنیة الھاشمیة، ومن خالل ھذه الدراسة فقد تم وضع أربعة تساؤالت

  ومناقشتھا تباعاً. وفیما یلي عرض ومناقشة تساؤالت الدراسة.

  ): وصف عینة الدراسة من حیث العمر والطول والوزن2جدول رقم (
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  االنحراف  المتوسط  المتغیر

  4.07  22.88  العمر (سنة)

  8.24  71.28  الوزن (كغم)

  7.12  176.36  الطول (سم)

ط أعمار عینة ) توزیع 2یبین الجدول ( أفراد عینة البحث تبعاً لمتغیرات العمر والوزن والطول حیث یظھر أن متوس

  .176.36ومتوسط طول العینة  71.28ومتوسط وزن العینة قد بلغ  22.88الدراسة قد بلغ 

اؤل األول  ة التس ابات شیوعاً بین العبأوالً: عرض ومناقش ي كرة القدم ینص التساؤل األول على "ما ھي أكثر أنواع اإلص

  في األردن؟"

ولإلجابة على ھذا التساؤل فقد استخدمنا التكرارات والنسبة المئویة الحتساب تكرار ونسبة وقوع كل نوع من أنواع 

  ).3اإلصابات التي قد یتعرض لھا العبو كرة القدم في األردن حسب ما ھو موضح في الجدول رقم (

  مربع كأي المحسوبة ألنواع إصابات العبي كرة القدم): التكرارات والنسب المئویة و3جدول رقم (

  γ 2 α  %  تكرار  النوع

  0.563  0.335  8.42  41  كسور

  0.087  2.921  5.54  27  تمزق أوتار

  0.940  0.006  7.60  37  تمزق عضالت

  0.940  0.006  7.60  37  تمزق أربطة

  0.012  6.380  4.52  22  خلع

  0.000  28.127  1.03  5  ملخ

  0.000  16.76  12.73  62  رضوض عظم

  0.027  4.894  10.47  51  رضوض عضالت

  0.000  23.168  1.64  8  رضوض أعصاب

  0.000  26.556  14.17  69  جروح

  0.003  9.097  3.90  19  تقلصات

  0.027  4.894  10.47  51  التواءات

  0.000  11.262  11.91  58  إصابات أخرى

  0.000  133.72  100.00  487  المجموع

  3.84=  0.05الجدولیة عند مستوى  2γقیمة 

یة لالعبي كرة القدم، 3یبین الجدول ( ابات الریاض ب المئویة وقیمة مربع كاي ألنواع اإلص ) قیم التكرارات والنس

ابات حدوثا ( تعراض القیم الواردة في الجدول نجد أن الجروح كانت أكثر اإلص بة 69وباس وض 14.17) وبنس ، تاله رض

بة 62العظم ( ابات األخرى (12.73) وبنس بة 58، ثم اإلص ابات العبي كرة القدم الملخ 11.91) وبنس ، بینما كانت أقل إص
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  .3.90) وبنسبة 19)، ثم التقلصات بتكرار (1.64) وبنسبة (9، تالھا رضوض األعصاب (1.03) وبنسبة 5(

فروق ذات داللة إحصائیة  إصابة، وتشیر قیمة مربع كأي المحسوبة إلى وجود 487وقد بلغ مجموع إصابات العینة 

الت وتمزق األربطة التي كانت قیمة مربع كأس  ور وتمزق األوتار وتمزق العض تثناء الكس ور باس على جمیع أنواع الكس

  المحسوبة فیھا أقل من القیمة الجدولیة.

یین بقواعد األ بة الجروح عند العبي كرة القدم إلى عدم التزام الریاض بب في زیادة نس المة أو وقد یعود الس من والس

  عدم التزام السلوك الجید ومخالفة القوانین، وھذا یزید من احتمالیة حدوث إصابات الجروح نتیجة لذلك.

عادة،  ة كل من (س ) اللتین وجدتان أن أكثر أنواع 2008) و(خریبیط، 1991وھذه النتائج تختلف مع نتائج دراس

  اإلصابات شیوعاً ھي تمزقات األربطة.

ابة وقد تعزى الز باب التي تؤدي إلى اإلص ات وحدّتھا، كما أن إحدى أكثر األس بة الجروح إلى المنافس یادة في نس

باب المؤدیة إلى حدوث  ة إلى أن أكثر األس یین حیث تظھر نتائج ھذه الدراس لوك الجید للریاض بالجروح ھو عدم الس

  .28.75اإلصابات الریاضیة ھو عدم السلوك الجید للریاضیین بنسبة 

ابة 2لعودة إلى الجدول رقم (وبا ابات كانت الملخ. ویعزو الباحث ذلك إلى ارتباط ھذه اإلص ) نجد أن أقل اإلص

  بإصابات أخرى مثل الخلع.

اؤل الثاني: ابات بین  ثانیاً: عرض ومناقشة التس م عرضة لإلص اؤل الثاني على "ما ھي أكثر المناطق في الجس ینص التس

  العبي كرة القدم في األردن؟".

ولإلجابة على ھذا التساؤل فقد استخدمنا التكرارات والنسب المئویة الحتساب تكرار ونسبة وقوع اإلصابات في كل 

  ).4منطقة من المناطق المعرضة لإلصابات كما ھو موضح في الجدول رقم (

  ): التكرارات والنسب المئویة ومربع كأي المحسوبة ألنواع إصابات العبي كرة القدم4جدول رقم (

  γ 2  α  %  تكرار  النوع
  0.000  38.784  9.03  44  الرأس
  0.038  4.319  1.85  9  الرقبة
  0.021  5.361  1.64  8  الكتف

  0.002  9.877  6.37  31  مفصل الكتف
  0.373  0.795  2.87  14  الترقوة
  0.066  3.389    2.05  10  العضد

  0.857  0.032  3.49  17  مفصل الكوع
  0.011  6.516  1.44  7  الساعد
  0.001  10.658  0.82  4  الرسغمفصل 

  0.259  1.274  2.67  13  أمشاط الكف
  0.066  3.389  2.05  10  سالمیات الكف

  0.442  0.592  4.31  21  عظمة القص
  0.109  2.571  2.26  11  األضالع

  0.066  3.389  2.05  10  البطن
  0.005  7.784  1.23  6  الفقرات الصدریة
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  0.000  13.982  0.41  2  الفقرات القطنیة

  0.038  4.319  1.85  9  الفقرات العجزیة
  0.038  4.319  1.85  9  الفقرات العصعصیة

  0.001  10.658  0.82  4  الحوض
  0.000  6.516  1.44  7  مفصل الورك

  0.000  13.982  0.41  2  الفخذ
  0.021  5.361  1.64  8  مفصل الركبة

  0.021  5.361  1.64  8  رباط صلیبي أمامي
  0.000  27.862  8.21  40  رباط صلیبي خلفي
  0.001  11.424  6.57  32  رباط صلیبي أنسي

  0.002  9.165  1.03  5  رباط صلیبي وحشي
  0.002  9.165  1.03  5  الغضروف

  0.000  13.982  0.41  2  الساق
  0.005  7.784  1.23  6  الكاحل

  0.172  1.866  2.46  12  رباط جانبي انسي
  0.000  30.424  8.42  41  رباط جانبي وحشي

  0.000  115.274  12.94  63  أمشاط القدم
  0.857  0.032  3.49  17  سالمیات القدم

  0.000  390.209  100.00  487  المجموع
  3.84=  0.05الجدولیة عند مستوى  γ 2قیمة 

  

صابات العبي كرة القدم، حیث یتبین أن أمشاط القدم كانت 3یبین الجدول ( ) قیم التكرارات والنسب المئویة لمواقع إ

ابات  بة 63حدوثاً (أكثر اإلص بة 44، تاله الرأس (12.94) وبنس ي للكاحل (9.03) وبنس ) 41، ثم الرباط الجانبي الوحش

اق والفخذ والفقرات القطنیة (8.42وبنسبة  ابات العبي كرة القدم الس ، تالھا مفصل 0.41) وبنسبة 21، بینما كانت أقل إص

  .1.03) وبنسبة 5بي الوحشي للركبة بتكرار (، ثم الغضروف والرباط الجان0.82) وبنسبة 4الحوض والرسغ (

  

إصابة، وتشیر قیمة مربع كاي المحسوبة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة  487وقد بلغ مجموع إصابات العینة 

وب أعلى من القیمة الجدولیة البالغة  ور، حیث كانت قیمة مربع كأي المحس الترقوة والعض  3.84على جمیع أنواع الكس

الكوع وأمشاط الكف وسالمیات الكف وعظمة القص واألضالع والبطن والرباط الجانبي االنسي للكاحل وسالمیات ومفصل 

  القدم التي كانت قیمة مربع كأي المحسوبة فیھا أقل من القیمة الجدولیة.

ستخداماً في كرة القدم ھي القدم وبالتالي فإن أم سان ا شاط القدم من أكثر ویرى الباحث أن أكثر األجزاء في جسم اإلن

ابات، كما  ة لإلص تعمال بین الالعبین، لذلك فھي من أكثر المناطق عرض المناطق التي تتعرض إلى إھمال واحتكاكات واس

دید وقطع  ي في الحركات والمھارات التي یؤدیھا العبو كرة القدم مثل تمریر وتس اس اط القدم لھا دور كبیر وأس أن أمش

ة تع بب الكرات، لذلك تزداد فرص ابات بس اط القدم لإلص باب تعرض أمش ابات. ویعزو الباحث أس اط القدم لإلص رض أمش

عدم اإلحماء الجید وعدم صالحیة األلبسة الریاضیة (الحذاء) األمر الذي یؤدي إلى زیادة الضغط على أمشاط القدم مما یزید 
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  من احتمالیة حدوث اإلصابة.

لت إلیھ (خ ابات 2008ریبیط، وقد اختلفت ھذه النتیجة مع ما توص ابة الكاحل كانت أكثر اإلص ) من حیث أن إص

  حدوثا.

طناوي،  ة (الش ابات 2003وتختلف ھذه النتیجة مع نتائج دراس ل الركبة من أكثر اإلص لت إلى أن مفص ) التي توص

  حدوثاً. أّما أقل نسبة إصابات فقد كانت 

اؤل الثالث:  ة التس اؤل الثاني ثالثاً: عرض ومناقش ابات بین العبي ینص التس باب المرتبطة باإلص على "ما ھي أكثر األس

  كرة القدم في األردن؟".

بب من األسباب  بة كل س اب تكرار ونس ب المئویة الحتس تخدمنا التكرارات والنس اؤل فقد اس ولإلجابة على ھذا التس

  ).5المؤدیة لإلصابات لدى العبي كرة القدم في األردن، كما ھو موضح في الجدول رقم (

  ): التكرارات والنسب المئویة ومربع كأي المحسوبة ألنواع إصابات العبي كرة القدم5جدول رقم (

  γ 2  α  %  تكرار  النوع

X1 93  19.10  328.47  0.000  

X2 8  1.64  5.08  0.024  

X3 140  28.75  863.84  0.000  

X4 122  25.5  628.80  0.000  

X5 9  1.85  4.06  0.044  

X6 12  2.46  1.68  0.195  

X7 4  0.82  10.32  0.001  

X8 4  0.82  10.32  0.001  

X9 10  2.05  3.15  0.076  

X10 1  0.21  15.46  0.000  

X11 33  6.78  13.99  0.000  

X12 6  1.23  7.47  0.006  

X13 3  0.62  11.92  0.001  

X14 0  0.00  17.40  0.000  

X15 2  0.41  13.63  0.000  

X16 10  2.05  3.15  0.076  

X17 6  1.23  7.47  0.006  

X18 0  0.00  17.40  0.000  

X19 8  1.64  5.08  0.024  
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X20 3  0.62  11.92  0.001  

X21 4  0.82  10.32  0.001  

X22 1  0.21  15.46  0.000  

X23 2  0.41  13.63  0.000  

X24 0  0.00  17.40  0.000  

X25 0  0.00  17.40  0.000  

X26 0  0.00  17.40  0.000  

X27 2  0.41  13.63  0.000  

X28 4  0.82  10.32  0.001  

  0.000  2096.17  100.00  487 المجموع

  3.84=  0.05الجدولیة عند مستوى  γ 2قیمة 

  ) قیم التكرارات والنسب المئویة ألسباب حدوث اإلصابات لدى العبي كرة القدم.3یبین الجدول (

) وبنسبة 140للریاضیین بتكرار (وتشیر نتائج الجدول إلى أن أھم األسباب المؤدیة لإلصابة ھي عدم السلوك الجید 

یة التدریب غیر الجیدة بتكرار (28.75 بة 122، تاله أرض بة 93، ثم عدم اإلحماء الجید بتكرار (25.05) وبنس ) وبنس

. أّما بالنسبة ألقل األسباب المؤدیة لإلصابات فقد كانت غیاب توجیھ المدرب لالعب والتوقیت غیر الصحیح للتدریب 19.10

بة 1التي بلغ تكرار كل منھا (والمباریات  ابة وبنس باب 0.21) إص بب األس بأیة  26و 25و 24و 18و 14، بینما لم تتس

  إصابات.

وتشیر قیمة مربع كأي المحسوبة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة على األسباب المؤدیة لإلصابات، حیث كانت 

تثناء األ باب قیمة مربع كاي فیھا أعلى من القیمة الجدولیة باس وبة لھذه  19و 9و 6س حیث كانت قیمة مربع كاي المحس

  األسباب أقل من القیمة الجدولیة.

  وبشكل عام مثل عدم السلوك الجید للریاضیین أكثر األسباب المؤدیة لإلصابات بین الالعب.

  

  

باب عدیدة منھا  یین یعود ألمور واس لوك الجید للریاض عدم فعالیة نظام ویرى الباحث من خالل خبراتھم أن عدم الس

وء  اً س یة المدرب وقیادتھ للفریق وأیض خص عف في ش بب ض ا بس ادر عن االتحاد األردني لكرة القدم وأیض العقوبات الص

  اإلعداد البدني لدى الالعبین وھذا یؤدي إلى عدم السلوك الجید للریاضیین.

عادة،  ات (س یة التدریب غیر الجیدة  ) حیث2005) و(خریبیط، 1991ھذه النتائج تختلف مع نتائج دراس كانت أرض

  أكثر األسباب المؤدیة إلى حدوث اإلصابة.

ة (خریبیط،  ابة وھذا یختلف مع نتائج دراس باب المؤدیة لإلص وكان غیاب توجیھ المدرب لالعب وتوعیتھ أقل األس

  ) التي وجدت أن سوء اإلعداد النفسي ھو أقل األسباب المؤدیة لإلصابة.2008
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اؤل الرابع:رابعاً: عرض ومنا ة التس ابات بین العبي كرة القدم  قش اؤل الثاني على "ما ھي أوقات حدوث اإلص ینص التس

  في األردن (تدریب، مباراة)؟".

ولإلجابة على ھذا التساؤل فقد استخدمنا التكرارات والنسب المئویة الحتساب تكرار ونسبة أوقات حدوث اإلصابات 

  ).6ھو موضح في الجدول رقم ( لدى العبي كرة القدم في األردن، كما

  ): التكرارات والنسب المئویة ومربع كأي المحسوبة ألنواع إصابات العبي كرة القدم6جدول رقم (

  γ 2  α  %  تكرار  النوع

  0.132  2.268  45.17  220  اإلعداد

  0.132  2.268  54.83  267  المنافسات

  0.000  243.500  100.00  487  المجموع

  3.84=  0.05الجدولیة عند مستوى  γ 2قیمة 

ابة (اإلعداد/ 6یبین الجدول ( ابات العبي كرة القدم تبعاً لوقت حدوث اإلص ب المئویة إلص ) قیم التكرارات والنس

  المنافسات).

ورة أكبر ( ابات التي تحدث في المباریات تكون بص بة 267ومن خالل القیم المبینة یتبین أن اإلص  54.83) وبنس

ل في فترة اإلعداد (مقارنة باإل ابات التي تحص بة 220ص وبة إلى عدم وجود 45.17) وبنس یر قیمة مربع كاي المحس ، وتش

  فروق ذات داللة إحصائیة لمتغیر وقت حدوث اإلصابة على إصابات العبي كرة القدم.

ت العصبیة، وتؤدي ویرى الباحث أن ھذه النتیجة طبیعیة ومنطقیة حیث أن المنافسات تولد التوتر والضغط والتشنجا

سالیب  سلوك الجید، وبالتالي اللجوء إلى أ بالالعبین إلى الخروج عن الروح الریاضیة، وبالتالي مخالفة قوانین اللعبة وعدم ال

  غیر شرعیة وغیر قانونیة وغیر ریاضیة من أجل الفوز وكسب المباریات.

زیادة االحتكاك البدني بین الالعبین، الروح القتالیة تكون ویعزى أیضاً الزیادة في نسبة اإلصابات أثناء المنافسة إلى 

  أعلى، بعكس فترة التدریب حیث یكون ھناك حرص كبیر من الالعبین على عدم تسبیب إصابات بین بعضھم البعض.

ة (خریبیط،  ة مع دراس ات 2008وتتفق نتائج ھذه الدراس ابات التي تحدث خالل المنافس یر إلى أن اإلص ) حیث تش

  ضیة ھي أكثر األوقات التي تحدث فیھا اإلصابة.الریا

  

  

  

  االستنتاجات

  انتشار اإلصابات الریاضیة لدى معظم العبي كرة القدم في األردن. -

 أكثر اإلصابات تكراراً وحدوثاً ھي الجروح ورضوض العظم. -

 أكثر المناطق تعرضاً لإلصابة لدى العبي كرة القدم في األردن ھي أمشاط القدم. -

 أوقات اإلصابات لدى العبي كرة القدم في األردن ھي أثناء المنافسات والمباریات.أكثر  -

من أكثر األسباب الرئیسیة لحدوث اإلصابات الریاضیة لدى العبي كرة القدم في األردن ھي عدم التزام الالعبین  -
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مة في التدریب والمباریات بالسلوك الجید وعدم التحلي بالروح الریاضیة، وكذلك عدم صالحیة االختبارات المستخد

 في مالعب كرة القدم في األردن، وكذلك عدم اإلحماء الجید.

  التوصیات:

  في ضوء االستنتاجات السابقة، یوصي الباحث بما یلي:

إعداد الالعبین نظریا بإعطائھم محاضرات عن اإلصابات الریاضیة من حیث میكانیكیة حدوثھا وأسبابھا وطرق  -

 الوقایة منھا.

على رفع مستوى اللیاقة البدنیة لالعبین، وتقویة العضالت واألربطة المرتبطة بالمناطق األكثر عرضة العمل  -

 لإلصابة، وذلك من أجل الحد من اإلصابات.

 توفیر عوامل األمن والسالمة أثناء التدریب والمنافسات. -

لمناسبة سواء في التدریب أو ضرورة توفیر أرضیات مناسبة لكرة القدم وابتعاد المدربین عن األرضیات غیر ا -

 المباراة، وعمل الصیانة الدوریة لھا.

 العمل على زیادة الوعي والتثقیف الریاضي وتنمیة الروح الریاضیة لدى العبي كرة القدم في األردن. -

 ضرورة توعیة الالعبین وتعریفھم بأھمیة اإلحماء ودوره في الحد من اإلصابات الریاضیة. -

ه الدراسة للجنة األولمبیة ولالتحادات الریاضیة والمركز الوطني للطب الریاضي، وخصوصاً ضرورة تعمیم نتائج ھذ -

 للمدربین والجھاز التدریبي والكادر الطبي والالعبین في دولة الكویت والدول المجاورة.

  المراجع
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 )، القاھرة، مصر.2، (طالتدلیك التقلیدي والشریقي في الطب البدیل). 2001بكري، محمد قدري ( -
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 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن.مقارنة"
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 الملحق

  الریاضیةاالستمارة الخاصة باإلصابات 

اإلصابات الریاضیة الشائعة لدى العبي كرة القدم في األردن" وكما تعلم  یقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان "

عزیزي الالعب وعزیزتي الالعبة أن اإلصابات الریاضیة ھي إحدى األسباب التي تؤدي إلى إقصاء الریاضي مبكرا عن 
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لھ، وبما أنك أحد العبي كرة القدم، نرجو منك اإلجابة عن فقرات االستبیان مالعبنا مسببة خسارة الالعب لنفسھ، وخسارتنا 

  أدناه بموضوعیة وتأٍن، لغرض مساعدتنا ومساعدة األجیال الالحقة للحد من ھذه الظاھرة التي عانى ویعاني منھا الكثیرون. 

لدراسة فقط، ولذلك نرجو علما بأن المعلومات التي سنحصل علیھا ستعامل بسریة مطلقة، وستستخدم ألغراض ا

  التكرم باإلجابة بصراحة وبدقة قدر اإلمكان على جمیع األسئلة.

  

  االسم (اختیاري): _______________________ -

  الجنس: _______________________ -

 العمر: _______________________ -

 الوزن: _______________________ -

 الطول: _______________________ -

 دي: _______________________اسم النا -

 اللعبة الرئیسیة (الفعالة): -

____________________

___  

______________________

___  

____________________

___  

  ألعاب أخرى تمارسھا: -

____________________

___  

______________________

___  

____________________

___  

  التدریبي): _______________________عدد سنوات التدریب (العمر  -

  عدد أیام التدریب في األسبوع: ...................................................... -

 متوسط المدة الزمنیة للوحدة التدریبیة الیومیة بالدقائق: _______________________ -

 عدد الجرعات التدریبیة في الیوم: _______________________ -

 

  شاكرین حسن تعاونكم

 

  

  

  

  

  البحث الخامس عشر 
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  الملخص

لقد ركز النحاة العرب على وصف اللغة العربیة فسمعوا اللغة من أفواه العرب األقحاح ووضعوا لھا القواعد 

وحاولوا تفسیر ذلك مستفدین من العلوم التي انتشرت في عصرھم كالفلسفة والمنطق، فتوقف البحث في قواعد اللغة ولم یبق 

  انتقادھا بالرغم من عدم علمیة كفایتھم التفسیریة في كثیر من األحیان.مجال لتطویرھا أو 

وإذا كان العلم بناء یضع كل منا اللبنة المناسبة لبنائھ، وفي ظل تطور العلوم والنظریات فقد ارتأینا في ھذا المقال 

ریة اللسانیة التولیدیة في ضبط تنویعات بنیة أن نقارن بین الكفایة التفسیریة للنظریة النحویة العربیة  والكفایة التفسیریة للنظ

الجملة العربیة، من أجل الخروج بتصور علمي جدید أكثر علمیة ومقبولیة یتجاوز الخالفات النحویة والتقدیرات الزائدة 

  التي اعتمدھا النحاة.

 

 التطابق -الرتبة  –اللسانیات التولیدیة  –النحاة  –الجملة العربیة  :الكلمات المفتاحیة

.  

  

 

  

Abstract 

The Arab grammarians focused on describing the Arabic language, so they heard the 

language from the “Bedouins” and set rules for it and tried to explain it, taking advantage of 
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the sciences that spread in their era such as philosophy and logic, so they stopped research in 

the grammar of the language and there was no space for its development or criticism despite 

the lack of scientific explanation of their adequacy.  

 In This article we compare between the explanatory sufficiency of the Arabic 

grammatical theory and the interpretative sufficiency of the linguistic generative theory in 

controlling the variations of the structure of the Arab sentence, in order to come up with a 

new scientific concept that is more scientific and acceptable It goes beyond grammatical 

disputes and extra estimates adopted by grammarians. 

 

Keywords: Arabic sentence- Arab grammarians-Generative Linguistics  - Order- 

Agremment. 

  

  مقدمة

یبحث ھذا المقال الجملة العربیة بین النحاة واللسانیین التولیدین الذین وصفوا الجملة العربیة، واتسمت دراساتھم بالشمولیة،  

مركزین على الكفایة التفسیریة  التي اعتمدتھا كل مدرسة لتجاوز المشاكل التي واجھتھا، وذلك بغیة الخروج بتصور موحد 

الفات النحویة المعروفة، والتقدیرات التي أدخلت في اللغة العربیة ما لیس فیھا، حتى صار للجملة العربیة بعیدا عن الخ

االھتمام باللغة الواصفة أكثر من اللغة الموصوفة نفسھا. وإن كان المنطلق مختلفا بین النظریتین، حیث اھتم النحاة العرب 

تمت اللسانیات التولیدیة بوصف اللغة الداخلیة أي بوصف اللغة الخارجیة، وركزوا على الوصف أكثر من التفسیر، واھ

المعرفة اللغویة الموجودة في ذھن المتكلم، واعتمادھم مقاربة عقالنیة تجاوزت الوصف إلى التفسیر وإلى ما وراء التفسیر، 

  فإن الغایة واحدة تتمثل في إیجاد حلول لكل األسئلة التي واجھت النظریتین.

المقال على الجملة العربیة عند النحاة، والمشاكل التي واجھتھم في تصنیف الجمل، نركز في الجزء األول من     

والخالفات التي دارت بینھم، ونركز في الجزء الثاني على الجملة العربیة من منظور اللسانیات التولیدیة، وذلك بغیة 

  الوصول لتصور أكثر علمیة یضبط االختالفات الكثیرة التي عرفتھا الجملة.

  

  اف البحث:أھد

تبسیط المعرفة اللسانیة للقارئ العربي وبیان أھمیتھا في خدمة اللغة العربیة من خالل تطبیق العدید من المعارف  . 1

  اللسانیة في ھذا المقال.
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 معالجة المشاكل التي واجھت النحاة في تصنیف الجمل العربیة. . 2

 لك بأدوات لسانیة أكثر علمیة ومقبولیة.الخروج بتصور موحد للجملة العربیة یتجاوز ما أثیر من خالفات وذ . 3

رسم خارطة طریق من شأنھا أن تسھل تدریس قواعد اللغة العربیة بكیفیة تجعل ھذه القواعد وسیلة ولیس غایة في  . 4

  حد ذاتھا.

  بنیة الجملة العربیة .1

 الجملة عند النحاة: 1.1

كثیرا، بالرغم من بعض االشكاالت االصطالحیة، نشیر أوال إلى أن النحاة العرب القدماء اھتموا بالجملة العربیة   

ومن بینھا ازدواجیة مصطلح الكالم مع مصطلح الجملة، فسیبویھ لم یستعمل مصطلح الجملة، وإنما استعمل الكالم للداللة 

'' وجملة علیھا، وال نجد عنده لفظ الجملة إال بمعناه اللغوي الذي یعني التفصیل، أي ضم الفروع تحت شيء واحد كقولھ مثال

، ونجد عند سیبویھ مصطلح الكالم  )128(سیبویھ، د،ت، ص  ھذا أن كل ما كانت لھ الكسرة ألزم كان أقوى في االمالة''

الذي یطلق علیھ المتأخرون الجملة، یقول في جمل مثل:  (عبد هللا منطلق)، "لم یكن لیكون ھذا كالما حتى یبنى علیھ، أو 

 ند والمبني علیھ مسند إلیھ". وقال في (إن یضرب یأتینا) لم یكن كالما ألنھ غیر تام الفائدة"یبنى على ما قبلھ، فالمبتدأ مس

. فشرط أن یكون الكالم كالما عند سیبویھ، أن یكون تام الفائدة، وشرط تمام الفائدة أن یحسن السكوت )78، ص2(الكتاب،ج

استعمل آخرون الكالم مرادفا للجملة، یقول الزمخشري:  علیھ، فالترابط بین الكلمات یجب أن یؤدي إلى إفادة معنى، وقد

''والكالم ھو المركب من كلمتین أسندت احداھما إلى األخرى، وذلك ال یأتي إال في اسمین كقولك زید أخوك، وبشر 

، فالكالم عند )18(ابن یعیش، د،ت، ص  صاحبك، أو في فعل واسم كقولك ضرب زید، وانطلق بكر، ویسمى الجملة"

الجمل المفیدة التي یحسن السكوت علیھا، والكالم جنس لھا. غیر أن ابن ھشام فرق بین الكالم   خشري عبارة عنالزم

والجملة، فالكالم عنده ھو القول المفید بالقصد الذي یحسن السكوت علیھ، والجملة في نظره عبارة عن فعل وفاعلھ كقام 

أحدھما نحو ضرب اللص وكان زید قائما...وھو یرى أن الجملة أعم من زید، والمبتدأ وخبره كزید قائم، وما كان بمنزلة 

. وبھذا یفرق بین الكالم والجملة،  فالجملة )21(ابن یعیش،د،ت ص (كجملة الصلة مثال التي تتجاوز شرط اإلفادة...) الكالم

ة الجواب، جملة الصلة، وكل ذلك أعم عنده من الكالم، إذ شرط الكالم اإلفادة بخالف الجملة، ولھذا نجد جملة الشرط، جمل

  لیس مفیدا فلیس بكالم.

والمالحظ من خالل االستشھادات المقدمة أن النحاة العرب ركزوا على مفھوم اإلسناد ومفھوم اإلفادة، وجعلوا     

لمفید، وانطالقا اإلسناد محددا أساسیا لیكون التركیب جملة، فالمسند والمسند إلیھ ھما الجزءان اللذان یتألف منھما التركیب ا

من ھذه الخاصیة قسموا الجملة العربیة إلى قسمین: جملة اسمیة أسند فیھا اسم إلى اسم آخر، وجملة فعلیة یكون فیھا المسند 

إلیھ فعال والمسند اسما، وھذا ما عبر عنھ سیبویھ بقولھ: "والمسند والمسند إلیھ ال یغني واحدا منھما عن اآلخر، وال یجد 

  بدا، فمن ذلك االسم المبتدأ والمبني علیھ (أي الخبر)، المتكلم منھ 

  

وھو قولك عبد هللا أخوك، ومثل ذلك یذھب عبد هللا، فال بد للفعل من االسم (الفاعل) كما لم یكن لالسم األول بد من اآلخر 

إلى طبیعة المسند وطبیعة . فالتمییز بین الجملة االسمیة والجملة الفعلیة راجع )23، د،ت، ص1(سیبویھ، ج في االبتداء"

المسند إلیھ، فإن كان المسند اسما أو ما یجري مجراه، كانت الجملة اسمیة، وإن كان المسند فعال كانت الجملة فعلیة. لكن 
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بالنظر إلى ما تبتدأ بھ فالجملة أقسام أخرى، فالجملة التي صدرھا اسم جملة اسمیة (زید قائم)، والجملة التي صدرھا فعل، 

علیة (قام زید)، والتي تبتدأ بظرف أو مجرور جملة ظرفیة، (عندك زید)، (في الدار زید)، إذا قدرت زیدا فاعال جملة ف

بالظرف والجار والمجرور، ال باستقرار المحذوف، وال بمبتدأ، فیكون تقدیرھا (زید في الدار)، وقد زاد الزمخشري وغیره 

  ).441(ابن ھشام، د،ت،  الجملة الشرطیة

ج من خالل ما تقدم أن الجملة العربیة في تنظیر النحاة لم تخلو من مشاكل، فھي نوعان بالنظر إلى اإلسناد نستنت    

  (جملة اسمیة وجملة فعلیة)، أما بالنظر إلى ما ابتدأت بھ فھي أربعة أنواع (فعلیة واسمیة وظرفیة وشرطیة).

  دور نظریة العامل في توجیھ طروحات النحاة 2.1

مل أثرا واضحا في توجیھ دراسة الجملة العربیة عند النحاة، فالعالقات بین العوامل والمعموالت كان لنظریة العا    

ھي المحدد الرئیسي الرئیسي لترجمة التراكیب داخل الجملة، إذ ال بد لكل عامل من معمول، وال بد لكل معمول من عامل، 

وعلى أساس ھذه النظریة قُدمت تعاریف ومصطلحات النحو  وال نكاد نجد بابا من أبواب النحو دون مناقشة لنظریة العامل،

العربي، فاإلعراب عندھم مثال ھو تغیر الحركات اإلعرابیة في آخر الكلمات بتغیر العوامل الداخلة علیھا، وقس على ذلك. 

، وسأكتفي ھنا ولن أتناول ھنا نظریة العامل بإسھاب إذ یمكن الرجوع لكتب النحاة التي عالجت ھذه النظریة بشكل دقیق

 بذكر الدور الذي لعبتھ ھذه النظریة في توجیھ أنواع الجمل في اللغة العربیة.

على أن الجملة في اللغة العربیة اسمیة أوفعلیة، لكنھم اختلفوا في تحدید نوع بعض  اتفق النحاة كما أشرنا سابقا    

تبرھا نحاة الكوفة فعلیة، واعتبرھا نحاة البصرة اسمیة، منھا كالتي یتقدمھا فاعل عند الكوفین، أومبتدأ عند البصریین. فاع

  :)42-41ص ص  2015(المكي،  وقد كان لنظریة العامل أثرا كبیرا في توجیھھم، واختالفھم ، لنالحظ الجمل التالیة

 الولد جاء ) 1(

  إن امرؤ ھلك ) 2(

  أزید قام؟ ) 3(

 زید أمامك ) 4(

ید نوعھا، أھي جملة اسمیة أم فعلیة؟ فذھب ) تضارب المذھب البصري والمذھب الكوفي في تحد1فالجملة في (    

البصریون إلى أنھا جملة اسمیة وأن االسم المقدم فیھا مبتدأ ولیس فاعال، ذلك أن العامل سابق للمعمول والقول بفعلیة الجملة 

ألنھ ھو  ھو خرق لھذا المبدأ، ولذلك قدروا زیدا مبتدأ حفاظا على النظریة، وذھب الكوفیون إلى أنھ فاعل ولیس مبتدأ

 ).98ص  1) فتطرحان اشكاال من نوع آخر ھو:(سیبویھ، ج3)و(2صاحب الفعل. أما الجملتان في (

 أن الشرط والجزاء خاص باألفعال (ال یصح الشرط والجزاء إال باألفعال). -

 أن االستفھام خاص بالجمل الفعلیھ (حروف االستفھام ال یلیھا إال الفعل). -

  

تخرقان مبدأي سیبویھ أعاله. وھذا ما دفع النحاة إلى  تقدیر فعل في البنیتین، وبذلك یكون تقدیر ) 3)و(2والجملتان في (

  الجملتین:

 إن (ھلك) امرؤ ھلك -
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 أ(قام) زید قام؟ -

) أعاله فعال مضمرا كذلك؟ ویكون التقدیر(قام 1وھذا یجعلنا نطرح تساؤالت عدیدة منھا، لما لم یقدر النحاة البصریون في (

) أن ھناك فعال مضمرا ینصب الظرف؟ بحیث یكون 4وتكون الجملة بذلك جملة فعلیة، ولَم قدر النحاة في الجملة( زید قام)

  التقدیر:

  زید( استقر) أمامك

  ولماذا لم یقدروا الفعل قبل الجملة بأكملھا فیكون التقدیر:

  (استقر) زید أمامك

(المكي،  قبل الجملة بأكملھا) یعود لوجود جمل من نوع أكید أن عدم اعتماد النحاة لھذا االفتراض(تقدیر الفعل    

  :)43ص  2015

  أ. زید ضربتُھ ) 5(

  ب. *(ضربت) زید ضربتھ

حیث إن تأویل فعل في صدر الجملة یعطینا افتراضات خاطئة، ألن زیدا یجب أن یكون مفعوال بھ؛ والمفعول بھ یجب أن 

  :)350ص  2015(المكي، یكون منصوبا كما في

 زیدا ضربتھ ) 6(

ختلف النحاة القدامى حول تفسیر ناصب زید، ذلك أنھما ینطلقان من مبدأ أساسي وھو أسبقیة العامل على ا    

المعمول والجملة أعاله تخرق ھذا المبدأ، فذھب نحاة الكوفة إلى أن (زیدا) مفعول بھ مقدم والعامل فیھ الفعل (ضرب) 

حالیا مع إلك بالفعل ضرب الشتغالھ بھ، ذلك لكونھ یشترك وبذلك یجوز العمل إلى الوراء، وأن الضمیر (ـــھ)منصوب كذ

االسم المقدم (زید) فلما نصب الضمیر نصب زید كذلك(ألن لھما نفس االحالة)، أما نحاة البصرة فقدروا عامال مضمرا 

  ویكون التقدیر: (ضربت) زیدا ضربتھ

ة أن متكلم اللغة عند تركیبھ لھذه الجملة لم یفكر لیكون زید مفعوال بھ منصوب بفعل (ضرب) المقدر ولیس الظاھر. والحقیق

    كل ھذا، ولم یقدر فعال ثم یحذفھ عند النطق بھا.

نالحظ إذن أن النحاة عملوا على تطویع اللغة لتستجیب لنظریتھم، واعتمدوا على التقدیر لیتجاوزوا ما واجھھم من     

  على حسب المشكل الذي واجھھم،  مشاكل، وھذا التقدیر لم تحدده ضوابط كما الحظنا، بل یكون

من خالل كتابھ فتجد التقدیر تارة فعال وتارة حرفا وتارة جملة... الخ، ولعل ھذا ما دفع ابن مضاء إلى مخالفة النحاة العرب 

"الرد على النحاة" حیث دعا إلى حذف ما یستغني النحوي عنھ، وفي مقدمة ذلك نظریة العامل، وأبرز ما اعترض علیھ ابن 

(ابن مضاء، مضاء في ھذه النظریة تقدیر العوامل المحذوفة،  حیث یرى أن المحذوفات في صناعة النحاة ثالثة أقسام 
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لكالم إال بھ، والثاني محذوف ال حاجة بالقول إلیھ، بل ھو تام دونھ، وإن ظھر كان : محذوف ال یتم ا)80-78ص-د،ت،ص

زیدا، وحجتھم أن (ضربت) من  ))أضربت((عیبا كقولك: (أزیدا ضربتھ)، قالوا أنھ مفعول لفعل محذوف مضمر تقدیره 

، إن لم یكن ظاھرا فمقدر، فلم یبق إال األفعال المتعدیة إلى مفعول واحد، وقد تعدى إلى الضمیر، وأنھ ال بد لزید من ناصب

اإلضمار وھذا یضعنا أمام إشكال ثان ھو من الذي یضمره النحاة في قولھم (أزیدا مررت بغالمھ؟) حیث ال یدعو إلى ھذا 

ل التكلیف وإلى تقدیر أنھ ال بد لكل منصوب من ناصب. أما القسم الثالث فھو مضمر، إذا أظھر تغیر الكالم عما كان علیھ قب

إظھاره، كقولنا: (یا عبد هللا) وھو عندھم منصوب بفعل مضمر تقدیره، أدعو أو أنادي وھذا إذا أظھر تحولت الجملة من 

  جملة إنشائیة إلى جملة خبریة (تحتمل الصدق والكذب).

عل في قولنا فابن مضاء یرى أن الحجج التفسیریة التي قدمھا النحاة ضعیفة وال تتسم بالشمولیة، فإذا صح تقدیر الف    

"أزیدا ضربتھ"، فإن الجملة الثانیة "أزیدا مررت بغالمھ" تضعنا أمام صعوبة التقدیر، وإذا أردنا التقدیر وفقا للجملة األولى 

  فسیكون الفعل المقدر ھو "أمررت" وسیكون زید مجرورا ولیس منصوبا.

ء، لیس بحذف نظریة العامل، ولكن بإیجاد إن التفسیرات التي اعتمدھا النحاة العرب تجعلنا نؤید رأي ابن مضا    

حلول للمشاكل التي تم طرحھا فیما تقدم، ألن الكفایة التفسیریة التي اعتمدھا النحاة لم تكن كفایة علمیة تجیب على ھذه 

یدھا، ھذه الخالفات والتقدیرات أدخلت في الجملة العربیة أثناء الوصف ما لم یفكر فیھ القائل عند تولالتساؤالت، ثم إن 

فبروز اإلعراب یجعل من رتبة المكونات داخل الجملة العربیة رتبة حرة، فیحق للمتكلم التقدیم والتأخیر، وھذا ما عبر عنھ 

ومن نحو )) فأي آیات هللا تنكرون((ونحو  ))كیف جاء زید((ابن یعیش '' والمعتبر ما ھو صدر في األصل، فالجملة في نحو 
وإن أحد من ((ونحو  ))یا عبد هللا((فعلیة ألن ھذه األسماء في نینة التأخیر وكذا الجملة في نحو  ))نففریقا كذبتم وفریقا تقتلو((

ألن صدورھا في األصل أفعال، والتقدیر: أدعو زیدا، وإن استجارك أحد، وخلق )) ، ((واألنعام خلقھا))المشركین استجارك

م ابن یعیش وفق مستجدات البحث اللساني لقلنا إن للغة ، وإن شئنا ترجمة لكال)122ص 1(ابن ھشام، د،ت،ج األنعام

العربیة بنیة أصل، في ذھن المتكلم، وھذا ما عبر عنھ ابن یعیش بقولھ في النیة، وھذه البنیة تتفرع عنھا بنیات أخرى ھو ما 

ند النحاة العرب خاصة یظھر في المستوى السطحي. وھذا ما اعتمده اللسانیات التولیدیة لتجاوز القصور الذي أشرنا إلیھ ع

  في عدم دقة كفایتھم التفسیریة.

 الجملة في اللسانیات التولیدیة . 2

تعّرف اللسانیات بأنھا الدراسة العلمیة للغة، لكن ھذه الدراسة اختلفت من مدرسة ألخرى، فاللسانیات     

ودراستھا تمكننا من فھم أفضل التولیدیة تدرس اللغة بطریقة عقالنیة، ذلك أنھا مرآة تعكس ما في الذھن البشري، 

، ومن ھنا تحول التركیز على نظام المعرفة اللغویة  (Radford, 1988, p. 1) لسیرورة وطریقة إنتاج الذھن للغة

، أي (Chomsky, 1986a, p. 24)الذي یكمن وراء استعمال اللغة وفھمھا عوض التركیز على السلوك اللغوي 

  بالتركیز على مدى معرفة اإلنسان عن لغتھ، بدل من االكتفاء بوصف وتحلیل ما ینطق بھ.

ولیس اللساني وحده من لھ القدرة على الحكم على جملة ما بأنھا صحیحة أو الحنة، بل إن كل متكلم أصلي لھذه اللغة 

ما من لغتھ، ولھ قدرة ھائلة إلنتاج جمل غیر محدودة انطالقا من قواعد محدودة یستطیع أن یحدد صحة أو خطأ جملة 

  رغم كونھ غیر قادر على صیاغة مبادئ عامة تحكم ھذه الجمل التي انتجھا.
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كان ھذا منطلق اللسانیات التولیدیة لدراسة اللغة البشریة من أجل الوصول إلى مبادئ عامة تحكم ھذه اللغات، فكل     

جھاز واحد مھیأ الكتساب اللغة، وأكید أن اللغات البشریة تتفق أكثر مما تختلف، ومن القضایا التي أثیرت  الناس لھم

بخصوص الجملة في اللسانیات التولیدیة قضیة الرتبة، ذلك أن معرفة الرتبة األصل والرتب المتحولة عنھا یمكننا من فھم 

ة الرتبة في اللغة العربیة، بغیة إیجاد حلول للمشاكل التي واجھت أكثر للغة التي نرید دراستھا، وسنحاول معالجة قضی

 النحاة.

  الرتبة في اللسانیات التولیدیة 1.2

، ص 2008(اسماعیلي علوي،   شكلت الرتبة في اللسانیات التولیدیة  مدخال لفھم الكثیر من القضایا ومن أھمھا    

161(:  

 قضیة اإلعراب واتجاه اسناده في كل لغة. -

 التطابق والضمائر وما تخضع لھ من تنوع تبعا لترتیب مكونات الجملة.قضیة  -

 إشكال النقل، ذلك أن معرفة الرتبة األصلیة، یمكننا من فھم آلیات اشتقاق الرتب الممكنة عبر قواعد وقیود. -

ھا، وفي ھذا ولھذه االعتبارات اعاله انشغل التولیدیون ببحث قضیة الرتبة في اللغات، أو في اللغة التي یصفون    

  مفعول. –فعل  –االطار بحث تشومسكي قضیة الرتبة في اللغة االنجلیزیة لیخلص إلى أنھا من نمط: فا عل 

مركب اسمي. صرفة. مركب         ج             م.س ص م.ف    (جملة           )1(
 فعلي)

ر وجود لغات من نمط آخر كأن یكون وبموجب ھذا یرى تشومسكي أن كل اللغات من ھذا النمط (فاعل فعل مفعول)، وینك

الترتیب األصلي للغات الطبیعیة ، ومن اللسانیین الذین بحثوا xlviiiالفعل یتقدم الفاعل مثال كما ھو الحال بالنسبة للغة العربیة

الذي أحصى ست رتب ممكنة في اللغات الطبیعیة، من بینھا ثالث  (Greenberg, 1963, pp. 78-79) نجد كرینبرك

  ھي: رتب طاغیة

 نجلیزیة والفرنسیة واإلیطالیة.كما اإل svoفاعل فعل مفعول 

 كما في العربیة  واإلرلندیة... vsoفعل فاعل مفعول 

  الیابانیة والفارسیة والتركیة. كما فيsov فاعل مفعول فعل 

وتوصل إلى أن ھناك لغات یسبق فیھا الفعل المفعول (بغض النظر عن موقع الفاعل)، وھي لغات یكون فیھا العامل سابق 

  للمعمول(الرأس سابق للفضالت)، 

،فھي لغات یكون فیھا الفعل قبل المفعول في الجملة والجار قبل المجرور، ة ات االنجلیزیة والفرنسیة والعربیومن ھذه اللغ

(ف فا مف)  VSOت قبل النعت، والمضاف قبل المضاف إلیھ. وخلص كرنبرغ إلى أن اللغة العربیة تنتظم وفق والمنعو

  (فا ف مف) بدیال لترتیب الكلمات في الجمل.  svoوتستعمل 
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)، مجرد عمل وصفي فھو تحدث عن الرتبة 1985ھذا، حسب الفاسي الفھري( (Greenberg)إال أن تصنیف    

) وذلك بھدف وضع نمطیة لرتب للغات، وقد یحدث أن تكون الرتبة األصلیة dominant orderال(الطاغیة في االستعم

التي یقترحھا بعضھم للغة من اللغات ھي الرتبة العمیقة المقترحة في النماذج التولیدیة التحویلیة، مما یساھم في تكریس 

)، وھو (basic ordreكمفھوم الرتبة األصلیة الخلط بین مفھوم الرتبة العمیقة كمفھوم نظري، ومفھوم عفوي غامض 

وكرنبرغ   Chomsky)مفھوم نجده متداوال عند كثیر من اللغویین دون تحدید أو تعریف، وقد اتفق تشومسكي (

)(Greenberg  أن اللغة اإلنجلیزیة ھي من نمط فاعل فعل مفعول، واعتبر الفاسي الفھري إلى جانب كرنبرغ وآخرین أن

(الفھري،  ھي من نمط فعل فاعل مفعول،حتى "وإن كان تشومسكي ینكر وجود لغات من مثل ھذا الصنفاللغة العربیة 

 snow)1965وسنو( (lewcorwicz1966)لیكوفیتس  "، إال أن عدد من المستشرقین اآلخرین أمثال)105، ص 1985

  :)2013، ص2008(السالمي، على أن اللغة العربیة ھي من نمط

 فاعل فعل مفعول ) 2(

نذكر منھم مثال داود عبده موافقین بذلك تشومسكي، في نظریتھ حول الكلیات اللغویة، وقد وافقھم بعض العرب المحدثین، 

  :)31، ص1983(عبده، الذي دافع عن ھذا الرأي بحجج منھا

ائص أن العربیة یقع فیھا الجار قبل المجرور، والصفة قبل الموصوف، والمضاف قبل المضاف إلیھ، وھي نفس الخص -

 وبالتالي ال یمكن أن تكون العربیة استثناء. الموجودة في اللغات األخرى التي یتصدر رتبتھا فاعل.

 أن الضمیر الذي یتصل بالفعل ویعرب فاعال؛ ھو عالمة تطابق ولیس فاعال وبذلك یكون الضمیر في جملة من نوع: -

 الرجال جاؤوا ) 3(

 عالمة تطابق ولیس فاعال وأن الفاعل ھو (الرجال).

وھذه الحجج المقدمة من طرف عبده ھي بمثابة نقد للحجج التي قدمھا المدافعون عن رتبة (فعل فاعل مفعول) كرتبة أساسیة 

  كذلك) الذي  اعتبر أن الرتبة األصل في الجملة العربیة ھي: 1985و1982ومنھم الفاسي الفھري(

  فعل فاعل مفعول ) 4(

 وھي الرتبة التي ترد فیھا الجمل اآلتیة:

 الرجل.جاء  ) 5(

 أكل عمرو تفاحة ) 6(

 أعطى زید عمرا ھدیة ) 7(

وأكد أنھ یجب أن نفرق بین الرتبة الموجودة في البنیة العمیقة والرتبة الموجودة في البنیة السطحیة، علما بأن الرتبة التي 

، وھذا الخلط یقع فیھ الكثیرون، فیعتقدون أن )106-104،ص 1985(الفھري،  یمكن مالحظتھا ھي الرتبة السطحیة

  وھي الرتبة الطاغیة في استعماالت اللغة، المقصود بالرتبة في البنیة العمیقة، ھو نفسھ المقصود بھا في البنیة السطحیة،

فما یالحظ ما ھو إال تمظھرات  للبنیة األصل عن طریق تطبیق مجموعة من القواعد التحویلیة،  كقاعدة التفكیك أوالتبئیر   

والرتبة األصل  التي نقصد ھنا  توجد في البنیة العمیقة (في الذھن قبل الكالم)  .اللغةأو الخفق... وفقا ألغراض متكلم 

  ). وقد نجد في السطح جمال مثل:10وأغلب الحجج المقدمة تؤكد أنھا من نمط (

 زید قام ) 8(
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 زیدا ضربتھ ) 9(

 فھذه جمل محولة ولیست جمال أصلیة، وسنبین ذلك عند حدیثنا عن تغییرات ھذه الرتبة.

) مجموعة من المؤشرات التي تعزز االفتراض القائل بأن الرتبة األصل في العربیة 1985و 1982الفاسي الفھري( وقد قدم

  ) منھا:10ھي من نمط (

أن ھذه الرتبة توجد في الجمل التي تتضمن فعال متعدیا، حیث یتوسط الفاعل بین الفعل والمفعول.إذ لو كان األمر یتعلق  -

زما ألمكن افتراض نوع من قلب الفاعل، أو نقلھ، من موضع قبل الفعل إلى موضع بعد الفعل، بالجمل التي تحتوي فعال ال

  ومنھ یكون الفاعل قبل المفعول وبعد الفعل.

 من المؤشرات النمطیة كذلك عدم إمكان اللبس في الجمل التي یتوارد فیھا الفاعل والمفعول بدون إعراب بارز مثل: -

 أ.    ضرب عیسى  موسى  ) 10(

 موسى عیسىضرب   .ب

.أ) الدور 16ففي المثالین ال یمكننا معرفة الفاعل من المفعول بھ، وذلك لغیاب الحركة اإلعرابیة، لذلك یملك عیسى في (

الداللي(فاعل)، ویحمل حركة الرفع وال شيء غیر ذلك ویكون موسى مفعوال، في حین أن موسى فاعل بالضرورة في 

و رتبة المكونات داخل الجملة، فالفاعل في العربیة یكون بعد الفعل، والمفعول بعد .ب) وما یعطینا ھذا التمیز ھ16الجملة(

  الفاعل، مع أن األمر بخالف ذلك في حالة بروز اإلعراب، إذ تصبح رتب الكلمات أكثر حریة في مثل:

 ضرب عیسى زیدٌ. ) 11(

 حیث عیسى ھنا مفعول لبروز اإلعراب(الرفع) على زید.

النمطیة بعض المؤشرات على اإلضمار. فالنحاة یذكرون أن مفسر الضمیر یجب أن یتقدمھ  من المؤشرات كذلك بصدق ھذه

 إما لفظا أو رتبة، فمما یتقدمھ لفظا:

 ابتلى إبراھیَم ربھ. ) 12(

  فإن تأخر عن الضمیر في الرتبة واللفظ لم یجز أن نقول:

  ابتلى ربُّھ ابراھیم.*

  ومما یتقدمھ رتبة نجد:

  دخل مكتبھ زید. ) 13(

)، 8) ولیس ما یوجد في (10ید النحاة على اإلضمار وجب أن تكون الرتبة األصلیة ھي ما یوجد في (وإن صح ق    

ومن المؤشرات كذلك على أن الجملة العربیة یتصدرھا الفعل في أصل الرتبة ظاھرة التطابق بین الفعل والفاعل، فالفعل 

  یطابق الفاعل جنسا وعددا إذا تقدم الفاعل علیھ،

  

 یتقدم فال یطابقھ في العدد مما یؤكد أن الفعل سابق للفاعل في أصل البنیة ونمثل لذلك:أما إذا لم  

 أ.  جاء األوالد. ) 14(

 ب. األوالد جاؤوا.     

  ج. *جاؤوا األوالد.    
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  أ. جاء ولدٌ  ) 15(

  ب. *ولدٌ جاء     

والضمیر الملتصق بالفعل یحمل سمات تجعل منھ اسما، وھذا یفرض ضرورة إعرابھ تفادیا لقید المصفاة اإلعرابیة كما ھي 

)، وھذا یفنِّد ما ذھب إلیھ داود عبده الذي اعتبر الضمیر مجرد عالمة للتطابق. وأصولیة الجملة في 1981في تشومسكي(

)، ألنھ ال یخضع ألیة 10.ب) یؤكد أن االفتراض األكثر فاعلیة ھو(21و(.ج) 20.أ)، وعدم أصولیتھا في (21.أ) و(20(

  ضوابط، ولو افترضنا أن للعربیة ترتیبا واحدا فسیكون ھذا الترتیب ھو(فعل فاعل مفعول) والشيء آخر. 

  تغیرات الرتبة 2.1

إن معرفة أن للغة العربیة رتبة أصلیة واحدة یمكننا من رصد تنویعات ھذه الرتبة على السطح، ومن تجاوز     

اعتبرت قواعد إعادة الترتیب من القواعد األساسیة التي تقوم علیھا المدرسة اإلشكاالت التي واجھت النحاة العرب، وقد 

ة الجملة، وإن كان نحاتنا العرب قد تناولوا الرتبة المتحولة، في أبواب التولیدیة لتفسیر المظاھر التحویلیة الطارئة على بنی

متفرقة،  فنبھوا إلى ما یجوز التقدیم والتأخیر فیھ، كرتبة المبتدأ والخبر، ورتبة الفاعل والمفعول بھ، ورتبة الضمیر 

(تمام حسان،  المفعول بھ والفعلوالمرجع، ورتبة الفاعل والضمیر بعد ''نعم''، ورتبة الحال والفعل المتصرف، ورتبة 

، إال أن معالجتھم تختلف كثیرا عن معالجة اللسانین لھذه الظواھر، فھم  ربطوا ھذه التنویعات في الرتبة )207، ص1994

بالجانب الداللي فقط، وعالجوه في كتب البالغة أكثر من كتب النحو، یقول الجرجاني''فالكلمات تقتفي في نظمھا أثار 

ویقول سبویھ ''التقدیم والتأخیر فیما  )40(الجرجاني، د،ت ، ص  رتیبھا على حسب ترتیب المعاني في النفس''المعاني وت

فلو  )56(سیبویھ، د،ت، ص یكون ظرفا أو یكون اسما في العنایة واالھتمام، مثلھ فیما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول''

عین'' لقیل لك اھتماما ومن شأن العرب تقدیم األھم، وكذلك لئال یتقدم ذكر سألت مثال عن قولھ تعالى: ''إیاك نعبد وإیاك نست

العبد والعبادة على المعبود، والتغیرات الطارئة على الجملة العربیة في التركیب كثیرة، وقد كانت ھناك عدة محاوالت  

المستوى السطحي عن طریق  لتقعید ھذا التحویل وضبطھ، باعتبار أن لكل لغة بنیة أصل تتفرع عنھا بنى أخرى في

وتضبطھ القواعد التي تتحكم  (surface structure)التحویل، فلكل جملة مستویان من البحث األول یسمى البنیة السطحیة 

وھو بناء الجملة بكیفیة  (Deep structure)في نظم الكلمات الرئیسیة الظاھرة في الجملة، والثاني یسمى البنیة العمیقة 

ام معین بتقدیم أو تأخیر أو حذف أو استتار على ضوء قوانین وقواعد التحویل. وذلك من أجل التفریق بین معینة في انتظ

  الجمل التولیدیة والجمل التحویلیة فقولنا:

    الرسول محمد ) 16(

فیھا  یعتبر "محمد" ھو المبتدأ سواء تقدم أو تأخر، وال تكون كلمة "الرسول"مبتدأ أبدا، فھي جملة تحویلیة اسمیة، الخبر

 مقدم لغرض التوكید، وجملتھا التولیدیة ھي: محمد الرسول،حیث تعتبر ھذه الجملة تولیدیة یكون الغرض منھا اإلخبار فقط

  )،97،ص1990(عمایرة،

ولتجاوز ما وقع فیھا النحاة من خلط  حول التحویالت التي تظھر في المستوى السطحي اعتمدت النظریة التولیدیة قاعدة  

وھو عملیة تحویلیة تقع في إطار إسقاط واحد ال تتعداه، ویكون الخفق في العربیة بعد الفعل، وبین  (scrambling)الخفق 

) المعادتین ھنا على 18)و(17، فھو یقع داخل الجملة. لنعد إلى الجملتین ()123، ص1985(الفھري،  العجر األخوات

  التوالي:

  ضرب عیسى زیدٌ 
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  ابتلى إبراھیم ربُّھ

الجملتین تقدم الفاعل على المفعول، أي أن المفعول انتقل من موقعھ األصلي بعد الفاعل إلى موقع الفاعل،  حیث نالحظ في

)، 6عن طریق قاعدة الخفق، وھذا االنتقال لم یتجاوز االسقاط الواحد التي تسمح بھ ھذه القاعدة، لكن ھناك جمال من نوع (

بین نحاة البصرة ونحاة الكوفة. لقد واجھت النظریة التولیدیة نفس  والتي طرحت اشكاال عند النحاة العرب، واختالفات

اإلشكال وتشغیل قاعدة الخفق، التي ذكرنا سابقا، ھنا غیر مجٍد ذلك أن المركب االسمي (زیدا) تعدى اإلسقاط الواحد إلى 

مل سابق للمعمول، لذلك اعتبر إسقاطین، كما أن المفعول في النظریة التولیدیة یعتبر موضوعا داخلیا ولیس خارجیا، والع

(المكي،  وبذلك تكون الجملة تولیدیة ال تحویلیة(topic) تشومسكي أن االسم في مثل ھذا النوع یولد في الموضع المصدَّر

، وھذا االفتراض قد یكون مطروحا في اللغات التي انطلق منھا تشومسكي، لكن النصب  )353-350، ص ص 2015

'' یجعلنا نتساءل من الذي أوقعھ، علما أن األصل في األسماء ھو الرفع ولیس النصب، لھذا اختلف الواقع على االسم ''زیدا

الفاسي الفھري مع تشومسكي فاعتبر أنھا جملة تحویلیة ولیست تولیدیة، انتقل فیھا المركب االسمي(زیدا) من مكان داخل 

، كما یسمیھ  (focalisation)التبئیر. و)114،ص1985(الفھري،  الجملة إلى مكان آخر خارجھا، والذي یسمى البؤرة

 (major category)) كما یقول بعض آخر، عملیة یتم بمقتضاھا نقل مقولة كبرى (topicalisationالبعض،أو الموضعة

كالمركبات االسمیة، أو الحرفیة، أو الوصفیة...الخ، من مكان داخلي (أي داخل الجملة) إلى مكان خارجي (أي خارج 

  :)115-114،ص ص 1985(الفھري، ،) أي مكان البؤرة الذي نحدده كالتالي الجملة

 ج    ج                 (بؤرة)       )7(
  وھذا التحویل مقید بقیود منھا:

 قیود على المكان المصدر(المكان الذي تنطلق منھ المقولة المنطوقة). -

 قیود على المكان الھدف. -

 قیود على میدان التحویل. -

 التحویل.قیود على صورة  -

 .xlviiiقیود على خرج التحویل(البنیة الناتجة بعد تطبیق التحویل) -

  أ) والتي نعیدھا ھنا نعیدھا ھنا: 5لنعد اآلن إلى الجملة(

  زید ضربتھ

.أ) فجاء ھذا االسم 5.أ) في كون األولى ابتدأت باسم منصوب (مفعول بھ)، أما في (5) عن الجملة (6تختلف الجملة (

  وكالھما یوجد خارج الجملة، في مكان البؤرة، فكیف نرصد االختالف بینھما؟مرفوعا (مبتدأ)، 

) منصوب، ومن 6أن الجملتین تحویلیتان، والفرق أن المفعول بھ (زیدا) في ( )132-131، ص 1985(الفھري، اعتبر 

شروط  المقاربة التحویلیة أن یطابق إعراب المكان الھدف(المنقول إلیھ) إعراب المكان المنقول منھ، وبذلك یكون ھذا النقل 

الیمین، والتفكیك یكون دائما باالرتفاع (دائما .أ)  فیتولد االسم المرفوع (المبتدأ) عن طریق التفكیك إلى 5تبئیرا.أما في (

مرفوع) سواء كان المكان المصدر(المكان المنقول منھ) مرفوعا أم مجرورا، وبذلك یكون مخالفا للتبئیر في ھذا، كما في 

)24:(  
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 أ. مررت بزید ) 17(

  ب. زید مررت بھ

أ)، إال أنھ حمل في  24الجر كما في ( ب) انتقل من المكان المصدر وھو مكان 24رغم أن العنصر المفكك( زید) في (

المكان الھدف إعراب الرفع وبذلك یكون تفكیكا ولیس تبئیرا، كما أن من شرطھ أن یكون معینا.والتفكیك قد یكون إلى الیمین 

كما قد یكون إلى الیسار كذلك. ھكذا واجھت النظریة التولیدیة اإلشكاالت التي كانت موضوع خالف بین النحاة، وھي 

الجة تضبط أكثر التحوالت التي تعرفھا الجملة العربیة على المستوى السطحي، وھي أكثر منطقیة من التقدیرات التي لجأ مع

إلیھا النحاة الذین غلَّبوا نظریة العامل على اللغة المستعملة حتى أدخلوا في اللغة ما لیس فیھا. أما بخصوص الجمل االسمیة 

اقترح الفاسي الفھري نوعا آخر من المؤشرات، یربط الرتبة في المركبات األخرى  التي ال یكون فیھا المسند اسما،

كالمركبات االسمیة والحرفیة والوصفیة، وذلك بعد اقتراحات تشومسكي نظریة جدیدة للقواعد المركبیة، والتي تنبني على 

) ومخصصات complement) وفضالٍت (headأساس أن ھذه المركبات لھا بنى داخلیة متشابھة مكونة من رأس (

)specifiersوالعربیة یرد  )108، ص1985(الفھري،  )، فھناك تعمیمات في ھذه النظریة توحد بین المركبات المختلفة ،

فیھا االسم رأسا في صدر المركب االسمي (الباب مفتوح) والحرف رأسا للمركب الحرفي (في المدرسة) والصفة رأسا 

اء)، فإذا قلنا أن أصل الرتبة ھو ف فا مف (أي أن الفعل رأس للجملة العربیة) أمكن للمركبة الوصفي (الشجرة الخضر

القول أن لكل ھذه التراكیب تحتوي على رأس فعلي في بنیتھا العمیقة وإن كان ال یظھر في المستوى السطحي لھذه الجمل، 

ن فاعال ولیس مبتدأ كما عند النحاة، فالھدف من ولھذا اقترح رابطا مقدرا ھو الفعل (كان) واالسم المرفوع بعده یجب أن یكو

وراء اقتراح كل ھذا ھو رد الجمل العربیة إلى بنیة واحدة عمیقة ھي بنیة ف فا مف، وھذا یمكننا من التوحید بین الجمل 

  الفعلیة والجمل االسمیة، ویضع للغة العربیة رتبة أصلیة واحدة كباقي اللغات الطبیعیة،

  ألمثلة:وذلك ما توضحھ ھذه ا

 كان زید في الدار.        أ. زید في الدار             ) 18(

  كان في الدار رجل.           ب. في الدار رجل                 

  كان الذي دعاني زید.         ج.الذي دعاني زید                   

إن اقتراح فعل رابطي مضمر قد یكون أكثر منطقا من ما اقترحھ النحاة، لتكون كان مثلھا مثل أفعال الحالة (مثل مرض 

زید) التي تختلف عن أفعال الحركة، وھذا یجعلنا نختصر أنواع الجمل التي ذكرھا النحاة في جملتین: اسمیة وفعلیة، شریطة 

   فعلیة ولیس جمال اسمیة كما ذھب إلى ذلك نحاة البصرة، أن نعد الجمل التي تبتدئ بفعل ناقص جمال

وبھذا تكون الجمل التي تحتوي على فعل رابطي مضمر، مثلھا مثل الجمل التي تحتوي على فعل رابطي ظاھر. وبھذا یمكن 

ة أصل واحدة، وبذلك أن نخرج بتحلیل واحد للجملة في اللغة العربیة، وتكون بذلك شبیھة باللغات الطبیعیة التي تكون لھا بنی

 تستجیب ألدوات النظریات اللسانیة خاصة تلك التي تسعي إلى إیجاد نحو كلي للغات الطبیعیة. 

 التطابق ودوره في تحدید الرتبة 3.2
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  تفاعل النسق الضمیري والنسق التطابقي 1.3.2

عن اآلخر. ونجد ھذا التداخل تتداخل الضمائر في اللغة العربیة وعالمات التطابق، لدرجة ال یمكن دراسة أحدھما في معزل 

حتى عند النحاة القدماء یقول ابن یعیش " وقد اختلف العلماء في ھذه األلف والواو فذھب سیبویھ إلى أنھما قد تكونان تارة 

اسمین للمضمرین ومرة تكون حرفین دالین على التثنیة والجمع، فإذا قلت الزیدان قاما فاأللف اسم وھي ضمیر الزیدین وإذا 

الزیدون قاموا فالواو اسم، وھو ضمیر الزیدین وإذا قلت قاما الزیدان فاأللف حرف مؤذن بأن الفعل الثنین... وھي لغة  قلت

، وذھب المازني وغیره من النحویین إلى أن األلف في قاما والواو )87(ابن یعیش، شرح المفصل،ص فاشیة لبعض العرب

في قاموا حرفان یدالن على الفاعلین والفاعلین المضمرین والفاعل في النیة كما أنك إذا قلت زید قام ففي قام ضمیر في النیة 

  ولیست لھ عالمة ظاھرة فإذا ثني أو جمع فالضمیر أیضا في النیة غیر أن لھ عالمة. 

نطالقا من استشھاد ابن یعیش بكالم النحاة یظھر أن ھناك التباس بین النسق الضمیري والنسق التطابقي وھذا خالف وا

  معروف بین مدرستین نحویتین ھما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. 

ة األصل في اللغة أما لسانیا فقد طرحت قضیة التطابق في إطار اھتمام اللسانین بقضیة الرتبة، فالذین یقولون أن الرتب

 ف) اعتبروا أن المتصالت عالمات للتطابق ولیس ضمائر وعلى رأس ھؤالء داود عبده –العربیة ھي من نمط (فا 

فا) ضمائر، وعلى  –، واعتبرھا القائلون أن الرتبة األصل في اللغة العربیة من نمط (ف )39-37، ص ص1983(عبده،

ن دراسة ظواھر التطابق والدور الذي تلعبھ عالماتھ داخل بنیة الجملة تبقى رأس ھؤالء نجد الفاسي الفھري الذي الحظ أ

فقیرة إذ ال توجد نظریة مقنعة وشاملة للتطابق، وھذا ما دفعھ إلى تقدیم العدید من العناصر األساسیة في سبیل بناء نظریة 

ر الذي یلعبھ التطابق داخل . وسنركز على ما قدمھ من أجل معرفة الدو)105-107، ص،ص1990(الفھري، شاملة لھ

  فاعل)، -الرتبة، وذلك بالتركیز عللى التطابق بین المركب االسمي والحمل في بنیة (فعل

حیث إن نسق الضمائر یتفاعل مع نسق التطابق وال یمكن دراسة أحد منھما في معزل عن اآلخر. والضمائر التي تلتبس  

موقع الفاعل، أما الضمائر غیر المرفوعة فال یوجد خالف بین النحاة  بعالمات التطابق ھي الضمائر المتصلة التي تحتل

 حولھا كیاء المتكلم، وكاف الخطاب، وھاء الغائب.

  ومشكل االشتراك بین الضمائر وعالمات التطابق یطرح عدة أسئلة منھا:

  ما الدور الذي یلعبھ التطابق في النحو؟

  لماذا یلتبس التطابق باالتصال الضمیري؟

  ور الذي یلعبھ التطابق في ربط رتبة ف فا برتبة فا ف؟ما الد

المتصالت أو عالمات التطابق أشكال مربوطة صرفیا، فھي ال تستعمل لوحدھا وإنما تحتاج دائما إلى عماد تلتصق بھ، 

 وھي مكونة من سمات (الشخص، العدد، الجنس..) ونجد أن بعضھا تجتمع فیھ سمات الضمیر كسمتي الشخص والعدد مما

، فإن كانت كذلك فیجب أن تتلقى اعرابا طبقا للمصفاة االعرابیة التي اقترحھا تشومسكي،  یجعللھا ضمائر كاملة االسمیة

حیث إن كل مركب اسمي داخل الجملة یجب أن یتلقى اعرابا، بینما ھناك مجموعات من السمات ال تكتمل اسمیتھا، فال 
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التمییز بین رتبة ف فا وفا ف وذلك باقتراح وسیط اسمیة التطابق كما ھو في  تتلقى إعرابا. ویمكن للتطابق أن یساعدنا في

  ).1990الفاسي الفھري (

  وسیط اسمیة التطابق 2.3.2

  ) التضایف اآلتي:9019یمكن أن نقترح تبعا للفاسي الفھري (

كامل االسمیة وھذا یوجب علینا إحالي)، فإذا كان التطابق إحالیا فإنھ یكون  -یكون التطابق إحالیا (+ إحالي) وغیر إحالي (

  إعرابھ تبعا للمصفاة اإلعرابیة التي ذكرناھا سابقا، أما إذا كان التطابق غیر إحالي فإنھ یكون مجرد متصالت.

إن وسیط اسمیة التطابق قد یكون ممیزا أساسیا للتفریق بین البنى فا ف والبنى ف فا، حیث یظھر التطابق اإلحالي مع الجمل 

یتقدمھا الفاعل (المبتدأ)، في حین یظھر التطابق غیر اإلحالي مع البني التي یتقدمھا الفعل، فكیف یتم ذلك؟ وكیف یمكن التي 

  الفصل بین المتصالت والضمائر؟

  لإلجابة على ھاذین السؤالین یجب أوال تحدید السمات التي تحیل علیھا ھذه المتصالت، لنأخد المثال اآلتي:

  ب. جاءت البنات  أ. جاءت           ) 19(

نجد أن الضمیر المتصل في جاءت یحیل على سمات الشخص (+ غائب) والجنس (+ مؤنث) والعدد (+مفرد) وھذا یجعلھ 

اسما كامل االسمیة، مما یحتم علینا ضرورة إعرابھ، لكن التاء ھنا في تقدیر النحاة مجرد عالمة للتطابق ولیست فاعال، 

سمات التي تجعل منھا اسما، لكن ھذه اإلحالة تبقى فقیرة عندما یكون الفاعل ظاھرا، بالرغم من أنھا تحیل على كل ال

فالعالمة الملتصقة بالفعل في (ب) ال تحیل إال على الجنس فقط +مؤنث). ومن خالل ھذا یمكن التمییز بین نوعین من 

(اإلحالي) خاص بالنى التي یتقدم فیھا  التطابق تطابق یكون كامل االسمیة، وتطابق یكون مجرد عالمات، والتطابق االسمي

  الفعل الفاعل،

  

  أما غیر االسمي فھو ممیز للبنى التي یكون فیھا الفاعل بعد الفعل وھذا یمكننا من التنبأ بصحة التراكیب اآلتیة من عدمھا: 

  أ. جاء الولد                        ب. الولد جاء ) 20(

  والد جاءواج. *جاءوا األوالد                 د. األ

قد یكون ھذا االقتراح قاصرا إلى حد ما في الغائب (ة) المفرد، لكنھ یمكننا من التمیز بین صنفین من التطابق بحسب 

السمات المثبتة في ھذه العالمات، فبعض العالمات ال تتضمن إال الجنس وھذا یجعلھا مجرد عالمات ال تقبل اإلعراب، 

  ص وھذ السمات ھي التي تمیز الضمائر، وبما أنھا كذلك فإنھا یجب أن تتلقى إعرابا.وبعضھا یتضمن الجنس والعدد والشخ

إن ما یمكن أن نستخلصھ ھنا أن البنى ف فا تظھر مع التطابق غیر االسمي، في حین تظر البنى فا ف مع التطابق االسمي، 

  وھذا یحتم علینا ضرورة إعرابھ.

العربیة رتبتھا ف فا إضافة إلى فا ف في نفس الوقت، وبھذا یتجاوز الطرح  بعد ھذا التحلیل خلص الفاسي الفھري إلى أن

لقائل بأن للعربیة رتبة واحدة فقط ھي ف فا، والسبب في ذلك أن العربیة لو كانت لھا رتبة واحدة (ف فا) لم یكن لھا تطابق 

، ص 1990(الفھري، أو فا ف فقط اسمي قط،  ألن المقاربة المقدمة ال تسمح بوجود نمط واحد من اللغات ف فا فقط،

  .)134-133ص
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 نتائج البحث .3

  من خالل ما تم مناقشتھ یمكن الخروج بالنتائج اآلتیة:

أن الجملة العربیة تنقسم إلى قسمین: جملة اسمیة تتكون من مبتدأ وما یبنى علیھ، وجملة فعلیة یتقدمھا فعل  -

 سواء أكان فعال تاما أو ناقصا.

أصل ھي ما یوجد في ذھن المتكلم، وأن ھذه البنیة تتفرع عنھا بنیات أخرى حسب أن للغة العربیة بنیة  -

أغراض المتكلم، ومعرفة البنیة األصل تمكننا من ضبط التنویعات على المستوى السطحي، وقد كان للنحاة 

ي جمل من یقول ف -كما ذكرنا سابقا-العرب إحساس بھذه البنیة، لكنھم لم یترجموا ذلك في نظریتھم، فسیبویھ 

نوع ((إیاك نعبد)) أن الضمیر المنفصل "إیاك" تقدم اھتماما ومن شأن العرب تقدیم األھم، فھذا اعتراف 

صریح أن أصل ضمیر النصب یكون بعد الفعل وأنھ تحول من موقعھ الحقیقي (األصل) إلى موقع آخر تبعا 

یاك، ألن العامل یجب أن یكون سابقا ألغراض المتكلم، لكنھم وقعوا في تناقض صارخ لما بحثوا عن ناصب إ

للمعمول، مما دفعھم إلى تقدیر فعل محذوف فتكون الجملة: (نعبد) إیاك نعبد، فانتصروا لنظریة العامل على 

 حساب اللغة.

الكفایة التفسیریة التي اعتمدتھا اللسانیات التولیدیة أكثر فاعلیة ومقبولیة فالبنیة األصل تتفرع عنھا بنیات  -

 اسطة تطبیق قواعد إما الخفق أو التبئیر أو الموضعة. فالجملة أعاله نمثل لھا ھكذا:أخرى، بو

  إیاك نعبد  -نعبد إیاك                        -

ونالحظ أن االسم تعدى اسقاطین (العجرة الخاصة بالفعل والعجرة الخاصة بالفاعل)، ولھذا یسمى تبئیرا ومن 

خل الجملة إلى خارجھا وأن یحافظ على حركتھ االعرابیة من المكان خصائص التبئیر أن ینتقل االسم من دا

المصدر إلى المكان الھدف. أما إذا تغیرت حركتھ االسم  اإلعرابیة عند انتقالھ من مكان داخل الجملة إلى مكان 

  خارجھا فیكون تفكیكا(ومن شروط التفكیك أن یكون دائما مرفوعا

  مررت بزیٍد)(مثل: زیدٌ مررت بھ       وأصلھا؛  

  أما جمل مثل:

  ضرب عیسى زید  ، 

  

خفقا ألن المركب االسمي عیسى انتقل من مكان إلى مكان آخر، والخفق في العربیة یكون بعد فھذا یسمى 

  الفعل، وھذا التحویل لم یتعدى اسقاطا واحدا (العجرة الخاصة بالفاعل). 

الوالدات یرضعن أوالدھن) جملة اسمیة ألن التطابق اعتبار الجملة التي التي یكون خبرھا جملة فعلیة مثل (و -

ھنا إحالي فالضمیر في ''یرضعن" یحیل على العدد والجنس والشخص مما یجعلھ اسما كامل االسمیة وھذا 

 یحتم علینا ضرورة إعرابھ.

ي) یظھر مع بینا كذلك أھمیة التطابق في الجملة والدور الذي یلعبھ في تحدید نوعیتھا، فالتطابق االسمي (+إحال -

 فا). –إحالي) یظھر مع الجمل التي رتبتھا (ف  -ف) والتطابق غیر االسمي (–الجمل التي رتبتھا (فا 

 التوصیات .4
  :بناء على ما توصل إلیھ البحث من نتائج یمكن الخروج بالتوصیات اآلتیة
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نظرا ألھمیة الجملة في الدرس النحوي، إذ ال یمكن أن نجد درسا من دروس النحو دون التطرق  للجملة، وجب تركیز  -

االھتمام علیھا للخروج بتصور موحد لھا، یدع الخالفات النحویة جانبا ویجعل المعرفة ببنیة الجملة العربیة أكثر عمقا، 

لبنیة السطحیة للجملة العربیة من تحویالت تبعا إلرادة المتكلم، وھي وھذا ما سعینا إلیھ حینما فسرنا ما یقع في ا

تفسیرات تنتصر  الستعمال اللغة عوض االنتصار للنظریة كما فعل النحاة حینما انتصروا لنظریة العامل وأدخلوا في 

 اللغة أشیاء لم یفكر فیھ متكلم ھذه اللغة عند تولید جملھا. 

لوصف الجملة العربیة نظریا، ذلك أن معرفة الرتبة األصل یمكننا من حصر التنویعات تعتبر الرتبة المنطلق األساس  -

 التي تظھر على المستوى السطحي، والتمییز بین عالمات التطابق والدور الذي یلعبھ ھذا األخیر في تحدیدھا.

نظري وبین ما ھو وصفي  ضرورة استثمار نتائج البحث اللساني بمختلف مدارسھ، وإجاد القنطرة الرابطة بین ما ھو -

 تطبیقي، لوصف اللغة العربیة وصفا علمیا من جھة، واستثمار ذلك لتدریس قواعدھا من جھة ثانیة.

 

  خاتمة 
ناقشنا في ھذا المقال الجلمة العربیة بین النحاة واللساننین التولیدین، وبینا ما واجھ النحاة من صعوبات ومشاكل       

ر مقنعة نظریا، وقد اقترحنا حلوال لما واجھھ النحاة من مشاكل مستثمرین نتائج البحث جعلت كفایتھم التفسیریة غی

اللساني، وذلك معرفة أن للغة العربیة بنیة أصل (بنیة عمیقة)، تشتق منھا بنیات أخرى عند طبیق قواعد التحویل، وإن 

  جعلنا أكثر تحكما في بنیتھا،معرفة التغیرات التي تطرأ على الجملة العربیة من تبئیر أوزحلقة أوخفق ت

وھو تحكم لھ ما یفسره نظریا عكس التقدیرات التي اعتمدھا النحاة العرب. وسیمكننا من تسھیل تعلیم نحو اللغة  

العربیة ویجعل المتعلم أكثر معرفة بلغتھ عوض االعتماد على الحفظ واالستظھار، شریطة أن یخضع ما تم تناولھ لنقل 

یة المتعلم، فالقواعد التي وصفت اللغة العربیة تبقى قواعد القرن الثاني الھجري، وإن تطور دیدكتیكي یراعي خصوص

اللغة ینبغي أن یصاحبھ تطور في اآللة الواصفة لھا(النحو)، وإن انتصارنا للسانیات لھ ما یبرره نظریا، وھو ال یحجب 

  بنظرة جدیدة رأیناه أكثر علمیة ومنطقیة.ما قدمھ النحاة بل یكمل ما فیھ من قصور،  ویصوب ما فیھ من خطأ، 

  

  

  

  

  الئحة المصادر والمراجع

 

 .، دار الفكر1دالئل اإلعجاز،ج ، د،ت، عبد القاھر ,الجرجاني

 .1عدد 8مجلة أبحاث لسانیة، مجلد .) بعض خصائص المفعوالت في اللغة العربیة2008فاطمة ( ,السالمي

دار توبقال  :الدار البیضاء، المغرب .اللسانیات واللغة العربیة، نماذج تركیبیة وداللیة .(1985) .الفاسي الفھري، عبد القادر

 .للنشر والتوزیع
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 ملخص البحث:

یرتبط بناء الكفایة المعجمیة في اللغة العربیة بالمداخل المعجمیة المختلفة التي تھدف إلى إغناء الرصید اللغوي  

وتھدف ورقة  للمتعلمین. وقد اجتھد الكثیر من الباحثین في مجال تدریس اللغات في اقتراح طرق ووسائل مختلفة لتحقیق ذلك.

الباحث ھذه إلى إضافة طریقة أخرى تتمثل في اعتماد الوضعیات لتدریس المعجم في اللغة العربیة، انطالقا من الفرضیة 

القائلة بأن اللغة تكتسب باالستعمال المناسب للمعجم في الوضعیات الحقیقة التي تصادف المتعلمین، لذلك حاول اقتراح 

  المختلفة التي تربط بین الوحدات المعجمیة كاالشتقاق والتضاد واختیار الشواذ...وضعیات مشكالت وفق العالقات 

المعجم الذھني، التضاد، االشتقاق، المداخل المعجمیة،  -المفردات –الوضعیات  -الوحدات المعجمیة الكلمات المفاتیح:

  الكفایة المعجمیة.

 

Abstract : 

 Development lexical competence in the Arabic language is related to the different 

lexical approaches that aim to enrich the linguistic balance of learners. Many researchers in the 

field of language teaching have worked hard to suggest different ways and means to achieve 

this. The research paper aims to add another way is to adopt the positions to teach the 

vocabulary in the Arabic language, based on the hypothesis that the language is acquired using 
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the appropriate use of the vocabulary in the real situations encountered by the learners. 

Therefore, this paper tried to suggest problematic positions according to the different 

relationships that link lexical units such as derivation, Antibiosis, and choice of Anomalie... 

Keywords: Lexical units - Poses - Vocabulary - Mental glossary 

  

  

  مقدمة:

المشكلة طریقة من طرق التدریس الحدیثة، وھي متأثرة باالتجاھات الجدیدة في مجال علم النفس.  –تعد الوضعیة    

وھي من الطرق البیداغوجیة التي تركز على المتعلم وعلى معلوماتھ ومالحظاتھ قصد الحصول على خبرات جدیدة. ومن 

اجھة بعض المواقف المعقدة التي تغفل عنھا طرق التدریس األخرى. خالل ھذا التفكیر فإن المتعلم یتعلم طرقا جدیدة لمو

وتعتمد ھذه الطریقة على نشاطات مختلفة كاإلدراك والتذكر والتخیل والفھم. وتثیر ھذه الطریقة المشكلة لدى المتعلم مما یدفعھ 

  العقلیة نحو الحل.إلى ابتكار أوجھ تفكیر جدیدة یواجھ بھا ھذه المشكلة، ویوجھ بھا عملیاتھ الذھنیة و

وقد ركز األطباء في المستشفیات في حقبة ماضیة على ھذه الطریقة من أجل الكشف عن مرضاھم، قبل أن تنتقل 

إلى مجاالت أخرى كالتعلیم والتعلم بحیث ال یكون دور عملیة التدریس ھو التلقین فقط من قبل المدرسین ولكن تتجھ إلى بناء 

  مواجھة المشاكل كیفما كان نوعھا.جیل نشیط متحرك قادر على 

وعمل العدید من الدارسین على توظیف الوضعیة المشكلة في تدریس اللغات خاصة ما یتعلق بتدریس العربیة 

ألسباب یمكن إجمالھا في تعزیز مكانة اللغة في المنظومة التعلیمیة وإظھار قابلیتھا لمواكبة كل المستجدات التربویة على 

إضافة إلى غیاب تناول الموضوع بخصوص اللغة العربیة وأخیرا قصور التصور الواضح عن الكیفیة  الساحة العالمیة،

 ). 37، 2009الصحیحة لتوظیف الوضعیة المشكلة في تدریس اللغة العربیة خاصة المعجم (عزوبي،

 أھمیة البحث:

اللغة العربیة من أجل تحقیق الكفایة التواصلیة  تكمن أھمیة ھذه الدراسة في سعیھا إلى تنمیة الكفایة المعجمیة لمتعلم      

 اللغویة.
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وقد تعددت المقاربات التي تتجاذب ھذه الكفایة وتعمل كل واحدة من منظورھا على الرفع من مستوى تعلم اللغات   

لكفایة المعجمیة عبر مناھج حدیثة تراعي طبیعة اللغات واختالف القدرات اإلدراكیة للمتعلمین. ونخص في ھذه الدراسة تنمیة ا

  من خالل المقاربة باألنشطة خاصة طریقة حل المشكالت أو الوضعیة المشكلة/المسألة.

وتأتي أھمیة ھذه الدراسة أیضا في كونھ یعنى بالجوانب الدیداكتیكیة التي تساھم في تنمیة الكفایة المعجمیة لمتعلم اللغة   

  مشكالت.العربیة في المرحلة اإلعدادیة انطالقا من وضعیات 

  أھداف البحث:

 یھدف ھذا البحث إلى تحقیق جملة من األھداف أبرزھا:     

  معرفة العوامل السیكولوجیة والمعرفیة التي تساھم في تنمیة الكفایة المعجمیة للمتعلم. -

القدرات إثبات أن الكفایة المعجمیة قد تنمى من خالل وضعیات مشاكل/مسائل وأن ھذه الطریقة تصلح حتى في تنمیة  -

 والمھارات اللغویة المعجمیة، عكس ما كان یعتقد البعض.

تداول ...) إضافة إلى  -تركیب-صرف-تجدید طبیعة مكون المعجم الذي یرتبط بالمكونات اللغویة األخرى ( صواتة -

الداللیة والتركیبیة كل الوحدات المعجمیة من مسكوكات واألبعاد -كل الوحدات المعجمیة لتشمل إضافة إلى المفردات-المفردات

 واألسلوبیة.

 إشكالیة البحث:

یعانى تدریس اللغات عامة، واللغة خاصة مشاكال كبیرة في المدرسة المغربیة، وھذه المشاكل نابعة باألساس من   

اره محدودا طبیعة المكونات اللغویة التي تقدم للمتعلمین من خالل البرامج التربویة، إضافة إلى تطرقھا إلى مكون المعجم باعتب

 في المفردات فقط، كما أن ھذه البرامج ال تعتمد على مقاربات حدیثة تسھم في تنمیة الكفایة التواصلیة للمتعلم. 

لھذا ارتأى الباحث أن یقوم بھذه الدراسة التي تھدف إلى تنمیة الكفایة المعجمیة من خالل الوضعیة المشكلة، وذلك باختیار     

  ھا المناسبة خاصة عند متعلمي الثالثة اإلعدادي.وضعیات تساعد في سیاقات

  

  ویمكن أن تصوغ ھذه اإلشكالیة في الصیاغة االستفھامیة التالیة:

  المشكلة في تنمیة الكفایة المعجمیة لمتعلمي الثالثة إعدادي؟-إلى أي حد تساھم الوضعیة

 أسئلة البحث:
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ـ مسائل مجموعة من التساؤالت  خالل وضعیات مشاكالت تبرز إشكالیة البحث في كیفیة تنمیة الكفایة المعجمیة من   ــ

 الفرعیة التي تؤطر بھا ھذا البحث.

  ومن جملة ھذه األسئلة ما یلي:

  كیف تبنى ھذه الوضعیات المشاكل؟

 ماھي مراحل بنائھا؟

الوحدات المعجمیة التي  إلى أي مدى تساھم العملیات العقلیة والذھنیة للمتعلم في تنمیة الكفایة المعجمیة، من خالل بحثھ عن

 تناسب وضعیاتھ المختلفة.

 ماھي الوضعیات المناسبة لتنمیة الكفایة المعجمیة بمفھومھا الموسع.

 فرضیات البحث:

 یؤدي غیاب درس المعجم في المدرسة إلى ضعف الكفایة المعجمیة للمتعلم.  -  

 تساھم طریقة الوضعیة المشكلة في تنمیة الكفایة المعجمیة، والرفع من مستوى التعلمات اللغویة للمتعلمین.  -

  المعرفة المعجمیة ضروریة في امتالك الكفایة اللغویة والتواصلیة. -   

  منھجیة البحث:

وال ینكر الباحث قیمة  -نسبیا-ةیقتضي البحث العلمي التأسیس على منھجیة واضحة، تضمن الوصول إلى نتائج دقیق    

وصعوبة البحث الذي ھو بصدده خصوصا وأنھ یجمع بین متغیرین فلما حاول الباحثون الجمع بینھما، األول یتمثل في الكفایة 

ن المشكلة/المسألة، التي یعتقد العدید من الباحثی-المعجمیة التي تمیزھا من الكفایة اللغویة ككل. والثاني یتجسد في الوضعیة

العلمیة كالریاضیات والفیزیاء، وأنھا قاصرة في میدان الدراسة اللغویة. على العكس -أنھا ال تصلح في المقاربة لغیر المواد

من ذلك، فقد كان توجھھ في البحث ھو اختیار وضعیات تعلمیة علمیة ومبنیة على أسس سلیمة ودقیقة، تساھم في تنمیة الكفایة 

 المعجمیة.

البحث واألھداف التي تسعى إلى تحقیقھا اعتماد الوصف والمالحظة والتتبع لمراحل تنمیة لھذا فرضت طبیعة 

الكفایة المعجمیة لتالمیذ الثالثة إعدادي من خالل وضعیات جزئیة وكلیة. یوضع المتعلم أمام مشكلة تستوجب حال، وفي الغالب 

  ا، ال بد للمتعلم استحضاره.ما تكون ھذه الوضعیات المشاكل، سباقات تواصلیة تقتضي معجما خاص

  تجدر اإلشارة إلى أن الباحث سیعمل على:



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              349  

ISSN: 2706-6495 

  
 مسكوكات...) وحسب المستویات اللغویة -اختیار وضعیات متخلفة حسب طبیعة الوحدات المعجمیة التي ترید تنمیتھا (مفردات

  تركیب ...).-صواتة-(صرف

 .مالحظة مدى تجاوب المتعلمین مع ھذه الوضعیات 

  التي راعت السیاقات التواصلیة المختلفة من تلك التي لم تأخذھا بعین االعتبار.تمییز اإلجابات 

  .االستنتاجات 

  مفاھیم البحث -1

  الكفایة المعجمیة: 1-1

إن تعلم اللغات وتعلیمھا یتطلب عدة معارف من جھات مختلفة، أبرزھا المعارف المعجمیة التي تسھل على المتعلم           

عملیات االكتساب والتواصل اللغویین، لذلك اھتمت الدراسات اللسانیة والبیداغوجیة التربویة بالمعجم كمعطى أساسي في 

  علمھا كلغة ثانیة.اكتساب وتعلم اللغة، خاصة إذا تعلق األمر بت

وبھذا تكون الكفایة المعجمیة مطلبا أساسیا یجب تنمیتھ من خالل أنشطة مختلفة باعتبارھا جزءا من الكفایة التواصلیة بمفھومھا  

). ألن الكفایة التواصلیة تركز على مجموعة من الكفایات الفرعیة 9، 2014الحدیث في مجال تعلیم اللغة وتعلمھا(الخلوفي،

) أھمھا الكفایة اللسانیة وھي المرتبطة بالمعجم والصواتة والتركیب، والكفایة 2001لمشترك،(اإلطار المرجعي األوروبي ا

  السوسیولیسانیة والكفایة التداولیة.

وذھب  إرلیش إلى ان الكفایة المعجمیة ھي: " المعرفة النسقیة ببنیة المفردات والعالئق القائمة بین المعاني المختلفة، 

  ). 2014ین الكلمات والوحدات والمفاھیم(الخلوفي،وإدراك العالئق الصرفیة ب

إن الكفایة المعجمیة ھي التي تجعل الفرد یفھم ظواھر التعدد الداللي، وإدراك الترادفات، والمشتركات اللفظیة، والتمكن من 

الذي یمتلكھ، إضافة  إیجاد الكلمات المناسبة التي یستدعیھا المقام التواصلي الذي یشغلھ المتكلم من مجموع الرصید المعجمي

إلى أنھا تمكن المتكلم من التمییز بین المستعمل من األلفاظ بكیفیة متكررة وبین الوحدات المعجمیة األقل استعماال والنادرة 

  ).2014االستعمال(الخلوفي،

)، Richards،1976، 77ینضاف إلى ذلك العبارات والمسكوكات والسجالت اللغویة والسلوكات التركیبیة للمفردة (

المختلفة، في مقدمتھا النحو حتى صار التحكم في المعجم  مما جعلھ یوسع مفھوم الكفایة المعجمیة لیشمل ھذه المكونات اللغویة

  ال یقل أھمیة على التمكن من النحو فب تنمیة الكفایة التواصلیة.

دریس ھذه الكفایة من خالل تخصیص حصص یكتسي تعلم المفردات أھمیة كبیرة في تنمیة الكفایة المعجمیة، لذلك وجب ت    

صریحة تشمل عددا من األنشطة التعلیمیة التي تمكن المتعلمین من تنمیة كفایتھم اللغویة، ومن تنمیة المھارات اللغویة المختلفة، 

  كالفھم واإلنتاج بلغة سلیمة. 

  : وتؤكد الدراسات اللغویة  أن اكتساب الكفایة المعجمیة ھو أن یصبح الفرد     

 .قادرا على التعرف على المفردة شفویا عبر القراءة أوالسماع 
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 .قادرا على تعریفھا 

 .قادرا على كتابتھا 

  قادرا على التمییز بین صرف تصریفي، كتصریف الوحدة بحسب األزمنة المختلفة وبحسب الجنس المذكر أو

 نعكاس والجعل.المؤنث والعدد الفرد أوالمثنى أو الجمع، وصرف اشتقاقي كالمطاوعة واال

 .قادرا على تحلیلھا نحویا، وتحدید طبیعة الجملة ووظائفھا 

 .قادرا على إدراك التفاعل القائم بین التركیب والمعجم وعلى أساس الكلمة في سیاقھا التركیبي 

 ) قادرا على معرفة معنى المفردة وصورتھا ووظائفھا الداللیة والتركیبیة، وذلك بحسب ما ورد في نایشنNation ،

1990.( 

 )وقادرا على معرفة نمط الخطاب 1994،لوفرقادرا على استنتاج المعنى من خالل القرائن السیاقیة كما ورد في ،(

 ومعرفة العالئق بین المفردات داخل الخطاب وصلتھا بالسیاق الثقافي.

 شبكاتھا الترابطیة بھدف  قادرا على التمكن من استعمال المفردة داخل سیاق التعبیر الشفوي والكتابي، وداخل

  توضیح وحل مشاكل ذات صلة بالتواصل.

    ):Situation - Problémeالمشكلة ( –الوضعیة  1-2

الذي یعتبر ھذا المفھوم  فیلیب میریو. ویعرفھا problème -Situationالوضعیة المشكلة ترجمة للمصطلح الفرنسي      

ى مھمة ال یمكن أداؤھا إال بتعلمات محددة، ھذه التعلمات ھي التي تبني بأنھ وضعیة دیداكتیكیة یتعرض خاللھا الدارس إل

حقیقة ھدف الوضعیة المشكلة. ولھذه الطریقة عالقة وطیدة بالكفایات، وتتجلى في أن الكفایة ھي إمكان تعبئة مجموعة من 

یات دون أن نعتمد على الوضعیة المشاكل. فال یمكن االشتغال بالكفا-الموارد بكیفیة تلقائیة قصد حل فئة من الوضعیات

المشكلة. فالتدریس بالوضعیة المشكلة ھو الذي یكسب المتعلم استراتیجیات التعرف وحسن التصریف عند مواجھة وضعیات 

المشكلة أداة دیداكتیكیة فعَّالة في تجاُوز العوائق من طرف جماعة القسم/  -الحیاة العملیة والمھنیة المختلفة. وتعد الوضعیة 

ة بینھا وبین المعرفة العلمیَّة السلیمة؛ قَْصدَ الكشِف عن العوائق ال فصل، إن رصد تمثالت المتعلمین وتحلیلھا، وتحدید الھوَّ

نھا    ).126، 2003یُعدُّ أحد محطات ھذه االستراتیجیة وأكثر مراحلھا صعوبة (الفتي، -الحاسمة التي تتضمَّ

ھا في وضع المتعلِِّم أماَم وضعیَّات یستحیل حلُّھا، بل الغرُض من ذلك شَدُّ انتباه المشكلة، ال تَكمن وظیفتُ  -فالوضعیة        

وتركیز المتعلِّم إلى واقِعھ المحلِّي والعملي الملموس؛ سعیًا إلعطاء المعنى للتعلمات "وظیفیة التعلم"، من خالل تنویع الدعامات 

لحقیقي في الحیاة، واتِّباع أسلوب عادٍل من خالل ما یسمَّى بدینامیة الجماعات؛ الدیداكتیكیة، تجمع بین التعلُّم الصفِّي والتعلُّم ا

  لیتمكن كلُّ متعلِّم من خالل دوره التعلمي من تقدیم الحّلِ الذي یراه مناسبًا.

ِّجاه التربوي الجدید، الذي صرف العنایةَ من المد -وجاء ھذا الطرح البیداغوجي       س والمادَّة الدیداكتیكي في سیاق االت ّرِ

التعلمیة؛ إذ لم یَعد المدرس ناقالً للمعرفة العالمة على حد تعبیر عالِم  -المعرفیة إلى المتعلِّم وجعلَھ في قلب العملیة التعلیمیَّة 

 ": "بل تنظیم وضعیات التعلیم التي ینبي أن تأخذ بعیِن االعتبار األبعادَ الوجدانیة واالجتماعیةGagné" النفس األمریكي

). للمتعلم وربطھ بواقعھ ووضعیتھ الثقافیة Dectionnaire des concepts،128والبیداغوجیة والنفسیة والدیداكتیكیة" (

وضعیات تعلّمیة یواجھھا المتعلم، وتضّم صعوبات تجعل المتعلم یشعر  ویمكن كذلك اعتبارھا والمجالیة واالجتماعیة المحلیة.
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تھّمھ وتفیده. لذا فالمستھدف بیداغوجیا من الوضعیة المشكلة، ھو أن " تضع المتعلم في مجبرا بمحاولة إیجاد حل لھا كونھا 

  مشكلة تتطلب حال ". وتتمیز الوضعیة المشكلة بخصائص أساسیة، منھا: 

 بكفایة معینة، وأن تنتمي لعائلة من الوضعیات التي تبني ھذه الكفایة وتقومھا.  أن ترتبط    -

 ة للمتعلم، أي ذات سیاق اجتماعي مرتبط بواقعھ.أن تكون دالة بالنسب    -

  تدور حول عائق أو صعوبة معینة، ویكون التغلب على ذلك، إما بشكل فردي أوجماعي.  -

  أن تحفز التلمیذ على استثمار مكتسباتھ السابقة، وإدماجھا في الحصة الحاضرة.    -

  لم أن یدركھا. أن تكون "وضعیة": أي موقفا أو تجربة حیاةٍ، یمكن للمتع    -

  أن تكون "مشكلة": أي أن تكون إما مفارقة أو تثیر الحیرة واإلحراج.    -

  أن یكون فیھا المتعلم فاعال أساسیا.  -

  أن تكون جدیدة بحیث لم یسبق للمتعلم أن واجھھا.    -

  ویجب التأكید على أن ھذه الخصائص یمكن إرجاعھا إلى ثالث خصائص مركزیة وھي:

  اإلدماج.خاصیة  -

  خاصیة طرح المشكلة أو المھمة المعقدة أو اللغز المحیر.    -

خاصیة الالدیداكتیكیة، أي أنھا تتجاوز حدود الفضاء المدرسي، وذلك بأن تجعل من خالل واقعیتھا المتعلم یتملكھا، ویحس     -

  بأھمیتھا.

  التوجیھ). –المھمة  –كونات الوضعیة المشكلة.( الدعامة م 1-3

  یرى دوكاتیل أن الوضعیة المشكلة تتألف من مكونات ثالثة ھي الدعامة والمھمة والتوجیھ.    

: وھي مجموعة من العناصر المحسوسة والمادیة التي تقدم للمتعلم من أجل استثمارھا في حل المشكالت التي یوضع الدعامة -

ة نصوصا مكتوبة أو صورا أو أدوات أو وسائل تكنولوجیا أمامھا قصد البحث عن حل مناسب وناجع لھا، وقد تكون ھذه الدعام

  حدیثة ... وتحدد ھذه الدعامة من خالل ثالثة عناصر ھي : 

 المجال الذي یصف البیئة التي یوجد فیھا المتعلم، حتى یستوعب السیاق الذي سیعمل من خاللھ على حل ھذه المشكلة. -

ھذه المعلومات متضمنة لمعلومات مشوشة أو غیر كاملة أو زائدة، المھم أن المعلومات التي سیعتمدھا المتعلم، وقد تكون  -

 تكون معلومات تتطلب مجھودا فكریا في التعامل معھا.
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  الوظیفة التي تحدد في أي ھدف یحققھ المنتوج. -

 : ھي العمل المطلوب إنجازه لتجاوز المشكلة والعائق الذي تطرحھ القضیة المعالجةالمھمة-

  یتضمن ھذا المكون مجموع التعلیمات المرشدة للمتعلم والتي تساعده على تجاوز المشكلة وتسھل علیھ المھمة.: التوجیھ -

وتجدر اإلشارة إلى أن الوضعیة المشكلة ھي أساس بناء الدرس ككل غیر أن مجموع البحوث التي تصدرھا 

لكن حینما یتم تمثیلھا فإنھا تمیل إلى اعتبارھا األكادیمیات حول مفھوم الوضعیة تقف عند حدود التعریف بعناصره فقط، و

المشكلة ال یمكن أن تكون في التقویم -منطلقا للدرس فقط أي أن وظیفتھا تقتصر على عرض المشكلة. إضافة إلى أن الوضعیة

  ألنھا مفتوحة وتتعلق بمھمة مرتبطة بكفایة جدیدة، في حین أن التقویم یختبر مدى تحقق الكفایة المكتسبة.

  ویمكن تلخیص ھذه المكونات في الخطاطة التالیة:    

  

  .أسس التدریس بالوضعیة المشكلة 1-4

المشكلة أساسیات ومعاییر خاصة، تتحدد من خالل طبیعة ھذه الطریقة، ویمكن اإلشارة  -یتطلب التدریس بالوضعیة

  المشكلة:-إلى أمور ثالثة ھي من أساسیات التدریس بالوضعیة

النوع من الطرق في التدریس اعتماد بیداغوجیا المجموعات، حتى یتحقق شرط التعلم التعاوني ویتكامل جھد یستلزم ھذا  -

المتعلم مع أقرانھ في بناء الكفایة المقصودة، وھذا األمر یعني أن المدرس یجب أن یعود المتعلمین على العمل التعاوني في 

  الحوارات األفقیة بین أعضاء المجموعة.شكل مجموعات صریحة، قصد تنمیة الكفایات عن طریق 

یجب على المدرس أن یكون قادرا على تحقیق التواصل وتدبیر التعلمات المتمركزة حول المتعلمین، مما یشترط علیھ أن  -

یكون ذا درایة بفنون التواصل وتدبیر االختالف وتوزیع األدوار وتوجیھ الحوار ودعمھ من خالل تدخالتھ التوجیھیة 

  عات.للمجمو
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ال یمكن لھذا الطریقة أن تكون ناجعة إال إذا توفرت لھا البیئة التعلیمیة المناسبة كعدد التالمیذ الذي یجب أن یكون محدودا  -

إضافة إلى الوسائل األخرى المساعدة كالطاوالت وأجھزة العرض الرقمیة وغیرھا من الوسائل التربویة والتعلیمیة التي 

  ت.لمشكالتساعد المتعلمین على حل ا

  أنواع الوضعیة المشكلة. 1-5

  ) ھي:ROGERS،2010یمكن التمییز بین ثالثة أنواع من الوضعیات (

  ،الوضعیات االستكشافیة: تھدف إلى إحداث خلخلٍة في مكتسبات المتعلِّم، وتمھد إلرساء موارد جدیدة (معرفیة

نجد العدید من البیداغوجیین یسمونھا بوضعیة مھاریة، وجدانیة) عبر بحٍث أواستقصاء حول موضوعٍ معیَّن. لذلك 

 االنطالق، والغایة منھا ھي التحفیز على االنخراط في الجماعة قصد التعلم.

وقد تتخذ ھذه الوضعیة صیغا متنوعة، غیر أنھا في مجملھا تھیئ المتعلمین الكتساب تعلمات الحقة. وتمكن ھذه  

مین والمفاھیم والمبادئ...كما أن توجیھ المدرس یكون أكثر قوة الوضعیات من استكشاف التعلمات الجدیدة كالمضا

وحضورا، یعبئ من خاللھا الموارد والمھارات والمعارف والموارد الداخلیة للمتعلم، الكتشاف الوضعیات 

  ).17 ،2010المستھدفة (اللحیة،

 ین تعلمیین.الوضعیات الدیداكتیكیة: تستھدف تعلَُّم موارد جدیدة، تكون مرتبطة بھدف أوبھدف  

 .الوضعیات الھیكلیة: تھدف إلى ھیكلة وبنینة مجموعة من الموارد المكتسبة وتثبیتھا 

 وتنضاف إلى ھذه األنواع الثالثة أنواع أخرى ذكرھا الباحث التربوي الحسن اللحیة في سلسلة

 المعارف البیداغوجیة، نذكر منھا:

 ر المكتسبات السابقة للتلمیذ، حیث یتم إعدادھا عند نھایة الوضعیة المشكلة المستھدفة: ھي الوضعیات التي تستثم

كل تعلم مما یجعلھا تتخذ صبغتین أساسیتین ھما الصبغة اإلدماجیة والصبغة التقویمیة الجزئیة للتعلمات. وتتمیز 

 بالحضور الضعیف لتوجیھات األستاذ وسلطتھ، والعمل الفردي للمتعلم، وتكون ھذه الوضعیة ذات صبغة وظیفیة،

 ) 19 ،2010كم یعمل كل تلمیذ من مجموعة الفصل على التمرن على إدماج وتقویم مكتسباتھ تقویما ذاتیا.(اللحیة،

   الوضعیة المشكلة المعقدة: ھي وضعیة تصلح لتعبئة معارف ومھارات جدیدة. وتتمیز ھذه الوضعیة بالجدة، ألن

ع معارفھ وقدراتھ. كما تتمیز بالصراع المعرفي الذي المتعلم یتعلم من خاللھا معارفا جدیدة تتطلب استدعاء جمی

 یفرض على المتعلم تجاوز الضبابیة التي تطبع اكتسابھ للمعارف الجدیدة التي قد ال تتالءم ومكتسباتھ السابقة.

   الوضعیة المشكلة المركبة: إذا كانت الوضعیة المعقدة تنطلق من الجھل بالشيء، فإن الوضعیة المركبة تنطلق

لمعرفة بالشيء مع زیادة صعوبات جدیدة. وتتمیز بانطالقھا مما یتقنھ المتعلم ویتحكم فیھ وسبق لھ أن استعملھ من ا

في سیاقات مختلفة، كأن یدرس المتعلم درس اسم الفاعل وصیغھ في الثالثي وسیدرس بعدھا عملھ، وقس على 

 ذلك.
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 ن الشخص من بناء معارف، وتتمیز بكونھا الوضعیة التعلیمیة: ھي مجموعة من الشروط والظروف التي تمك

وضعیة تجري معطیاتھا وسیروراتھا داخل جماعة القسم: التواصل الجماعي، التنظیم، التفاعالت... وھذا یعني 

  أن المتعلم یكتسب معارفا من خالل تفاعالتھ مع أقرانھ، ألن التعلم الجماعي أكثر فاعلیة من التعلم الفردي.

  المشكلة في تقدیم المفردات: –وسائل الوضعیة  1-6

 ھناك وسائل متعددة تستخدم وذلك من أجل تقدیم المفردات اللغویة منھا ما یلي:

: ھي استراتیجیات معینة تستخدم في تعلیم مھارات اللغة وتعلمھا، وتكون مبنیة على خطة واضحة ترتكز  األلعاب اللغویة -

المھارات والمفاھیم األساسیة، ونقلھا وتبسیطھا وربطھا بالحیاة ، على أسس علمیة مدروسة، وتؤدي دورا مھما في عرض 

 إذ تعطي للوضعیات التعلیمیة معنى حقیقیا یؤدي إلى تحقیق األھداف المنشودة.

ر معنى الكلمة بمرادفھا، وذلك مثل:  الترادف - : ویلجأ إلیھا المدرس عندما یكون الطالب قد بنى كفایة معجمیة جیدة، فیفّسِ

لمیذ، و(أستاذ ومعلم)، والقصد من ھذه الطریقة إكساب المتعلم مزیداً من الثقة بالنفس، وتشجیعھ على استعمال طالب وت

المفردات، فإذا ما ضلَّت عنھ إحداھا استعان بغیرھا، كما یمكنھ من تمییز المفردات المناسبة من غیر المناسبة للسیاقات 

 ومیة.التلفظیة المختلفة التي تصادفھ في حیاتھ الی

: وھي مرحلة أكثر تقدماً من الترادف، ألنھا تمثل مستوى أرقى من التفكیر یربط بین الكلمتین بعالقة التضاد، وذلك التضاد -

 مثل:  (قریب وبعید)، و(كبیر وصغیر).

مثل:  : والمقصود بذلك تنظیم عدد من الكلمات في سیاق واحد جامع یدل على حقل معرفي محدد، وذلكالحقول الداللیة -

الفواكھ والخضراوات، ووسائل النقل، والمحاّل التجاریة، ووسائل المعرفة : الكتاب والجریدة ، وغایة القصد من ذلك كلِّھ 

تنمیة قدرات المتعلِّم على الربط فكریاً بین المفردات التي تنتمي إلى حقل واحد، ولعل ذلك ینتھي إلى تَبَیُِّن وجوه الشبھ ووجوه 

 وبین اآلخرین من حیث النظر إلى الموجودات.االختالف بینھ 

ف الشواذّ  - : والمقصود بالشواذّ ھنا الكلمات الخارجة في تصنیفھا عن سائر الكلمات في المجموعة نفسھا. وتتكامل ھذه  تعرُّ

ة تساعده على الطریقة مع طریقة الحقول الداللیة وتنبني علیھا؛ وذلك أن قدرة المتعلم على تصنیف المفردات في حقول داللی

 تَبَیُّن الكلمات الشاذَّة واستبعادھا، ومن ذلك مثالً: تفاح، برتقال، موز، خیار.

: وذلك باستعمال تمرینات تتمة الفراغ، حیث یطلب إلى الطالب ملء الفراغ بكلمة تكتسب داللة جدیدة من المعنى السیاقي -

 السیاق .

فھا ، وتستخدم ھذه  : وال سیما في المعاني المحسوسةاستخدام الصورة- غیر المجردة التي ال تحتاج إلى عناء كبیر لتعرُّ

  الطریقة في المرحلة األولى من التعلیم .

  وضعیات لتنمیة الكفایة المعجمیة: -2
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مشاكل تنمي الكفایة المعجمیة لدى المتعلم، باعتبار الكفایة ال تكتسب  -یقدم الباحث، في ھذه المرحلة، أمثلة لوضعیات 

  .ا إال من خالل وضعیات مصاغة في شكل مشكالت یستنفر فیھا المتعلم مكتسباتھ السابقة لتحقیق مكتسبات جدیدةداللتھ

مشاكل تنمي الكفایة المعجمیة، ومن ثمة فإن ھذه  -تجدر اإلشارة ھنا إلى شح المصادر في إعطاء أمثلة لوضعیات

  .األمثلة خاصة بھذا البحث

ال اللغة دون معرفة بالنحو، والصرف، والصواتة... وغیرھا من المستویات یمكن لإلنسان التعبیر عن باستعم

اللغویة، ولكن ال یمكنھ ذلك دون مفردات، أو وحدات معجمیة تساعده على تحقیق التواصل مع اآلخرین. فالمتكلم للغة ال 

إلى المعجم أو القاموس. والمعجم ھنا  یستدعي أثناء استعمال اللغة النحو، كما ال یستدعي متعلمھا كتب النحو، بل بعود دائما

  اللذین سبقت اإلشارة إلیھما. -نظام) –( الئحة -بمعنییھ 

لذلك كلھ، یؤكد الباحث مركزیة المعجم في تعلیم وتعلم اللغة. ولكن األسئلة  التي تطرح نفسھا باستمرار ھي: ما 

  ھا في تدریسھا؟ طبیعة المفردات التي نرید تعلیمھا؟ وما المعاییر التي یجب مراعات

أوال البد من تحدید طبیعة المعاییر التي یجب أن تتوفر في المفردات التي تقدمھا البرامج والمناھج الدراسیة 

  للمتعلمین، وسنجملھا فیما یلي:

 األكثر شیوعا من غیرھا في االستعمال الیومي وفي الكتابات المعاصرة ، لذلك البد  المفردات : ویقصد بھاالشیوع

  .كلغة ثانیة العربیة اللغة عمل قوائم للمفردات وذلك لتحدید الكلمات األكثر فائدة لمتعلم

 ویقصد بھا أن تتضمن المفردة الواحدة معاني متعددة بحیث تغنى كلمة عن تعلم عدد كبیر الشمول :

 ). فمثال كلمة فاكھة تشتمل على ( البرتقال، التفاح، الموزاللغویة ،  المفردات من

 ویقصد بھا مكان استعمال الكلمة مع كلمات مختلفة، فكلمة ( یبیع ) تستخدم مع كلمات مجال االستعمال اللغوي :

 كثیرة مثل (الكتاب، القلم).

 السھلة في النطق والكتابة  المفردات : ال بد من اختیارالسھولة في النطق والكتابة 

  ویحدد ذلك عدد الحروف ومدى اشتمالھا على حروف متشابھة في لغة المتعلم وعملیة توافق النطق مع الكلمة.

 :ذات اإلیحاء الثقافي فكلمة (الصالة، الزكاة، الشعائر) مرتبطة بالثقافة  المفردات ویقصد بذلك اختیار الثقافة

  اإلسالمیة مثال.

إن الرأي الذي یتبناه الباحث بخصوص طبیعة المعجم ھو الرأي القائل: إن المعجم نسق یخضع لقوانین مثلھ مثل 

یس مجرد الئحة من المفردات التي ال رابط بینھا. ومن بین ھذه القواعد المعجمیة والداللیة: المستویات اللغویة األخرى، ول

بناء كفایة معجمیة  -في نظرالباحث -عالقة الترادف وعالقة التجاور وعالقة التضاد والحقل المعجمي والداللي ... الخ. لذلك 

یة والداللیة التي تربط بینھا، ألن المعلم ال یتعلم المفردة كوحدة البد لھا أن تتأسس على تدریس المفردات وفق القواعد المعجم
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معجمیة معزولة عن المفردات األخرى التي یستعملھا في تواصلھ الیومي مع اآلخرین. وسیتم تقدیم ھذه الوضعیات حسب 

  معاییر مختلفة أھمھا:

سبقت اإلشارة إلیھا في الشق  -الثة مراحل أساسیةلبناء وضعیة مشكلة البد من ث المثال األول: معیار التقارب االشتقاقي:

  . سنؤسس علیھا ھذه الوضعیة التي سندرسھا في المثال التالي:دوكاتیلھي الدعامة والمھمة والتوجیھ، كما حددھا  -النظري

 -سجلةم -سجل -دیوان -مكتبة -كاتب -مدون -كتابة -تدوین -مدونة -تضم الالئحة التالیة  مجموعة من المفردات: كتب

 -دون -قید (األمر) -یقید -قیود -كتاب–كاتبة  –مكتوب  –تقییدات -مقید -تقیید -قید -كاتب -تحریر –حرر  -تسجیل -مكتوب

  دواوین...  -یدون

یكلف المتعلم بمھمة ترتیب ھذه الالئحة من المفردات حسب معیار التقارب االشتقاقي، صیاغتھا في سیاقات متنوعة. 

المھمة یدرك أن الكلمات ترتبط في ما بینھا وفق معاییر محددة تسمح بالقول إن المعجم نظام ال مجرد  ومن خالل إنجاز ھذه

الئحة من المفردات ویكون اكتسابھ لمفردات اللغة قائما على أساس العالقات االشتقاقیة الموجودة بینھا، فیرتبھا وینظمھا في 

  ضعیة من خالل الجدول التالي:ویمكن تحدید عناصر ھذه الو .ذھنھ على ھذا األساس

  أنشطة المدرس  أنشطة المتعلم  المرحلة

  یالحظ ویحلل الوضعیة -  الدعامة

  یجیب عن األسئلة -

  یتكلم بحریة -

   یستمع ویتمعن في الشروحات -

  یدعو التالمیذ إلى المالحظة -    

  یطرح أسئلة -        

  یشجع التالمیذ على التعبیر -      •

یتأكد من فھم التالمیذ عناصر الوضعیة (السیاق،   -         

  …)المھمة، التعلیمات، طبیعة المعطیات

زون إنتاجاتھم على انفراد أوفي ینجز -  المھمة

  مجموعات

  یقدمون إنتاجاتھم -   

  یشاركون في التصحیح - 

  

ال یتدخل المدرس إال   للتوضیح، أوالتوجیھ. یترك التالمیذ 

  المھمة ینجزون

  یراقب إنتاجھم -        •

  یساعد المتعثرین -        •

  یكمل بعض اإلنتاجات-        •

التوجیھ 

  والعالج

  یخطط األنشطة الداعمة -  ینجزون األنشطة الداعمة

  یوجھ التالمیذ إلنجازھا - 
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التمرین، ولكن األمر یتجاوز إن تمییز المتعلمین للمفردات حسب المعیار االشتقاقي لیس ھو الھدف المنشود في ھذا   

ذلك إلى القدرة على استعمال تلك المفردات التي صنفھا ذھنیا وعملیا حسب العالقات االشتقاقیة التي تربطھا، في سیاقات 

، تلفظیة مناسبة.  العالقة بین الكتاب والمكتبة وكتب... ال یعني أن المتعلم ھنا نّمى كفایتھ المعجمیة، صحیح أنھ امتلك مفردات

  ولكنھا تبقى دون فائدة ما لم یستعملھا في السیاق الصحیح بشكل سلیم. ولنأخذ األمثلة التالیة:

  كتب التلمیذ الدرس. -1

  زرت المكتبة باألمس. -2

  التقیت كاتب المعجم العربي. -3

میة التي تلیھ، ب) في صیغة الفعل مراعاة أوال لطبیعة الوحدة المعج -ت -فالجملة األولى تقتضي استعمال الجذر(ك  

 ووظیفتھا (الفاعل) تركیبیا ونحویا. وال یمكن أن نقول مثال: 

  المكتبة التلمیذ الدرس.*-4

  كاتب التلمیذ الدرس.*-5 

وھكذا، فلو أراد المتعلم أن یعبر عن مقولة الفعل العتمد على "كتب"، مع العلم أنھ یعرف "كاتب" و"مكتبة"...،أي 

  المعجمیة، لتوافق غرضھ منھا.إنھ انتقاھا من جملة معارفھ 

ھذه النماذج تثبت فعال أن سیاق التلفظ واالستعمال ھو الذي یعطي للمفردة قیمتھا بالنظر إلى العالقات التي تربط   

  بینھا. ولكي یتضح الترابط الداللي والتركیبي والصرفي والّصواتي، بسیاق التلفظ، وبغرض المتكلم من الخطاب،

  سنقدم األمثلة التالیة: 

 اندلعت الحرب.  -6

 اندلعت النار في الھشیم.  -7

 اندلعت االحتجاجات.  -8

لنالحظ ھذه الجمل، أول ما یثیر االنتباه ھو استعمال نفس الفعل مع فواعل مختلفة، وھذا یعني أن الفعل " اندلع " ال 

الحتجاجات" مثال، أو"اشتعلت" مع النار. ولكن یستعمل لمعنى واحد، بل لمعان مختلفة، مثل "انطلقت" مع "الحرب" و"ا

  لماذا لم یقل هللا عز وجل في كتابة العزیز" 

 اندلع الرأس شیبا"* -9
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 ). 4اشتعل الرأس شیبا"(مریم، -5وقال:  

  ألن الرأس یستدعي االشتعال بالشیب، ولیس االندالع كما ھو الشأن بالنسبة للفواعل السابقة. 

الوحدات المعجمیة تقتضي األخذ بعین االعتبار العالقات النحویة والداللیة، بل حتى ھذا إذن یبین أن استعمال 

  الصرفیة.

من الناحیة الصرفیة، الحظ معي الصیغة الصرفیة للفعل "اندلع" و"اشتعل" فھي على التوالي " انفعل" و"افتعل". 

). أما صیغة "افتعل" 1،196ر بفاعل آخر(ابن ھشام،جفصیغة "انفعل" تفید المطاوعة، أي أن الفاعل غالبا ما یكون قابال للتأث

فھي تفید االتخاذ، بمعنى أن الرأس في المثال اتخذ شكال آخر مختلفا عن شكلھ المعھود. بھذا یتضح أن الصیغة الصرفیة للفعل 

  تشترط فاعال معینا بمواصفات محددة وھذا األمر ال یدرس في مدارسنا، 

عن المعجم، مع أن ھذه األمثلة تثبت الترابط الكبیر بین المعجم والمستویات ألن الجانب الصرفي یدرس بعیدا 

  اللسانیة األخرى. وبالتالي ارتباط الكفایة المعجمیة بالجوانب البراغماتیة التداولیة للغة.

نھا تترتب في تشكل المفردات مجموعة من الحقول الداللیة المختلفة، فكل مجموعة م معیار الحقل الداللي. :المثال الثاني

الذھن على شكل وحدة أو بنیة معجمیة، تتشكل من كل الوحدات المعجمیة التي تربطھا عالقات داللیة. من ھذا المنطلق یتعین 

على المتعلم تصنیف ھذه الوحدات المعجمیة في ذھنھ، واستدعاءھا في المقام التواصلي المناسب. وسیقدم الباحث في ھذا 

    ر الوضعیة المشكلة في تنمیة الكفایة المعجمیة وفق الوضعیة التالیة:المبحث جانیا مھما في دو

یطلب من المتعلم افتراض وقوع مكالمة ھاتفیة تمت بینھ وبین أحد أقربائھ یشرح فیھا أعضاء الجسم البشري    

  .ووظائفھا، موظفا الكلمات المنتمیة إلى نفس الحقل الداللي

مكونات أساسیة من أجل بناء ناجع، یفضي إلى نتیجة إیجابیة تتمثل  -األولىكما  –المشكلة تقتضي  –ھذه الوضعیة   

  في قدرة المتعلمین على بناء الكفایة المعجمیة تعتمد على تصنیف المفردات ذھنیا إلى حقوال داللیة مختلفة. ھذه المكونات ھي:

لجسم وبعض المجسمات الممثلة لھذه الدعامة المقدمة للمتعلم، في ھذه الوضعیة، ھي الكلمات الدالة على أعضاء ا -1

  األعضاء. ونصنفھا كما یلي:

  الكلمات  الصور
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یتكون الجسم من مجموعة من األعضاء 

البطن  -الصدر –العنق  -األساسیة: الرأس

القدمین  –الرجلین  –األذنین _ الشفتین  –

 –األصابع  –اللسان   -العینین  -الفخذین –

 -الساعدین -األسنان -األظافر –األنف 

  العضالت... -الشعر

  .المھمة ھي: إنتاج حوار حول ھذه األعضاء ووظائفھا - 2

اإلرشادات (أو التوجیھ) فھي جمل توجھ المتعلم للقیام بالمھمة: "افترض إجراء مكالمة بینك وبین أحد أقربائك وحدثھ   -3

  ..."ة إلى حقل الجسمعن أعضاء الجسم البشري ووظائفھا مستعمال الكلمات المنتمی

یكتشف المتعلم، من خالل إنجاز ھذه المھمة، أن الكلمات والمفردات ترتبط في ما بینھا من خالل مقولة الحقل الداللي 

  المشترك. 

وقدم التالمیذ من خالل ھذه الوضعیة أجوبة مختلفة، لكن المالحظ أنھا استعملت وحدات معجمیة تنتمي إلى حقل 

  جاء في إجاباتھم: الجسم، ومن جملة ما

 یتكون جسم اإلنسان من عدة أعضاء كالیدین والرجلین والرأس...  -10

 یستعمل اإلنسان الفم واألسنان ألكل الطعام...  -11

 یمشى اإلنسان مستعمال قدمیھ...   -12

یصنفونھا ھذه األجوبة تثبت أن المتعلمین یمیزون في أذھانھم بین حقول داللیة مختلفة، فھم یضمرون مفردات كثیرة، 

حسب الحقول الداللیة، ویستدعونھا وفق السیاقات التواصلیة التي تفرض علیھم ھذا األمر. ولننظر إلى النماذج أعاله، 

) ال یستحضر في إنشائھ إال الكلمات التي تنتمي إلى الحقل الداللي الخاص بالجسم، وھو 11سنجد أن المتعلم في المثال (

علمین نظام( وھو ما ذھب إلیھ الفاسي الفھري في تعریف المعجم الذھني) یستدعي منھ ما یعني أن المعجم في ذھن المت

  المتعلم ما یتوافق وحاجاتھ التواصلیة.
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والجدیر بالذكر أن المتعلم في مثل ھذه الوضعیات ال یستحضر معجما مخالفا لما یقتضیھ مقام التواصل. ولنعد 

ى وحدة معجمیة خاصة باإلنسان وھي (القدمین ) باعتبارھما وسیلة ) سنجد أنھ استدع12مثال إلى المثال الثالث (

  اإلنسان في المشي، ولم یقل مثال:

 یتمشى اإلنسان مستعمال عجالتھ. *  -13

 یتمشى اإلنسان مستعمال حوافره. *  -14

حقول  من خالل ھذا كلھ یتضح أن المعجم الذھني للمتعلم یضم مجموعة كبیرة من الوحدات المعجمیة التي یصنفھا وفق

 داللیة، ال یستدعي منھا إال ما تفرضھ وضعیتھ التواصلیة.

ونقصد باختیار الشواذ، قدرة المتعلم من التمییز بین الوحدات المعجمیة التي یملكھا في المثال الثالث: معیار اختیار الشواذ: 

 ذھنھ من خالل معیار اختیار الوحدات المعجمیة التي ال یفرضھا السیاق.

مین مجموعة من الوحدات المعجمیة المختلفة، وطلبنا منھم تصنیفھا حسب معاییر مختلفة مع تحدید قدمنا للمتعل

  الوحدات التي ال تنتمي إلى تلك المجموعة. وینینا الوضعیة المشكلة كالتالي: 

الوحدات المعجمیة: مجموعة من المفردات ذات الصلة بالحقل المعجمي الدال على   الدعامة

 –التلفاز -الشمس -الجو -السماء –الغدیر  -الورود -الطیور –الماء  –: األرض الطبیعة

  المصباح.. -المدرسة –الحذاء  -العطر -األنترنیت -الحاسوب -األشجار

  

  

  المھمة

تحدید الوحدات المعجمیة الشاذة من مجموع الوحدات المعجمیة المقدمة في الدعامة،  -

  حسب المقوالت النحویة

ھذه الوحدات المعجمیة، ویستدعون معارفھم المعجمیة المرتبطة یالحظ المتعلمون  -

  بالمقوالت المعجمیة ومواصفاتھا التركیبیة والصرفیة والصوتیة والداللیة والبراغماتیة...

  مع إمكانیة االشتغال كمجموعات. –ینجزون إنتاجاتھم على انفراد  -

  یقدمون إنتاجاتھم.  -

  اركة في تقییمھا وتقویمھا.یعملون جمیعا على تصحیحھا والمش -

أما المدرس فدوره ینحصر في التوجیھ، ومساعدة المتعثرین، وتوضیح المھمة،         

  وتدعیمھا ببعض النماذج المشابھة للوضعیة.

   .انبعاث مشكلة من أخطاء المتعلمین في اختیار العناصر الشاذة 
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ج فیھا المتعلمون، مع عرض النماذعرض االستعماالت غیر الصحیحة التي وقع    التوجیھ والعالج

  الصحیحة.

  .المناقشة والمقارنة بین الخطأ والصواب 

  عرض مواقف لغویة الستخدام الوحدات المعجمیة، ومطالبة المتعلمین باإلتیان

 بأمثلة مشابھة من أذھانھم.

  ،وضع عدد من األسئلة عن المواقف اللغویة لمعرفة مدى تمكن الطلبة من القاعدة

  ألخطاء وأسبابھا وأسالیبھا الصحیحة ومدى قدرتھم على التطبیق.وفھمھم ل

بعد تحدید الوحدات المعجمیة التي تنتمي إلى حقل الطبیعة واستبعاد الوحدات الشاذة، یطلب من المتعلم كتابة نص 

  وصفي یوظف فیھ ھذه المفردات. 

 -الحاسوب -الوحدات المعجمیة التالیة: التلفاز  بعد مالحظة إنتاجات المتعلمین تبین أن غالبیتھم تمكنوا من استبعاد

  المصباح... كما وظفوا باقي الوحدات في نصوص وصفیة، وھذا نموذج منھا: -المدرسة –الحذاء  - -األنترنیت

" ... فصل الربیع ھو أجمل الفصول، فیھ تخضر األرض، وتصفو السماء، وتنشد الطیور ألحانھا العذبة، وترسل الشمس 

  صفراء الذھبیة، وترتدي األشجار حلتھا الخضراء..."أشعتھا ال

بھذا یتضح أن المعجم الذھني للمتعلمین استبعد المفردات الشاذة التي ال تمثل الحقل المعجمي الدال على الطبیعة.   

خاصة حینما  وھذا ما یؤكد أن الوضعیة التي اشتغل من خاللھا المتعلم أكسبتھ جزءا من المفردات التي كانت غائبة في ذھنھ،

  استثمرھا لكتابة نص وصفي.

سأحاول من خالل ھذه الوضعیة االستفادة من مھارة الكتابة لدى المتعلمین، لكنھا كتابة من نوع المثال الرابع: معیار التضاد: 

رة خاص إذ تستدعي أن یكتبوا نصا یستعمل الوحدات المعجمیة التي تشكل ضدا مع الوحدات المستعملة في النص، مع ضرو

  مسایرة معنى النص لمعاني المفردات التي سیختارھا المتعلم للتعبیر في ھذه الوضعیة، وقدمت مكونات الوضعیة كما یلي:

  

  الدعامة

نص االنطالق: آه یا عائشة.. ھناك مشھد مؤلم أحمل نفسي على تذكره حمال... كانوا 

تصرین على براءتك ممسكین بك یریدون منك االعتراف بذنب لم أعد أذكره، وكنت أنت 

بكل عنفوان طفولتك الضائعة المحرومة المرتعبة.. وأذكر أنني جئت على صوت 

الصراخ الصاخب فوقفُت خافقة القلب مشدوھةً أستند إلى مقبض الباب وقد خانتني من 

ھول المشھد ساقاي... رأیتك مكومة وسط الحجرة، كائنا بائسا مرتعبا حقیرا، وقد سقط 

بدت ظفیرتك المشعثة متدلیة على رقبتك تبعث على الرثاء.. ورأیت مندیلك ھن رأسك و

والدتي واقفة على رأسك تھددك بقضیب في یدھا.. سیخ حدیدي مما كان یستعمل في شي 

 ً وإني ألذكر إلى الیوم منظر أمي   ..اللحم، وقد سخن طرفھ على النار حتى اشتعل وَھجا
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إلى لحم جسدك الصغیر المتكوم وھي توجھ كیفما اتفق ضربات قضیبھا الحدیدي 

  xlviiiالمنكمش، وھي تكیل لك وابال من السباب..

  الشروح اللغویة... -

    

  

  المھمة

  تحویل معنى النص إلى معنى مضاد ومخالف. -

   _ في النص الجدید نستعمل لغة وصفیة تعبر عن الفرح والسعادة:

تعتني بشعرك كانت … كانت أمي تضحك …. مازلت أذكر االبتسامة على ثغرك " … 

  …"المنساب 

وأذكر … ھناك مشھد مؤلم احمل نفسي على تذكره"…عكس ما جاء في نص الدعامة: 

  …”رأیتك مكومة وسط الحجرة … أني جئت على صوت الصراخ الصاخب 

  یتم ذلك على مرحلتین: -  التوجیھ والعالج

 -  المرحلة األولى : فھم مسار النص : تصور الساردة في ھذا النص مشھد

وما تعانیھ من آالم. یتضمن النص ” عائشة“سوء معاملة األم لخادمة صغیرة 

 ثالثة حقول داللیة:  

  1-                                                 (وتمثلھ عائشة) 2معجم الضعف والمعاناة- 

 الشراسة (وتمثلھ األم)                   معجم العنف و

 معجم الرفض واالستنكار( وتمثلھ الساردة). -3         

 -  المرحلة الثانیة: تحدید المسار الجدید للنص: یجب أن یصور النص الجدید

مشھد فرحة الساردة وھي ترى أمھا تعامل عائشة معاملة جیدة (االحتفال بعید 

، یجب أن یتضمن النص الجدید حقوال …)ة شراء مالبس جدید… المیالد

 داللیة بدیلة  : 

 معجم القوة والسعادة. -1                

 معجم الرفق واللیونة. -2                    

  معجم الرضى واالرتیاح. -3                 
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ھذه الوضعیة تثبت استعمال المتعلمین لمفردات تخدم الوضعیة المشكلة التي ھم مطالبون بحلھا والمتمثلة في تغییر معنى  

النص بشكل تام. وھو األمر الذي حتم علیھم توظیف نوع معین من الوحدات المعجمیة التي یتضمنھا معجمھم الذھني. ومن 

كم كانت سعادتي كبیرة یا عائشة حینما رأیت أمي تحیطك بكامل العنایة "لتالي: بین الحلول التي قدمھا المتعلمون النص ا

واالھتمام. لقد رأیتھا تھیئك أحسن تھییئ ألنك ستلجین إلى المدرسة ألول مرة، فقد ألبستك أجمل ثیاب وسرحت شعرك الذي 

المدرسة، وقد أخدت بیدك حمایة لك من  بدا جمیال والمعا. وھا ھي تناولك محفظة تضم كل اللوازم المدرسیة وترافقك إلى

أي مكروه قد یصیبك أویعترض سبیلك. وھي اآلن تودعك بقبلة تمألھا المحبة والحنان. إنني أحس بافتخار كبیر حینما أتذكر 

  ."ھذه المعاملة الطیبة الحسنة. وأن أمي التي لم تشعر قط بأنك مجرد طفلة خادمة

تغییر معنى النص باستعمال أضداد المفردات التي یضمھا نص االنطالق. وھي نالحظ ھنا أن المتعلمین عملوا على   

حینما یفرض علیھم السیاق التواصلي  وحدات معجمیة یضمرھا معجمھم الذھني، ویستدعونھا حینما یحتاجون إلى ذلك، أو

  ذلك.

ت مشاكل تفرض علیھ استفزاز بھذا یتضح جلیا أن الكفایة المعجمیة تتطلب، لتنمیتھا، جعل المتعلم یعیش في وضعیا  

  ذاكرتھ، واستدعاء معارفھ السابقة، وتسخیر موارده من أجل حلھا.

وھو األمر الذي عملت على تأكیده من خالل ھذه النماذج السابقة التي راعت معاییر مختلفة. ویمكن أن تضاف إلى كل ذلك  

اإلشارة إلى أن جمیع الوحدات المعجمیة من مسكوكات  معاییر أخرى لكنني سأكتفي بھذه المعاییر التي ذكرتھا. كما یمكن

  ، یمكن تدریسھا وفق ھذه المعاییر.وسجالت لغویة وسلوكات تركیبیة للمفردة

  الخاتمة:

نخلص، إذن مما سبق ذكره، أن الكفایة المعجمیة كفایة لغویة أساسیة في حقل التعلیم والتعلم، ألن اكتسابھا وإكسابھا 

لى اكتساب الكفایات األخرى النحویة منھا والصرفیة والتركیبیة... وبذلك یكون المتعلم قد تمكن من والتمكن منھا یساعد ع

مشاكل مختلفة ومتعددة داخل أقسام اللغات، بغرض توظیفھا واستعمالھا في سیاقات لغویة  -تحقیقھا في إطار وضعیات 

  وتواصلیة معینة.

ي الجانب التطبیقي أنھا أدوات ناجعة في تحقیق غرض البحث، وقد بینت الوضعیات التي اشتغل علیھا الباحث ف

المتمثل أساسا في تنمیة الكفایة المعجمیة باالستناد إلى المعاییر الداللیة التي تربط بین الوحدات المعجمیة، خاصة بین المفردات 

ن الفصل بین المستویات اللغویة والمعجم، من الناحیة االشتقاقیة، أو التضاد، أوالترادف... كل ھذه المعاییر أثبتت أنھ ال یمك

  ألنھ جامع لھا.

ویظھر التالزم الحاصل بین المستویات اللغویة المتعددة أن المعجم یستوجب في تدریسھ تخصیص مكون خاص بھ 

طرحا جدیدا لما لھ من أھمیة في التمكن من اللغات، وھو األمر الذي تغفلھ البرامج التربویة لتدریس اللغات، والباحث إن قدم 
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في تنمیة الكفایة المعجمیة، فھذا ال یشفع من البحث عن مقاربات وطرق بیداغوجیة ودیداكتیكیة تمكن الناشئة من امتالك 

  ناصیة اللغة.

ولھذا یجد الباحث أن مفھوم الكفایة المعجمیة یثیر مجموعة من التساؤالت داخل أقسام اللغات، األمر الذي یعطي  

لھ أھمیة مركزیة في مجال تعلیم وتعلم اللغات عموما، وكذا في المخططات والمناھج التربویة التي تعنى بتدریس اللغات، 

مج تغفل ھذا المستوى اللغوي الذي یشكل موردا ھاما للكفایة التواصلیة ورغم ذلك یرى الباحث أن العدید من ھذه البرا

  واللغویة.
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  البحث السابع عشر 

  

  
  

اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس األردنیة في محافظة العاصمة نحو توظیف 

  االختبارات االلكترونیة
  

  یمان خالد فرحان عبد الجوادإإعداد الباحثة: 

  المملكة األردنیة الھاشمیة –وزارة التربیة والتعلیم  –المرحلة األساسیة 

eman.abdaljawad2018@gmail.com: Email 

  

  

  الملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف إلى اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس األردنیة في محافظة العاصمة نحو توظیف 

النوع االجتماعي، المؤھل العلمي، وسنوات  االختبارات االلكترونیة.، إضافة إلى التعرف على عالقة كل من المتغیرات

) 30الخبرة باستجابات المعلمین والمعلمات نحو توظیف االختبارات االلكترونیة ولتحقیق ذلك تم تصمیم استبانة تتكون من (

  ) معلم ومعلمة في المدارس األردنیة في محافظة العاصمة.90فقرة ووزعت على (

) بین اتجاھات معلمي (α≤0.05وق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة كانت النتائج تشیر إلى عدم وجود فر

ومعلمات المدارس األردنیة في محافظة العاصمة نحو توظیف االختبارات االلكترونیة تعزى لمتغیر النوع االجتماعي، 

نت في كل مدرسة، وعقد المؤھل العلمي وسنوات الخبرة، ومن أھم التوصیات، توفیر مختبرات مجھزة بأجھزة حاسوب وانتر

  دورات وندوات للوسائل والوسائط والتقنیات المستخدمة في االختبارات االلكترونیة.

  

  :الكلمات المفتاحیة
  معلمي ومعلمات المدارس األردنیة، محافظة العاصمة، توظیف االختبارات االلكترونیة، التعلم. 
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Trends of teachers and teachers of Jordanian schools in the province of the 

capital towards the use of electronic tests 
 

 

Abstract 
The aim of this study was to identify the attitudes of teachers and teachers of Jordanian 

schools in the capital governorate towards the use of electronic tests, as well as to identify the 

relationship between gender variables, scientific qualification, and years of experience in the 

responses of teachers and teachers towards the use of electronic tests. (30) Paragraph distributed 

to (90) teachers and teachers in the Jordanian schools in the province of the capital. 

The results indicated that there were no statistically significant differences between the 

trends of teachers and teachers of Jordanian schools in the governorate of Al-'Amsa towards 

the use of electronic tests due to the gender variable, scientific qualification and years of 

experience. The most important recommendations are the provision of laboratories equipped 

with computers The Internet in each school, and the holding of courses and seminars for the 

means, media and techniques used in electronic tests. 

Keywords: Teachers of Jordanian schools, Capital Governorate, Employment of electronic 

tests, learning. 
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االت، أفرز بیئة  ارع الرھیب في تقنیات االتص معتمدة على التقنیة في جمیع التطور التقني والتفجر المعرفي والتس

نا، ومن ھذا المنطلق كان لزما أن  بحنا نرى أدوات التعلم اإللكتروني في مدارس المجاالت، ومنھا المجال التعلیمي، فأص

ل  نتطرق ألدوات التعلیم اإللكتروني ولعل أھم تلك األدوات ھي االختبارات اإللكترونیة التي تقیس مدى التعلم الذي حص

 )145: 2009(إسماعیل،  .علیھ الطالب

لیمھا وإعطاء تقاریر  حیحھا وتس میم وبناء االختبارات وتقدیمھا للطالب وإدارتھا وتص وب في تص تخدم الحاس یس

 )68: 2004(التودري،  .شاملة لحالة الطالب التعلیمیة ومدى نموھم العلمي

ورھا المتكافئة، ومراجعتھا للتأكد من خلوھا من أي أخطاء، فإن االختبارات  بعد إعداد ھذه االختبارات وبناء ص

  تكون جاھزة للعرض والتقدیم للطالب إذا ما طلب من الحاسوب ذلك.

یقومون بأخذ   وب قد جمع بیانات عن كل طالب من الطالب الذین س وقبل إعطاء أي من ھذه االختبارات یكون الحاس

  )174: 2008(حسین وعلي،  .لیھا وقت الحاجةاالختبار للتعرف علیھم وحفظ بیانات أدائھم في االختبار للرجوع إ

  مشكلة الدراسة:
لقد أصبح التلمیذ محور العملیة التعلیمیة وھدفھا العام والخاص ومع كثرة المعلومات وزیادة عدد الطلبة أصبح من 

ریع وفعال لنقل المعلومات ومن ھنا یناقش ھذا البحث اتجا لوب تعلیمي جذاب وس تخدام طریقة وأس روري اس ھات الض

لوب تعلیمي  مة نحو توظیف االختبارات االلكترونیة كأس المعلمین والمعلمات في المدارس األردنیة في محافظة العاص

ؤال التالي: ما ھي  ة من خالل الس كلة الدراس ر ومراعاة حاجات الطلبة. وتتمحور مش ونموذج لمواكبة تطورات العص

  ة العاصمة نحو توظیف االختبارات االلكترونیة؟اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس األردنیة في محافظ

  أسئلة الدراسة: 

  ما ھي اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس األردنیة في محافظة العاصمة نحو توظیف االختبارات االلكترونیة؟ -

مة نحو  - ائیة بین اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس األردنیة في محافظة العاص ھل توجد فروق ذات داللة إحص

 یف االختبارات االلكترونیة تعزى لمتغیرات النوع االجتماعي، المؤھل العلمي، سنوات الخبرة؟توظ

  فرضیات الدراسة:

ائیة عند مستوى الداللة  - ) بین اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس األردنیة (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحص

  زى لمتغیر النوع االجتماعي.في محافظة العاصمة نحو توظیف االختبارات االلكترونیة تع

ائیة عند مستوى الداللة  - ) بین اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس األردنیة (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحص

 في محافظة العاصمة نحو توظیف االختبارات االلكترونیة تعزى لمتغیر المؤھل العلمي.

ائیة عند مستوى الداللة  - ) بین اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس األردنیة (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحص

 في محافظة العاصمة نحو توظیف االختبارات االلكترونیة لمتغیر سنوات الخبرة.

  

 

  أھداف الدراسة: 
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  تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق ما یلي:

  ختبارات االلكترونیة.التعرف إلى اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس األردنیة في محافظة العاصمة نحو توظیف اال -

مة  - التعرف فیما إذا كانت ھناك فروق جوھریة بین اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس األردنیة في محافظة العاص

 نحو توظیف االختبارات االلكترونیة تعزى لمتغیر النوع االجتماعي والمؤھل العلمي وسنوات الخبرة.

  أھمیة الدراسة:
ة بالتعرف  مة نحو توظیف تكمن أھمیة الدراس إلى اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس األردنیة في محافظة العاص

اعد المعلمین  بة التي تس ؤولین وتوفیر اإلمكانات المناس االختبارات االلكترونیة وذلك التخاذ التدابیر الالزمة من قبل المس

  على توظیف االختبارات االلكترونیة في المدارس.

  حدود الدراسة:

  أجریت ھذه الدراسة في المدارس الحكومیة األردنیة. :حدود مكانیة -

 : أجریت ھذه الدراسة على معلمي محافظة العاصمة في المدارس الحكومیة األردنیة.حدود بشریة -

 ).2018/2019: أجریت ھذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (حدود زمانیة -

  مصطلحات الدراسة:

ھلة لتقویم الطالب إلكترونیًا، حیث تمكن المعلم من إعداد اختبارات بطریقة : ھاالختبارات االلكترونیة - یلة س و وس

حیح. (درویش،  فافیة في التص داقیة والش من المص حح إلكترونیًا وفوریًا مما یض ھلة لتطبیقھا على الطالب، وتص س

2009 :58( 

 )47: 2007ل، : كل ما یقدم من معرفة ومعلومات ومھارات داخل غرفة الصف. (جامالتعلیم -

  الدراسات السابقة:
اء  ).2011الحوامدة (وأجرى  تخدام التعلیم االلكتروني من وجھة نظر أعض ة ھدفت إلى معرفة معوقات اس دراس

تخدام التعلیم االلكتروني من  ف عن معوقات اس ة الى الكش یة في جامعة البلقاء التطبیقیة. وھدفت ھذه الدراس الھیئة التدریس

التخصص األكادیمي، والحصول على الرخصة  وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة البلقاء التطبیقیة، وتعرف أثر

) في ھذه المعوقات.  ولتحقیق ذلك اتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، حیث تم تطویر ICDLالدولیة لقیادة الحاسوب(

من  ) عضوا96) بندا بعد التحقق من صدقھا وثباتھا، وقد تم توزیعھا على عینة الدراسة المكونة من (24استبانة مكونة من (

أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیة اربد الجامعیة، وكلیة الحصن الجامعیة. وقد تم اجراء التحلیالت االحصائیة المناسبة. حیث 

أظھرت نتائج الدراسة أن بنود االداة ككل شكلت معوقات للتعلم االلكتروني تواجھ أعضاء الھیئة التدریسیة، وأظھرت كذلك 

ة أنھ ال توجد  ات نتائج الدراس ص یة في التخص اء الھیئة التدریس طات تقدیرات أعض ائیة بین متوس فروق ذات داللة احص

تخدام التعلیم االلكتروني  ات األكادیمیة االدبیة على معوقات اس ص یة في التخص اء الھیئة التدریس االكادیمیة العلمیة وأعض

  بالنسبة لكل محور من محاور الدراسة، وعلى المحاور ككل.
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لین على كما أظھرت ال  ائیة بین متوسطات تقدیرات أعضاء الھیئة التدریس الحاص نتائج أنھ ال توجد فروق ذات داللة احص

ستخدام التعلیم ICDLالرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب ( سیة الذین لم یحصلوا علیھا على معوقات ا ) وأعضاء الھیئة التدری

  االلكتروني بالنسبة لكل محور من محاور الدراسة. 

یف ( أجرى الیب تنمیتھا  )2009الس والتي ھدفت إلى معرفة مدى توافر كفایات التعلیم االلكتروني ومعوقاتھا وأس

توى تأھیل  ة للكشف عن مس عود. وأعدت ھذه الدراس اء ھیئة التدریس بكلیة التربیة في جامعة الملك س من وجھة نظر أعض

ام التعلیم االلكتروني ل اث في نظ دریس اإلن ة الت اء ھیئ ات التعلیم االلكتروني الالزمة أعض ای دى توافر كف لتعرف على م

  ألعضاء ھیئة التدریس اإلناث في كلیة التربیة في جامعة الملك سعود من وجھة نظرھن.

وع، وتوظیف  ابقة وأدبیات الموض ات الس ة تم مراجعة الدراس في ولتحقیق ھدف الدراس ة المنھج الوص تخدمت الدراس اس

في التحلیلي  تنتاج قائمة من الكفایات بلغت (المنھج الوص تبانة تناولت الكفایات المقترحة 80واس مینھا في اس ) كفایة وتض

تطالعیة بلغت (108والمعوقات والمقترحات، بلغت بعد تحكیمھا ( و من 30) عبارة، وبعد تطبیقھا على عینة اس ) عض

  مجتمع الدراسة والتأكد من صدقھا وثباتھا، 

تطالعیة -ةتم تطبیقھا على عینة الدراس تثنى منھ حجم العینة االس و 215حیث بلغ ( -والتي بلغت كامل المجتمع مس ) عض

) من مجتمع الدراسة, وذلك في الفصل الدراسي الثاني %61.44) عضوه بنسبة قدرھا (153ھیئة تدریس، استجاب منھن (

ي ( تخدام التكرا م).2008/2009من العام الدراس طات وبعد جمع البیانات وتحلیلھا باس ب المئویة والمتوس رات والنس

الیب  یفیھ لألس فیة واختبار (ت) واختبار تحلیل التباین (ف) واختبار ش الیب الوص ابیة واالنحرافات المعیاریة لألس الحس

ة: لت إلیھا الدراس ة. وأھم النتائج التي توص ل الى نتائج الدراس تداللیة تم التوص توافرت كفایات التعلیم االلكتروني لدى  االس

لت  كل عام بدرجة متوسطة اال أن ھذا ال ینفي وجود كفایات عالیة وأخرى ضعیفة، وتوص اء ھیئة التدریس اإلناث بش أعض

اء ھیئة التدریس اإلناث ذوات  اء ھیئة التدریس اإلناث كان مؤثرا حیث تفوقت أعض ة أن فارق العمر بین أعض الدراس

في مستوى امتالكھن لكفایات استخدام الحاسب االلي، في حین أنھ لم  عاما) على زمیالتھن األكبر سنا 35األعمار (أقل من 

اء ھیئة التدریس اإلناث  توى امتالكھن لكفایات المحاور األخرى، وأكدت أعض ائیة في تأثیره على مس یكن ذا داللة إحص

خارجة عن إرادتھن، و قات  لدیھن ھي معو یات التعلیم االلكتروني  ما یعیقھن عن تنمیة كفا ة أن على أن  لدراس وجدت ا

اء ھیئة التدریس اإلناث ومن في حكمھن، تتمثل في تقلیل  بة لتنمیة كفایات التعلیم االلكتروني لدى أعض المقترحات المناس

الیب البرامج التدریبیة المقدمة لھن من  ي علیھن وبناء البرامج التدریبیة وفقا الحتیاجاتھن، والتنویع في أس العبء التدریس

ة نموذجا مقترحا لتنمیة كفایات التعلیم دروس نموذجیة و تخدام التدریب عن بعد. قدمت الدراس تخدام التعلم المفرد واس اس

ات مقترحة للتطویر، وبرامج تطویریة مقترحة وفق ثالث مراحل:(مرحلة التھیئة،  یاس االلكتروني مكونا من: آلیات وس

  مرحلة التأسیس، مرحلة ما بعد التدریب). 

ائط التعلیمیة  )2003القرارعة (أجرى  تخدام الوس اء أثر طریقة التدریس الجامعي باس تقص ة ھدفت إلى اس دراس

ي ودافعیة  اس ع األس ف التاس یل العلمي في مادة الكیمیاء لطلبة الص ابق والجنس في التحص یل الس توى التحص المتعددة ومس

ع شعب من الصف التاسع األساسي في جامعات ) طالباً وطالبة موزعین في أرب80التعلم لدیھم. وتكونت عینة الدراسة من (

ائط التعلیمیة  تخدام الوس ة النتائج التالیة: تفوق أثر طریقة التدریس الجامعي باس الطفیلة الحكومیة. وقد أظھرت الدراس

یل الع یل العلمي في مادة الكیمیاء ودافعیة التعلم للطلبة، وتفوقت اإلناث على الذكور في التحص لمي، لكن المتعددة في التحص

  دافعیتھم للتعلم كانت متكافئة، 



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              372  

ISSN: 2706-6495 

  
وتفوق أعضاء ھیئة التدریس مرتفعي التحصیل على أعضاء ھیئة التدریس منخفضي التحصیل في التحصیل العلمي ودافعیة 

وأوصت التعلم، مع أن الوسائط التعلیمیة المتعددة قد أفادت أعضاء ھیئة التدریس منخفضي التحصیل في النتاجات التعلمیة. 

میم برمجیات  ة مادة الكیمیاء، وتص ائط التعلیمیة المتعددة في تدریس المواد العلمیة وبخاص تخدام طریقة الوس ة باس الدراس

ائط المتعددة في  ات حول أثر الوس اء ھیئة التدریس، وإجراء المزید من الدراس تعلیمیة تراعي الفروق الفردیة بین أعض

  نتاجات تعلیمیة مختلفة.

  

ة أجرا ناق، والبواب (و أبو ھوال،ھا وفي دراس ائط التعلیمیة  )2003الش تخدام الوس اء أثر اس تقص ھدفت إلى اس

) طالباً وطالبة ممن یدرسون 118المتعددة على تحصیل طلبة كلیة العلوم في الجامعة األردنیة، وتكونت عینة الدراسة من (

سة تفوق أعضاء ھیئة التدریس الذین درسوا ، وقد أظھرت )2000/2001(الكیمیاء العامة العملیة للعام الجامعي  نتائج الدرا

  بطریقة الوسائط المتعددة على الطریقة التقلیدیة.

ة أجراھا كل من  اف التغیر في  )Dimitrov, McGee & Howard, 2002(وفي دراس ھدفت إلى اكتش

ائط الت اء ھیئة التدریس العلمیة باستخدام بیئة التعلم القائمة على الوس ة قدرات أعض علیمیة اإللكترونیة. وتكونت عینة الدراس

اء من 837من ( وا مفاھیم بیولوجیة وفیزیائیة وعلوم األرض والفض ) طالباً وطالبة من طلبة المرحلة اإلعدادیة ممن درس

ة أن جمیع  ائط التعلیمیة اإللكترونیة. وقد أظھرت نتائج الدراس ي القائم على الوس اء االفتراض روع قریة الفض خالل مش

اء ھیئة التدریس العلمیة، بما فیھا المجموعة التقلیدیة، وقد عزى م ن في قدرات أعض ة أظھرت تحس جموعات الدراس

ة أظھرت قدرة المادة التعلیمیة  ابیع. ولكن الدراس ة والتي طبقت خالل ثالثة أس ر فترة الدراس الباحثین ذلك إلى قص

  لمشكلة. اإللكترونیة في إكساب أعضاء ھیئة التدریس مھارات حل ا

 مجتمع الدراسة:
ل الثاني من العام  مة خالل الفص ة من معلمي ومعلمات المدارس األردنیة في محافظة العاص تكون مجتمع الدراس

  ). 2018/2019الدراسي (

  عینة الدراسة:

ة على عینة قوامھا ( مة 90أجریت الدراس ) معلماً ومعلمة من معلمي المدارس األردنیة في محافظة العاص

ي (خالل  ل الثاني من العام الدراس ) تبین 3)، (2)، (1)، وتم اختیارھم بطریقة عشوائیة. والجداول (2018/2019الفص

  توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیراتھا المستقلة.

  ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر النوع االجتماعي1جدول رقم (

  النسبة المئویة التكرار النوع االجتماعي

 %48 43 ذكر

 %52 47 أنثى

 %100 90 المجموع
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 توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر المؤھل العلمي ):2جدول رقم (

  النسبة المئویة التكرار المؤھل العلمي

  %54 49 بكالوریوس وأقل

 %46 41 دراسات علیا

 %100 90 المجموع

 توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر سنوات الخبرة ):3جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار سنوات الخبرة

 %51 46 ) سنة15أقل من (

  %49 44 ) سنة وأكثر15(

 %100 90 المجموع

  

  

  منھج الدراسة:

في نظرا لمالءمتھ طبیعتھا حیث یتم في ھذا المنھج جمع البیانات وإجراء  ة المنھج الوص اتبع في ھذه الدراس

  المطلوبة، واستخالص التوصیات.التحلیل اإلحصائي الستخراج النتائج 

  

  أداة الدراسة:

تبانة لجمع البیانات من عینة  ارة الخبراء تم بناء اس تش ابقة واس ات الس اعتمادا على أدبیات البحث والدراس

  )4) فقرة موزعة إلى بعدین كما في الجدول رقم (30الدراسة اشتملت على (

  الدراسة): فقرات االستبانة تبعا لمجاالت 4جدول رقم (

  الفقرات  عدد الفقرات  البعد  #

  15-01  15 في مجال المعلم  1

  30-16  15 في مجال المتعلم  2

  

  صدق األداة:

تم عرض أداة الدراسة على خبراء أكادیمیین في الجامعات األردنیة وأوصوا بصالحیتھا بعد إجراء التعدیالت، 

  النھائیة.وقد تم إجراء تلك التعدیالت وإخراج االستبانة بصورتھا 
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  ثبات األداة:

بتھ الكلیة على فقرات  تخراج الثبات فبلغت نس تخدمت معادلة كرو نباخ ألفا الس للتحقق من ثبات األداة اس

  ) وھي نسبة ثبات عالیة تؤكد إمكانیة استخدام األداة.0.93االستبانة (

  المعالجة اإلحصائیة:

ب لتعالج ائي للعلوم االجتماعیة ( بعد جمع البیانات تم إدخال بیاناتھا للحاس طة البرنامج اإلحص )، SPSSبواس

  وقد استخدمت النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة الموزونة واختبار (ت) وتحلیل التباین األحادي.

  نتائج الدراسة ومناقشتھا:
نیة في محافظة العاصمة نحو توظیف ما ھي اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس األردأوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصھ: 

  االختبارات االلكترونیة؟

ب المئویة لكل فقرة من فقرات كل  ابیة والنس طات الحس تخدمت المتوس ؤال، اس من أجل اإلجابة عن ھذا الس

  مجال من مجاالت االستبانة.

  

مون اإلیجابي ( دة)، و(5وقد أعطي للفقرات ذات المض درجات عن كل ) 4) درجات عن كل إجابة (اوافق بش

) درجات عن كل إجابة (محاید)، ودرجتان عن كل إجابة (اعارض)، ودرجة واحدة عن كل إجابة 3إجابة (اوافق)، و(

  (اعارض بشدة)، ومن أجل تفسیر النتائج أعتمد المیزان اآلتي للنسب المئویة لالستجابات:

  ): میزان النسب المئویة لالستجابات5جدول رقم (

  النسبة المئویة  درجة االستجابات

  %50أقل من   منخفضة جدا

  %59-%50من   منخفضة

  %69 -% 60من   متوسطة

  %79 -% 70من   مرتفعة

  % فما فوق80من   مرتفعة جدا

  ) خالصة النتائج.8) النتائج، ویبین الجدول (7)، (6وتبین الجداول (

  النتائج المتعلقة بالبعد األول (في مجال المعلم)

  المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للبعد األول، مرتبة تنازلیا حسب متوسط االستجابة): 6جدول رقم (

بة
رت

ال
قم  

لر
ا

  

  الفقرات
متوسط 

  االستجابة*

النسبة 

  المئویة

درجة 

  االستجابة

 مرتفعة جدا %86 4.29 تساعد االختبارات االلكترونیة على إثراء المنھاج وتطویره. 11  01
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 مرتفعة جدا  %84 4.18 االلكترونیة تطور  المعلم مھنیاً.االختبارات  10  02

 مرتفعة جدا %83 4.18 علم.االختبارات االلكترونیة تنمي اإلبداع واالبتكار لدى الم 20  03

04  12 
االختبارات االلكترونیة تساعد على سھولة وسرعة تحدیث 

 المحتوى.
 مرتفعة جدا 83% 4.14

05  13 
تعمل على تطویر مھارات البحث االختبارات االلكترونیة 

 واالطالع.
 مرتفعة جدا 82% 4.14

06  30 
التعلیم  الصفي یكون أكثر فعالیة عند دمجھ باالختبارات 

 االلكترونیة.
 مرتفعة جدا 82% 4.11

07  05 
االختبارات االلكترونیة تساعد على االقتصاد في الوقت 

 والجھد.
 مرتفعة جدا 81% 4.04

08  10 
االلكترونیة تفید بسھولة الحصول على أكثر من االختبارات 

 نموذج من أسئلة االختبار.
 مرتفعة جدا 80% 4

09  04 
االختبارات االلكترونیة أكثر مرونة وفاعلیة من االختبارات 

 التقلیدیة.
 مرتفعة 79% 3.93

10  14 
االختبارات االلكترونیة توفر فرصة حصول الطالب على 

 عالمتھ بشكل مباشر.
 مرتفعة 79% 3.93

11  06 
تخفف االختبارات االلكترونیة من عبء تصحیح االختبارات 

 الكتابیة.
 مرتفعة 76% 3.82

12  07 
تساعد االختبارات االلكترونیة على دمج المعلم في 

 التكنولوجیا.
 مرتفعة 76% 3.79

13  08 
تساعد االختبارات االلكترونیة في إعداد المعلمین للتعلیم 

 المدمج.
 مرتفعة 74% 3.71

 مرتفعة %73 3.68 تقلل االختبارات االلكترونیة من مراجعة الطلبة للمعلم 09  14

15  15 
االختبارات االلكترونیة تعمل على االقتصاد في التكلفة 

 المادیة.
 مرتفعة 73% 3.64

  مرتفعة 79% 3.97 الدرجة الكلیة  

  ) درجات5*أقصى درجة للفقرة (

مة نحو توظیف ) أن 6یتبین من الجدول رقم ( اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس األردنیة في محافظة العاص

تجابة 13، 12، 11، 10، 5، 3، 2، 1االختبارات االلكترونیة كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( توى االس ) حیث كان مس

بتھا 15، 14، 9، 8، 7، 6، 4) وكانت مرتفعة على الفقرات (%80علیھا أكثر من (  -%70المئویة بین () حیث كانت نس

  ).%79.40%) وكانت النسبة المئویة لالستجابة على الدرجة الكلیة مرتفعة بداللة النسبة المئویة (79
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  النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (في مجال المتعلم)

  ): المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للبعد الثاني، تنازلیا حسب متوسط االستجابة7جدول رقم (

بة
رت

ال
رقم  

ال
  

  الفقرات
متوسط 

  االستجابة*

النسبة 

  المئویة

درجة 

  االستجابة

01  24 
االختبارات االلكترونیة تساعد على توسیع مدارك 

 ومعارف  الطلبة.
 مرتفعة جدا 87% 4.36

02  16 
یطور االختبارات االلكترونیة مھارة استخدام التكنولوجیة  

 لدى الطلبة.
 مرتفعة جدا 84% 4.18

 مرتفعة جدا %84 4.18 االختبارات االلكترونیة تزید من جذب انتباه الطلبة. 23  03

04  27 
االختبارات االلكترونیة تساعد الطلبة على اإلبداع والتجدید 

. 
 مرتفعة جدا 81% 4.07

05  22 
االختبارات االلكترونیة توفر فرص المشاركة الفعالة 

 للطلبة.
 مرتفعة جدا %81 4.04

 مرتفعة جدا  %81 4.04 االختبارات االلكترونیة تساعد الطلبة على التفكیر الناقد. 28  06

07  17 
االختبارات االلكترونیة  تحرر الطالب  من الخوف من 

 االمتحان.
 مرتفعة 79% 3.93

 مرتفعة %79 3.93 تزید االختبارات االلكترونیة من دافعیة الطلبة للتعلم. 18  08

 مرتفعة %78 3.89 االلكترونیة تزید من التفاعل بین الطلبة.االختبارات  25  09

10  19 
نزید التعلم االلكتروني من ثقة الطلبة بأنفسھم واالعتماد 

 علیھا.
 مرتفعة %77 3.86

11  21 
االختبارات االلكترونیة تساعد الطالب في الحصول على 

 تغذیة راجعة سریعة
 مرتفعة  77% 3.86

12  26 
االلكترونیة تمنح الطلبة فرصة للحوار االختبارات 

 والمناقشة.
 مرتفعة 77% 3.86

13  20 
االختبارات االلكترونیة تعزز عملیة التعلم الذاتي  بین 

 الطلبة.
 مرتفعة 76% 3.82

14  29 
االختبارات االلكترونیة  تساعد الطلبة التعرف على نقاط 

 القوة والضعف لدیھم
 مرتفعة 75% 3.75

15  30 
االختبارات االلكترونیة  تساعد على التقییم الذاتي 

 وتصویب األخطاء.
 مرتفعة 73% 3.64

%79 3.96 الدرجة الكلیة     مرتفعة 

  ) درجات5*أقصى درجة للفقرة (
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مة نحو توظیف 7یتبین من الجدول رقم ( ) أن اتجاھات معلمي ومعلمات المدارس األردنیة في محافظة العاص

تجابة علیھا 28، 27، 24، 23، 22، 16االلكترونیة كانت مرتفعة جدا على الفقرات (االختبارات  توى االس ) حیث كان مس

بتھا المئویة 30، 29، 26، 25، 21، 20، 19، 18، 17) وكانت مرتفعة على الفقرات (%80أكثر من ( ) حیث كانت نس

  ).%79.20یة مرتفعة بداللة النسبة المئویة () وكانت النسبة المئویة لالستجابة على الدرجة الكل%79 -%70بین (

  خالصة النتائج وترتیب األبعاد والدرجة الكلیة لالستجابات:

  المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لألبعاد والدرجة الكلیة لالستجابات): 8جدول رقم (

درجة   النسبة المئویة  متوسط االستجابة*  البعد  الرقم
  االستجابة

  مرتفعة 79 3.97 في مجال المعلم  1
  مرتفعة 79 3.96 في مجال المتعلم  2

  مرتفعة 79 3.97  الدرجة الكلیة
  ) درجات5*أقصى درجة للفقرة (

ویعود ذلك في نظر الباحثة إلى رغبة المعلمین والمعلمات في توظیف االختبارات االلكترونیة في مجال التعلیم لما 

  لھ من فوائد وایجابیات.

ھ:  ؤال الثاني الذي نص ائیة بین اتجاھات معلمي ومعلمات ثانیا: النتائج المتعلقة بالس ھل توجد فروق ذات داللة إحص

مة نحو توظیف االختبارات االلكترونیة تعزى لمتغیرات النوع االجتماعي، المؤھل  المدارس األردنیة في محافظة العاص

  العلمي، سنوات الخبرة؟

  ) یبین نتائج فحصھا.11، 10، 9یات الدراسة، والجداول (وتتعلق بھذا السؤال فرض

) بین اتجاھات (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة نتائج فحص الفرضیة األولى التي نصھا: 

ة تعزى لمتغیر  ارات االلكترونی ة نحو توظیف االختب م اص ة الع افظ ة في مح دارس األردنی ات الم النوع معلمي ومعلم

 االجتماعي.

  ) یبین النتائج: 9) والجدول رقم (tلفحص الفرضیة تم استخدام اختبار (

  ): نتائج اختبار (ت) تبعاً لمتغیر النوع االجتماعي9جدول رقم (

  البعد  رقم
  أنثى  ذكر 

  الداللة  (ت)
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

 216. 1.267- 57195. 4.0857 35840. 3.8571 في مجال المعلم  1

 470. 732.- 52244. 4.0143 20037. 3.9048 في مجال المتعلم  2

 296. 1.066- 53537. 4.0500 25544. 3.8810  الدرجة الكلیة

  )0.05*دال إحصائیا عند مستوى الداللة (

توى الداللة 9یتبین من الجدول رقم ( ائیة عند مس ) بین اتجاھات (α≤0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحص

ة تعزى لمتغیر النوع  ارات االلكترونی ة نحو توظیف االختب م اص ة الع افظ ة في مح دارس األردنی ات الم معلمي ومعلم

توى الداللة لقیم (ت) علیھا أكبر من ( ) وبھذا نقبل 0.05االجتماعي على جمیع األبعاد وعلى الدرجة الكلیة حیث كان مس

  الفرضیة الصفریة. 
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یلة تعلیمیة مرنة ویعود ذلك في  نظر الباحثة إلى أن المعلمات والمعلمین یجدون في االختبارات االلكترونیة وس

  وسھلة وتناسب قدرات الطلبة وتراعي ظروفھم.

ھا:  یة الثانیة التي نص توى الداللة نتائج فحص الفرض ائیة عند مس ) بین اتجاھات (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحص

  رس األردنیة في محافظة العاصمة نحو توظیف االختبارات االلكترونیة تعزى لمتغیر المؤھل العلمي.معلمي ومعلمات المدا

  ) یبین النتائج: 10) والجدول رقم (tلفحص الفرضیة تم استخدام اختبار (

  ): نتائج اختبار (ت) تبعاً لمتغیر المؤھل العلمي10جدول رقم (

  البعد  رقم
  دراسات علیا  بكالوریوس وأقل

  الداللة  (ت)
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

 739. 337. 52222. 3.9481 42490. 4.0133 في مجال المعلم  1

 798. 259.- 40399. 3.9741 39000. 3.9333 في مجال المتعلم  2

 943. 072. 44314. 3.9611 39932. 3.9733  الدرجة الكلیة

  )0.05*دال إحصائیا عند مستوى الداللة (

توى الداللة 10یتبین من الجدول رقم ( ائیة عند مس ) بین اتجاھات (α≤0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحص

مة نحو توظیف االختبارات االلكترونیة تعزى لمتغیر المؤھل العلمي  معلمي ومعلمات المدارس األردنیة في محافظة العاص

توى ال یة 0.05داللة لقیم (ت) علیھا أكبر من (على جمیع األبعاد وعلى الدرجة الكلیة حیث كان مس ) وبھذا نقبل الفرض

  الصفریة. 

بارات  بب فروق في اآلراء نحو توظیف االخت باحثة إلى أن متغیر المؤھل العلمي لم یس لك في نظر ال ویعود ذ

  االلكترونیة.

ھا:  یة الثالثة التي نص توى الداللة نتائج فحص الفرض ائیة عند مس ) بین اتجاھات (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحص

 معلمي ومعلمات المدارس األردنیة في محافظة العاصمة نحو توظیف االختبارات االلكترونیة لمتغیر سنوات الخبرة.

  ) یبین النتائج: 11) والجدول رقم (tلفحص الفرضیة تم استخدام اختبار (

  تائج اختبار (ت) تبعاً لمتغیر سنوات الخبرة): ن11جدول رقم (

  البعد  رقم
  ) سنة وأكثر15(  ) سنة15أقل من (

  الداللة  (ت)
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

 699. 391.- 26115. 4.0200 57588. 3.9444 في مجال المعلم  1

 996. 005.- 22267. 3.9600 46702. 3.9593 في مجال المتعلم  2

 823. 226.- 22665. 3.9900 50309. 3.9519  الكلیة الدرجة

  )0.05*دال إحصائیا عند مستوى الداللة (

توى الداللة 11یتبین من الجدول رقم ( ائیة عند مس ) بین اتجاھات معلمي (α≤0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحص

نوات الخبرة على جمیع األبعاد  مة نحو توظیف االختبارات االلكترونیة تعزى لمتغیر س ومعلمات المدارس األردنیة في محافظة العاص

  ) وبھذا نقبل الفرضیة الصفریة. 0.05وعلى الدرجة الكلیة حیث كان مستوى الداللة لقیم (ت) علیھا أكبر من (
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  لباحثة أن الخبرة لم تؤثر في رغبة المعلمین والمعلمات نحو توظیف االختبارات االلكترونیة.ویعود ذلك في رأي ا

  التوصیات:

  توفیر مختبرات مجھزة بأجھزة حاسوب وانترنت في كل مدرسة. -

  عقد دورات وندوات للوسائل والوسائط والتقنیات المستخدمة في االختبارات االلكترونیة. -

 وتنفیذ ومتابعة وتصحیح وتحلیل نتائج االختبارات االلكترونیة. تدریب العاملین فعلى أعداد -

 تزوید مختبرات الحاسوب بمرشدین فنیین. -

  قائمة المصادر والمراجع:

یم، والبواب، عبیر ( - ناق، قس ي، والش ائط المتعددة على اتجاھات طلبة كلیة العلوم ). 2003أبو ھوال، مفض تخدام الوس أثر اس

 األردن.-ات المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا، عمانمنشور بالجامعة األردنیة.

ماعیل، الغریب ( - ر والتوزیع، 1، طاالختبارات االلكترونیة من التطبیق إلى االحتراف والجودة). 2009إس ، عالم الكتب للنش

  عمان. 

تاتو، محمد ( - تقبل تحدیات التنمیة الذاتیة ورھانات المعرفة العلمیة). 2004اش ل ، المؤمعلم المس تمر الدولي نحو إعداد أفض

 لمعلم المستقبل، سلطنة عمان، مسقط.

 ، دار الیازوري العلمیة للنشر، عمان، األردن.الوسائط المتعددة تصمیم وتطبیقات). 2014بصیوص، محمد حسن ( -

  .209، مجلة المعرفة، العدد اإللكترونیة االختبارات). 2012بن سلیمان، عادل ( -

 . الریاض: مكتب الرشد ناشرون.المدرسة اإللكترونیة وأدوار حدیثة للمعلم). 2004التودري، عوض حسین. ( -

 ، دار المناھج، عمان.2، ططرق تدریس المواد االجتماعیة). 2007جامل، عبد السالم عبد الرحمن ( -

تعلم اإللكتروني والمقامة . الندوة الدولیة األولى للتجربة التعلیم اإللكتروني بالكلیة التقنیة في بریدة). 2003الحربش، جاسر. ( -

 . 23/4/2003-21بجامعات الملك فیصل بالریاض. جامعات الملك فیصل،

واق ( - المة وعلي، أش ین، س ، دار 1، طالجودة في االختبارات االلكترونیة (مفاھیم نظریة وخبرات عالمیة)). 2008حس

  الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة. 

قات استخدام التعلم االلكتروني من وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة البلقاء معو). 2011الحوامدة، محمد فؤاد ( -

 )، العدد األول+ الثاني، األردن.27، مجلة جامعة دمشق المجلد (التطبیقیة

فتھ). 2009درویش، إیھاب (  - ألولى دار ، الطبعة اإمكانیة تطبیقھ -متطلباتھ -مبرراتھ -ممیزاتھ -االختبارات االلكترونیة فلس

  القاھرة. –السحاب للنشر والتوزیع 

د، فارس. ( - . الندوة الدولیة األولى للتعلم اإللكتروني والمقامة بجامعات الملك التعلیم اإللكتروني واقع وطموح). 2003الراش

 .23/4-21فیصل بالریاض. جامعات الملك فیصل،

 تدریس العلوم، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان.). النظریة البنائیة واستراتیجیات 2007زیتون، عایش محمود ( -

 . الریاض: مكتبة الرشد ناشرون. تكنولوجیا التعلیم والتعلیم اإللكتروني). 2004السالم، احمد، ( -

مدى توافر كفایات التعلیم االلكتروني ومعوقاتھا وأسالیب تنمیتھا من وجھة نظر أعضاء ). 2009السیف، منال بنت سلیمان ( -

 ، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة.التدریس بكلیة التربیة في جامعة الملك سعودھیئة 

 ، دار العالم العربي، القاھرة.1، طاالختبارات االلكترونیة وتحریر العقل آفاق وتقنیات جدیدة للتعلیم). 2009شحاتة، حسن ( -
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ن ( - یم ودومي، حس ناق، قس یات التعلم اإللكتروني ). 2009الش اس ر والتوزیع، األردن 1، طفي العلومأس  –، دار وائل للنش

  عمان. 

التعلیم اإللكتروني في الجامعات السعودیة قبل أن تشتري القطار... ھل وضعنا القضبان! ). 2002الشھري، فایز بن عبد هللا. ( -

 .43-36)، ص91(36المعرفة، 

 .23-18)، ص91(36. المعرفة، ما ھو االختالفالتعلیم اإللكتروني والتعلیم التقلیدي ). 2002العبادي، محسن. ( -

فة ). 2008عبد العزیز، حمدي أحمد ( - یة الفلس بارات االلكترون ، دار الفكر، الطبعة التطبیقات –األدوات  -المبادئ –االخت

  األولى.

 ، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن.تكنولوجیا التعلیم). 2016العربي، نعیم ( -

 . جامعة الحدیدة: شبكة التعلم اإللكتروني. ممیزات نظام التعلم اإللكتروني). 2004ھیم. (عضابي، حمد إبرا -

 . القاھرة: دار الكتاب الحدیث.التعلیم عن بعد ومستقبل التربیة في الوطن العربي). 2005العلي، احمد عبد هللا. ( -

ائط المتعددة). 2016عودة، محمد خلیل محمد ( - تخدام الوس ي في مجال اإلعالن  أثر التدریس باس یل الدراس على التحص

ورة. جامعة النجاح الوطنیة. نابلسالتلفزیوني لدى طلبة كلیة اإلعالم في جامعة النجاح الوطنیة تیر غیر منش الة ماجس -. رس

 فلسطین.

 . عمان: دار الفكر.استخدام الحاسوب في التعلیم). 2002الفار، إبراھیم عبد الوكیل، ( -

یة األولى للتعلم اإللكتروني والمقامة بجامعات الملك  التعلم اإللكتروني: رؤى من المیدان. ).2003الفرا، یحي. ( - لدول ندوة ا ال

 جدة. -فیصل بالریاض. وزارة التربیة والتعلیم، اإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بمنطقة مكة المكرمة

ال في التعلیم. جدة: مركز  . اللقاءالتعلیم اإللكتروني). 2004الفلیح، خالد بن عبد العزیز. ( - یة المعلومات واالتص ثاني لتقن ال

 الوسائط التربویة.

أثر استخدام الوسائط التعلیمیة المتعددة في تحصیل العلمي والدافعیة للتعلم في مادة الكیمیاء لدى ). 2003القرارعة، أحمد ( -

ي اس ع األس ف التاس یل للص ي التحص یل ومنخفض الة دكتطلبة مرتفعي التحص ورة. جامعة عمان العربیة . رس وراه غیر منش

 األردن.-للدراسات العلیا. عمان

ور، زیاد، ( - یم والیونس، یونس والعیاصرة، احمد والنس ناق، قس اعد ). 2005المجالي، محمد والجراح، عبد المھدي والش المس

 ردن األ-. وزارة التربیة والتعلیم، عمانالعربي في تدریس انتل التعلیم للجمیع، دلیل المدرب

الریاض: مؤسسة  التعلیم اإللكتروني: األسس والتطبیقات.). 2005الموسى، عبد هللا بن عبد العزیز والموسى، احمد مبارك. ( -

 شبكة البیانات.

ى، عبد هللا بن عبد العزیز. ( - ھ فوائده عوائقھ). 2002الموس ائص . ورقة عمل مقدمة إلى ندوة التعلم اإللكتروني: مفھومھ خص

 .17/8-16قبل في الفترة مدرسة المست

ادي، ( - ة في األردن من وجھة ). 2002نداف، ش وب التعلیمي واإلنترنت في الجامعات الثانویة الخاص تخدام الحاس واقع اس

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك، اربد. نظر أعضاء ھیئة التدریس.

  

 CC BY) .المجلة األكادیمیة لألبحاث والنشر العلمي ، عبد الجوادیمان خالد فرحان إ، الباحثة  2020 ©جمیع الحقوق محفوظة 
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  البحث الثامن عشر 

  

ً  االتصاالت العراقیة أثناء األزماتو اإلعالم اإلدارة اإلعالمیة لھیئة   تظاھرات تشرین أنموذجا

  دراسة نظریة
Media management of the Iraqi Communications Commission in crises 

October demonstrations as a model  

  الجمھوریة العراقیة - دكتوراه اعالم ،  د.كامل كریم عباس الدلیميإعداد: 

Email: Kdulaimi@yahoo.com  

  الملخص:

م، واعتمدت 2019تظاھرات تشرین  كیفیة تعامل ھیئة اإلعالم واالتصاالت العراقیة مععلى  ھدفت ھذه الدراسة للتعرف

الدراسة على أسلوب منھج دراسة الحالة، حیث تم إجراء مقابلة مع ذوي االختصاص في ھیئة اإلعالم واالتصاالت من أجل 

   اإلجابة عن أسئلة الدراسة.

ثر فاعلیة للتواصل قامت ھیئة اإلعالم واالتصاالت بتطویر نظام االتصاالت لیكون أكأھمھا: وتوصلت الدراسة لعدة نتائج 

)، لیتیح SNGإدخال نظام النقل المباشر (حیث قامت ب، 2019مع وسائل اإلعالم بكافة أشكالھا خالل تظاھرات تشرین للعام 

تأمین شبكة االتصاالت خالل ، ونقل مھني لألحداث لكي تكون بمصداقیة أكبر في إعداد التقاریر الخاصة بالتظاھرات

من خالل تواصلھا مع  2019ھمات لھیئة اإلعالم واالتصاالت أثناء تظاھرات تشرین للعام كان ھناك مساو، التظاھرات

تم تحلیل ، وإجراء استطالعات واستبیانات عن الشعارات والمطالب التي رفعت خالل التظاھراتبالمواطنین، حیث قامت 

تم وضع خطة جدیدة تالئم ما جرى و ، ینالبیانات بغرض الوقوف على كیفیة تغطیة الوسائل اإلعالمیة لشعارات المتظاھر

  ،2019من أحداث خالل تظاھرات تشرین للعام 

) للتواصل مع وزارة الداخلیة وبالتنسیق مع منظمة الیونسكو مخصص 171حیث تم  تفعیل خط ساخن لإلعالمیین وبالرقم ( 

اخلیة ومنظمة الیونسكو لبث برنامج خاص تم التنسیق مع وزارة الد، ولمعالجة أي اعتداء یتعرض لھ اإلعالمیین في العراق

لرصد المخالفات اإلعالمیة، فضال عن توجیھ  الھیئةتم إنشاء غرفة عملیات داخل ، وبمشاكل اإلعالمیین في إذاعة الداخلیة

توجیھ و لمدة ثالثةسبعة قنوات فضائیة تم غلق ، ولتزام بلوائح قواعد البث الصادرة عنھالالتعمیمات إلى المؤسسات اإلعالمیة 

لتصویب أوضاعھا، وتم أیضا اتخاذ قرار بالغلق ألربعة إذاعات، وكان السبب من وراء ذلك ھو المخالفة  لسبعة أخرى إنذار

 لقواعد البث اإلعالمي المعتمدة من قبل الھیئة، وعدم الترخیص، ووجود مستحقات مالیة.

 تظاھرات تشرین.ھیئة اإلعالم واالتصاالت، األزمات،  ،اإلدارة اإلعالمیة الكلمات المفتاحیة:
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Abstract: 

This study aimed to know how the Iraqi Media and Communications Authority dealt with the 

demonstrations in October 2019, and the study relied on the method of the case study 

methodology, where an interview was conducted with specialists in the Media and 

Communications Authority to answer the study questions. 

The study reached several results, the most important of which are: The Media and 

Communications Authority developed the communication system to be more effective to 

communicate with the media in all its forms during the October 2019 demonstrations, as it 

introduced a direct transport system (SNG), to allow a professional reporting of events to be 

more credible in preparing special reports With the demonstrations, and to secure the 

communications network during the demonstrations, there were contributions to the Media and 

Communications during the October 2019 demonstrations through its communication with 

citizens, where it conducted surveys and questionnaires about slogans and demands raised 

during the demonstrations, and the data was analyzed for the purpose of To find out how the 

media covers the slogans of the demonstrators, and a new plan was developed to accommodate 

what happened during the October 2019 demonstrations, where a hotline for media workers 

was activated (No. 171) to communicate with the Ministry of the Interior and in coordination 

with UNESCO dedicated to address any attack against media professionals in Iraq, coordination 

was made with the Ministry of Interior and UNESCO to broadcast a special program for media 

professionals ’problems on Radio Interior, and an operations room was established within the 

commission to monitor media violations, 

 As well as directing information to media institutions to adhere to the regulations of their 

broadcasting rules, and seven channels were closed A satellite channel for three and a warning 

for another seven to correct its conditions. A decision was also taken to close the four radio 

stations, and the reason behind this was the violation of the media broadcasting rules approved 

by the authority, lack of licensing, and the presence of financial dues. 

Keywords: Media management, Media and communications authority, Crises, October 

demonstrations. 
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  مقدمة:

لقد أدت الثورة المتسارعة في عالم التكنولوجیا واالتصاالت إلى نقل األحداث واألزمات والسرعة في معالجتھا عند حدوثھا، 

ذلك بسبب ما یعانیھ العالم من الكثرة في عددھا، فأصبح  ؛وكان ال بد من الحاجة الماسة الستغالل االتصاالت أثناء األزمات

موضوع إدارة األزمات من المواضیع ذات األھمیة الكبیرة الذي یحظى باالھتمام من قبل الدول والقائمین على إدارة األزمات 

ع الجمھور سواءا أكان في المؤسسات المختصة بھا، حیث أن االستغالل األمثل لتفعیل وسائل االتصاالت المؤثرة والفعالة م

ذلك من خالل الوسائل اإلعالمیة المختلفة، أو الوسائل االتصالیة األخرى بجمیع أشكالھا سیكون لھ األثر االیحابي خالل إدارة 

  األزمة. 

وفي العصر الحالي لم تعد األزمة عبارة عن حدث مفاجئ فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح في بعض األحیان فرصةً للتغییر من 

ل اإلدارة السلیمة التي تتبع أفضل الطرق لالستغالل األمثل، وبسبب التھدید الذي قد ینتج عن األزمة وما یرافقھا من ضیق خال

ھیئات  ھالوقت في المتابعة والحصول على المعلومات المناسبة؛ كان ال بد من االھتمام والتركیز على الدور الذي تؤدی

مع الجمھور ومع المؤسسات المعنیة والمؤسسات اإلعالمیة والمواقع اإللكترونیة االتصاالت واإلعالم من خالل تواصلھا 

ومواقع التواصل االجتماعیة ومتابعتھا لكل ما یتم نشره من حیث الدقة والمصداقیة، والحفاظ على سالمة البنیة التحتیة لخطوط 

  االتصاالت، وتقویة شبكة الھواتف بجمیع أنواعھا.

  مشكلة الدراسة:

ر أزمة بشكل مفاجئ في أي دولة كانت، وربما تشكل تلك األزمة تھدیدا على األمن الداخلي لھا، مما یتطلب توفر إدارة قد تظھ

سلیمة قادرة على وضع خطط تتعلق بما قد یستجد من أحداث طارئة، ومن األمور ذات األھمیة والتي من الممكن وبال شك 

السرعة في جمع المعلومات والبیانات والتواصل ھو تج عن األزمات من مخاطر أن یكون لھا الدور األكبر في تفادي ما قد ین

  مع المؤسسات ذات االختصاص، من ھنا جاءت مشكلة ھذه الدراسة لإلجابة عن سؤالھا الرئیسي المتمثل بـ:  

  م؟2019االتصاالت العراقیة مع تظاھرات تشرین للعام اإلعالم وكیف تعاملت ھیئة 

  دافھا:أسئلة الدراسة وأھ

  :التالیةھدفت ھذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة 

االتصاالت بتطویر نظام االتصاالت لیكون أكثر فاعلیة للتواصل مع وسائل اإلعالم بكافة اإلعالم و. ھل قامت ھیئة 1

  ؟2019أشكالھا خالل تظاھرات تشرین للعام 

من خالل تواصلھا مع  2019تظاھرات تشرین للعام االتصاالت أثناء اإلعالم و. ھل كان ھناك آیة مساھمات لھیئة 2

 المواطنین، وما ھي تلك المساھمات؟

  ؟2019. ھل تم وضع خطة جدیدة تالئم ما جرى من أحداث خالل تظاھرات تشرین للعام 3
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  ؟2019. ما ھي الوسائل االتصالیة التي اتبعتموھا في إدارة تظاھرات تشرین للعام 4

، وإذا تم ذلك ما ھي تلك القنوات؟ وما األسباب وراء 2019ة اثناء تظاھرات تشرین للعام . ھل تم إغالق قنوات فضائی5

 إغالقھا؟

. في حال قمتم بقطع االتصاالت الھاتفیة أثناء تظاھرات تشرین، فھل تم ذلك في أماكن محددة، وأوقات محددة، وبناءا 6

 على ماذا تم تحدید ذلك؟

 تظاھرات تشرین، في حال تم ما ھي؟ وما األسباب وراء حجبھا؟. ھل تم حجب مواقع إلكترونیة خالل 7

  ؟2019. ما اآللیة التي اتبعتموھا للتعاون ما بینكم وبین وسائل اإلعالم المختلفة أثناء تظاھرات تشرین للعام 8

  أھمیة الدراسة:

ف أنواعھا، ومنھا ما یجري على األراضي العالم من العدد الكبیر في األزمات بمختل هتأتي أھمیة دراستنا الحالیة بسبب ما یشھد

االتصاالت العراقیة مع اإلعالم والعراقیة من تظاھرات، وكونھا الدراسة األولى التي تھدف للتعرف على كیفیة تعامل ھیئة 

  .م2019تظاھرات تشرین للعام 

  حدود الدراسة:

  .ھیئة اإلعالم واالتصاالت العراقیةاإلطار المكاني: 

  .25/12/2019لغایة  25/10/2019الفترة الواقعة ما بین اإلطار الزماني: 

  .م2019االتصاالت العراقیة مع تظاھرات تشرین للعام اإلعالم وھیئة تعامل اإلطار الموضوعي: 

  مصطلحات الدراسة:

  )2004تعرف لغة: "أدار، یدیر، إدارة، فھو مدیر، والمفعول مدار" (المعجم الوسیط،  اإلدارة: 

  )9، ص2019منھ تحقیق تنسیق وتعاون بین جھود عدد من األفراد (العربي، ھي نشاط الھدف 

  من قبل ھیئة اإلعالم واالتصاالت العراقیة. 2019لتظاھرات تشرین في العراق للعام  اإلدارة اإلعالمیةوتعرف إجرائیا: 

  تعرف لغة بأنھا جماعة من الناس یعھد إلیھم بعمل خاص (معجم المعاني الجامع) الھیئة:

  ھیئة اإلعالم واالتصاالت العراقیة.وتعرف إجرائیا: 

  2004 تأسست عام ،العراق االتصاالت فيو ھي المؤسسة المعنیة بتنظیم االعالم ھیئة  اإلعالم واالتصاالت العراقیة:
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أو المجتمع،  ز بأنھ غیر متوازن، ویشكل نقطة للتحول في حیاة الفرد، أو الجماعة، أو المنظمة،یظرف انتقالي یتماألزمات: 

  ).36، ص2002وفي أغلب األحیان یحدث تغییر كبیر ناتج عنھ (حجاب، 

قیام مجموعة أشخاص بالتجمھر في مكان عام للمطالبة بتحقیق مطالب معینة، أو للتأیید أو معارضة أمر ما،  :التظاھرات

  ).141، ص2014مطالبین عن ذلك بھتافات وشعارات (البریشي، 

  م.2019ات تشرین في العراق للعام تظاھروتعرف إجرائیا: 

وبقیة محافظات  بغداد ، في 2019تشرین األول 1 ھي تظاھرات اندلعت فيم: 2019تظاھرات تشرین في العراق للعام 

جنوب العراق احتجاجاً على تردّي األوضاع االقتصادیة للبلد، وانتشار الفساد اإلداري والبطالة. ووصلت مطالب المتظاھرین 

النظام الحاكم، وتشكیل حكومة مؤقتة واجراء انتخابات مبكرة. وندّد المتظاھرون أیضاً بالتدخل اإلیراني في العراق إلى اسقاط 

  العلم اإلیراني وحرق العدید منھم

  الدراسات السابقة:

  ) بعنوان: "تكنولوجیا المعلومات وإدارة األزمات"2014دراسة معالوي (

لدراسة على منھج ، واعتمدت ھذه ا2009نولوجیا المعلومات في إدارة أزمة نوفمبر ھدفت ھذه الدراسة للتعرف على دور تك

، وتم استخدام االستبیان كأداة 2009راسة األزمة الجزائریة المصریة الكرویة خالل األزمة في نوفمبر ددراسة الحالة، ل

لبة قسم علوم االعالم واالتصال بجامعة للدراسة، وتكونت عینة الدراسة من عینة قصدیة من متعاملي الھاتف الخلوي من ط

  فرد. 200الجزائر وقد تكونت من 

وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أھمھا: لعبت وسائل اإلعالم دور مھم في تھویل األزمة لخدمة مصالح سیاسیة معینة، اختیار 

، واعتبروا أن المعلومات التي معظم الطلبة شبكة االنترنت من أجل الحصول على المعلومات واألخبار  المتعلقة باألزمة

  كانت تبث ھي معلومات ناقصة وغیر مكتملة وغیر دقیقة.

وأوصت الدراسة باعتماد منظومة اتصال متطورة في مجال إدارة المعلومات، وأن یتم صیاغة التشریعات المتعلقة بإدارة 

  األزمات، والقیام بعمل دورات للمؤسسات من أجل مواجھة األزمات المحتملة.

  أنموذجا" 2008) بعنوان: "دور االتصال في إدارة األزمات، كارثة فیضانات غرادیة 2009راسة بوھاني(د

ھدفت ھذه الدراسة للتعرف على دور االتصال في إدارة األزمة بغرادیة، ودور خلیة االتصال في معالجة وإدارة األزمة أثناء 

استخدام أدوات المقابلة والمالحظ كأداة للدراسة، وتكونت عینة الدراسة حدوثھا، واعتمدت الدراسة على المنھج المسحي، وتم 

من مسؤولین في المؤسسات الرسمیة من رؤساء مجالس شعبیة للبلدیات المتضررة من الفیضانات، ومن ممثلي الھیئة غیر  

  فرد. 16ارسمیة في والیة غرادیھ وبلغ عدد أفراد عینة الدراسة 
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في المرحلة ما قبل األزمة كان االتصال الرسمي والغیر رسمي في اتجاه أفقي، وصاعد مابین وتوصلت الدراسة إلى أنھ 

المؤسسات الرسمیة واإلدارة المحلیة من جھة، وما بین اإلدارة المحلیة وبین الھیئة العرفیة ھو غیر فعال بسبب أن الرسالة 

لتكرار في األزمة ساعد على التنبؤ بھا. وأن المسؤولین في المرسلة لم تلق اھتماما عند المسؤولین المستقبلین، وأن عامل ا

  اإلدارة الجزائریة ما زالوا یرون أن وظیفة االتصال ھي دعائیة.

وأوصت الدراسة  بأنھ یجب على القائمین على االتصال أن یتخلوا عن النظرة السلبیة لعمل العالقات العامة ویجب تقدیر 

  مضامین الوسائل اإلعالمیة.

  ) بعنوان: "تكنولوجیا االتصال الحدیثة في إدارة األزمات، مع اإلشارة إلى أزمة القبائل"2005ھدیر (دراسة 

ھدفت ھذه الدراسة للتعرف على دور تكنولوجیا االتصال في إدارة األزمات، وتوصلت الدراسة إلى أن تكنولوجیا االتصال 

ة صائبة عن بعد في الوقت المناسب، وأن سبب الفشل في الحدیثة تختصر المسافات وتؤدي للمساھمة بأخذ قرارات سریع

  التصدي لألزمة یعود لإلھمال في إعداد خطة مسبقة وفریق مخصص لألزمة.

  ) بعنوان: Hamada )2002دراسة 

" On the Welfare Costs of Systematic Risk، Financial Instability and Financial Crisis "  

ة  لت  للتعرفھدفت ھذه الدراس ابا حدوث االزمات، حیث توص باب حدوث األزمات النقص في على أھم أس إلى أّن من أس

در الحقیقي  یطرة على األزمة، وأن المص انعي القرار من أجل الس ب لص من الوقت المناس توفیر المعلومات المعتمدة ض

واإلداریین بالمعلومات بشكل دقیق في للمعلومات یجب أن یكون ھو االعالم وأصحاب الشأن، وأن تتم عملیة ابالغ العاملین 

الوقت المحدد من أجل التھیؤ لمواجھة األزمة، وأنھ لدراسة األزمة وآثارھا ونتائجھا أھمیة كبیرة تساعد للتعامل مع األزمات 

  المقبلة.

  " On Responding to the Challenge of Globalization ) بدراسة بعنوان: "Miller )2002وقام 

ة ھدفت للتعر لت الدراس االت أثناء األزمات، حیث  توص تخدام المعلومات وأنظمة ف على أثر أنظمة االتص بأھمیة اس

االتصاالت لتكون المفتاح لموارد المنظمات إلدارة األزمات من أجل الحصول على نتائج استراتیجیة دقیقة، وأن االستعمال 

االت في إدارة األز ل لنظام تقنیة المعلومات واالتص مة یتم من خالل تسریع تناسق الفعالیات وتدفق المعلومات سواء األفض

  داخل المنظمة، أو بین المنظمات في نفس القطاع، وھذا بدوره یؤدي إلى تسریع ادراك الفرد لألزمة.

  "The Resource for Marketing Executives) بعنوان: "Moharbir )2002وفي دراسة أجراھا 

اتصاالت إدارة األزمة، تم التأكید علة الضرورة الكبیرة لالستفادة من تكنولوجیا المعلومات  كان الھدف منھا دراسة شبكات

  واالتصاالت في إدارة األزمات، حیث یجب أن یتم عمل متبادل ما بین إدارة األزمة ونظم المعلومات واالتصاالت.
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  اإلطار النظري للدراسة:

  مفھوم األزمة:

األزمة، ولكنھا اتفقت في عدة جوانب واختلف في األخرى منھا، ومن تلك التعریفات اآلتي:  لقد تعددت التعریفات حول ماھیة

  )28، ص2001(صادق، 

 ھي موقف أو حدث مفاجئ، غیر متوقع، یھدد المنظمات واألفراد في قدرتھم على البقاء. -

 اد للمنظمة.فھي حدث سلبي ال یمكن تجنبھ حتى وإن كان ھناك درجة من االستعد Steve albertوحسب  -

وھي تھدید یشكل خطورة وغیر متوقع لقیم ومعتقدات وممتلكات المنظمات واألفراد والدول، حیث أنھا تحد من  -

 عملیات اتخاذ القرارات.

وتعرف بأنھا فترة توصف بالحرجة والغیر مستقرة، ینتج عنھا أحداث مؤثرة، وتكون تلك األحداث سریعة تھدد  -

 ا من یتأثرون باألزمة.القیم واألھداف التي یؤمن بھ

  أنواع األزمات:

  من أھم تصنیفات األزمات ما یلي:

  أوالً: تصنیف تبعا لمرحلة التكوین:

حیث أن االزمة تعتبر ظاھرة اجتماعیة، تشبھ الكائن الحي من ناحیة أنھا تمر بدورة حیاة، وتمثل تلك الدورة أھمیة كبیرة في 

القرار، حیث في حال كان متخذ القرار سریع التنبھ من بدایة حدوث األزمة كلما كانت متابعتھا واإلحاطة بھا من قبل متخذي 

لھ القدرة األكبر على عالجھا  والتعامل معھا، لذا ھناك خمس مراحل تمر بھا األزمات أثناء دورتھا الحیاتیة، ھي: (زیدان، 

  )12، ص2003

 مرحلة المیالد. -

 مرحلة النمو واالتساع. -

 مرحلة النضج. -

 مرحلة االنحسار والتقلص. -

 مرحلة االختفاء. -

  ثانیا: التصنیف من حیث تكرار حودث األزمات:

حیث  أن ھذا المعیار یعتبر من المعاییر ذات األھمیة والتي تستخدم في التفرقة ما بین األزمات في تشخیصھا، وھنا یمكن 

  التمییز ما بین نوعین من األزمات، وھما:

 األزمات الدوریة: -
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زمات مرتبطة باالقتصاد، حیث أن أسباب حدوث ھذا النوع من األزمات ھو ذو ارتباط كبیر مع أسباب الحدوث وھذه األ

  واتساع الحجم والتأثیر، ووسائل المعالجة ، ومرتبط بقوة الفعل في الدولة أیضا.

 األزمات الغیر دوریة: -

  ریة متكررة وال یسھل توقع ھذا النوع من األزمات.وھذا النوع من األزمات یمتاز بعشوائیة الحدوث وال یرتبط بأسباب دو

  ثالثا: التصنیف وفقا لمقدار عمق األزمة:

  وھنا تصنف األزمة إلى نوعین أساسیین، ھما:

األزمات السطحیة: وھذا النوع من األزمات ال یشكل خطورة كبیرة، وینتھي بسرعة تبعا للتعامل من األزمات،  -

 .وتعد األزمات ھنا ھامشیة التأثیر

 األزمات العمیقة: وھذه األزمات تعتبر خطرة ولھا تأثیر جوھري شدید القسوة. -

  رابعا: التصنیف من حیث التأثیر:

  وھنا تقسم األزمات لنوعین ھما:

األزمات الظرفیة الھامشیة محدودة التأثیر: وھي ولیدة ظروفھا، تحدث في الغالب من غیر ترك معالم أو بصمات  -

 وقعت فیھ.واضحة على الكیان الذي 

 األزمات الجوھریة الھیكلیة التأثیر: وھذه األزمات تختلف كلیا عن سابقتھا، ومن أمثلتھا أزمة المیاه، وأزمة الوقود. -

  خامسا: التصنیف من حیث درجة الشدة:

  وھنا تصنف األزمات إلى نوعین ھما:

 أزمات جامحة وعنیفة: وھي األزمات ذات العنف والشدة كاألزمات العمالیة. -

 أزمات ھادئة وخفیفة: وھي األزمات التي تؤثر على الرأي العام بشكل خفیف. -

  سادساً: التصنیف من حیث المستوى:

  وتصنف األزمات ھنا إلى نوعین ھما:

األزمات على المستوى القومي الكلي: وھذه األزمات تصیب الدولة ككل، ویتأثر بھا المجتمع ككل، وتعتبر شاملة  -

 في النتائج واألسباب.

 االزمات على المستوى الجزئي: وھذه األزمات تكون على مستوى المشروعات أو الوحدات فقط. -
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  سابعا: التصنیف تبعا للعالقة بالعالم الخارجي:

  نف األزمات كاآلتي:صوھنا ت

 أزمات عالمیة مستوردة من الخارج. -

 محلیو من الممكن تصدیرھا للخارج. -

 محلیة ال یمكن أن تصدر للخارج. -

  لتصنیف من حیث المحور:ثامنا: ا

  وتصنف األزمات ھنا إلى نوعین كاآلتي:

 األزمات المادیة: وھي التي تدور حول محور مادي، كأزمة السیولة والغذاء. -

األزمات المعنویة: وھي التي تدور حول محور غیر موضوعي، مرتبط باألشخاص المحیطین باألزمة، كأزمة  -

 )27-25، ص2014الثقة. (معالوي، 

  لدى الھیئات المعنیة أثناء األزمات: االتصال

من المھم جدا أثناء األزمات والكوارث من الھیئات المسؤولة ذات االختصاص أن یكون لدیھا إعداد جید وذكي لخططھا 

االتصالیة، حیث یجب أن یكون ھذا اإلعداد مرتبطا ارتباط مالئم وكبیر بالتنظیم المحكم من أجل سیل المعلومات المتدفقة، 

رة اتصال المنظمة على قراءة األحداث وتحلیلھا بشكل سلیم من أجل معرفة األسالیب والتقنیات االتصالیة الواجب توافرھا وقد

من أجل تسویق صورة المنظمة بأسلوب ناجح، بحیث محو األفكار الخاطئة التي یكون لھا دور في الذھاب باألمور نحو 

  األسوأ.

تمد بشكل كبیر على فھم ومعرفة مجریات األحداث، وال بدّ من االھتمام والتركیز على وال شك بأن تحدید نوعیة الرسائل یع

المعلومات واالحصائیات والبیانات الخاصة بتلك الرسائل باستخدام األسالیب التقنیة المتطورة مما یساعد الھیئة على تحدید 

واختیار البدائل والتصرفات المناسبة (بوشارب،  ماھیة األنشطة االتصالیة المالئمة من أجل تغییر منحى ومسار األزمة،

 ).98، ص2015

  )79-76، ص2015نظام المعلومات في درء وادارة االزمات: (الالمي، والعیساوي،  دور

  االزمات باآلتي:  وإدارةیتمثل دور المعلومات في درء 

 في مرحلة ما قبل االزمة: . 1

  واألھدافتحدید السیاسة العامة. 

  والتھدیدات المحتملة.التقدیر بالمخاطر 

 .تحدید االزمات المحتملة 

 .بناء قواعد المعلومات المناسبة لكل من ھذه االزمات 
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واھد التي تنبئ بحدوث  - رات والش اھمة في اعداد المؤش یناریوھات والخ وإعداد األزمةالمس ط طالس

 لمواجھتھا.

  باألزمةالتنبؤ. 

 السیناریوھات والخطط لمواجھة األزمة. تفعیل عناصر جمع المعلومات، وتحلیلھا من أجل تغییر 

 .االنذار باألزمة في التوقیت المناسب 

 مرحلة األزمة: . 2

یناریوھات المعدة،   .أ  وإعدادمتابعة التطور لألحداث لتزوید طاقم ادارة االزمة باالحتیاجات من أجل تغییر الس

 الخطط البدیلة التخاذ القرار، ومواجھة ردود االفعال أثناء االزمة.

 خدام كأحد الوسائل للتأثیر في الخصم.االست  .ب

حیث االستمراریة بمتابعة االحداث الستعادة االوضاع وأخذ الدروس من أجل أن یستفاد منھا  األزمةمرحلة ما بعد  . 3

 في األزمات المستقبلیة المشابھة.

  وتكمن أھمیة الدور الذي تلعبھ المعلومات في مواجھة وإدارة األزمات من اآلتي:

  ور المعلومات أو عدم دقة تقییمھا أو عند عدم رفعھا في  المفاجأة: تحدثتجنب المفاجأة في حالة قص

 التوقیت المناسب إلى متخذي القرارات.

  سرعة اتخاذ القرار وتحقیق أھدافھ: إن عدم توفیر الوقت الكافي التخاذ القرار، ھو احد سمات األزمة إال

تخدامھ اھم إلى حد بعید في تجاوز إن توفر المعلومات أو إمكانیة اس ا لدى متخذ القرار في التوقیت، یس

بابھ ھو  نع القرار عادة ما یكون احد أس یق الوقت إمام أجھزة ص لبیة لھذا العامل. إن ض التداعیات الس

غموض الموقف نتیجة قصور المعلومات التي یمكن االستفادة منھا في تفھم إبعاد األزمة وتقدیر الموقف 

 والوسائل المتاحة لتنفیذه. واتخاذ القرار

  ضمان التوصل للقرار السلیم بعیدا عن إي انطباعات خاطئة لصانعي ومتخذي القرار: الشك في ان لكل

ایا  ورة ذھنیة خاطئة، لتقییم القض تفید منھا في اتخاذ القرارات، ص من یعمل في مجال المعلومات أو یس

ر تحدیثھا بما یضمن تغییر ھذه الصورة الذھنیة وفقا والمسائل، ومن ھنا تبرز أھمیة المعلومات واستمرا

للمتغیرات وتطور اإلحداث كأساس التخاذ القرار السلیم، بعیدا عن إي انطباعات ذھنیة خاطئة تؤثر سلبا 

لبیة  على إي من مراحل اتخاذ القرار في مواجھة األزمة، األمر الذي قد یترتب عنھ زیادة تداعیاتھا الس

 ھدیداتھا.وتفاقم مخاطرھا وت

  تمرار تدفق المعلومات كل اس زیادة المرونة في اتخاذ القرار لمواجھة األزمة وتداعیاتھا المحتملة: یش

ب، وإدخال التعدیالت  رعة اتخاذ القرار المناس یا في س المدققة خالل مراحل إدارة األزمة عامال رئیس

ب تتوافق ومتطلبا اعد اإلحداث علیھ أو اتخاذ قرارات جدیدة في التوقیت المناس تجابة لواقع تص ت االس

 والمتغیرات التي تطرأ في سیاق األزمة والبیئة المحیطة بھا.

  :تعظیم اإلمكانیات الخاصة بإدارة األزمة 

تخدامھا في  - ى مردود ایجابي من اس ول على أقص تثمار اإلمكانیات المتاحة، والحص ل الس التحقیق األفض

  مواجھة األزمة.
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كیل التحكم في البدائل  - تخدام المعلومات اتش عید األزمة عن طریق اس المتاحة وذلك من خالل مراحل تص

  رؤى الخصم ودفعھ التخاذ قرارات في غیر صالحھ.

اعد باألحداث في  - بط إتباع التص یق وتزامن في العمل األزمةزیادة القدرة على التحكم في ض ، وتحقیق تنس

  ما بین أطقم إدارة األزمة وعناصر التنفیذ.

تخدامھا في  - تفادة منھا واس تخالص الدروس المس تھا الس ة بمراحل األزمة ودراس تجمیع المعلومات الخاص

  مواجھة إي من األزمات المشابھة مستقبالً.

  الطریقة واإلجراءات:

  منھج الدراسة:

ضعیة ألمر ما بشكل اعتمدت ھذه الدراسة على منھج دراسة الحالة، حیث أن ما یمیز ھذا المنھج عن غیره أنھ یتعرف على و

مفصل ودقیق، فیتم جمع البیانات المتعلقة بھ ثم تحلیلھ وشرحھ من أجل التوصل لنتیجة ما، ومنھج دراسة الحالة ھو منھج 

یتجھ لجمع بیانات علمیة تتعلق بأیة وحدة سواءا أكانت فرد أو مؤسسة أو نظام اجتماعي، كما وأنھ یقوم بالتعمق في دراسة 

اریخ الوحدة، أو ریما دراسة جمیع مراحلھا أحیانا، وذلك للوصول لتعلیمات تتعلق بالوحدة المدروسة. مرحلة من مراحل ت

  )8، ص2019(العربي، 

  أداة جمع البیانات:

اعتمدت ھذه الدراسة في جمع بیاناتھا على المقابلة، حیث تم وضع أسئلة مناسبة للوصول ألھداف الدراسة واإلجابة عن 

المقابلة واحدة من أدوات البحث االجتماعي في جمع البیانات، وذلك یتم من خالل اللقاءات الشخصیة، حیث ، وتعتبر أسئلتھا

یقوم الباحث بأخذ البیانات من المبحوث مباشرة، كل وحدة لوحدھا، على العكس من المالحظة والتي یتم جمع البیانات خاللھا 

  ).140، ص2010من الجماعة جملة واحدة (مصباح، 

  ج الدراسة:نتائ

تم إجراء المقابالت الالزمة مع ذوي االختصاص في ھیئة االتصاالت العراقیة من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، وكانت 

  النتائج كما یلي:

االتصاالت بتطویر نظام االتصاالت لیكون أكثر اإلعالم وھل قامت ھیئة  أوالً: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول:

  ؟2019للتواصل مع وسائل اإلعالم بكافة أشكالھا خالل تظاھرات تشرین للعام فاعلیة 

االتصاالت بتطویر نظام االتصاالت لیكون أكثر فاعلیة للتواصل مع وسائل اإلعالم بكافة اإلعالم ویئة نعم لقد قامت ھ

  ، وذلك من خالل اآلتي:2019أشكالھا خالل تظاھرات تشرین للعام 

)، لیتیح نقل مھني لألحداث لكي تكون بمصداقیة أكبر في إعداد التقاریر الخاصة SNGمباشر (إدخال نظام النقل ال -

  بالتظاھرات.
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  .تأمین شبكة االتصاالت خالل التظاھرات -

االتصاالت أثناء تظاھرات تشرین اإلعالم وھل كان ھناك آیة مساھمات لھیئة  ثانیاً: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني:

 من خالل تواصلھا مع المواطنین، وما ھي تلك المساھمات؟ 2019للعام 

من خالل تواصلھا مع المواطنین،  2019االتصاالت أثناء تظاھرات تشرین للعام اإلعالم وكان ھناك مساھمات لھیئة نعم، 

  حیث قامت الھیئة باآلتي:

  اھرات.إجراء استطالعات واستبیانات عن الشعارات والمطالب التي رفعت خالل التظ -

  كان ھناك تواصل مباشر مع المتظاھرین للخروج بنتائج ذات مصداقیة أكبر. -

  تم تحلیل البیانات بغرض الوقوف على كیفیة تغطیة الوسائل اإلعالمیة لشعارات المتظاھرین. -

رات تشرین ھل تم وضع خطة جدیدة تالئم ما جرى من أحداث خالل تظاھ ثالثاً: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث:

  ؟من قبل ھیئة اإلعالم واالتصاالت 2019للعام 

  ، حیث تم اآلتي:2019تم وضع خطة جدیدة تالئم ما جرى من أحداث خالل تظاھرات تشرین للعام نعم، 

) للتواصل مع وزارة الداخلیة وبالتنسیق مع منظمة 171تم العمل على تفعیل خط ساخن لإلعالمیین وبالرقم ( -

  الجة أي اعتداء یتعرض لھ اإلعالمیین في العراق.الیونسكو مخصص لمع

  تم التنسیق مع وزارة الداخلیة ومنظمة الیونسكو لبث برنامج خاص بمشاكل اإلعالمیین في إذاعة الداخلیة. -

تم إنشاء غرفة عملیات داخل ھیئة اإلعالم واالتصاالت لرصد المخالفات اإلعالمیة، ورصد االنتھاكات التي یتعرض  -

ئات المجتمع والتي تقوم الوسائل اإلعالمیة بنقلھا، فضال عن توجیھ تعمیمات وبیانات إلى المؤسسات لھا جمیع ف

  اإلعالمیة أكدت فیھا الھیئة على ضرورة االلتزام بلوائح قواعد البث الصادرة عنھا.

في إدارة تظاھرات تشرین للعام ما ھي الوسائل االتصالیة التي اتبعتموھا  رابعاً: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع:

  ؟2019

لقد قامت ھیئة اإلعالم واالتصاالت العراقیة بإجراء اتصاالت مباشرة بمدراء القنوات واإلذاعات اإلعالمیة لحضھم على 

ھم ضرورة التزام الحیاد في التغطیات اإلعالمیة للتظاھرات مؤكدین أھمیة اللوائح لقواعد البث الصادرة عن الھیئة في تغطیات

  اإلعالمیة.

، وإذا تم 2019ھل تم إغالق قنوات فضائیة اثناء تظاھرات تشرین للعام  خامساً: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس:

  ذلك ما ھي تلك القنوات؟ وما األسباب وراء إغالقھا؟
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  نعم، تم إغالق قنوات فضائیة، وفیما یلي قائمة بتلك القنوات والسبب وراء اإلغالق:

  السبب  نوع اإلجراء  النوع  الجھة  الرقم
غلق المكتب لمدة  SAT  الفضائیة NRTقناة   1

  أشھر 3
مخالفة قواعد البث اإلعالمي 

  المعتمدة من قبل الھیئة
  یترتب علیھا متعلقات مالیة

غلق المكتب لمدة   مكتب  الفضائیة ANBقناة   2
 أشھر 3

مخالفة قواعد البث اإلعالمي 
  الھیئةالمعتمدة من قبل 

  عدم اإللتزام قانونیا مع الھیئة
غلق المكتب لمدة   مكتب  قناة دجلة الفضائیة  3

 أشھر 3
مخالفة قواعد البث اإلعالمي 

  المعتمدة من قبل الھیئة
غلق المكتب لمدة  SAT  قناة الشرقیة الفضائیة  4

 أشھر 3
مخالفة قواعد البث اإلعالمي 

  المعتمدة من قبل الھیئة
غلق المكتب لمدة   مكتب  الفضائیةقناة الفلوجة   5

 أشھر 3
مخالفة قواعد البث اإلعالمي 

  المعتمدة من قبل الھیئة
غلق المكتب لمدة  SAT  قناة الرشید الفضائیة  6

 أشھر 3
مخالفة قواعد البث اإلعالمي 

  المعتمدة من قبل الھیئة
غلق المكتب لمدة  SAT  قناة ھنا بغداد الفضائیة  7

 أشھر 3
البث اإلعالمي مخالفة قواعد 

  المعتمدة من قبل الھیئة
  یترتب علیھا متعلقات مالیة

  القناة غیر مرخصة
مخالفة قواعد البث اإلعالمي  توجیھ انذار SAT  قناة السومریة الفضائیة  8

  المعتمدة من قبل الھیئة
  یترتب علیھا متعلقات مالیة

  القناة غیر مرخصة
مخالفة قواعد البث اإلعالمي  توجیھ انذار SAT  قناة آسیا الفضائیة  9

  المعتمدة من قبل الھیئة
  یترتب علیھا متعلقات مالیة

  القناة غیر مرخصة
مخالفة قواعد البث اإلعالمي  توجیھ انذار SAT  قناة رووداو الفضائیة  10

  المعتمدة من قبل الھیئة
مخالفة قواعد البث اإلعالمي   تجدید الغلق SAT  قناة الحرة عراق الفضائیة  11

  المعتمدة من قبل الھیئة
  یترتب علیھا متعلقات مالیة

  القناة غیر مرخصة
مخالفة قواعد البث اإلعالمي   توجیھ انذار مكتب  قناة أرو الفضائیة  12

  المعتمدة من قبل الھیئة
مخالفة قواعد البث اإلعالمي   توجیھ انذار مكتب  سكاي نیوز العربیة  13

  المعتمدة من قبل الھیئة
مخالفة قواعد البث اإلعالمي   أشھر 3غلق لمدة   مكتب  العربیة الحدث الفضائیةقناة   14

  المعتمدة من قبل الھیئة
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  المكتب غیر مرخص

مخالفة قواعد البث اإلعالمي   قرار غلق FM  اذاعة نوا  1
  المعتمدة من قبل الھیئة

  یترتب علیھا متعلقات مالیة
  اإلذاعة غیر مرخصة

مخالفة قواعد البث اإلعالمي   قرار غلق FM  اذاعة الیوم  2
  المعتمدة من قبل الھیئة

  یترتب علیھا متعلقات مالیة
  اإلذاعة غیر مرخصة

مخالفة قواعد البث اإلعالمي   قرار غلق FM  اذاعة سوا  3
  المعتمدة من قبل الھیئة

  یترتب علیھا متعلقات مالیة
  اإلذاعة غیر مرخصة

قواعد البث اإلعالمي مخالفة   قرار غلق FM  اذاعة رادیو الناس  4
  المعتمدة من قبل الھیئة

  یترتب علیھا متعلقات مالیة
  اإلذاعة غیر مرخصة

أشھر، حیث أن  3واآلخر غلقھا لمدة  ائیة منھا ما تم توجیھ إنذار لھا،قناة فض 14من خالل الجدول أعاله نالحظ أن ھناك 

) تم توجیھ إنذار لتصویب أوضاعھا، وتم أیضا اتخاذ قرار 7و( )،7عدد القنوات التي تم غلقھا لمدة ثالثة أشھر بلغ عددھا  (

بالغلق ألربعة إذاعات، وكان السبب من وراء ذلك ھو المخالفة لقواعد البث اإلعالمي المعتمدة من قبل الھیئة، وعدم الترخیص، 

  ووجود مستحقات مالیة.

ع االتصاالت الھاتفیة أثناء تظاھرات تشرین، فھل تم في حال قمتم بقط سادساً: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السادس:

  ذلك في أماكن محددة، وأوقات محددة، وبناءا على ماذا تم تحدید ذلك؟

 لم تقم الھیئة بأي إجراء لقطع االتصاالت الھاتفیة أثناء تظاھرات تشرین.

الل تظاھرات تشرین، في حال تم ما ھي؟ ھل تم حجب مواقع إلكترونیة خ سابعاً: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السابع:

 وما األسباب وراء حجبھا؟

إن مھام الھیئة ال تتضمن مھام لحجب المواقع اإللكترونیة، إنما توجد لجنة مختصة بعملیات الحجب من ضمنھا ھیئة اإلعالم 

  واالتصاالت.

ما اآللیة التي اتبعتموھا للتعاون ما بینكم وبین وسائل اإلعالم المختلفة أثناء  ثامناً: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثامن:

  ؟2019تظاھرات تشرین للعام 

  تم التعاون ما بین ھیئة اإلعالم واالتصاالت ووسائل اإلعالم المختلفة أثناء التظاھرات من خالل اآلتي: -

  ل التظاھرات.تم إنشاء غرفة عملیات خاصة لمتابعة التغطیات اإلعالمیة خال -

  تم إصدار بیانات موجھة للوسائل اإلعالمیة التباع الحیادیة في نقل األخبار المتعلقة بالتظاھرات. -
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تم التواصل المباشر مع المدراء والقائمین على المؤسسات اإلعالمیة خالل التظاھرات، بما یضمن سیر التغطیات  -

  اإلعالمیة بكل حیادیة.

  باشرة خالل التظاھرات.تم توفیر سبارات للتغطیات الم -

تم عقد ورش عمل مع مدراء القنوات الفضائیة، وورش عمل مع مراسلي القنوات الفضائیة وبحضور كل من ممثلین  -

  عن وزارة الداخلیة ومنظمة الیونسكو ونقابة الصحفیین، لتسھیل مھام اإلعالمیین خالل تغطیاتھم للتظاھرات.

بة الصحفیین ووزارة العدل ووزارة الدفاع ومدراء المؤسسات اإلعالمیة تم عقد ورش عمل مع منظمة الیونسكو ونقا -

  تحت اسم كسر حاجز الصمت لمكافح  اإلفالت من العقاب لقتلة الصحفیین.

  الخالصة:

إن من أھم المؤسسات ذات الفاعلیة أثناء األزمات ھي ھیئة اإلعالم واالتصاالت، ذلك للدور الكبیر المنوط بھا؛ مما یتوجب 

علیھا أن تقوم بإعداد الخطط المالئمة أثناء األزمات، وتقویة بنیتھا التحتیة من أجل إبقاء شبكة االتصاالت في أفضل حاالتھا، 

ھذا فضال عن دورھا الرقابي على المؤسسات اإلعالمیة بكافة أنواعھا مما یتطلب منھا تفعیل دورھا الرقابي بشكل أكبر أثناء 

قف وما لإلعالم من تأثیر كبیر على المجتمع حینھا، حیث أنھ الوسیلة التي یأخذ منھا المواطن األزمات بسبب حساسیة المو

  معلوماتھ حول ما یدور من أحداث مما یشكل اتجاھاتھ نحو قضیة ما.

والمؤسسات من ھنا یتطلب وجود الدور الرقابي وتفعلیھ بشكل أكبر أثناء األزمات، ذلك أن الغالبیة األكبر من القنوات الفضائیة 

اإلعالمیة باختالف أنواعھا مملوكة لجھات معینة، مما یؤدي بھا التباع اتجاھات مالكیھا في تغطیاتھا لألحداث، مع االنتباه 

أن ھذا ال یعني التضییق من ھامش الحریة للوسائل اإلعالمیة، بل یجب أن یكون ھناك ھامش حریة مناسب مع التقیید بالمعاییر 

  ة في نقل األحداث.األخالقیة والعملی

  

  المراجع:

  المراجع العربیة:

)، المظاھرات السلمیة بین المشروعیة واالبتداع دراسة مقارنة، مجلة الدراسات، 2014البریشي، اسماعیل ( -

  .157-139)، 1(41الجامعة األردنیة، 

العربي بن مھیدي )، اتصال األزمة ودورھا في إدارة األزمات، رسالة ماجستیر، جامعة 2015بوشارب، شوقي ( -

  أم البواقي، الجزائر.

أنموذجا، كلیة علوم  2008)، دور االتصال في إدارة األزمات، كارثة فیضانات غرادیھ 2009بوھاني، فطیمة ( -

  ال، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، الجزائر.صاإلعالم واالت

 شر والتوزیع.، القاھرة: دار الفجر للن1)، الموسوعة اإلعالمیة، ط2002حجاب، منیر ( -

  ، القاھرة: مجموعة النیل العربیة.1)، تقییم األداء ومواجھة األزمات، ط2003زیدان، لواء ( -



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              396  

ISSN: 2706-6495 

  
ة األزمات بالمؤسسة دراسة حالة بمؤسسة كوسیدار العامة في إدار )، فاعلیة العالقات2019العربي، عطار ( -

  عبدالحمید بن بادیس. لألشغال العمومیة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة

 ، القاھرة: الدار المصریة اللبنانیة.1)، إدارة األزمات والكوارث في المكتبات، ط2001صادق، أمینة ( -

، عمان: دار المنھجیة للنشر 1)، إدارة األزمات األُسُس والتطبیقات، ط2015الالمي، غسان والعیساوي، خالد ( -

  والتوزیع، األردن.

  ، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة.2جیة البحث في العلوم السیاسیة واإلعالم، ط)، منھ2010مصباح، عامر ( -

)، تكنولوجیا المعلومات وإدارة األزمات، كلیة علوم اإلعالم واالتصال، رسالة ماجستیر، 2014معالوي، حوریة ( -

  جامعة الجزائر ، الجزائر.

إدارة األزمات، مع اإلشارة إلى أزمة القبائل، كلیة العلوم )، تكنولوجیا االتصال الحدیثة في 2005ھدیر، محمد ( -

 السیاسیة اإلعالم، رسالة ماحستیر

  المراجع األجنبیة:

- Hamada، Koichi، (2002)،"On the Welfare Costs of Systematic Risk، Financial 
Instability and Financial Crisis "، papers presented at the eight seminar on central 
banking ، Washington، D.C. June 2000. 

- Miller، Marcus، (2002)،"On Responding to the Challenge of Globalization"، Discussion 
paper No.265، May. 

- Moharbir, Sawhney (2002). “The Resource for Marketing Executives”. www.como 
magazine.com India.  
 

 ، الدكتور كامل الدلیمي المجلة األكادیمیة لألبحاث والنشر العلمي. 2020 ©جمیع الحقوق محفوظة 

(CC BY NC)  

  

  

  

  

  

  

  



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              397  

ISSN: 2706-6495 

  
  

  

  البحث التاسع عشر 

  

  

  

 معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة من وجھة نظر المعلمین
Disadvantages of teaching vocational education in Jordanian public schools from the 

point of view of teachers 

  

  أحمد محمد الشوبكيإعداد الباحث:  

  المملكة األردنیة الھاشمیة –وزارة التربیة والتعلیم  –تخصص التربیة المھنیة 

ahmad.sho1975@gmail.com: Email 

 

 

  الملخص
ھدفت ھذه الدراسة التعرف على معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة من وجھة نظر 

  المعلمین، إضافة إلى تحدید أثر المتغیرات: (النوع االجتماعي، وسنوات الخبرة).

یل نتائج الدراسة استخدم الباحث المعالجات اإلحصائیة كالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، واختبار ولتحل

(ت)، وتحلیل التباین األحادي، وتحلیل التباین المتعدد، واختبار شیفیھ. أظھرت نتائج الدراسة أن درجة تقدیر معلمي التربیة 

توى متوسط، وأظھرت الدراسة أیضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المھنیة حول واقع تدریس المقرر جاءت بمس

متوسط تقدیر أفراد عینة الدراسة حول واقع تدریس مقرر التربیة المھنیة تعزى لمتغیر النوع االجتماعي، ووجود فروق ذات 

 ) سنة.20-05سنوات وخبرتھم من () 05داللة إحصائیة تعزى لمتغیر سنوات الخبرة لصالح من لدیھم سنوات خبرة أقل من (

أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في أسالیب تدریس مقرر التربیة المھنیة، وتجھیز مشاغل التربیة المھنیة 

  بالشكل األمثل.

  المعلمین. ؛المدارس الحكومیة األردنیة ؛التربیة المھنیة ؛: معیقاتالكلمات المفتاحیة

  

  

Abstract 
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This study aimed to identify the obstacles of teaching vocational education in Jordanian 

public schools from the point of view of teachers, in addition to determining the effect of 

variables (gender, years of experience). 

In order to analyze the results of the study, the researcher used statistical treatments such 

as arithmetic mean and standard deviations, T test, mono-variance analysis, multivariate 

analysis, and Schiff test. The results of the study showed that the degree of appreciation of the 

teachers of professional education on the reality of teaching the course came at an average level. 

The study also showed no statistically significant differences between the average of the sample 

of the sample of the study on the reality of teaching vocational education course due to the 

gender variable and the existence of statistically significant differences due to the variable 

Years of experience in favor of those who have years of experience less than (05) years and 

their experience of (05-15) years. 

The study recommended the need to review the methods of teaching the curriculum of 

vocational education, and the processing of professional education workshops in an optimal 

manner. 

Keywords: Handicaps; vocational education; Jordanian public schools; teachers. 

 

  المقدمة 
واضحاً أن التربیة تلعب دوراً أساسیاً في تكوین إنسان ھذا العصر، لیكون إنساناً منتجاً، ومدرباً، ومؤھالً، وقادراً لقد أصبح 

على المساھمة في دفع عجلة التنمیة في أي مجال من مجاالت تطور مجتمعھ، وھذا ال یتحقق إال من خالل تعلیم اإلنسان 

فاإلنسان ھو وسیلة التنمیة وغایتھا، وبناء األمم الحدیثة یعتمد إلى حد كبیر  .مختلفةوتزویده بالمعارف والخبرات والمھارات ال

على فاعلیة نظم إعداد القوى العاملة فیھا، وبالتالي فإن من واجب المدرسة كمؤسسة تربویة استخدام مواقف الحیاة العملیة في 

وھذا ما یؤكده الفیلسوف والمربي جون Learning by doing) العملیة التربویة من خالل العمل بمبدأ التعلم بواسطة العمل (

دیوي من أن التربیة ینبغي أن تركز على التعلم من خالل العمل والعمل الیدوي؛ إذ أكد على ضرورة تثبیت العمل الیدوي في 

ً لمبدأ النمو المتكامل للفرد.( لتعلیم األساسي في ) وقد أضحت التربیة المھنیة في مرحلة اDewy, 2001المدارس تحقیقا

عصرنا مطلباً ملحاً وأساسیاً؛ فقد أوصى التقریر الصادر عن منظمة الیونسكو (التعلم ذلك الكنز المكنون) في جزئھ الرابع 

على ضرورة التعلم للعمل، ال للحصول على تأھیل مھني فحسب وإنما الكتساب كفاءة ّ تؤھل للعمل الجماعي. وتنبع أھمیة 

). كما وتسھم في Gardner,2009باعتبارھا إحدى المكونات التي تدخل في تربیة الفرد ومتطلبات نموه (التربیة ّالمھنیة 

تھیئة المتعلمین فيٍ سن مبكرة من حیاتھم تھیئة مھنیة قد تسّھل مھمتھم في اتخاذ قرار مناسب فیما یتعلق بمھنة المستقبل؛ 

  )Painto & et al, 201م. (قراراً مبنیاً على واقع استعداداتھم وقدراتھم ومیولھ

وتعتبر التربیة ّالمھنیة خطوة تمھیدیة لتكوین االتجاھات المھنیة نحو التعلیم المھني، كما وتؤھل المتعلم للتعایش مع 

بیئتھ ومجتمعھ بطریقة سلیمة، وھذا ما یؤكده الفیلسوف والمربي جون دیوي حیث یرى أن التربیة ینبغي أن تركز على التعلم 
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ً لمبدأ النمو المتكامل للفرد. خالل من  العمل والعمل الیدوي، إذ أكد على ضرورة تثبیت العمل الیدوي في المدارس تحقیقا

)Dewy,2001( 

أما عن تعریفات التربیة المھنیة فیمكن القول بأن تعریف الحیلة یجمع بین المعنى الشمولي للتربیة المھنیة الذي قد 

ساسي، التعلیم المھني الثانوي، التعلیم التقني والفني، وبین المعنى التخصصي والذي یتحدث یشمل جمیع المراحل التعلیمیة: األ

عن تقدیم قاعدة من المعارف والمھارات المھنیة في مجاالت المھن المختلفة، فقد ّعرفھا بأنھا "التربیة التي تھدف إلى تمكین 

مرتبطة بھا، في جوانب مھنیة متعددة، تخدم برامج إعداد الطلبة الطلبة من اكتساب المھارات العملیة والمفاھیم المعرفیة ال

لیكونوا مواطنین منتجین، لدیھم قاعدة عریضة من المھارات التي تمكنھم من التكیف مع واقع الحیاة ومتطلباتھ" 

ربیة ّالمھنیة على ) إلى تعریف الكلیة العالیة لتأھیل الموظفین في بریطانیا للت2003) كما أشار (الطویسي، 2004(األحمد،

  أنھا مادة تعلیمیة تھدف إلى تزوید الناشئة بكفایات أساسیة تھیئھم لدخول سوق العمل أو االلتحاق بالتعلیم المھني.

كما أكد التقریر الصادر عن منظمة الیونسكو ( التعلم ذلك الكنز المكنون) على مبدأ التربیة للعمل الذي یشمل بین 

والعمل باعتبارھما جانبین أساسیین في الخبرة اإلنسانیة، كما یؤكد على اعتبار العمل بمختلف أنواعھ دالالتھ الربط بین الفكر 

) من ھنا تنبع أھمیة التربیة 2010العملیة والفكریة واالجتماعیة ركیزة للتربیة وجانباً رئیسیاً في محتواھا وأسالیبھا (التمیمي، 

یسر لھم العمل الجماعي وتتیح لھم إمكانیة اختبار قدراتھم وإثرائھا باالشتراك في المھنیة باعتبارھا: تضع الطلبة في مواقف ت

ً إلى جنب مع دراستھم (الیونسكو،  ) كما أنھا وسیلة التطبیق العملي للعلم واالكتشاف 2002أنشطة مھنیة أو اجتماعیة جنبا

غالل الثروات وتصنیعھا من أجل فائدة الفرد والمجتمع والتكنولوجیا، وتعمل على إعداد القوى البشریة المؤھلة التي تستطیع است

)، أما في األردن فإن منھج التربیة المھنیة ھو منھج ذو أھمیة بالغة ألنھ یسھم في: بناء شخصیة متوازنة 2003(عیادات، 

ي تدریب الید إلى جانب متكاملة بالمعرفة والقیم والمھارات لدى المتعلمین، وربط المفاھیم النظریة بالتطبیق العملي، وبالتال

العقل. وتنمیة میول المتعلمین وتوجیھم الختیار مھنة المستقبل، وتعزیز الجانب االجتماعي في شخصیة المتعلم، وتنمیة روح 

التعاون والتواصل مع اآلخرین. باإلضافة إلى استخدام التقنیات المتنوعة في مختلف أوجھ الحیاة الیومیة، وتوظفیھا في میادین 

  ).2003ل والصحة والبیئة (الطویسي، العم

أما عن أھداف التربیة المھنیة فقد جاء في توصیات الیونسكو عن التعلیم المھني والتقني للقرن الحادي والعشرین 

ن أن التربیة المھنیة ینبغي أن تبدأ بإعداد أساس واسع النطاق یسّھل الترابط األفقي والرأسي سواء داخل النظام التعلیمي، أو بی

المدرسة وعالم العمل، كما وینبغي أن تُصمم برامج التربیة المھنیة بحیث تحقق األغراض اآلتیة: أن تكون جزءاً ال یتجزأ من 

التعلیم العام األساسي لكل فرد، وأن تُعرف األفراد بمبادئ التكنولوجیا وعالم العمل والقیم اإلنسانیة والمعاییر الالزمة للمواطنة 

سھم في تنمیة مواھب األفراد واھتماماتھم بحیث یتمكنون من ممارسة مھنة في أحد القطاعات (الیونسكو، المسئولة، وأن ت

) وفي األردن فإن منھاج التربیة ّالمھنیة یھدف إلى: تزوید المتعلم 2002)( المركز الوطني لتنمیة الموارد البشریة، 2002

مع التطور التقني، وتعریف المتعلم بالخامات المتوافرة في بیئتھ وكیفیة بالكفایات العملیة التي تمكنھ من التعامل بإیجابیة 

استخداماتھا وبمجاالت العمل ومتطلباتھ. وتقدیر قیمة الوقت في اإلنتاج والعمل الفردي والجماعي من خالل مشاریع تعاونیة، 

  )2004وتشجیع المتعلم على لقیام بأنشطة إبداعیة ابتكاریة في مجاالت العمل (دغلس، 

  

  مشكلة الدراسة:
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ً إلى أھمیة التربیة المھنیة في مرحلة التعلیم األساسي من أجل التعریف بالعمل كقیمة حضاریة ینبغي أن  استنادا

تزرع وتنمى في نفوس المتعلّمین منذ الصغر، ولما كان نجاح المؤسسات المھنیة في تحقیق أھدافھا مرتبطاً بحسن اختیار كل 

  ).Gardener, 2009مھنیة (من معلمي التربیة ّال

ما معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس وحتى تكون المشكلة أكثر وضوحاً یمكن تحدیدھا بالسؤال االتي: 

  الحكومیة األردنیة من وجھة نظر المعلمین؟

  أسئلة الدراسة:

الحكومیة األردنیة من وجھة  ما درجة تقدیر أفراد عینة الدراسة حول معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس -

  نظر المعلمین؟

) بین درجة تقدیر أفراد عینة الدارسة من معلمي التربیة α≥0.05ھل توجد عالقة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ( -

  المھنیة حول معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة تعزي لمتغیر النوع االجتماعي؟

) بین درجة تقدیر أفراد عینة الدارسة من معلمي التربیة α≥0.05قة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة (ھل توجد عال -

  المھنیة حول معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة تعزي لمتغیر سنوات الخبرة؟

  أھداف الدراسة:
  تھدف الدراسة الى:

  المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة من وجھة نظر المعلمین.التعرف إلى معیقات تدریس التربیة  -

معرفة إذا كان ھناك فروق في معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة من وجھة نظر المعلمین  -

 تعزي لكل من المغیرات (النوع االجتماعي، سنوات الخبرة).

  أھمیة الدراسة:
أنھا تسعى للتعرف إلى معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة من تكمن أھمیة الدراسة في  -

  وجھة نظر المعلمین، وال شك أن ھذا الموضوع ینطوي على أھمیة كبیرة. 

وتتضح أھمیة ھذه الدراسة من ندرة الدراسات التي تناولت موضوع معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس  -

  ألردنیة من وجھة نظر المعلمین.الحكومیة ا

كما أن ھذه الدراسة تفتح المجال أمام الباحثین إلجراء العدید من الدراسات واألبحاث وتناول متغیرات أخرى لم  -

 یتناولھا الباحث.

  

  

  

  حدود الدراسة:
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  : أجریت ھذه الدراسة في المدارس الحكومیة األردنیة.حدود مكانیة -

 ة على معلمي التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة.: أجریت ھذه الدراسحدود بشریة -

 ).2018/2019: أجریت ھذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (حدود زمانیة -

  مصطلحات الدراسة:

ھي من المقررات التي یدرسھا طلبة المدارس األردنیة في المرحلة األساسیة خالل الصفوف من التربیة المھنیة:  -

  الرابع األساسي ولغایة الصف العاشر األساسي. 

: ھو الذي یمتلك الكفایات األدائیة األساسیة الضروریة لتنظیم التعلم وتیسیره وتحقیق األھداف المتوخاة بشكل المعلم -

 )2018م المتاحة وكل اإلمكانات البشریة الممكنة. (وزارة التربیة والتعلیم األردنیة، یوظف كل مصادر التعل

: ھو فرد یبحث ویستكشف ویتلقى المعرفة أو الدارس في مؤسسة تعلیمیة. (وزارة التربیة والتعلیم األردنیة، الطالب -

2018( 

اً، یضطلع بالدور الحدیث للمعلم باعتباره مفتاحاً أساسیاً : ھو معلم معد إعداداً علمیاً ومھنیاً وثقافیمعلم التربیة ّالمھنیة -

ً ألنشطتھم التعلیمیة فیعمل على تعلیم المتعلمین كیف  ً ومیسراً للمتعلمین، وقائدا للعملیة التعلیمیة وموجھاً ومرشدا

  ).2010یتعلمون وكیف یفكرون، وھو حجر الزاویة في التربیة المھنیة والتعلیم المھني. (ترزولت والوناس، 

  الدراسات السابقة:
دراسة ھدفت إلى تقییم مناھج التربیة المھنیة للمرحلة األساسیة العلیا من وجھة نظر معلمي  )2013البدور (أجرى 

) فقرة 41التربیة المھنیة في مدارس محافظة العاصمة في األردن. ولتحقیق ھدف الدراسة ّ تم بناء أداة دراسة مكونة من (

ة، ومجال محتوى منھاج التربیة المھنیة، ومجال موزعة على خمس مجاالت، وھي: مجال أھداف منھاج التربیة ّالمھنی

األنشطة المرافقة، ومجال التقویم، ومجال الوسائل التعلیمیة، ّ وتم التحقق من صدقھا وثباتھا، وتكونت عینة الدراسة من 

أظھرت ). 2012-2011) معلماً ومعلمة تم اختیارھم بطریقة عشوائیة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (112(

نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مجاالت الدراسة تعزى لمتغیرات الجنس، ووجود فروق ذات داللة 

إحصائیة عند مجاالت الدراسة تعزى لمتغیر التخصص ولصالح ذوي تخصص التربیة المھنیة، وعدم وجود فروق ذات داللة 

الخبرة، وعدم وجود فروق دالة إحصائیاً على مجاالت تقییم مناھج التربیة المھنیة إحصائیة عند مجاالت الدراسة تعزى لمتغیر 

  للمرحلة األساسیة العلیا ككل تعزى لمتغیرات الدارسة. 

ھدفت إلى معرفة درجة التركیز على المھارة العملیة في تدریس ) 2012أحمد والسعایدة (وفي دراسة أجراھا 

البلقاء وعالقتھ ببعض المتغیرات وھي: تخصص المعلم، وجنس المدرسة، وحالة المشغل، التربیة المھنیة في مدارس محافظة 

وعدد الطلبة في الصفوف، للصفوف الخامس والسادس والسابع األساسیة. تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي التربیة 

ي مدیریات التربیة والتعلیم لمحافظة المھنیة في مدارس التعلیم األساسي التي تضم الصفوف (الخامس والسادس والسابع) ف

  البلقاء وھي: (منطقة السلط، الشونة الجنوبیة، لواء دیر عال، ولواء عین الباشا).

ً تم اختیارھم بالطریقة الطبقیة العشوائیة وحسب متغیرات البحث. أما 70) حصة صفیة لدى (70تمت مالحظة (  ) معلما

من خمسة وعشرین معلماً ومعلمة، تم اختیارھم عشوائیاً. أما أدوات البحث فقد  المقابالت فقد تم إجراؤھا على عینة مكونة
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تكونت من قائمة المالحظة والتي تم تطویرھا لمالحظة درجة التركیز على المھارة العملیة في تدریس مبحث التربیة ّالمھنیة 

لمعرفة مقدار العالمة المخصصة للمھارة في أثناء الحصص الصفیة. وصحیفة المقابلة والتي تم تطویرھا لمعلمي المبحث 

العملیة، ونسبة الوقت المعطى في تدریس المھارة العملیة. وقد تم التأكد من صدق األداتین وثباتھما. توصل البحث إلى أن 

) من خالل المقابلة وھي أقل من المستوى %76) و(%74.7نسبة التركیز على المھارة العملیة من خالل قائمة المالحظة (

  ) من وقت المبحث للمھارة العملیة.%75) من المعلمین یخصصون أقل من (%71.1المطلوب. كما تبین أن ما نسبتھ (

إلى تحدید االحتیاجات التدریبیة المھاریة لمعلمي التربیة المھنیة من وجھة نظر  )2003دراسة عیادات (ھدفت 

ً ومعلمة، و(180من (المعلمین والمشرفین في محافظة إربد. وتكونت عینة الدراسة  ً ومشرفة للتربیة 12) معلما ) مشرفا

المھنیة. وتم استخدام استبانة اشتملت على خمس مجاالت، ھي (الصناعي، الزراعي، التجاري الصحة والسالمة العامة، 

الثانیة المجال  والتربیة المھنیة المنزلیة). وأظھرت النتائج أن المجال التجاري جاء في المرتبة األولى، وجاء في المرتبة

الصناعي، وجاء في المرتبة الثالثة مجال التربیة المھنیة المنزلیة وجاء في المرتبة الرابعة مجال الصحة والسالمة العامة، 

  وجاء في المرتبة الخامسة المجال الزراعي. وقد كانت الحاجة التدریبیة على المھارة العملیة في جمیع المجاالت عالیة.

بدراسة ھدفت إلى معرفة مدى تنفیذ المعلمین للمنھاج الرسمي المقرر في التربیة المھنیة  )2004دغلس (قامت 

لصفوف التعلیم األساسي العلیا. وتكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات التربیة المھنیة في المرحلة األساسیة في مدارس 

ارس اختیرت اختیاراً قصدیاً؛ حیث تم اختیار مدرستین مدیریة تربیة عمان األولى. أما عینة الدراسة فتكونت من: خمس مد

لإلناث، وثالث مدارس للذكور؛ تعكس المدرسة األولى من مدارس اإلناث، والمدرستان األولى والثانیة من مدارس الذكور 

ضاً. وكان المعلم إمكانات المدرسة البسیطة، من حیث البنیة التحتیة والمواد واألجھزة واألدوات (مشغل التربیة المھنیة) أی

الواحد والمعلمة الواحدة ھما وحدة التحلیل في المدرسة الواحدة. وتكونت أدوات الدراسة من: دراسة تحلیلیة لوثیقة المنھاج 

مشاھدة صفیة)، ومالحظات، واستبانات  35والوحدات التدریبیة للصفوف الثامن والتاسع والعاشر، ومشاھدات صفیة (

معلمین). وتم جمع البیانات وتحلیلھا ومعالجتھا نوعیاً. وخرجت  10ن)، ومقابالت (أجریت مع (استجاب لھا عشرة معلمی

ً في مدى تركیزھم على  بنتائج للحصص المشاھدة عند المعلمین الخمسة على تباین واضح في تنفیذھم للمنھاج خصوصا

و مدارسھم ومساعدوھم والمشرفون التربویون تدریس المھارة العملیة، ولم یكن ھناك توافق بین ما أبداه المعلمون ومدیر

والمختصون اإلداریون، في المقابالت التي أجریت معھم حول خصائص (سمات) منھاج التربیة المھنیة، وبین ما ینفذه 

  المعلمون فعلیاً في المیدان من ھذه الخصائص.

مالمح التطویر في كتب التربیة إلى استقصاء درجة تقدیر وجود ) 2009(الجوارنة والبركات، وھدفت دراسة 

المھنیة المقررة للصفوف األساسیة الثالثة. األولى في المدارس األردنیة من وجھة نظر معلمي تلك الصفوف. أما أداة الدراسة 

) مجاالت شملت األھداف، والمحتوى، وأسلوب عرض المحتوى واألسئلة 5) فقرة وزعت في (68فھي استبانة مكونة من (

واإلخراج الفني. أشارت نتائج الدراسة أن تقدیرات معلمي الصف لمالمح التطویر في كتب التربیة ّ المھنیة جاءت التقویمیة 

بدرجة كبیرة على جمیع مجاالت البحث. وتبین عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الخبرة التدریسیة، ووجود 

لح الذكور ولمتغیر المؤھل العلمي لصالح الذین یحملون درجة فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس لصا

  البكالوریوس ودبلوم التربیة.

  الدراسة:منھج 
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استخدم الباحثون المنھج الوصفي في الوصل إلى الحقائق العلمیة والذي یعرف بأنھ "الطریقة أو مجموعة الطرق 

المحیطة بھا في بیئتھا والمجال العلمي الذي تنتمي إلیھ،  التي یتمكن الباحثون من خاللھا، وصف الظواھر العلمیة والظروف

وتصور بینھا وبین الظواھر األخرى المؤثرة فیھا، كما تصور شكل العالقة بین متغیراتھا، باستخدام أسالیب أدوات البحث 

  ).95 :2010،میميالتالعلمي، التي تالئم األھداف التي یسعى الباحثون إلى تحقیقھا من وراء استخدام ھذا المنھج". (

  مجتمع الدراسة:
جمیع معلمي ومعلمات التربیة المھنیة في المدارس األساسیة الحكومیة األردنیة خالل  من الدراسةتكون مجتمع 

  ).2018/2019الفصل الثاني من العام الدراسي (

  عینة الدراسة:
) بأنھا األسلوب األمثل الختیار 2013دور، تم اختیار عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة البسیطة، والتي یعرفھا (الب

العینة، إذا كان المجتمع المدروس متجانس (أي یتشابھ معظم أفراده في الصفات التي تكون في المجتمع) وذلك لتمییزھا 

بسھولة الحصول علیھا وقلة تكلفتھا، وتعتمد العینة العشوائیة البسیطة على إعطاء نفس فرصة االختیار لجمیع مفردات 

  ).18: ص 2009لمجتمع دون تدخل الباحث. (بو عالق،ا

) معلماً ومعلمة ممن یعلمون التربیة المھنیة في المدارس األساسیة الحكومیة 90حیث تكونت عینة الدراسة من (

ھا ) تبین توزیع عینة الدراسة وفق متغیرات2) و(1). والجدول (2018/2019األردنیة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (

  المستقلة.

  ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر النوع االجتماعي1جدول رقم (

 النسبة المئویة  التكرار  النوع االجتماعي

  %52 47  ذكر

  %48 43 انثى

 %100 90  المجموع

  ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر سنوات الخبرة2جدول رقم (

 النسبة المئویة  التكرار  سنوات الخبرة

  %36 32  ) سنوات05من ( أقل

  %53 48  ) سنة20-05من (

 %11 10 ) سنة20أكثر من (

 %100 90  المجموع

  

  

  

  

  أدوات الدراسة: 
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  )3) فقرةً، توزعت على ست مجاالت، كما في الجدول رقم (50تكونت االستبانة في صورتھا النھائیة من (

  ): فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة3جدول رقم (

  الفقرات  عدد الفقرات  األبعاد  #

  17-01  17  مدى مناسبة المحتوى العلمي لمقرر التربیة المھنیة.  1

  27-18 10  اإلخراج الفني لكتاب التربیة المھنیة.  2

  38-28 11  الطرائق المستخدمة في تدریس مقرر التربیة المھنیة.  3

  40-39  02  حصص مقرر التربیة المھنیة  4

  45-41  05  التربیة المھنیة.محددات تدریس   5

  50-46  05  وسائل التغلب على محددات تدریس التربیة المھنیة.  6

  

  مفتاح تصحیح أداة الدراسة:
) درجات عن كل إجابة 4) درجات عن كل إجابة (موافق جدًا)، و(5أعطي للفقرات ذات المضمون اإلیجابي (

عن كل إجابة (معارض)، ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض ) درجات عن كل إجابة (محاید)، ودرجتان 3(موافق)، و(

  جدًا)، ومن أجل تفسیر النتائج أعتمد المیزان اآلتي للنسب المئویة لالستجابات:

  ): میزان النسب المئویة لالستجابات4جدول رقم (

  المتوسط الحسابي  درجة االستجابات

  ) فما فوق3.68(  مرتفعة

  )3.67-2.34من (  متوسطة

  ) فما دون2.33(  مرتفعة

  تقنین أداة الدراسة:
  صدق األداة:

تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المختصین والمشرفین والمشرف األكادیمي وأوصوا بصالحیتھا بعد جراء 

  التعدیالت علیھا وقد تم إجراء تلك التعدیالت وإخراج االستبانة بصورتھا النھائیة.

  ثبات األداة:

ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبتھ الكلیة على فقرات االستبانة للتحقق من 

  ) وھي نسبة ثبات تؤكد إمكانیة استخدام األداة.0.88(
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  المعالجة اإلحصائیة:

ولتحلیل )، SPSSاالجتماعیة (بعد جمع البیانات تم إدخال بیاناتھا للحاسب لتعالج بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم 

نتائج الدراسة استخدم الباحث المعالجات اإلحصائیة كالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، واختبار (ت)، وتحلیل 

  .التباین األحادي، وتحلیل التباین المتعدد، واختبار شیفیھ

  نتائج الدراسة ومناقشتھا:
نتائج السؤال األول والذي نصھ "ما درجة تقدیر أفراد عینة الدراسة حول محددات تدریس التربیة المھنیة في المدارس 

  الحكومیة األردنیة من وجھة نظر المعلمین؟" 

لإلجابة عن ھذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة، على 

  ).5االت معیقات الواقع التطبیقي للتربیة المھنیة حیث كانت كما ھي موضحة في الجدول رقم (مج

  ): الدرجة الكلیة لمتوسطات اإلجابات كافة مرتبة تنازلیاً حسب المتوسطات الحسابیة5الجدول رقم (

  محتوى المجال  المجال  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  درجة التقدیر

  مرتفعة  3.60  3.97  محددات تدریس التربیة المھنیة.  5  1

  مرتفعة  2.43  3.96  وسائل التغلب على محددات تدریس التربیة المھنیة.  6  2

  متوسطة  4.81  3.45  اإلخراج الفني لكتاب التربیة المھنیة.  2  3

  متوسطة  5.26  3.44  مدى مناسبة المحتوى العلمي لمقرر التربیة المھنیة.  1  4

  متوسطة  2.75  3.26  مقرر التربیة المھنیةحصص   4  5

  متوسطة  5.27  3.01  الطرائق المستخدمة في تدریس مقرر التربیة المھنیة.  3  6

  متوسطة  4.20  3.20  الدرجة الكلیة

قد احتل المرتبة األولى بمتوسط حسابي  "محددات تدریس التربیة المھنیة".)5) أن مجال رقم (5یبین الجدول رقم (

في المرتبة وسائل التغلب على محددات تدریس التربیة المھنیة." )"6)، وجاء مجال رقم (3.60) وانحراف معیاري (3.97(

الطرائق المستخدمة في تدریس مقرر التربیة )"3) وجاء مجال رقم (2.43) وانحراف معیاري(3.96الثانیة بمتوسط حسابي (

) وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقدیرات أفراد 5.27) وانحراف معیاري(3.01في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي (یة" المھن

عینة الدراسة حول معیقات الواقع التطبیقي لتدریس التربیة المھنیة في المدارس التي ّتطبقھا في المدارس األساسیة الحكومیة 

وھو یقابل التقدیر بدرجة متوسطة، وقد تم حساب المتوسطات الحسابیة  )4.20) بانحراف معیاري (3.20األردنیة (

  واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدارسة على فقرات مجاالت االستبانة، حیث كانت على النحو اآلتي:

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة : تم حساب المتوسطات المجال األول: مدى مناسبة المحتوى العلمي لمقرر التربیة المھنیة

  )6لتقدیرات أفراد عینة الدراسة، على فقرات ھذا المجال، حیث كانت كما ھي موضحة في الجدول رقم (
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): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على مجال مدى مناسبة 6الجدول رقم (

  ة المھنیة مرتبة تنازلیاالمحتوى العلمي لمقرر التربی

  الفقرات  #
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  التقدیر

  مرتفعة  0.83  4.60  تتشابھ أنشطة مقرر التربیة المھنیة في بعض الموضوعات والفصول.  06

  مرتفعة  1.24  4.40  أنشطة التربیة المھنیة تواكب التطور التطورات العالمیة.  01

  مرتفعة  0.98  4.32  المھنیة متدرجة من السھل إلى الصعب.أنشطة التربیة   10

  مرتفعة  1.03  4.28  أنشطة التربیة المھنیة قابلة للتطبیق في البیئة األردنیة.  12

  مرتفعة  1.37  4.22  أنشطة التربیة المھنیة متنوعة ومتعددة.  02

  مرتفعة  1.06  4.12  أنشطة التربیة المھنیة تناسب أعمار الطلبة حسب الصف الدراسي.  11

  مرتفعة  0.96  4.08  تنمي أنشطة التربیة المھنیة التفكیر العمیق لدى الطلبة.  13

  متوسطة  1.29  3.62  تراعي أنشطة التربیة المھنیة الترتیب المنطقي في عرض المحتوى.  17

  متوسطة  1.46  3.52  أنشطة التربیة المھنیة تتناسب واألھداف العامة للتربیة المھنیة.  04

  متوسطة  1.45  3.47  تنمي أنشطة التربیة المھنیة القدرة على التفكیر اإلبداعي.  14

  متوسطة  1.39  3.28  أنشطة التربیة المھنیة واضحة ومحددة.  03

  متوسطة  1.25  3.00  تنمي أنشطة التربیة المھنیة القدرة على التحلیل والنقد.  15

  متوسطة  1.37  2.82  الطلبة.تراعي أنشطة التربیة المھنیة الفروق الفردیة بین   16

  متوسطة  1.05  2.68  أنشطة التربیة المھنیة مكتظة في المحتوى الدراسي.  05

  متوسطة  1.24  2.42  تھتم أنشطة التربیة المھنیة بتفعیل تكنولوجیا المعلومات.  08

  متوسطة  1.28  2.26  تھتم أنشطة التربیة المھنیة بالجوانب النظریة أكثر من التطبیقیة.  09

  متوسطة  1.06  1.63  تركز أنشطة التربیة المھنیة على استخدام برامج الحاسوب المتنوعة.  07

  متوسطة  1.19  3.45  الدرجة الكلیة

"تتشابھ أنشطة مقرر التربیة المھنیة في بعض ) والتي نصت على 6) أن الفقرة رقم (6یبین الجدول رقم (

) 1) وجاءت الفقرة رقم(0.83) وانحراف معیاري (4.60"،قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي( الموضوعات والفصول

) وانحراف 4.40والتي نصھا "أنشطة التربیة المھنیة تواكب التطور التطورات العالمیة " بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي(

كز أنشطة التربیة المھنیة على استخدام برامج الحاسوب ) والتي نصت على "تر7) بینما احتلت الفقرة رقم (1.24معیاري(

) وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقدیرات أفراد 1.06) وانحراف معیاري(1.63المتنوعة "في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي (

ه النتیجة إلى ) وھو یقابل تقدیر بدرجة متوسطة، ویعزو الباحث ھذ1.19) وانحراف معیاري(3.45العینة لھذا المجال ككل (

حداثة تجربة تدریس مقرر التربیة المھنیة في األردن، فكل تجربة في بدایتھا تعترضھا الكثیر من الصعوبات والعراقیل. 

ویحكمھا األمل بالتطویر والتحسین. كما أن الدرجة المتوسطة التي تم الوصول لھا تدل على الموضوعیة في إعطاء اإلجابات؛ 
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ة تطویر المحتوى العلمي لألنشطة لتواكب التطور التكنولوجي، وتراعي التنوع والتعدد حیث یرى المعلمون ضرور

  ). 2013) و(البدور، 2004والوضوح. وھذه النتیجة تتفق مع دراسة كل من (دغلس، 

لتقدیرات أفراد تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المجال الثاني: اإلخراج الفني لكتاب التربیة المھنیة: 

  )7عینة الدراسة، على فقرات ھذا المجال، حیث كانت كما ھي موضحة في الجدول رقم (

): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على مجال اإلخراج الفني 7الجدول رقم (

  لكتاب التربیة المھنیة مرتبة تنازلیا

  الفقرات  #
المتوسط 

  سابيالح

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  التقدیر

  مرتفعة  1.37  4.20  یتناسب حجم صور الكتاب مع حجم الصفحة.  27

  مرتفعة  1.35  4.15  یتسم ورق الكتاب بجودة النوعیة والمتانة.  24

  مرتفعة 1.38  4.07  یتناسب حجم الخط في الكتاب مع الفئة العمریة للطلبة.  26

  مرتفعة  1.16  3.92  التوضیحیة بالحداثة والوضوح.تتصف الصور واألشكال   21

  مرتفعة  1.30  3.82  یتسم إخراج الكتاب بجودة التصمیم واإلخراج.  25

  مرتفعة  1.22  3.78  یشمل الكتاب قائمة بالمراجع العربیة.  22

  متوسطة  1.12  3.20  یشمل الكتاب قائمة بالمراجع األجنبیة.  23

  متوسطة  0.85  3.00  أھدافھ المراد تحقیقھا.یحتوي الكتاب على مقدمة تشرح   18

  متوسطة  1.13  2.75  یخلو الكتاب من األخطاء اإلمالئیة والمطبعیة.  20

  منخفضة  1.00  1.47  یخلو الكتاب من األخطاء النحویة.  19

  متوسطة  1.19  3.44  الدرجة الكلیة

ت حتلد ا"قصور الكتاب مع حجم الصفحة یتناسب حجم على"ت لتي نص) وا27) أن الفقرة رقم (7یبین الجدول رقم (

یتسم ورق نصھا"ن لتي كا) وا24م (قرة رلفقءت اجا)، و1.37ري (معیا) وانحراف 4.20حسابي (ط سولى بمتوألاتبة رلما

رة لفقءت ابینما جا)، 1.35ري(معیاراف نح) وا4.15حسابي (ط سولثانیة بمتاتبة ربالمالكتاب بجودة النوعیة والمتانة"

ري معیاراف نح) وا1.47حسابي (ط سوبمترة ألخیاتبة رلمافي یخلو الكتاب من األخطاء النحویة"نصھا"ن تي كال) وا19م(قر

یقابل ) و1.19) وانحراف معیاري (3.44لمجال ككل(ھذا العینة على راد افرات أیدلحسابي لتقط اسولمتابلغ د ق)، و1.00(

  ة.طسوجة متدربر یدتق

مجال ، وعةزارلامثل مجال یغطیھا مقرر التربیة المھنیة، لتي مجاالت الد ادلى تعإلنتیجة اه ذھحث لباویعزو ا

وا عملن للمقرر، ولفیؤلمم اباھتمامجاالت لاه ذھت یظحك لذل، لخشبیةاألعمال امجال ونیة دلمعاألعمال امجال وجیا ولولتكنا

وصل إلیھ مرده حداثة التجربة لتم اتذي لط اسولمتر ایدلتقذا اھن لك، وفةدلمستھالفئة ر األعمابلمناساجھا بالشكل راخإعلى 

في األردن، ففي كل عام یتم العمل على إخراج الكتاب المدرسي لمادة التربیة المھنیة بالشكل األمثل، وتضمینھ الصور 

واألشكال التوضیحیة التي تساعد على تنفیذ األنشطة سیما وأن المادة ذات طابع عملي تطبیقي، وھذا یفسر حصول الفقرات 

)، وتتفق 2008) على تقدیر مرتفع، وتختلف ھذه النتیجة مع نتائج دراسة (جوارنة والبركات،  27، 26، 21ات األرقام (ذو

  ).2013مع نتائج دراسة (البدور، 
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: تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المجال الثالث: الطرائق المستخدمة في تدریس مقرر التربیة المھنیة

  )8لتقدیرات أفراد عینة الدراسة، على فقرات ھذا المجال، حیث كانت كما ھي موضحة في الجدول رقم (

): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على مجال الطرائق 8الجدول رقم (

  المستخدمة في تدریس مقرر التربیة المھنیة مرتبة تنازلیا

  الفقرات  #
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  التقدیر

  مرتفعة  1.28  4.27  أدرس مبحث التربیة المھنیة بطریقة المحاضرة.  28

  مرتفعة  0.82  4.05  أدرس مبحث التربیة المھنیة بطریقة حل المشكالت.  36

  مرتفعة  1.32  3.84  أدرس مبحث التربیة المھنیة بطریقة الرحالت المدرسیة العلمیة.  37

  مرتفعة  1.50  3.80  أدرس مبحث التربیة المھنیة بطریقة المناقشة.  29

  مرتفعة  1.35  2.92  أدرس مبحث التربیة المھنیة بطریقة التعلیم البنائي.  35

  مرتفعة  1.33  2.80  أدرس مبحث التربیة المھنیة بطریقة التطبیق العملي المخبري.  31

  مرتفعة  1.24  2.60  المشروع. أدرس مبحث التربیة المھنیة بطریقة  32

  متوسطة  1.00  2.50  أدرس مبحث التربیة المھنیة بطریقة العرض العملي.  30

  متوسطة  0.83  2.32  أدرس مبحث التربیة المھنیة بطریقة التعلیم التعاوني.  34

  متوسطة  0.79  2.27  أدرس مبحث التربیة المھنیة بطریقة التعلم الذاتي.  33

  متوسطة  0.47  2.05  التربیة المھنیة بطریقة التمثیل ولعب األدوار.أدرس مبحث   38

  متوسطة  1.09  3.03  الدرجة الكلیة

) والتي نصت على "أدرس مبحث التربیة المھنیة بطریقة المحاضرة" قد 28( ) أن الفقرة رقم8یبین الجدول رقم (

) والتي نصھا "أدرس 36) وجاءت الفقرة رقم (1.28) وانحراف معیاري (4.27احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي (

) بینما جاءت 0.82عیاري() وانحراف م4.05مبحث التربیة المھنیة بطریقة حل المشكالت" بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي (

) والتي نصھا "أدرس مبحث التربیة المھنیة بطریقة التمثیل ولعب األدوار" في المرتبة األخیرة بمتوسط 38الفقرة رقم (

) 3.03) وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقدیرات أفراد العینة على ھذا المجال ككل(0.47) وانحراف معیاري (2.05حسابي (

  ) وھو یقابل تقدیر بدرجة متوسطة.1.09وانحراف معیاري (

ویعزو الباحث ھذه النتائج التي تم الوصول إلیھا إلى عدم معرفة معلمي التربیة المھنیة بطرائق التدریس التفاعلیة 

 القائمة على الحوار والمناقشة وحل المشكالت، والتي تؤكد على كون المتعلم عنصراً فاعالً في العملیة التعلیمیة، وذلك لقلة

) والتي 2013الدورات وورش العمل والتي تعرفھم بطرائق التدریس الحدیثة، وھذه النتیجة تتفق مع نتائج دراسة (البدور، 

أكدت أن من أھم الصعوبات التي تحول دون البدء بتدریس مقرر التربیة المھنیة عدم توافر المعلم المؤھل الذي یملك قاعدة 

) والتي أوصت بتدریب 2013ومات النظریة والفنیة، كما وتتفق مع نتائج دراسة (البدور، عریضة من المھارات األدائیة والمعل

) والتي أوصت فیھا بإتباع معلمي التربیة 2004معلمي التربیة المھنیة على إستراتیجیة الذكاءات المتعددة، ودراسة (دغلس، 

قة جیكسو، وعقد دورات تدریبیة تطلعھم على كلما المھنیة لورش عمل لتدریبھم على طرائق التعلم التعاوني وباألخص طری

  ھو جدید في میدان التربیة ّ المھنیة وطرائق تدریسھا.
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: تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة المجال الرابع: حصص مقرر التربیة المھنیة

  )9حة في الجدول رقم (الدراسة، على فقرات ھذا المجال، حیث كانت كما ھي موض

): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على مجال حصص مقرر 9الجدول رقم (

  التربیة المھنیة مرتبة تنازلیا

  الفقرات  #
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  التقدیر

  مرتفعة  0.45  3.80  التربیة المھنیة.زمن الحصة الدراسیة مناسب لتطبیق أنشطة   39

40  
عدد الحصص األسبوعیة للمقرر تكفي إلنھاء أنشطة التربیة المھنیة 

  حسب الوقت المحدد.
  متوسطة  1.42  2.40

  متوسطة  0.94  3.10  الدرجة الكلیة

) والتي نصت على "زمن الحصة الدراسیة مناسب لتطبیق أنشطة التربیة 39( ) أن الفقرة رقم9رقم ( الجدولیبین 

) والتي نصھا 40)، وجاءت الفقرة رقم (045) وانحراف معیاري (3.80المھنیة" قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي (

المرتبة الثانیة (األخیرة) بمتوسط "عدد الحصص األسبوعیة للمقرر تكفي إلنھاء أنشطة التربیة المھنیة حسب الوقت المحدد" ب

) 3.10)، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقدیرات أفراد العینة على ھذا المجال ككل (1.42) وانحراف معیاري (2.40حسابي (

  ) وھو یقابل تقدیر بدرجة متوسطة.0.94وانحراف معیاري (

األسبوعیة المخصصة لمقرر التربیة المھنیة ویعزو الباحث ھذه النتائج التي تم الوصول إلیھا إلى أن عدد الحصص 

غیر كافیة إلنھاء المنھاج المحدد، ویعكس ضرورة العمل على زیادة ھذه الحصص وذلك لتغطي األنشطة المطلوبة، وتتفق 

) والتي أوصت كل منھما بزیادة حصص المادة 2009) و(جوارنة والبركات، 2013ھذه النتیجة مع دراسة كل من (البدور، 

  األنشطة المطلوبة. لتغطي

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد المجال الخامس: محددات تدریس التربیة المھنیة: 

  )10عینة الدراسة، على فقرات ھذا المجال، حیث كانت كما ھي موضحة في الجدول رقم (

المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على مجال محددات تدریس ): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 10الجدول رقم (

  التربیة المھنیة مرتبة تنازلیا

  الفقرات  #
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  التقدیر

  متوسطة  1.52  2.80  صعوبة تطبیق بعض األنشطة لنقص األجھزة والمعدات والتجھیزات.  42

  متوسطة  1.35  2.52  أنشطة التربیة المھنیة. استھتار الطلبة أثناء تنفیذ  45

  متوسطة  1.52  2.42  صعوبة فھم المصطلحات والمفاھیم األساسیة للمادة.  41

  منخفضة  1.37  1.90  عدم كفایة المعلومات لدى الطلبة نحو أھمیة التربیة المھنیة.  43

  منخفضة  1.30  1.85  عدم كفایة المعلومات لدى األھل نحو أھمیة التربیة المھنیة.  44

  متوسطة  1.41  2.30  الدرجة الكلیة
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) والتي نصت على "صعوبة تطبیق بعض األنشطة لنقص األجھزة والمعدات 42أن الفقرة () 10یبین الجدول رقم (

) والتي 45)، وجاءت الفقرة رقم (1.52) وانحراف معیاري (2.80والتجھیزات" قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي(

) 1.35) وانحراف معیاري (2.52"استھتار الطلبة أثناء تنفیذ أنشطة التربیة المھنیة" بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي (نصھا 

) والتي نصھا "عدم كفایة المعلومات لدى األھل نحو أھمیة التربیة المھنیة" في المرتبة األخیرة 44بینما جاءت الفقرة رقم (

) وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقدیرات أفراد العینة على ھذا المجال ككل 1.30اري () وانحراف معی1.85بمتوسط حسابي (

  ) وھو یقابل تقدیر بدرجة متوسط.1.41) وانحراف معیاري (2.30(

ویعزو الباحث ھذه النتائج التي تم الوصول إلیھا إلى وجود صعوبات عدیدة تواجھ تطبیق تجربة التربیة المھنیة في 

لتكلفة المادیة التي تتطلبھا ھذه المادة؛ فھي ذات طبیعة تطبیقیة، وتتطلب توافر أجھزة ومعدات خاصة، األردن، وتتمثل با

) حیث توصلت كال الدراستین إلى أن العقبة 2013) ودراسة (البدور، 2004وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة كل من (دغلس، 

مثل في عدم جاھزیة المشاغل، وھذا ما یجعل المتعلمین أقل التزاماً األولى التي تحول دون التطبیق األمثل للتربیة ّالمھنیة یت

  بالحصة الدراسیة. وھي ال تحظى باالھتمام الكافي من قبل األھل والطلبة.

تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المجال السادس: وسائل التغلب على محددات تدریس التربیة المھنیة: 

  )11عینة الدراسة، على فقرات ھذا المجال، حیث كانت كما ھي موضحة في الجدول رقم ( لتقدیرات أفراد

): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على مجال وسائل التغلب 11الجدول رقم (

  على محددات تدریس التربیة المھنیة مرتبة تنازلیا

  الفقرات  #
المتوسط 

  بيالحسا

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  التقدیر

  مرتفعة  0.81  4.65  تأھیل معلمین متخصصین في التربیة ّالمھنیة.  46

47  
التحاق معلمي التربیة المھنیة بدورات مستمرة لالطالع على كل ما 

  ھو جدید في ھذا المجال.
  مرتفعة  1.26  4.22

48  
والمشرفین لتنفیذ برامج المتابعة المیدانیة من قبل اإلدارة المدرسیة 

  التربیة المھنیة.
  مرتفعة  1.40  3.72

  مرتفعة  1.36  3.62  العمل في تطبیق أنشطة إضافیة غیر الواردة في المنھاج المقرر.  50

  مرتفعة  1.19  3.52  التركیز على تطبیق األنشطة التي تتالءم والبیئة المدرسیة المتوفرة.  49

  مرتفعة  1.20  3.95  الدرجة الكلیة

والتي نصت على "تأھیل معلمین متخصصین في التربیة ّالمھنیة" قد ) 46) أن الفقرة رقم (11یبین الجدول رقم (

) والتي كان نصھا "التحاق 47) وجاءت الفقرة رقم (0.81) وانحراف معیاري (4.65احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي (

) 4.22كل ما ھو جدید في ھذا المجال" بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي (معلمي التربیة المھنیة بدورات مستمرة لالطالع على 

) والتي كان نصھا "التركیز على تطبیق األنشطة التي تتالءم والبیئة 49) بینما جاءت الفقرة رقم (1.26وانحراف معیاري (

وقد بلغ المتوسط الحسابي  )1.19) وانحراف معیاري (3.52المدرسیة المتوفرة" في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي (

  ) وھو یقابل تقدیر بدرجة مرتفع. 1.20) وانحراف معیاري (3.95لتقدیرات أفراد العینة على ھذا المجال ككل (
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وھذه النتائج التي ّتم الوصول إلیھا تكشف ضرورة العمل على تنظیم برامج للتغلب على المحددات التي تعترض 

األردن، كما وتعكس الوعي الكبیر لدى معلمي المادة بالصعوبات والعراقیل التي تواجھھم تدریس مقرر التربیة المھنیّة في 

) والتي اقترحت توفیر معلمین اختصاصین ودورات 2005وكیفیة تذلیلھا، وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة (عبد الكبیر وعلوي، 

  تدریبیة لھم على مناھج التربیة المھنیة، وطرائق التدریس الحدیثة.

) بین درجة تقدیر أفراد α≥0.05ائج السؤال الثاني والذي نصھ "ھل توجد عالقة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة (نت

عینة الدارسة من معلمي التربیة المھنیة حول معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة تعزي لمتغیر 

  النوع االجتماعي؟" 

، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة، على لإلجابة عن ھذا السؤال

  ).12مجاالت معیقات الواقع التطبیقي للتربیة المھنیة حیث كانت كما ھي موضحة في الجدول رقم (

  

من معلمي التربیة المھنیة  ): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدارسة12جدول رقم (

  حول معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة تعزي لمتغیر النوع االجتماعي

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  النوع االجتماعي

  15.12  155  ذكر

  08.80 164  انثى

  11.96  160  المجموع

الحسابیة بین المعلمین (الذكور واإلناث) تم إجراء اختبار (ت)، والذي یوضح الجدول ولفحص داللة الفروق في المتوسطات 

  ) نتائجھ:13(

): نتائج اختبار (ت) للفروق بین متوسطات تقدیرات أفراد عینة الدارسة من معلمي التربیة المھنیة حول 13جدول رقم (

  تعزي لمتغیر النوع االجتماعيمعیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة 

النوع 

  االجتماعي

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  الحریة

قیمة ت 

  المحسوبة
  الداللة  قیمة الداللة

  15.12  155  ذكر
13  1.335  0.205  

غیر دالة عند 

  08.80  164  انثى  )0.05(

  ).1.77) تساوي (0.05() ومستوى معنویة 13قیمة (ت) الجدولیة عند درجات الحریة (

) یتبین أن الفروق التي ظھرت بین متوسط إجابات معلمي مقرر التربیة المھنیّة ھي 13من خالل قراءة الجدول (

)، وقیمة (ت) المحسوبة أقل من قیمتھا الجدولیة 0.05غیر دالة وغیر جوھریة، إذ جاءت قیمة مستوى الداللة أكبر من (

) أن المعلمات اإلناث كن أكثر قدرة على إعطاء صورة 12) ویظھر من الجدول (13ة () عند درجات حری1.77البالغة (

) والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات 2013واقعیة لواقع تدریس مقرر التربیة المھنیّة. وتتفق ھذه النتیجة مع (البدور، 

) التي 2012مھنیّة. وتختلف مع (أحمد والسعایدة، داللة إحصائیة تعزى إلى النوع االجتماعي في درجة تقییم مناھج التربیة ال

أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى إلى الجنس في درجة التركیز على المھارة العملیة؛ حیث تبیّن أن المعلمات 

) 2009البركات، اإلناث ّ كن أكثر تركیزاً على المھارة العملیة في تدریس مبحث التربیة المھنیّة، وتختلف مع (الجوارنة و
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والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى إلى الجنس في درجة تقدیر مالمح التطویر في كتب التربیة المھنیة؛ 

  حیث تبیّن أن المعلمین الذكور أكثر قدرة على إعطاء صورة تقدیریة للكتب المدرسیة. 

رة على إعطاء صورة تقدیریة لواقع تدریس مقرر التربیة ویعزو الباحث ھذه النتیجة أن المعلمات اإلناث أكثر قد

المھنیّة ألنھن أكثر درایة بمجاالت التربیة المھنیة ومتطلباتھا من أجھزة ومعدات ومشاغل مھنیة، فضالً عن أن خبراتھن 

رجة كبیرة مع غالبیة الحیاتیة مختلفة عن الخبرات الحیاتیة للذكور. وھذه الخبرات التي تمتلكھا المعلمات اإلناث تنسجم بد

النشاطات التي یتم تطبیقھا وذلك نتیجة توافر موادھا وعدم تكلفتھا، وھي األنشطة في مجال األعمال الیدویة والفنون النسویة 

  وأعمال التزیین، وھذا ما یجعل المعلمات اإلناث أقدر على إعطاء تصور واضح لواقع تدریس المقرر من المعلمین الذكور.

) بین درجة تقدیر أفراد α≥0.05ل الثالث والذي نصھ "ھل توجد عالقة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة (نتائج السؤا

عینة الدارسة من معلمي التربیة المھنیة حول معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة تعزي لمتغیر 

  سنوات الخبرة؟" 

متوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة، على لإلجابة عن ھذا السؤال، تم حساب ال

  ).14مجاالت معیقات الواقع التطبیقي للتربیة المھنیة حیث كانت كما ھي موضحة في الجدول رقم (

ربیة المھنیة ): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة الدارسة من معلمي الت14جدول رقم (

  حول معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة تعزي لمتغیر سنوات الخبرة.

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  النوع االجتماعي

  8.50  170  ) سنوات05أقل من (

  10.0 151  ) سنة20-05من (

  9.81  150  ) سنة20أكثر من (

  09.44  157  المجموع

) وجود فروق ظاھریة بین المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة من معلمي 14یتبین من الجدول (

، ولمعرفة مستویات الداللة الحكومیة األردنیةالتربیة المھنیة، على مجاالت معیقات تدریس مقرر التربیة المھنیة في المدارس 

  ).15لیل التباین األحادي، كما ھو مبین في الجدول (اإلحصائیة لتلك الفروق تم استخدام اختبار تح

): نتائج تحلیل التباین األحادي لمتوسطات تقدیرات أفراد عینة الدارسة من معلمي التربیة المھنیة حول 15جدول رقم (

  معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة تعزي لمتغیر سنوات الخبرة

  مصدر التباین
وع مجم

  المربعات
  التباین  درجة الحریة

قیمة ت 

  المحسوبة
  الداللة  قیمة الداللة

  666.4  2  1332.9  بین المجموعات
  )0.01دالة عند (  0.007  7.840

  85.0  12  1020.0  داخل المجموعات

            2352.9  المجموع

  ).6.92) تساوي (0.01) ومستوى داللة (02، 12قیمة (ف) الجدولیة عند درجتي (
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) أن ھناك فروقاً ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة بین استجابات معلمي التربیة المھنیة 15یتضح من الجدول (

) 6.927أفراد عینة الدراسة تُعزى لمتغیر سنوات التخصص، إذ جاءت قیمة (ف) المحسوبة أكبر من قیمتھا الجدولیة البالغة (

) وللكشف عن طبیعة ھذه الفروق استخدم اختبار(شیفیھ) 12,2حریة () عند درجتي 0.05ومستوى داللة أصغر من (

 ).16للمقارنات البعدیة، كما ھو موضح في الجدول (

  ): اختبار(شیفیھ) للمقارنات البعدیة16جدول رقم (

  مستوى الداللة المحسوب  فروق المتوسطات  سنوات الخبرة

  0.998  040  ) سنوات05أقل من (

  0.0015 *18.7  ) سنة20-05من (

  0.0034  *19.7  ) سنة20أكثر من (

كما تم إجراء تحلیل التباین المتعدد للفروق بین تقدیرات أفراد العینة من المعلمین على مجاالت تقییم معیقات تدریس 

كما التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة من وجھة نظر المعلمین ككل حسب متغیري الدراسة، حیث كانت النتائج 

  ).17ھي موضحة في الجدول (

): نتائج تحلیل التباین المتعدد للفروق بین المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أفراد عینة الدارسة من معلمي 17جدول رقم (

التربیة المھنیة حول معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة تعزي لمتغیري (النوع االجتماعي، 

  الخبرة)وسنوات 

  مصدر التباین
مجموع 

  المربعات
  درجة الحریة

متوسط 

  المربعات
  مستوى الداللة  قیمة ف

  0.995  0.000  0.005  1  0.005  النوع االجتماعي

  0.02  5.689  524.66  2  10.49.37  سنوات الخبرة

      92.73  11  1020  الخطأ

        15  381886  المجموع

) بین متوسطات تقدیرات 0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (17ویبین الجدول (

أفراد العینة من المعلمین على مجاالت معیقات تدریس التربیة المھنیة في المدارس الحكومیة األردنیة من وجھة نظر المعلمین 

  ككل، تعزى لمتغیر النوع االجتماعي. 

ث ھذه النتائج لصالح اإلناث أن المعلمات یركزن في تدریسھن على موضوعات محددة وقریبة من ویعزو الباح

تخصصاتھن األصلیة، من مثل األنشطة في مجال الفنون النسویة، والصناعات الجلدیة، والتي تتوافر المواد واألجھزة المطلوبة 

ریس مقرر التربیة المھنیة وقد جاءت ھذه النتیجة متفقة مع لتطبیقھا. وبالتالي فھن أكثر قدرة على إعطاء صورة واقعیة لتد

  ).2012) ودراسة (أحمد والسعایدة، 2009) ومختلفة مع نتائج دراسة كل من (جوارنة والبركات،2013نتائج دراسة (البدور،

) 05أقل من (بینما جاءت النتائج لصالح متغیر سنوات الخبرة، ولصالح المعلمین ذوي سنوات الخبرة من الفئتین "

) سنة "ولعل ھذا الفرق یمكن أن یعزى إلى أن معلمي التربیة المھنیة ذوي سنوات الخبرة أقل من 20-05" و "من (سنوات

  سنة) لدیھم المعرفة الكاملة بمفردات المنھاج كونھ منھاج جدید نسبیاً مقارنة بالمناھج األخرى، 20(



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              414  

ISSN: 2706-6495 

  
) سنة" قد یعزفون 20ولدیھم القدرة على تنفیذ األنشطة المصاحبة لتطبیقھ، بینما المعلمین ذوي سنوات الخبرة "أكثر من ( 

عن تطبیق بعض األنشطة التي ال تدخل ضمن نطاق اختصاصھم؛ األمر الذي جعل المعلمین أصحاب سنوات الخبرة من 

) سنة في 20"یتفوقون على أقرانھم من أصحاب الخبرة أكثر من ( ) سنة20-05) سنوات" و "من (05الفئتین "أقل من (

إعطاء صورة واقعیة تعكس مدى رضاھم عن الواقع التطبیقي للتجربة، بینما جاءت النتائج لصالح سنوات الخبرة أكثر من 

  .محددات تدریس التربیة المھنیة) سنة  في المجال الخامس؛ وھو المجال المتعلق 20(

ذه النتیجة إلى أن المعلمین على اختالف سنوات خبرتھم قادرین على تحدید محددات تدریس التربیة ویعزو الباحث ھ

) و(أحمد 2009) و(جوارنة والبركات، 2004المھنیة ووسائل التغلب علیھا. وھذه النتیجة تتفق مع دراسة كل من (دغلس، 

  ).2013) و(البدور، 2012السعایدة، 

  التوصیات والمقترحات:
إعداد معلمین متخصصین بتدریس مقرر التربیة المھنیة یمتلكون الخبرات الكافیة؛ وذلك بسبب تنوع أنشطتھا ضرورة  -

  التي تجمع بین الجانبین النظري والعملي.

  وضع اإلجراءات التي تعطي االھتمام الكافي بأھمیة مقرر التربیة المھنیة للطلبة مستقبالً. -

ة مع منھاج مقرر التربیة المھنیة وتطویره بما یخدم الھدف من المقررین اقتراح دمج منھاج مقرر التربیة الفنی -

لیصبح اسمھ (التربیة الفنیة ّوالمھنیة) وذلك بھدف تنمیة اتجاھات ومھارات المتعلمین بشكل مبكر، وربط ھذا التطور 

  لدى كل من المتعلمین وذویھم. مع البیئة بما یخدم عملیة التنمیة، ویعطي طابع الجدیة واألھمیة لمقرر التربیة المھنیة

  المراجع:
  المراجع العربیة:

درجة التركیز على المھارة العملیة في تدریس التربیة ). 2012أحمد، إیاد أحمد فرھود والسعایدة، منعم عبد الكریم ( -

 السوریة.، دمشق، الجمھوریة العربیة 485-447)، 4( 28، مجلة جامعة دمشق، المھنیة في مدارس محافظة البلقاء

 ، منشورات جامعة دمشق، كلیة التربیة، مطبعة دمشق.التربیة المھنیة ).2004األحمد، خالد طھ ومطاینوس، جورج ( -

تقییم مناھج التربیة ّ المھنیة للمرحلة األساسیة العلیا من وجھة نظر معلمي التربیة المھنیة ). 2013البدور، إیناس ( -

 ، عمان، األردن.619-633، 40) 2دراسات العلوم التربویة، (، مجلة في مدارس محافظة العاصمة

، التربیة المھنیة كإستراتیجیة للتقلیل من المعاناة في العمل). 2010ترزولت، عمروني حوریة والوناس، مزیاني ( -

 جامعة قاصدي مرباج ورقلة، مجلة الباحث في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة.

، المكتبة الوطنیة، دار الحوراء، طرائق التدریس العامة" (المألوف والمستحدث) ).2010التمیمي، عواد جاسم محمد ( -

 بغداد.

درجة تقدیر وجود مالمح التطویر في كتب التربیة المھنیة ). 2009جوارنة، طارق یوسف والبركات، علي أحمد ( -

، مجلة جامعة دمشق للعلوم علمینالمقررة للصفوف األساسیة الثالثة األولى في المدارس األردنیة من وجھة نظر الم

 ، دمشق، الجمھوریة العربیة السوریة.334-299، 2-1، ع. 25التربویة. مج. 

ة ( - ي في المدارس ). 2004دغلس، عائش اس فوف العلیا في التعلیم األس واقع تنفیذ منھاج التربیة المھنیة للص

  ، األردن.أطروحة دكتوراه (غیر منشورة)، الجامعة األردنیة، عمان األردنیة.
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  .55-54)، عمان: دار الشروق للنشر والتوزیع، 1). أساسیات في التربیة المھنیة، (ط2005الطویسي، أحمد ( -

ادات، ھیثم، ( - ة نظر المعلمین ). 2003عی ة من وجھ ة المھنی ة لمعلمي التربی اری ة المھ دریبی ات الت اج االحتی

  جامعة عمان العربیة، عمان: األردن.. رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، والمشرفین في محافظة إربد

تقویم أداء خریجي التعلیم والتدریب المھني في وزارة التربیة ). 2002المركز الوطني لتنمیة الموارد البشریة، ( -

 المركز الوطني لتنمیة الموارد البشریة، عمان: األردن. ومؤسسة التدریب المھني،

ي (ال). 2018وزارة التربیة والتعلیم األردنیة، ( - ائي للعام الدراس إدارة مركز الملكة  ).2017/2018تقریر اإلحص

 رانیا العبد هللا لتكنولوجیا التعلیم والمعلومات، عمان، األردن.

. مكتب الیونسكو اإلقلیمي للتربیة الدلیل اإلرشادي إلدخال وتطویر التربیة المھنیة في التعلیم العام). 2002الیونسكو، ( -

 وت، لبنان.في الدول العربیة، بیر
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  دراسة تحلیلیة لمعدالت امتحانات البكالوریا في شعبتي اآلداب والعلوم الفیزیائیة

  نموذج خمس أكادیمیات جھویة للتربیة والتكوین

  

  

hasna.hdi@gmail.com: Email  

  

  ملخص:
سعت الدراسة إلى اإلجابة على السؤال التالي: إلى أي حد ھناك انسجام بین المعدالت المحصل علیھا في االختبارات 

البكالوریا؟ وذلك من خالل دراسة االنسجام بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي  المتعلقة بامتحانات

ومعدالت االمتحان الوطني في شعبتي اآلداب والعلوم الفیزیائیة على مستوى خمس أكادیمیات جھویة للتربیة والتكوین لسنة 

بیان نقط،  91أجل تفریغ وتحلیل بیانات العینة التي تكونت من  . وللتحقق من ذلك تم االعتماد على شبكة التحلیل من2017

لتحلیل النتائج. وقد توصلنا بعد التحلیالت المتضمنة للنتائج  إلى  SPSSوعلى مستوى التحلیل اإلحصائي تم االعتماد على 

تحان الجھوي إذ أن معدالت أنھ لیس ھناك انسجام بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الوطني ومعدالت االم

المراقبة المستمرة تعرف ارتفاعا كبیرا مقارنة مع معدالت االمتحان الوطني ومعدالت االمتحان الجھوي في شعبتي اآلداب 

  والعلوم الفیزیائیة وفي جمیع األكادیمیات التي شملتھا الدراسة.

  

 المستمرة، االمتحان الوطني، االمتحان الجھوي.االنسجام، امتحانات البكالوریا، المراقبة  الكلمات المفتاحیة:

  

  

 

Abstract:  

The objective of this study is to answer to the following research question: is there a consistency 

between marks on baccalaureate exams? Through the study of the differences between 

 حسناء اھديعداد:  إ 

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه السنة 
جامعة    - الرابعة-  كلیة علوم التربیة

   المغرب– محمد الخامس الرباط 

  

 األستاذ سعید الراشدي تحت إشراف:  

أستاذ التعلیم العالي بجامعة محمد 
 –الخامس الرباط - كلیة علوم التربیة 

 المغرب 
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continuous assessment marks and the marks of the regional and national exam and the total 

mark in two streams; modern literature and physical sciences at the level of five regional 

education and training academies. For this reason, we used an analysis grid to analyze data from 

our sample which consists of 91 transcripts. So we used the SPSS to analyze results.    After 

analyzing the results, we found that there is no consistency between the marks of continuous 

assessment, national exam, and the regional’s. This is due to the high grades of the continuous 

assessment compared to the marks of the regional and national exam and the total mark, for the 

two streams and at the level of the five academies examined in this study. 

Keywords: consistency, baccalaureate exams, continuous assessment, regional exam, 

national exam 

  

  

  مقدمة:  -1

انتقادات منھجیة على مختلف المستویات، األمر الذي دفع العالم السیكولوجي  1930عرفت االمتحانات منذ سنة 

الضوابط الموجھة لالمتحانات دراسة أو علم االمتحان من أجل   Docimologie"ھینري بیرون" إلى تأسیس الدوسیمولوجیا

 :Giraudeau, Chasseigne. 1970)بشكل منھجي وشامل، وتحلیل طرق التنقیط والتصحیح واالختالفات بین المصححین

التلمیذ وباختالف فالنقطة التي یعطیھا األستاذ للتلمیذ في امتحان معین تختلف باختالف نوعیة االمتحان الذي امتحن فیھ  (27

األستاذ المصحح وباختالف سلوك التالمیذ، وھذا ما أشارت إلیھ مجموعة من الدراسات التي قام بھا ھذا الباحث مع مجموعة 

وآخرون، حول االمتحانات الكتابیة والشفھیة،   Henri Laugier، وھنري لوجیي Weinbergمن الباحثین أمثال وینبرج

 ومین أي المدرسین المصححین والمقومین أي التالمیذ وكل ما یخص عملیات التصحیحواتجاھات وسلوك كل من المق

(Pieron, 1969).  .  

، ودراسة التباعد في (la multi-correction)وقد أبانت ھذه الدراسات التي خصت أیضا التعدد في التصحیح 

(اللغة الالتینیة واللغة الفرنسیة واللغة االنجلیزیة النقط بین المصححین، من خالل تحلیل نقط البكالوریا في ست مواد مختلفة 

والریاضیات والفلسفة والفیزیاء) تم تصحیحھا من طرف ست مصححین بشكل مستقل، على وجود اختالف بین المصححین 

 ,Giraudeau)نقط. 10باإلضافة إلى وجود تباعد كبیر في النقط التي أعطیت لنفس ورقة االمتحان، والذي وصل إلى 

Chasseigne. 1970: 27)   

ھذه الدراسات بینت بوضوح أن النقطة التي یحصل علیھا التلمیذ في امتحان معین تتدخل فیھا مجموعة من العوامل 

 Effetوأثر التباین والترتیب Effet de Stéréotype الصورة النمطیة وأثر Effet de Haloأو المؤثرات "مثل أثر ھالو 

de contraste et d’ordreغیرھا والتي تجعل المدرس یرتكب بعض األخطاء التي تؤثر على النتیجة النھائیة للتلمیذ "، و

  رغم محاولتھ بأن یكون موضوعیا في التصحیح.
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  إشكالیة الدراسة:

لعل ما یمیز التقویم في النظام التربوي المغربي ھو اعتماده على االمتحانات المدرسیة كوسیلة لتقویم مدى قدرة 

منذ االستقالل إلى اآلن  المغربيعلیھا النظام التربوي وسیلة ارتكز األھداف التعلیمیة. فاالمتحانات ھي  بلوغالتالمیذ على 

  في المؤسسات التعلیمیة بجمیع مستویاتھا وتخصصاتھا والتي تھدف إلى اختبار حصیلة التعلم لدى التلمیذ.

وإعطاء قیمة ألداء التلمیذ من خالل النقطة التي تعكس وإذا كان الھدف من التقویم ھو قیاس المعارف والمكتسبات، 

أداءه خالل مسار تعلیمي معین، فإن ھذا التقویم یطرح عدة تساؤالت بخصوص النقط المحصل علیھا في مختلف امتحانات 

الوطني  البكالوریا، خاصة وأن نقط المراقبة المستمرة تعرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنقط االمتحان الجھوي واالمتحان

  الموحد في مختلف الشعب األدبیة والعلمیة.

في مجال تقویم المكتسبات، تدخل المراقبة المستمرة ضمن التقویم الداخلي الذي یعتمده المدرس بشكل مستقل، من 

)، وذالك حسب De Landsheer, 1979: 116أجل تقویم المادة التي قام بتدریسھا لتالمیذه خالل فترة تعلیمیة محددة (

ألھداف العامة والتوجیھات التربویة الخاصة بالمادة الدراسیة. بینما یدخل كل من االمتحان الجھوي واالمتحان الوطني ضمن ا

 De التقویم الخارجي، ھذا األخیر "یجریھ أشخاص خارجین عن الفریق التعلیمي المسؤول عن تنفیذ البرنامج الدراسي"

Landsheer, 1979: 113) ( .التقویم الخارجي یجیب على متطلبات وشروط التقویم األكادیمي، ذلك أن  وبشكل عام فإن

االختبارات الخارجیة تسعى إلى تقویم التالمیذ بإنصاف وبشكل موضوعي، عكس االختبارات الداخلیة المنجزة من طرف 

 ,Gillieron Giroud) دیةالمدرسین. وبالتالي فإن التقویم الخارجي ھو المحدد األساسي إلجراءات إصدار النتائج اإلشھا

Ntamakiliro, 2010: 183)  .  

إذا ما انطلقنا من المیثاق الوطني والسیما من الدعامة الخامسة الخاصة بالتقویم واالمتحانات، ومن المبادئ واألھداف 

رة في السلك الثانوي والمتعلقة بالمراقبة المستم 2006مارس  22الصادرة بتاریخ  43العامة الواردة في المذكرة الوزاریة رقم 

التأھیلي، سنجد أن من بین أھداف ھذه األخیرة ھو"تتبع أعمال التالمیذ واستثمار النتائج التي حصلوھا قصد اتخاذ اإلجراءات 

التصحیحیة الضروریة لتطویر أدائھم"،  وھذا یعني أن المراقبة المستمرة باعتبارھا إجراءا تقویمیا، تلعب دورا مھما في 

میذ معرفیا في جمیع المواد خاصة المواد المقررة في السنة الختامیة من سلك البكالوریا. وبالتالي نستنتج أنھا تحتل تكوین التال

  موقعا مركزیا في امتحانات البكالوریا.   

غیر أن التباین الحاصل بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الوطني ومعدالت االمتحان الجھوي في 

  ف الشعب األدبیة والعلمیة،مختل

یشیر إلى أن الغایة من المراقبة المستمرة لم تعد ھي تكوین التالمیذ وتأھیلھم الجتیاز االمتحان الوطني الموحد، بل  

 في المئة من النتائج النھائیة المتحانات البكالوریا  25أصبحت مؤشرا أساسیا للرفع من معدالتھم خاصة وأنھا تشكل 

  سبق فإن إشكالیة الدراسة تتمحور حول السؤال اإلشكالي التالي: بناءا على ما 

أو بعبارة أخرى إلى أي حد  مختلف امتحانات البكالوریا؟ إلى أي حد ھناك انسجام بین النقط المحصل علیھا في

ن الجھوي في شعبتي ھناك تقارب بین النقط التي حصل علیھا التلمیذ في المراقبة المستمرة وفي االمتحان الوطني وفي االمتحا
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جھویة للتربیة والتكوین التي شملتھا الدراسة؟ ویمكن تجزيء السؤال على مستوى األكادیمیات الاآلداب والعلوم الفیزیائیة 

  اإلشكالي على الشكل التالي:

  أسئلة الدراسة: -1-1

ھل ھناك انسجام أو تقارب بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت االمتحان الوطني  . 1

 في شعبتي اآلداب والعلوم الفیزیائیة ؟ 

ھل ھناك تباین بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت االمتحان الوطني على مستوى  . 2

 والعلوم الفیزیائیة؟ ویة للتربیة والتكوین في شعبتي اآلداباألكادیمیات الجھ

 ھل ھناك عالقة ارتباطیة بین معدالت المراقبة المستمرة والمعدل العام في شعبتي اآلداب والعلوم الفیزیائیة؟  . 3

عدل ھل ھناك اختالف بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت االمتحان الوطني والم . 4

 العام على مستوى شعبة اآلداب وعلى مستوى شعبة العلوم الفیزیائیة؟ 

 فرضیات الدراسة: -2-1

 :الفرضیة العامة  

بیان نقط لشھادة البكالوریا المغربیة (یتضمن معدالت فروض المراقبة المستمرة  91انطالقا من عینة تتكون من 

العام)، نجد أنھ ال یوجد ھناك انسجام أو تقارب بین النقط  ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت االمتحان الوطني والمعدل

المحصل علیھا من طرف التلمیذ في المراقبة المستمرة وفي االمتحان الوطني وفي االمتحان الجھوي في شعبتي اآلداب 

عن ھذه الفرضیة العامة جھویة للتربیة والتكوین التي شملتھا الدراسة. وتتفرع على مستوى األكادیمیات الوالعلوم الفیزیائیة 

  الفرضیات التالیة:

ال یوجد انسجام بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت االمتحان الوطني في شعبتي  -1

 اآلداب والعلوم الفیزیائیة.

على مستوى ھناك تباین بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت االمتحان الوطني  -2

 األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین في شعبتي اآلداب والعلوم الفیزیائیة.

 ھناك عالقة ارتباطیة بین معدالت المراقبة المستمرة والمعدل العام في شعبتي اآلداب والعلوم الفیزیائیة.  -3

ھناك اختالف بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت االمتحان الوطني والمعدل العام  -4

 على مستوى شعبة اآلداب وشعبة العلوم الفیزیائیة 

  

  

  

 متغیرات الدراسة: -3-1

 

  تتكون الدراسة من المتغیرات التالیة: 

  والتكویناألكادیمیات الجھویة للتربیة -  المتغیرات المستقلة
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  الشعب: شعبة اآلداب العصریة، شعبة العلوم الفیزیائیة. -

  معدالت امتحانات البكالوریا: المراقبة المستمرة، االمتحان الجھوي، االمتحان الوطني، المعدل العام  المتغیر التابع:  

 

 مصطلحات الدراسة: -4-1
دورتین، دورة عادیة ودورة استدراكیة. ویتكون من  ھو امتحان یجرى خالل سنتي سلك البكالوریا فيامتحان البكالوریا: 

%، والمراقبة المستمرة، 50واالمتحان الوطني الموحد، ویحتسب بنسبة  %،25االمتحان الجھوي الموحد ویحتسب بنسبة 

  %.25بنسبة  وتحتسب

المواد الدراسیة للشعبة وھي اختبارات فصلیة تجرى على امتداد السنة الدراسیة وتشمل فروض جمیع المراقبة المستمرة:  

من المعدل العام لنیل شھادة البكالوریا (دلیل  %25المقررة في السنة الختامیة من سلك البكالوریا، وتحتسب معدالتھا بنسبة 

  ). 8: 2017امتحانات نیل شھادة البكالوریا، 

عید الجھوي، وتشمل اختباراتھ ثالث امتحان ینظم في نھایة السنة األولى من سلك البكالوریا على الصاالمتحان الجھوي: 

(دلیل امتحانات نیل شھادة البكالوریا،  %25مواد غیر تلك التي یشملھا االمتحان الوطني الموحد، وتحتسب نتائجھ بنسبة 

2017 :6(.  

 شعبة ممیزة لكلال المواد اختباراتھ وتشمل البكالوریا، سلك من النھائیة السنة امتحان ینظم في متم االمتحان الوطني الموحد:

 البكالوریا شھادة لنیل المعدل العام من  50% بنسبة االمتحان ھذا معدل ویحتسب الثانیة. األجنبیة اللغة إلى باإلضافة دراسیة

: 2017سواء (دلیل امتحانات نیل شھادة البكالوریا،  حد على األحرار والمترشحون الرسمیون المترشحون اختباراتھ ویجتاز

7(.  

  

  الدراسة:أھمیة  -5-1
بما أن جھود المختصین في التعلیم ال تتوقف بخصوص تحسین الممارسة التقویمیة في مختلف المستویات التعلیمیة، 

فإن ھذه الممارسة تعرف نوعا من االختالالت على مستوى امتحانات البكالوریا والتي تتجلى في االختالف بین نقط المراقبة 

  ط االمتحان الوطني. المستمرة ونقط االمتحان الجھوي ونق

من ھذا المنطلق فإن الغایة من ھذه الدراسة ھو إبراز ھذه االختالالت التي تحیل على غیاب مبدأ دقة التقویم، والذي 

  یرجع في الغالب إلى الطریقة المتبعة في تقویم أعمال التالمیذ.

  :أھداف الدراسة -6-1

  الوطني واالمتحان الجھوي ودراسة درجة االختالف بینھا.تحلیل ومقارنة معدالت المراقبة المستمرة واالمتحان 

  التعرف على مكامن الخلل في تقویم أعمال التالمیذ من خالل دراسة درجة االنسجام بین نقط المراقبة المستمرة

 ونقط االمتحان الوطني واالمتحان الجھوي.

 إبراز مساھمة المراقبة المستمرة في الحصول على البكالوریا 

  راسة حدود الد -7-1
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نسعى من خالل ھذه الدراسة إلى الوقوف على االختالف بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي 

  ومعدالت االمتحان الوطني المتعلقة بشھادة البكالوریا على مستوى:

 القنیطرة وأكادیمیة جھة -شعبة العلوم الفیزیائیة في خمس أكادیمیات جھویة للتربیة والتكوین: أكادیمیة جھة الرباط

 -سطات وأكادیمیة جھة مكناس–تافیاللت وأكادیمیة جھة الدار البیضاء  -خنیفرة وأكادیمیة جھة درعة-بني مالل 

  فاس، 

 خنیفرة وأكادیمیة جھة درعة–والتكوین: أكادیمیة جھة بني مالل  شعبة اآلداب في خمس أكادیمیات جھویة للتربیة- 

 ماسة،-فاس وأكادیمیة سوس -القنیطرة وأكادیمیة جھة مكناس-تافیاللت وأكادیمیة جھة الرباط

وبالتالي فإن نتائج ھذه الدراسة تقدم تفسیرات عن التباعد بین النقط بالنسبة لھاتین الشعبتین وفي األكادیمیات  الجھویة  

  للتربیة والتكوین التي شملتھا الدراسة فقط. 

  منھجیة الدراسة:  -2
 والتحقق أسئلتھ بة عناإلجا أجل من بحثھ لطبیعة وفقا الباحث یتبعھ علمي منھج علمیة دراسة لكل أن الواضح من

الذي ارتكزنا فیھ أساسا على  الوصفي-إطار المنھج التحلیل في یندرج دراستنا موضوع فإن الصدد، ھذا وفي فرضیاتھ. من

، أي دراسة وتحلیل ھذه النقط 2017تحلیل مضمون بیانات نقط امتحان البكالوریا لشعبتي اآلداب والعلوم الفیزیائیة لسنة 

  ومقارنتھا حسب األكادیمیات التي شملتھا الدراسة على الشكل التالي: 

  معدالت االمتحان الجھوي ومعدالت االمتحان الوطني مقارنة النتائج العامة، أي معدالت المراقبة المستمرة و

 بالنسبة لشعبة اآلداب وشعبة العلوم الفیزیائیة.

  دراسة االختالف بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت االمتحان الوطني على مستوى

 األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین.

 ة بین معدالت المراقبة المستمرة والمعدل العام في شعبتي اآلداب والعلوم الفیزیائیة من خالل دراسة العالقة االرتباطی

 . Pearson اختبار

  مقارنة بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت االمتحان الوطني في شعبتي اآلداب

 والعلوم الفیزیائیة.

  المجتمع األصلي للدراسة: -1-2
  .*2017جتمع األصلي للدراسة من مجموع بیانات نقط البكالوریا للشعب األدبیة والعلمیة لسنةیتكون م

  عینة الدراسة: -2-2

بیان نقط البكالوریا خاصة بالتالمیذ المحصلین على شھادة البكالوریا، شعبتي اآلداب  91تتكون عینة الدراسة من 

  .2017للتربیة والتكوین لسنة والعلوم الفیزیائیة موزعة على خمس أكادیمیات جھویة 

  ویمكن تمثیلھا على الشكل التالي: 

  2017: عینة الدراسة حسب الشعب واألكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین لسنة 1جدول

  عدد بیانات النقط  األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین
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  شعبة اآلداب  شعب العلوم الفیزیائیة

  النسبة المؤویة  التكرار   النسبة المؤویة  التكرار

  % 20  7  %36  20  القنیطرة  -أكادیمیة جھة الرباط

  % 29  10  %29  16  خنیفرة-أكادیمیة جھة بني مالل

  % 20  7  %11  6  تافیاللت-أكادیمیة جھة درعة

  % 17  6  %11  6  فاس-أكادیمیة جھة مكناس

  % 0  0  %13  7  سطات-أكادیمیة جھة الدار البیضاء

  % 14  5  %0  0  ماسة-سوسأكادیمیة جھة 

  % 100  35 %100  56  المجموع

 

  أداة الدراسة: -3-2

إن طبیعة الدراسة التحلیلیة استدعت استخدام شبكة تحلیل المضمون من أجل تفریغ بیانات نقط البكالوریا لشعبتي 

اآلداب والعلوم الفیزیائیة؛ أي نقط المراقبة المستمرة واالمتحان الجھوي واالمتحان الوطني حسب األكادیمیات باعتبارھا 

ببناء ھذه الشبكة انطالقا من التقدیرات التي تصاحب النقط الممنوحة من طرف  األداة المناسبة لتفریغ البیانات. وقد قمنا

األساتذة والتي استقیناھا من التقدیرات المعتمدة في التعلیم المغربي والفرنسي. وقمنا بترقیم بیانات النقط الخاصة بكل شعبة 

من أجل التحلیل اإلحصائي لعینة الدراسة ودراسة العالقات  SPSSلتسھیل تفریغھا وقراءتھا وتحلیلھا.  كما اعتمدنا على 

  الترابطیة بین متغیراتھا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: شبكة تحلیل مضمون عینة الدراسة حسب االمتحانات والشعب واألكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین 2جدول

  2017لسنة 
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األكادیمیات الجھویة   الشعب

  للتربیة والتكوین

االمتحان

  ات

  قدیرات الت

  ضعیف  

 ]6-8]  

  ناقص

]8-10]  

  مقبول

]10-12]  

  مستحسن

]12-14]  

  حسن

]14-16]  

  حسن جدا

]16-18]  

  ممتاز

]18-

20[  

ئیة
زیا

لفی
م ا

لو
الع

  

-أكادیمیة جھة الرباط

  القنیطرة 

-أكادیمیة جھة بني مالل

  خنیفرة

-أكادیمیة جھة درعة

  تافیاللت

-أكادیمیة جھة مكناس

  فاس

أكادیمیة جھة الدار 

  سطات-البیضاء

   أكادیمیة سوس ماسة

المراقبة 

  المستمرة

              

االمتحان 

  الجھوي

              

اب
آلد

ا
  

االمتحان 

  الوطني

              

المعدل 

  العام

              

 

 عرض نتائج الدراسة: -3

بعد تفریغ محتوى بیانات نقط البكالوریا وترتیبھا حسب التخصصات وحسب المواد وحسب األكادیمیات الجھویة 

للتربیة والتكوین باالعتماد على شبكة تحلیل المضمون، سنعرض النتائج التي حصلنا علیھا من خالل التحلیل اإلحصائي 

  للبیانات على الشكل التالي:

 عرض النتائج العامة لشعبتي اآلداب والعلوم الفیزیائیة من خالل: 

  العام ومقارنتھا في كل شعبة باالعتماد على اختبار دراسة العالقات االرتباطیة بین معدالت مراقبة المستمرة والمعدل -

Pearson   

مقارنة بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت االمتحان الوطني في شعبتي اآلداب والعلوم   -

  الفیزیائیة 

  

  

 

 وعرض النتائج حسب متغیر األكادیمیات من خالل:
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مرة ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت االمتحان الوطني والمعدل العام في شعبتي مقارنة معدالت المراقبة المست -

 العلوم الفیزیائیة واآلداب حسب األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین.

 

 عرض النتائج العامة  .1.3

  شعبة العلوم الفیزیائیة: . 1.1.3

ومعدالت االمتحان الجھوي والمعدل العام لشعبة یبین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الوطني  -3جدول 

  العلوم الفیزیائیة:

االمتحانات/التقدیرا

  %ت 

  ناقص

]8-10]  

رار
لتك

ا
  

  مقبول

]10-12]  

رار
لتك

ا
  

  مستحسن

]12-14]  

رار
لتك

ا
  

  حسن

]14-

16]  

رار
لتك

ا
  

  حسن جدا

]16-18]  

رار
لتك

ا
  

  ممتاز

]18-20[  

رار
لتك

ا
  

19.6  2  %3.6  0  %0  0  %0  المراقبة المستمرة

%  

1

1  

42.9%  24  33.9%  19  

53.6  3  %5.6  0  %0  0  %0  االمتحان الجھوي

%  

3

0  

41. %  23  0%  0  

12.5  االمتحان الوطني

%  

7  12.5%  7  37.5%  2

1  

23.2

%  

1

3  

12.5%  7  1.8%  1  

2  %37.5  0  %0  0  %0  المعدل العام 

1  

44.6

%  

2

5  

16.1%  9  1.8%  1  

  

معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت من خالل الجدول نالحظ أن ھناك تباین كبیر بین 

-10[ و [10-8االمتحان الوطني والمعدل العام، حیث نجد أن عدد التالمیذ الذین حصلوا على معدالت ضعیفة بین الفئتین [

نما لم یحصل أي في كل فئة، بی 56تالمیذ من أصل  7في الفئتین، أي  %12.5[  في االمتحان الوطني وصل إلى نسبة 12

تلمیذ على نقطة في ھاتین الفئتین سواء في المراقبة المستمرة أو االمتحان الجھوي أو المعدل العام. كما نالحظ أیضا أن عدد 

أي  % 33.9[ في المراقبة المستمرة مرتفع بشكل كبیر ووصل إلى 20-18التالمیذ الذین حصلوا على معدل بمیزة ممتاز [

حصل على نفس المیزة بالنسبة لالمتحان الوطني والمعدل  56تلمیذ، بینما تلمیذ واحد من أصل  56أصل  تلمیذ من 19ما یمثل 

  لكل منھما، في حین لم یحصل أي تلمیذ على نفس المیزة بالنسبة لالمتحان الجھوي. %1.8العام وبنسبة 

تلمیذا  24المراقبة المستمرة أي ما یمثل [  في 18-16كما نجد أیضا أن أغلب التالمیذ حصلوا على میزة حسن جدا [

 25، و%53.6[ في االمتحان الجھوي بنسبة 16-14على میزة حسن [ 56تلمیذا من أصل  30، بینما حصل56من أصل 

، أما بالنسبة لالمتحان الوطني فأغلب %44.6تلمیذ حصلوا على نفس المیزة في المعدل العام بنسبة  56تلمیذا من أصل 

  .%37.5تلمیذا بنسبة  56تلمیذا من أصل  21[ أي ما یمثل 14-12ا على میزة مستحسن [التالمیذ حصلو
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  : یوضح العالقة الترابطیة بین معدالت المراقبة المستمرة والمعدل العام 4جدول 

  المعدل العام  المراقبة المستمرة  

  عالقة االرتباط  المراقبة المستمرة 
Corrélation de Pearson  

1  ,752**  

 الداللة
Sig. (bilatérale)  

.  ,000  

  عالقة االرتباط  المعدل العام
Corrélation de Pearson  

,752**  1  

 الداللة
Sig. (bilatérale)  

,000  .  

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).  

الذي یبین درجة الداللة بین متغیرین كمیین (معدالت المراقبة المستمرة  Pearson*یقدم الجدول نتائج اختبار 

والمعدل العام) كما یبین قوة العالقة التي تربط بین المتغیرین. بالنسبة لمستوى الداللة بین بمعدالت المراقبة المستمرة  والمعدل 

، =0.752rنھما، كما أن ھذه العالقة قویة إیجابیا مما یشیر إلى أن ھناك عالقة دالة جدا بی =sig 0.000العام فھو یساوي 

  وھذا یعني أن معدل المراقبة المستمرة تأثر بشكل كبیر على المعدل العام.

  یمثل نقط المراقبة المستمرة والمعدل العام حسب معامل  -1مبیان 
*Nuage de points 

  
 0.565المراقبة المستمرة والمعدل العام یساوي نالحظ من خالل التمثیل المبیاني أن معامل االرتباط بین معدالت 

r=  وھو یدل على وجود عالقة ارتباطیة قویة وإیجابیة بین المتغیرین، أي أنھ كلما ارتفعت معدالت المراقبة المستمرة ارتفع

  معھا المعدل العام وبالتالي فإن معدالت المراقبة المستمرة تأثر بشكل قوي على المعدل العام لدى تالمیذ شعبة العلوم الفیزیائیة.

  

  

  

  شعبة اآلداب: . 2.1.3
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  یبین معدالت المراقبة المستمرة واالمتحان الوطني واالمتحان الجھوي والمعدل العام لشعبة اآلداب -5جدول 

االمتحانات/ المیزة 
%  

  مقبول
]10-12]  

رار
لتك

ا
  

  مستحسن
]12-14]  

رار
لتك

ا
  

  حسن
]14-16]  

رار
لتك

ا
  

حسن 
  جدا

]16-
18]  

رار
لتك

ا
  

  ممتاز
]18-

رار  ]20
لتك

ا
  

57.1  10  %28.6  0  %0  0  %0  المراقبة المستمرة
%  

20  14.3
%  

5  

14.3  21  %60  7  %20  2  %5.7  االمتحان الجھوي
%  

5  0%  0  

22.9  18  %51.4  9  %25.7  0  %0  االمتحان الوطني
%  

8  0%  0  

11.4  28  %80  3  %8.6  0  %0  المعدل العام 
%  

4  0%  0  

اآلداب مرتفع بشكل [ في شعبة 20-18من خالل الجدول نالحظ أن عدد التالمیذ الذین حصلوا على میزة ممتاز [

مقارنة باالمتحان الجھوي واالمتحان الوطني والمعدل العام، لم یحصل %14.3واضح على مستوى المراقبة المستمرة بنسبة 

أي تلمیذ على نفس المیزة من جھة، من جھة أخرى لم یحصل أي تلمیذ على میزة مقبول في المراقبة المستمرة وفي االمتحان 

[.كما نالحظ 12-10من التالمیذ حصلوا على میزة مقبول [ %5.7عام، بینما في االمتحان الجھوي الوطني وفي المعدل ال

في المعدل العام وقد سجلت كأعلى نسبة، وفي االمتحان الجھوي بنسبة   %80[ مرتفعة بنسبة 16-14أیضا أن میزة حسن [

   .%51.4، وفي االمتحان الوطني بنسبة 60%

 ابطیة بین معدالت المراقبة المستمرة والمعدل العام لشعبة اآلداب ببین العالقة التر -6جدول 

  المعدل العام  المراقبة المستمرة  
  عالقة االرتباط  المراقبة المستمرة 

Corrélation de Pearson  
1  ,067  

 الداللة
Sig. (bilatérale)  

.  ,702  

  عالقة االرتباط  المعدل العام
Corrélation de Pearson  

,067  1  

 الداللة
Sig. (bilatérale)  

,702  .  

  

وھو یفوق مستوى الداللة  0.702یبین الجدول أن مستوى الداللة بین نقط المراقبة المستمرة والمعدل العام یساوي 

وھذا یعني أنھ  توجد عالقة ارتباطیة   =0.067rأي أن العالقة بین المتغیرین غیر دالة، كما أن معامل االرتباط یساوي  0.05

  بین نقط المراقبة المستمرة والمعدل لكن ھذه العالقة ضعیفة وغیر دالة.
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  االرتباط  یمثل معدالت المراقبة المستمرة والمعدل العام حسب معامل -2مبیان 

Nuage de points 

  
وھذا یشیر إلى أنھ توجد عالقة ارتباطیة بین نقط  =r 0.004یبین المبیان معامل االرتباط بین المتغیرین یساوي 

المراقبة المستمرة ونقط المعدل العام لكن ھذه العالقة ضعیفة إیجابیا. وھذا یعني أن نقطة المراقبة المستمرة تأثر على نقطة 

  المعدل العام بالنسبة لتالمیذ شعبة اآلداب لكن بشكل ضعیف.

واالمتحان الجھوي واالمتحان الوطني والمعدل العام لشعبتي معدالت المراقبة المستمرة مقارنة بین  . 1.3.3

 اآلداب والعلوم الفیزیائیة 

  یبین مقارنة بین معدالت المراقبة المستمرة في شعبتي اآلداب والعلوم الفیزیائیة   -7جدول 

  مستحسن  %الشعب/المیزة

]12-14]  

  حسن

]14-16]  

  حسن جدا

]16-18]  

  ممتاز

]18-20[  

  %14.3  %57.1  %28.6  0%  اآلداب

  %33.9  %42.9  %19.6  %3.6  العلوم الفیزیائیة

من خالل الجدول، نالحظ أن عدد التالمیذ الذین حصلوا على المیزتین حسن وحسن جدا في المراقبة المستمرة 

مرتفع في شعبة اآلداب مقارنة بعدد التالمیذ الذین حصلوا على نفس المیزة في شعبة الفیزیاء، وأنھ لم یحصل أي تلمیذ من 

في شعبة العلوم  % 3.6تلمیذ حصال على نفس المیزة بنسبة  56ل شعبة األدب على میزة مستحسن في حین تلمیذین من أص

مقارنة بتالمیذ شعبة  %33.9كما نالحظ أن التالمیذ الذین حصلوا على میزة ممتاز في شعبة العلوم الفیزیائیة مرتفع الفیزیائیة 

  .%14.3اآلداب 
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  العلوم الفیزیائیة  یبین مقارنة بین معدالت االمتحان الجھوي في شعبتي اآلداب و -8جدول 

  مقبول  %الشعب/المیزة

]10-12]  

  مستحسن

]12-14]  

  حسن

]14-16]  

  حسن جدا

]16-18]  

  %14.3  %60  %20 %5.7  اآلداب

  %41.1  %53.6  %%5.4  %0  العلوم الفیزیائیة

الفیزیائیة بالنسبة لمعدالت االمتحان الجھوي نالحظ أنھا مرتفعة بشكل ملحوظ في شعبة اآلداب مقارنة بشعبة العلوم 

على التوالي، بینما نقط شعبة العلوم الفیزیائیة  %60و %20[وبنسبة 16-14[ وحسن[12-10خاصة في المیزتین مستحسن [

  .%41.1[ وبنسبة 18-16مرتفعة في المیزة حسن جدا[

  یبین مقارنة بین معدالت االمتحان الوطني في شعبتي اآلداب والعلوم الفیزیائیة  -9جدول 

  ناقص   %الشعب/المیزة

]8-10]  

  مقبول

]10-12 ]  

  مستحسن

]12-14]  

  حسن

]14-16]  

  حسن جدا

]16-18]  

  ممتاز

]18-20[  

  %0  %22.9  %51  %26 %0 %0  اآلداب

  %1.8  %12.5  %23.2  %37.5  %12.5  %12.5  العلوم الفیزیائیة

  

[ مرتفعة في شعبة 18-16وحسن جدا[[ 16-14أما بالنسبة لنقط االمتحان الوطني، فنالحظ أن النقط الجیدة؛ حسن [

[ 14-12على التوالي، وأن تالمیذ شعبة اآلداب لم یحصلوا علة نقط ضعیفة؛ ناقص[ %22.9و %51اآلداب وبنسبة 

في المیزتین. كما نالحظ أیضا أن تلمیذ  %12.5[ مقارنة بتالمیذ شعبة العلوم الفیزیائیة الذین سجلوا نسبة 12-10ومقبول[

  [.20-18شعبة العلوم الفیزیائیة حصل على میزة ممتاز [واحد ینتمي إلى 

  یبین مقارنة بین معدل العام في شعبتي اآلداب والعلوم الفیزیائیة   -10جدول 

  مستحسن  %الشعب/المیزة

]12-14]  

  حسن

]14-16]  

  حسن جدا

]16-18]  

  ممتاز

]18-20[  

  %0  %11.4  %80  %8.6  اآلداب

  %1.8  %16.1  %44.6  %37.5  العلوم الفیزیائیة

  

فیما یخص نقط المعدل العام، فنالحظ من خالل الجدول أن ھناك تباین بین شعبة العلوم الفیزیائیة وشعبة اآلداب، 

[ بنسبة 18-16وحسن جدا[ %37.5[ بنسبة 14-12فنقط تالمیذ شعبة العلوم الفیزیائیة مرتفعة في المیزتین مستحسن[

كما نالحظ أن تلمیذ واحد فقط ینتمي إلى  %80مرتفعة فقط في المیزة حسن بنسبة ، بینما نقط تالمیذ شعبة اآلداب 16.1%

  شعبة العلوم الفیزیائیة حصل على میزة ممتاز في المعدل العام.

  

 عرض نتائج الدراسة حسب متغیر األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین: . 2.3
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  شعبة العلوم الفیزیائیة  . 1.2.3

المستمرة واالمتحان الجھوي واالمتحان الوطني والمعدل العام لشعبة العلوم توزیع معدالت المراقبة   - 11جدول

  الفیزیائیة حسب األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین

  

األكادیمیات 

الجھویة للتربیة 

  والتكوین

  

  االمتحانات

  التقدیرات

  ناقص

]8-10]  

  مقبول

]10-

12]  

  مستحسن

]12-14]  

  حسن

]14-

16]  

حسن 

  جدا

]16-

18]  

  ممتاز

]18-

20[  

المجمو

  ع

  

–سال -الرباط

  القنیطرة

المراقبة 

  المستمرة

النسبة 

  المئویة

0% 0%  10%  25%  40%  25%  100% 

 20 5 8 5 2 0 0 التكرار

االمتحان 

  الجھوي

النسبة 

  المئویة

0% 0%  5%  60%  35%  0%  100% 

 20 0 7 12 1 0  0 التكرار

االمتحان 

  الوطني

النسبة 

  المئویة

10%  20%  40%  15%  15%  0%  100% 

 20 0 3 3 8 4 2 التكرار

النسبة   المعدل العام

  المئویة

0%  0%  45% 30%  20%  0%  100% 

 20 0 4 7  9 0 0 التكرار

  

  خنیفرة-بني مالل

  

المراقبة 

  المستمرة

النسبة 

  المئویة

0%  0%  0%  12.5

%  

56.2

%  

31.2

%  

100% 

 16 5 9 2 0 0 0 التكرار

االمتحان 

  الجھوي

النسبة 

  المئویة

0%  0%  6.2%  43.8

%  

50%  0%  100% 

 16 0 8 7 1 0 0 التكرار

االمتحان 

  الوطني

النسبة 

  المئویة

6.2%  6.2

%  

43.8%  25%  18.8

%  

0%  100% 

 16 0 3 4 7 1 1 التكرار

النسبة   المعدل العام

  المئویة

0%  0%  25%  50%  25 %  0%  100% 
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 16 0 4 8 4 0 0 التكرار

  

  تافیاللت -درعة

  

المراقبة 

  المستمرة

النسبة 

  المئویة

0%  0%  0%  57.1

%  

14.3

%  

28.6

%  

100% 

 7 2 1 4 0 0 0 التكرار

االمتحان 

  الجھوي

النسبة 

  المئویة

0%  0%  0%  71.4

%  

28.6

%  

0%  100% 

 7 0 2 5 0 0 0 التكرار

االمتحان 

  الوطني

النسبة 

  المئویة

0%  28.6

%  

42.9%  14.3

%  

0%  14.3

%  

100% 

 7 1 0 1 3 2 0 التكرار

النسبة   المعدل العام

  المئویة

0%  0%  %57.1  28.6

%  

0%  %14.

3  

100% 

 7 1 0 2 4 0 0 التكرار

  

 -الدار البیضاء

  سطات

المراقبة 

  المستمرة

النسبة 

  المئویة

0%  0%  0%  0%  28.6

%  

71.4

%  

100% 

 7 5 2 0 0 0 0 التكرار

االمتحان 

  الجھوي

النسبة 

  المئویة

0%  0%  0%  42.9

%  

57.1

%  

0%  100% 

 7 0 4 3 0 0 0 التكرار

االمتحان 

  الوطني

النسبة 

  المئویة

14.3

%  

0%  42.9%  28.6

% 

14.3

%  

0%  100% 

 7 0 1 2 3 0 1 التكرار

النسبة   المعدل العام

  المئویة

0%  0%  14.3%  71.4

% 

14.3

%  

0%  100% 

 7 0  1  5  1 0 0 التكرار

  

  مكناس -فاس

المراقبة 

  المستمرة

النسبة 

  المئویة

0%  0%  0%  0%  66.7

%  

33.3

%  

100% 

 6 2 4 0 0 0 0 التكرار

االمتحان 

  الجھوي

النسبة 

  المئویة

0%  0%  16.7%  50%  33.3

%  

0%  100% 

 6 0 2 3 1 0 0 التكرار
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االمتحان 

  الوطني

النسبة 

  المئویة

50%  0%  0%  50% 0%  0%  100% 

 6 0 0 3 0 0 3 التكرار

النسبة   المعدل العام

  المئویة

0%  0%  50%  50%  0%  0%  100% 

 6 0  0 3  3  0  0 التكرار

  

انطالقا من قراءة الجدول  أعاله الذي یبین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت االمتحان الوطني 

  والمعدل العام نالحظ أن:

القنیطرة: بالنسبة للمراقبة المستمرة نالحظ أنھ لم یحصل أي تلمیذ على معدالت منخفضة في -سال-أكادیمیة الرباط -1

[ بنسبة 18-16تلمیذا حصلوا على میزة حسن جدا[ 20تالمیذ من أصل  8[، في حین 12-10[ و[10-8الفئتین [

لكل  %25] بنسبة 20-18ومیزة ممتاز [ [16-14وھي المیزة التي سجلت أكبر نسبة تلیھا میزة حسن [ % 40

 20تلمیذا من أصل  12بالنسبة لكل فئة. أما بالنسبة لالمتحان الجھوي،  20تالمیذ ما أصل  5منھما أي ما یمثل 

[ بنسبة 18-16وقد سجلت كأكبر نسبة تلیھا میزة حسن جدا [ %60[ بنسبة 16-14حصلوا على  میزة حسن [

[ ھي من 14-12. وبخصوص االمتحان الوطني فإن میزة مستحسن [20صل تالمیذ من أ 7أي ما یمثل  25%

[ بنسبة 18-16[ وحسن جدا [16-14تلیھا میزة حسن [ 20تالمیذ من أصل  8أي ما یمثل  %40سجلت أكبر نسبة 

] 20-18. كما نالحظ أنھ لم یحصل أي تلمیذ على میزة ممتاز[20تالمیذ ما أصل  3لكل منھما أي ما یمثل  15%

 االمتحان الجھوي واالمتحان الوطني والمعدل العام. في 

خنیفرة: نالحظ من خالل الجدول أعاله أنھ بالنسبة للمراقبة المستمرة واالمتحان الجھوي والمعدل -أكادیمیة بني مالل -2

[ 10-8العام، لم یحصل أي تلمیذ من التالمیذ المنتمون لھذه األكادیمیة على معدالت ضعیفة بمیزة ناقص[

-8تلمیذا على نقطة بمیزة ناقص [ 16[، بینما في االمتحان الوطني فقد حصل تلمیذ واحد من أصل 12-10ول[ومقب

لكل منھما. كما نالحظ أیضا أن معدالت المراقبة المستمرة  %6.2[ بنسبة 12-10[ وتلمیذ واحد بمیزة مقبول [10

[ 18-16دل العام خاصة في المیزة حسن جدا [مرتفعة مقارنة بمعدالت االمتحان الجھوي واالمتحان الوطني والمع

 5أي ما یمثل  %31.2] بنسبة 20-18تلمیذا، والمیزة ممتاز [ 16تالمیذ من أصل  9أي ما یمثل  % 56.2بنسبة 

] ال في االمتحان الجھوي وال في 20-18تلمیذا، ولم یحصل أي تلمیذ على میزة ممتاز [ 16تالمیذ من أصل 

 المعدل العام.االمتحان الوطني وال في 

تالمیذ منتمون لھذه األكادیمیة، حصل تلمیذ واحد على میزة ممتاز  7أكادیمیة درعة تافیاللت:  نالحظ أنھ من أصل  -3

لكل منھما، وحصل تلمیذین على نفس المیزة في  %14.3] في االمتحان الوطني وفي المعدل العام وبنسبة 18-20[

 ،%28.6المراقبة المستمرة بنسبة 

صل أي تلمیذ على نفس المیزة في االمتحان الجھوي وفي المعدل العام. كما نالحظ أیضا أنھ بالنسبة لالمتحان ولم یح 

 5أي ما یمثل  %75.1[ بنسبة 16-14الجھوي أغلب التالمیذ المنتمون لھذه األكادیمیة حصلوا على میزة حسن [
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[ بنسبة 14-12میذ حصلوا على میزة مستحسن [تالمیذ، بینما في االمتحان الوطني أغلب التال 7تالمیذ من أصل 

 تالمیذ. 7تالمیذ من أصل  3وھي تمثل  42.9%

تالمیذ حصلوا على میزة ممتاز  7تالمیذ من أصل  5سطات: نالحظ من خالل الجدول أن -أكادیمیة الدار البیضاء -4

ال في االمتحان الجھوي وال ، ولم یحصل أي تلمیذ على نفس المیزة %71.4] في المراقبة المستمرة بنسبة 18-20[

حصلوا  7تالمیذ من أصل  4في االمتحان الوطني وال في المعدل العام. كما نالحظ أنھ بالنسبة لالمتحان الجھوي 

وھي تمثل  %42.9، وبالنسبة لالمتحان الوطني أكبر نسبة كانت ھي %51.4[ بنسبة 18-16على میزة حسن جدا [

تالمیذ حصلوا على میزة  5[، أما بالنسبة للمعدل العام 14-12مستحسن [ حصلوا على میزة 7تالمیذ من أصل  3

 %71.4[ بنسبة 16-14حسن [

-8تالمیذ حصلوا على میزة ناقص [ 6تالمیذ من أصل  3مكناس: بالنسبة لھذه األكادیمیة نالحظ أن -أكادیمیة فاس -5

ة في المراقبة المستمرة وفي االمتحان في االمتحان الوطني، ولم یحصل أي تلمیذ على ھذه المیز %50[ بنسبة 10

] في 20-18تالمیذ حصال على میزة ممتاز [ 6الجھوي وفي المعدل العام. كما نالحظ أیضا أن تلمیذین من أصل 

ولم یحصل أي تلمیذ على نفس المیزة في االمتحان الوطني، واالمتحان الجھوي  %33.3المراقبة المستمرة بنسبة 

 والمعدل العام. 

 

 اآلدابشعبة  . 2.2.3

توزیع معدالت المراقبة المستمرة واالمتحان الجھوي واالمتحان الوطني والمعدل العام لشعبة اآلداب حسب  -12جدول

  األكادیمیات الجھوي للتربیة والتكوین 

  

األكادیمیات 

الجھویة 

للتربیة 

  والتكوین

  

  االمتحانات

  التقدیرات

  مقبول

)10-12)  

  مستحسن

)12-14)  

  حسن

)14-

16)  

  جداحسن 

)16-18)  

  ممتاز

)18-

20)  

  المجموع

  

-درعة

  تافیاللت 

  

المراقبة 

  المستمرة

النسبة 

  المئویة

0%  0%  28.6

%  

28.6%  42.9

%  

100% 

 7 3 2 2 0 0 التكرار

النسبة   االمتحان الجھوي

  المئویة

%14.3  28.6%  42.9

%  

14.3%  0%  100% 

 7 0 1 3 2 1 التكرار

النسبة   االمتحان الوطني

  المئویة

0%  14.3%  71.4

%  

14.3%  0%  100% 

 7 0 1 53 1 0 التكرار
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النسبة   المعدل العام

  المئویة

0%  0% 100

%  

0%  0%  100% 

 7 0 0 7  0 0 التكرار

  

-بني مالل

  خنیفرة

  

المراقبة 

  المستمرة

النسبة 

  المئویة

0%  0%  40%  40%  20%  100% 

 10 2 4 4 0 0 التكرار

النسبة   االمتحان الجھوي

  المئویة

10%  30%  40%  20%  0%  100% 

 10 0 2 4 3 1 التكرار

النسبة   االمتحان الوطني

  المئویة

0%  30%  50%  20%  0%  100% 

 10 0 2 5 3 0 التكرار

النسبة   المعدل العام

  المئویة

0%  20%  70%  10%  0%  100% 

 10 0 1 7 2 0 التكرار

  

سال -الرباط

  القنیطرة

  

المراقبة 

  المستمرة

النسبة 

  المئویة

0%  0%  14.3

%  

85.7%  0%  100% 

 7 0 6 1 0 0 التكرار

النسبة   االمتحان الجھوي

  المئویة

0%  0%  85.7

%  

14.3%  0%  100% 

 7 0 1 6 0 0 التكرار

النسبة   االمتحان الوطني

  المئویة

0%  42.9%  28.6

%  

28.6%  0%  100% 

 7 0 2 2 3 0 التكرار

النسبة   المعدل العام

  المئویة

0%  0%  71.4

%  

28.6%  0%  100% 

 7 0 2 5 0 0 التكرار

  

 -فاس

  مكناس

المراقبة 

  المستمرة

النسبة 

  المئویة

0%  0%  33.3

%  

66.7  0%  100% 

 6 0 4 2 0 0 التكرار
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النسبة   االمتحان الجھوي

  المئویة

0%  0%  83.3

%  

16.7%  0%  100% 

 6 0 1 5 0 0 التكرار

النسبة   الوطنياالمتحان 

  المئویة

0%  16.7%  66.7

% 

16.7%  0%  100% 

 6 0 1 4 1 0 التكرار

النسبة   المعدل العام

  المئویة

0%  0%  100

% 

0%  0%  100% 

 6 0  0  6  0 0 التكرار

  

  ماسة-سوس

المراقبة 

  المستمرة

النسبة 

  المئویة

0%  0%  20%  80%  0%  100% 

 5 0 4 1 0 0 التكرار

النسبة   االمتحان الجھوي

  المئویة

0%  40%  60%  0%  0%  100% 

 5 0 0 3 2 0 التكرارات

النسبة   االمتحان الوطني

  المئویة

0%  20%  40% 40%  0%  100% 

 5 0 2 2 1 0 التكرار

النسبة   المعدل العام

  المئویة

0%  20%  60%  20%  0%  100% 

 5 0  1 3  1  0 التكرار

  من خالل معطیات الجدول نالحظ أن:

 20-18في المیزة ممتاز [ %42.9تافیاللت: بالنسبة للمراقبة المستمرة أعلى نسبة سجلت ھي -أكادیمیة درعة [

تالمیذ منتمون لھذه األكادیمیة، ولم یحصل أي تلمیذ على نفس المیزة في االمتحان  7تالمیذ من أصل 3وھي تمثل 

-10الجھوي واالمتحان الوطني والمعدل العام. وبالنسبة لالمتحان الجھوي، حصل تلمیذ واحد على میزة مقبول[

وتلمیذ واحد على میزة حسن  %28.6[ بنسبة 14-12لى میزة مستحسن [، وحصل تلمیذین ع%14.3[ بنسبة 12

وھي أكبر نسبة سجلت بالنسبة  %42.9[ بنسبة 16-14تالمیذ حصلوا على میزة حسن [ 3و %14.3جدا بنسبة 

لالمتحان الجھوي. أما بالنسبة لالمتحان الوطني فأغلب التالمیذ المنتمون لھذه األكادیمیة حصلوا على میزة حسن 

تالمیذ حصلوا على  7، وبخصوص المعدل العام فجمیع التالمیذ أي 7تالمیذ من أصل  5وھي تمثل  %71.4بنسبة 

 .%100میزة حسن بنسبة 

 في المراقبة المستمرة 20-18تالمیذ على میزة ممتاز [ 10خنیفرة: حصل تلمیذین من أصل -أكادیمیة بني مالل  ]

ه المیزة في االمتحان الجھوي واالمتحان الوطني والمعدل العام. ولم یحصل أي تلمیذ أخر على ھذ %20بنسبة 
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وبالنسبة للمیزة مقبول فقد حصل علیھا تلمیذ واحد في االمتحان الجھوي. والمیزة التي حصلت على أعلى نسبة ھي 

ان بالنسبة لالمتح %50، و10تالمیذ من أصل  4بالنسبة لالمتحان الجھوي وتمثل  %40[ ؛ 16-14المیزة حسن [

 بالنسبة للمعدل العام. 7وتمثل  %70تالمیذ و 5الوطني  وتمثل 

  حصل 7تالمیذ من أصل  6القنیطرة: بالنسبة للتالمیذ المنتمون لھذه األكادیمیة، نالحظ أن معظمھم أي  -سال–الرباط

ان الوطني بینما في االمتحان الجھوي واالمتح %85.7[ في المراقبة المستمرة بنسبة 18-16على میزة حسن جدا[

. ولم 7أي ما یمثل تلمیذین من أصل  %28.6والمعدل العام لم تتجاوز نسبة التالمیذ الذین حصلوا على ھذه المیزة 

 [.20-18یحصل أي تلمیذ على میزة ممتاز [

 مكناس: نالحظ أنھ لن یحصل أي تلمیذ من التالمیذ المنتمون لھذه األكادیمیة على میزة ممتاز ، وأن عدد -فاس

تالمیذ  4أي ما یمثل  %66.7میذ الذین حصلوا على میزة حسن جدا مرتفع في المراقبة المستمرة فقط بنسبة التال

، أما بالنسبة المتحان الجھوي واالمتحان الوطني نالحظ أن معظم التالمیذ حصلوا على میزة حسن 6من أصل 

-14حصل كل التالمیذ على میزة حسن [ لكل منھما على التوالي. وبالنسبة للمعدل العام %66.7و %83.3بنسبة 

 .%100[ بنسبة 16

 ماسة: بالنسبة للمراقبة المستمرة نالحظ أن معظم التالمیذ المنتمون لھذه األكادیمیة حصلوا على میزة حسن -سوس

تالمیذ، ولم یحصل أي تالمیذ على میزتي مقبول وممتاز ال في  5تالمیذ من أصل  4[ أي ما یمثل 18-16جدا [

  بة المستمرة وال في االمتحان الوطني وال في االمتحان الجھوي وال في المعدل العام. المراق

  :تحلیل ومناقشة النتائج -4

 2007الخاصة بتنظیم الدراسة بالتعلیم الثانوي الصادرة بتاریخ نونبر  142إذا انطلقنا من المذكرة الوزاریة  رقم 

بالسلك الثانوي التأھیلي، نجد أنھ من بین المبادئ واألھداف األساسیة للتقویم؛ والمتضمنة للتوجیھات المتعلقة بالتقویم التربوي 

توحید أشكال التقویم ضمانا لتكافؤ الفرص[...]، وتفعیل البعد التكویني للمراقبة المستمرة [...] وتأھیل التالمیذ من خالل 

لت إلھا الدراسة تشیر إلى أن الدور الذي أصبحت تلعبھ المراقبة المستمرة الجتیاز االمتحانات الموحدة. لكن النتائج التي توص

المراقبة المستمرة لم یعد مقترن باألھداف والمبادئ التي جاءت بھا المذكرات الوزاریة حول التقویم، ولم یعد الھدف منھا ھو 

الخاصة بالمراقبة  07ریة رقم تتبع مدى تنمیة الكفایات المستھدفة لدى التالمیذ ورصد تعثراتھم قصد استدراكھا (المذكرة الوزا

المستمرة في التعلیم الثانوي التأھیلي)، وإنما أصبحت مؤشرا رئیسیا في نجاح التالمیذ وحصولھم على شھادة البكالوریا. وما 

ھوي یفسر ذلك ھو التباین الكبیر  الذي بینتھ نتائج الدراسة بین نقط المراقبة المستمرة ونقط االمتحان الوطني واالمتحان الج

التحلیل اإلحصائي لمعطیات الدراسة واستخراج العالقات الترابطیة بین  على مستوى الشعبتین اللتان شملتھما الدراسة، فبعد

 Coefficient deومعامل االرتباط les statistiques descriptives اإلحصائیات الوصفیة  (متغیراتھا باالعتماد على 

corrélation Pearsonة إلى النتائج التالیة: )،توصلت الدراس 

  على مستوى مقارنة النقط حسب األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین في التخصصین شعبة العلوم الفیزیائیة

 ، فقد بینت النتائج أنھ:وشعبة اآلداب

  ا الدراسة لكن بالنسبة لشعبة العلوم الفیزیائیة؛ نقط المراقبة المستمرة مرتفعة جدا في جمیع األكادیمیات التي شملتھ

 [،20-18بنسب متفاوتة ویظھر ذلك من حیث عدد التالمیذ الذین حصلوا على میزة ممتاز [
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مكناس بنسبة -تلتھا أكادیمیة فاس  %71.4سطات ھي من حصلت على أعلى نسبة -وكانت أكادیمیة الدار البیضاء 

-ثم أكادیمیة الرباط %28.6الیت بنسبة تافی-، وأكادیمیة درعة% 31.2خنیفرة بنسبة -وأكادیمیة بني مالل 33.3%

البیضاء ھي من حصلت على أعلى نسبة -. وبالنسبة لالمتحان الجھوي فإن أكادیمیة الدار%25القنیطرة بنسبة 

  %50تالمیذ  تلتھا أكادیمیة بني مالل بنسبة  7من أصل 5[  أي ما یمثل 18-16في المیزة حسن جدا [ % 57.1

[ فإن أكادیمیة درعة تافیاللت ھي من حصلت 16-14میذا. وبالنسبة للمیزة حسن [تل 16من أصل  8أي ما یمثل 

 12وھي تمثل  %60سال بنسبة -، تلتھا أكادیمیة الرباط7تالمیذ من أصل  5وھي تمثل  %71.4على أعلى نسبة 

حان الوطني . أما بالنسبة لالمت6تالمیذ من أصل  3وھي تمثل  %50وأكادیمیة مكناس بنسبة  20تلمیذا من أصل 

والمعدل العام فكانت أكادیمیة درعة تافیالت ھي الوحیدة التي سجلت حصول التالمیذ المنتمون إلیھا على نقطة 

 تالمیذ. 7وھي تمثل تلمیذ واحد من أصل  %14.3بمیزة ممتاز وبنسبة 

 لتھا الدراسة، خاصة في بالنسبة لشعبة اآلداب: فإن نقط المراقبة المستمرة مرتفعة في جمیع األكادیمیات التي شم

، ونقط االمتحان الجھوي مرتفعة %20خنیفرة بنسبة -وأكادیمیة بني مالل  %42.9تافیاللت بنسبة -أكادیمیة درعة

مقارنة بباقي األكادیمیات، ونقط االمتحان الوطني والمعدل العام مرتفعة  %20خنیفرة بنسبة -في أكادیمیة بني مالل

 مقارنة بباقي األكادیمیات. %28.6سال بنسبة -في أكادیمیة الرباط

  :بین اختبار على مستوى دراسة العالقات االرتباطیة بین نقط المراقبة المستمرة والمعدل العام في التخصصین 

Pearson0.752وقویة إیجابیا  0.00باطیة دالة جدا على وجود عالقة ارتr=  بین معدل المراقبة المستمرة والمعدل

العام في شعبة العلوم الفیزیائیة، مما یدل على أن معدل المراقبة المستمرة یساھم بشكل كبیر في ارتفاع المعدل العام. 

، وضعیفة 0.702والمعدل العام غیر دالة  أما في شعبة اآلداب فإن العالقة االرتباطیة بین معدل المراقبة المستمرة

0.067r=  .وھذا یعني أن نقطة المراقبة المستمرة تلعب دورا في ارتفاع المعدل العام لكن بدرجة ضعیفة   

  بینت النتائج أن نقط على مستوى مقارنة معدالت شعبة العلوم الفیزیائیة ومعدالت شعبة اآلداب في التخصصین  :

. ونقط االمتحان الجھوي %14.3مقارنة بشعبة اآلداب  %33.9رتفعة في شعبة العلوم الفیزیائیة المراقبة المستمرة م

.. ونقط االمتحان الوطني مرتفعة في شعبة %14.3. مقارنة بشعبة اآلداب %41.1مرتفعة في شعبة الفیزیاء بنسبة

 %80فعة في شعبة اآلداب بنسبة . ونقط المعدل العام مرت%12.5. مقارنة بشعبة الفیزیاء %22.9اآلداب بنسبة 

  .%44.6مقارنة بشعبة العلوم الفیزیائیة 

إن التباعد بین نقط المراقبة المستمرة ونقط االمتحان الوطني واالمتحان الجھوي، یشیر إلى أنھ في التقویم الداخلي 

والتي تقلص من درجة الموضوعیة للتالمیذ أي المراقبة المستمرة ھناك مجموعة من العوامل التي تدخل في عملیة التقویم 

  في إعطاء النقط للتالمیذ.

ھذا یعني أنھ بالنسبة للمراقبة المستمرة فإن األستاذ الذي یدرس المادة ھو نفسھ من یضع الفروض التقویمیة وھو  

في مجال التقویم نفسھ من یقوم بتصحیحھا، وخالل ھذه العملیة یمكن أن تتدخل العوامل التي تحدث عنھا مجموعة من الباحثین 

أمثال أنا بونبواغ، ودوالندشیر وبونیول وغیرھم، وھي عوامل مرتبطة باألستاذ كاالھتمام الذي یولیھ األستاذ 

 De Landsheere, (1979:250), L’effet de stéréotype)الصورة النمطیة  ) أو Bonboir, (1972:123)للتلمیذ،

  التي یتبناھا األستاذ بخصوص تلمیذ معین،
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میلھ إلى منح نفس النقطة للتلمیذ رغم اختالف وتیرة أدائھ أو عدم تركیزه على األخطاء أثناء تصحیحھ لورقة امتحانھ. ھناك ك 

األستاذ أثناء  عامل یؤثر على : وھو Effet de contraste et d’ordreأیضا عوامل أخرى وھي أثر التباین والترتیب

معینة لھا عالقة بترتیبھا بین بقیة األوراق، فیمكن لورقة أن تحصل على نقط ضعیفة التصحیح، ألن "النقط التي یمنحھا لورقة 

  ألنھ تم تصحیحھا بعد ورقة تم تقیمھا على أنھا جیدة أو ممتازة،

كما لھا عالقة ببدایة تصحیح األوراق ونھایتھا حیث أن المصحح غالبا ما یكون صارما في التصحیح في األوراق األولى  

وھذا یعني أن معدل التلمیذ رھین بالترتیب التي تحظى   ,Bonniol Et Vial, (1997:59) ) وراق األخیرة"على عكس األ

وھو عامل یلعب دورا مھما )  ,Effet de Halo "De Landsheere, (1979:92) بھ ورقتھ أثناء التصحیح. و"أثر ھالو

ص النقط التي یمنحونھا للتالمیذ، "فالخصائص في عملیة التصحیح وعلى أساسھ یتخذ بعض األساتذة قراراتھم بخصو

الشخصیة للتلمیذ وانتماءه االجتماعي وطریقة لباسھ وسمعتھ داخل المؤسسة، كلھا عناصر تتدخل في العالقة البیداغوجیة التي 

. كما أن جودة كتابة التلمیذ أي خطھ في االمتحان (BONNIOL Et VIAL, 1997:60 )تجمع بین المدرس والتلمیذ" 

ثقافي یؤثر على التنقیط كما وضح -واألخطاء اإلمالئیة ومظھره الخارجي (لطیف، مھذب، جمیل..)،وأیضا وسطھ السوسیو

 ذلك دوالندشیر.

كل ھذه العوامل تشیر إلى أن وضعیة األستاذ أثناء التصحیح وموقف وسلوكھ خالل فروض المراقبة المستمرة  یؤثر 

ي في النتائج النھائیة للتلمیذ. في حین أنھ في االمتحان الجھوي واالمتحان الوطني یكون بشكل كبیر في عملیة التنقیط وبالتال

التلمیذ  مجبر على استخدام معارفھ ومكتسباتھ التعلیمیة من أجل اإلجابة على أسئلة االمتحان الذي تم وضعھ من طرف ھیئات 

  خارجیة عن المؤسسة التعلیمیة التي یدرس بھا.

تي أبانت علیھا دراستنا قریبة من نتائج الدراسة التي قام بھا لوجیي ووینبرغ حول تحلیل نقط ونتائج التباعد ال

 12البكالوریا والتي خصت دراسة التباعد بین نقط مادة الفرنسیة حسب المصححین، حیث توصلت الدراسة إلى وجود فرق 

فرق بین نقط المستمرة ونقط االمتحان الوطني ھو  نقطة. بالنسبة لدراستنا فكان أكبر13وأخر منح  1بین مصحح منح  نقطة 

في االمتحان الوطني في  3.25في المراقبة المستمرة و 15.75بالنسبة لشعبة العلوم الفیزیائیة، وھي لتلمیذ حصل على  12.5

غة االنجلیزیة على ، فقد حصل تلمیذ في مادة الل8.56مادة الفیزیاء والكیمیاء. أما بالنسبة لشعبة اآلداب فأكبر فرق كان ھو 

  في االمتحان الوطني 10.50في المراقبة المستمرة وعلى  19.06

ومن ھنا  فإن الفرضیة العامة للدراسة "نجد أنھ ال یوجد انسجام بین النقط المحصل علیھا التلمیذ في المراقبة 

جھویة على مستوى األكادیمیات الیائیة المستمرة وفي االمتحان الوطني وفي االمتحان الجھوي في شعبتي اآلداب والعلوم الفیز

للتربیة والتكوین التي شملتھا الدراسة"، قد تحققت، أي أنھ ال یوجد انسجام بین النقط المحصل علیھا التلمیذ في المراقبة 

جھویة العلى مستوى األكادیمیات المستمرة وفي االمتحان الوطني وفي االمتحان الجھوي في شعبتي اآلداب والعلوم الفیزیائیة 

  للتربیة والتكوین.

بالنسبة للفرضیة الثانویة األولى:"ال یوجد انسجام بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي 

ومعدالت االمتحان الوطني في شعبتي اآلداب والعلوم الفیزیائیة"، فقد تحققت أي أن معدالت المراقبة المستمرة مرتفعة مقارنة 

 حان الجھوي واالمتحان الوطني على مستوى شعبتي العلوم الفیزیائیة وشعبة اآلداب.بمعدالت االمت
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أما الفرضیة الثانویة الثانیة: "ھناك تباین بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت 

  ب والعلوم الفیزیائیة". فقد تحققت أیضا،االمتحان الوطني على مستوى األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین في شعبتي اآلدا

حیث أبانت الدراسة أن معدالت المراقبة المستمرة مترفعة جدا في جمیع األكادیمیات التي شملتھا الدراسة وبنسب  

كأعلى نسبة،  بینما معدالت االمتحان الوطني مرتفع في  %71.4سطات بنسبة -متفاوتة، تتقدمھا أكادیمیة الدار البیضاء

  . %14.3میة درعة تافیالت على باقي األكادیمیات بنسبة أكادی

بالنسبة للفرضیة الثانویة الثالثة: "ھناك عالقة ارتباطیة بین معدالت المراقبة المستمرة والمعدل العام في شعبتي 

بة المستمرة والمعدل اآلداب والعلوم الفیزیائیة." فقد تحققت، فقد أبانت النتائج أن ھناك عالقة ارتباطیة بین معدالت المراق

المعدل العام، فكلما ارتفع معدل المراقبة المستمرة ارتفع معھ المعدل العام، وھذه العالقة كانت بشكل إیجابیة وقویة في شعبة 

  العلوم الفیزیائیة أما في شعبة اآلداب فكانت العالقة  إیجابیة لكنھا ضعیفة.

اختالف بین معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي ومعدالت أما بالنسبة للفرضیة الثانویة الرابعة: "ھناك 

االمتحان الوطني والمعدل العام على مستوى شعبة اآلداب وشعبة العلوم الفیزیائیة" فقد تحققت أیضا حیث أبانت النتائج على 

ئیة، ومعدالت االمتحان الوطني والمعدل أن معدالت المراقبة المستمرة واالمتحان الجھوي مرتفعة في شعبة العلوم الفیزیا

  العام مرتفعة في شعبة اآلداب.

  خالصة:

انطالقا من تحلیل بیانات النقط ودراسة االنسجام بین معدالت المراقبة المستمرة واالمتحان الجھوي واالمتحان 

بیر بین المعدالت بحیث تعرف الوطني في شعبتي اآلداب العصریة والعلوم الفیزیائیة، أوضحت النتائج أن ھناك اختالف ك

المراقبة المستمرة ارتفاعا ملحوظا في كل األكادیمیات التي شملتھا الدراسة، مما یشیر إلى أن المراقبة المستمرة لھا دور كبیر 

  ئي.في حصول مجموعة من التالمیذ على شھادة البكالوریا، إذ تساھم في رفع معادالتھم وذلك باعتبارھا جزءا من المعدل النھا

فالتباعد الذي توصلت إلیھ نتائج الدراسة بین نقط معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجھوي واالمتحان 

الوطني  على مستوى مختلف األكادیمیات یشیر إلى أن المراقبة المستمرة لم تعد تھدف إلى تقویم أداء التالمیذ وتحضیرھم 

  ھم للحصول على نقط مرتفعة حتى إن لم تكن تعبر عن كفایاتھم الحقیقیة بشكل موضوعي.  إلى االمتحان الوطني وإنما إلى تخویل

  المراجع بالعربیة :  

المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، منشورات المركز المغربي لإلعالم، سلسلة مراجع قانونیة، العدد السابع عشر،  -1

  2003الطبعة الثانیة، 

البكالوریا، المركز الوطني للتقویم واالمتحانات والتوجیھ، وزارة التربیة الوطنیة والتكوین دلیل امتحانات نیل شھادة  -2

 2017المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي، 

 .2018شتنبر  25وثیقة صادرة عن المركز الوطني للتقویم واالمتحانات والتوجیھ تم اإلطالع علیھا بتاریخ  -3
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  البحث الواحد والعشرون 

  

  

  

مستوى تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في منھاج التربیة اإلسالمیة 

  للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة من وجھة نظر المعلمین
The level of representation of contemporary issues of human rights concepts in the 

curriculum of Islamic education for the secondary stage in Jordanian schools from the 

perspective of teachers 

  

  أرشاق یونس عبد الجلیل مصلحإعداد الباحث: 

  المملكة األردنیة الھاشمیة –وزارة التربیة والتعلیم  –التربیة اإلسالمیة 

arshq.u2019@gmail.com: Email 

  

  ملخص الدراسة
ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید مستوى تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في منھاج التربیة اإلسالمیة 

  للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة من وجھة نظر المعلمین.

) من معلمي التربیة االسالمیة في المدارس األردنیة خالل الفصل الثاني من العام 257دراسة من (وتكونت عینة ال

). تم اختیارھم بطریقة العینة العشوائیة البسیطة، وبعد جمع البیانات تم إدخالھا إلى الحاسب لتعالج 2018/2019الدراسي (

 ).SPSSبواسطة البرنامج االحصائي للعلوم االجتماعیة (

عقد دورات تدریبیة لمعلمي التربیة اإلسالمیة، خلصت ھذه الدراسة الى مجموعة من التوصیات كان من أھمھا                

منھاج تقویم یتم من خاللھا زیادة وعیھم بالقضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان وتطبیق ما یتم تعلمھ على أرض الواقع، و

  نویة في ضوء نتائج الدراسة.التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثا

  

 القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان، التربیة االسالمیة، المعلمین، المدارس االردنیة. الكلمات المفتاحیة:
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Abstract 

This study aimed to determine the level of representation of contemporary issues of 

human rights concepts in the curriculum of Islamic education for the secondary stage in 

Jordanian schools from the perspective of teachers. 

The study sample consisted of (257) teachers of Islamic education in Jordanian schools 

during the second semester of the academic year (2018/2019). They were selected in a simple 

random sampling method. After the data were collected, they were entered into the computer 

to be processed by the Statistical Program of Social Sciences (SPSS). 

This study concluded with a series of recommendations, the most important of which 

was the holding of training courses for Islamic education teachers, through which they raise 

their awareness of contemporary issues of human rights concepts and apply what is learned on 

the ground. 

 

Keywords: Contemporary issues of human rights concepts, Islamic education, teachers, 

Jordanian schools. 

 

 

  المقدمة:
الوحید الذي نفخ هللا  اإلنسان بمنزلة عظیمة ومكانة مرموقة من دون سائر مخلوقاتھ، فھو المخلوق -اختص هللا تعالى

األرض، واإلنسان ھو المخلوق الوحید الذي خصھ هللا بالعلم فیھ من روحھ، وأمر مالئكتھ أن تسجد لھ، وجعلھ خلیفة لھ في 

ھذا التكریم والمنزلة الرفیعة شرع لھ الحقوق التي من شأنھا تحقیق السعادة  والمعرفة وكرمھ بإرسال الرسل واألنبیاء، وبعد

  )105: 2006(علیمات،  .واألمن، وحفظ مصالح اإلنسان

نسان باھتمام متزاید لدى الباحثین في العلوم اإلنسانیة على مختلف وتحظى القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق اال

 تخصصاتھم األكادیمیة، وتزاید التأكید علیھا حتى أصبح الحدیث عن تلك القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان یفوق كل

بأبعادھا المتعددة. (الشامي،  راطیةالخطابات المعاصرة، ویالحظ المتأمل لھذه الخطابات، أنھا تزخر بمفاھیم الحریة والدیمق

2002 :124(  

 وفكرة حقوق اإلنسان، وصون كرامة اإلنسان لم تبدأ بإصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام

وجوده وحیاتھ. (فریحة،  )، وإنما تمتد الفكرة بجذورھا إلى تاریخ بعید، فمنذ وجود اإلنسان وھو یحاول أن یؤمن1948(

2002 :86 ،(  
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وكرست األعراف عند الشعوب فكرة  اءت الشرائع السماویة لتؤكد على ضمان حقوق اإلنسان الفردیة والجماعیة،وج

األساس والمصدر ثم جاء دور األعراف والمواثیق الدولیة من مصادر  الحقوق والحریات، لھذا عدت الشرائع السماویة وھي

  )254: 2002 (عبد اللطیف وآخرون، .اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوق

واإلسالم أول من قرر المبادئ الخاصة بھذه القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في أكمل صورة، وأن أخر ما 

  )14: 2004اإلنسانیة من قواعد وضمانات لكرامة الجنس البشري كان من أبجدیات اإلسالم (الجالد،  أملتھ

الصالح الذي یعرف  الطالب، كما أن لھا دوراً في تنشئة الفردالمدرسة تلعب دوراً ھاماً ومؤثراً في صقل شخصیة 

التعامل مع الطالب بحیث تضمن الكتب المدرسیة  حقوقھ وواجباتھ ویدافع عن حقوق الناس كما یجب على التربویین أن یحسنوا

ایة بمفاھیم حقوق اإلنسان، إذا كان المعلمون على قدر من المعرفة والدر بمفاھیم حقوق اإلنسان، وال یؤتي األمر ثماره إال

  )34: 2014خارج وداخل المدرسة. (الفتلي،  وكیفیة تعلیمھا، وتطبیقھا

ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الدراسة، للكشف عن مستوى تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في منھاج 

ظر المعلمین، لما لھا من دور في معرفة معلمي التربیة التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة من وجھة ن

االسالمیة بما یتعلق بالقضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان المتضمنة في ھذه الكتب، وھذا یعود ھذا بالفائدة أیضاً على 

 لتعلیم الثانوي لغرضواضعي مناھج التربیة اإلسالمیة والمشرفین، والسبب في اختیار كتب التربیة اإلسالمیة في مرحلة ا

  .تحلیل مضامینھا لكونھا تھتم أكثر من غیرھا بقضایا اإلنسان األخالقیة والثقافیة واالجتماعیة

  مشكلة الدراسة:
ما مستوى تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في وتتخلص مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي: 

  للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة من وجھة نظر المعلمین؟منھاج التربیة اإلسالمیة 

  أسئلة الدراسة:
 ویتفرع عن السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة: 

ما مستوى تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في منھاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في المدارس  - 

 علمین؟األردنیة من وجھة نظر الم

ھل توجد فروق دالة احصائیاً في مستوى تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في منھاج التربیة اإلسالمیة  - 

للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة من وجھة نظر المعلمین تعزي لكل من متغیرات النوع االجتماعي والمؤھل 

 العلمي؟

  فرضیات الدراسة:
  الثاني الفرضیتان التالیتان:یتفرع عن السؤال 

) في مستوى تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( - 

االنسان في منھاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر 

 النوع االجتماعي. 

) في مستوى تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق α≥0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (ال  - 

االنسان في منھاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر 

 المؤھل العلمي.
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  أھمیة الدراسة:

  في:تكمن أھمیة الدراسة 

تزوید مصممي مناھج التربیة اإلسالمیة في وزارة التربیة والتعلیم األردنیة بمعلومات عن مدى مراعاة كتب التربیة  - 

 اإلسالمیة للمرحلة الثانویة للقضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق اإلنسان.

في أثنائھا بأھم مفاھیم حقوق تزوید الجامعات والمشرفین القائمین على إعداد معلمي التربیة اإلسالمیة قبل الخدمة و - 

 اإلنسان للمرحلة الثانویة.

 تصمیم أداة للتعرف على أھم القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في منھاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة. - 

  حدود الدراسة:
  : أجریت ھذه الدراسة في المدارس األردنیة.حدود مكانیة - 

 سة على معلمي التربیة االسالمیة في المدارس األردنیة.: أجریت ھذه الدراحدود بشریة - 

 ).2018/2019: أجریت ھذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (حدود زمانیة - 

  مصطلحات الدراسة:
: تلك المعاییر األساسیة التي ال یمكن لألفراد أن یحیوا بدونھا بكرامة كبشر، وإن حقوق اإلنسان ھي حقوق االنسان - 

اس الحریة والعدالة والسالم، وإن من شأن احترام حقوق اإلنسان أن یتیح إمكان تنمیة الفرد والمجتمع تنمیة كاملة. أس

 )85: 2009(الدباس، 

التعریف اإلجرائي لحقوق االنسان: ھي الحقوق الشرعیة وبعض النصوص الدولیة التي تضمن حمایة معنى اإلنسانیة 

مییز العنصري وتمتع األفراد والجماعات بحقوقھم السیاسیة، والمدنیة، في مختلف المجاالت ومناھضة الت

  واالقتصادیة، واالجتماعیة، والثقافیة الواردة في اإلعالنات واالتفاقیات الدولیة، لتنمیة الفرد والمجتمع تنمیة كاملة.

ھي من المقررات التي یدرسھا طلبة المدارس األردنیة في جمیع المراحل الدراسیة األساسیة مقرر التربیة االسالمیة:  - 

  والثانویة. 

األدائیة األساسیة الضروریة لتنظیم التعلم وتیسیره وتحقیق األھداف المتوخاة بشكل  الكفایات: ھو الذي یمتلك المعلم - 

 )2018لممكنة. (وزارة التربیة والتعلیم األردنیة، یوظف كل مصادر التعلم المتاحة وكل اإلمكانات البشریة ا

ویتلقى المعرفة أو الدارس في مؤسسة تعلیمیة. (وزارة التربیة والتعلیم األردنیة،  ویستكشف: ھو فرد یبحث الطالب - 

2018( 

 

  :الدراسات السابقة
ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید مفاھیم حقوق اإلنسان المتضمنة في كتب التربیة اإلسالمیة  )2007دراسة شاھین (

ومن خالل تحلیل محتواھا، واستخدام استبیان التحلیل المنبثقة عن إعالن القاھرة  .للصفوف من الخامس إلى التاسع في األردن

ً في تلك الكتب ھي: حق سیادة الجمعیات، وحق )، وأظھرت نتائج الدراسة أن أكثر الحقوق 1990لحقوق اإلنسان ( شیوعا

  العیش في مناخ ثقافي حر والحق في الحصول على الجنسیة.



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              444  

ISSN: 2706-6495 

  
ھي عبارة عن دلیل المدرب والمعلم للتربیة المدنیة وحقوق اإلنسان، وقد تضمن  )2006( دراسة جبران وآخرین

سالیب الفعالة في تدریس التربیة المدنیة، ومنھا: أسلوب عرض نشاطات مختلفة لتدریس حقوق اإلنسان من خالل األ ھذا الدلیل

األدوار، والتعلم التعاوني، ودراسة الحالة، والتعلم  العصف الذھني، والمحاضرة القصیرة، والتعلم في مجموعات، ولعب

وأسلوب  وحل المشكالت، وطرح األسئلة، والحدث الحرج، والتعلم الذاتي، باألحجیة، وطریقة المناقشة، والمشروع،

  المؤتمرات والندوات.

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة مفاھیم حقوق اإلنسان المتضمنة في كتب التربیة اإلسالمیة  )2006دراسة المقوسي (

للمرحلتین األساسیة العلیا والثانویة في األردن من خالل استخدام طریقة تحلیل المحتوى وتكون مجتمع الدراسة من جمیع 

ً وتكونت19المیة للمرحلتین المذكورتین وعددھا (كتب التربیة اإلس  ) كتابا

) للمرحلة الثانویة وأظھرت نتائج الدراسة أن مجال الحقوق 4(  ) للمرحلة األساسیة العلیا3) كتب (7عینة الدراسة من (

ً وإن أقل التكرارات كانت16االقتصادیة قد حصل على أعلى التكرارات حیث بلغت(  ) تكرارا

  ) تكراراً.20حقوق حفظ النفس اإلنسانیة والحقوق الخاصة لغیر المسلمین وحصل كل منھا على ( الحق في مجال

) ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة مفاھیم حقوق اإلنسان المتضمنة في كتب التربیة 2005دراسة عبد هللا المراعیة (

لتحلیلي، وأشارت عملیة التحلیل، أن كتاب الثقافة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في األردن. واستخدم الباحث المنھج الوصفي ا

اإلسالمیة للصف الثاني الثانوي الشامل، جاء في المرتبة األولى في مراعاتھ لحقوق اإلنسان. أما من حیث ترتیب المجاالت، 

تیب الفقرات، فقد جاء مجال الحقوق األساسیة جاء في المرتبة األولى یلیھ مجال الحقوق االجتماعیة والثقافیة، ومن حیث تر

جاء (حق الحیاة) أكثر تكراراً في جمیع كتب التربیة اإلسالمیة، وجاءت فقرة (حقوق األسرى)، أقل تكراراً في جمیع الكتب. 

  ومن أھم التوصیات أن یكون ھناك توزیع عادل بین مفاھیم حقوق اإلنسان في جمیع مجاالتھا وتضمینھا للكتب.

دفت إلى معرفة درجة تمثل طلبة الجامعات األردنیة لمفاھیم المواطنة، ومعرفة ) بدراسة ھ2003وقامت شویحات (

أثر متغیرات جنس الطالب ومستوى تعلیم الوالدین ونوع المدرسة التي تخرج منھا الطالب وبیئتھ ونوع الجامعة التي یدرس 

) طالباً وطالبة 1866عشوائیة بلغ عددھا (فیھا بتمثلھ لمفاھیم المواطنة. واستخدمت الدراسة االستبانة، حیث اختارت عینة 

من ست جامعات. وأظھرت الدراسة نتائج إیجابیة في مواقف الطلبة نحو: الھویة الوطنیة والتنازل عن الممتلكات العامة 

واالعتزاز بالعلم األردني وعدم التعصب، وأوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات تتناول تمثل الطلبة من  :للصالح العام

  لجامعات األخرى لجوانب أخرى من مفاھیم المواطنة. ا

  

 مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي التربیة االسالمیة في المدارس األردنیة المنتظمین بالدوام في مدارسھم خالل 

  ). 2018/2019الفصل الثاني من العام الدراسي (

  عینة الدراسة:
) معلماً ومعلمة من معلمي التربیة االسالمیة في المدارس األردنیة خالل 257من (أجریت الدراسة على عینة تتكون 

)، توزیع عینة الدراسة 2)، (1). تم اختیارھم بطریقة عشوائیة والجداول (2018/2019الفصل الثاني من العام الدراسي (

  تبعاً لمتغیراتھا المستقلة.
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  النوع االجتماعي ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر1جدول رقم (

 االنحراف المعیاري التكرار  النوع االجتماعي

 %47 122  ذكر

 %53 135  انثى

 %100 257  المجموع

  ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر المؤھل العلمي2جدول رقم (

 االنحراف المعیاري التكرار  المؤھل العلمي

  %72  184 بكالوریوس وأقل

 %28 73 دراسات علیا

 %100 257  المجموع

  

  منھج الدراسة:
اتبع في ھذه الدراسة المنھج الوصفي نظرا لمالءمتھ طبیعتھا حیث یتم في ھذا المنھج جمع البیانات وإجراء التحلیل 

  اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

  أداة الدراسة:
اعتمادا على أدبیات البحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراء تم بناء استبانة لجمع البیانات من عینة الدراسة، 

ً من القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان والتي یتوقع من المعلم أن یقوم 48تكونت من ( ) فقرة تمثل كل فقرة مظھرا

  ) 3) مجاالت كما في الجدول رقم (3ة إلى (بتربیة طلبتھ على أساسھا، وقسمت االستبان

  ): فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة3جدول رقم (

  الفقرات  عدد الفقرات  األبعاد  #

  24-01  24  االجتماعي  1

  36-25 12  الوطني  2

  48-37 12  السیاسي  3

  

) درجات عن كل إجابة 4و() درجات عن كل إجابة (موافق جدا)، 5أعطي للفقرات ذات المضمون اإلیجابي ( وقد

) درجات عن كل إجابة (محاید)، ودرجتان عن كل إجابة (معارض)، ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض 3(موافق)، و(

  جدا)،

  صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المختصین والمشرفین وأوصوا بصالحیتھا بعد جراء التعدیالت علیھا وقد 

  التعدیالت وإخراج االستبانة بصورتھا النھائیة.تم إجراء تلك 
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  ثبات األداة:

للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبتھ الكلیة على فقرات االستبانة 

  ) وھي نسبة ثبات تؤكد إمكانیة استخدام األداة.0.85(

  المعالجة اإلحصائیة:
)، وقد SPSSخال بیاناتھا للحاسب لتعالج بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعیة (بعد جمع البیانات تم إد

  استخدمت النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة الموزونة.

  نتائج الدراسة ومناقشتھا:
االنسان في منھاج التربیة ما مستوى تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصھ: 

  اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة من وجھة نظر المعلمین؟

من أجل اإلجابة عن ھذا السؤال، استخدمت المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري لكل فقرة من فقرات كل مجال 

  من مجاالت االستبانة.

  ) خالصة النتائج7الجدول () النتائج، ویبین 6، 5، 4وتبین الجداول (

  )االجتماعيالنتائج المتعلقة بالبعد األول (

  ): المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري للبعد األول4جدول رقم (

  الفقرات  #
متوسط 

  االستجابة*

االنحراف 

  المعیاري

 0.79 4.42 یغرس روح المحافظة على وحدة المجتمع لدى الطلبة.  1

 0.81 4.40  الطالب للقیم االجتماعیة (الصبر والتواضع).یغرس احترام   2

 0.85 4.38 ینمي احترام الطالب للعادات االجتماعیة الحمیدة في مجتمعھ.  3

 0.81 4.36  ینمي احترام الطالب لآلخرین.  4

 0.82 4.30  یغرس روح التعاون لدى الطالب مع غیره من أبناء مجتمعھ.  5

 0.86 4.29  للقوانین المعمول بھا في الوطن.یعمق احترام الطلبة   6

 0.86 4.23  یعمق أھمیة قیام اإلنسان بدوره في المجتمع على أكمل وجھ.  7

 0.87 4.20  یعزز الشعور باألخوة اإلنسانیة بین أبناء المجتمع اإلنساني.  8

 0.88 4.19  یعزز احترام الطالب لتراث مجتمعھ.  9

 0.85 4.19  الطلبة.یعمق روح التعاون فیما بین   10

 0.80 4.15  یعزز ثقافة المجتمع األردني لدى الطلبة.  11

 0.89 4.11  یركز على ضرورة ممارسة الطالب لحقوقھ في ظل القانون.  12

 0.84 4.09  یغرس روح احترام قدرات اآلخرین الشخصیة لدى الطلبة.  13

 0.84 4.08  یعمق روح التواصل مع اآلخرین لدى الطلبة.  14

 0.87 4.07  یعزز توجھات الطلبة للقیام بالواجبات المنوطة بھم.  15
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 0.96 4.06  یغرس حب القیام باألعمال التطوعیة لدى الطلبة.  16

 0.93 4.05  یشجع الطلبة على تحمل مسؤولیة ممارستھم.  17

 0.95 4.03  یوجھ الطلبة للمشاركة في خدمة المجتمع المحلي.  18

 0.88 4.03  االجتماعیة لدى الطلبة.یعزز روح المشاركة   19

 0.91 3.94  ینمي قدرة الطالب على تطویر ظروفھ االجتماعیة.  20

 0.97 3.92  یعمق وعي الطالب بحلول المشكالت التي یعاني منھا المجتمع األردني.  21

 0.99 3.89  یعمق احترام الطلبة لألحكام القضائیة الصادرة عن الدولة.  22

 1.09 3.88  الطلبة لمعتقدات اآلخرین الدینیة.یعزز احترام   23

 0.99 3.86  یغرس روح المحافظة على وحدة المجتمع لدى الطلبة.  24

 4.1042 0.5819 الدرجة الكلیة

  ) درجات5*أقصى درجة للفقرة (

) أن مستوى تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في منھاج التربیة اإلسالمیة 4یتبین من الجدول رقم (

للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة من وجھة نظر المعلمین على البعد االجتماعي قد تراوحت بین المستوى المتدني، 

) والتي تنص 4المتوسطات الحسابیة للفقرات، أن كالً من الفقرة رقم ( والمستوى المتوسط، والمستوى العالي، حیث تشیر

)، والفقرة رقم 4.42على (یغرس روح المحافظة على وحدة المجتمع لدى الطلبة) والتي حصلت على متوسط حسابي بلغ (

حسابي بلغ  ) والتي تنص على (یغرس احترام الطالب للقیم االجتماعیة "الصبر والتواضع") وحصلت على متوسط9(

) والتي تنص على (ینمي احترام الطالب للعادات االجتماعیة الحمیدة في مجتمعھ) وحصلت على 7)، والفقرة رقم (4.40(

) والتي تنص على (ینمي احترام الطالب لآلخرین) وحصلت على متوسط 15)، والفقرة رقم (4.38متوسط حسابي بلغ (

تنص على(یغرس روح التعاون لدى الطالب مع غیره من أبناء مجتمعھ) وحصلت  ) والتي10) والفقرة رقم (4.36حسابي بلغ (

) والتي تنص على (تعمق احترام الطلبة للقوانین المعمول بھا في الوطن) 3)، والفقرة رقم (4.30على متوسط حسابي بلغ (

ق بعالقة الطالب، أو المتعلم ) وھذا یشیر إلى أن ھذه الفقرات تتناول جوانب تتعل4.29وحصلت على متوسط حسابي بلغ (

بمجتمعة حیث یعمل منھاج التربیة االسالمیة بالتركیز علیھا من خالل تنمیة وغرس روح المحافظة على المجتمع لدى الطلبة، 

ن معلمي التربیة اإلسالمیة وبحكم تخصصھم، وإعدادھم یھتمون بھذا أ إلىوضرورة تمثل الطلبة لھذه الجوانب، ویعود ذلك 

اعتباره واجبھم ومسئولیتھم، وبحكم إدراكھم إلى أھمیة غرس روح المحافظة على المجتمع في استمراریة المجتمع البعد ب

واستقراره. ویضاف إلى ذلك أن االھتمام بالقضایا التي تخص المجتمع ككل ھي معان اجتماعیة یعیشھا المجتمع األردني 

وأن الدین اإلسالمي یركز علیھا ویعتبرھا أساساً للحفاظ على المجتمعات خاصة ، فھي جزء من عاداتھ وتقالیده وقیمھ، بطبیعتھ

  ذاك أنھ یمكن وصف المجتمع األردني في ھذا الجانب بالمجتمع المحافظ إلى حد ما. 

ً واجتماعیاً        أما جوانب المجال االجتماعي والتي حصلت على متوسط حسابي أقل من المستوى المقبول تربویا

) والتي تنص 12لتربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة، فقد تمثلت في كل من الفقرة رقم (ضمن منھاج ا

) ویعود ذلك إلى أن معلمي التربیة 3.94على (ینمي قدرة الطالب على تطویر ظروفھ االجتماعیة) بمتوسط حسابي بلغ (

جعلھا مقبولة اجتماعیا ضمن سیاق البیئة المدرسیة، في حین یكون اإلسالمیة لدیھم اھتمام بالجوانب السلوكیة وتوجیھھا و

  اھتمامھم بتنمیة قدرات الطلبة على التطویر والمبادأة والعمل محدوداً وغیر فعال،
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) وتنص على (یعمق وعي الطالب بحلول المشكالت التي یعاني منھا المجتمع األردني) بمتوسط حسابي بلغ 13والفقرة رقم ( 

) وتنص على (یعمق احترام الطلبة لألحكام القضائیة الصادرة عن الدولة) بمتوسط حسابي بلغ 5لفقرة رقم ()، وا3.92(

)، ویعود ذلك إلى أن اھتمام المعلمین بھذین الجانبین ال بد أن یتم وفق السیاق الموجود في الكتاب المدرسي من مشكالت 3.89(

ي ال یتم ذكرھا في الكتب المدرسیة فال یقوم المعلم بتناولھا أو تعمیق وعي یعاني منھا المجتمع األردني، أما المشكالت الت

المتعلم بھا، كذلك الحال بالنسبة لألحكام القضائیة الصادرة عن الدولة فإن المعلم ال یركز علیھا بحكم عدم وجودھا ضمن 

اقف تستدعي التطرق لھا. أما الفقرة سیاق واضح ومحدد في المناھج الدراسیة، وإنما ضمن سیاق االجتھاد وحسب حدوث مو

)، وھذا یشیر 3.88الطلبة لمعتقدات اآلخرین الدینیة) فقد حصلت على متوسط حسابي بلغ ( احترام) ونصھا (یعزز 2رقم (

 إلى المستوى المتدني لدور المعلم في تعمیق احترام معتقدات اآلخرین ویعود ذلك إلى أن المعلم یتناول تعلیم طلبتھ وتثقیفھم

بأمور التربیة اإلسالمیة باعتبار أن غالبیة الطلبة ھم من المسلمین، وال یوجد ما یستوجب تناول موضوع التسامح مع اآلخرین 

) ونصھا (یعزز روح تقبل النقد والنقد الذاتي لدى الطلبة) 16من أصحاب المعتقدات الدینیة األخرى. وفیما یتعلق بالفقرة رقم (

)، وھذا یشیر إلى أن معلمي "التربیة اإلسالمیة لم یقوموا بدور فعال في تعزیز 3.86ي بلغ (فقد حصلت على متوسط حساب

روح تقبل النقد والنقد الذاتي لدى طلبتھم ویعود ذلك إلى أن المعلم ال یزال یتمسك بالفكرة التقلیدیة، والقائمة على أن رأیھ ھو 

ھذا االعتقاد لدى طلبتھ تجاه بعضھم لبالتالي ال یقوم بدوٍر مخالٍف الصحیح وأن الطالب ال یملك الحق في أن ینتقد معلمھ و

  البعض. 

  النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (الوطني)

  ) المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري للبعد الثاني5جدول رقم (

  الفقرات  #
متوسط 

  االستجابة*

االنحراف 

  المعیاري

 0.80 4.58 األردن.یغرس روح الدفاع والتضحیة عن   1

 0.82 4.53  ینمي حب األردن لدى الطلبة.  2

 0.93 4.45 ینمي احترام الطلبة للعلم األردني.  3

 0.93 4.38  ."یعمق اعتزاز الطلبة بالنشید الوطني األردني "السالم الملكي  4

 0.99 4.37  یغرس روح الوالء للنظام الملكي.  5

 0.88 4.33  لدى الطالب. یعمق روح االنتماء للوطن ومؤسساتھ  6

 0.92 4.20  یعمق روح االعتزاز باألمة العربیة لدى الطلبة.  7

 0.89 4.16  یركز ألن یكون الطالب متسامحاً.  8

 0.92 4.16  یعزز معرفة الطالب بتاریخ األردن.  9

 0.95 4.13  یعمق استخدام اللغة العربیة لدى الطلبة.  10

 1.06 4.10  األردن.یعزز معرفة الطلبة لجغرافیا   11

 1.10 3.90  یعمق معرفة الطالب بالدستور األردني.  12

 4.2566 0.6324 الدرجة الكلیة

  ) درجات5*أقصى درجة للفقرة (
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) أن مستوى تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في منھاج التربیة اإلسالمیة 5یتبین من الجدول رقم (

المدارس األردنیة من وجھة نظر المعلمین على البعد الوطني حصلت الفقرات على متوسط حسابي أعلى للمرحلة الثانویة في 

) والتي حصلت على متوسط حسابي أقل من المستوى المقبول 9من المستوى المقبول تربویاً واجتماعیاً باستثناء الفقرة رقم (

) ونصھا (یغرس روح الدفاع والتضحیة عن 12الفقرة رقم (تربویاً، حیث تشیر المتوسطات الحسابیة للفقرات، أن كل من 

) ونصھا (ینمي حب األردن لدى الطلبة) وحصلت على 1)، والفقرة رقم (4.58األردن) وحصلت على متوسط حسابي بلغ (

) ونصھا (ینمي احترام الطلبة للعلم األردني) وحصلت على متوسط حسابي 11)، والفقرة رقم (4.53متوسط حسابي (

) ونصھا (یعمق اعتزاز الطلبة بالنشید الوطني األردني "السالم الملكي") وحصلت على متوسط 4)، والفقرة رقم (4.45(

)، والفقرة رقم 4.37) ونصھا (یغرس روح الوالء للنظام الملكي) بمتوسط حسابي بلغ (10)، والفقرة رقم (4.38حسابي بلغ (

)، وھذا یشیر إلى أن منھاج 4.33لدى الطالب) بمتوسط حسابي بلغ ( ) ونصھا (یعمق روح االنتماء للوطن ومؤسساتھ5(

التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة بالمدارس األردنیة تغني ھذا الجانب بشكل مناسب، إضافة إلى أن للمعلم  دوراً فعاالً 

ذلك إلى أن قیام المعلم بھذا الدور جاء  یقوم بھ بدرجة كبیرة جداً في تربیة الطلبة تربیة وطنیة على المجال الوطني، ویعود

من خالل وجود تقالید یومیة في الحیاة المدرسیة توجب علیة القیام بھذا الدور من مثل احترام العلم والذي یقف الطلبة أمامھ 

ون بشكل یومیاً، كذلك السالم الملكي والذي ینشده الطلبة كل صباح وما یرافق ذلك من توجیھات وتعلیمات یصدرھا المعلم

) ونصھا (یعمق معرفة الطالب بالدستور 9یعزز من قناعتھم بأنھم یقومون بھذه الجوانب بفعالیة عالیة. في حین نجد أن الفقرة (

) وھذا یشیر إلى أن المعلمین قاموا بھذا الدور بشكل ضعیف أو متدن 3.90األردني) وحصلت على متوسط حسابي بلغ (

والحیاة المدرسیة تفتقر إلى سیاق یحوي بعض النصوص أو الفقرات من الدستور األردني  وذلك بسبب أن المناھج الدراسیة

  تعمق معرفة الطلبة بالدستور واحترامھ، وأن ھذا الموضوع لیس من اھتمامات المعلمین والطلبة لندرة تعلقھ بالحیاة العامة.

  النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (السیاسي)

  المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري للبعد الثالث): 6جدول رقم (

  الفقرات  #
متوسط 

  االستجابة*

االنحراف 

  المعیاري

 0.71 4.47 یعمق اعتزاز الطالب بكرامتھ وإنسانیتھ.  1

 0.83 4.42  یركز على احترام الطلبة للدولة.  2

 0.90 4.37 یركز على احترام الطلبة لسیادة الدولة.  3

 0.81 4.26  القیام باألعمال الخیریة لدى الطلبة.یغرس حب   4

 0.93 4.13  یھتم بتربیة الطالب لیعتمد على نفسھ.  5

 0.87 4.11  یعزز استخدام الطالب لعقلھ في تدبر شؤون حیاتھ المختلفة.  6

 0.87 4.11  یمرن الطالب لیعبر عن ذاتھ.  7

 0.92 4.07  یعمق ممارسة الطلبة للحریة المسؤولة.  8

 0.85 4.06  ینمي تمثل الطالب للمساواة في ممارستھ وسلوكیاتھ الحیاتیة.  9

 0.87 4.03  یعمق روح المبادرة لدى الطلبة.  10
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 0.90 4.01  ینمي قدرة الطالب على اتخاذ القرار.  11

 0.88 3.97  ینمي روح المساءلة لدى الطلبة.  12

 4.063 0.6091 الدرجة الكلیة

  درجات) 5*أقصى درجة للفقرة (

) أن مستوى تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في منھاج التربیة اإلسالمیة 6یتبین من الجدول رقم (

للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة من وجھة نظر المعلمین على البعد السیاسي الفقرات في معظمھا كانت عالیة، حیث 

على متوسط حسابي أعلى من المستوى المقبول تربویاً واجتماعیاً، فالفقرة  ) فقرة12حصلت إحدى عشرة فقرة من أصل (

)، والفقرة رقم 4.47) وتنص على (یعمق اعتزاز الطالب بكرامتھ وإنسانیتھ)، حصلت على متوسط حسابي بلغ (11رقم (

) ونصھا 14رة رقم ()، والفق4.42) وتنص على (یركز على احترام الطلبة للدولة) وحصلت على متوسط حسابي بلغ (2(

) ونصھا (یغرس حب 15)، والفقرة رقم (4.37(یركز على احترام الطلبة لسیادة الدولة) وحصلت على متوسط حسابي بلغ (

)، وھذا یشیر إلى أن لمنھاج التربیة االسالمیة للمرحلة الثانویة 4.26القیام باألعمال الخیریة لدى الطلبة) بمتوسط حسابي بلغ (

ردنیة لھ دور فعال في تنمیة وغرس وتعمیق أبعاد المجال السیاسي ویعود ذلك إلى طبیعة أبعاد المجال في المدارس األ

السیاسي، والتي ھي في جوھرھا تتناول عالقة اإلنسان بالدولة ونظرتھ لھا وواجباتھ نحوھا وھذا من األھمیة بمكان یجعل 

مغلق المتمثل بمجتمع المدرسة، وھذا یعزز من معرفة الطالب لدوره المعلم یركز علیھ لصالح المجتمع في إطاریھ المفتوح وال

  المنوط بھ في مجتمعھ، من خالل التعرف على حقوقھ وواجباتھ وعلى حقوق الدولة وواجباتھا. 

ً واجتماعیاً، 4وفي مقابل ذلك نجد أن (       ) فقرات حصلت على متوسط حسابي أقل من المستوى المقبول تربویا

)، وھذه النتیجة تتفق 3.97) ونصھا (ینمي روح المساءلة لدى الطلبة) على متوسط حسابي بلغ (4لفقرة رقم (حیث حصلت ا

) في المجال االجتماعي والتي أشارت إلى: أن المعلمین لم یقوموا بدور فعال 16مع النتیجة التي حصلت علیھا الفقرة رقم (

ة، ولم یقوموا بدور فعال في تنمیة روح المساءلة لدى طلبتھم، ویعود ذلك إلى في تنمیة روح تقبل النقد والنقد الذاتي لدى الطلب

أن النمط السائد والذي یتبعھ المعلمون یتمحور حول االھتمام بالمادة الدراسیة والعمل على تقدیمھا وإنھاء المنھاج الدراسي 

بل النقد وقد یعود ذلك إلى االكتظاظ في الصفوف المقرر، دونما تركیز على أبعاد ذات أھمیة خاصة مثل روح المساءلة، أو تق

  الدراسیة والذي یحول دون قیام المعلم بأدواٍر من مثل ھذا النوع. ویضاف إلى ذلك أن المساءلة،

وتقبل النقد موضوعات تحتاج إلى تدریب عملي أثناء عملیة التعلیم وھذا ال یكون من اھتمامات المعلمین؛ ألن تعلیمھم تغلب  

قلیدیة المتمثلة باالھتمام بالمادة النظریة التي یتضمنھا الكتاب المدرسي على حساب المھارات الحیاتیة الالزمة علیھ الت

) ونصھا 1للمواطن. ومن الفقرات التي حصلت على مستوى حسابي أقل من المستوى المقبول تربویا واجتماعیا الفقرة رقم (

)، ویعود سبب عدم قیام المعلم بھذا 3.88یھا المعلم) بمتوسط حسابي بلغ ((یشجع الطلبة على توظیف المعارف التي توصل إل

الدور بشكل مقبول تربویاً إلى اقتصار دور المعلم على إیصال المعارف والمعلومات والى عدم توافر الظروف وال اإلمكانات 

ھذه الفقرة متدنیة مع أن أحد مبادئ  لتوظیف المعارف التي یتعلمھا الطلبة ضمن نطاق البیئة المدرسیة أو خارجھا. وتأتي

التطویر التربوي في األردن ھو توظیف المعارف والمعلومات في حیاة المتعلم، وھذا یدل بوضوح على أن المعلمین مازالوا 

  یھتمون بحصول الطالب على المعرفة والمعلومات وعدم اھتمامھم بتوظیفھا في حیاتھم.

  



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              451  

ISSN: 2706-6495 

  
نمي قدرة الطلبة على اختیار ممثلیھم في المؤسسات العامة) بمتوسط حسابي بلغ ) ونصھا (ی3وفي الفقرة رقم (      

)، أشارت إلى 3.50) ونصھا (ینمي روح المشاركة السیاسیة لدى الطلبة) بمتوسط حسابي بلغ (12)، والفقرة رقم (3.75(

ً في تنمیة قدرة الطلبة على اختیار ممثلی ھم في المؤسسات العامة، مثل البرلمان، أن المعلمین لم یقوموا بدور مقبول تربویا

والبلدیات، والجمعیات، واألندیة على أسس علمیة وموضوعیة، ولم یقوموا بدور فعال في تنمیة وتعمیق أبعاد المشاركة 

السیاسیة بشكل عام في المجتمع ویعود ذلك إلى أن اھتمامات المعلمین لیست في الجوانب السیاسیة التي یعلمونھا بحذر 

سیة ھذا الموضوع ألنھ مرتبط بسیاسة الدولة، ولخوفھم من توجیھ انتقاد للدولة بھذا الخصوص، خاصة وأن ھذه لحسا

  الموضوعات تستدعي تبصیر الطلبة بالتیارات الفكریة، والحزبیة التي یتبناھا من یمثل الناس في ھذه المؤسسات.

  خالصة النتائج وترتیب األبعاد والدرجة الكلیة لالستجابات:

  ): المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري لألبعاد والدرجة الكلیة لالستجابات7جدول رقم (

  االنحراف المعیاري  متوسط االستجابة*  المجال  الرقم

 4.1042 0.5819 البعد األول  1

 4.2566 0.6324 البعد الثاني  2

 4.063 0.6091 البعد الثالث  3

 4.141  0.6078 الدرجة الكلیة

  ) درجات5*أقصى درجة للفقرة (  

ھل توجد فروق دالة احصائیاً في مستوى تمثیل القضایا المعاصرة ثانیا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصھ: 

لمفاھیم حقوق االنسان في منھاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة من وجھة نظر المعلمین تعزي 

 متغیرات النوع االجتماعي والمؤھل العلمي؟لكل من 

  )، یوضحان نتائج فحصھا.9)، (8وتتعلق بھذا السؤال فرضیتي الدراسة، والجدولین (

) في مستوى α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( نتائج فحص الفرضیة األولى التي نصھا:

تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في منھاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة من 

  وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر النوع االجتماعي. 

  ) یبین النتائج 8لفحص الفرضیة تم استخدام تحلیل التباین األحادي والجدول رقم (

  ): نتائج تحلیل التباین األحادي على المجال الكلي تبعاً لمتغیر النوع االجتماعي8(جدول رقم 

  مصادر التباین  البعد
درجات 

  الحریة

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحرافات

قیمة (ف) 

  المحسوبة
  مستوى الداللة

  الكلي

 0.99 0.99 1 بین المجموعـات

خالل  0.087 2.946

 المجموعات
466 156.447 0.37 

    157.437 467 المجموع
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) أن قسمة "ف" المحسوبة كانت أقل من قیمة "ف" الجدولیة، مما یعني أنھ ال یوجد فرق ذو 8یتبین من الجدول رقم (

) في مستوى تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في منھاج التربیة α≥0.05داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر النوع االجتماعي، وھذا یشیر إلى أن 

المعلمین سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً قاموا بنفس الدور المنوط بھم ویعود ذلك إلى أن المعلمات والمعلمین لدیھم نفس التخصص 

یئة مدرسیة متشابھة، ویتأثرون بنفس المؤثرات وبالتالي فإنھم یقومون بنفس الدور دونما فرق بین ونفس المقررات، ولدیھم ب

ذكر منھم أو أنثى. یضاف إلى ذلك أن موضوعات التربیة االسالمیة واحدة، واالھتمام بھا اھتمام مشترك بین جمیع الناس 

ات واحد فیما یتعلق بتعمیق القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق باختالف جنسھم، وطبیعة الدور الذي یقوم بھ المعلمون والمعلم

  األنسان.

) في مستوى α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( نتائج فحص الفرضیة الثانیة التي نصھا:

في المدارس األردنیة من  تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في منھاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة

 وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر المؤھل العلمي.

  ) یبین النتائج9لفحص الفرضیة استخدم تحلیل التباین األحادي والجدول (

  ): نتائج تحلیل التباین األحادي على المجال الكلي تبعاً لمتغیر المؤھل العلمي9جدول رقم (

  مصادر التباین  البعد
درجات 

  الحریة

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحرافات

قیمة (ف) 

  المحسوبة
  مستوى الداللة

  الكلي

 0.29 0.58 2 بین المجموعـات

خالل  0.424 0.859

 المجموعات
465 156.857 0.38 

    157.437 467 المجموع

مما یعني أنھ ال یوجد فرق ذو ) أن قسمة "ف" المحسوبة كانت أقل من قیمة "ف" الجدولیة، 9یتبین من الجدول رقم (

) في مستوى تمثیل القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان في منھاج التربیة α≥0.05داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في المدارس األردنیة من وجھة نظر المعلمین تعزى لمتغیر المؤھل العلمي، قد قاموا بنفس الدور 

نفس الدرجة، ویعود ذلك إلى أن الدرجة أو المؤھل العلمي الذي یحملھ المعلم یزوده بالمعرفة العلمیة في تدریس المواد، وب

  ویؤھلھ ألن یقوم بدوره على أكمل وجھ.

اصرة وبالتالي فإن مستوى ھذا المؤھل كما یشیر البحث ال یؤثر في طبیعـة دور المعلم أو المعلمة، خاصة وأن القضایـا المع 

  لمفاھیم حقوق االنسان یعیشھا الناس في حیاتھم الیومیة مما یسھل علیھم إدراكھا وممارستھا.

  التوصیات:
  من خالل النتائج التي توصلت لھا الدراسة توصي بما یأتي:

تقدیمھا العمل على عقد ورش عمل لمعلمي التربیة االسالمیة لتوضیح القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان وكیفیة  -

 للطلبة من خالل الممارسة العملیة.

عمل لقاءات تُعنى بأھمیة توضیح القضایا المعاصرة لمفاھیم حقوق االنسان وذلك بإتاحتھ الفرصة لتعزیز ھذه المفاھیم  -

 لدى الطالب وغرز القیم االیجابیة لدیھم.
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  إجراء دراسات مماثلة على المقررات الدراسیة األخرى. -

 ة على مناطق تعلیمیة أخرى للخروج بنتائج عن فاعلیة ھذه الطریقة التدریسیة في تلك المناطق.إجراء دراسات مماثل -

  وتقویم منھاج التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في ضوء نتائج الدراسة. -

  قائمة المصادر والمراجع:
، رسالة دكتوراه غیر الصالحةدرجة تمثل طلبة الجامعات األردنیة لمفاھیم المواطنة ). 2003شویحات، صفاء ( -

 منشورة، الجامعة األردنیة، عمان. 

 ، شركة المطبوعات للتوزیع، بیروت.دراسة میدانیة ،فعالیة المدرسة في التربیة المواطنیة). 2002فریحة، نمر ( -

  ، عمان.، دار حامد للطباعة والنشر1. طتقویم وتطویر الكتب المدرسیة للمرحلة األساسیة). 2006علیمات، عبیر ( -

برنامج لتنمیة مفاھیم حقوق اإلنسان في مناھج التربیة اإلسالمیة للتالمیذ الصم بدولة ). 2002الشامي، فدوى أحمد ( -

  ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مصر.فلسطین

نسان في التعلیم المدرسي، توجھات وتطبیقات عملیھ على حقوق اإل). 2002عبد اللطیف، خیري یعقوب، وآخرون ( -

  عمان، األردن.

، عمان، أسس البحث العلمي في العلوم التربویة والنفسیة مفاھیمھ، عناصره، مناھجھ). 2014الفتلي، حسین ھاشم ( -

  دار صفاء للنشر والتوزیع.

سیرة للنشر والتوزیع دار الم١، ط، تدریس التربیة اإلسالمیة األسس النظریة واألسالیب العملیة). 2004الجالد، ماجد ( -

 والطباعة، عمان، األردن.

، دار حقوق اإلنسان وحریاتھ ودور شرعیة اإلجراءات الشرطیة في تعزیزھا). 2009الدباس، علي، وأبو زید، على ( -

 الثقافة للنشر والتوزیع، عمان.

، بع إلى التاسع في األردنحقوق اإلنسان المتضمنة في كتب التربیة اإلسالمیة للصفوف الرا). 2007شاھین، إبراھیم ( -

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، األردن.

 المورد مركز تطور المعلم، رام هللا. التربیة وحقوق اإلنسان (دلیل المدرب والمعلم)،). 2006جبران، وحید، وآخرین ( -

تضمنة في كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة الثانویة في األردن، رسالة ). حقوق اإلنسان الم2006المقوسي، یاسین ( -
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  الشخصیة التونسیةالھویة الثقافیة في تونس وتشكل 

The cultural identity in Tunisia and the Tunisian character  

  الدكتور صابر فریحھ  إعداد:

  كاتب صحفي/  باحث تونسي في علم اجتماع االتصال ومیدیا

saber.assabahh@gmail.com: Email 

 

  الملخص:

محاولة رسم جوانب من الشخصیة التونسیة وتمظھراتھا الثقافیة والحضاریة والتارخیة یفاجئ الباحث المتجرد إن مجرد 

بالطابع السلبي لمالمح تكوین وتأصل الشخصیة التونسیة، لما یراه البعض اغترابا أو تغربا أو استنفارا أو انبتاتا ثقافیا .. 

یة حاصلھا تعاقب المد االستعمار والغزو واالحتالل والوصایة والتبعیة غیر أنھ لیس سوى ھو اثر تراكمي لفواعل حضار

والحمایة...األجنبیة التي حولت افریقیة في تاریخھا القدیم وتونس في عھودھا المعاصرة والحدیثة ولعوامل جغرافیة 
افیة خلفیة ربما كما كانت صرف تتصل بموقعھا ووجودھا الجیواستراتیجي عنوانا متقدما لألجندات االمبریالیة وحدیثة ثق

مطمورا لإلنتاج الفالحي لإلمبراطوریات القدیمة. ضمن ھذا الخطاب الواعي بتحدیات بناء شخصیة تونسیة متجذرة في 

أصولھا ومعتزة بھویتھا، تؤكد الطروحات السوسیولوجیة واالنثروبولوجیة والفلسفیة أن ھویّة المجتمعات إنما تحددھا 

مولي الواسع رموزا وأشكاال وممارسات... وتطرح مسألة الھویة الثقافیة نظاما من العالقات والثقافیة الثقافة بمفھومھا الش

یؤصل لبناء مفھوم الھویة الذاتیة (الشخصیة الفردیة) والھویة االجتماعیة (الشخصیة القومیة) مع ما ینضوي تحت ھذین 

قاعدیة" وتشخیص سمات "الشخصیة األساسیة" بالمفھوم المصطلحین االجتماعیین من محددات تشكل مالمح "الشخصیة ال

  األنثروبولوجي.

من ھذا المنطلق یروم ھذا العرض الكشف عن نظام العالقة القائم بین البیئة الثقافیة في أثرھا التراكمي وانعكاساتھ على 

لدون وأدباء الرحلة تشكل الشخصیة التونسیة بمواصفات ظلت على الّدوام في نظر األدبیات التراثیة منذ ابن خ
والمستكشفین الغربیین وفي جوانب كبیرة منھا "شخصیة تسلیة". ولئن أفل التناول السوسیولوجي للمسألة في النبش في 
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أصول ومرجعیات "الشخصیة التونسیة المستنفرة" كما وسمھا الباحثان المنصف وناس ومحمود الذوادي، وردھا 

  من اآلخر "التونسي" كالعوامل التارخیة، وإرجاعھا إلى حاالت اإلرتباك والتوجس

رغم تناقض ھذه األوصاف مع"مردودیة اإلنسان التونسي" ولطفھ في عالقاتھ باآلخر األجنبي. بین "اإلنیة" و"اآلخریة"،  

ا تتشكل شخصیة تونسیة ھي امتداد لبیئة ثقافیة ما فتئت تفاعل مع طبیعة الحراك الثقافي واالجتماعي الذي طبع الجغرافی

التونسیة ووسم تاریخھا قدیما ووسیطا ومعاصرا وحدیثا. ومن ھذا المنطلق تسبر مقاربتنا أغوار مدارات مفھوم الھویة 

حسب مقاربات مختلفة أومؤتلفة بدءا من المقاربة التراثیة لمفھوم "الھویة" و مقاربات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة في 
في صلتھا باللغة والدین والعادات... وجدلیة التراث والحداثة وجھود التحدیث،  سیاق اندراجاتھا ضمن الثقافة العربیة

وإرادات التغییر بین الثوابت واآلخریة على صعید البیئة العربیة ككل.. ضمن ھذه الوقائع العلمیة والواقع الحضاري 

ة تضاریس الشخصیة التونسیة تتشكل معالم الھویة الثقافیة/الحضاریة التونسیة في بیئة ذات رمال متحركة  ناحت

بمواصفاتھا الممیزة والمتمیزة التي نسعى إلى عرض حوصلة لمختلف المناھج واألسالیب المعتمدة في دراسة الشخصیة 

عربیا وغربیا وفي سیاقات الدراسات االجتماعیة واإلنسانیات والبحوث الحضاریة ونقدھا.. عارضین في المقابل أھم 

راسة الشخصیة التونسیة محایثتین للبیئة الحضاریة التونسیة من قبل أھم باحثین تونسیین ونقصد المقاربات التطبیقیة لد
بھما األستاذین المنصف وناس ومحمود الذوادي، ومستعرضین أھم مالمح التشكالت التاریخیة للصورة السلبیة للشخصیة 

ماعیة خطیرة وسلبیة كالعنف اللفظي والجسدي، القاعدیة التونسیة في التاریخ والسوسیولوجیا، المطبوعة بظواھر اجت

والمحسوبیة اإلداریة وغیرھا من الظواھر التي استمرت تطبع جوانب من أعماق شخصیة التونسي حتى بعد الثورة 

  وسقوط رأس النظام دون سقوط أشكال وممارسات النفاق االجتماعي والثقافي.

  الھویة – الثقافة - القومیة - الذاتیة - الشخصیة  :تاحیةالكلمات المف

  

  

  

  

  

  

  

Abstract 

The mere attempt to draw aspects of the Tunisian character and its cultural, civilizational and 

historical appearances surprises the researcher with the negative features of the formation and 



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              456  

ISSN: 2706-6495 

  
originality of the Tunisian character. However, it is only a cumulative effect of civilizational 

factors resulting in the succession of colonialism and dependency. 

Within this conscious discourse of the challenges of building a Tunisian personality rooted in 

its origins and proud of its identity, sociological, anthropological and philosophical 

propositions emphasize that the identity of societies is determined by culture in its broad 

holistic concept of symbols, forms, and practices ...  

From this standpoint, this article aims at revealing the existing system of relationships 

between the cultural environment in its cumulative effect and its repercussions on the 

formation of the Tunisian character with characteristics that have always been in the literature 

heritage since Ibn Khaldoun, and western explorers and writers.  

That’s why we won’t just limit  our research to the historical facts but we will dive deep inthe 

most important applied approaches to studying the Tunisian character made by   Dr Mahmoud 

Al-Thawadi and Dr Moncef Wannes, showing The negativity of the Tunisian grassroots 

personality in history and sociology, printed with serious and negative social phenomena such 

as verbal and physical violence, administrative favoritism and other phenomena that continue 

to print aspects of business Al-Tounsi's personality even after the revolution and the fall of the 

head of the regime without the fall of forms and practices of social and cultural hypocrisy . 

 

Keywords: Personality - Self - national - Culture - Identity 
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الطروحات السوسیولوجیة واالنثروبولوجیة والفلسفیة أن ھوّیة المجتمعات إنما تحددھا الثقافة بمفھومھا الشمولي تؤكد 

الواسع رموزا وأشكاال وممارسات... وتطرح مسألة الھویة الثقافیة نظاما من العالقات والثقافیة یؤصل لبناء مفھوم الھویة الذاتیة 

ماعیة (الشخصیة القومیة) مع ما ینضوي تحت ھذین المصطلحین اإلجتماعیین من محددات (الشخصیة الفردیة) والھویة اإلجت

  تشكل مالمح "الشخصیة القاعدیة" وتشخیص سمات "الشخصیة األساسیة" بالمفھوم األنثروبولوجي.

مي وانعكاساتھ على تشكل من ھذا المنطلق یروم ھذا العرض الكشف عن نظام العالقة القائم بین البیئة الثقافیة في أثرھا التراك

الشخصیة التونسیة بمواصفات ظلت على الدّوام في نظر األدبیات التراثیة منذ ابن خلدون وأدباء الرحلة والمستكشفین الغربیین 

وفي جوانب كبیرة منھا "شخصیة تسلیة". ولئن أفل التناول السوسیولوجي للمسألة في النبش في أصول ومرجعیات "الشخصیة 

وردھا وإرجاعھا إلى حاالت اإلرتباك والتوجس من اآلخر "التونسي" كالعوامل التارخیة، فإن ھذه xlviiiالمستنفرة"التونسیة 

البحوث تبقى منقوصة أو مجانیة لحقیقة "مردودیة اإلنسان التونسي" ولطفھ في عالقاتھ باآلخر األجنبي. بین "اإلنیة" 

افیة ما فتئت تفاعل مع طبیعة الحراك الثقافي واإلجتماعي الذي طبع و"اآلخریة"، تتشكل شخصیة تونسیة ھي امتداد لبیئة ثق

  الجغرافیا التونسیة ووسم تاریخھا قدیما ووسیطا ومعاصرا وحدیثا.

  مدارات مفھوم الھویة : -1

یثیر مفھوم "الھویة" العدید من اإلشكالیات والقضایا الخالفیة والخلط المفاھیمي الناجم عن التداخل بین التعریفات المتداولة      

في أبواب العلوم اإلنسانیة لمصطلح "الھویة" في حد ذاتھ أو المفاھیم القریبة منھ على غرار مفھوم "الشخصیة" و"الذاتیة" و 

"... وغیرھا من المصطلحات المتقاطعة مع مفھوم "الھویة" ودالالتھ االصطالحیة ومدلوالتھا اللغویة، ھذا "القومیة" و"اإلنیة

   xlviiiفضال عن غیاب الدقة اللغویة لمصطلح الھویة كلفظ مشتق من "الھو" في وضع لغتنا العربیة.

  المقاربة التراثیة لمفھوم "الھویة": - 1.1

ال أثر في المدونة المعجمیة اللغویة للفظ "الُھویة" بضّم الھاء* ال في استخداماتھ اإلجتماعیة الیوم أو لمواضعات داللیة أخرى،     

إال أّن المدونة التراثیة العربیة عرضت استخدامات فلسفیة وكالمیة وصوفیة باستعماالت متقاربة كما أوردھا التھانوي بقولھ : 

لھء ویاء النّسبة ھي عبارة عن التشّخص وھو المشھور بین الحكماء والمتكلمین وقد نطلق على الوجود الخارجي، "الھویة بضّم ا

وقد تطلق على الماھیة مع التّشخص وھي الحقیقة الجزئیة.. وھي مأخوذة من لفظة "ھو" الذي ھو لإلشارة إلى الغائب وھو حّق 

ویعرفھا الحرجاني بأنھا : "األمر المتعلق من  xlviiiئھ وصفاتھ مع الفھم بغیبوبة ذلك...".هللا تعالى إشارة إلى كنھ ذاتھ باعتبار أسما

  حیـث

  امتیازه عن األغیار"، وكتب ابن رشد في تلخیص ما بعد الطبیعة : "تقال بالتّرادف على المعنى الذي یطلق علیھ 

ا فعل ذلك بعض المترجمین ألنھم رأوا أنّھا اسم الموجود وھي مشتقة من "الھو". كما تشتق اإلنسانیة من اإلنسان، وإنم

أقل تغلیفا من اسم الوجود، إذا كان شكلھ شكل اسم مشتّق وھي خاصیة ماھو واحد أي متفّرد حتى وإن أدركناه من وجھات 

یا متباینة". وورد في كلیات أبي البقاء "مابھ الشئ ھو یسمّى ماھیة إذا كان كلیا كماھیة اإلنسان، وھویة إذا كان جزئ

  كحقیقة زید".

  مقاربات العلوم االنسانیة واالجتماعیة لمفھوم الھویة : – 1.2
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) مقولة تعبّر عن تساوي وتماثل موضوع أو ظاھرة جامع ذاتھ، أو تساوي Identité/identityالھویة ( . فلسفیا:1.2.1

الصفات و(العالقات) التي موضوعات عدیدة، فالموضوعان(أ) و(ب) یكونان متطابقین من حیث الھویة إذا كانت كل 

تمیز(أ)، ممیزة أیضا للموضوع (ب) والعكس بالعكس(حسب قانون الیبنتس). ولكن لّما كان الواقع المادي یعتریھ تغیّر 

مستمّر، فإنھ ال یمكن أن تكون ھناك موضوعات تنطبق ھویتھا بصورة مطلقة على ذاتھا حتى في صفاتھا الجوھریة 

ولیست مجردة، أي أنھا تحتوي على تمایزات كامنة، وتناقضات یتم حلھا خالل عملیة التطور  واألساسیة. والھویة متعینة

التي ترجع إلى شروط معینة. ویتطلب تعیین ھویة األشیاء أن یكون قد تم تمییزھا مسبقا، ومن ناحیة أخرى فإن 

  الموضوعات المختلفة غالبا ما تحتاج إلى تحدید ھویتھا. (بھدف تصنیفھا مثال)

ھذا یعني أن الھویة ترتبط ارتباطا ال یمكن فصمھ بالتمییز كما أنھا نسبیة، وكل ھویة مؤقتة وانتقالیة، بینما تطورھا و

وتغیرھا مطلقان. ومبدأ الھویة عند المناطقة ھو مبدأ أساسي، ویعبر عنھ كالتالي: "ماھو ھو وما لیس ھو لیس ھو أي (أ) 

  لمطلق للفكر مع نفسھ وقد عد أساس كل برھان.=(أ)، ویعبر مبدأ الھویة عن اإلتساق ا

الھویة ھي وحدة الشخص الذي یملك شعورا یتمثل في البقاء ھو نفسھ مھما كانت الحاالت التي في علم النفس:  – 2.2.1

یمر بھا. ومن أوضح تعریفات الھویة أنھا "حقیقة الشئ من حیث تمیزه عن غیره"،ولھذا قال الفرابي :"ھویة الشئ وجوده 

  المنفرد لھ الذي ال ینفع فیھ اشتراك".

: مفھوم الھویة في علم االجتماع متعدد الجوانب ویمكن مقاربتھ من عدة زوایا. فالھویة بشكل في علم اإلجتماع – 3.2.1

عام تتعلق بفھم الناس وتصورھم ألنفسھم ولما یعتقدون أنھ مھم في حیاتھم. ویتشكل ھذا الفھم انطالقا من خصائص محددة 

تخذ مرتبة األولویة على غیرھا من مصادر المعنى والداللة، ومن مصادر الھویة : الجنوسة، والتوحد الجنسي، ت

والجنسیة، أو المنطلقات اإلثنیة، والطبقة اإلجتماعیة. ویتحدث علماء اإلجتماع في العادة عن نوعین من الھویة وھما 

صیة)، ویمكن التمییز بین ھذین النوعین عن طریق التحلیل غیر أنھما الھویة االجتماعیة والھویة الذاتیة (أو الھویة الشخ

مترابطان بشكل وثیق. ویمكن النظر إلیھما من خالل عالمات ومؤشرات تجدد موضوع الشخص بین أفراد آخرین 

یشاركونھ الخصائص نفسھا، ومن األمثلة على الھویة االجتماعیة : الطالب، األمم، المحامي، اإلفریقي، 

 ثولوكي،المتزوج وغیرھا... فقد یكون المرء في الوقت نفسھ، أّما، مھندسة، مسلمة، تونسیة، برلمانیة...الكا

وھكذا تتعدد الھویات اإلجتماعیة وتعكس أبعادا عدیدة من حیاة الناس. وقد تكون التّعددیة في الھویات اإلجتماعیة مصدرا 

دة ینظمون معاني حیاتھم وتجاربھم حول ھویة محوریة أساسیة تتمیز محتمال للصراع بین الناس، غیر أّن األفراد في العا

  باإلستمراریة النسبیة عبر الزمان والمكان (المواطنة/القومیة).

وعلى ھذا األساس فإن الھویات اإلجتماعیة تتضمن أبعادا جماعیة، فھي تعطي مؤشرا على أن األفراد "متشابھون" مثلھم 

المشتركة التي ترتكز على منظومة من األھداف والقیم والتجارب المشتركة تستطیع أن  مثل غیرھم من الناس. والھویات

  تشكل قاعدة مھمة للحركات اإلجتماعیة.

ومن األمثلة على ذلك الحركات النسویة والبیئیة والعمالیة وأنصار الحركات األصولیة الدنیویة أو الوطنیة (القومیة). ففي  

  ت من الھویة االجتماعیة المشتركة مرتكزا ومصدرا قویا لتوجھاتھا وأنشطتھا. مثل ھذه الحاالت تتخذ الحركا
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وإذا كانت الھویات االجتماعیة دلیال على التشابھ بین األفراد فإن الھویة الذاتیة أو (الھویة الشخصیة) تضع الحدود الممیزة 

عملیة التنمیة الذاتیة التي نرسم من خاللھا مالمح متمیزة لنا بوصفنا أفرادا. وتشیر الھویة الذاتیة (أوالھویة الشخصیة) إلى 

ألنفسنا ولعالقاتنا مع العالم حولنا. وتستمد فكرة الھویة الذاتیة كثیرا من عناصرھا من أعمال المدرسة التفاعلیة الرمزیة إذ 

  نفسھ/نفسھا. یسھم التفاوض المستمر بین الفرد والعالم الخارجي في رسم وإعادة تشكیل تصوره /تصورھا عن

كما یسھم التفاعل بین الطات والمجتمع في ربط العالمین الشخصي والفردي بعضھما ببعض. وفیما تعمل البیئة الثقافیة  

  xlviiiواإلجتماعیة عملھا في تشكیل الھویة الذاتیة، فإن العامل والخیار الفردیتین یقومان بدور مركز مھم في ھذا المجال.

  یة العربیة :منظومة الھویة الثقاف – 3.1

یمكن القول إن الھویة ھي أوال ما یعرف بھ في ذاتھ أّي فرد أو مجتمع معرفة تمیزه عن "اآلخر المختلف عنھ أو المغایر 

وھذا التعریف یصاغ في التدلیل على مفھوم مستحدث وھو "الھویة الثقافیة" التي تجمع "كل ما یمنح الناس  xlviiiلھ".

مشاعر اإلنتماء  واألمن واإلندماج بالجماعة حیث تزودھم بالمعاییر المشتركة والتي تمكنھم من التواصل والتفاعل 

لوك اآلخرین مما یساھم ببناء شعور الثقة بین الناس، ومكونات وتزودھم بالقیم والطموحات المشتركة وبامكانیات التوقع بس

الھویة تشیر إلى ما یمكن تسمیتھ بالرأسمال اإلجتماعي حیث تساھم الھویة الثقافیة إلى درجة كبیرة في التمییز بین 

لیة الثقافیة، فالثقافة الجماعات. ومن ھذا الفھم فإن المحافظة على الھویة الجماعیة یرتبط ارتباطا وثیقا بمطلب اإلستقال

والھویة مفھومات یحیالن إلى الواقع نفسھ، فالھویة الثقافیة تتضمن منظومة القیم أو المعاییر القیاسیة التي تمیز بھا جماعة 

  أو مجتمع بین ما ھو جید وماھو سىء، بین ما ھو مرغوب وماھو غیر مرغوب".

ن نحن؟ ماخصائصنا؟ بماذا تتمیز شخصیتنا؟ وبمذا نختلف عن وفي ھذا االطار تتحدد الھویة باإلجابة عن السؤال م

اآلخرین؟ وماھي العوامل المشتركة بیننا؟ الثوابت وما المتغیرات في تكوین شخصیتنا؟ مالمتغیرات التي یمكن أن تحدث أو 

  التي یمكن إحداثھا دون أن تتشوش ھویتنا؟

) ضمانا للشمولیة في approuch systemالنھج المنظومي (إن تناول إشكالیة "الھویة الثقافیة" یتطلب ضرورة تبني 

التناول وال یكفي في تناول ھذه المنظومة على عناصرھا المكونة بل یتوجب علینا أن نتناول بنفس الدرجة من األھمیة شبكة 

  إلنتاج الفكري اإلبداعي.العالقات البینیة التي تربط بین ھذه العناصر وھي : اللغة، والمعتقدات ومنظومة القیم، والتراث، وا

على ھذا فإن الھویة الثقافیة العربیة ترتبط بمجموع السمات الحضاریة (اللغة، الدین، اإلدیان والمعتقدات، التراث،  

التاریخ...) المرتبطة بعمق المجال التاریخي والتي تمیز شعبا من الشعوب أو أمة من األمم أو حضارة من الحضارات عن 

  غیرھا. 

نظومة الھویة في الثقافة العربیة بالتماسك وبقوة الصلة بین عناصرھا ومكوناتھا، واألدلة والشواھد على ذلك كثیرة وتتسم م

  وأھمھا:

عالقة اللغة بالمعتقدات ومنظومة القیم : فقد قامت الحضارة العربیة االسالمیة على نصوص لغویة حاكمة محكمة في  -

  لمصدر األساسي لقواعد اللغة العربیة : صرفا ونحوا وداللة وبالغة.نفس الوقت الذي یعد فیھ النص القرأني ا
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 عالقة اللغة بالتراث : حیث یعد تراث اللغة العربیة من أدب ونثر وشعر أھم فروع التراث العربي بال منازع. -

اإلسالمي فیما مضى، عالقة اللغة العربیة باإلنتاج الكري واإلبداعي : كما كان علم الكالم أحد الركائز األساسیة للفكر  -

وتعدّ اللغة العربیة حالیا مدخال أساسیا لتجدید الفكر العربي خاصة في ضوء تعاظم دور اللغة في مجتمع المعلومات 

 فلسفیا وعلمیا وإعالمیا وابداعیا وتكنولوجیا.

غوي وتشریعي وتربوي عالقة المعتقدات بمنظومة القیم وبالتراث: یمثل التراث الدیني وماارتبط بھ من تراث فلسفي ول -

  أھم فروع التراث العربي قاطبة في حین یمثل الموقف من التراث الدیني أبرز قسمات حوارنا مع أنفسنا ومع اآلخرین.

عالقة المعتقدات ومنظومة القیم باإلنتاج الفكري واإلبداعي : وھي تتمثل في موقف اإلسالم من اإلبداع الفني، وكذلك  -

یثة، یضاف إلیھ ما ینادي بھ البعض من أسلمة المعرفة بصورة شاملة أو انتقائیة لدى من المدارس الفكریة الحد

 التیارات اإلسالمویة.

عالقة التراث باإلنتاج الفكري واإلبداعي : یمثل التراث العربي في العلوم واألدب والشعر والموسیقى والعمارة  -

  xlviiiر المعلومات والتقدم العلمي والتكنولوجي. والتراث الشعبي أھم موارد انتاجنا الثقافي الملھمة في عص

  الھویة الثقافیة بین الثوابت واآلخریة: – 4.2.1

ال شك أن الھویة الثقافیة ھي بالضرورة انتماء وتمیز وخصوصیة باعتبار أن مطلق الھویة ھو "ما تكون بھ أنت ولیس 

ونناضل من أجل الحفاظ علیھا تأكیدا على أصالتھا غیرك" وعلى ھذا فإن لكل منظومة ثقافیة ثوابتھا التي نتمسك بھا 

وإذا أردنا إثبات الذات والمافظة علیھا  xlviiiوتجدرھا، فالحفاظ على األصالة والتمیز ھو عنصر ثابت وأساسي في الھویة

انیا إلى فإن ذلك یقتضي قطعا اإلنتماء بمكوناتھ المادیة والمعنویة، واإلنتماء المادي ینشد بھ اإلنسان أوال إلى أرض وث

مجموعة بشریة وھذه من الثوابت في ھویة الفرد والجماعة، واإلنسان العربي بھذا الفھم تشده إلى أھلھ وأرضھ العربیة 

روابط ظاھرة وباطنة و وشائج منغرسة في ملكاتھ العقلیة والروحیة في العناصر المكونة للشخصیة إذ مجرد اإلنتماء إلى 

تحدید مفھوم الھویة إذا لم یصحبھ تحدیدا  للممیزات والخصوصیة والذاتیة. وھذا یجرنا  الرقعة الجغرافیة یبقى قاصرا عن

إلى مكامن االختالف عن اآلخر والفرادة والخصوصیة عن آخر یشاركنا في األصل الطبیعي (االنسانیة)، فالثقافة ھي القیمة 

محیطھ الطبیعي والحیوي ھو الذي ینتج الثقافة،  المضافة على الطبیعة وھي التي تشكل نواة الھویة، فتفاعل االنسان مع

تصفھا جملة العناصر الروحیة والمشاعر والمثل لمجموعة بشریة معینة في زمان ومكان معین، إذن فجوھر الھویة ونواتھا 

ئة األولى ھي للثقافة، وھذا معنى قولنا :"إن كل ھویة تتمسك بتمیزھا وتنال من أجل الحفاظ على أصالتھا. لذلك تكون التنش

لكل جیل في إطار الرصید الحضاري لألمة من لغة وعقیدة وقیما وتقالید وذوقا وسلوكا" تلك المقومات المؤسسة لمفھوم 

الضمیر الجمعي، تلك الصفات المشخصة لمفھوم الھویة بثوابتھا ومتغیراتھا، بمنجزات الماضي ومكتسبات الحاضر، 

بمیراثھ ویتصرف بتوقھ وعقلھ وخیالھ، فلیست الھویة معطى ناجزا ونھائیا بل ھي فاإلنسان كائن رھن الزمان والمكان یعتز 

طاقة فعل متحركة وعبقریة باحثة عن امكان التحقق في الوجود وجھد متواصل یستلھم من التجارب السابقة والالّحقة  في 

  سبیل البقاء المتواصل للكیان.

ن عوامل دفع عجلة التطور وأداة من أدوات التغیر ألنھ ال ثابت في وھكذا تغدو الثوابت في الھویة ھي بدورھا عامال م

كما أن تفاعل الذات مع المحیط ومكوناتھ المغایرة ومؤثراتھ المخالفة  xlviiiالنھایة سوى آالت الجماعیة الفاعلة عبر التاریخ
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ألن الغیریة مرآة للذاتیة وھل یرى تجعل من الغیریة ثابتا من ثوابت الھویة وصون محاید لھا، تثبت بثباتھا وتتغیر بتغیرھا 

  xlviiiالمرء نفسھ إال في المرآة.

إن طبیعة الھویة المزدوجة تجعلھا متوفرة على مجموعة من الثنائیات كالثبات والتغیر والمحافظة واالبداع والذاتیة 

واحد لحركیتھا والغیریة والموروث والمكتسب والماضي والمستقبل، وكل ھذه الثنائیات ھي الدالة والضامنة في آن 

وحیویتھا ولتوازنھا وتفتحھا، وھذه الصفات كلھا ھي المحققة لعضویتھا وقدرتھا على التجدد وتأكید الذات في عالم 

  xlviiiالبقاء والتغلب على عوارض العدم والفساد. 

  معالم الھویة الثقافیة / الحضاریة التونسیة : -2   

  أھمیة البیئة الثقافیة : - 1.2

أمكن لبعض الرواد األوائل لألنثروبولوجیا الثقافیة واإلجتماعیة تحدید أھمیة الروابط القائمة بین البیئة والثقافة في   

ضوء الھدف العام وھو استخالص قوانین نمو الثقافات. وبھذا المعنى فالكرة األرضیة كلھا مناطق ثقافیة، بعضھا بدائي 

بولوجیة على أن التطورات التي شھدتھا األنثروبولوجیا الثقافیة في النصف واآلخر متمدن حسب التعریفات األنثرو

" والذي تمكن the concept of culture" كتابھ "مفھوم الثقافة Whiteالثاني من القرن العشرین خاصة مع "وایت 

اھات والعواطف والعادات من تحدید األشیاء واألفعال التي یضیف علیھا اإلنسان معاني محددة باألفكار والعقائد واالتج

والقوانین والنظم واألشكال الفنیة واللغات، وھذه المعاني یمكن اختبارھا بالمالحظة والتحلیل والمقارنة في أحد إطارین 

) فاألول ھو تحلیل الشيء في عالقتھ المباشرة extrasomatic) والثاني غیر شخصي (somaticاألول شخصي (

  الثاني فھو یحلل عالقة األشیاء بعضھا البعض خارج الشخصیة االنسانیة.بنفسیة الفرد والجماعة، أما 

ھكذا نقترب من صیغة "البیئة الثقافیة" وھي شدیدة االختالف عن "المنطقة الثقافیة" فالعالم مقسم انثروبولوجیا إلى مناطق 

ا قد توجد ثقافة بالمعنى البالغ التعمیم، ثقافیة بدائیة ومدنیة وغیر ذلك، ولكن البیئة الثقافیة تحتاج إلى مقومات من دونھ

ولكن ال توجد البیئة القادرة على تنمیة الثقافة وشحذ دینامیكیتھا في صقل الشخصیة اإلنسانیة للفرد والمجتمع أي أن انعدام 

  "البیئة الثقافیة" ھو غیاب مطلق للتطور البشري وھو الغیاب الذي قد یفضي إلى االنقراض.

روحات الفلسفیة واإلجتماعیة على أن ھویة المجتمعات تحددھا أساسا الثقافة باعتبارھا تمثل مجموع لقد أكدت عدید الط

المعاییر اإلجتماعیة القیمیة التي تحدد سلوك المجموعة البشریة على رقعة أرض محددة في فترة زمنیة معینة من التاریخ 

من لبقائھ والممیز بینھ وبین الكیانات اإلجتماعیة والثقافیة البشري. فالثقافة ھي المحدد المحوري لمالمح المجتمع والضا

والحضاریة األخرى. لذلك یعتبر آخرون الثقافة "القلعة األخیرة لمعاقل الصراع من أجل البقـــاءالثقافي" ذلك أن مختلف 

حین انھیار القوى المادیة  القیم والمعاییر واألفكار واإلبداعات والتغییرات المالزمة لمجتمع ما، تبقى أقدر على الصمود

والعسكریة واألجھزة السیاسیة لذلك تبقى المسألة الثقافیة موضوع تحفیز وتجدید وإصالح عند الشعوب واألمم المستیقظة 

والساعیة إلى النھوض ومقاومة مظاھر التبعیة والغلبة واإلنكسار، ال بل بات الفعل الثقافي مؤشرا أساسیا للنھضة 

  باإلضافة إلى عناصر النمو المادي.  والتطور واإلقالع

  البیئة الثقافیة التونسیة : -2.2
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لقد أسھمت جملة من العوامل التاریخیة والجغرافیة والحضاریة عموما في تشكل الھویة الثقافیة التونسیة، إذ تعتبر 

أقدم بلدان المغرب العربي "فریقیة" (اإلسم التاریخي) لتونس الیوم بوابة إفریقیا على المتوسط ودول الشمال وھي من 

حدودا وأعرقھا بنیة جیوسیاسیة، وأعرفھا بالغزو الخارجي واإلحتالل اإلستیطاني، بالنظر إلى انفتاحھا المتوسطي 

كم) وانفتاحھا على الصحراء الكبرى جنوبا، ھذا دون  1300وموقعھا اإلستراتیجي المذكور فضال عن امتداد سواحلھا (

صبة وحسبھا أنھا عرفت بـ"مطمورة روما" كنایة عن أنھا مخزن القموح األول بالنسبة إلى إغفال شساعة سھولھا الخ

  العالم القدیم كما جاء على لسان األمیر األلماني.

ولعل الخصائص الجغرافیة المتقدمة جعلت افریقیة (تونس) مطمع الغزاة ولقمة سائغة لإلمبراطوریات وقّطاع الطرق 

  ویمكـــن وقراصنة البحر وغیرھم... 

  ضبط أھم األدوار التاریخیة التي عاشتھا تونس من السیطرة والحكم األجنبـي

م) الدور الوندالي  430-ق م146ق م) الدور الروماني ( 146-814الذي تعاقب على إدارة تونس، الدور القرطاجني (

م) والدور 1476 –م 647ي (م) والدور العربي اإلسالم642 –م 534م) الدور الروماني البیزنطي ( 534 –م 439(

م)، على أن القاسم المشترك بین ھؤالء 1956 –م 1881م) والدور الفرنسي التركي ( 1957 –م 1476التركي العثماني (

الغزاة ھو البعد اإلستیطاني حیث اعتبرت إفریقیة في مختلف ھذه األدوار جزء ال یتجزء من بلدانھم وعوملت كمقاطعة 

ظمة غزاة إفریقیة عرفت بطابعھا اإلستبدادي وحكمھا التعسفي وسوء معاملة السكان األصلیین، تابعة. كما أن مختلف أن

ومورست تبعا لذلك مظاھر مختلفة من المعامالت القاسیة والوحشیة من قتل وسبي وتھجیر ونھب للممتلكات واألراضي 

باد واستبعدتھم عن أي دور فعّال في والمحاصیل وتسلیط ضرائب مجحفة وجبایات وإتاوات أنھكت األھالي وروعت الع

  الحكم. 

ھذه الغزوات المتعاقبة والحضارات المتداولة على البالد التونسیة طبعت تاریخ افریقیة بمعالم حضاریة ورموز ثقافیة وقیم 

  معنویة وأجناس وأثنیات شّخصت الھویة التونسیة تاریخیا، ومن أھمھا :

  ینیة/ االغریقیة/ الوندالیة/ العربیة / التركیة/ الفرنسیة.اللغات : الفینیقیة/ البونیقیة/ الالت -

 الدیانات والمعتقدات: قرطاجیة وثنیة/ رومانیة وثنیة/ مسیحیة/ اسالمیة. -

  األعراق واألجناس: االفریقیة / زنجیة / بربریة/ أوروبیة/ تركیة/ .. -

شخصیة السكان المحلیین واألصلیین اجتماعیا ولعل أصعب ما یعترض الباحث تبین مدى تأثیر ھذه الحضارات الغازیة في 

  وثقافیا.

  

  

  

  مقاربة نظریة لدراسة الشخصیة: – 3
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  المناھج النظریة لدراسة الشخصیة االجتماعیة: -1.3

إن االختالف والتعدد الحاصل في تحدید طبیعیة " الشخصیة القومیة" سوف ینعكس ضرورة على المناھج واألسالیب     

المستخدمة في دراسة مفھوم الشخصیة القومیة لدى مختلف الباحثین المتدارسین لھذا المفھوم، فالعدید من الدراسات القدیمة 

بأن لكل شعب طابع خاص مستمر طوال العصور یمكن تتبعھ من خالل التاریخ استخدمت أسالیب غیر "علمیة"، "فاالعتقاد 

كلھ ھو اعتقاد قدیم "مثل تفسیر ذلك بتأثیر القوى الطبیعیة مثل النجوم والمناخ على غرار ھیبوقراط وبطلیموس وجالینوس 

ن "الشخصیة القومیة"، ولم في العصور القدیمة، وفي عصر التنویر تعرض مونتسكیو إلى مفھوم "روح األمة" القریب م

تغفل الدراسات اإلتنولوجیة واألنثروبولوجیة األولى من بدایات القرن العشرین عن تشخیص لمفھوم "الشخصیة القومیة" 

) مرغریت مید  M. Mead) "للشخصیة الیابانیة"، ثم لیظھر مؤلف (Ruth Bénedictعلى نحو دراسة روث بیندكت(

ات البدائیة والذي بلورت فیھ وجھة نظرھا عن ھذا المفھوم في مؤلفھا الشھیر "الشخصیة عن الجنس والمناخ في المجتمع

) جوفري جورر بـ"الشخصیة Geoffry Gorerالقومیة واألنثروبولوجي الیوم". وفي منتصف القرن العشرین اھتم (

المریكي". لدراسة "الشخصیة القومیة" في عدة مؤلفات مثل "شعب روسیا" و"اكتشاف الشخصیة  االنجلیزیة" و"الشعب ا

  القومیة".

) وغیرھم ممن استخدم Erick Fromm) وإیریك فروم (Rolph Lintonثم تتالت الدراسات والبحوث من رالف لینتون (

)، وفي بیئتنا العربیة اإلسالمیة یمكن اعتبار أھم من تطرق إلى مناھج البحث 1أسالیب علمیة لدراسة "الشخصیة القومیة"(

ة القومیة الدكتور عزت حجازي والذي استعرض األسالیب التالیة (المالحظة/ االستبار/ اإلستخبار/ تحلیل في الشخصی

، فیما تمیل نادیة سالم الى حصر أبرز األسالیب العلمیة لدراسة الشخصیة القومیة في ثالث أسالیـب : ھي  xlviiiالمضمون)

وبالرغم مواقف دارسي الشخصیة القومیة التي تتراوح بین  ،xlviii(األسلوب التحلیلي / األسلوب البنائي/ األسلوب الكلي)

التحفظ والرفض للمفاھیم والتعاریف للشخصیة القومیة ولمناھج وأسالیب دراساتھم فإنھم یكتبـون دراساتھم وابحاثھم 

في أسالیب دراسة لذلك نعتقد أنھ رغم ھذا التعدد  xlviiiومقاالتھم ویصلون فیھا إلى نتائج تتمیز بالثقة والتأكید واالطمئنان.

الشخصیة القومیة فإنھ ثمة تتداخل وتقاطع فیما بینھا دون تحدید صارم لمنھج ما، ذلك أن األسلوب التحلیلي مثال یعتمد طرق 

قیاسیة مرجعھا المقابلة واإلستمارة وتحلیل الوثائق، كما أن األسلوب البنائي یعتمد آلیة المالحظة والتحلیل أیضا. ویستخدم 

  كلي أدوات تحلیل المضمون للثقافة واللغة والوثائق وتحلي النفس... األسلوب ال

وھكذا یمكننا الجزم بأن دراسة الشخصیة ال تقتضي صرامة الوسائل واألدوات والمناھج بقدر ما تتطلب استعابا للخصائص 

  االجتماعیة". الموحدة والمتمیزة "للشخصیة القومیة" ومقومات "الذاتیة االجتماعیة" ورصد سمات "الجماعة 

ویمكن حوصلة مختلف ھذه المناھج واألسالیب المعتمدة في دراسة الشخصیة الجماعیة مجدوال كما ضبطتھ نادیة سالم في 

  دراستھا آنفة الذكر:

 

  طرق القیاس  التركیز  المتغیرات  المفاھیم  دراسة الخصائص
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  الرئیسي  االساسیة  المعتمدة  الجماعیة

  

  االسلوب التحلیلي

  الشخصیة: 

  الشخصیة النواة 

  الشخصیة االجتماعیة

  انماط انماط للشخصیة  -الدوافع

  اتجاھات 

  قیم ومعتقدات

  مقابلة حرة-  الشخصیة

  استمارة  -

  اختبارات لبعض سمات الشخصیة  -

  تحلیل وثائق شخصیة-

  تكراریة اخصائیة من افراد المجتمع

  (أ) +(ب)+(ج)

  البناء االساسي   االسلوب البنائي

  للشخصیة

الثقافة ودورھا  نمط امثل للشخصیة

في الشخصیة  

  مالحظة السلوك -

 تحلیل العبادات -

  مالحظة العالقة بین

  االفراد 

  (أ)+(ب)+(ج)

  

 سمات الجماعة  -  االسلوب الكلي

  االجتماعیة 

 معبرا 

عنھا من خالل االنتاج االدبي 

  (اللغة/االدب/

  الفن/ الفلسفة)

  الوثائق السیاسیة 

  اتجاھات -

 معتقدات -

 قیم  -

  انماط تفكیر -

  تحلیل مضمون الثقافة -  الثقافة 

 تحلیل اللغة -

 تحلیل وثائق -

 تحلیل الفن الشعبي -

 التحلیل النفسي -

  تحیل مضمون الناتج   

  االدبي والثقافي والتحلیل 

  النفسي من خالل دراسة االمراض النفسیة 

  

  

  

  نقد المناھج النظریة في دراستھا للشخصیة العربیة :  -2.3
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الدراسات التي أنجزت في سبر أغوار الشخصیة القومیة العربیة والكشف عن العدید من جوانبھا ال تنفك عن اعتماد إن مختلف 

األسالیب الثالثة المذكورة على أن الدكتورة نادیة سالم ال تستبعد أن تشوبھا جملة من المآخذ التي قد تذھب بجدواھا أو 

  تبعا لذلك تحفظاتھا التالیة: مصداقیتھا أو اطالقیتھا أو موضوعیتھا وتسجل

البعد اإلقلیمي لغالبیة تلك الدراسات التي ركزت على دراسة السمات الخاصة بشعب ما من الشعوب العربیة معزوال عن  -

  الشعب العربي ككل باعتباره تركیبة قومیة واحدة.

ة والواقع العربي باعتبارھا أدوات تعالي أدوات ووسائل البحث المعتمدة عن البیئة العربیة ومقارعتھا لخصائص الطبیع -
 غربیة استنبطت لتلبي احتیاجات البحث للشعوب الغربیة المتقدمة.

تكریس مختلف البحوث المنجزة مظاھر  اإلختالف بدل التركیز على عوامل الوحدة وھو ما قد یخدم التجزئة القائمة في  -

 الوطن العربي 

ھا إلى التعمیم والحال أنھا أجریت على عینات معزولة أو محدودة تعسف بعض نتائج تلك الدراسات التجریبیة بنزوع -

 إقلیمیا أو وطنیا فال یعقل أن تسحب على الشخصیة العربیة بكلیتھا.

تعمد بعض تلك الدراسات عزل المواطن العربي عن سیاقاتھ وظروف مجتمعھ أو معیشھ أو طبیعة نظامھ اإلقتصادي  -
أن البحوث التجریبیة تنطلق من موقف نظري یتبناه الباحث مسبقا في نظرتھ إلى  والسیاسي واإلجتماعي القاتم باعتبار

 الشخصیة القومیة العربیة.

الطابع اإلطالقي لنتائج تلك الدراسات الذي یمیل إلى النظر إلى الشخصیة في ضوء القوالب الجامدة، حیث تمیل إلى  -

 لظروف اإلقتصادیة واإلجتماعیة في التحلیل.اإلطالق التاریخي دون اعتبار عنصر النسبیة التاریخیة وا

استخدام أسلوب التحلیل النفسي أوقع تلك الدراسات في تعمیمات خاصة بالمرضى النفسیین وقع سحب نتائجھ على مجتمع  -

 بأسره، فال یعقل وسم شعب بأسره انھ مریض بالشیزوفرینیا أو بمركز نقص ما.

خصیة العربیة المتعمدة لوصف العرب بالعدوانیة أو العاطفیة أو اإلنحیازیة المفضوحة لبعض الدراسات ضد الش -

اإلنفعالیة المفرطة...أو النتائج التي اعتبرت اللغة العربیة لغة مبالغة فھذا تحیز ناجم عن إغفال حقیقة انھ ال توجد لغة لھا 

ة في إطار تاریخي محدد سمات مطلقة ودائمة، فالسمات تتعلق فقط بكیفیة استخدامھا بواسطة مجموعة بشریة معین

  وبكیفیة محددة فال مشكلة في اللغة في حد ذاتھا بل في درجة النضج العلمي واالجتماعي لمستخدمھ.
  . مقاربة تطبیقیة لدراسة الشخصیة التونسیة:4

  العوامل الحضاریة المشكلة للشخصیة التونسیة:  – 1.4

االجتماعیة التونسیة والھویة الثقافیة في تونس سوف لن تتعصب لمنھج اعتبارا لالسباب المتقدمة فان دراستنا للشخصیة 

ثابت في تحلیلھا او تلتزم أسلوبا بحثي محددا قدر اعتمادھا على منھج اإلستقراء التاریخي ورصد مقومات وخصائص 

تاریخي الذي تناولتھ الشخصیة التونسیة ومالمحھا االجرائیة العامة بعیدا عن التعمیم المتعسف بل من خالل التراكم ال

  البحث اإلجتماعیة والدراسات الثقافیة التي تناولت بالدرس الثقافة والھویة والشخصیة والفكر في تونس.

وذلك من خالل تلقف بعض معالم الشخصیة التونسیة كما ارتاتھ بعض الدراسات االجتماعیة وفي سیاقات المباحث  

  یرھا من رؤى المفكرین والمثقفین.الحضاریة والمؤلفات االدبیة والتاریخیة وغ
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قبل االسالم والحضور العربي بافریقیة یمكن اعتبار الحضارتین القرطاجنیة والحضارة الرومانیة األكثر تأثیرا في 

شخصیة السكان األصلیین (البربر/ األمزیغ) لكن كلتا ھتین الحضارتین عاملت "أبناء البالد" المحافظین على شخصیتھم 

ى اعتبارھم "غیر مواطنین" بل كعبید أقنان أو مسخرین كفالحین في أراضیھم فرضت علیھم ضرائب سنویة األمزیغیة عل

مجحفة تتضاعف قیمتھا زمن الحروب مما یولد ثورات متتالیة، وحتى أولئك الذین تعاونوا مع سیاسة ھتین الحضارتین 

الدعایة لقرطاج وروما لم یحظوا بالمواطنة المامولة  (بربر تقرطجوا او ترومنوا) فتشبھوا بھم وتعلموا لغاتھم ومارسوا

على غرار (ابولیوس/ویوبا..)، ھكذا یمثل األثر الحضاري االجتماعي أشكاال یتحدى قاعدة معروفة وھي أن الھجرة 

جروا الخارجیة تؤدي إلى التجانس أما الھجرة الداخلیة فتؤدي الى التنافر، ألن كل غزاة افریقیة أو تونس أو كل من ھا

إلیھا بقوا متنافرین مع أبناء البالد ما داموا محافظین على "شخصیتھم الحضاریة"."ولكن تصدق قاعدة أخرى وھي أن 

البلدان المنفتحة جغرافیا مثل "افریقیة" المغریة بخصوبة أراضیھا وامتداد حدودھا البحریة سھلة اإلستحواذ تجتذب الغزاة 
عصیة یحتد فیھا التنافر الجنسي"بل العكس من ذلك أیضا اعتبر العنصر األجنبي والمھاجرین والمغامرین لكنھا تبقى 

سنة) مكثھا 1500الوافد، افریقیة أرضھ فاستوطنھا وعاملھا بخلفیة األجنبي المتفوق جنسا وعنصرا وحضارة وفضیلة (

ي أھلي مھمش ومطارد في الغزاة الروم والقرطاجینیون قبلھم وغیرھم تكرست أسس مجتمعین متمایزین : مجتمع أمزیغ

). ومجتمع اجنبي في عمومھ متعدد األعراق "متآلف" (األفارقة/الروم) یسكن sicietasالجبال والصحاري (مجتمع بدائي/

  ).civitasالمدن ویسیطر على اإلقتصاد متواطئ مع الغزاة (مجتمع مدني/ 

"افریقیة" غیر مستعدة لمقاومة الغازي األجنبي مقاومة طویلة ولعل ھذا اإلنقسام وھذه التركیبة المتمایزة أصلت لشخصیة 

وعنیفة كما ھو الحال بالنسبة للمغربین األوسط واألقصى الذین ال یكتفیان بالذود عن حیاتھم بل یھبون للذود عن المغرب 

اذ انحاز العرب تاریخیا األدنى كلما حدث زحف أجنبي، وحتى اإلسالم لم یفلح في عالج ھذه الظاھرة أو تغییر ھذا الواقع 

  للوافدین األجانب، لذلك تكررت ثورات السكان األصلیین بتكرر اإلستبداد والجور..

ویمكن اعتبار مقاومة كسیلة والكاھنة البربریین من قبیل ذلك. لكن بعد تأسیس القیروان توقفت مقاومة البربر لإلسالم بل 

یاد وتأسست دول مستقلة أو شبھ مستقلة عن مركز الخالفة قامت على نبغ من البربر قادة وفاتحون على غرار طارق بن ز

  القاعدة البربریة على غرار الدولة الفاطمیة. 

  ومن أھم أسباب ھذا اإلندماج إسالما وتعریبا یعود الى عوامل أھمھا :

  قیام دعوة اإلسالم على السماحة والعدالة والمساواة واإلیخاء .. -

ربر وحضارة وادي النیل باعتبارھم ینتمون والمصریین إلى مجموعة المحامین الشرقیین جنسا العالقة التاریخیة بین الب -

 فضال عن تشابھ لغاتھم والعوامل الجغرافیة والمناخیة والحضاریة حتى (البداوة) 

 مالكي/وسحنون).التوافد العربي على القیروان وترحال البربر إلى المشرق للنھل من علوم الدین واللغة (مثل أبو القاسم ال -

إن الفتوحات والحضارة العربیة اإلسالمیة أعادت لقسم كبیر من البربر من داخل البالد (سكان الجبال واألریاف  -

سنة) لذلك یمكن القول أن اإلسالم تدارك النفس 1500والصحاري) ثقتھم بأنفسھم من الغبن التاریخي على مدى (

   xlviiiغزاة واستبدادھم.االفریقي قبل أن تنكسر نھائیا بفعل قھر ال
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على أن الدور العثماني التركي في تونس أعاد الذاكرة إلى مظاھر التعسف التي طوحت بسكان تونس األصلیین (حادثة 

ألف ضحیة...)وغیرھا من  20عسكر زراوة/التصدي العنیف النتفاضة على بن غذاھم وما خلفتھ من قمع دموي تجاوز 

ضیاف في إتحاف أھل الزمان بأخبار ملوك تونس وعھد األمان، من ذلك المعاملة األحداث التي روى بعضھا ابن أبي ال

  الطبقیة والتمایز اإلجتماعي، فقد انقسم المجتمع التونسي إلى طبقات متفاوتة:

أعیان المخزن أصیلو مناطق داخل اإلیالة (أغلبھم من البدو) ذوي البطش والغلظة سلّطتھم البایات على سكان األریاف  -1

سي وصحاریھ أمثال "اللزامة" وقادة المیلیشیات العسكریة والصباحیة وبعض الكتاب والقادة الذین نكّلوا التون

  بالتونسیین.

البلدیة (سكن مدینة تونس القدامى/ تدفقوا على تونس من األقطار العربیة واألجنبیة) وھم یقدمون أنفسھم على أنھم  -2

ور/ والثعالبي/ والبارودي/ والرصاع/ والبكري/ والدرناوي/ صفوة المجتمع" التونسي األھلي مثل(آل بن عاش

 ومحسن...) وقد افتك األتراك منھم ھذه المنزلة فتدحرجوا إلى الطبقة الثانیة.

ویلیھم سكان اإلیالة اآلخرون الذین ینعتون من قبل البلدیة "بالبرانیة" أي األفاقیین الذین یمنع سكانھم بالمدن (داخل  -3

ولكن مع استیالء األتراك الحناف على البالد حتى  xlviiiلزواج منھم أو سفر النساء إلى مناطقھم.األسوار) ویحرم ا

تولى الخطط العلمیة والدینیة واالداریة عائالت تركیة سلیلة األسر التركیة األولى المحتلة لتونس، مما اضطر 

 العائالت المالكیة العالمة تحترف 

  ى العلم مثل أسرتي النیفر وابن عاشور... حرفا تقلیدیة أخرى والتجارة تعویضا عل

) أن یساوي  19وقد حاول أحمد باي نتیجة للضغوط والتحوالت اإلجتماعیة والسیاسیة واإلقتصادیة في القرن التاسع عشر (ق

 م).1842ه  /1225المذھبین الحنفي والمالكي في المرتبات والتعیینات الجدیدة في العام (  xlviiiبین علماء

یاسي والحیف اإلجتماعي والتھمیش الثقافي واإلستھداف االقتصادي... عوامل تضافرت لتحطیم الشخصیة إن الظلم الس

التونسیة وتفتیت ھویتھا الثقافیة وكسر نفسیتھا كسرا الحظھ رحالة ألماني فصرح قائال : "إن الجرائم والمآسي التي تعرض 

حسیني، قد خلفت في طباعھ آثارا سیئة من شأنھا أن تطمس فیھ إلیھا ھذا الشعب طیلة تاریخھ، وخاصة في العھد التركي ال

مشاعر الشرف وتخمد فیھ مفاھیم الوالء واإلخالص.. إن اإلستبداد یبطل الشعور بالطمأنینة ویؤدي إلى الكسل الفطري الذي 

الورقة التاملیة إال أن نتساءل یتمیز بھ أھل ھذه البالد". ثم استحضر المراحل الكبرى لتاریخ تونس خاتما بـ"ال یسعنا عقب ھذه 

عن العبرة  من كل ھذه األحداث وعن الشر في ابتالء ھذا القطر بمصائب ورزایا متتالیة لنجده في آخر المطاف یزل في ھویة 
  xlviiiالھمجیة الراجیة ویرسخ فیھا، فأي لعنة یا ترى حتمت ھذا المصیر القاسي".

بالحمایة الفرنسیة مع شئ من تبادل األدوار حیث احتل الفرنسیون المحتلون المنزلة وقد استمر ھذا النھج التعسفي في ما عرف 

  األولى في المجتمع والسلطة واإلقتصاد واإلدارة والفالحة حیث وضع المعمرون أیدیھم على أخصب األراضي

اسة وفتكا باألھالي إرضاء لحماتھم یلیھم األتراك والممالیك والمخازنیة وأعوانھم الذین تمسكوا بوظائفھم وازدادوا مع ذلك شر

  الفرنسیین، 
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ویلخص المؤرخ الفرنسي شار أندریھ المختص في تاریخ المغرب العربي حالة تونس والتونسیین فیھا في مطلع القرن 

) "اإلیالة التونسیة یفترش الفالحون فیھا األرض، ویخربشون أدیمھا بمحاریث خشبیة وال تتجاوز كنوزھم 20العشرین (ق 

عض الخرقان، ورغم ذلك یدفعون األداء الفردي (ضریبة)... ویقتاتون غالبا بالخبّیزة ویسمون من قبل الفرنسیین "بیكو" ب

)Bicot."احتقارا، ویحرمون من التعلیم العصري ألنھ یزیدھم حقدا على الفرنسیین (xlviii ثم نقل رأي بعض المسؤولین

من دون إعتبار للقانون وللعدالة وھم أذالء أمام األقویاء وقحون أمام  الفرنسیین في التونسیین "ھم ال یھابون إال القوة

  xlviiiالضعفاء... فدعوني أضحك.... فمتى وجد أھلي إنساني.

ھذه النظرة الدونیة المھینة للشخصیة التونسیة من قبل اآلخر األجنبي أسست عملیا إلى ردود فعل مقابلة ومضادة ومتوجسة من 

  تونسي، كما ذھب إلى ذلك األستاذ الدكتور محمود الذوادي الذي رصد سلوكات التونسي اآلخر حتى وإن كان أخیھ ال

العادي إعتمادا على مالحظاتھ المیدانیة أثناء احتكاكھ بالتونسي "اآلخر" فتجلى لھ أّن تفاعل التونسي مع التونسي اآلخر* یغلب 

  علیھ التوجس والخوف واإلرتیـــاب 

، وھذا سلوك  xlviiiشخصیة التونسي في ظروف تفاعلھ ھذا بأنھا "شخصیة مستنفرة** واالستنفار، وعلیھ یجوز وصف

كما سنعرض لھ في   xlviiiیتعارض مع ما یشاع عن أن التونسي مودودي ولطیف وحفي اآلخر األجنبي أو ما یعرف باألغیار.

  عوامل تشكل الصورة السلبیة للشخصیة التونسیة.

  خصیة التونسیة:تشكالت تاریخیة للصورة السلبیة للش – 2.4

ان الشخصیة نظام سلوكي ونظام ذھني والنظامان متداخالن متكامالن ینشان بالتدریج نتیجة لعوامل الجغرافیا والزمان 

والتربیة... فیشكالن الشخصیة الفردیة كما یشكالن السمات االساسیة المشتركة للشخصیة الجماعیة او الوطنیة او القمیة، 

رسم مالمح شعب لیست ولیدة الحاضر ولن تكون انما ھي ولیدة الماضي اي عشرات القرون السابقة والسمات المشتركة التي ت

بما فیھا من رفاھیة او بؤس او عدل او تعسف او علم او جھل او ھزات او استقرار او خصوبة ارض او فقرھا او مجاب 
لثنائیات المذكورة ھي البانیة للشخصیة الجماعیة فاذا عادیة او مشط او حریة او عبودیة او نقاوة جنس او اخالط... ولعل ھذه ا

  سادت السلبیة كانت الشخصیة في عمومھا سلبیات، واذا سادت االیجابیات كان الشخصیة في عمومھا ایجابیة. 

  أبعاد ورؤى حول الشخصیة التونسیة السلبیة : - 1.2.4 

خصیة التونسي فیما یراه الدكتور الضاوي  خوالدیة في دراستھ لعل التحلیل التاریخي یحیلنا إلى عدید المكونات السلبیة لش 
وذلك من خالل استعراضھ لحوادث تاریخیة بعینھا ورؤى بعض الشخصیات التاریخیة  xlviiiللشخصیة التونسیة المشكلة.

  ورؤاھا الذاتیة لحقیقة التونسي، ومن أھمھا: 

دة ومنشأ وتعلما وخلفیة ثقافیة، وھي عوامل لم تمنعھ رؤیة بن خلدون السلبیة لشخصیة التونسي، وھو تونسي األصل وال -
من وصف التونسي بـ"القھر الباطش، والتنقیب في عورات الناس وتعدید ذنوبھم یؤدي الى التطبع بالكذب والمكر 

 xlviiiوالخدیعة وفساد البصائر واألخالق".
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یقیة الواصفة الھلھا بـ"الغدر وافتراق مضمون رسالة الخلیفة عمر بن الخطاب الى عمر بن العاص المانعة من فتح افر -

  xlviiiالكلمة".

تعدید محمد بیرم الخامس الطباع السلبیة لتونسي من قبیل نعتھ بـ: "عدم االنقیاد الخیھ التونسي واالنقیاد لالجنبي والمیل -

  xlviiiالمفرط لخویصة النفس".

الذي عاش في تونس طویال وخلط طباع نماج مختلفة من البدو الوحضر  Louis Frankتوجھ المستشرق لویس فرانك  -

التونسیین لتعدید خصال سلبیة وجارحة للشخصیة التونسیة بوصفھا بثمان نعوت حاصلھا (البخل/والجشع/ والحقد/ 

لى ما یملك / والبغض/ واالنانیة/ واالدمان على المسكرات بكل انواعھا/ والشذوذ الجنسي/ والغش/ والكتمان المفرط ع
  xlviiiوعدم الوفاء بالوعد).

) صفات مستھجنة عن التونسیین بمختلف انتماءاتھم االجتماعیة والطبقیة E. Pellissierتعدید المستشرق بیلیسییھ ( -

ناجمة عن مخالطتھ لھم فقد لقت انتباھھ في ھذا السیاق : (ضعف وفقدان الحیویة لدى حضر تونس/ قوة وحیویة لدى البدو 

ذكاء في البوادي وغباء في المدن /عدم ایالء العفة في تونس العاصمة ساردا حكایات غریبة في ھذا  /في تونس

  xlviiiالصدد).

مع مالحظات   1835تطابق مالحظات االمیر الرحالة االلماني سمیالسو بعد زیارتھ الى االیالة التونسیة في العام  -

ى الطغیان والعنف حیث قال : "ان الجرائم المرتكبة في حق الشعب سابقیھ مرجعا اسباب سلبیة طباع الشخصیة التونسیة ال

التونسي قد خلقت في طباعھ اثارا سیئة من شانھا ان تطمس فیھ مشاعر الشرف وتخمد فیھ مفاھیم الوالء وابطلت لدیھ 
  xlviiiالشعور بالطمانینة وطبعتھ بكسل فطري".

من مواقف ازاء الشخصیة التونسیة من قبل اعالم من المثقفین تاكید ما نقلھ المستشرقون الغربیون الثالثة السابقین  -

  والمصلحین والمفكرین التونسیین المنتمین الى فترات مختلفة من تاریخ تونس الحدیث

على غرار الطاھر الحداد ومحمد الھادي بن القاضي وخاصة ھشام جعیط الذي عرض ثالث سمات سلبیة للشخصیة  -

رة اللواط/ عالقات العداء بین التونسیین وبین االخ واخیھ : من عنف وحقد وحسد وضغائن التونسیة وھي : (انتشار ظاھ

  واستھزاء وشائعات واستنقاصیة / واالعتقاد في السحر وممارستھ).

  

  

  

  المسوغات التاریخیة للشخصیة التونسیة السلبیة:- 2.2.4
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النفسیة وتجلیتھا السلوكیة ذات الطابع السلبي على عدم وعموما تؤكد مختلف ھذه المواصفات للشخصیة التونسیة وسماتھا 

قدرة التونسي على التعاون والتكاتف مع أخیھ التونسي وحالة التنافر المانعة ألي دور للتونسي في عمل جماعي التونسي 

  التونسي : التونسي وھو ما أطلق علیھ األستاذ محمود الذوادي "الشخصیة المستنفرة" ومن أھم مظاھرھا في التاریخ –

حالة الصراع بین علماء الدین والفقھاء والمتكلمین المتأسس على الخالفات المذھبیة والتحاسد والوشایات، مثل محنة  -

  المؤرخ ابن خلدون مع الفقیھ المالكي ابن عرفة / أو الخالفات الحاصلة بین الفقھاء المالكیة واألحناف. 

دید حكم البایات وما أعقبھا من خیانات وتحول والءات بعض قادتھا الى انتفاضة علي بن غذاھم وما تسببت فیھ من تھ -
  المخزن (السلطة) فكانت نھایتھا المأسویة من مذابح وتنكیل باألھالي).

موقف الحزب الحر الدستوري السلبي من حركة محمد علي الحامي النقابیة واإلجتماعیة بلغ حد اإلستقواء بالسلطة  -

 إجھاضھا في مھدھا. اإلستعماریة والتآمر على

سحب الزعیم الحبیب بورقیبة البساط من الشیخ عبد العزیز الثعالبي وصحبھ من مؤسسي الحزب الدستوري الذي وصف  -

  .1934بالقدیم بعد انعقاد مؤتمر قصر ھالل سنة 

تصفیة بن یوسف استقواء الزعیم بورقیبة ورفاقھ بفرنسا لمقاومة صالح بن یوسف ذي التوجھات العربیة.انتھت أطواره ب -

 جسدیا ومالحقة أتباعھ فیما عرف عند بورقیبة بالفتنة الیوسفیة.

  الشّخصیة التّونسیة بین اإلنیة واآلخریة: – 3.4

في ضوء ما تقدم تنسج الشخصیة التونسیة لنفسھا صورة متضخمة تعكس نرجسیة ذاتیة وأنانیة فردیة سرعان ما جرتھ 

اآلخر القریب (ابن جلدتھ وأخوه التونسي عموما)، واتخاذ موقف مضاد لذلك من  إلى بناء مواقف كبریائیة وعدائیة من

  اآلخر األجنبي  إذ یكون فیھا التونسي أكثر مودودیة ولطفا وقربا منھ وكان من نتائج ھذا السلوك المتناقض: 

م وما أغرقھم في محلیة محدودیة انتشار التونسیین واشتھارھم من فنون واختصاصات برعوا فیھا وتفوقوا في إبداعاتھ -

اقلیمیة ضیقة مھما عال شأنھم في العلم والفكر والثقافة واألدب أمثال (ابن خلدون/ ابن عرفة/ محمد األخضر بن حسین / 

  أبو القاسم الشابي/ الطاھر الحداد/ عبد العزیز الثعالبي...) 
یر الحالم بالمجد والتمیز/ المعلي لصوت "أناه" تمثل التونسي بصفات "القنوع، الراضي بالموجود' النافر من المغامرة غ -

 xlviiiفوق كل اإلعتبارات بما فیھا الوطن / المختزل لوطنھ في مدینتھ/ المعتبر لمن ھو خارج المدینة براني وأفاقي..

عقدة األجنبي عند التونسي المتمثلة في احترام وتبجیل ومساعدة األغیار الوافدین األجانب وقد بلغت ذروتھا عندھم  -

قدیس األولیاء وأصحاب الزوایا الذین لوال أصولھم األجنبیة الحقیقیة أو المزیفة والمفتعلة لما قدسوا في تونس ولما اتبعوا ت

 ولما أسموا أبناء على أسمائھم.

انصیاع وخضوع التونسي  للحكام األجانب للبالد التونسیة في مختلف أحقاب التاریخ من قرطاج إلى فرنسا تحت نفس  -

العقدة من األجنبي الناتجة للسیاسات الترھیبیة ألولئك الحكام وبطشھم بأھل تونس على أن إنبھار الرحالة مسوغات 

 العرب القدامى بالشخصیة التونسیة الودودة الطیعة الھشة الباشة إنما ھي شخصیة مدخرة للوافد "المخیف" فقط.
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رص على عدم االحتكاك بھم او االندماج معھم مھما طال الكراھیة الدائمة للحكام االجانب لرعایاھم التونسیین مع الح -

استقراره بتونس واحتقارھم للشخصة التونسیة (العربي خذ مالھ واقطع راسھ/التونسي ال یصلح للحكم/اوالد تونس زقایط 

 ال یصلحون لشيء).

فكلما رأى "جدیدا" لدى األجانب  انبھار التونسي باآلخر في رموزه وأشكالھ إلى غایة تبدیل اللباس وتقلید اآلخر مظھرا. -

قلّده مما حدى بأحد الكتاب أن علق على ھذا السلوك مستھجنا "قد أبدلوا أزیاءھم البھیجة بمالبس قبیحة تخلط بین الطراز 

  xlviiiالتركي والطراز االوروبي".

ة واللّھجات، والسبب ھو تمیز التونسي عن سائر سكان المشرق والمغرب العربیین بقدرة عجیبة على نطق اللّغات الغربی -

مدنیتھ وتعدد األصول والجذور التونسیة نتیجة التعاقب الحضاري على تونس  بفعل الحراك التاریخي الذي عاشتھ البالد 

  xlviiiالتونسیة في مختلف أحقاب التاریخ التونسي.

نسیة بین اعالئھا الذات ھذا التعظیم لالخر "االجنبي" والتوجس من االخر "االخ التونسي" یطرح تقطع الشخصیة التو 

  المتضخمة والتناقض الحاصل بیـــن 

سلوكاتھا الحمیمیة لآلخر األبعد (األجنبي) واإلرتیابیة من "اآلخر األقرب" (ابن البلد) وھو ما یوقع الشخصیة التونسیة في 

الشخصیة القاعدیة  صراع مع احتیاجات ھویتھا الذاتیة ومقتضیات "ھویتھا الجماعیة" ، وھذا مبرر للبحث عن معالم

  المستنفرة كما شخصھا االستاذ الدكتور محمود الذوادي. 

  مقاربة سوسیولوجیة لصورة الشخصیة التونسیة القاعدیة "المستنفرة": – 4.4

بین ثنایا الدراسات السوسیولوجیة التونسیة المتناولة للشخصیة التونسیة یستحوذ على اھتمامك طرح طریف لمواصفات 
التونسیة القاعدیة المستنفرة وسماتھا الغالبة، كما تناولھ الدكتور محمود الذوادي في كتابھ الموسوم "بالوجھ الشخصیة 

اآلخر للمجتمع التونسي الحدیث" الذي خصصھ لدراسة الظواھر الحفیة والظواھر المنكشفة والظواھر التي یمارسھا 

یكاد معظم المواطنین التونسیین یسعى الى إثارة التساؤل حولھا األغلبیة األمر الذي یجعلھا عادات اجتماعیة شائكة ال 

  xlviiiناھیك عن محاولة فھمھا وتفسیرھا.

  في مفھوم الشخصیة القاعدیة: – 1.4.4

یؤكد علماء اإلجتماع والنفس المحدثون على الطبیعة المعقدة لظاھرة الشخصیة القاعدیة، وھي تتطلب جھودا مكثفة 

ذات العائق الذي تصرح بھ الدراسات في العلوم اإلجتماعیة والسلوكیة واألنثروبولجیا  ومتواصلة لسبر أغوارھا، وھو

حول الشخصیة الفردیة والجماعیة. اذ ھناك اتفاق بین علماء النفس واإلجتماع واألنثروبولوجیا بأنھ یوجد في كل مجتمع 

ف والتعدد في السلوك فإنھ یمكن إرجاع بشري عدد من السلوكات المتنوعة، سواء على مستوى الجماعات، ورغم اإلختال
  الكثیر من تلك السلوكات إلى بنیة المجتمع وإلى نمط تركیبة الشخصیة القاعدیة السائدة في ھذا المجتمع.
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من ھذا المنطلق لجأ علماء األنثروبولجیا واإلجتماع والنفس في دراساتھم للسلوك الفردي والجمعي إلى إستعمال ما یطلق 

وم اإلجتماعیة الحدیثة بـ"الشخصیة القاعدیة" او "الطابع القومي". ویشمل كل منھما "السمات الرئیسیة علیھ في العل

  المشتركة بین أفراد مجتمع معین على مستوى المواقف والعقلیات والسلوكات". 

تھا في المجتمعات وقد عرف مفھوم الشخصیة القاعدیة بدایة علم األنثروبولوجیا الثقافیة األمریكیة التي ركزت دراسا

  التقلدیة. ومفھوم الشخصیة القاعدیة كان أساسا حصیلة لمالحظتین رئیسیتین :

یتصف األفراد الذین ینتمون إلى خلفیة ثقافیة واحدة بانماط شخصیات تختلف عن ھؤالء االفراد المنحدرین   -أ

 من خلفیة ثقافیة مختلفة.

 ت خاصة ومشتركة في شخصیتھم القاعدیة. تكون لألفراد الذین یشتركون في ثقافة معینة سما -ب

ویرى الباحثون أن أصول تكوین الشخصیة القاعدة تتأثر في المجتمعات الحدیثة المدروسة بكل من أنماط التنشئة 

ن اإلجتماعیة من جھة، والبنى اإلجتماعیة واإلقتصادیة السائدة بالمجتمع من جھة ثانیة. ویعتبر عالم النفس األمریكي دفید ماكالل

أن ھناك دورا ھاما للتنشئة اإلجتماعیة في تشكیل الشخصیة األساسیة األمریكیة المركزة على قیم اإلنجاز و"اإلعتماد على 

النفس". ومن ناحیة أخرى ال یخفى أن البنى اإلجتماعیة واإلقتصادیة األمریكیة الرأسمالیة ساعدت ھي األخرى على طبع 

لفردیة" المتصلبة. ویذھب عالم اإلجتماع دنیھ ریسمن أنھ من الصفات الرئیسیة للفرد الشخصیة القاعدیة األمریكیة باسم "ا

االمریكي "اإلنفتاح على اآلخرین" فھو لطیف أكثر مع األوروبي من جاره الكندي مثال، وذلك یعود في الغالب إلى أن المجتمع 

  األمریكي مكون في الغالب من المھاجرین.

القاعدیة في مساھمتھا عملیا في معرفة السمات الرئیسیة للشخصیة القاعدیة وفھم عدید وتبرز أھمیة دراسة الشخصیة 

السلوكات الفردیة والجماعیة بالمجتمع وتفسیرھا، فضال عن المردودیة الزمنیة لمصطلح الشخصیة القاعدیة باعتبارھا تمثل 

على المجتمع الكبیر وما یتطلبھا البحث االجتماعي الواقع المجتمعي الكبیر في صورة مصغرة، وبالتالي اللجوء الى تعمیمھا 

  والنفسي واألنثروبولوجي من زمن طویل.

ومن ھذا المنطلق یستعمل الدكتور محمود الذوادي مفھوم الشخصیة القاعدیة لدراسة بعض الظواھر السلوكیة والممارسات 

اكمیة وارتدادات نفسیة وانعكاسات تنشویة مؤصلة اإلجتماعیة السائدة في المجتمع التونسي باعتبارھا إفرازات تاریخیة تر

  للشخصیة األساسیة السائدة في المجتمع التونسي ومجسدة في سلوكاتھ الفردیة والممارسات الجماعیة.

  معالم الشخصیة القاعدیة التونسیة المستنفرة : – 2.4.4

  ظاھرة العنف اللفظي والجسدي : – 1.2.4.4

مع التونسي یتصف بظاھره بتنوع وتعدد السلوكات العنیفة والعدوانیة بین التونسیین أنفسھم یذكر الدكتور الذوادي أن المجت

ألتفھ األسباب أحیانا، خاصة لى التونسي الذكر المشھود لھ ببذاءتھ وخطاب السب والشتم والقذف واللعن وما یسمى في 

رھا من الكالم النابي والبذيء والمستھجن مما األمیة التونسیة "السفاھة" أي قبیح الكالم ذي اإلیحاءات الجنسیة وغی

  یتراشق بھ التونسیون منذ سن مبكرة.
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وال یستبعد انخراط األنثى التونسیة في استعمال العنف اللفظي الذي یغلب علیھ استعمال "الدعاء" اي "الدعاء بالشر 

سفاھة" او "القباحة" او"السفاھة" أي وإصابة المكروه على اآلخر" وإن كان غالبا ما یكون عنف "الدعاء " خال من "ال

الكالم المشحون جنسیا، فھو خطاب فیھ تضرع الى هللا، أو توسل إلى األولیاء لمعاقبة اآلخر وإصابتھ بالمكروه أو لویل 

والثبور والھالك...وھو ما یعكس حالة العجز الماثلة في المرأة "الدعائیة" (التي تستعمل للدعاء) وذلك بفعل انتمائھا 

إلجتماعي من جھة أن أكثر النساء الدعاة ھن من غیر المتعلمات أو من القابعات في بیوتھن ومن المنقطعات عن التعلیم ا

  وغالبا ما تنتمي ھؤالء النسوة إلى أوساط شعبیة محدودة مادیا.

سدي بین المتخاصمین أما المظھر الثالث من مظاھر العنف فھو ظاھرة "العراك" الذي یعني الخصام اللفظي واإللتحام الج

والتنازع باألیدي . وھذه ظاھرة ممیزة لألسواق والشوارع والمالعب وفضاءات الترفیھ والمقاھي التونسیة، كردود فعل 

  xlviiiانفعالیة تعالج األنفة الزائدة لدى الشخصیة التونسیة المتوترة من االخر والمستنفرة منھ.

  ظاھرة المحسوبیة اإلداریة: –2.2.4.4.2.

التونسي كثیرا من سلوكات الشخصیة القاعدیة لالداري التونسي، فالتونسیون یطنبون في التشكي والتظلم من  یستنفر

ممارسات الموظف االاري التونسي وسوء استقبالھ، وعباراتھ الشدیدة واالمرة فیما یراه البع استغالال كنفوذ تؤكده العبارة 

ف االداري التونسي ذي المحیا الفاتر والوجھ الكالح والجبین الدارجة (عربي واعطاه الباي حصان) فصورة الموظ

المقطب...صوره نمطیة دارجة في دھنیة التونسي المتاطي مع االدارة التونسیة لقضاء شان ما...فیما یعتقد انھ استغالل 

دارة التونسیة كما للنفوذ خاصة من االداریین المحنكین مباشرة بالمواطن التونسي ولسیما شخصیة الحاجب(الشاوش) فاال

تسمي ادارة حجاب وھم موظفون من الرتبة االخیرة في السلم االداري ولكنھم باتوا سلطة مستنفذة تجب الموظف المسؤول 
عن المواطن اذ یستقبل الحاجب(الشاوش) قاصدین بعبارات (اش تحب/ اش بیك..) ویودعھ على عبارة (ارجع غدوة/ 

  المسؤول الھي/ في اجتماع...)

  

مثل ھذا السلوك یقترن بتوتر مشحون في نفسیة الشخصیة اإلداریة القاعدیة التونسیة التي ینقصھا حافز التحمس لمعاملة  وإن

ومما یعزز  xlviiiاآلخر التونسي باحترام ووظیفیة..ومثل ھذا السلوك یؤكد مقولة "الشخصیة التونسیة المستنفرة" سابق الذكر.

ع "اآلخر" التونسي المتسم بالجفاء والحذر والتوتر) ھو وجود تعامل معاكس عندما مصداقیة ھذه المقولة (تعامل التونسي م

یصبح "اآلخر" معرفة أي أنھ تربطھما عالقات دم أو زمالة أو جیرة أو صداقة... حیث تتبدل العالقات ویصبح التواصل حیویا 

الحاجات وتذلل العقبات ویصیر ما ال یصیر أي وودي (المصافحة،االبتسامة العریضة،تبادل القبل،الممازحة...) حینھا تقضي 

یصبح المستحیل ممكنا.. فجذور تفشي ظاھرة "الوساطة" والـ"كتاف" و"متاعنا" في بنیة المجتمع التونسي ال بد أن یعود في 

لجوء جوانب منھا على األقل إلى ظاھرة اإلستنفار والتوجس والخوف والحذر من اآلخر (الغریب/البّراني) وھذا ما یبرر 

  التونسیین إلى البحث عن (شكون عنا في اإلدارة كذا..) للتدخل لصالحھم وقضاء حاجاتھم وفض مشاكلھم.
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  ظاھرة "الدّّزان" أو (التدافع) بالمجتمع التونسي: -3.2.4.4

نسي الظاھرة الثالثة التي یتناولھا الدكتور محمود الذوادي وھي اھدى الظواھر المنتشرة في سلوك المجتمع التو

المعروفة"بالدزان" اي لجوء االفراد التونسیین الى سلوك (التدافع) في مواقف االكتظاظ وغیرھا...وقد ادت احدى مناسبات 

"الدزان" أو التدافع الى نتائج ماساویة قاتلة حولت مسرح حفل نجوم ستار اكادیمي بمدینة صفاقس إلى فضاء موت لعدد من 
  جمھور ذلك الحفل. 

مشھودة خاصة في محطات وسائل النقل العمومي المشترك وفي الفضاءات اداریة (مراكز االستخالص، مراكز وھذه الظاھرة 

البرید والبنوك..) وللمراكز التجاریة واألسواق والمؤسسات التربویة والمؤسسات الترفیھیة...بل وحتى بین المشاة أنفسھم في 
اقف واألحكام الشخصیة التي تردھا إلى انعدام األخالق أو فقدان الشعور الشوارع. والباث اإلجتماعي ال یقبل وال یقنع بالمو

باحترام اآلخر أو التھور والتخلف وغیرھا من األحكام، ویبقى التفسیر السابق (أي االستنفار) وھو المعیار المقدر لتشخیص 

ع االخر التونسي المتصفة بھ الشخصیة ھذه الظاھرة، المبنیة في وجھ منھا على الحذر والتوجس والخوف والتفاعل المتوتر م

القاعدیة التونسیة، فھو وضع ناجم مثال في مواقف الحافالت الى اجتماع التونسي مع التونسي اآلخر (الغریب/البراني) في 

 مكان واحد وھو باعث توتر وتوجس كما أسلفنا، كما أن ھذا التوتر تفرزه طبیعة المجتمع التي ال تخلو تركیبتھ وظروفھ من

مالمح التناقض المؤدیة قطعا الى مواقف ارباكیة وفوضویة وعشوائیة...في حین أن ظاھرة االصطفاف في المجتمعات الغربیة 

والمجتمع الكندي نموذجا في مختلف الفضاءات الجماھیریة ھي ممارسة حضاریة وعملیة تنھي حالة الخوف والضیق والتوتر 

  والمساواة ویعني االصطفاف عقلیة االحساس بالتعاطف مع الغریب/البرانيالتي تسود بین الغرباء، وتحقق االحترام 

ومن خالل رصده لھذه الظواھر الثالث (العنف/المحسوبیة/التدافع) وتحلیلھا وتفسیرھا یستنتج االستاذ محمود الذوادي ان 
خر" (البراني) بھدوء ولطف ولباقة "الشخصیة التونسیة القاعدیة كما راینا ھي شخصیة مستنفرة، وبالتالي فتعاملھا مع "اال

غیر منتظر في غالب االحیان. فالفرد التونسي على ھذا المستوى ال تزال تفصل بینھ وبین روح الحداثة والتمدن في 

  التعامل مع "االخر" "القریب" "فجوة" غیر ھینة ".

دي اللقاء الوء على عدد من السلوكات ان مفھوم االستنفار في الشخصیة القاعدیة للتونسیة یصلح في نظر الدكتور الذوا

التي تقع بین التونسیین كغرباء بیزانیین. فالتونسي ال یقدم نفسھ بطریقة تلقائیة الى التونسي "االخر" عند لقائھ بھ اذ یمكن 

للتونسي ان یخوض في حدیث مطول مع االخر التونسي دون سؤالھ عن اسمھ او وضعھ االجتماعي.. "فاالستنفار من 

ر ال یشجع على القیام بمبادرة حب التعرف على ھذا االخر، وھذا عكس ما یقع في المجتمع االمریكي الذي یتوفر فیھ االخ

عادة تعارف االشخاص الغرباء على نطاق واسع، فاذا وقع لقاء بین ثالثة افراد یعرف احدھما باالثنین االخرین ویقدم 

  الثالث نفسھ 

رة سوسیولوجیا باعتماد "عامل الخصوصیة" عند برسنز باعتباره كفیل لتفسیر االستنفار ویفسر األستاذ الذوادي ھذه الظاھ

حیث یغلب لى التونسي المثالي (بالمفھوم الغیبري) شيء من عدم الراحة اثناء اللحظات والدقائق االولى على االقل من 
علھ مع التونسي "االخر"  الذي تربطھ بھ تفاعلھ مع التونسي (البراني/ االخر) وبعبارة اخرى فانھ یكون كذلك في تفا

  التونسي ) على أن إجراء مقارنة طفیفة بین المجتمع2عالقات ثانویة/ عالقات الغربة (



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              475  

ISSN: 2706-6495 

  
العربیة تؤكد في نظر الطوادي وجود عالقة استنفار بین المشرقي واالخر المشرقي. اال انھ والمجتمعات المشرقیــة  

حدة من استنفار التونسي من التونسي االخر. وھذا الفرق یحتاج طبعا الى تفسیر  حسب زعمھ تبدو عالقة االستنفار اقل

یكشف عن الجذور التاریخیة واالجتماعیة التي عملت لتعمیق شة االستنفار التي تتصف بھا عالقات التفاعل التونسي 

  التونسي.

  الشخصیة التونسیة في بیئتھا الثقافیة : -4

ستنفار متقدم الذكر إنما ھي إفراز لبیئة ثقافیة تونسیة ال یخضع تحدیھا إن الشخصیة التونسیة بمواصفات اال

لمؤشرات االنثروبولوجیا العنصریة. ان الخرائط المعتمدة في االنثروبولجیا الثقافیة التقلیدیة ال تفسح مكانا الیة 

ث في مناطق غیر بیئة ثقافیة (عربیة ). اي حضاریة المحتوى، وانما ھي تجمع ما یسمى خطا بالعالم الثال

حضریة . وتحصرھما في استبیان المدلوالت الساللیة العرفیة لتبرھن على اتساع الفجوة بین المجتمعات البدائیة 

او البدویة في بعض االدبیات الغربیة التي ال تصلح ان تكون بیئات ثقافیة بالمعنى السوسیولوجي ، وبین 

  الطبیعیة والجغرافیا البشریة.المتمعات الحریة (المتحضرة) بحكم الدغرافیا 

إننا ال نصادر جملة وتفصیال وال على نحو مطلق، مقدمات ونتائج االنثروبولوجیا الثقافیة االجتماعیة. ولكننا 

نتحفظ وایانا نرفض تعمیم بعض التجارب والخبرات المتصلة بجزئیات منھجیة اكثر من ارتباطھا بقوانین عامة. 

لفھ "الثقافة العربیة في تونس" ان تكوین البیئة الثقافیة في تونس تتوفر لھ مكونات لذلك یعتقد غالي شكري في مؤ

  ا الغربیة وجداولھا االثنولوجیة أساسیـــة ومقومات عامة، قد ال تناظرھا ایة بیئة اخرى في خرائط االنثروبولوجی

ؤشرات على عالقة المواطن اننا ھنا وفي اطار التفاعل الجدي بین العام والخاص قد رصدنا مجموعة من الم

  التونسي بالثقافة كانتاج واستھالك ومعیش وعالقة ھذه الثقافة بالتطور االجتماعي ومن ثم فاننا نتبین:

إن نسبة التكوین الحضري في المجتمع التونسي كافیة عملیا لخلق االحتیاجات الثقافیة للفرد والجماعة. وال  -1

المتزایدة من الریف الى المدینة، وانما في اتساع رقعة التعلیم والصحة تكمن مؤشرات ھذا التكوین في الھجرة 

على حساب االمیة والوفایات. وكذلك في سیادة عالقات اتماعیة مدینة استلزمت تغییرات رادیكالیة في سلم القیم 
نین وتسعمائة سواء بعد االستقالل  او خالل مرحلة بناء الدولة او بعد التغییر السیاسي االصل سنة سبع وثما

  والف.

ان نسبة اقبال التونسي على المتغیرات التنمویة واالجتماعیة المتالحقة، من شانھا التدخل المستمر في تحدید  -2

االحتیاجاتالثقافیة ووسائل اشباعھا.وكذلك فان اشتباك المداخالت االجتماعیة معالسیاسات الثقافیة من مواقع 

خالقا بین االنتاج واالستھالك الثقافیین وھما العمود الفقري الیة بیئة  طبقیة مختلفة من شانھا ان تدیر صراعا

  ثقافیة سواء في طور التكوین او في طور النضج من خالل الحراك الثقافي ومختلف توابعھ.

ان االستجابة لتحدیات العھد االستعماري (الذي خطط عملیا لالستیطان) قد تجلت في المقاومة الثقافیة  -3

تي اثمرت انجازات بارزة في تكوین البیئة الثقافیة التونسیة المتاصلة عبر محاوالت التعریب المستبسلة ال

وتحریر المبادرة االبداعیة والتشجیع على الحوار واالسستشارات وھي عناصرمحوریة ثالثة في البنیةالثقافیة 

 االجتماعیة التونسیة على االول حسب الخطاب الرسمي وسیاساتھ المعلنة. 
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راریة االصالة والتحدیث في ظل الھیمنة العثمانیة اوعھود االحتالل الغربي كفل للبیئة الثقافیة  في تونس استم -4

مقومات االستمرار والفاعلیة رغم الحصار المزدوج من التخلف بانواعھ والتبعیة باشكالھا والمستمرة في 

 مختلف اطوار التاریخ التونسي الحدیث

سیة من اھوال التجزئة االقلیمیة والتفتت العربي من ناحیة ومن رواسب وامتدادات تعاني البیئة الثقافیة التون -5

االمبریالیة القدیمة والجدیدة من ناحیة اخرى بعد عودة جحافل االحتالل الى الغزو العسكري المباشر في 

العربیة في موفى التسعینات، وھي معاناة اذكت الصمود الفكري وبواعث االنتفاض الثقافي من االنتلجنسیا 

 تونس وزاد من التحدیات الحضاریة لدیھا.

إن عملیة البناء الثقافي في تونس تمثل اكثر الفعالیات المجتمعیة دقة النھا تعتمد االستمراریة والتواصل مع  -6
شان ثقافي اجتماعي یتصف بالتغییر المستمر، فقد افضت التحوالت االجتماعیة والتربویة والسیاسیة عبر 

الل الى ایجاد جمھور جدید خاصة من فئات الناشئة (االطفال والشباب)ولھذا الجمھور عقود االستق

متطلبات جدیدة تستند إلى قیم متجددة ذوقا وفكرا باعتبار أن التركیبة الدیمغرافیة التونسیة في أكثر من 

الجماھیري في  نصفھا تعد شابة وقد باتت ھذه  الفئات توظف أكثر فأكثر تقنیات االتصال ووسائل اإلعالم

 عملیات اإلنتاج واالستھالك والترویج الثقافي..

أصبحت الثقافة التونسیة بمختلف أنساقھا اإلبداعیة أكثر قدرة على االنتشار اإلقلیمي مغاربیا وعربیا  -7
وإسالمیا وحتى إفریقیا بفضل جھود اإلشعاع الخارجي وتخطي دوائر المحلیة من قبل بعض المنجزات 

متلك نماذج تاریخیة أثبتت أھمیتھا وإشعاعھا ونكتفي بذكر بعض إعالمھا ممن رصعوا الثقافیة وھي ت

التاریخ العربي على غرار ابن خلدون وقبلھ اإلمام سحنون وفي التاریخ الحدیث والمعاصر الشیخین 

محمد الطاھر ومحمد الفاضل بن عاشور وأبو القاسم الشابي والطاھر الحداد والشیخ الخصر حسین 

وبھذا إذن یتأكد لدینا ان خصائص البیئة الثقافیة جمیعا وبمالمحھا سابقة الذكر  xlviiiالتونسي..الخ  وبیرم

 ھي المحدد ألبعاد الشخصیة الثقافیة التونسیة.

  
  خاتمة

إن مختلف المقومات والمكونات الثقافیة التي تناولھا عرضنا تساھم في رسم جوانب من الشخصیة التونسیة وتمظھراتھا 

 الثقافیة، وان غلبة الطابع السلبي لمالمح تكوین الشخصیة التونسیة، لما یراه البعض اغترابا أو تغربا أو استنفارا أو انبتاتا ثقافیا

..إنما ھو اثر تراكمي لفواعل حضاریة حاصلھا تعاقب المد االستعمار والغزو واالحتالل والوصایة والتبعیة 

ریقیة في تاریخھا القدیم وتونس في عھودھا المعاصرة والحدیثة ولعوامل جغرافیة صرف والحمایة...األجنبیة التي حولت اف

تتصل بموقعھا ووجودھا الجیواستراتیجي عنوانا متقدما لألجندات االمبریالیة وحدیثة ثقافیة خلفیة ربما كما كانت مطمورا 

الحضاري وتجذیر الھویة، وبرامج التعریب اللغوي لإلنتاج الفالحي لإلمبراطوریات القدیمة. فالبرغم من محاوالت التأصیل 
  ثم في التسعینات ، 1981والثقافي وخصوصا منذ سنة 
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إال أن االستھالك الثقافي ال یزال یستخدم لغة أجنبیة ھي الفرنسیة او لغة ھجینة تعرف بالفرانكو أراب وھي لغة مزدوجة تھدد  

ما رأى فیھ األستاذ محمود الذوادي تخلفا آخر "أو ھو باألحرى" عنده تجل نقاء وبقاء اللغة الوطنیة والھویة الجماعیة وھو 

لوجھ آخر للمجتمع التونسي الحدیث"* وسواء أكانت اللغة عربیة أم فرنسیة أم ھجنتھ لخلیط منھما فان الطابع االستھالكي الیوم 

  یھدد التطور والتأصل والبقاء الثقافي.

جتمع التونسي الحدیث" ھما عنوانان لمؤلفي الدكتور محمود الذوادي عالج في مساحات * "التخلف االخر" و"الوجھ االخر للم

  واسعة منھما المسالة اللغویة في تونس.

  بیبلیوغرافیا

  بیبلیوغرافیا

  المصادر والمراجع  باللغة العربیة

)، حرف 2()، ج 1862التھانوي (محمد علي) : كشاف اصطالحات الفنون، تحقیق محمد وجیھ وآخرون، كستھ ( .1

  الواو.

  )، حرف "الھاء".2005التونسي الزواري (سارة) : المعجم الفلسفي النقدي، مطبعة التسفیر الفني، صفاقس، تونس( .2

الموسوعة الفلسفیة : وضع لجنة من العلماء واألكادیمیین السوفیاتیین، ترجمة سمیر كرم، دار الطلیعة، بیروت  .3

  )، حرف الھاء.1) ط (1974(

) ج 1973)، نقال عن جمیل صلیبا. المعجم الفلسفي، ط دار الكتاب اللبناني، بیروت (21علیقات ص (الفارابي. الت .4

)2.(  

غدنز (أنتوني)، علم االجتماع (مع مدخالت عربیة)، ترجمة وتقدیم د. فایز الصیاغ، المنظمة العربیة للترجمة،  .5

  ).2005). بیروت أكتوبر (1مؤسسة ترجمان، ط (

لثقافة في العلوم االجتماعیة، ترجمة قاسم مقداد، منشورات اتحاد الكتاب الرب، دمشق كوش (دوني)، مفھوم ا .6

)2002.(    

حسن (سمیر إبراھیم)، االستراتیجیات والسیاسات الثقافیة الوطنیة والقومیة ودورھا في ترسیخ الھویة واألمن الثقافي  .7
  ).2005) مارس (46العربي، المجلة العربیة للثقافة، العدد (

  دیة (الضاوي)، شخصیة التونسي : محصول الجغرافیا والتاریخ ، تونس (د ت).خوال .8

علي (نبیل)، استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التعریف بالھویة العربیة واثرائھا والتحدي االسرائیلي  .9
  ).2005)، األلكسو، تونس  مارس آذار (46المعلوماتي، المجلة العربیة للثقافة، العدد (

  ).2008) تونس نوفمبر (197بن عامر (توفیق)، الھویة الثقافیة بین الثبات والتغیر، مجلة الحیاة الثقافیة، العدد ( .10

) تونس 187القباج (مصطفى)، إسھام الثقافة في الحفاظ على القیم الحضاریة واإلنسانیة، مجلة الحیاة الثقافیة العدد ( .11
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منشورات  -ھویة بین الثابت والمتحول في الفكر اإلصالحي. ملتقى الذات واآلخر، الشیخاوي (عفت) ، مشكلة ال .12
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  البحث الثالث والعشرون 

  

  

أثر قلق االمتحان على التحصیل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في لواء 

  نظر الطلبة أنفسھم القویسمة من وجھة
The effect of exam anxiety on the academic achievement of the tenth grade students in 

Al-Qweismeh District from the viewpoint of the students themselves 
  

  علي احمد الحنیطي  عائدهإعداد الباحثة: 

  المملكة األردنیة الھاشمیة –وزارة التربیة والتعلیم  –تخصص الكیمیاء 

ayda.ahmad83@gmail.com: Email 

 

  

  الملخص:
ي في لواء  اس ر األس ف العاش ي لدى طلبة الص یل الدراس ة إلى بحث العالقة بین قلق االمتحان والتحص ھدفت ھذه الدراس

توى  توى قلق االمتحان تعزى بذلك إلى (الجنس، المس ة إلى معرفة ما إذا كان ھناك فروق في مس مة، كما ھدفت ھذه الدراس القویس

ي) ومعرفة ما إذا كان ھناك فروق ف توى قلق االمتحان ومعرفة ما إذا كان ھناك الدراس ي تعزى إلى مس یل الدراس توى التحص ي مس

فروق في مستوى قلق االمتحان تعزى إلى مستوى التحصیل الدراسي، ولتحقیق ھذه األھداف قامت الباحثة بصیاغة األسئلة اآلتیة: ھل 

یل في االمتحانات؟، ھل یوجد أثر للجنس عل توى یوجد أثر للقلق على التحص یل وھل یوجد أثر لمس ى قلق االمتحان وعالقتھ بالتحص

تبانة مكونة من ( میم االس تبانة على عینة 20ترتیب الطالب في العائلة؟، من أجل ذلك قامت الباحثة بتص ) فقرة وتم توزیع ھذه االس

مة وقد أدخلت البیا140مكونة من ( ي في لواء القویس اس ر األس ف العاش ائیة ) طالباً وطالباً من الص نات في برنامج المعالجة اإلحص

  لفحص فرضیات البحث وتم استخدام اختبارات لفحص الفرضیات وقد أظھر التحلیل اإلحصائي للفرضیات النتائج اآلتیة: 

 كان ھناك أثر للقلق بنسبة مرتفعة على جمیع األبعاد. -

توى الداللة ( - ائیة عند مس ي في لواء α≥0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحص اس ر األس ف العاش تجابات طلبة الص ) في اس

 القویسمة نحو أثر قلق االمتحان في تحصیلھم الدراسي تعزى لمتغیر الجنس. 
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توى الداللة ( - ائیة عند مس ي في لواء α≥0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحص اس ر األس ف العاش تجابات طلبة الص ) في اس

  یلھم الدراسي تعزى لمتغیر ترتیب الطالب في العائلة.القویسمة نحو أثر قلق االمتحان في تحص

  وقد أوصت الباحثة بعدد من التوصیات أھمھا: 

إیجاد الظروف المریحة أثناء تقدیم االمتحان والتي تعمل على تخفیف درجة االضطراب وقلق االمتحان الذي یعاني منھا الكثیر  -

  من الطلبة.

رة والجامع - ل وإبعاد المؤثرات إیجاد نوع من التعاون بین األس یل أفض ة من توفیر الظروف المریحة لتمكین الطالب من تحص

 التي تعیق التحصیل.

  

  قلق االمتحان، التحصیل الدراسي، الصف العاشر األساسي، لواء القویسمة. :الكلمات المفتاحیة

  

Abstract 
This study aimed at examining the relationship between exam anxiety and academic 

achievement for the tenth grade students in Al-Qweismeh District. This study also aimed to 

find out whether there are differences in the level of exam anxiety attributable to this (gender, 

academic level) and to know whether there are differences. At the level of academic 

achievement attributable to the level of exam anxiety and to know whether there are differences 

in the level of exam anxiety attributed to the level of academic achievement, and to achieve 

these goals the researcher formulated the following questions: Is there an effect of anxiety on 

the achievement of the exams?, Is there a gender impact on anxiety? The exam and its 

relationship to achievement, is it me? Very impact of the level of student ranking in the family? 

is there a gender impact on exam anxiety and its relationship to achievement, and is there an 

impact on the level of student ranking in the family? For this reason, the researcher designed 

the questionnaire consisting of (20) paragraphs and this questionnaire was distributed to a 

sample of (140) students from the tenth grade in Qweismeh brigade. Data were entered into the 

statistical treatment program to examine the research hypotheses. Tests were used to examine 

the hypotheses. The statistical analysis of the hypotheses showed the following results: 

- There was an effect of anxiety at a high rate on all dimensions. 

- There were no statistically significant differences at the level of significance (0.05≥α) in 

the responses of the tenth grade students in Qweismeh district towards the effect of exam 

anxiety on their academic achievement attributable to the gender variable. 

- There were no statistically significant differences at the level of significance (0.05≥α) in 

the responses of the tenth grade students in Qweismeh District towards the effect of exam 
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anxiety on their academic achievement attributable to the variable of the student's order 

in the family. 

 

The researcher recommended a number of recommendations, the most important of which are: 

- Finding comfortable conditions during the examination, which work to reduce the degree 

of disorder and exam anxiety that many students suffer from. 

- Finding a kind of cooperation between the family and the university to provide 

comfortable conditions to enable the student to achieve better achievement and to remove 

the effects that hinder achievement. 

-  

Keywords: exam anxiety, academic achievement, tenth grade, basic Quesma. 

 

  المقدمة: 
واء أكانت  ریط ذكریاتھ إلى الوراء، لعاد إلى مرحلة مھمة في حیاتھ، إنھا أیام االمتحانات س لو أعاد كل منا ش

واء أكان ذلك قبل  عور بالخوف من االمتحانات س یة أو الثانویة العامة أو الجامعیة، وأول ما یقفز إلى الذاكرة ھو الش المدرس

  االمتحان أو أثناء تقدیمھ أو بعده. 

ر فترة االستعداد والتحضیر لالمتحانات من الفترات الصعبة على الطلبة لما فیھا من الحفظ والتذكر والتركیز، تعتب

ي لھ التأثیر العام على  غط نفس ع الطالب في ض ك فیھ أن الفترة الزمنیة لعملیة المراجعة ھي المرحلة التي تض ومما ال ش

  النجاح والتحصیل العلمي. 

ان نحو العمل لدرء األخطار الممكنة ویمكننا أن نقول أن د حیحة وإیجابیة ألنھا تدفع اإلنس رجة من القلق ھي ص

یرة  اعد في الحفاظ على الذات والنجاح في مس راعھ مع الحیاة فالقلق باعث إیجابي یس ان في ص والتي یتعرض لھا اإلنس

ار بین االضطرابات ال ي المرتبة األولى في االنتش خصاً بین الحیاة ویمثل القلق النفس ائیات أن ھناك ش نفسیة وتشیر اإلحص

بتھ ( ي خالل فترة من حیاتھ وأن ما نس خاص قد یعاني من القلق النفس خاص یعانون من %17–%10أربعة أش ) من األش

 ).phpwww.gulfkids.com/vb/showthreadالقلق في أي وقت من السنة.(

وع قلق االمتحانات من خالل التطرق إلى أثر القلق على االمتحانات في  ب أن نتطرق إلى موض لذا من المناس

تعداد لھا وكیفیة التقلیل من حدة التوتر والقلق والخوف من االمتحانات (أي رھبة االمتحانات) عند  یل وكیفیة االس التحص

  الطلبة. 

  مشكلة الدراسة: 
لیس من شك في أن طلبة العاشر األساسي ینتابھم شعور بالقلق إزاء االمتحانات بدرجات متفاوتة وقد أجمع علماء 

كلة  بح مش یل أما إذا زاد عن الحد المطلوب أو نقص یص بح دافعاً لألداء ومحفزاً للتحص النفس أن قدراً معیناً من القلق یص
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مشكلة الدراسة في التعرف على المستوى األمثل لقلق االمتحان الذي یؤدي  تعیق الطالب عن األداء. والتحصیل ولذلك تبرز

  إلى أفضل تحصیل دراسي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في لواء القویسمة. 

  

  أسئلة الدراسة:
  قلق االمتحان، ھل ھو عائق أم محفز للدراسة؟ -

 العاشر األساسي في لواء القویسمة؟ما ھو أثر قلق االمتحان على التحصیل الدراسي لدى طلبة الصف  -

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في أثر القلق على التحصیل الدراسي عند طلبة الصف العاشر األساسي في لواء  -

 القویسمة تعزى لمتغیر الجنس؟ 

في لواء ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في أثر القلق على التحصیل الدراسي عند طلبة الصف العاشر األساسي  -

 القویسمة تعزى لمتغیر ترتیب الطالب في العائلة؟ 

  أھداف الدراسة: 
سي  شر األسا سي لطلبة الصف العا سة إلى الكشف عن العالقة بین قلق االمتحان والتحصیل الدرا تھدف ھذه الدرا

  في لواء القویسمة.

ي لدى طلبة یل الدراس ة إلى معرفة أثر قلق االمتحان على التحص ر  وتھدف الدراس ف العاش الجامعة لطلبة الص

  األساسي في لواء القویسمة وتبین أن مستوى قلق االمتحان یكون دافعاً للتحصیل وأي مستوى یكون معوقاً لألداء والتحصیل. 

  فرضیات الدراسة:
  سعت الدراسة الختبار الفرضیات الصفریة اآلتیة:

) في أثر قلق االمتحان في التحصیل الدراسي لدى α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( -

  طلبة الصف العاشر األساسي في لواء القویسمة تعزى لمتغیر الجنس.

) في أثر قلق االمتحان في التحصیل الدراسي لدى α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( -

  متغیر ترتیب الطالب في العائلة.طلبة الصف العاشر األساسي في لواء القویسمة تعزى ل

  أھمیة الدراسة:
كالت التي یواجھھا الطالب في فترة االمتحانات والرھبة  كلة الخوف من االمتحانات من أكبر المش تعتبر مش

یات التي  اس رھم فمعالجة الخوف من االمتحان یعتبر من أھم األس بحاً أمام الطالب وأس والخوف من االمتحانات تمثل ش

ساعد الط شكل نھائي. حیث ت الب في تخطي فترة االمتحان وتمكن الطالب من تطویر شخصیتھ والتخلص من ھذه المشكلة ب

توى الطالب وعدم تركیزه في االمتحان، وتأتي أھمیة البحث الحالي في  الخوف من االمتحان یؤدي إلى تذبذب وتدني مس

یات بكیفیة م ي العلوم والریاض ص ھام بنوعیة الطالب في تخص واجھة الخوف من االختبارات ومعرفة أثر ھذا الخوف اإلس

  على التحصیل الدراسي. 

  حدود الدراسة:
  تم تحدید ھذه الدراسة باألبعاد اآلتیة:
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  ) م.2019/2020: تم إجراء ھذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي (البعد الزماني -

 القویسمة.: تم إجراء ھذه الدراسة بمدارس لواء البعد المكاني -

  طبق على طلبة الصف العاشر األساسي بلواء القویسمة. البعد البشري: -

  مصطلحات الدراسة:
تطیع القلق:  - يء ما، دون أن یس عر بخوف أو تھدید من ش ارة یعاني منھا الفرد عندما یش ھو خبرة انفعالیة غیر س

  )1981والنفسیة. (عبد الغفار، تحدیده واضحاً غالباً ما تصاحب ھذه الحالة بعض التغیرات الفسیولوجیة 

یة في موقف محدد یتكون من انزعاج واالنفعالیة، ویحدد االنزعاج على أنھ قلق االمتحان:  - خص مة في الش ھو س

 )1988اھتمام معرفي بالخوف من الفشل، وتحدد االنفعالیة على أنھا ردود فعل للجھاز العصبي. (الطیب، 

المرء ویؤثر في صحتھ النفسیة وینشأ من تخوفھ من الفشل أو عدم ویعرف كذلك على أنھ اضطراب یعاني منھ 

الحصول على نتیجة مرضیة في االمتحان خالل فترة االمتحان، وقد تؤثر ھذه الحالة النفسیة على تركیز الطالب في 

  )1992االمتحان مما یؤدي إلى عرقلة العملیات العقلیة كاالنتباه والمحاكمة العقلیة والتذكر. (القرعان، 

ي:  - یل الدراس ة التحص س ھ لخبرات تربویة وتعلیمیة منھجیة في مؤس بھا الطالب بعد تعرض نتاجات تعلمیة اكتس

  )2010تعلیمیة. (جامعة القدس المفتوحة، 

 مجتمع الدراسة:
سة من  سمةتكون مجتمع الدرا شر األساسي في لواء القوی سي  طلبة الصف العا خالل الفصل األول من العام الدرا

  ) م.2019/2020(

  عینة الدراسة:
خالل الفصل األول  طلبة الصف العاشر األساسي في لواء القویسمة) من 140أجریت الدراسة على عینة قوامھا (

سي ( سة تبعاً ) تبین توزیع عی3)، (2)، (1) م، تم اختیارھم بطریقة عشوائیة والجداول(2019/2020من العام الدرا نة الدرا

  لمتغیراتھا المستقلة 

  ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر الجنس1جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار الجنس
  %41 58 ذكر
 %59 82 أنثى

 %100 401 المجموع
  ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر ترتیب الطالب في العائلة2جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار ترتیب الطالب في العائلة
  %31 43 األكبر
 %37 52 األوسط
 %32 45 األصغر
 %100 401 المجموع

  

  منھج الدراسة:
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في نظرا لمالءمتھ طبیعتھا حیث یتم في ھذا المنھج جمع البیانات وإجراء  ة المنھج الوص اتبع في ھذه الدراس

  التحلیل اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

  

  الدراسة:أداة 
تبانھ لجمع البیانات من عینة  ارة الخبراء تم بناء اس تش ابقة واس ات الس اعتمادا على أدبیات البحث والدراس

  )4) فقرة موزعة إلى أربعة أبعاد كما في الجدول رقم (20الدراسة اشتملت على (

  ): فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة3جدول رقم (

  لفقراتا  عدد الفقرات  البعد  الرقم

  04-01  4  المباحث الدراسیة.  1

  09-05  5 األسرة.  2

  14-10  5 البعد الثقافي للطالب.  3

  20-15  6  المدرسة والمعلمین.  4

  صدق األداة:
الحیتھا بعد إجراء  وا بص ین من األكادیمیین بالجامعات األردنیة وأوص ة على مختص تم عرض أداة الدراس

  تلك التعدیالت وإخراج االستبانة بصورتھا النھائیة.تعدیالت أشار إلیھا، وقد تم إجراء 

  ثبات األداة:
بتھ الكلیة على فقرات  تخراج الثبات فبلغت نس تخدمت معادلة كرونباخ ألفا الس للتحقق من ثبات األداة اس

  ) وھي نسبة ثبات تؤكد إمكانیة استخدام األداة.0.86االستبانة (

  المعالجة اإلحصائیة:
ائي للعلوم االجتماعیة ( بعد جمع البیانات تم طة البرنامج اإلحص ب لتعالج بواس )، SPSSإدخال بیاناتھا للحاس

  وقد استخدمت النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة الموزونة واختبار (ت) وتحلیل التباین األحادي.

  نتائج الدراسة ومناقشتھا:
قلق االمتحان على التحصیل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصھ: ما ھو أثر 

 األساسي في لواء القویسمة؟

ب المئویة لكل فقرة من فقرات كل  ابیة والنس طات الحس تخدمت المتوس ؤال، اس من أجل اإلجابة عن ھذا الس

  مجال من مجاالت االستبانة.

مون اإلیجابي ( دة)، و() درجات عن كل إجا5وقد أعطي للفقرات ذات المض ) درجات عن كل 4بة (موافق بش

) درجات عن كل إجابة (محاید)، ودرجتان عن كل إجابة (معارض)، ودرجة واحدة عن كل إجابة 3إجابة (موافق)، و(

  (معارض بشدة)، ومن أجل تفسیر النتائج أعتمد المیزان اآلتي للنسب المئویة لالستجابات:
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  ستجابات): میزان النسب المئویة لال4جدول رقم (

    النسبة المئویة  درجة االستجابات
    %50أقل من   منخفضة جدا

    %59-%50من   منخفضة
    %69-% 60من   متوسطة
    %79-% 70من   مرتفعة

    % فما فوق80من   مرتفعة جدا
  ) خالصة النتائج.9) النتائج، ویبین الجدول (8)، (7)، (6)، (5وتبین الجداول (

  األول (المباحث الدراسیة)) النتائج المتعلقة بالبعد 1

  ): المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للبعد األول5جدول رقم (

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
متوسط 

  االستجابة*
  النسبة المئویة

درجة 
  االستجابة

 مرتفعة 70.00% 3.50 .الصعبة المباحث الدراسیة بعض من قلق لدي  1
 مرتفعة 73.00% 3.65 لدي القلق من نوع المباحث الدراسیة في اآلخرین رأي یسبب  2
 مرتفعة 74.60% 3.73 .ما امتحان من قلق یصیبني عندما الدراسة أستطیع ال  3
 مرتفعة 78.00% 3.90 .للمقرر متابعتي لعدم نتیجة لدي القلق یحدث  4

 مرتفعة 73.87% 3.69  الدرجة الكلیة
  ) درجات5*أقصى درجة للفقرة (

تجابات) 5یتبین من الجدول رقم ( ابق أن اس مة الس ي في لواء القویس اس ر األس ف العاش نحو أثر قلق  طلبة الص

، 3، 2، 1االمتحان في التحصیل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في لواء القویسمة كانت مرتفعة على الفقرات (

بتھا المئویة بین (4 تجابة على%79-%70) حیث كانت نس بة المئویة لالس بة  ) وكانت النس الدرجة الكلیة مرتفعة بداللة النس

  ).%73.87المئویة (

بیا  یة الطویلة نس ة اتجاه المباحث الدراس عور الطلبة بالعجز اتجاه العملیة التعلیمیة خاص وتعزو الباحثة ذلك إلى ش

  والمملة.

  ) النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (األسرة)2

  المئویة للبعد الثاني): المتوسطات الحسابیة والنسب 6جدول رقم (

رقم 
  الفقرات  الفقرة

متوسط 
  درجة االستجابة  النسبة المئویة  االستجابة*

 مرتفعة 76.00% 3.80 .لدي الدراسي التحصیل مستوى في األسریة المشاكل تؤثر  5
 مرتفعة 79.00% 3.95 .لدي القلق على األسرة داخل المناسب الجو توفیر وعدم اإلزعاج یؤثر  6
 مرتفعة جدا 87.00% 4.35 .والمعنوي النفسي الدعم حیث من عندي القلق تخفیف في األسرة دور یؤثر  7
 متوسطة 66.00% 3.30 .والتوتر القلق على والمادي االقتصادي العامل یؤثر  8
 مرتفعة 75.60% 3.78 .لدي القلق في األھل قبل من الدراسة على واإللحاح المبالغة تسبب  9

 مرتفعة 76.70% 3.84  الدرجة الكلیة
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  ) درجات5*أقصى درجة للفقرة (

  

تجابات6یتبین من الجدول رقم ( ابق أن اس مة ) الس ي في لواء القویس اس ر األس ف العاش نحو أثر قلق  طلبة الص

مة كانت مرتفعة جدا على الفقرة ( ي في لواء القویس اس ر األس ف العاش ي لدى طلبة الص یل الدراس ) 7االمتحان في التحص

) حیث كانت نسبتھا المئویة بین 9، 6، 5) وكانت مرتفعة على الفقرات (%80حیث كان مستوى االستجابة علیھا أكثر من (

طة على الفق79-70%( بتھا المئویة بین (8رة (%) وكانت متوس بة المئویة %69-%60) حیث كانت نس ) وكانت النس

  ).%76.70لالستجابة على الدرجة الكلیة مرتفعة بداللة النسبة المئویة (

ي  ھا الطلبة والتي تنعكس على أدائھم الدراس عبة التي یعیش یة الص وتغزو الباحثة ذلك إلى الظروف المعیش

ءا مھما من ھذه الظروف المعیشیة الصعبة لما تعانیھ من صعوبات حیاتیھ واقتصادیة والتحصیل حیث أصبحت األسرة جز

  ومعیشیة.

  ) النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (البعد الثقافي للطالب)3

  ): المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للبعد الثالث7جدول رقم (

رقم 
  الفقرات  الفقرة

متوسط 
  االستجابة*

النسبة 
  درجة االستجابة  المئویة

 مرتفعة 71.40% 3.57 .القلق من یقلل العالقة ذات المتنوعة الكتب على اطالعي  10
 مرتفعة 75.60% 3.78 عندي القلق من یخفف التطبیقیة المباحث العلمیة لبعض دراستي  11
 مرتفعة جدا 87.60% 4.38 وتوتره قلقھ من لیخفف ایجابیة اتجاھات یتجھ الذي ھو المثالي الطالب  12
 مرتفعة جدا 86.60% 4.33 ومتوتر قلق وغیر بالنفس عالیة ثقة ذات بشخصیة المتمتع ھو الجید الطالب  13
 مرتفعة جدا 84.40% 4.22 .التحصیل تدني على تأثیر للقلق أن اعتقادي في  14

 مرتفعة جدا 81.10% 4.06  الدرجة الكلیة
  ) درجات5*أقصى درجة للفقرة (

تجابات7الجدول رقم (یتبین من  ابق أن اس مة ) الس ي في لواء القویس اس ر األس ف العاش نحو أثر قلق  طلبة الص

مة كانت مرتفعة جدا على الفقرة ( ي في لواء القویس اس ر األس ف العاش ي لدى طلبة الص یل الدراس ، 12االمتحان في التحص

تجابة علیھا أكثر من (14، 13 توى االس بتھا 11، 10عة على الفقرات () وكانت مرتف%80) حیث كان مس ) حیث كانت نس

بة المئویة %79-%70المئویة بین ( جابة على الدرجة الكلیة مرتفعة جدا بداللة النس ت بة المئویة لالس ) وكانت النس

)81.10.(%  

در المعرفة  ة في ظل تواجد مص یع ثقافاتھم العامة والخاص وتعزو الباحثة ذلك إلى زیادة اھتمام الطلبة بتوس

  كتروني (االنترنت) في كل بیت تقریباً.االل

  ) النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (المدرسة والمعلمین)4

  ): المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للبعد الرابع8جدول رقم (

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
متوسط 

  االستجابة*
  درجة االستجابة  النسبة المئویة

 مرتفعة جدا 87.60% 4.38 .الیوم نفس في امتحان من أكثر ھناك كان إذا عندي القلق یحدث  15
 مرتفعة جدا 80.00% 4.00 .لي الفكرة إیصال المعلم یستطیع ال عندما القلق من نوع ینتابني  16
 مرتفعة جدا 69.60% 3.48 .القلق لي یسبب مما المدرسة من المقدرة االمتحانات بموعد أتأثر  17
ً  تأثیراً  اإلبداعي وعطائھ الطالب في یؤثر اعتقادي في القلق  18  مرتفعة جدا 86.00% 4.30 سلبیا
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 مرتفعة جدا 86.00% 4.30 لدي القلق نسبة من یقلل لي وتحفیزه المعلم تشجیع  19
 منخفضة 58.00% 2.90 .والتوتر القلق لي یسبب المدرسة في التقویم نظام  20

 مرتفعة 77.83% 3.89  الدرجة الكلیة
  ) درجات5للفقرة (*أقصى درجة 

تجابات8یتبین من الجدول رقم ( ابق أن اس مة ) الس ي في لواء القویس اس ر األس ف العاش نحو أثر قلق  طلبة الص

مة كانت مرتفعة جدا على الفقرة ( ي في لواء القویس اس ر األس ف العاش ي لدى طلبة الص یل الدراس ، 15االمتحان في التحص

تج19، 18، 17، 16 توى االس ة على الفقرة (%80ابة علیھا أكثر من () حیث كان مس ) حیث كانت 20) وكانت منخفض

بتھا المئویة بین ( بة المئویة %59-%50نس تجابة على الدرجة الكلیة مرتفعة بداللة النس بة المئویة لالس )   وكانت النس

)77.83.(%  

عدم اتساع الغرفة الصفیة وعدم  وتعزو الباحثة ذلك أن النظرة السلبیة التي ینظرھا الطالب إلى المعلم وذلك بسبب

  ومالءمتھا للطالب ونشاطھم الدراسي.

  ) خالصة النتائج وترتیب األبعاد والدرجة الكلیة لالستجابات:5

  المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لألبعاد والدرجة الكلیة لالستجابات): 9جدول رقم (

متوسط   البعد  الرقم
  االستجابة*

النسبة 
  المئویة

درجة 
  االستجابة

 مرتفعة 73.87% 3.69  المباحث الدراسیة.  1
 مرتفعة 76.70%  3.84 األسرة.  2
 مرتفعة جدا 81.10% 4.06 البعد الثقافي للطالب.  3
 مرتفعة 77.83% 3.89  المدرسة والمعلمین.  4

 مرتفعة 77.40% 3.87  الدرجة الكلیة
  ) درجات5*أقصى درجة للفقرة (

تجابات) 9یتبین من الجدول رقم ( ابق أن اس مة الس ي في لواء القویس اس ر األس ف العاش نحو أثر قلق  طلبة الص

) حیث 3االمتحان في التحصیل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في لواء القویسمة كانت مرتفعة جدا على البعد (

-%70ث كانت نسبتھا المئویة بین () حی4، 2، 1) وكانت مرتفعة على البعد (%80كان مستوى االستجابة علیھا أكثر من (

  ).%77.40%) وكانت النسبة المئویة لالستجابة على الدرجة الكلیة مرتفعة بداللة النسبة المئویة (79

ثانیا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصھ: ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في أثر القلق على التحصیل 

 ر األساسي في لواء القویسمة تعزى لمتغیر الجنس؟ الدراسي عند طلبة الصف العاش

  ) یبین نتائج فحصھا.10وتتعلق بھذا السؤال فرضیة الدراسة األولى، والجدول (

) في أثر قلق α≤0.05نتائج فحص الفرضیة األولى التي نصھا: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

  طلبة الصف العاشر األساسي في لواء القویسمة تعزى لمتغیر الجنس.االمتحان في التحصیل الدراسي لدى 

  ) یبین النتائج: 11) والجدول رقم (tلفحص الفرضیة تم استخدام اختبار (
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  ): نتائج اختبار (ت) تبعاً لمتغیر الجنس11جدول رقم (

  البعد  #
  أنثى  ذكر

  الداللة  (ت)
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

 249. 1.170- 56440. 3.7500 77272. 3.4688  المباحث الدراسیة.  1

 370. 907. 64245. 3.7875 74402. 4.0250 األسرة.  2

 489. 699. 46312. 4.0312 23299. 4.1500 البعد الثقافي للطالب.  3

 526. 640.- 50090. 3.9167 46076. 3.7917  المدرسة والمعلمین.  4

 931. 087.- 37337. 3.8714 31690. 3.8589  الدرجة الكلیة

  )0.05*دال إحصائیا عند مستوى الداللة (

توى الداللة (11یتبین من الجدول رقم ( ائیة عند مس ابق عدم وجود فروق ذات داللة إحص ) في أثر α≤0.05) الس

مة تعزى لمتغیر الجنس على جمیع  اسي في لواء القویس قلق االمتحان في التحصیل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر األس

  ) وبھذا نقبل الفرضیة الصفریة. 0.05األبعاد وعلى الدرجة الكلیة حیث كان مستوى الداللة لقیم (ت) علیھا أكبر من (

ھا داخل الجامعة فال یقف تعزو الباحثة ذلك إلى أن الطالب وال ون الظروف نفس طالبة مع اختالف الجنس یعیش

  متغیر الجنس عائقا إمام الطالب والطالبة نحو القلق.

ثالثا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصھ: ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في أثر القلق على التحصیل 

 ي لواء القویسمة تعزى لمتغیر ترتیب الطالب في العائلة؟ الدراسي عند طلبة الصف العاشر األساسي ف

  ) یبین نتائج فحصھا.12وتتعلق بھذا السؤال فرضیة الدراسة الثانیة، والجدول (

) في أثر قلق α≤0.05نتائج فحص الفرضیة الثانیة التي نصھا: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

الدراسي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في لواء القویسمة تعزى لمتغیر ترتیب الطالب في االمتحان في التحصیل 

  العائلة.

  ) یبین النتائج12) والجدول (ANOVAلفحص الفرضیة استخدم تحلیل التباین األحادي (

  

دراسي لدى طالب تخصصي العلوم ): نتائج تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق في أثر قلق االمتحان في التحصیل ال12الجدول (

 والریاضیات تعزى لمتغیر ترتیب الطالب في العائلة

  مجموع مربعات االنحراف  مصدر التباین  البعد
درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات
  قیمة (ف)

مستوى 

  الداللة

1  

 1.369 506. 1 506.  بین المجموعات

 

 

.249 

 

 

 370. 38 14.055  داخل المجموعات

 39 14.561  المجموع 
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2  

 823. 361. 1 361.  بین المجموعات

 

 

.370 

 

 

 439. 38 16.670  داخل المجموعات

 39 17.031  المجموع 

3  

 488. 090. 1 090.  بین المجموعات

 

 

.489 

 

 

 185. 38 7.029  داخل المجموعات

 39 7.119  المجموع 

4  

 410. 100. 1 100.  بین المجموعات

 

 

.526 

 

 

 244. 38 9.264  داخل المجموعات

 39 9.364  المجموع 

الدرجة 

  الكلیة

 008. 001. 1 001.  بین المجموعات

 

 

.931 

 

 

  132. 38 5.025  داخل المجموعات

 39 5.026  المجموع   

  ANOVA )0.05*دال إحصائیا عند مستوى (

ابق عدم وجود فروق ذات 12یتبین من الجدول رقم ( توى الداللة () الس ائیة عند مس ) في أثر قلق α≤0.05داللة إحص

االمتحان في التحصیل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في لواء القویسمة تعزى لمتغیر ترتیب الطالب في العائلة على جمیع 

  نقبل الفرضیة الصفریة. ) وبھذا 0.05األبعاد وعلى الدرجة الكلیة حیث كان مستوى الداللة لقیم (ت) علیھا أكبر من (

  تعزو الباحثة ذلك إلى أن طبیعیة الحیاة المدرسیة وظروفھا المحیطة واحدة على جمیع المستویات ترتیب الطالب في العائلة.

  التوصیات: 
طراب والقلق التي یعاني منھا  - إیجاد الظروف المریحة أثناء تقدیم االمتحانات والتي تعمل على تخفیف درجة االض

  الطلبة. كثیر من

العمل على توفیر االختصاصیین النفسیین والتربویین في المدارس بأعداد مناسبة لمساعدة الطلبة في حل مشكالتھم  -

 االنفعالیة والتي تؤثر في تحصیلھم الدراسي.

ل،  - یل أفض رة من أجل توفیر الظروف المالئمة لتمكین الطالب من تحص إیجاد نوع من التعاون بین الجامعة واألس

 وإبعاد المؤثرات التي تعیق التحصیل.

رة. ومراعاة القدرات العقلیة للطلبة وعدم تكلیفھم  - رة للعالقات الجیدة والدفء العاطفي في محیط األس مراعاة األس

اعر القلق، مما یؤدي إلى  اعدھم على التخلص من مش فوق قدراتھم العقلیة، ومراعاة میولھم ورغباتھم كل ذلك یس

 صیل.تحسین مستوى التح

واء  - باب التي أدت إلیھ س اعر القلق وذلك بالتعرف على األس اعد الطلبة في خفض مش إعداد المعلمین تربویا یس

 باألسرة أو المدرسة، وكذلك تقدیم النصائح واإلرشادات.

ف عن أثر متغیرات أخرى كذكاء المیل، مفھوم الذات، العمر  - ات واألبحاث للكش ھناك حاجة إلى مزید من الدراس

 رھا في مستوى قلق االمتحانات لدى الطلبة. وغی
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  البحث الرابع والعشرون 

  

  

  اتجاھات معلمي االجتماعیات في المدارس االردنیة نحو توظیف التعلیم المدمج

The attitudes of social teachers in Jordanian schools toward the use of integrated education 

  

  أ. نائل عبد الحمید عبد الرحمن الرقبإعداد الباحث: 

  المملكة األردنیة الھاشمیة –وزارة التربیة والتعلیم  –تخصص اإلجتماعیات 

jo.q2022@gmail.com: Email 

  

  الملخص

ة إلى التعرف إلى  لدراس اتجاھات معلمي االجتماعیات في المدارس االردنیة نحو توظیف التعلیم ھدفت ھذه ا

تجابات  نوات الخبرة) باس افة إلى التعرف على عالقة كل من المتغیرات (النوع االجتماعي، المؤھل العلمي، س المدمج. إض

تبانة من ( میم اس تخدام التعلیم المدمج ولتحقیق ذلك تم تص ) معلم 130رة ووزعت على () فق30معلمي االجتماعیات نحو اس

  ومعلمة من معلمي االجتماعیات في المدارس األردنیة.

لداللة ( توى ا یاً عند مس ائ ) في اتجاھات معلمي α≥0.05كانت من أھم النتائج، عدم وجود فروق داللة إحص

في تعزى لمتغیر النوع االجت ماعي المؤھل العلمي ومعلمات المدارس األردنیة نحو توظیف التعلیم المدمج في التعلم الص

  وسنوات الخبرة.

یات ة، وعقد دورات وندوات ، من التوص وب واالنترنت في كل مدرس توفیر مختبرات مجھزة بأجھزة الحاس

  للوسائل والوسائط والتقنیات المستخدمة في التعلیم المدمج.

  .معلمي االجتماعیات، المدارس األردنیة، التعلیم المدمج: الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

This study aimed to identify the attitudes of social teachers in Jordanian schools toward 

the use of integrated education. In addition to identifying the relationship of each of the 

variables (gender, academic qualification, years of experience) with the responses of teachers 

and teachers towards the use of integrated education, a questionnaire of (30) items was designed 

and distributed to (150) teachers and social workers in Jordanian schools. 

The most important results were the absence of statistically significant differences at 

the level of )≥0.05α(  between the attitudes of teachers and teachers of Jordanian schools toward 

the employment of integrated education in classroom learning due to the gender variable and 

the years of experience. 

Recommendations include the provision of laboratories equipped with computers and 

the Internet at each school, and the holding of courses and seminars for means, media and 

techniques used in integrated education. 

Keywords: Social Teachers, Jordanian Schools, Integrated Education, E-Learning. 

 

   المقدمة

روري  بح من الض ارع نقل المعلومة وازدیاد كم المعرفة أص وء الثورة التكنولوجیة وثورة المعلومات وتس في ض

  وجود طریقة لنقل المعرفة إلى األعداد المتزایدة من الطلبة وقد ال توجد طریقة مثلى لتعلیم الطلبة إال بواسطة التعلیم المدمج.

ائل الحدیثة في تقدیم المنھاج التعلیمي كما أن ھناك ممیزات لھذا النوع من التعلیم  یعتمد التعلیم المدمج على الوس

سي، ومساعدة المعلم  ومن أبرزھا اختصار الوقت والجھد والتكلفة إضافة إلى إمكانیة تحسین المستوى العام للتحصیل الدرا

  ثیرة للتفكیر.والطالب في توفیر بیئة تعلیمیة جذابة وم

  وھو نوع من أنواع التعلیم عن بعد ویستخدم الحاسب اآللي ووسائطھ واالنترنت في نقل المعلومات.

ستخدام ھذا النمط من أنماط التعلیم في مدارسنا  وفي ظل الثورة التكنولوجیة التي تواجھ عصرنا بات ال بد لنا من ا

  ه معلمي االجتماعیات نحو استخدامھ في عملیة التعلم الصفي.وقد اختار الباحث ھذا الموضوع إلثارة تفكیر واتجا
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  مشكلة الدراسة

بح  بح الطالب محور العملیة التعلیمیة وھدفھا العام والخاص ومع كثرة المعلومات وزیادة عدد الطلبة أص لقد أص

ریع وفعال لنقل المعلومات ومن ھنا یناق لوب تعلیمي جذاب وس تخدام طریقة وأس روري اس ش ھذا البحث اتجاھات من الض

ر  لوب تعلیمي ونموذج لمواكبة تطورات العص معلمي االجتماعیات في المدارس األردنیة نحو توظیف التعلیم المدمج كأس

ي التالي:  ؤال الرئیس ة في الس كلة الدراس ما ھي اتجاھات معلمي االجتماعیات في ومراعاة حاجات الطلبة. وتتمثل مش

  التعلیم المدمج؟المدارس االردنیة نحو توظیف 

  أسئلة الدراسة 

  تتمثل أسئلة الدراسة في السؤالین التالیین:

  ما ھي اتجاھات معلمي االجتماعیات في المدارس االردنیة نحو توظیف التعلیم المدمج؟ -

ائیاً في اتجاھات معلمي االجتماعیات في المدارس االردنیة نحو توظیف التعلیم المدمج  - ھل توجد فروق داللة إحص

 تعزى لمتغیرات (النوع االجتماعي، المؤھل العلمي، سنوات الخبرة).

  فرضیات الدراسة

) في اتجاھات معلمي االجتماعیات في المدارس االردنیة α≤0.05ال توجد فروق داللة إحصائیاً عند مستوى الداللة ( -

  نحو توظیف التعلیم المدمج تعزى لمتغیر النوع االجتماعي.

) في اتجاھات معلمي االجتماعیات في المدارس االردنیة α≤0.05إحصائیاً عند مستوى الداللة (ال توجد فروق داللة  -

 نحو توظیف التعلیم المدمج تعزى لمتغیر المؤھل العلمي.

) في اتجاھات معلمي االجتماعیات في المدارس االردنیة α≤0.05ال توجد فروق داللة إحصائیاً عند مستوى الداللة ( -

 یم المدمج لمتغیر سنوات الخبرة.نحو توظیف التعل

  أھداف الدراسة 

  تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق ما یلي:

  التعرف إلى اتجاھات معلمي االجتماعیات في المدارس االردنیة نحو توظیف التعلیم المدمج. -

مدارس االردنیة نحو ت - ماعیات في ال جاھات معلمي االجت نت ھناك فروق جوھریة في ات وظیف التعرف فیما إذا كا

 التعلیم المدمج تعزى لمتغیر النوع االجتماعي والمؤھل العلمي وسنوات الخبرة.

  حدود الدراسة

  : أجریت ھذه الدراسة في المدارس األردنیة.حدود مكانیة -

 : أجریت ھذه الدراسة على معلمي االجتماعیات في المدارس األردنیة.حدود بشریة -
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 ).2018/2019الفصل الثاني من العام الدراسي (: أجریت ھذه الدراسة خالل حدود زمانیة -

  أھمیة الدراسة

ة في التعرف اتجاھات معلمي االجتماعیات في المدارس االردنیة نحو توظیف التعلیم المدمج  تكمن أھمیة الدراس

یف التعلیم المدمج وذلك التخاذ التدابیر الالزمة من قبل المسؤولین وتوفیر اإلمكانات المناسبة التي تساعد المعلمین على توظ

  في المدارس.

  مصطلحات الدراسة 

: أحد صیغ التّعلیم أو التّعلّم التي یندمج فیھا التّعلّم اإللكتروني مع التّعلّم الصفي التقلیدي في إطار واحد، التعلیم المدمج -

مثل معامل الكمبیوتر  حیث توظف أدوات التّعلّم اإللكتروني سواء المعتمدة على الكمبیوتر أو على الشبكة في الدروس،

 ).173:   2005والصفوف الذكیة ویلتقي المعلم مع الطالب وجھاً لوجھ معظم األحیان. (زیتون،

: ھي المدارس التي تشرف علیھا وزارة التربیة والتعلیم األردنیة سواء إشراف كامل أو إشراف المدارس األردنیة -

 )2018جزئي. (وزارة التربیة والتعلیم األردنیة، 

: ھم المعلمین الذین یدرسون مبحث االجتماعیات وعلى رأس عملھم في المدارس األردنیة خالل معلمي االجتماعیات -

  ).2018/2019الفصل الثاني من العام الدراسي (

  الدراسات السابقة

في جامعة ) 1فاعلیة التعلیم اإللكتروني المدمج على التحصیل لدى طلبة مقرر تكتیك (بعنوان  )2018قشمر (دراسة 

ة ( تقالل، حیث تكونت عینة الدراس ون مقرر تكتیك (70االس من برنامج التعلیم المدمج 1) طالباً وطالبة ممن یدرس ) ض

ي الثاني من العام األكادیمي ( ل الدراس ة بمجوعة من 2016/2017ومدرس المقرر خالل الفص ت الدراس م)، وقد أوص

  التوصیات منھا:

 دامھم للتكنولوجیا في التعلیم.تقدیم الدعم الفني أثناء استخ -

اء ھیئة التدریس لتوظیف التعلیم االلكتروني في عملھم على أن تركز برامج تدریب  - ات تدریبیة ألعض تنظیم ورش

ب المقررات التي  اء ھیئة تدریس المقررات الجامعیة االجباریة على حاجات تعلیمیة وتربویة محددة تناس أعض

  استخدامھا.یستخدمونھا وتحقق الھدف من 

اً  - وص رورة توظیف التكنولوجیا في التعلیم، وخص اء ھیئة التدریس على ض طینیة ألعض تأكید الجامعات الفلس

  الحاسوب وما یرتبط بھ

تخدام  - و ھیئة التدریس على اس جع عض ائط اإللكترونیة التي تش مین المناھج والمقررات التعلیمیة بعض الوس تض

 التعلیم االلكتروني.

 فعیل دور التعلیم االلكتروني في المحاضرات الدراسیة مع التركیز على نوعیة االستخدام.التأكید على ت -
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ائط التعلیمیة المتعددة  م)2003القرارعة (أجرى  تخدام الوس اء أثر طریقة التدریس باس تقص ة ھدفت إلى اس دراس

التاسع األساسي ودافعیة التعلم لدیھم. ومستوى التحصیل السابق والجنس في التحصیل العلمي في مادة الكیمیاء لطلبة الصف 

ة من ( ي في مدارس الطفیلة 80وتكونت عینة الدراس اس ع األس ف التاس عب من الص ) طالباً وطالبة موزعین في أربع ش

  الحكومیة. وقد أظھرت الدراسة النتائج التالیة:

یل الع - ائط التعلیمیة المتعددة في التحص تخدام الوس لمي في مادة الكیمیاء ودافعیة التعلم تفوق أثر طریقة التدریس باس

 للطلبة.

 تفوقت اإلناث على الذكور في التحصیل العلمي، لكن دافعیتھم للتعلم كانت متكافئة. -

ائط  - یل العلمي ودافعیة التعلم، مع أن الوس ي التحصیل في التحص تفوق الطلبة مرتفعي التحصیل على الطلبة منخفض

 منخفضي التحصیل في النتاجات التعلمیة. التعلیمیة المتعددة قد أفادت الطلبة

ت ة مادة الكیمیاء،  وأوص ائط التعلیمیة المتعددة في تدریس المواد العلمیة وبخاص تخدام طریقة الوس ة باس الدراس

ائط المتعددة في  ات حول أثر الوس میم برمجیات تعلیمیة تراعي الفروق الفردیة بین الطلبة، وإجراء المزید من الدراس وتص

  تعلیمیة مختلفة. نتاجات

ة أجراھا  وفي ناق، وأبو ھوال، والبواب (دراس ائط التعلیمیة  م)2003الش تخدام الوس اء أثر اس تقص ھدفت إلى اس

) طالباً وطالبة ممن یدرسون 118المتعددة على تحصیل طلبة كلیة العلوم في الجامعة األردنیة، وتكونت عینة الدراسة من (

ة تفوق الطلبة الذین درس2000/2001الكیمیاء العامة العملیة للعام الجامعي ( وا بطریقة م)، وقد أظھرت نتائج الدراس

  الوسائط المتعددة على الطریقة التقلیدیة.

سة  شاف التغیر في قدرات  )Dimitrov, McGee & Howard, 2002(كل من  أجراھاوفي درا ھدفت إلى اكت

ة من ( تخدام بیئة التعلم القائمة على التعلیم المدمج. وتكونت عینة الدراس ) طالباً وطالبة من طلبة 837الطلبة العلمیة باس

اء الم روع قریة الفض اء من خالل مش وا مفاھیم بیولوجیة وفیزیائیة وعلوم األرض والفض رحلة اإلعدادیة ممن درس

ن في قدرات  ة أظھرت تحس ة أن جمیع مجموعات الدراس ي القائم على التعلیم المدمج. وقد أظھرت نتائج الدراس االفتراض

لباحثین ذلك إلى قصر فترة الدراسة والتي طبقت خالل ثالثة أسابیع. الطلبة العلمیة، بما فیھا المجموعة التقلیدیة، وقد عزى ا

  ولكن الدراسة أظھرت قدرة المادة التعلیمیة اإللكترونیة في إكساب الطلبة مھارات حل المشكلة.

یف ( أجرى الیب تنمیتھا من  م)2009الس والتي ھدفت إلى معرفة مدى توافر كفایات التعلیم المدمج ومعوقاتھا وأس

توى تأھیل  وجھة ف عن مس ة للكش عود. وأعدت ھذه الدراس اء ھیئة التدریس بكلیة التربیة في جامعة الملك س نظر أعض

اء ھیئة  اء ھیئة التدریس اإلناث في نظام التعلیم المدمج للتعرف على مدى توافر كفایات التعلیم المدمج الالزمة ألعض أعض

عود من وجھة نظرھن.التدریس اإلناث في كلیة التربیة في جامعة الملك  في ولتحقیق و س ة المنھج الوص تخدمت الدراس اس

تنتاج قائمة من  في التحلیلي واس وع، وتوظیف المنھج الوص ابقة وأدبیات الموض ات الس ة تم مراجعة الدراس ھدف الدراس

تبانة تناولت الكفایات المقترحة والمعوقات والمقترحات، ب80الكفایات بلغت ( مینھا في اس لغت بعد تحكیمھا ) كفایة وتض

تطالعیة بلغت (108( دقھا وثباتھا، تم 30) عبارة، وبعد تطبیقھا على عینة اس ة والتأكد من ص و من مجتمع الدراس ) عض

ة تطالعیة -تطبیقھا على عینة الدراس ) عضو ھیئة 215حیث بلغ ( -والتي بلغت كامل المجتمع مستثنى منھ حجم العینة االس
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ي الثاني من %61.44وه بنسبة قدرھا () عض153تدریس، استجاب منھن ( ل الدراس ة, وذلك في الفص ) من مجتمع الدراس

   م).2008/2009العام الدراسي (

الیب  ابیة واالنحرافات المعیاریة لألس طات الحس ب المئویة والمتوس تخدام التكرارات والنس وبعد جمع البیانات وتحلیلھا باس

  (ف) واختبار شیفیھ لألسالیب االستداللیة تم التوصل الى نتائج الدراسة. الوصفیة واختبار (ت) واختبار تحلیل التباین

  النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة: وأھم

توافرت كفایات التعلیم المدمج لدى أعضاء ھیئة التدریس اإلناث بشكل عام بدرجة متوسطة اال أن ھذا ال ینفي وجود  -

  كفایات عالیة وأخرى ضعیفة. 

ة أن - لت الدراس اء ھیئة التدریس  توص اء ھیئة التدریس اإلناث كان مؤثرا حیث تفوقت أعض فارق العمر بین أعض

ستخدام الحاسب  35اإلناث ذوات األعمار (أقل من  سنا في مستوى امتالكھن لكفایات ا عاما) على زمیالتھن األكبر 

  فایات المحاور االخرى.االلي، في حین أنھ لم یكن ذا داللة إحصائیة في تأثیره على مستوى امتالكھن لك

اء ھیئة التدریس اإلناث على أن ما یعیقھن عن تنمیة كفایات التعلیم المدمج لدیھن ھي معوقات خارجة  - أكدت أعض

  عن إرادتھن.

اء ھیئة التدریس اإلناث ومن في  - بة لتنمیة كفایات التعلیم المدمج لدى أعض ة أن المقترحات المناس وجدت الدراس

الیب حكمھن، تتمثل في  ي علیھن وبناء البرامج التدریبیة وفقا الحتیاجاتھن، والتنویع في أس تقلیل العبء التدریس

  البرامج التدریبیة المقدمة لھن من دروس نموذجیة واستخدام التعلم المفرد واستخدام التدریب عن بعد.

ة نموذجا مقترحا لتنمیة كفایات التعلیم المدمج مكونا من: آلیات وس قدمت ات مقترحة للتطویر، وبرامج الدراس یاس

  تطویریة مقترحة وفق ثالث مراحل:(مرحلة التھیئة، مرحلة التأسیس، مرحلة ما بعد التدریب). 

دراسة ھدفت إلى معرفة معوقات استخدام التعلیم المدمج من وجھة نظر أعضاء الھیئة  م).2011الحوامدة ( وأجرى

یة في جامعة البلقاء التطبیقیة. وھدف تخدام التعلیم المدمج من وجھة نظر التدریس ف عن معوقات اس ة الى الكش ت ھذه الدراس

ة الدولیة  ول على الرخص ص األكادیمي، والحص یة في جامعة البلقاء التطبیقیة، وتعرف أثر التخص اء الھیئة التدریس أعض

  ) في ھذه المعوقات. ICDLلقیادة الحاسوب (

في ا ولتحقیق ة المنھج الوص تبانة مكونة من (ذلك اتبعت الدراس ) بندا بعد التحقق من 24لتحلیلي، حیث تم تطویر اس

ة المكونة من ( دقھا وثباتھا، وقد تم توزیعھا على عینة الدراس یة في كلیة اربد 96ص اء الھیئة التدریس وا من أعض ) عض

ائیة المناسبة. حیث أظھرت ن ن الجامعیة. وقد تم اجراء التحلیالت االحص ة أن بنود االداة الجامعیة، وكلیة الحص تائج الدراس

ككل شكلت معوقات للتعلم االلكتروني تواجھ أعضاء الھیئة التدریسیة، وأظھرت كذلك نتائج الدراسة أنھ ال توجد فروق ذات 

اء الھیئة  ات االكادیمیة العلمیة وأعض ص یة في التخص اء الھیئة التدریس طات تقدیرات أعض ائیة بین متوس داللة احص

یة في ال بة لكل محور من محاور الدراسة، التدریس تخدام التعلیم المدمج بالنس ات األكادیمیة االدبیة على معوقات اس ص تخص

  وعلى المحاور ككل.
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النتائج أنھ ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات تقدیرات أعضاء الھیئة التدریس الحاصلین  أظھرتكما 

وب ( ة الدولیة لقیادة الحاس تخدام  )ICDLعلى الرخص لوا علیھا على معوقات اس یة الذین لم یحص اء الھیئة التدریس وأعض

  )804-803م، ص2011التعلیم المدمج بالنسبة لكل محور من محاور الدراسة. (الحوامدة، 

ة تناولت حوافز ومعیقات التعلّم  1999Fritz; Susan and Marx، (Rockwell; Schauer( أجرى دراس

ا كا بالوالیات المتحدة األمریكیة، وكان من أبرز عن بعد التي تؤثر على أعض یة واإلداریة في جامعة نبراس ء الھیئة التدریس

و ھیئة التدریس من أجل  افي الزائد الذي یحتاجھ عض ة أن أھم معیقات التعلیم المدمج تتعلق بالوقت اإلض نتائج ھذه الدراس

یر للتعلم اإللكتروني، وعدم توفر الوقت الكافي من أجل  إجراء البحوث، والمھارات الحاسوبیة التي یحتاجھا أعضاء التحض

  ھیئة التدریس من أجل تطبیق ھذا النمط من التعلیم. 

یة في  )Schifter, 2000( وأجرى اء الھیئة التدریس ة ھدفت إلى معرفة العوامل التي تعزز وتحبط أعض دراس

المشاركة في برامج التعلیم عن بعد. وقد شملت الدراسة مائة وثمانین عضو ھیئة تدریس وأحد عشر إداریاً وقد كشفت نتائج 

اء ھیئة التدریس في التعلّم عن بعد ح ة عن أھم المعیقات التي تواجھ أعض یث كانت قلة الدعم المادي واإلداري الدراس

  والتكنولوجي، وضعف التدریب على التقنیات الالزمة للتعلّم اإللكتروني.

فت عن ثالث معیقات وھي: الحاجة Forrester) بعض نتائج بحث (Geisman, 2001(أوردت  وقد ) حیث كش

  ).%36االتصال وبلغت ( %)، وضعف شبكة 41)، والمقاومة الثقافیة وبلغت (%65إلى التفاعل وبلغت (

مدمج من وجھة نظر  )Chizmar; Williams, 2001(وأجرى  قات التعلیم ال ة ھدفت التعرف إلى معی دراس

سة  شملت عینة الدرا سیة. وقد  عضو ھیئة تدریس في جامعة الینوي بالوالیات المتحدة األمریكیة.  105أعضاء الھیئة التدری

ات التي كانت عدم توفر الوقت الكافي لدى أعضاء ھیئة التدریس للتحضیر واستخدام وقد أكدت نتائج الدراسة أن أھم المعیق

  التقنیات الحدیثة، وعدم توفر الحوافز المادیة التي تشجع عضو ھیئة التدریس على تطویر نفسھ.

الطلبة أن التعلیم المدمج یتطلب مھارات جدیدة یجب أن یكتسبھا أعضاء ھیئة التدریس و) Bower, 2001(وقد أكد 

على السواء. وتتضمن ھذه المھارات نقل التعلیم القائم على المعلم إلى التعلیم القائم على المتعلم، حیث یصبح المدرّس میّسرا 

  للعملیة التعلیمیة، وھذا التغیر المطلوب یشكل تحدیا ألعضاء ھیئة التدریس ویسبب ضیقا وقلقا لھم.

ة  )O,Quinn & Corry, 2002(كما أجرى  اركة دراس ھدفت إلى التعرف على المعیقات التي تقلل من مش

  أعضاء الھیئة التدریسیة في التعلیم المدمج في إحدى كلیات المجتمع في شمال والیة فرجینیا في الوالیات المتحدة األمریكیة.

ملت الدراسة، (  تعلیم عن بعد. وقد ) درسوا باستخدام نمط ال51) عضو ھیئة تدریس درسوا بالطریقة التقلیدیة و(11وقد ش

كشفت نتائج الدراسة عن أن أھم معیقات التعلیم المدمج قلة الدعم الفني، والعبء التدریسي، وتدني الرواتب، وضعف الخلفیة 

افي الذي یحتاجھ  راء المواد، وقلة التدریب الذي یتطلبھ التعلیم المدمج والوقت اإلض التكنولوجیة، وقلة الدعم المادي لش

  ترقیة.یحتاجھ ھذا النوع من التعلّم والذي یشكل بدوره معیقا لل المدرسون الذي
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ة التي أجراھا  أن أھم معیقات التعلیم المدمج تتمثل في عدم توافر القیادة  )Rodny,2002(وقد أكدت نتائج الدراس

  الفاعلة، وعدم توافر التدریب المناسب، وقلة المعدات واألدوات الالزمة وضعف الدعم الفني لھذا النوع من التعلّم.

تخدام التعلیم المدمج في جامع )Nadia, 2003(كما أجرت  اء ھیئة التدریس نحو اس ة عن توجھات أعض ة دراس

Manchester Metropolitan University) اء ھیئة ة أن ھناك درجة من الوعي لدى أعض منت نتائج الدراس ) وقد تض

ادر لتطبیق  ي وقلة الوقت والمص س بب نقص الدعم المؤس التدریس ولكن لدیھم بعض التردد في تبني نظام التعلیم المدمج بس

  في تكنولوجیا التعلیم المدمج. ھذا النظام باإلضافة إلى قلة الخبرة وضعف المھارات

یة نحو الدعم ) Christopher, et. al. 2004(وأجرى  تطالع آراء الطلبة والھیئة التدریس ة ھدفت إلى اس دراس

اء الھیئة  تخدام المنھاج اإللكتروني، في حین أن غالبیة أعض فت نتائجھا عن تأیید الطلبة الس للمواد اإللكترونیة، حیث كش

یة لم تؤید تخدام برامج  التدریس تمر على اس تخدامھا والحاجة للتدریب المس بب نقص الثقة بھا، وعدم القدرة على اس ذلك بس

  التعلیم المدمج.

اء ھیئة التدریس في الجامعات ھي التغییر  )Kaleta, et. al. 2005(ویرى كل من  أن أھم معیقین یواجھان أعض

یقة التي یعلمون بھا وأن یكرسوا وقتا أطول وجھدا أكبر لھذا النمط والوقت. فالمطلوب من أعضاء ھیئة التدریس تغییر الطر

  من التعلم، حیث اعتاد أعضاء ھیئة التدریس على النمط التقلیدي وأصبح مألوفا ومریحا لھم.

لة توافر  م)2006الریفي (وأورد  المیة بغزة تتمثل في ق عددا من معیقات تطبیق التعلیم المدمج في الجامعة اإلس

یة، وقلة الخبرة في  مختبرات اء الھیئة التدریس تخدام الطالب أو أعض واء أكانت الس ة بالتعلیم المدمج س وب الخاص الحاس

اقات اإللكترونیة وعدم اعتراف وزارة التعلیم العالي بالبرامج التي تقوم على نظام التعلیم المدمج، وعدم توفیر  میم المس تص

اء الھیئة التدریس یة، وعدم إیمان مكافآت مادیة مجزیة ألعض اقاتھم التدریس تخدمون التكنولوجیا في تعزیز مس یة الذین یس

  بعض األساتذة بجدوى التعلیم المدمج.

ستخدام التعلیم المدمج في جامعة الملك عبد العزیز  م)2007غالم (كما أجرت  دراسة ھدفت إلى التعرف على واقع ا

سة من ( سعودیة. وقد تكونت عینة الدرا ) طالبا وطالبة، 1387) عضو ھیئة تدریس و(112في مدینة جدة بالمملكة العربیة ال

ین بالتعلیم  اء ھیئة التدریس واإلدارة والفنیین المختص المدمج. وكان من أھم نتائجھا: عدم توافر كادر ومجموعة من أعض

فیة مرتبطة باإلنترنت، عدم وجود  یب في القاعات الص إداري مؤھل للتعامل مع نظام التعلیم المدمج، وعدم وجود حواس

  تشریعات تمنح درجات علمیة لطلبة نظام التعلیم المدمج، وصعوبة الحصول على البرامج باللغة العربیة.

یة في ) Stevenson, 2007(وأجرى  اء الھیئة التدریس ة للتعرف إلى الحوافز والمعیقات التي تجعل أعض دراس

اقات، قلة  ي، نوعیة المس اركون في التعلیم المدمج. وكان من أھم المعیقات: العبء التدریس اركون أو ال یش الجامعات یش

ارك في ة، وقلة الدعم المادي لمن یش س التعلیم المدمج، وبینت النتائج أن أھم الحوافز التي  الدعم التقني والفني من قبل المؤس

  تدفع أعضاء الھیئة التدریسیة لتبني ھذا النمط من التعلیم ھي: زیادة الرواتب، المكافآت المادیة، وتحسین ظروف العمل.
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ة قام بھا  فت دراس ملت عینة من ( )Bruner, 2007(وكش ة 61وش و ھیئة تدریس في الكلیات الخاص ) عض

غیرة أن أھم الحوافز التي تعمل على تبني التعلیم المدمج ھي: التدریب على التعلیم المدمج، توفیر الحوافز المادیة،  الص

  وتخفیض العبء التدریسي.

اء الھیئة  )Cahill, 2009(وأجرى  جع أو تعیق أعض ة ھدفت إلى التعرف على الحوافز والمعیقات التي تش دراس

یة من تبني نظام التعلیم ا ة من (التدریس و ھیئة تدریس یعملون في كلیة التربیة في 27لمدمج. وقد تكونت عینة الدراس ) عض

ل بین  ة عن أن أھم الحوافز ھي: التواص فرت نتائج الدراس انت ثوماس في الوالیات المتحدة األمریكیة. وقد أس جامعة س

المادیة، والتشجیع من قبل الزمالء واإلداریین، الطلبة، وسھولة الوصول إلى المواد المتعلقة بالمساق اإللكتروني، المكافآت 

ابھ للترقیة، عدم توفیر المكافآت المادیة لمن  أما أھم المعیقات فكانت: الوقت الطویل الذي یتطلبھ التعلیم المدمج وعدم احتس

  یقوم بھذا التعلّم، والعبء التدریسي الثقیل المطلوب من عضو ھیئة التدریس.

یة في التعلم عن بعد والتعلیم المدمج في  )Mills, et al. 2009(كما أجرى  اء الھیئة التدریس ة آلراء أعض دراس

إحدى كلیات التربیة في إحدى جامعات جنوب تكساس في الوالیات المتحدة األمریكیة. وقد كشفت نتائج الدراسة أن أعضاء 

یة أبدوا قلقا من االحتمال الكبیر في زیادة الوقت المطلوب  لتطبیق نظام التعلیم المدمج، وزیادة محتملة في الھیئة التدریس

اء ھیئة التدریس  اقات اإللكترونیة، والمھارات التي یحتاج أعض میم المس افیا لتطویر وتص اعات المكتبیة، ووقتا إض الس

لدعم ال لة ا مدمج، وق لدعم اإلداري لبرامج التعلیم ال با قة  ھذا النمط من التعلم، وعدم الث ھا لتطبیق  تدّرب علی فني كما عبر ال

ي  اق الدراس جل المس من أن الطالب الذي س ھم عن عدم ثقتھ بنزاھة االختبارات في التعلیم المدمج. ومن الذي یض بعض

  اإللكتروني ھو نفسھ الذي سیؤدي االختبار، وضعف الكفایات التكنولوجیة لدى معظم أعضاء الھیئة التدریسیة.

 مجتمع الدراسة:

ة من معلمي ل الثاني من العام  تكون مجتمع الدراس ومعلمات االجتماعیات في المدارس االردنیة خالل الفص

  ).2018/20109الدراسي (

  عینة الدراسة:

ة على عینة قوامھا ( ل 130أجریت الدراس ) من معلمي ومعلمات االجتماعیات في المدارس االردنیة خالل الفص

ي ( وائیة والجداول (). وتم اختیارھم بطریق2018/20109الثاني من العام الدراس ) تبین توزیع عینة 3)، (2)، (1ة عش

  الدراسة تبعاً لمتغیراتھا المستقلة.

 ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر النوع االجتماع1جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار النوع االجتماعي
  %49 64 ذكر
 %51 66  أنثى

  %100 130 المجموع
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  الدراسة تبعاً لمتغیر المؤھل العلمي ): توزیع عینة2جدول رقم (

 النسبة المئویة  التكرار المؤھل العلمي

  %55 72 بكالوریوس وأقل

 %45 58 دراسات علیا

 %100 130 المجموع

  

  ): توزیع عینة الدراسة تبعاً لمتغیر سنوات الخبرة3جدول رقم (

 النسبة المئویة التكرار سنوات الخبرة

  %52 68 ) سنة15أقل من (

  %48 62 ) سنة فأكثر15(

 %100 130 المجموع

  

  منھج الدراسة:

في نظرا لمالءمتھ طبیعتھا حیث یتم في ھذا المنھج جمع البیانات وإجراء  ة المنھج الوص اتبع في ھذه الدراس

  التحلیل اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة، واستخالص التوصیات.

  أداة الدراسة:

تبانة لجمع البیانات من عینة اعتمادا على أدبیات البحث  ارة الخبراء تم بناء اس تش ابقة واس ات الس والدراس

  )4) فقرة موزعة إلى بعدین كما في الجدول رقم (30الدراسة اشتملت على (

  ): فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة4جدول رقم (

  الفقرات  عدد الفقرات  البعد  #
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  15-01  15 مجال المعلم  1

  30-16  15 المتعلممجال   2

  

  تقنین أداة الدراسة:

  صدق األداة:

تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المختصین والمشرفین وأوصوا بصالحیتھا بعد جراء التعدیالت علیھا وقد 

 تم إجراء تلك التعدیالت وإخراج االستبانة بصورتھا النھائیة.

  ثبات األداة:

معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبتھ الكلیة على فقرات االستبانة للتحقق من ثبات األداة استخدمت 

  .) وھي نسبة ثبات تؤكد إمكانیة استخدام األداة0.93(

  المعالجة اإلحصائیة:
ائي للعلوم االجتماعیة ( طة البرنامج اإلحص ب لتعالج بواس )، SPSSبعد جمع البیانات تم إدخال بیاناتھا للحاس

  النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة الموزونة واختبار (ت) وتحلیل التباین األحادي. وقد استخدمت

  نتائج الدراسة زمناقشتھا:
ھ: ما ھي اتجاھات معلمي االجتماعیات في المدارس االردنیة نحو توظیف  ؤال األول الذي نص أوال: النتائج المتعلقة بالس

  التعلیم المدمج؟

السؤال، استخدمت المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لكل فقرة من فقرات كل مجال من من أجل اإلجابة عن ھذا 

  مجاالت االستبانة.

) درجات عن كل إجابة 4) درجات عن كل إجابة (اوافق بشدة)، و(5وقد أعطي للفقرات ذات المضمون اإلیجابي (

اعارض)، ودرجة واحدة عن كل إجابة (اعارض ) درجات عن كل إجابة (محاید)، ودرجتان عن كل إجابة (3(اوافق)، و(

  بشدة)، ومن أجل تفسیر النتائج أعتمد المیزان اآلتي للنسب المئویة لالستجابات:

  ): میزان النسب المئویة لالستجابات5جدول رقم (

  النسبة المئویة  درجة االستجابات

  %50أقل من   منخفضة جدا
  %59-%50من   منخفضة

  %69 -% 60من   متوسطة
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  %79 -% 70من   مرتفعة

  % فما فوق80من   مرتفعة جدا

  ) خالصة النتائج8) النتائج، ویبین الجدول (7)، (6وتبین الجداول (

  

  

  ) النتائج المتعلقة بالبعد األول (مجال المعلم)1

  ): المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للبعد األول6جدول رقم (

متوسط   الفقرات  #
  االستجابة*

النسبة 
  المئویة

  درجة االستجابة

%84 4.18  التعلیم المدمج یطور المعلم مھنیا  1  مرتفعة جدا 

%83 4.18  التعلیم المدمج ینمي اإلبداع واالبتكار لدى المعلم    2  مرتفعة جدا 

 مرتفعة جدا 82% 4.11  التعلیم التقلیدي یكون أكثر فعالیة مع التعلیم المدمج  3

  مرتفعة 78% 3.93  وفاعلیة من التعلیم التقلیدي التعلیم المدمج أكثر مرونة  4

 مرتفعة جدا 81% 4.04  االقتصاد في الوقت والجھد   5

  مرتفعة 76% 3.82  تخفف من عبء التحضیر الیومي  6

  مرتفعة 76% 3.79  یساعد على دمج المعلم في المنھاج   7

  مرتفعة 74% 3.71  یساعد في إعداد وتطویر المعلمین   8

  مرتفعة 74% 3.68  مراجعة المتعلمین للمعلمیقلل من   9

 مرتفعة جدا 80% 4.00  عدم التقید بوقت ومكان معین  10

 مرتفعة جدا 85% 4.29  یساعد التعلم االلكتروني على إثراء المنھاج وتطویره   11

 مرتفعة جدا 83% 4.14  سھولة وسرعة تحدیث المحتوى   12

 مرتفعة جدا 83% 4.14  تطویر مھارات البحث واالطالع   13

  مرتفعة 78% 3.93  توفیر المناقشة اإللكترونیة   14

  مرتفعة 73% 3.64  االقتصاد في التكلفة المادیة  15

  مرتفعة 79% 3.97 الدرجة الكلیة

  ) درجات5*أقصى درجة للفقرة (
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دول رقم ( ة نحو توظیف 6یتبین من الج دارس االردنی ات في الم اعی ات معلمي االجتم اھ التعلیم المدمج ) أن اتج

تجابة علیھا أكثر من (13، 12، 11، 10، 5، 3، 2، 1كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( توى االس ) %80) حیث كان مس

بتھا المئویة بین (15، 14، 9، 8، 7، 6، 4وكانت مرتفعة على الفقرات ( بة %79 -%70) حیث كانت نس ) وكانت النس

  ).%79فعة بداللة النسبة المئویة (المئویة لالستجابة على الدرجة الكلیة مرت

  

  ) النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (مجال المتعلم)2

  ): المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة للبعد الثاني7جدول رقم (

متوسط   الفقرات  #
  االستجابة*

النسبة 
  درجة االستجابة  المئویة

%84 4.18  المتعلمینیطور التعلیم المدمج مھارة استخدام التكنولوجیة لدى   16  مرتفعة جدا 

  مرتفعة 78% 3.93  حریة في التعبیر عن اآلراء   17

  مرتفعة 78% 3.93  یزید التعلیم المدمج من دافعیة المتعلمین للتعلم  18

  مرتفعة 77% 3.86  یزید التعلم االلكتروني من ثقة المتعلمین بأنفسھم واالعتماد علیھا  19

  مرتفعة 76% 3.82  بین المتعلمین یفعل عملیة التعلم الذاتي  20

  مرتفعة 77% 3.86  الحصول على تغذیة راجعة سریعة   21

 مرتفعة جدا 81% 4.04  یوفر فرص المشاركة الفعالة  22

 مرتفعة جدا 84% 4.18  یزید من حماس وجذب المتعلمین  23

 مرتفعة جدا 87% 4.36  یساعد على توسیع مدارك ومعارف الطلبة  24

  مرتفعة 78% 3.89  یزید من التفاعل بین الطلبة   25

  مرتفعة 77% 3.86  یمنح المتعلمین فرصة المناقشة    26

 مرتفعة جدا 81% 4.07  یساعد المتعلمین على اإلبداع والتجدید   27

 مرتفعة جدا 80% 4.04  یساعد المتعلمین على التفكیر الناقد  28

  مرتفعة 75% 3.75  التعرف على نقاط القوة والضعف   29

  مرتفعة 73% 3.64  التقییم الذاتي وتصویب األخطاء   30

  مرتفعة 79% 3.96 الدرجة الكلیة

  ) درجات5*أقصى درجة للفقرة (
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دول رقم ( ة نحو توظیف التعلیم المدمج 7یتبین من الج دارس االردنی ات في الم اعی ات معلمي االجتم اھ ) أن اتج

) وكانت %80) حیث كان مستوى االستجابة علیھا أكثر من (28، 27، 24، 23 ،22، 16كانت مرتفعة جدا على الفقرات (

بتھا المئویة بین (30، 29، 26، 25، 21، 20، 19، 18، 17مرتفعة على الفقرات ( ) وكانت %79 -%70) حیث كانت نس

  %).79النسبة المئویة لالستجابة على الدرجة الكلیة مرتفعة بداللة النسبة المئویة (

  

  

  

  خالصة النتائج وترتیب األبعاد والدرجة الكلیة لالستجابات:) 3

  المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لألبعاد والدرجة الكلیة لالستجابات): 8جدول رقم (

  النسبة المئویة  متوسط االستجابة*  البعد  الرقم
درجة 

  االستجابة

  مرتفعة 79% 3.97 مجال المعلم  1

  مرتفعة 79% 3.96 مجال المتعلم  2

  مرتفعة 79% 3.97  الدرجة الكلیة

  ) درجات5*أقصى درجة للفقرة (

تخدام التعلیم المدمج في مجال التعلیم لما لھ من فوائد  ویعزو الباحث ذلك إلى رغبة معلمي االجتماعیات في اس

  وایجابیات.

ھ ؤال الثاني الذي نص ً ثانیا: النتائج المتعلقة بالس ائیا في اتجاھات معلمي االجتماعیات في  : ھل توجد فروق داللة إحص

 المدارس االردنیة نحو توظیف التعلیم المدمج تعزى لمتغیرات (النوع االجتماعي، المؤھل العلمي، سنوات الخبرة).

  ) یبین نتائج فحص الفرضة األولى.9وتتعلق بھذا السؤال اإلجابة عن فرضیات الدراسة، والجدول (

) في اتجاھات معلمي α≤0.05ال توجد فروق داللة إحصائیاً عند مستوى الداللة (صھا: نتائج فحص الفرضیة األولى التي ن

  االجتماعیات في المدارس االردنیة نحو توظیف التعلیم المدمج تعزى لمتغیر النوع االجتماعي.

  ) یبین النتائج: 9) والجدول رقم (tلفحص الفرضیة تم استخدام اختبار (

  (ت) تبعاً لمتغیر النوع االجتماعي): نتائج اختبار 9جدول رقم (
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  البعد  #
  أنثى  ذكر

  الداللة*  (ت)
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

 216. 1.267- 57195. 4.0857 35840. 3.8571  مجال أسلوب التعلم  1

 470. 732.- 52244. 4.0143 20037. 3.9048 مجال المنھاج التعلیمي  2

 296. 1.066- 53537. 4.0500 25544. 3.8810  الدرجة الكلیة

  )0.05*دال إحصائیا عند مستوى الداللة (

توى الداللة (9یتبین من الجدول رقم ( ائیاً عند مس ) في اتجاھات معلمي α≥0.05) عدم وجود فروق داللة إحص

اد وعلى  اعي على جمیع األبع دمج تعزى لمتغیر النوع االجتم ة نحو توظیف التعلیم الم دارس االردنی ات في الم اعی االجتم

  ) وبھذا نقبل الفرضیة الصفریة. 0.05الدرجة الكلیة حیث كان مستوى الداللة لقیم (ت) علیھا أكبر من (

ب وبعزو الباحث ذلك إلى أن المعلم ھلة وتناس یلة تعلیمیة مرنة وس ات والمعلمین یجدون في التعلیم المدمج وس

  قدراتھم وتراعي ظروفھم.

) في اتجاھات معلمي α≤0.05ال توجد فروق داللة إحصائیاً عند مستوى الداللة (نتائج فحص الفرضیة الثانیة التي نصھا: 

 ج تعزى لمتغیر المؤھل العلمي.االجتماعیات في المدارس االردنیة نحو توظیف التعلیم المدم

  ) یبین النتائج: 10) والجدول رقم (tلفحص الفرضیة تم استخدام اختبار (

  ): نتائج اختبار (ت) تبعاً لمتغیر المؤھل العلمي10جدول رقم (

  البعد  #
  دراسات علیا  بكالوریوس وأقل

  الداللة  (ت)
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

 739. 337. 52222. 3.9481 42490. 4.0133 التعلممجال أسلوب   1

 798. 259.- 40399. 3.9741 39000. 3.9333 مجال المنھاج التعلیمي  2

 943. 072. 44314. 3.9611 39932. 3.9733  الدرجة الكلیة

  )0.05*دال إحصائیا عند مستوى الداللة (

) في اتجاھات معلمي α  ≥0.05عند مستوى الداللة () عدم وجود فروق داللة إحصائیاً 10یتبین من الجدول رقم (

اد وعلى  ل العلمي على جمیع األبع دمج تعزى لمتغیر المؤھ ة نحو توظیف التعلیم الم دارس االردنی ات في الم اعی االجتم

  ) وبھذا نقبل الفرضیة الصفریة. 0.05الدرجة الكلیة حیث كان مستوى الداللة لقیم (ت) علیھا أكبر من (
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با مدمج قي ویعزو ال تخدام التعلیم ال بب فروق في اآلراء نحو اس حث ذلك إلى أن متغیر المؤھل العلمي لم یس

  تعلیمھم.

) في اتجاھات معلمي α≤0.05ال توجد فروق داللة إحصائیاً عند مستوى الداللة (نتائج فحص الفرضیة الثالثة التي نصھا: 

 المدمج لمتغیر سنوات الخبرة.االجتماعیات في المدارس االردنیة نحو توظیف التعلیم 

  ) یبین النتائج: 11) والجدول رقم (tلفحص الفرضیة تم استخدام اختبار (

  

  

  

  ): نتائج اختبار (ت) تبعاً لمتغیر سنوات الخبرة11جدول رقم (

  البعد  #
  ) سنة فأكثر15(  ) سنة15أقل من (

  الداللة  (ت)
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

 699. 391.- 26115. 4.0200 57588. 3.9444 أسلوب التعلممجال   1

 996. 005.- 22267. 3.9600 46702. 3.9593 مجال المنھاج التعلیمي  2

 823. 226.- 22665. 3.9900 50309. 3.9519  الدرجة الكلیة

  )0.05*دال إحصائیا عند مستوى الداللة (

توى الداللة () عدم وجود فروق داللة 11یتبین من الجدول رقم ( ائیاً عند مس ) في اتجاھات معلمي α≥0.05إحص

االجتماعیات في المدارس االردنیة نحو توظیف التعلیم المدمج تعزى لمتغیر سنوات الخبرة على جمیع األبعاد وعلى الدرجة 

  ) وبھذا نقبل الفرضیة الصفریة. 0.05الكلیة حیث كان مستوى الداللة لقیم (ت) علیھا أكبر من (

تخدام التعلیم المدمج في ویعز نوات الخبرة لم تؤثر في رغبة معلمي االجتماعیات نحو اس و الباحث ذلك إلى أن س

  التعلیم.

  التوصیات

  توفیر مختبرات مجھزة بأجھزة حاسوب وانترنت في كل مدرسة. -

  عقد دورات وندوات للوسائل والوسائط والتقنیات المستخدمة في التعلیم االلكتروني. -

 العاملین في التعلیم المدمج على تصمیم المناھج على االنترنت.تدریب  -

 تزوید مختبرات الحاسوب بمرشدین فنیین. -
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 تشجیع الطلبة على استخدام التعلیم المدمج في المناھج التعلیمیة. -

  

  

  

  

  

 

  قائمة المصادر والمراجع

  أوالً: مراجع اللغة العربیة

ستخدام الكتاب االلكتروني في التحصیل الدراسي لمادة الحاسوب فعالیة ام). 2013أبو سوار، قمر السید حسن. ( -

 ، ماجستیر في تكنولوجیا التعلیم، كلیة الدراسات العلیا، جامعة الزعیم األزھري.للمرحلة الثانویة

أثر استخدام الوسائط المتعددة على اتجاھات طلبة كلیة م). 2003أبو ھوال، مفضي، والشناق، قسیم، والبواب، عبیر ( -

 األردن.-، عمانالمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا. منشورات العلوم بالجامعة األردنیة

مدى توافر كفایات التعلیم االلكتروني لدى أعضاء ھیئة التدریس بكلیات م). 2014أحمد، عمر أبو القاسم أبو بكر. ( -

تعلیم) كلیة الدراسات العلیا، جامعة الزعیم . دكتوراه الفلسفة في التربیة (تكنولوجیا الالتربیة بالجامعات السودانیة

 األزھري.

فاعلیة التعلیم االلكتروني في التحصیل واالحتفاظ لدى طالبات العلوم م). 2008األحمدي، أمیمة بنت حمید. ( -

 .االجتماعیة بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بالمدینة المنورة

  ، القاھرة: عالم الكتب.1ط من التطبیق إلى االحتراف والجودة التعلیم المدمج). 2009إسماعیل أ.د الغریب زاھر ( -

ماعیل، الغریب ( - ر والتوزیع، 1، طالتعلیم المدمج من التطبیق إلى االحتراف والجودة): 2009إس ، عالم الكتب للنش

 عمان. 

 ، عالم الكتب، القاھرة.تكنولوجیا المعلومات وتحدیثات التعلمم). 2001إسماعیل، الغریب زاھر(  -

معلم المستقبل تحدیات التنمیة الذاتیة ورھانات المعرفة العلمیة، المؤتمر الدولي نحو م). 2004اشتاتو، محمد ( -

 ، سلطنة عمان، مسقط.إعداد أفضل لمعلم المستقبل

 . الریاض: مكتب الرشد ناشرون.المدرسة اإللكترونیة وأدوار حدیثة للمعلمم). 2004التودري، عوض حسین. ( -
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  البحث الخامس والعشرون

  

  

واقع الحقوق الصحیة لألسرى الفلسطینیین في سجون االحتالل االسرائیلي بموجب 

  القانون الدولي

occupation The reality of the health rights of Palestinian captives in Israeli  

prisons under international law   

  صالح محمد عدلي ھنـــاديالمحامیة :  اعداد

  فسطین–فریق وحدة المرأة والطفل في المركز الفلسطیني لحقوق االنسان 

hanadysala@gmail.com: Email 

  2020فبرایر/شباط 

  الملخص

الدراسة لتوضیح واقع الحقوق الصحیة لالسرى الفلسطینیین داخل سجون االحتالل االسرائیلي في ضوء تأتي ھذه 

االعتداءات االسرائیلیة التي یتعرض لھ األسرى الفلسطینیون والعرب داخل ھذه السجون وتحتوي على ثالث مباحث: 

بحث الثاني واقع األسرى الفلسطینیین داخل المبحث األول حقوق األسرى الصحیة بموجب قواعد القانون الدولي، والم

سجون االحتالل االسرائیلي ( نبذة تاریخیة، واقع االوضاع الصحیة لالسرى في السجون)، والمبحث الثالث المسؤولیة 
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لة الدولیة تجاه انتھاك الحقوق الصحیة لألسرى الفلسطینیین ( مسؤولیة دولة االحتالل االسرائیلي تجاه االنتھاكات، دور دو

  )فلسطین والمجتمع الدولي تجاه قضیة األسرى الفلسطینیین

  القانون الدول - األراضي الفلسطینیة المحتلة - النزاع المسلح - قانون الحرب –االحتالل  الكلمات المفتاحیة: 

  

 

Abstract: 

This study aims to clarify the health rights of Palestinian captives in Israeli occupation prisons 

based on Israeli aggressions against Palestinian   and Arab captives inside these prisons, It 

contains three section: the first discussed the rights of captives of health under the rules of 

international law, the second the reality of Palestinian captives inside the prisons of the Israeli 

occupation (historical profile, the reality of the health conditions of captives in prisons), and 

the third the international responsibility towards the violation of rights The health of 

Palestinian captives (the responsibility of the Israeli occupation state towards violations, the 

role of the State of Palestine and the international community towards the issue of 

Palestinian captives). 

Keywords: Occupation - The law of war - Armed Conflict - The Occupied Palestinian 

Territories - International Law 
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 مقدمة

تأتي ھذه الورقة في إطار االعتداءات االسرائیلیة التي یتعرض لھ األسرى الفلسطینیون والعرب داخل السجون اإلسرائیلیة. 

یح عى من خاللھا لتوض منا الورقة الى ثالثة محاور نس حیة التي كفلھا القانون الدولي والقانون  أوال وقد قس حقوقھم الص

ھا اتفاقیات جنیف االربعة لعام  اني وعلى رأس ان لعام 1949الدولي االنس م والعھد 1948م واالعالن العالمي لحقوق االنس

ة لعام  یاس اء على كافة 1990م، واتفاقیة حقوق الطفل لعام 1976الدولي للحقوق المدنیة والس كال التمییز  واتفاقیة القض اش

  .1957م، والقواعد النموذجیة للتعامل مع السجناء لعام 1979ضد المرأة سیداو لعام 

دیة  وثانیا الیب تعذیب جس ون إلى أس رائیلیة. فھم یتعرض جون االس حیة داخل الس اعھم الص رى واوض یح واقع األس توض

كالحرمان من الرعایة الطبیة، والمماطلة المتعمدة في   ونفسیة اضافة الى اتباع سیاسیة االھمال الطبي التي یمارسھا تجاھھم

كل دوري،  ابین، وفي إجراء عملیة جراحیة طارئة وفي اجراء الفحص الطبي بش ى والمص رى المرض تقدیم العالج لألس

جون الى الحد االدنى من الخدمات الص الحیة، وفقدان العیادات الطبیة الموجودة داخل الس حیة وتقدیم أدویة منتھیة الص

افة الى تقدیم  یة المتعددة اض ائیین لمعاینة ومعالجة الحاالت المرض والمعدات واالدوات الطبیة الالزمة واألطباء األخص

جون في مماطلتھا بنقل الحاالت  تمر إدارات الس موحة لھم، وتس يء وتخفیض كمیة المیاه المس حیة ومأوى س أغذیة غیر ص

وأ من  فیات؛ واألس تش عبة للمس یة الص حیة، بدالً من المرض یارة مغلقة غیر ص ى تتم بس رى المرض ذلك أن عملیة نقل األس

ون لھا أثناء  یة التي یتعرض عاف، وغالباً ما یتم تكبیل أیدیھم وأرجلھم، ناھیك عن المعاملة الفظة والقاس یارات اإلس نقلھم بس

  اعاة االم الوالدة والمخاض. عملیة النقل. اضافة الى جبر االسیرات الحوامل على الوالدة وھن مقیدات دون مر

اءلة القانونیة الدولیة بموجب  ة للمس رائیلي ینتھك القانون الدولي وأنھ عرض ح ان االحتالل االس االمر الذي یجعلنا نوض

ي للمحكمة  1907م واتفاقیة الھاي لعام 1949اتفاقیات جنیف االربعة لعام  اس ة بأعراف الحرب البریة والنظام االس الخاص

اءلة والمحاكمة لدولة 1998الدولیة لعام الجنائیة  یر بإجراءات المس طین والمجتمع الدولي الحق بالس م ویمنح دولة فلس

  معتقلین والمعتقالت الفلسطینیین.االحتالل االسرائیلي المكفولة دولیاً نتیجة االنتھاكات التي ارتكبتھا تجاه ال

  

   xlviiiون الدوليالمبحث األول: حقوق االسرى الصحیة بموجب قواعد القان
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م، 1949خاصة اتفاقیة جنیف الثالثة والرابعة لعام كفلت القوانین واالتفاقیات الدولیة جمیع الحقوق لألسرى ومنھا الصحیة 

ان لعام  ة لعام 1948واالعالن العالمي لحقوق االنس یاس م، واتفاقیة حقوق 1976م والعھد الدولي للحقوق المدنیة والس

یداو لعام واتفاقیة  1990الطفل لعام  د المرأة س كال التمییز ض اء على كافة اش م، والقواعد النموذجیة للتعامل 1979القض

  .1957مع السجناء لعام 

رة، ولیس لألفراد  م1949) من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 12تنص المادة ( رة للدولة اآلس عون مباش رى یخض على أن األس

كریة التي اعتقلتھم، ویجب عل ھم معنویا ومادیا من لحظة اعتقالھم حتى أو الوحدات العس خاص ى الدولة الحاجزة احترام أش

ل من  رى ھو تنص رائیلیة بالتعامل مع االس جون االس لحة الس راحھم وعودتھم إلى بالدھم. ولكن ما تقوم بھ مص إطالق س

  واجبھا تجاھھم. 

جناء لعام  ت القاعدة االولى من القواعد النموذجیة للتعامل مع الس جناِء باالحترام الواجب  1957كما نص بأن یُعاَمل كلُّ الس

انیة أو  یة أو الالإنس جین للتعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاس اع أيِّ س ر. وال یجوز إخض لة كبش لكرامتھم وقیمتھم المتأِصّ

ع بأيِّ ظروف باعتبارھا مسوِّ  غاً لھ. ویجب ضمان سالمة المھینة، وتُوفَّر لجمیع السجناء حمایة من ذلك كلھ، وال یجوز التذرُّ

ار في جمیع األوقات   .وأمن السجناء والموظفین ومقِدّمي الخدمات والزوَّ

) من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 13فمن القواعد االساسیة لمعاملة االسرى ھي المعاملة االنسانیة كما نصت علیھا المادة (

انیة في ج م1949 رى الحرب معاملة إنس میع األوقات. ویحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو انھ یجب معاملة أس

إھمال غیر مشروع یسبب موت أسیر في عھدتھا، ویعتبر انتھاكا جسیما لھذه االتفاقیة. وعلى األخص، ال یجوز تعریض أي 

لألسیر المعني أو ال أسیر حرب للتشویھ البدني أو التجارب الطبیة أو العلمیة من أي نوع كان مما ال تبرره المعالجة الطبیة 

  .یكون في مصلحتھ

منت ذات االتفاقیة المادة ( رى  م1949) من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 95) منھا والمادة (14كما ض الرعایة الطبیة لألس

تھم دون مقابل وبتقدیم الرعایة الطبیة التي تتطلبھا  رى حرب ان تتكفل بإعاش حت ان على الدولة التي تحتجز أس فقد أوض

  .لتھم الصحیة مجانا. اال ان دولة االحتالل االسرائیلي تعمل جاھدة لتحمیل األسرى تكالیف عالجھمحا

روریة لتأمین نظافة  ) من اتفاقیة جنیف الثالثة29كما ألزمت المادة ( حیة الض الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابیر الص

رى، نھارا ولیال مرافق كرات ومالءمتھا وأن توفر لألس حیة وتراعي النظافة الدائمة،  المعس روط ًالص توفي الش حیة تس ص

لة  یص مرافق منفص ھم، كما یجب تخص ل مالبس امھم وغس ابون لنظافة أجس ویجب أن یزودوا بقدر كاف من الماء والص

  للنساء

كر  الدولة الحاجزة بأن توفر في ) من اتفاقیة جنیف الرابعة91) من ذات االتفاقیة والمادة (30واوجبت المادة ( كل معس

ب.  رى الحرب على ما قد یحتاجون إلیھ من رعایة، وكذلك على النظام الغذائي المناس ل فیھا أس بة یحص عیادة مناس

رى الحرب  حت لھا كیفیة التعامل مع أس ابین بأمراض معدیة أو عقلیة. ووض اء عنابر لعزل المص ص عند االقتض وتخص

الجا خاصا أو عملیة جراحیة أو رعایة بالمستشفى، بأن یتم نقلھم إلى المصابون بأمراض خطیرة أو الذین تقتضي حالتھم ع

كریة أو مدنیة یمكن معالجتھم فیھا، حتى إذا كان من المتوقع إعادتھم إلى وطنھم في وقت قریب. ویجب  أیة وحدة طبیة عس
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ة لرعایة العجزة، والعمیان بوجھ خاص، وإلعادة تأھیلھم لحین إعادتھم إلى ھیالت خاص لت االتفاقیة  منح تس الوطن. وفض

  .بأن یقوم بعالج أسرى الحرب موظفون طبیون من الدولة التي یتبعھا األسرى، وإذا أمكن من نفس جنسیتھم

وحذرت من منع األسرى من عرض أنفسھم على السلطات الطبیة المختصة لفحصھم. وعلى الدولة الحاجزة ان تعطي ألي 

میة، بناء على طلبھ ھادة رس یر عولج ش ورة من ھذه أس ل ص ابتھ، ومدة العالج ونوعھ. وترس ھ وإص ، تبین طبیعة مرض

  .الشھادة إلى الوكالة المركزیة ألسرى الحرب

حتھم في حالة  رى الحرب، بما في ذلك تكالیف أي أجھزة الزمة للمحافظة على ص تتحمل الدولة الحاجزة تكالیف عالج أس

  .ة األخرى والنظارات الطبیةجیدة، وعلى األخص األسنان والتركیبات االصطناعی

حاجزة وفقا للمادة ( لدولة ال ثالثة والمادة (31كما یجب على ا بأن  ) من اتفاقیة جنیف الرابعة92) من اتفاقیة جنیف ال

یر.  جیل وزن كل أس مل الفحص مراجعة وتس ھر. ویش رى الحرب مرة واحدة على األقل في كل ش تجري فحوص طبیة ألس

ف األمراض  والغرض من ھذه الفحوص ھو رى وتغذیتھم ونظافتھم، وكش حة األس على األخص مراقبة الحالة العامة لص

حت القاعدة (المعدیة.  جناء لعام 46) حتى القاعدة (24وقد وض خدمات  1957) من القواعد النموذجیة للتعامل مع الس

  الرعایة الصحیة التي تقع على الدولة الحاجزة تجاه السجناء

الدولة الحاجزة بأن توفر  )90، 80) واتفاقیة جنیف الرابعة في المادة (26، 25الثالثة في المادة (وألزمت اتفاقیة جنیف 

احتھا الكلیة  واء من حیث مس مأوى في ظروف مالئمة مماثلة لما یوفر لقوات الدولة الحاجزة المقیمة في المنطقة ذاتھا س

  ق العامة والفراش، بما في ذلك األغطیة. والحد األدنى لكمیة الھواء التي تتخللھا أو من حیث المراف

رى الحرب محمیة تماما من الرطوبة، ومدفأة  تعمال الفردي أو الجماعي ألس ة لالس ص ویجب أن تكون األماكن المخص

اءة. وتتخذ جمیع االحتیاجات لمنع أخطار الحریق.  ق وإطفاء اإلض اءة بقدر كاف، وعلى األخص في الفترة بین الغس ومض

   .عسكرات التي تقیم فیھا أسیرات حرب مع أسرى في الوقت نفسھ، تخصص لھن مھاجع منفصلةوفي جمیع الم

رى الحرب  حة أس یة یومیة كافیة من حیث كمیتھا ونوعیتھا وتنوعھا لتكفل المحافظة على ص اس وان توفر جرایات طعام أس

طرابات العوز الغذائي. ویراعي كذ ھم لنقض الوزن أو اض لك النظام الغذائي الذي اعتاد علیھ في حالة جیدة وال تعرض

رب وبكمیات كافیة من المالبس، والمالبس الداخلیة واألحذیة،  رى الحرب بكمیات كافیة من میاه الش رى. وتزود أس األس

رى،  ھا األس مة لمناخ المنطقة التي یحتجز فی قاعدة (المالئ حت ال ) من القواعد 22،17،16،15،14،13،12وقد وض

جناء لعام النموذجیة للتعامل  مأوى والطعام  1957مع الس ما یتعلق بال لدولة الحاجزة فی روط التي تقع على ا لك الش ت

ضاع الصحیة لألسرى یعود للمأوى والغذاء والمالبس ونقص المیاه الى جانب  والمالبس والمیاه. حیث أن سبب تدھور االو

  .االھمال الطبي

ان لعام  من االعالن العالمي لحقوق االنس ان لھ حقوق ال تتجزأ  1949كما ض یر ھو انس ان فاألس حة لكل انس الحق في الص

أن لكل فرد الحق ) 7،6م في المادة (1976كما أكد العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام وال یمكن فقدانھا بالتقادم، 

یة أو الالإ اع أحد للتعذیب وال للمعاملة أو العقوبة القاس انیة أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجھ في الحیاة وأنھ ال یجوز إخض نس

  .الخصوص، ال یجوز إجراء أیة تجربة طبیة أو علمیة على أحد دون رضاه الحر
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ة المادة  1990اتفاقیة حقوق الطفل لعام كما كفلت  حیة للطفل واالمھات قبل الوالدة، وكذلك اتفاقیة  24وخاص الرعایة الص

جون االسرائیلیة تنصلت من جمیع ھذه االلتزامات التي تقع علیھا تجاه االسرى م، اال أن ادارة مصلحة الس1979سیداو لعام 

  واالسیرات ومنھم األطفال.

  

  

  

  المبحث الثاني: واقع األسرى الفلسطینیین داخل سجون االحتالل االسرائیلي

  المطلب االول: نبذة تاریخیة عن واقع االسرى الفلسطینیین داخل سجون االحتالل االسرائیلي 

ام  ذ ع رائیلي من ل االحتالل االس ر من قِب ال واالس طینیون لالعتق ث بلغ عددھم نحو ملیون 1967یتعرض الفلس م حی

طیني ف االول من عام xlviiiفلس جون االحتالل حتى النص رى رھن االعتقال في س  5700نحو  2019، وقد بلغ عدد األس

یرة ، منھم  یر واس یرة،  45طفال وطفلة،  250اس یرة 500اس یر واس یر مریض 750رھن االعتقال االداري،  اس ، xlviiiأس

جن المؤید،  570 یر حكم بالس ریعي،  8أس رى من نواب المجلس التش جن الى ما قبل اتفاقیة  50اس یر قدیم یرجع س أس

حتى  2019، ویمارس االحتالل االسرائیلي عملیات اعتقال متفرقة بشكل مستمر فبلغ عدد األسرى من بدایة عام xlviiiاوسلو

  .xlviii) من النساء76) طفالً، و(446) فلسطیني/ة من بینھم (2759حوالي ( 2019زیران شھر یونیو/ح

 

  

ة یاس رائیلي س تخدم دولة االحتالل اإلس وا لالعتقال وفقا لمجموعة من  تس طینیین حیث یتعرض رى الفلس ممنھجة تجاه األس

  االوامر العسكریة او دون مذكرات توقیف او مبررات وغالبا ال یتم توجیھ اي تھمة محددة للمعتقلین والموقوفین 

االسرى واالسیرات المعتقلین 

النساء

االطفال

رھن االعتقال االداري

المرضى 

المحكومین بالسجن المؤبد  

نواب المجلس التشریعي

السجن ما قبل اتفاقیة اوسلو
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كال التعذیب وا لكل أش ر، xlviiiومن ثم یتعرض دي المباش وأدوات تعذیب ؛ من خالل وحدات قمع مدربة، كالتعذیب الجس

خ ھواء  یر داخل ثالجة، وض ع األس بح أثناء التحقیق لفترات زمنیة طویلة، ووض رب مبرح، وش متعددة ومتطورة، من ض

طة  ب األعین، بواس لوب تكبیل األیدي واألرجل، وعص تخدم كذلك أس یر داخلھا، واس بارد جدًا، ما یؤدي إلى تجمد األس

اعات  یةأعقاب البنادق واألیدي، والوقوف لس تخدام الكالب البولیس .  الى جانب التعذیب طویلة، وإطالق النار والغاز واس

ي، ناعة  النفس ة في ص یدي"، وإجبارھم على العمل، وبخاص یر قول كلمة یا "س فمنذ اللحظات األولى كان یطلب من األس

ی تخدام األلفاظ النابیة، وس رائیلیة المقاتلة، إلى جانب اس باك التمویھ للدبابات اإلس ي، والتھدید ش ة التھدید واإلرھاب النفس اس

  باعتقال الزوجة أو األم، 

ومنع ممارسة أي أنشطة حتى إقامة الصالة جھًرا، إضافة إلى سوء الطعام وقلتھ، والحرمان من النوم وقضاء الحاجة حیث 

تستر برده في فصل الشتاء،  أنھم في كثیر من االوقات یقضون حاجاتھم في دلو (الجردل).كما یعطى األسیر بطانیة واحدة ال

 اضافة الى اكتظاظ الغرف بوجود عدد كبیر من االسرى بغرفة واحد وكل ھؤالء األسرى.

ة العزل واالعتقال اإلداري، والحرمان من الزیارات والتعلیم، وفرض غرامات مالیة و"كانتینیة"،  یاس یمارس االحتالل س

  .xlviiiحرمان من محاكمة عادلة، كما یتبع سیاسة اإلھمال الطبيوالتفتیش الیومي للغرف، ومصادرة ممتلكاتھم، وال

عاد اردان عن خطتھ في  رائیلي جل لداخلي اإلس ثاني  2ومنذ اعالن وزیر األمن ا كانون ال فت الى  2019ینایر/  التي ھد

ال بین معتقلي فتح وحماس، وتقلیص عدد الزیارات العائلیة لھم للحد ییق على المعتقلین بإلغاء االنفص األدنى، وإلغاء  التض

ممثلي المعتقلین داخل األقسام، وقطع نصف الودائع النقدیة لألسرى، وإقفال مقاصف السجن (الكانتینا)، وحظر الطبخ داخل 

موحة لھم حة، وتقلیل كمیة المیاه المس جون، حیث اقتحمت قوات xlviiiاألجن حامات في الس ، تواكبت االعتداءات واالقت

  ، xlviii)4وقسم ( xlviii)3سجن ریمون قسم ( 2019حزیران/ یونیو االحتالل بعد اعالن الخطة حتى 

سم ( سم (xlviii)17سجن عوفر الق ، وسجن عسقالن غرفة رقم xlviii)23) (22) (21 ()7) (1، وسجن النقب الصحراوي الق

)5(xlviii أسیر ما بین كسور ورصاص مطاط 150، وقامت باالعتداء على األسرى، وأصیب حواليxlviii  وقامت بتركیب ،

ویش وأجھزة حراوي ما أدى إلى  أجھزة تش جن النقب الص جن ریمون وس ة س تؤثر على بث الرادیو والتلفزیون وخاص

  .xlviii ، وقامت بتشغیل كامیرات مراقبة داخل السجون التي تتواجد فیھا األسیرات كسجن ھشارونxlviiiانقطاعھا

طینیین. وكان أبرز ھذه رى الفلس د األس ریة ض ریعات عنص ن تش ة س رائیلي سیاس ریعات ما صدر  یتبع االحتالل اإلس التش

رائیلیة بتاریخ  ریع اإلس ؤون التش یین، فقد وافقت اللجنة الوزاریة لش رین األول  21خالل العامیین الماض  2018أكتوبر/تش

ست أورن حازان، وتقدیمھ للتصویت في الكنیست  سلطة السجون المقدمة من عضو الكنی على مشروع قانون تعدیل أنظمة 

من الشھر ذاتھ بالقراءة التمھیدیة على مشروع القانون، الذي ینص على حرمان  25ست بتاریخ اإلسرائیلي، وقد صادق الكنی

رى من الزیارات رائیلي في xlviiiبعض األس ت اإلس ادق الكنیس باط  17،  كما ص ملیون  502على اقتطاع  2019فبرایر/ش

رائیلیة  طینیة، حیث زعمت الحكومة اإلس لطة الفلس ریبیة للس یكل من العائدات الض ھداء ش ر الش أنھا تعادل رواتب أس

  .واألسرى الفلسطینیین
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  المطلب الثاني: االوضاع الصحیة لألسرى الفلسطینیین داخل السجون االسرائیلیة 

صحیة استثنائیة؛ فھم یتعرضون النتھاكات جسدیة ونفسیة  سجون اإلسرائیلیة أوضاعاً  یعیش األسرى الفلسطینیون داخل ال

بالتزامن مع سیاسة االھمال الطبي التي تعد احدى أسالیب االحتالل تجاھھم، لذلك لقد بلغ عدد األسرى المرضى في سجون 

رائیلي حتى حزیران/ یولیو  یراً من بینھم (750أكثر من (  2019االحتالل اإلس یرة یعانون من 350) أس یرا وأس ) أس

) 17) مصابون بالشلل النصفي ویستخدمون الكراسي المتحركة، و (12) مصابین بالسرطان، و (30أمراض مزمنة منھم (

صبیة، و (30حالة یعانون من بتر أحد األطراف، و ( سیة وع سیرا یعانون من أمراض نف أمراض القلب،  ) یعانون من27) أ

سمع ، 5) كبد، و (9) دیسك، و (18) إصابة بالرصاص الحي، (87) كلى و (15) یعانون من أمراض العیون، و (22و(  (

رى ینتظرون 6) معدة، و(5و( نان وبحاجة إلى عالج إال أنھ الكثیر من األس كري، وعدد كبیر یعاني من أوجاع في األس ) س

نانھم، و رى: عبد الكریم  4-3تمتد فترات انتظار القرار من قرار الموافقة على عالج أس نوات متتالیة، وأبرزھم األس س

سامي  عویس، فراس أبو جزر، عماد الروم، ریاض العمور. أما أبرز األسرى المرضى الذین یعانون من أمراض خطیرة، 

بعارة، محمد خمیس براش، أبو دیاك، معتصم رداد، منصور موقده، یسري المصري، خالد الشاویش، ناھض األقرع، فواز 

  ) أسیرا الذین تعرف حاالتھم "بالصعبة جدا" 70وغیرھم الكثیر، بحیث بلغ عددھم (

  

  
  

رى التي تتمثل بالحرمان والمماطلة في  حة األس الیب االھمال الطبي لص رائیلیة اتباع اس جون االس لحة الس تتعمد ادارة مص

ب او تقدیمھ منتھي  ھر تقدیم العالج المناس الحیة، والمماطلة في إجراء عملیة جراحیة طارئة، حیث أنھ غالبا ما تمر أش الص

ات  جون على إجراء الفحوص ھر حتى یتم الموافقة من قبل إدارة الس ھ على طبیب، وأش یر حتى یتم عرض على معاناة األس

یر أن ینتظر قرار اإلدارة إما بالموافقة أو الر یر، وبالتالي على األس فض، وھذا ما یؤدي إلى تفاقم وتدھور الالزمة لألس
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حي. وكثیرا ما یقتصر العالج على وصف حبة األكامول  وذلك  -التي تعتبر عالج لكثیر من األمراض –وضع األسیر الص

  بعد المعاناة الطویلة النتظار األسیر للموافقة على طلبھ لتحویلھ لعیادات السجن، وإلجراء فحوصات الزمة لھ

افة الى عدم وجود ائیین أمراض  اض جن، كأطباء العیون واألنف واألذن والحنجرة وأخص یین داخل الس اص أطباء اختص

رفین ومعالجین  جون إلى وجود أطباء مناوبین لیالً لعالج الحاالت الطارئة أو وجود مش ائیة، كما تفتقر عیادات الس نس

رافًا طب تلزم إش یة، والتي تس یین؛ حیث یوجد العدید من الحاالت النفس انفس یر الذي یعاني xlviiiیًا خاًص ، حیث یتم عالج االس

ل المفرط،  یان، الكس مي والنس اعفات بالجھاز الھض بب لھ مض یة بإعطائھ أدویة منومة كعالج، مما تس طرابات نفس من اض

  ) أسیرا داخل السجون. 21حیث یشكل األسرى ذوي األمراض النفسیة الصعبة حوالي (

اً لوجود األجھزة الطبیة ال ة فال یتوفر لھم أجھزة ومعدات طبیة، كاألطراف تفتقر ایض ة بذوي االحتیاجات الخاص خاص

سمع  سمع األسیر الذین یعانون من ضعف بال سین ال سماعات طبیة للمساعدة على تح الصناعیة لألسرى المبتورة أطرافھم، 

  وغیرھا من المعدات الطبیة.

رى وال افي التي یتعالج بھا األس فى الرملة من المش تش تي تفتقر لكثیر من المعدات والتجھیزات الطبیة التي یجب تعد مس

رة  یقة جدا ومحدودة، أس ى ض رى المرض احات احتجاز األس تشفیات كحد أدنى، ذلك إلى جانب كون مس توفرھا داخل المس

ابات وبحاجة  رى مقعدین ویعانون من اإلص ة كون بعض األس حیة خاص یر الص رى غیر مجھزة لتلبیة احتیاجات األس األس

عنایة خاصة، فجزء كبیر من األسرى في المستشفى ینامون على سریر من طابقین األمر الذي یضطر البعض من المرضى ل

طر للنوم على األرض. كما أن الطعام  عوبة على المریض فیض ریر العلوي مع ما في ذلك من خطورة وص لق على الس للتس

فى الرملة كمیتھ قلیلة ویجھز بطر تش ى، وقد بلغ عدد الذي یقدم لھم في مس یئة ونوعیات ال تلبي احتیاجات المرض یقة س

  .xlviii) أسرى دائمین9األسرى المقیمین بشكل دائم داخل عیادة الرملة الموحشة والباردة (

كما أن الظروف البیئیة التي تحیط باألسرى داخل السجون تؤثر على صحتھم وتسبب لھم امراض كعدم تقدیم وجبات غذائیة 

بة لألس حیة مناس غط، والقلب، والكلى، ص كري، والض ى مع األمراض المزمنة التي یعانون منھا، كأمراض الس رى، تتماش

یة الحادة  ابین بأمراض معدیة، كالتھابات األمعاء الفیروس ى المص وغیرھا، وعدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرض

رى؛ نظراً  فوف األس رعة بین ص ار المرض بس دید داخل المعتقالت وقلة والمعدیة، والجرب؛ ما یھدد بانتش لالزدحام الش

ة  ریة. وكذلك عدم وجود غرف خاص دید في مواد التنظیف العامة والمبیدات الحش دیدة والنقص الش التھویة والرطوبة الش

  .xlviiiلألسرى ذوي األمراض النفسیة الحادة؛ ما یشكل تھدیداً لحیاة زمالئھم

رى  ات مھینة لألس یاس جون س لحة الس فیات ینقلون وھم مكبلو األیدي تمارس ادارة مص تش ى، فعند نقلھم إلى المس المرض

یرات  عاف مجھزة ومریحة، كما تجبر األس یارات إس حن عدیمة التھویة، بدالً من نقلھم في س یارات ش واألرجل، في س

افة الى و جود إجراءات الحوامل على الوالدة، وھن مقیدات األیدي، دون االكتراث بمعاناتھن آلالم المخاض والوالدة، اض

أمنیة معقدة حتى وصول الطبیب أو الممرض أو المضمد، في ظروف السجن العادیة یمكن لألسیر أن یسجل مقابلة الطبیب 

عرون بالحاجة لذلك ألن العدد الذي یمكن  تطیعون الخروج للطبیب حینما یش ى یس عر بالمرض، ولكن لیس كل المرض إذا ش

م محدود، ومن ثم یتم تثنائیة إال  أن یخرج من كل قس ورة اس بوعا كامال وال یتم الخروج بص تأجیل زیارة البعض أس
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الیب العنف واالعتداء بالغاز لقمعھم؛ ما یفاقم خطورة حالتھم xlviiiنادرا ى؛ اس رى بما فیھم المرض تخدم تجاه األس ، ویس

  .xlviiiالصحیة

ى أدت إلى وفاة ( رى المرض ة اإلھمال الطبي الممنھجة بحق األس یاس یرا د66إن س ة منھم توفوا ) أس جون، خمس اخل الس

الم الجعبري. 2013خالل العام  ن ترابي، رائد عبد الس رة أبو حمدیة، حس رف أبو ذریع، عرافات جرادات، میس ، وھم أش

یر جھاد الطویل وتبعھ في العام  2014وتوفي في العام  یر فادي الدربي، وفي العام  2015األس رى،  3توفي  2016األس أس

ر حمدوني، وامرة. و وھم: یاس عد الولي، نعیم الش یرة في العام  3أس ھداء من الحركة األس الحي، 2017ش ، وھم: رائد الص

  أسرى توفوا ألسباب مختلفة، منھم: محمد عنبر، 5، 2018محمد عامر الجالد، الطفلة فاطمة طقاطقة أما في العام 

، ومحمد مرشود ومحمد الریماوي ویاسین السرادیح.  ، واالسیر xlviiiوفاة االسیر فارس بارود 1920وفي  xlviiiحسین عطا

  ،xlviii، واألسیر بسام السایحxlviiiنصار طقاقطة

ھر من   تة أش ر عاما وتوفي بعد س ى ثمانیة عش عث الذي أمض یر ولید ش رى من توفي بعد االفراج عنھم كاألس ومن االس

عنھ، وغیرھم العشرات. أي عاما وتوفي بعد أقل من ثالث سنوات من االفراج  23اإلفراج عنھ وسیطان الولي الذي أمضى 

أن المعاناة الصحیة ال تقتصر في داخل السجن فقط، وانما تتواصل آثارھا وتبقى المعاناة الصحیة باقیة ومستمرة بعد خروج 

  . xlviiiاألسیر من سجنھ

  المبحث الثالث: المسؤولیة الدولیة تجاه انتھاك الحقوق الصحیة األسرى الفلسطینیین 

  ولة االحتالل االسرائیلي نتیجة انتھاك حقوق االسرى الصحیةالمطلب االول: مسؤولیة د

خاص القانون اللتزاماتھ  ؤولیة الدولیة بمثابة الجزاء القانوني الذي یرتبھ القانون الدولي عند عدم احترام أحد أش تعد المس

) بأن على الطرف 3المادة ( الخاصة بأعراف الحرب البریة المسؤولیة الدولیة في 1907الدولیة وعرفت اتفاقیة الھاي لعام 

ئوالً عن جمیع األعمال التي  المتحارب الذي یخل بأحكام الالئحة المذكورة ملزماً بالتعویض إذا دعت الحاجة، كما یكون مس

  یرتكبھا أشخاص ینتمون إلى قواتھ المسلحة.

ام  ة لع ة جنیف الرابع اقی د ألزمت اتف ا رقم (1949وق ادتھ الم الموق146م في م ة االحتالل ) دول الع ا دول ا فیھ ا بم ة علیھ ع

االسرائیلي على اتخاذ إجراء تشریعي یلزم بفرض عقوبات جزائیة فعالة على األشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف 

درت عنھم  یمة أو من ص یمة لالتفاقیة من خالل مالحقة المجرمین المتھمین باقتراف المخالفات الجس احدى المخالفات الجس

یتھم، مع إلزام كافة األطراف الموقعة على االتفاقیة بوقف جمیع األفعال أوامر با قترافھا وتقدیمھم للمحاكمة أیاً كانت جنس

  .التي تتعارض وأحكام االتفاقیة

یمة التي یجب مالحقة مرتكبیھا وتقدیمھم للعدالة الدولیة 147وقد بینت المادة ( ) من نفس االتفاقیة األفعال والمخالفات الجس

ھا القتل العمد والتعذیب والمعاملة القاسیة والالإنسانیة وإجراء التجارب الطبیة واإلضرار بالسالمة البدنیة والنفي والنقل ومن

  .الغیر مشروع وحرمان األسیر من حقھ في أن یحاكم أمام محكمة عادلة وبصورة قانونیة
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ي للمحكمة الجنائیة الدولیة فان اس رى تشكل جریمة حرب وفقا للمادة  ووفقا لمیثاق روما النظام االس  8االنتھاكات تجاه االس

ي ووفقا للمادة  اس كري او من یقوم بأعمال القائد  28من نظامھا االس اء فالرئیس او القائد العس ؤولیة قادة ورؤس ھناك مس

اص المحك ئولیة جنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختص ئول مس رائیلي مس كري في دولة االحتالل االس مة والمرتكبة العس

  من جانب قوات تخضع إلمرتھ وسیطرتھ الفعلیتین، أو تخضع لسلطتھ وسیطرتھ الفعلیتین، حسب الحالة.

ریعات بموجب االتفاقیة  دار تش طینیین من الناحیة القانونیة في إص رى الفلس ئولیة الدولیة اتجاه األس ومن ھنا تكمن المس

لدولیة وفرض عقوبات على دولة االحتالل ومالح فاقیة ا رى التي وردت في االت لذین ینتھكون حقوق األس قة المجرمین ا

  الدولیة وفضح االنتھاكات والجرائم التي تمارس بحقھم.

  

  المطلب الثاني: دور دولة فلسطین والمجتمع الدولي تجاه قضیة االسرى

لت ة بعد أن حص رى خاص یة االس طین والمجتمع الدولي تجاه قض و مراقب في  ھنالك دور یقع على دولة فلس على عض

  وذلك بالتالي:   2014وبعد توقیھا على نظام روما النظام االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عام  2012االمم المتحدة عام 

o اللجوء 2012تشرین الثاني/نوفمبر  29: تستطیع دولة فلسطین بعد حصولھا على صفة عضو مراقب بتاریخ االمین العام ،

  xlviiiب تشكیل ھیئة مھمتھا رصد وتوثیق ممارسات االحتالل اإلسرائیلي اتجاه األسرى.إلى مجلس األمن، وطل

o :دار  الجمعیة العامة لألمم المتحدة طینیین، وإص رى الفلس دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد من أجل النظر في ملف األس

 .لي اإلیجابي اتجاه قضیة األسرىقرارات، وإن لم تكن ملزمة إال أنھ یمكن االسترشاد بھا، وأن یكون لھا األثر الدو

o :ان رائیلیة  مجلس حقوق اإلنس كیل لجنة تحقیق دولیة تكون مھمتھا التحقیق في االنتھاكات اإلس الطلب من المجلس تش

لألسرى داخل السجون، من خالل عملیات الرصد والتوثیق وجمع المعلومات المكتوبة والمصورة وشھادة األسرى، ورفع 

اء، ورفعھ إلى الجمعیة العامة، وبالتالي إحالتھ إلى المحكمة الجنائیة تقریر للمجلس، وأن  یقره من قبل أغلبیة الدول األعض

 .الدولیة، ودعوة المدعي العام ألخذ التقریر بجدیة

o  اء في اتفاقیات جنیف للعام ل  :1949الدول األعض اء دور منذ توقیعھا على اتفاقیات جنیف، فیمكن التواص للدول األعض

 .لدعم ملف األسرى، وللضغط على دولة االحتالل لوقف انتھاكاتھا المخالفة للقانون الدولي اإلنسانيمعھا 

 

o ي للمحكمة الجنائیة الدولیة العام المحكمة الجنائیة الدولیة اس طین على النظام األس بح 2014: بعد توقیع دولة فلس ، أص

من الجرائم المحددة في میثاق المحكمة، بناًء على نص بإمكانھا التوجھ إلى المحكمة في حال ارتكاب جریمة تدخل  ض

ت على أنھ "یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي العام أي حالة یبدو فیھا أن  14المادة  من میثاق روما، التي نص

اص المحكمة قد ارتكبت، وأن تطلب إلى المدعي العام التحقیق في ال حالة جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختص

لطة الوطنیة  خص معین أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم"، فأمام الس بغرض البت فیما إذا كان یتعین توجیھ االتھام لش

الفلسطینیة طرق عدة بإحالة كافة الملفات المتعلقة باألسرى إلى المحكمة الجنائیة، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تقدم 

 .دعوة المدعي العام لفتح تحقیق مبدئي لضمان المحاسبة ومنع اإلفالت من العقابتقاریرھا المختصة بالموضوع أیًضا، و
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  خاتمة 

ان اوضاع االسرى واالسیرات داخل سجون االحتالل االسرائیلي تزداد سوءا فسوء، وخاصة بعد اعالن خطة اردان االمر 

فیات ووفاة عدد منھم وھو أمر مخالف  تش رى المس لالتفاقیات والمواثیق الدولیة التي كفلت الذي رتب دخول عدد من االس

اتھا التوجھ  س الرعایة الطبیة والحق في العالج لألسرى، فیجب على دولة فلسطین ممثلة بالسلطة الوطنیة الفلسطینیة ومؤس

ي الى المجتمع الدولي كاألمم المتحدة وأجھزتھا والمحكمة الجنائیة الدولیة، وبخاصة بعد حصولھا على صفة عضو مراقب ف

طینیین، وإحالة  2014األمم المتحدة، وتوقیعھا على نظام المحكمة الجنائیة الدولیة عام  رى الفلس یة االس وذلك لتدویل قض

  الملفات إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، وضمان محاسبة قادة دولة االحتالل اإلسرائیلي، ومنع إفالتھم من العقاب،

جون إلى حی  مام إلى المنظمات، وتوقیع اتفاقیات تخدم وضمان حقوق األسرى داخل الس ن خروجھم. كما یجب علیھا االنض

  مصالح األسرى والمعتقلین.

تراتیجیة وطنیة لدعم  طیني فعلیھم بخوض إس ناع القرار الفلس طینیة وص ائل الفلس لطة الوطنیة اما الفص ھذا من جانب الس

  التفاق على مشروع وطني جامع لكل البیت الفلسطیني.قضیة االسرى والعمل على انھاء االنقسام واستعادة الوحدة وا

وعلى المستوى المحلي المؤسساتي فیحب على المؤسسات المعنیة بحقوق االنسان واالسرى تقدیم تقاریرھا وملفاتھا المتعلقة 

ام الدولیة، فعلیھا أن تكون عامًال فاعًال في ھذا األمر. كما البد م ات واألجس س رى إلى المؤس یة األس ن تفعیل دور بقض

ب  جون االحتالل للعالم وكس سرى داخل س من تفعیل توضیح معاناة األ السفارات والجالیات الفلسطینیة في الخارج، بما یض

مان تخفیف  طینیین وض یرات الفلس رى واالس یة االس الراي العالمي. فالبد من بذل كافة الجھود محلیا ودولیا لدعم قض

  معاناتھم والعمل على االفراج عنھم.

  النتائج 

أسیر وأسیرة منھم  5700نحو  2019بلغ عدد األسرى رھن االعتقال في سجون االحتالل حتى النصف االول من عام  . 1

أسیر حكم بالسجن  570اسیر مریض،  750اسیر واسیرة رھن االعتقال االداري،  500أسیرة،  45طفال وطفلة،  250

 قدیم یرجع سجن الى ما قبل اتفاقیة اوسلو.أسیر  50أسرى من نواب المجلس التشریعي،  8المؤید، 

تمر فبلغ عدد المعتقلین من بدایة عام  . 2 كل مس رائیلي عملیات اعتقال متفرقة بش ھر  2019یمارس االحتالل االس حتى ش

 ) من النساء76) طفالً، و(446) فلسطیني/ة من بینھم (2759حوالي ( 2019یونیو/حزیران 

ة م . 3 یاس رائیلي س تخدم االحتالل اإلس ن یس یة وس دیة ونفس الیب تعذیب جس طینیین من اس رى الفلس منھجة تجاه األس

 تشریعات عنصریة وسیاسة االھمال الطبي 

ان ما تمارسھ قوات االحتالل اإلسرائیلي تجاه االسرى الفلسطینیین وخاصة المرضى یشكل انتھاك للقوانین واالتفاقیات  . 4

حی رى ومنھا الص ة اتفاقیة جنیف الثالثة والرابعة لعام الدولیة التي كفلت جمیع الحقوق لألس م، واالعالن 1949ة خاص

ان لعام  ة لعام 1948العالمي لحقوق االنس یاس م، واتفاقیة حقوق الطفل لعام 1976م والعھد الدولي للحقوق المدنیة والس

یداو لعام  1990 د المرأة س كال التمییز ض اء على كافة اش للتعامل مع  م، والقواعد النموذجیة1979واتفاقیة القض

 1957السجناء لعام 
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رائیلي نتیجة االنتھاكات التي قاموا بھا   . 5 ؤولیة فردیة) على قادة االحتالل االس ؤولیة قادة، مس ؤولیة قانونیة (مس تقع مس

 تجاه االسرى واالسیرات الفلسطینیین بصفتھم الرسمیة والشخصیة.

السرى واالسیرات الفلسطینیین باعتبار ان دولة فلسطین تقع مسؤولیة على دولة فلسطین والمجتمع الدولي تجاه قضیة ا . 6

والتفاقیات جنیف االربعة  2014قد انضمت لمجموعة من االتفاقیات الدولیة وخاصة نظام المحكمة الجنائیة الدولیة عام 

 .1949لعام 

  

  

  التوصیات 

اء الدولي أو الوطني والبد أن یتم في إطار تعزیز  . 1 رى باعتباره جریمة حرب أمام القض عي نحو تفعیل ملف االس الس

كل  تفادة من تجارب اآلخرین وبش طینیین، واالس رى الفلس یة معاناة االس طینیة جدیدة نحو قض تراتیجیة فلس رؤیة اس

 خاص منظمات حقوق اإلنسان الفلسطینیة والعربیة. 

صول إلى تفعیل ملف المسائلة الجنائیة بحق تفعیل د . 2 سطینیة والعربیة بما یضمن الو ور المنظمات األھلیة والحقوقیة الفل

جون االحتالل  طینیین والعرب داخل س یرات الفلس رى واالس ؤولیة تعذیب االس قادة دولة االحتالل الذین یتحملون مس

 االسرائیلي 

طینیة حول العالم . 3 فارات الفلس رى تفعیل دور الس ار لحقوق األس یة لالنتص ، من أجل تعزیز تحركاتھا الدبلوماس

الفلسطینیین والعرب داحل سجون االحتالل االسرائیلي، على أن یكون ذلك في إطار استراتیجیة واضحة المعالم، ولیس 

 بشكل موسمي فقط.

رى المحكمة الجنائیة الدولیة وفق . 4 طینیة بإحالة ملف االس لطة الوطنیة الفلس ي  14ا للمادة قیام الس اس من النظام االس

 للمحكمة (میثاق روما)

 اللجوء إلى مجلس األمن للمطالبة بفرض عقوبات دبلوماسیة وسیاسیة واقتصادیة ضد دولة االحتالل االسرائیلي . 5

رى  . 6 رائیلیة لألس كیل لجنة تحقیق دولیة تكون مھمتھا التحقیق في االنتھاكات اإلس ان تش الطلب من مجلس حقوق االنس

رى، ورفع داخ ھادة األس ورة وش د والتوثیق وجمع المعلومات المكتوبة والمص جون، من خالل عملیات الرص ل الس

اء، ورفعھ إلى الجمعیة العامة، وبالتالي إحالتھ إلى المحكمة  تقریر للمجلس، وأن یقره من قبل أغلبیة الدول األعض

 الجنائیة الدولیة، ودعوة المدعي العام ألخذ التقریر بجدیة.

دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد من أجل النظر في ملف األسرى واالسیرات الفلسطینیین والعرب، وإصدار قرارات، وإن  . 7

 لم تكن ملزمة إال أنھ یمكن االسترشاد بھا، وأن یكون لھا األثر الدولي اإلیجابي اتجاه قضیة األسرى.

اساس المسؤولیة التي تقع على عاتقھا منذ توقیعھا على ع  1949تفعیل دور االطراف السامیة في اتفاقیات جنیف للعام  . 8

اتفاقیات جنیف، فیمكن التواصل معھا لدعم ملف األسرى، وللضغط على االحتالل االسرائیلي لوقف انتھاكاتھا المخالفة 

 للقانون الدولي اإلنساني.
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  البحث السادس والعشرون
  

  

  

  وحكمھا في الشریعة اإلسالمیةالھجرة من البالد غیر اإلسالمیة 
Ruling on emigrating from non-Muslim countries in Shariah (Islamic Law) 

  د. عبدهللا أبوبكر أحمد النیجیري:  إعداد

  أستاذ مساعد كلیة الشریعة والقانون بالجامعة اإلسالمیة العالمیة

  إسالم آباد باكستان

jalingo12@yahoo.com :Email 

Mobile:0092-3333044219   

  

 :الملخص
الھجرة ھي االنتقال من مكان آلخر بقصد االستیطان واإلقامة مھما كانت مسافة االنتقال، ویستثنى من ذلك حركة البدو حیث 

لماشیتھم وتنقل الریفیین إلى أماكن وجود مزارعھم في مواسم الحصاد فھم ینتقلون من مكان آلخر بحثاً عن الطعام والماء 

  بذلك ال یستقرون في مكان واحد، وتحتاج الھجرة إلى استعداد نفسي حول نیة االستقرار في الدولة أو المكان المھاجر إلیھ.

، فبینت تعریف  غیر االسالمیة.  ن البالدبناًء على ذلك یھدف ھذا البحث إلى إعطاء القارئ تصوراً شامالً عن حكم الھجرة م

المبحث الثاني: مشروعیة الھجرة ومقاصدھا وفضلھا، وفصلت  واعتبار معناھا العام والخاص وذكرت فيلغة وشرًعا  الھجرة

و بعض  ھ بالمبحث الرابع:حكم استخدام القوة ضد من یضطھدھموختتم حكم الھجرة من بالد الكفر، في المبحث الثالث:

ئل التي یتعرض لھا المسلم في بعض المواقف التي تتعلق بھذا الموضوع. وفي ھذه الدراسة حاولت أن أدرس آراء المسا

  العلماء في ھذه القضیة، عارضا لھا والتجاھاتھم فیھا وأدلتھم علیھا، مع المقارنة بینھا ومناقشتھا بما یفتح هللا بھ علّي.
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  غیر اإلسالمیة.حكم ،الھجرة ، بالد ،  :مفتاحیةالكلمات ال

  

  

  

  

  

  

 

  

ABSRACT  

Migration is the universal movement of people to a destination country of which they are not 

citizens or where they do not own nationality in order to settle or live there, particularly as 

permanent citizens or adopted inhabitants, or to take up occupation as a migrant employee or 

provisionally as a overseas employee. The aim of this research is to give the reader a 

comprehensive view of the rule of immigration from non-Muslim countries ,.its gives the 

definition of immigration literaly and technically and  its general and private meaning and stated 

in the second topic: the legality of immigration and its purposes and virtues and explained in 

the third section: the rule of immigration from the non-Muslim countries and many things 

related to this topic. I tried to study the views of the past and contemporary scholars, and 

presented their opinions, compare and discuss them from  what Allah opens to me. The modern 

world has witnessed many phenomena, which is not and it is very important,to muslim to know 

the sharia ruling regarding this important topic. At the end conclution drawn from variant views 

of the scholars,and the main findings and recommendations have been given. 

Keywords: governance, immigration, countries, non-Islamic. 

 

 

   المقدمة:
،  نحمده ونستعینھ ونستھدیھ، ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا،  من یھده هللا فال مضل لھ،  ومن  إن الحمد 

   یضلل فال ھادي لھ،  وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ،  وأشھد أن محمداً عبدد ورسولھ،  وبعد.

قضایا وتُستَحدّث نوازل في حیاة الناس، وتحتاج إلى الشریعة اإلسالمیة كي تدلي فیھا برأیھا، وفي زماننا فتثور في كل زمان 

ھذا كثرت النوازل والحوادث الجدیدة، وكثر اجتھاد العلماء في حلھا واإلجابة علیھا، وھم وإن اختلفت منازعھم ومناھجھم 
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یعة نصوصھا وروحھا فیما یدلون بھ من اجتھادات في ھذه المسألة أو في االجتھاد، إال أنھم یصدرون في جملتھم عن الشر

 تلك.

وفي ھذه الدراسة حاولت أن أدرس آراء العلماء في ھذه القضیة، عارضا لھا والتجاھاتھم فیھا وأدلتھم علیھا، مع المقارنة 

  بینھا ومناقشتھا بما یفتح هللا بھ علّي.

من  غیر االسالمیة  حكم الھجرة من البالدمما ال تخفى على كل عاقل أال وھو  فقد شھد العالم الحدیث كثیرا من الظواھر

تحتاج إلى دراسةٍ وتأصیٍل شرعي،  والسنة نظراً لما قد یشوب ھذا  -في نفس الوقت-لھا غایة األھمیة,وھي   األمور التي

وكثرة االجتھادات المتضاربة بین الموسعین وترجیحٍ لبعض المصالذح غیر المعتبرة شرعاً،   في المفاھیم، األمر من اختالطٍ 

  والمضیقین في ھذا األمر.

فالمسلم مأموٌر بطاعة ربھ سبحانھ وتعالى في عباداتھ ومعامالتھ وعقیدتھ  والذي یضبط ذلك كلھ ھو الرجوع إلى حكم الشرع،

رآن طبقاً لقواعد اللغة العربیة من (والقرآن الكریم المطھرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام االسالم،  ویفھم الق وأخالقھ،

  )xlviii(غیر تكلٍف وال تعسٍف،  ویرجع في فھم الّسنة المطھرة إلى رجال الحدیث الثقات) 

 –والضوابط التي وضعھا الشارع الحكیم  ولذلك تأتي أھمیة ھذا البحث المتواضع،  كمحاولٍة لبیان ھذه األحكام في الشریعة،

   غیر االسالمیة  الدحكم الھجرة من البلتحدید  –وذلك 

  أوالً:أسباب اختیار البحث
ولقد شدَّني للبحث في ھذا الموضوع حال بعض أفراد األمة، في بعض غیر اإلسالمیة ممن یأخذه الحماس الدیني المفرط،  

  غیر اإلسالمیة.    والغیرة العاطفیة المتھیجة نحو مبدأ أو مسألة حكم الھجرة من البالد

  ثانیًا:أھداف الدراسة
 .معرفة بعض األحكام الشریعة المطالب بھا اإلنسان في حیاتھ الدنیا 

 .بیان صالحیة الشریعة في كل وقت وحین  

 .التعرف على ماھیة الھجرة  

 .التعرف على مقاصد الھجرة  

 .بیان شمولیة الشریعة االسالمیة  

 .إبراز حقیقة الھجرة في ضوء الشریعة اإلسالمیة 

 معاصرین في  أحكام الھجرة من بالد غیر اإلسالمیة.بیان أراء العلماء القدامى و ال  

لقد جاء ھذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقھاء قدیًما وحدیثًا حول حكم الھجرة من ثالثاً: مشكلة الدراسة وأسئلتھا:

 غیر اإلسالمیة وكیف أثر واقع األمة اإلسالمیة على اآلراء الفقھیة؟؟؟  البالد

  غیر اإلسالمیة ؟ ة التعامل التي تكون غالبًا بین الناس في الدولھل ھذا البحث یعالج مشكل

  غیر اإلسالمیة وموضوعھ حضور لدي فقھاء اإلسالم قدیًما وحدیثًا؟  ھل لمفھوم حكم الھجرة من البالد

 وحكمھا. مشروعیتھا ومقاصدھا وفضلھاتبدو أھمیة البحث من خالل تعرضھ لماھیة الھجرة،  رابعاً: أھمیة الدراسة:

  خامساً: منھج الدراسة ومعالجة موضوعھا.
  انتھجت في سرد المعلومات وتقسیمھا المنھج التالي:
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باب الخالف في  ابقین،وذكر أس ة أقوال الفقھاء الس ة: وذلك بدراس في  في ھذه الدراس اعتمدت المنھج التحلیلي والوص

  قھاء المعاصرین.أقوالھم،وذكر العالقة بین أقوال الفقھاء القدامى وأقوال الف

  التزمت ضوابط البحث المنھجي عزًوا وتخریًجا وضبًطا وتحریًرا.

  حاولت في استخراج عناوین البحث أن تكون بارزة وشاملة -1

بة كل قول لقائلھ،وذكر أدلة كل قول وما -2 ألة، مع نس ائل المختلف فیھا، وذكر األقوال في المس تحریرمحل النزاع في المس

  قشات واعتراضات، وذكر األجوبة عنھا ، وترجیح ما یظھر رجحانھ بناًء على المرجحات الظاھرة.ورد علیھا من منا

  عزو جمیع اآلیات الواردة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلیة وخصصت اآلیات بالقوسین المستقیمین. -3

یلة، والحكم علیھ من خالل أقوال العلماء -4 ادره األص أن إن لم یكن في  تخریج الحدیث من مص ین في ھذا الش ص المتخص

  الصحیحین

  توثیق مذاھب العلماء وأقوالھم من الكتب المعتمدة في كل مذھب، وتوثیق النصوص من مصادرھا األصیلة.. -5

  شرح األلفاظ الغریبة والمصطلحات الغامضة في البحث.-6

  مرجًحا ما أراه راجًحا بالحجة والدلیل.مناقشة ما یحتاج إلى مناقشة من األدلة واألقوال في المسألة -7

 تتألف الدراسة من تمھید و مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة: ثامناً:ھیكلة الدراسة:

  أما المقدمة، فعرضت فیھا: أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، والخطة التي اتبعاتھا فیھ.

               )معناھا العام والخاصلغة وشرعًا واعتبار الھجرة تعریف وأما المبحث األول: فیتناول (

  المبحث الثاني: مشروعیة الھجرة ومقاصدھا وفضلھا

  حكم الھجرة من بالد الكفر المبحث الثالث:

  المبحث الرابع:حكم استخدام القوة ضد من یضطھدھم

  النتائج والخاتمة وفیھا:أھم النتائج المستفادة، والتوصیات المقترحة.

  تمھید.
 مكان إلى مكان آخر وجدت منذ وجود اإلنسان على ھذه األرض، ولھا أسباب كثیرة :فإن الھجرة من 

 أنَّ اإلنسان إذا أصبح المكان الذي یعیش فیھ جدباً تركھ وبحث عن مكان آخر أكثر خصوبة من أجل العیش والبقاء  -منھا

  طلباً للعلم والمعرفة إذا لم یكن ذلك متوفراً في البلد الذي یعیش فیھ -ومنھا 

لَقَْد كَاَن لَِسبٍَإ فِي  ژ بسبب الكوارث الطبیعیة التي یسلطھا هللا تعالى على من عصاه كما فعل بأھل سبأ قال تعالى : -ومنھا 

وكما فعل   )xlviiiژ (ا ِمْن ِرْزِق َربِّكُْم َواْشكُُروا لَھُ بَْلَدةٌ طَیِّبَةٌ َوَربٌّ غَفُوٌر...اآلیات َمْسَكنِِھْم آَیَةٌ َجنَّتَاِن عَْن یَِمیٍن َوِشَماٍل كُلُو

  بسبب الحروب بین الناس فیفرُّ المھزوم إلى مكان آخر آمن  -باألمم السابقة ومنھا

 الخوف من عدو أو وحوش ونحو ذلك -ومنھا

 للسیاحة... -ومنھا

 میع البشر وفي كل العصور. وھذه األنواع تحدث مع ج 

الفرار بالدین، وھي أعظم أنواع الھجرة، قال تعالى عن النبي إبراھیم علیھ السالم لما ھاجر من العراق إلى الشام :  -ومنھا 

اَل إِنِّي ُمَھاِجٌر إِلَى َربِّي إِنَّھُ ھَُو اْلعَِزیُز اْلَحِكیُم...اآلیات ژ  ٹ ٹ ل النخعي وقتادة: الذي قال:" إني قا)xlviii(ژ فَآَمَن لَھُ لُوطٌ َوقَ

مھاجر إلى ربي" ھو إبراھیم علیھ السالم. قال قتادة: ھاجر من كوثا وھي قریة من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام، ومعھ 
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ابن أخیھ لوط بن ھاران بن تارخ، وامرأتھ سارة. قال الكلبي: ھاجر من أرض حران إلى فلسطین. وھو أول من ھاجر من 

ُل َمن ھاَجر إلى هللاِ بأھِلھ بعَد لوطٍ «فعن النضر بن أنس عن أنس بن مالك قال:  )xlviii(الكفر.أرض   قال النَّبيُّ إنَّ عثماَن ألوَّ

َوقَاَل الَِّذیَن ژ  وقد كان الكفار والفجار یستخدمون ھذه الوسیلة عندما تعییھم الحیل في القضاء على الدین الحق، قال تعالى :

  )xlviii(ژ َكفَُروا ِلُرُسلِِھْم لَنُْخِرَجنَُّكْم ِمْن أَْرِضنَا أَْو لَتَعُوُدنَّ فِي ِملَّتِنَا...اآلیات 

  )xlviii(ژ آلیات َوإِْذ یَْمُكُر بَِك الَِّذیَن كَفَُرواْ ِلیُثْبِتُوَك أَْو یَْقتُلُوَك أَْو یُْخِرُجوَك...اژ وأصحابھ، قال تعالى :وفعلوه مع النبي  

وھذه اآلیة الكریمة تدل على كفایة هللا تبارك وتعالى رسولھ جمیع مكر مشركى قریش فى مكة حین ائتمارھم  ومحاولتھم  

  على حبسھ طیلة حیاتھ أو نفیھ من بلده أو قتلھ.

 قیام الساعة، قال تعالى :وھذه الھجرة ( إذا ضیق على المؤمن في مكاٍن ما ولم یستطع القیام بشئون دینھ ) واجبة علیھ حتى 

والمشكلة الكبرى أن الھجرة سابقا كانت من دیار   )xlviii( ژ..اآلیات .إِنَّ الَِّذیَن تََوفَّاُھُم اْلَمَالئَِكةُ َظالِِمي أَْنفُِسِھْم قَالُوا فِیَم كُْنتُمْ ژ

 ر الكفر والفسوق والعصیان.الكفر والفسوق والعصیان إلى دار اإلسالم، لكنھا الیوم أصحبت من دار اإلسالم إلى دیا

 وقد تمخَّض عن ھذه الھجرة مشكالت كثیرة جدا :

 منھا موضوع الحصول على الجنسیة واإلقامة   

 ومنھا مشكالت األسرة من حیث التعلیم والتربیة والرعایة  

والتقالید، والعالقات ومنھا مشكالت اللباس واالختالط والمعامالت والحالل والحرام في األطعمة واألشربة والعادات  

  )xlviii(االجتماعیة مع الكفار وأھمھا مشكلة الحفاظ على الھویة وغیر ذلك...

 المبحث األول: 

  لغة وشرًعا واعتبار معناھا العام والخاصالھجرة تعریف 

  أوالً:تعریف الھجرة في اللغة

الھاء والجیم والراء أصالن یدل أحدھما على قطیعة، وقطعٍ، واآلخر على شد الشيء وربطھ. و الھْجر ضد الوصل؛  أ. ھجر:

ال ھجرة بعد ثالث « ھجره یھجره، ھْجرا وِھجرانا، وھما یتھاجران، والتھاجر التقاطع، واالسم الھجرة،، وفي الحدیث)

«)xlviii(  .یرید بھ الھجر ضد الوصل  

 الخروج من أرض إلى أرض، وأصل المھاجرة عند العرب خروج و الھجرة:

 البدوي من بادیتھ إلى المدن، وكل من فارق بلده من بدوي وحضري أو سكن بلدا آخر

ما ھجرة الحبشة وھجرة بھفھو مھاجر. ھاجر القوم من دار إلى دار تركوا األولى للثانیة، وإذا أطلق ذكر الھجرتین فإنما یراد 

  ).xlviii(المدینة

َسیَكُوُن ِھْجَرةٌ «یقول:  --وفي الحدیث  كما عند أبي داود  في سننھ  من حدیث عبد هللا بن عمرو، قال: سمعُت رسول هللا  

  .)xlviii(» بَْعدَ ِھْجَرة، فَِخیَاُر أَھل األَرض أَْلَزُمُھْم ُمھاَجَر إِبراھیمَ 

ا َخَرَج ِمْن أَرض الُمھاَجُر، بِفَتْحِ اْلِجیِم: َمْوِضُع الُمھاَجَرةِ، َوُیِریدُ    بِِھ الشَّاُم ألَن إِبراھیم، عَلَى  نَبِیِّنَا َوَعلَْیِھ الصََّالةُ َوالسََّالُم، لَمَّ

 . َوفِي اْلَحِدیِث:)xlviii(اْلِعَراِق َمَضى إِلى الشَّاِم وأَقام بِھِ 

دیث الشریف أن الھجرة من مكة إلى المدینة كانت واجبة و جھ الداللة من ھذا الح )xlviii(»َال ِھْجَرةَ بَْعدَ اْلفَتْحِ َولَِكْن جھادٌ ونِیَّةٌ «

قبل الفتح، ألن مكة كانت دار كفر وحرب، فلما فتحت انقطع وجوب الھجرة منھا "أن الھجرة من مكة إلى المدینة كانت واجبة 
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ي لم تعد الھجرة واجبة قبل فتح مكة، ألنھا كانت دار كفر، فلما فتحت نسخ وجوبھا، وھو معنى قولھ: " ال ھجرة بعد الفتح " أ

  )xlviii(من مكة بعد فتحھا " ولكن جھاد " أي ولكن الفریضة الباقیة الدائمة إلى یوم القیامة ھي الجھاد في سبیل هللا"

  ثانیًا: الھجرة في االصطالح.

ف حسب اعتبارات   تعددت أقوال العلماء في تحدید تعریف للھجرة، فكل ینطلق من منطلق وعلى ذلك فالھجرة اصطالحا تعرَّ

  مختلفة:

: الھجرة ضربان: ظاھرة وباطنة، فالباطنة ترك ما تدعو إلیھ النفس األمارة بالسوء والشیطان، والظاھرة وعرفھا ابن حجر

  الفرار بالدین من الفتن

  الھجرة ھجرتان : ھجرة بالجسم من بلد إلى بلد وھجرة بالقلب إلى هللا ورسولھ عرفھا ابن القیم:و قد 

قال ابن  )xlviii( ژفَال تَْقعُدُوا َمعَُھْم َحتَّى یَُخوُضوا فِي َحِدیٍث َغْیِرِه ژ  . ومنھ قولھ تعالى:وتأتي أیضا بمعنى الترك للمنكرات

ولھ إلیكم ورضیتم بالجلوس معھم في المكان الذي یكفر فیھ بآیات هللا ویستھزأ بھا أي إنكم إذا ارتكبتم النھي بعد وص كثیر:

  )xlviii(وأقررتموھم على ذلك فقد شاركتموھم في الذي ھم فیھ...

قال )xlviii( ژ َوإِذا َرأَْیَت الَِّذیَن یَُخوُضوَن فِي آیاتِنا فَأَْعِرْض َعْنُھْم َحتَّى یَُخوُضوا فِي َحِدیٍث غَْیِرهِ ژ  ومنھ قولھ تعالى:

وقیل إن المؤمنین داخلون في الخطاب معھ وھو الصحیح. فإن العلة سماع  : "والخطاب مجرد للنبي -رحمھ هللا-القرطبي 

الخوض في آیات هللا وذلك یشملھم وإیاه.. ودل بھذا على أن الرجل إذا علم من اآلخر منكراً علم أنھ ال یقبل منھ فعلیھ أن 

ومن كان یؤمن با والیوم «..   وفیھ -الطویل-وورد في حدیث جابر بن عبد هللا  یقبل علیھیعرض عنھ إعراض منكر وال 

  الحدیث. ومن ھذا الباب الھجرة من دار الكفر إلى دار اإلسالم. »اآلخر فال یقعد على مائدة یشرب علیھا الخمر

قال    ژقاَل إِنِّي ُمھاِجٌر إِلى َربِّي إِنَّھُ ُھَو اْلعَِزیُز اْلَحِكیُم فَآَمَن لَھُ لُوطٌ وَ ژ  -علیھ السالم–ومنھ قولھ تعالى حكایة عن إبراھیم 

  وھو أول من ھاجر من أرض الكفر القرطبي رحمھ هللا:

ةً ژ : وقال أیضاً حول قولھ تبارك و تعالى ة إذا فالفتن قال علماؤنا: )xlviii( ژَواتَّقُوا فِتْنَةً ال تُِصیبَنَّ الَِّذیَن ظَلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

عمت ھلك الكل، وذلك عند ظھور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغییر، وإذا لم تغیر وجب على المؤمنین المنكرین لھا 

  بقلوبھم ھجران تلك البلدة والھرب منھا. وھكذا كان الحكم فیمن كان قبلنا من األمم.. وبھذا قال السلف رضي هللا عنھم

  

وھو ھجر أھل المعاصي والمنكرات والمخالفات وھو بمنزلة التعزیر،  العاصي،  والعقوبةومنھا: الھجر على وجھ التأدیب 

رضي هللا –كعباً وصاحبیھ وأمر الصحابة بھجرھم خمسین یوماً. وھجر نساءه شھراً. وھجرت عائشة وقد ھجر النبي 

  مدة. -رضي هللا عنھما–ابن أختھا عبد هللا بن الزبیر  -عنھا

في غزوة غزاھا قط غیر أنھ لم یتخلف عن رسول هللا « -وھو أحد الثالثة الذین تیب علیھم– ورد عن كعب بن مالك

ضحى، وكان قلما یقدم من سفر سافره إال ضحى. غزوتین غزوة العسرة وغزوة بدر. قال: فأجمعت صدق رسول هللا 

عن كالم أحد من المتخلفین غیرنا. عن كالمي وكالم صاحبي ولم ینھ وكان یبدأ بالمسجد فیركع ركعتین، ونھى النبي 

أو فاجتنب الناس كالمنا. فلبثت كذلك حتى طال علي األمر وما من شيء أھم إلى من أن أموت فال یصلي علي النبي 

حین بقي فأكون من الناس بتلك المنزلة فال یكلمني أحد منھم، وال یصلى علي فأنزل هللا توبتنا على نبیھ یموت الرسول 

  الحدیث.  )xlviii( »عند أم سلمة.. ر من اللیل ورسول هللا الثلث اآلخ
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قال العلماء: في ھذا استحباب «مثل قصة قاتل المائة نفس، قال النووي:  ومنھا:ھجرة أرض السوء إلى أرض الصالح،

ھم، وأن مفارقة التائب المواضع التي أصاب بھا الذنوب، واألخدان المساعدین لھ على ذلك، ومقاطعتھم ما داموا على حال

یستبدل بھم صحبة أھل الخیر والصالح والعلماء والمتعبدین والورعین ومن یقتدى بھم، وینتفع بصحبتھم، وتتأكد بذلك 

ففیھ إشارة إلى أن التائب ینبغي لھ مفارقة األحوال التي اعتادھا في زمن المعصیة، «، وقال ابن حجر العسقالني: »توبتھ

  »رھاوالتحول منھا كلھا واالشتغال بغی

وَعْن » ال ھجرةَ بعدَ الفتحِ، ولكن جھادٌ ونِیَّةٌ، وإذا استُنِفْرتُم فانِفروا« فعن ابن عباس: قال النبي ومنھا:الھجرة إلى الجھاد،

َّ یَقُوُل:  ِ ْبِن َعْمٍرو قَاَل: سَِمْعُت َرُسوَل  َّ ْألَْرِض أَْلَزُمُھْم ُمَھاَجَر إِْبَراِھیَم، سَتَكُوُن ِھْجَرةٌ بَْعدَ ِھْجَرةٍ، فَِخیَاُر أَْھِل ا«َعْبِد 

ِ، َوتَْحُشُرُھْم النَّاُر َمعَ  َّ   » اْلِقَردَةِ َواْلَخنَاِزیرِ َویَْبقَى فِي اْألَْرِض ِشَراُر أَْھِلَھا، تَْلِفُظُھْم أَْرُضوُھْم، تَْقذَُرُھْم نَْفُس 

  

  

  ثالثًا : الھجرة باعتبار معناھا العام والخاص:

التعاریف الواردة في كتب الفقھ تدور كلھا حول تعریف واحد للھجرة فھي: الخروج من دار الكفر إلى دار . المعنى العام: 1

  .اإلسالم

ھذا وقد توسع ابن العربي في معنى الھجرة، عندما تكلم عن مسألة السفر في األرض، فقّسم السفر إلى: ھرب وطلب،  أثناء 

األول الھجرة وھي وقْسُم الھرب ینقسم من جھة التنویع في المقاصد إلى أقسام: ژَضَرْبتُْم فِي األَْرِض  َوإِذَا ٹ ٹ ژتفسیره آلیة 

  تنقسم إلى ستة أقسام:

  الخروج من دار الحرب إلى دار اإلسالم كالھجرة النبویة إلى المدینة المنورة. األول:

 یقول: ال یحل الخروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم، سمعت مالكا الثاني:

  ألحد أن یقیم ببلد یسب فیھ السلف.

 الخروج من أرض غلب علیھا الحرام، فإن طلب الحالل فرض على كل الثالث:

  مسلم.

  الفرار من اإلذایة في البدن، وذلك فضل من هللا عز وجل أرخص فیھ. الرابع: 

 خوف المرض في البالد الوخمة والخروج منھا إلى األرض الترھة، واستثني الخامس:

  من ذلك الخروج من الطاعون.

 الفرار خوف اإلذایة في المال فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمھ واألھل السادس:

  مثلھ أو آكد.

  و أما قسم الطلب فینقسم إلى قسمین: 

  طلب دین ، وطلب دنیا، 

   -عدد أنواعھ:فأما طلب الدین : فیت

قال  ژأَفَلَْم یَِسیُروا فِي اْألَْرِض فَیَْنُظُروا َكْیَف كاَن عاقِبَةُ الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم  ژ قال هللا تبارك و تعالى: األول: سفر العبرة. 

ھؤالء في أرض  القرطبي رحمھ هللا بین أحوال المؤمن والكافر تنبیھا على وجوب اإلیمان، ثم وصل ھذا بالنظر، أي ألم یسر

  عاد وثمود وقوم لوط وغیرھم لیعتبروا بھم" فینظروا" بقلوبھم" كیف كان" آخر أمر الكافرین قبلھم."
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ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْیِت  وھو الركن الخامس من أركان اإلسالم وال بد من السفر إلیھ لغیر أھل مكةوالثاني: سفر الحج:   َّ ِ ﴿َو

  .أي: أنھ حق واجب علیھم  في رقابھم، ال ینفكون عن أدائھ َمِن اْستََطاَع إِلَْیِھ َسبِیال﴾

قال بن  ژَوُھَو َخْیٌر لَُكمْ ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلقِتاُل َوھَُو ُكْرهٌ لَُكْم َوَعسى أَْن تَْكَرھُوا َشْیئاً ژ قال هللا جل شأنھ:والثالث:  سفر الجھاد:  

كثیر  رحمھ هللا" ھذا إیجاب من هللا تعالى للجھاد على المسلمین أن یكفوا شر األعداء عن حوزة اإلسالم، وقال الزھري: 

الجھاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد علیھ إذا استعین أن یعین، وإذا استغیث أن یغیث، وإذا استنفر أن ینفر، وإن 

  ."یحتج إلیھ قعد لم

 ژ ُھَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اْألَْرَض ذَلُوالً فَاْمشُوا فِي َمناِكبِھا َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِھ َوإِلَْیھِ النُّشُورُ ژوالرابع: سفر المعاش فقال تعالى: 

  قال ابن كثیر  "امشوا حیث أردتم فقد جعلتھا لكم ذلوال ال تمتنع"

یعني التجارة، وھي لَْیَس َعلَْیُكْم ُجناٌح أَْن تَْبتَغُوا فَْضًال ِمْن َربُِّكْم  ژ:قال هللا تبارك و تعالى،  الخامس: سفر التجارة والكسب. 

  .نعمة منَّ هللا بھا في سفر الحج، فكیف إذا انفردت

ُ نَّھُ ال إِلھَ إِالَّ فَاْعلَْم أَ ژ السادس: في طلب العلم، فقال تعالى: احتج بھذه اآلیة من أھل السنة من قال إن العلم والنظر قبل     َّ

{فاعلم أنھ ال إلھ القول، واإلقرار في مسألة أول الواجبات. وقد بوب علیھ البخاري العلم قبل القول والعمل لقولھ عز وجل: 

   إال هللا}.

قال: " ال تشد الرحال إال ، عن النبي . فیما رواه البخاري في صحیحھ من حدیث أبي ھریرة السابع: قصد البقاع المكرمة

  ، ومسجد األقصى "إلى ثالثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول هللا 

لكریم أن هللا ولقد حث اإلسالم في كثیر من اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة الشریفة ومن القرآن ا الثامن: زیارة اإلخوان

تُْم إِْن تََولَّْیتُْم أَْن تُفِْسدُوا فِي اْألَْرِض ژ تبارك وتعالى أھمیة صلة الرحم وشنع على من قطعھا حیث یقول جل شأنھ: فََھْل َعَسیْ

عُوا أَْرحاَمكُ  في أكثر من فصلة الرحم من األمور الھامة التي ركز علیھا الدین اإلسالم، علیھا كما أثبت ذلك حبیبنا ْم َوتُقَّطِ

أَنَّ َرُجالً َزاَر أَخاً لَھُ فِي قَْریٍَة أُْخَرى . «ـ ـ َعِن النَّبِّيِ ـ موضع ومنھا ما رواه مسلم في صحیحھ من حدیث أَبِي ُھَرْیَرةَ 

ُ لَھُ  ّ ا أَتَى عَلَْیِھ قَاَل : أَْیَن تُِریدُ ؟ قَاَل : أُِریدُ أَخاً لِي فِي ھِذِه اْلقَرْ فَأَْرَصدَ    یَِة .، َعلَى َمْدَرَجتِِھ ، َملَكاً . فَلَمَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ . قَ   ّ َ قَ قَاَل : َھْل لََك عَلَْیِھ ِمْن نِْعَمٍة تَُربَُّھا؟ قَاَل : الَ . َغْیَر أَنِّي أَْحبَْبتُھُ فِي  ّ ِ إِلَْیَك، بِأَنَّ  ّ ْد أََحبََّك اَل : فَإِنِّي َرسُوُل 

 »فِیھِ  أَْحبَْبتَھُ  َكَما

و أنھ ینبغي على الشخص  أن , یستفاد من ھذا الحدیث الشریف على ندب زیارة اإلخوان واألقارب  وتعھدھم ووفاء حقوقھم

تھم واجتماعھم وغیر ذلك من ھذا القبیل.. وفیھ دلیل على عظم فضل یفعل ما فیھ المودة والمحبة إلخوانھ؛ من زیارتھم وعیاد

الحب في هللا والتزاور فیھ. قال محمد بن صالح بن محمد العثیمین رحمھ هللا" ففي ھذا دلیل على أن المحبة من كمال اإلیمان، 

م بین إخوانھ، أي یظھره ویعلنھ، وأنھ ال یكمل إیمان العبد حتى یحب أخاه، وأن من أسباب المحبة أن یفشي اإلنسان السال

ویسلم على من لقیھ من المؤمنین، سواء عرفھ أو لم یعرفھ، فإن ھذا من أسباب المحبة، ولذلك إذا مر بك رجل وسلم علیك 

  أحببتھ، وإذا أعرض؛ كرھتھ ولو كان أقرب الناس إلیك."

من عاد مریضاً أو زار أخا ً لھ في هللا ناداه مناد " : قال: قال رسول هللاوما رواه أحمد في مسنده من حدیث أبي ھریرة  

   "أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزالً 
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وقد أخبر هللا سبحانھ عمن لم یھاجر من بالد الشرك إلى بالد اإلسالم بأنھ قد ظلم نفسھ، وتوعده  التاسع: السفر إلى دار الحرب

 ژتََوفَّاُھُم اْلَمالئِكَةُ َظالِِمي أَْنفُِسِھْم قَالُواْ فِیَم كُنتُْم قَالُواْ ُكنَّا ُمْستَْضعَِفیَن فِي األَْرِض إِنَّ الَِّذیَن ژ: بعذاب جھنم في قولھ سبحانھ

فأخبر سبحانھ في ھذه اآلیة أن المالئكة تقول لمن توفي من المسلمین في بالد الشرك ولم یھاجروا: ألم تكن أرض هللا واسعة 

بر سبحانھ أنھم قد ظلموا أنفسھم بإقامتھم بین الكفار وھم قادرون على الھجرة، فدل ذلك على تحریم فتھاجروا فیھا؟ بعدما أخ

قال بن كثیر "اآلیة الكریمة عامة في كل  .السفر إلى بالد المشركین، وعلى تحریم اإلقامة بین ظھرانیھم لمن استطاع الھجرة

  لیس متمكنا من إقامة الدین، فھو ظالم لنفسھ مرتكب حراما باإلجماع"من أقام بین ظھراني المشركین وھو قادر على الھجرة، و

من خالل ما سبق من كالم ابن العربي حول الھجرة حیث ذكر الخروج من دار الكفر إلى دار اإلسالم، والخروج من  قلت:

للتكسب وطلب العلم والجھاد  دار البدعة وكذا الفرار من اإلذایة في البدن أو في المال واألھل،وفي قسم الطلب ذكر الخروج

  والسفر إلى دار الحرب؛ 

أن كل ھذه المعاني التى سبقة اإلشارة إلیھا تدخل تحت إسم الھجرة.بناًء على ذلك أستطیع أن أقول أن الھجرة قد تكون أحیانًا 

إلى الحبشة فرار بدینھم من دار كفر إلى دار إسالم وبالعكس، وتكون من دار ظلم إلى دار العدل كما حدث في ھجرة الصحابة 

  وعرضھم بغض النظر عن حاكمھا مسلم أو غیر مسلم.

  المباركة مع أصحابھ من مكة إلى المدینة.أما المعنى الخاص للھجرة فھو: ھجرة الرسول  المعنى الخاص:

  وقد وقعت الھجرة في اإلسالم على وجھین:قال الحافظ ابن حجر: 

 االنتقال من دار الخوف إلى دار األمن كما في ھجرة الحبشة األولى والثانیة،  األول:

  وابتداء الھجرة من مكة إلى المدینة.

بالمدینة وھاجر إلیھ من أمكنھ من المسلمین وكانت الھجرة من دار الكفر إلى دار اإلیمان وذلك بعد أن استقر النبي  الثاني:

لى المدینة إلى أن فتحت مكة فانقطع االختصاص، وبقي عموم االنتقال من دار الكفر لمن الھجرة إ ذ ذاك تختص باالنتقال إ

  قدر علیھ باقیا

قلت من خالل ما سبق من كالم ابن حجر یتبین لنا أن الھجرة ینقسم إلى نوعین، إما أن یكون من دار الخوف إلى دار األمن، 

  بموضوع البحث.وإما من دار الكفر إلى دار إسالم وھذا ھو ما یتعلق 

 المبحث الثاني: 

  مشروعیة الھجرة ومقاصدھا وفضلھا.

  أوالً: األدلة على مشروعیة الھجرة من القرآن الكریم:

  فقد وردت آیات في أكثر من موطن بل في كثیر من المواطن في القرآن الكریم التي تدل على مشروعیة الھجرة منھا:

ُ  ژ قولھ تبارك وتعالى: َّ ِ َو َّ ِ أُولَئَِك یَْرُجوَن َرْحَمةَ  َّ  ژ َغفُوٌر َرِحیمٌ إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوالَِّذیَن َھاَجُروا َوَجاَھُدوا فِي سَبِیِل 

 ففي ھذه اآلیة الكریمة یالحظ  فیھا ترغیب في اإلیمان والھجرة والجھاد لنصر دین هللا تعالى.

ْنُھْم َسیِّئاتِِھْم،فَالَِّذیَن ھاجَ  ژ وقولھ: ففي ھذه اآلیة ،ُروا َوأُْخِرُجوا ِمْن ِدیاِرِھْم َوأُوذُوا فِي َسبِیلِي َوقاتَلُوا َوقُتِلُوا َألَُكفَِّرنَّ عَ

  الكریمة بیان فضل الھجرة والجھاد في سبیل هللا.

ِ یَِجْد فِي اْألَْرِض ُمَراَغًما َكثِیًرا َوَسعَةً  ژ وقولھ: َّ قال ابن كثیر رحمھ هللا "ھذا تحریض على   )xlviii( ژَوَمْن یَُھاِجْر فِي َسبِیِل 

 الھجرة وترغیب في مفارقة المشركین وأن المؤمن حیثما ذھب وجد عنھم مندوحة وملجأ یتحصن فیھ..."
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نَ  ژ: وقولھ ِ َوالَِّذیَن آَوواْ وَّ َّ َصُرواْ أُْوَالئَِك بَْعُضُھْم أَْوِلیَآُء إِنَّ الَِّذیَن آَمنُواْ َوَھاَجُرواْ َوَجاَھدُواْ بِأَْمَواِلِھْم َوأَْنفُِسِھْم ِفي َسبِیِل 

بدینھم، وبذلوا أَموالھم ونفوسھم في سبیل وھاجروا من مكة إِلى المدینة فراًرا  - -المعنى: إِن الذین آمنوا با ورسولھ  بَْعٍض 

  هللا دفاًعا عن الدین بقتال أَعدائھ.

ِ ژ وقولھ:  َّ ِ بِأَْمَواِلِھْم َوأَْنفُِسِھْم أَْعَظُم َدَرَجةً ِعْندَ  َّ أى: "  َوأُولَئَِك ُھُم اْلفَائُِزونَ  الَِّذیَن آَمنُوا َوَھاَجُروا َوَجاَھدُوا فِي سَبِیِل 

 إیمانا حقا، َوھاَجُروا من دار الكفر إلى دار اإلیمان فرارا بدینھم..." -تعالى -الَِّذیَن آَمنُوا با

ُ َعْنُھْم  ژ وقولھ: َّ َّبَعُوُھْم بِإِْحساٍن َرِضَي  لُوَن ِمَن اْلُمھاِجِریَن َواْألَْنصاِر َوالَِّذیَن ات ابِقُوَن اْألَوَّ دَّ لَُھْم َوَرُضوا َعْنھُ َوأَعَ َوالسَّ

"ویدخل في عموم ھذه اآلیة كل من جاء بعدھم من المؤمنین  َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََھا اْألَْنھاُر خالِِدیَن فِیھا أَبَداً ذِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ 

لة والشرف المنزعلى مدار القرون المتتابعة وسلك منھاجھم في اإلیمان والعمل الصالح، فھو معھم یوم القیامة في األجر و

 .بإذن هللا تعالى"

ِ ِمْن بَْعِد َما ظُِلُموا لَنُبَّوِئَنَُّھْم فِي الدُّْنیا َحَسنَةً َوَألَْجُر اْآلِخَرِة أَكْ  (: وقولھ َّ ففي ھذه   )بَُر لَْو كانُوا یَْعلَُمونَ َوالَِّذیَن ھاَجُروا فِي 

للمھاجرین في سبیلھ ابتغاء مرضاتھ، الذین فارقوا الدار واإلخوان اآلیة الكریمة یخبر المولى تبارك و تعالى عن جزائھ 

 والخالن رجاء ثواب هللا وجزائھ، وقد وعدھم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنیا واآلخرة

قال القرطبي في    )وٌر َرِحیمٌ ثُمَّ إِنَّ َربََّك ِللَِّذیَن ھاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُتِنُوا ثُمَّ جاَھدُوا َوَصبَُروا إِنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدھا لَغَفُ  ( وقولھ: 

  تفسیره لھذه اآلیة  "وقال قتادة: نزلت في قوم خرجوا مھاجرین إلى المدینة بعد أن فتنھم المشركون وعذبوھم"

َ  ( وقولھ: َّ ُ ِرْزقاً َحَسناً َوإِنَّ  َّ ِ ثُمَّ قُتِلُوا أَْو ماتُوا لَیَْرُزقَنَُّھُم  َّ اِزقِینَ  َوالَِّذیَن ھاَجُروا فِي َسبِیِل  یالحظ في   ) لَُھَو َخْیُر الرَّ

سبیلھ وذلك تفضیال وتشریفا لھم على  ھذه اآلیة الكریمة أن هللا تبارك وتعالى  أفرد ذكر المھاجرین الذین ماتوا وقتلوا في

 سائر الموتى المسلمین.

ثانیاً:الھجرة في السنة النبویة المطھرة. فقد ثبت في السنة النبویة المطھرة في أكثر من موضع ما یدل على مشروعیة 

  الھجرة من السنة ومنھا:

أما عملت أن اإلسالم یھدم ما «بن العاص: لعمرو  قال النبي  وما رواه مسلم في صحیحھ من حدیث  عمرو بن العاص -1

أي مما یحدث بین اإلسالم وبینھا من الذنوب في دار » كان قبلھ، وأن الھجرة تھدم ما كان قبلھا، وأن الحج یھدم ما كان قبلھ

  الكفر ومن عدم الھجرة مع وجوبھا.

ثْنِي بِعََمٍل أَْستَِقیُم َعلَْیِھ َوأَْعَملُھُ، قَاَل لَھُ َرسُوُل أَنَّ أَبَا فَاِطَمةَ َحدَّثَھُ، أَنَّھُ  « ألبي فاطمة الضمريوقولھ -2 ِ، َحدِّ َّ قَاَل: یَا َرُسوَل 

» :وھذا الحدیث یدل على فضیلة وأھمیة الھجرة من دار الكفر إلى دار اإلسالم. »َعلَْیَك بِاْلِھْجَرةِ، فَإِنَّھُ َال ِمثَْل لََھا  

یؤم القوم أقرؤھم لكتاب هللا وأقدمھم :«ھ من حدیث أبي مسعود قال قال لنا رسول هللا وما رواه مسلم أیضا في صحیح-3

 ً   »قراءة، فإن كانت قراءتھم سواء فلیؤمھم أقدمھم ھجرة، فإن كانوا في الھجرة سواء فلیؤمھم أكبرھم سنا

ففیھ داللة قاطعة كافیة شافیة  »أنا زعیم لمن آمن بي وأسلم وھاجر ببیت في ربض الجنة، وببیت في وسط الجنة«وقال:-4

  جلیة على إھتمام اإلسالم بالھجرة.

أي االنتقال  )xlviii.(»وأنا آمركم بخمس، هللا أمرني بھن: بالجماعة والسمع والطاعة والھجرة والجھاد في سبیل هللا«وقال:-5

  دار السنة، ومن المعصیة إلى التوبة.من مكة إلى المدینة قبل فتح مكة، ومن دار الكفر إلى دار اإلسالم، ومن دار البدعة إلى 

أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من : «، قال: قال لي رسول هللا  وما رواه حاكم في المستدرك من حدیث عبد هللا بن عمرو -6

حوسبتم؟ قال: هللا ورسولھ أعلم، فقال: المھاجرون، یأتون یوم القیامة إلى باب الجنة ویستفتحون، فیقول الخزنة: أوقد » أمتي؟



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              537  

ISSN: 2706-6495 

  
فیقولون: بأي شيء نحاسب؟! وإنما كانت أسیافنا على عواتقنا في سبیل هللا حتى متنا على ذلك. قال: فیفتح لھم فیقیلون فیھ 

 »أربعین عاماً قبل أن یدخلھا الناس

  ثالثاً:مقاصد الھجرة

  : الھجرة من دار الكفر إلى دار اإلسالم لھا مقاصد منھا

، بل بالغ بعضھم فأوجبھا من دار المعصیة ھجر المكان الذي یُكفر فیھ-1 ، نقل ابن حجر العسقالني عن بعض أھل با

العلم أنّھ یجب على كّل من كان بِبَلد یُعمل فیھا بالمعاصي، وال یمكنُھ تغییُرھا: الھجرةُ إلى حیث تتھیّأ لھ العبادة؛ لقولھ 

ْكَرى َمَع اْلقَْوِم الظَّالِِمینَ  ( :تعالى   ) فََال تَْقعُْد بَعَْد الذِّ

  

  

ْم  ( تكثیف سواد المسلمین، فھي من أسباب الِوالیة المؤمنین، وتركھا ینقض ھذه الوالیة، فقال تعالى:-2 َوالَِّذیَن آَمنُوا َولَ

یِن فَعَلَْیُكُم النَّْصُر إِالَّ َعلَى قَْوٍم بَْینَُكْم َوبَْینَُھْم یَُھاِجُروا َما لَُكْم ِمْن َوَالیَتِِھْم ِمْن شَْيٍء َحتَّى یَُھاجِ  ُروا َوإِِن اْستَْنَصُروُكْم فِي الّدِ

َوفََساٌد َوالَِّذیَن َكفَُروا بَْعُضُھْم أَْوِلیَاُء بَْعٍض إِالَّ تَْفعَلُوهُ تَُكْن فِتْنَةٌ فِي اْألَْرِض  ( :وقال ابن كثیر في تفسیر قولھ تعالى) ِمیثَاقٌ 

أي: إن لم تُجانبوا المشركین وتوالوا المؤمنین وقعت الفتنة في النّاس، وھو التباس األمر واختالط المؤمنین بالكافرین، )  َكبِیرٌ 

  فیقع بین النّاس فساد منتشر عریض طویل"

ئُوُھْم فَتُِصیبَُكْم ِمْنُھْم َولَْوَال ِرَجاٌل ُمْؤِمنُوَن َونَِساٌء ( تیسیر الجھاد على المسلمین، قال تعالى:-3 ُمْؤِمنَاٌت لَْم تَْعلَُموُھْم أَْن تَطَ

ةٌ بِغَْیِر ِعْلمٍ    یعنى لم تعرفوھم بأعیانھم الختالطھم بالمشركین او لم تعلموھم مؤمنین         ) َمعَرَّ

على كّل من كان بدار الّشرك، أو بدار  وقد استُدّل بھذه اآلیة على أّن الھجرة واجبة« أّن البقاء بینھم ذریعة إلى موافقتھم:-4

یُعمل فیھا بمعاصي هللا جھارا إذا كان قادرا على الھجرة، ولم یكن من المستضعفین، لما في ھذه اآلیة من العموم، وإن كان 

  »الّسبب خاّصا، وظاھرھا عدم الفرق بین مكان ومكان، وزمان وزمان

  الھجرة رابعاً:فضل

  : دار اإلسالم لھافضائل منھاالھجرة من دار الكفر إلى 

هللا تبارك وتعالى في القرآن الكریم حول فضل الھجرة في سبیل هللا   حیث وعدا "المھاجرین في سبیل هللا"  فقد رغّب  -1

  باألجر العظیم.

 یدي، قال: فقلت: ابسط یمینك ألُبایعك، فبسط یمینھ، قال: فقبضتُ  أتیُت النبي«فعن عمرو بن العاص قال:  مغفرة الذنوب،-2

ما لك یا عمرو؟، قال: قلت: أردت أن أشترَط، قال: تشترط بماذا؟، قلت: أن یغفَر لي، قال: أما علِمَت أن اإلسالم یھِدم ما كان 

  »قبلھ، وأن الھجرة تھِدم ما كان قبلھا، وأن الحج یھِدم ما كان قبلھ

 :أن یكون اْمرأً من األنصار لوال الھجرة تمنَّى رسول هللا-3

لو أن األنصار سلكوا وادیًا، أو ِشْعبًا، لسلَكت في وادي  : ، أو قال: أبو القاسم عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ عن النبيف

 »ما ظلَم بأبي وأمي، آَوْوه ونَصُروه، أو كلمةً أخرى«، فقال أبو ھریرة: »األنصار، ولوال الھجرة لكنُت امرأً من األنصار

)xlviii( 

 :على هللا، والعبرة باالبتداء؛ سواء أتَم الرحلة، أم الوقوع أْجر المھاجر -4
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عن سعید بن جبیر أن رجًال من خزاعة كان بمكة فمِرض، وھو ضمرة بن العیص بن ضمرة بن زنباع، فأَمر أھلھ، ففَرشوا 

ا إلى المدینة، فلما كان بالتنعیم مات، فنزلت ِ یَِجْد فِي َوَمْن  ( :لھ على سریر، فحملوه وانطلقوا بھ متوجھً َّ یَُھاِجْر فِي سَبِیِل 

ِ َوَرسُوِلِھ ثُمَّ یُْدِرْكھُ الْ  َّ ُ اْألَْرِض ُمَراَغًما كَثِیًرا َوَسعَةً َوَمْن یَْخُرْج ِمْن بَْیتِِھ ُمَھاِجًرا إِلَى  َّ ِ َوَكاَن  َّ َمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َعلَى 

  وقال اإلمام البخاري: وقع: وَجب ،ھ الحسن وغیره من المفسرینوكذلك قال ) َغفُوًرا َرِحیًما

  

  

  

  

  

  

  

   المبحث الثالث:

  حكم الھجرة من بالد الكفر.

الھجرة من دار الحرب إلى دار اإلسالم، مرتبط ارتباًطا وثیقًا بمدى إمكانیة المسلم ومقدرتھ على القیام بشعائر الدینیة بتمام 

دینھ ودین أھلھ وأقربائھ، فإن كان ال یستطیع أن یظھر دینھ بسبب الخوف من الفتنة واالضطھاد األمن، وبدون خشیة الفتنة في 

  ) xlviii.(ففي ھذه الحالة تجب علیھ الھجرة متى استطاع لھ ذلك وذلك باإلجماع العلماء

  واستدلوا لذلك بما یلي:

 ...اآلیات )أَْنفُِسِھْم قَالُواْ فِیَم ُكنتُْم قَالُواْ ُكنَّا ُمْستَْضعَِفیَن فِي األَْرِض إِنَّ الَِّذیَن تََوفَّاُھُم اْلَمآلئِكَةُ ظَاِلِمي ( قولھ تعالى:  -1

ففي ھذه اآلیة أوجب هللا على المسلمین الذین یقیمون بین ظھراني المشركین، ولیسوا متمكنین من إقامة الدین، أوجب علیھم 

أي بترك الھجرة وبارتكاب  )َظالِِمي أَْنفُِسِھْم  (: كل مسلم، فقولھ تعالى والطاقة.وقالوا:إن اآلیة عامة في الھجرة بشرط المقدرة

  الحرام باإلقامة بین الكافرین، من غیر أن یتمكن من أداء واجباتھ الدینیة، إن كان قادًرا بأي وجھ وبأي حیلة، ألنھ غیر معذور.

ادِ  اِحلَِة. فََمْعنَى اْآلیَِة: فَأُولَئَِك َال یُْستَْقَصى عَلَْیِھْم فِي اْلُمَحاَسبَِة، َوِلَھذَا قَالَ  یقول القرطبي:"یَُجوُز تَْرُك اْلِھْجَرةِ ِعْندَ فَْقِد الزَّ : َوالرَّ

ُ َعفُوا غَفُوراً وَ  ( َّ وجود ومفھوم الزاد والراحلة في قولھ في یومنا ھذا ھو  َواْلَماِضي َواْلُمْستَْقبَُل فِي َحقِّھِ تَعَالَى واحد، " ) كاَن 

  االمكانیة وتوفر القدر المالیة عند االنسان والوسیلة التى تنقلھ.

ي ِمَن النِّسَاِء." یقول ابن عباس:" ُ، أَنَا ِمَن اْلِوْلدَاِن َوأُّمِ َّ ْن عَذََر  ي ِممَّ   ُكْنُت أَنَا َوأُّمِ

ضعفین في صالتھ عندما یدعو على نجاج لھؤالء المستفإن حمل العاجز على نفسھ وتكلّف الخروج أُجر، وقد دعا رسول هللا 

  عیاش بن أبي ربیعة وسلمة بن ھشام

وذھب العلماء :"إن ھذه الھجرة باقیة مفروضة إلى یوم القیامة في حق من أسلم في دار الكفر وفتن في دینھ، وقدر على 

  الخروج منھا"

 ِ َّ أَنَا بَِرٌئ ِمْن ُكّلِ ُمْسِلٍم ُمقِیٌم بَْیَن أَْظُھِر «:قال  أن رسول  وقولھ فیما رواه البیھقي في السنن من حدیث َجِریِر ْبِن َعْبِد 

ِ: َوِلَم؟ قَاَل: َال تََرایَا نَاَراُھَما َّ   ألنھ إذا فعل ذلك ساعدھم وأعانھم بمقامھ بین ظھراني الكفار. » اْلُمْشِرِكیَن، قَالُوا: یَا َرسُوَل 
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ال تنقطع الھجرةُ حتى تنقطَع التوبةُ،  « یقول:قال سمعت رسول هللا  حدیث معاویة  فیما رواه أبو داود في سننھ منوقولھ 

   »وال تنقطُع التوبةُ حتى تطلَع الشمُس من َمغربِھا 

ففي ھذین الحدیثین الشریفین حمل العلماء الھجرة على من خاف الفتنة واضطھاد، حیث قالوا:"أُمر المسلمون باالنتقال إلى 

، لیكونوا معھ فیتعاونوا، ویتظاھروا إن حزبھم أمر، وینضموا إلى المؤمنین في القیام بنُصرة الرسول، ویتعلموا حضرة النبي 

على األعیان، واستمرت بعده منھ أحكام الدین ویتفقھوا فیھا، ویحفظوا عنھ، وینقلوه"وكان ذلك واجبًا فرًضا في عھد النبي 

یتھ وما شابھ ذلك. وكل ذلك یدل داللة قاطعة على أن الھجرة واجب على لمن خاف االضطھاد في دینھ أو عرضھ أو حر

المسلمین الذین یُفتنون في دیارھم من أجل دینھم وعقیدتھم، وھم غیر قادرین على ذلك، ولكن إذـا كان االنسان یستطیع أن 

محتاج:"من قدر على االمتناع واالعتزال یحمي دینھ ونفسھ ومالھ في تلك البالد فحینئذ ال یجب علیھ الھجرة قال صاحب نھایة ال

  في دار الكفر، ولم یرج نصرة المسلمین بالھجرة، كان مقامھ واجبًا، ألن محلھ دار إسالم،

فلو ھاجر لصار دار حرب، ثم إن قدر على قتالھم ودعائھم لإلسالم لزمھ وإال فال" ومفھوم ذلك أن المسلمون إذا كانوا في  

رجون ببقائھم أي تغییر أو إعالء كلمة هللا وھم غیر قادرین على إقامة أو إظھار شعائرھم الدینیة دیار المشركین ضعفاء ال ی

  ). یَا ِعبَاِدَي الَِّذیَن آَمنُوا إِنَّ أَْرِضي َواِسعَةٌ فَِإیَّاَي فَاْعبُُدونِ  ( ففي ھذه الحالة یجب علیھم الھجرة كما قال هللا عز وجل:

الھجرة وھو قادر علیھا ولم یھاجر، فحینذ یكون آثًما با تعالى وقد یؤدي إلى الردة والكفر، ألن تحتم ووجب على االنسان 

البقاء واالقامة في ذلك الحال یعتبر رضا بترك الفرائض والواجبات الدینیة، وفعل المحظورات والمنكرات، التى تخالف 

من تلك الدار التي غلب علیھا أھل الشرك والخسران، إلى دار  الشریعة، والتزام إجابة الكفر، فالواجب علیھ وقتئذ الفرار

  األمن واألمان

  أما إذا كان المسلمون لھم كل الحریة في إظھار دینھم بدون خوف أي فتنة على أنفسھم وأھلھم فھؤالء ال تجب علیھم الھجرة.

 عتھ على إظھار دینھ، لكى ال یكثر سوادھمولكن الجمھور یرون إستحباب المسلم أن یھجر دیار الكفر، حتى مع قدرتھ وإستطا

وتراه یقلدھم في جمیع شؤونھ وخلقھ وعادتھ لتأثیر الجوار والصحبة ألھل الكفر.وھذا مما ال ریب فیھ في زمننا الحاضر حیث 

طة إن معظم الناس في العالم االسالمي یقلدون الغرب في جمیع حركاتھم وسكونھم مما أدت إلى شیوع الفواحش وضعف السل

األبویة في بیوتھم وأصبح بعض البالد االسالمیة یجاھر فیھا بالمعاصي، لیل نھار قال البغوي رحمھ هللا:"یجب على من كان 

كما -ببلد یُعمل فیھا بالمعاصي وال یمكنھ تغییر ذلك، الھجرة إلى حیث تُھیأ لھ العبادة، فإن استوت جمیع البالد في إظھار ذلك

ویقول ابن تیمیة:"أحوال البالد كأحوال العباد، فیكون الرجل تارة مسلًما وتارة كافًرا، وتارة  الف"فال وجوب بال خ-في زمننا

مؤمنًا وتارة منافقًا، وتارة بًرا تقییًا وتارة فاجًرا شقیًا، وھكذا المساكن بحسب سكانھا، فھجرة اإلنسان من مكان الكفر والمعاصي 

  ).xlviii(الھ من الكفر والمعصیة إلى اإلیمان والطاعة، وھذا أمر باق إلى یوم القیامة"إلى مكان اإلیمان والطاعة، كتوبتھ وانتق

وما یتعرض لھ المسلمون الیوم في دیار غیر المسلمین من عدم تحقیر وعدم احترام دینھم ومشاعرھم والتى سببت وجود  

المبادئ التربویة والعادات اإلسالمیة،  محاوالت الدمج في تلك المجتمعات الخبیثة الظالمة الكافرة والتى تدعو إلى رفض

  .وقطع للصلة بینھم وبین عقیدتھم، وتراثھم الدیني، وفكرھم وسلوكھم، والتخلق بأخالق القوم ھناك

وھذا كل مما ال نزاع فیھ أنھ یفسد أخالق وتعالیم دین االسالمي في دیار المسلمین وفي خارجھا ولذلك یجب علینا أن نقول:"إن 

وعاشھا بما فیھا، فإن قول -من أبناء المسلمین-مقاومة تلك المحاوالت والمؤثرات ومجانبتھا، وطأطأ لھا رأسھمن لم یستطع 

صائب، وإن توفرت لھ الحریة الدینیة، التى تسمح لھ بإظھار شعائر دینھ -والحال ھكذا-من قال بحرمة اإلقامة في تلك البالد
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ام، وما أدى إلى الحرام بادة هللا بمفھومھا الرحب وإلى مواالة المشركین فھو حرإن أراد، فإن ما كان ذریعة وسببا إلى إسقاط ع

  "فھو حرام

إال أنھ إذا تحقق وجود مصلحة معتبرة للمسلمین، "وذلك ألن ما یترتب على بقائھ من الخیر، سیتضاعف على ما یمكن أن 

  یجعل لھ من الشر والضرر، على أن یكون قادًرا على إظھار دعوتھ،

ائر دینھ وھكذا الحكم في إقامتھ من أجل مصلحة تھم المسلمین، كتعلیم نوع من العلوم، أو صنعة من الصنائع أو نحوھما وشع 

  مما تحتاجھ األمة اإلسالمیة وال یوجد في دیارھم، أو لیكون سفیًرا لدولة اإلسالم عندھم"

  

  

  

  

 المبحث الرابع:

  حكم استخدام القوة ضد من یضطھدھم 

كل مطلع ومھتم بأخبار المسلمین في البلدان غیر المسلمة، ما یتعرضون لھ من فتن ومحن، وصد عن سبیل  ال یخفى على

هللا، حیث یقتل من تمسك باإلسالم لیل نھار جھاًرا وغیلة، وأحیانًا بالسلب الصارخ ألموالھم وممتلكاتھم، وباالعتداء على 

ت شعارات وإدعاءات مكذوبة ال یحتاج األمر إلى دحضھا وردھا، مساجدھم وكتبھم الدینیة، وعلى أنفسھم وأعراضھم، تح

 ولكنھ الحقد الدفین في أغوار النفوس، والصراع الدائم بین فكرتي الحق والباطل. 

وبما أن الكفر ملة واحدة من حیث الموقف من اإلسالم، والنظرة إلیھ، فھي ال تتورع عن تقریع المسلمین، وطردھم، وسفك 

 . فھم، فقد رمت اإلسالم والمسلمین عن قوس واحدة، حكاًما وشعوبًا، وعلى المستویین الرسمي والشعبيدمائھم، وتخوی

وتعاني بعض األقلیات المسلمة في العالم الكثیر من صور االضطھاد والقمع، الذي یصل إلى حد ذبحھم، وانتھاك أعراضھم، 

حاصرة لغتھم وثقافتھم، الستبدالھما بلغة وثقافة المخالفین لھم، وحرق منازلھم ومتاجرھم، وھدم مساجدھم یوًما بعد یوم، وم

وخفض نسبتھم في تولي الوظائف الحكومیة، بل إغالق المناصب العلیا أمامھم تماًما..كل ذلك على مرأى من حكومات الدول 

ع عدم العنایة بمناطقھم ثقافیًا، وقد أدى ذلك إلى أن تتفشى بینھم األمیة والخرافات والجھل والفقر، م التي یعیشون في ظلھا.

واجتماعیًا، وصحیًا، ویمكن أن نذكر مثاالً على ذلك: مسلمي الھند والفلبین وبروما وغیرھا من الدول التي تنتھك أعراض 

 المسلمین بشتى أنواع االضطھاد.

م أم یقاتلون من یقاتلھم فإذا كان األمر كذلك،فما ھو الحل لھؤالء المضطھدین  في تلك الدیار؟ ھل یصبرون على حالھ

  ویضطھدھم فقط؟ أم یقاتلـون مخالفیھــم كافـة؟ أم ماذا یفعلون؟ 

 لقد أجمع الفقھاء على حرمة  على المسلم التعرض لدماء الكافرین وأموالھم إن كان بینھ وبینھم عھد وأمان.

تھم وإمكاناتھم وتقدیرھم للظروف المعاصرة وعلیھ فإن أمام المسلمین الذین یُعتدى علیھم ثالثة مسالك مختلفة بحسب مقدر

  لھم. 

 

  :الطریق األول
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، ویتحملوا المشاق مع التمسك بعقیدتھم، وھم معذورن في ذلك ألنھم الصبر والتحمل  على األذى واالضطھاد الستضعافھم 

ستطاعوا ألنھم یفتقدون ال یقدرون على التخلص من أیدي الكافرین، ولو قدروا ما عرفوا یسلكون الطریق، ولو عرفوا ما ا

  وقد یفضلون الصبر أحیانًا على غیره ومن اآلیات الدالة على ذلك منھا قولھ تعالى: الزاد والراحلة. 

ِ إِنَّ  ( َّ  -ثم أكَّد معنى الصفح والمغفرة بقولھ  ،)ھُ َال یُِحبُّ الظَّالِِمیَن َوَجَزاُء َسیِّئٍَة سَیِّئَةٌ ِمثْلَُھا فََمْن عَفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى 

ابِرِ  ( ،وقولھ:)َك َما َعلَْیِھْم ِمْن َسبِیٍل َولََمِن اْنتََصَر بَْعدَ ُظْلِمِھ فَأُولَئِ ژ : -سبحانھ  یَن َولَنَْبلَُونَُّكْم َحتَّى نَْعلََم اْلُمَجاِھِدیَن ِمْنُكْم َوالصَّ

  )َونَْبلَُو أَْخبَاَرُكْم 

ابِرینَ  ( ا أن الصبر خیر ألھلھ،وقال مبینا وموضحً    ) َولَئِن َصبَْرتُْم لَُھَو َخیٌْر لِّلصَّ

َ  (وقولھ:  ّ ُكْم َكْیُدُھْم َشْیئًا إِنَّ  َّقُواْ الَ یَُضرُّ  ) بَِما یَْعَملُوَن ُمِحیٌط َوإِن تَْصبُِرواْ َوتَت

قوة وضعفًا، فما یصلح في بلد قد ال یصلح في آخر، ثم إن ھناك أحكاًما شرعیة تختلف باختالف حال اإلنسان صحة ومرًضا، 

  اآلمرة بالصبر والمغفرة -في تلك المرحلة-فقد یفضلون االلتزام باآلیات 

  

  الطریق الثاني:

ماتتھم وأخذ أموالھم  أو ھتك أعراضھم، وفي ھذا المسلك أو أن یقوموا بصد العدوان، وقتل من یشھر علیھم سالًحا یبتغي إ 

 في موقع المدافع عن دینھ ونفسھ وأھلھ  الطریق یقومون

ْیِھ بِِمثِْل َما اْعتََدى َعلَْیُكْم  ( : تعالى  -وھم في ھذا  المسلك یلتزمون قولھ  َوقَْوِلِھ: )xlviii(ژ فََمِن اْعتَدَى َعلَْیُكْم فَاْعتَدُوا َعلَ

واضح صریح على أن القتال على سبیل  ففي ھذه اآلیة الكریمة  بیان) َولََمِن اْنتََصَر بَْعدَ ُظْلِمِھ فَأُولَئَِك َما َعلَْیِھْم ِمْن سَبِیٍل ژ

  من ظلمھمالدفع جائٌز قال ابن جریر الطبري في تفسیره أي لیس علیھم جناح في االنتصار م

تُْم بِِھ  (َوقَْوِلھِ:   َوَمْن قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد  : (وقولھ) سَیِّئٍَة سَیِّئَةٌ ِمثْلَُھا َوَجَزاُء ژ َوقَْوِلِھ:   )َوإِْن عَاقَْبتُْم فَعَاقِبُوا بِِمثِْل َما عُوقِبْ

  )تِْل إِنَّھُ كَاَن َمْنُصوًراَجعَْلنَا لَِوِلیِِّھ ُسْلَطانًا فََال یُْسِرْف فِي اْلقَ 

الموقف من المواقف التي تكون غالبًا موقف الكثیر من األقلیات المسلمة في العالم المعاصر، وھو موقف شرعي صحیح وھذا  

 طیب الذي یتماشى مع روح التدرج في األحكام،وفي وجھة نظري ال بأس بھ فیمكننا أن نعمل بھ عند الحاجة. 

  الطریق األخیر:

ذلك أن ما یمنعھم قد زال  العھد الذي بینھم  وانتقض في حق الجمیع لتحقق ووجود و قتال مخالفیھم، ویعلنوھا حربًا عامة، 

َوقَاتِلُواْ اْلُمْشِرِكیَن كَآفَّةً  (: -تعالى-والدلیل على ذلك قولھ)xlviii(ما یوجب ذلك، وحینئذ یقاتلوا الحربیین كافة كما یقاتلونھم كافة.

َ َمَع اْلُمتَِّقیَن  ّ قال السعدي رحمھ هللا في تفسیره أي: "قاتلوا جمیع أنواع المشركین والكافرین ) َكَما یُقَاتِلُونَُكْم كَآفَّةً َواْعلَُمواْ أَنَّ 

لكم أعداء كما كانوا ھم معكم كذلك، قد اتخذوا أھل  برب العالمین. وال تخصوا أحدا منھم بالقتال دون أحد، بل اجعلوھم كلھم

  ء لھم، ال یألونھم من الشر شیئا"اإلیمان أعدا

ویصبح قتال الحربیین واجبًا على المسلمین ثَمَّ، لتحقق االستطاعة، وتبقى دار المعتدین بالنسبة لھؤالء المسلمین دار حرب 

ْلقُواْ إِلَْیُكُم السَّلََم َویَُكفَُّواْ  ( :وقولھ تعالى مباحة إلى حین إنشاء صلح جدید.  قال المراغي في تفسیره لھذه   )فَِإن لَّْم یَْعتَِزلُوُكْم َویُ

اآلیة الكریمة :"أي فإن لم یعتزلوكم ویتركوكم وشأنكم ویلتزموا الحیاد ویلقوا إلیكم السلم: أي زمام المسالمة على الطریق التي 

فخذوھم واقتلوھم حیث وجدتموھم فال عالج لھم  -عن القتال مع المشركین أو عن الدسائسترونھا نافعة لكم، ویكفوا أیدیھم 

  غیر ذلك كما ثبت بالتجارب واالختبار"
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  وبالتالي یصبح ما تحت ید المسلمین من دار اإلسالم، إن أظھروا فیھ شعائر الدین وأقاموا أحكامھ. 

  

  والتوصیات المقترحة.النتائج والخاتمة وفیھا:أھم النتائج المستفادة، 

، وأشھد أن محمدا عبدهللا ورسولھ، وصفیھ من خلقھ، صلوات  الحمد  الذي تتم بنعمتھ الصالحات،وال حول وال قوة إال با

هللا وسالمھ علیھ وعلى آلھ وأصحابھ،ومن سار على نھجھ إلى یوم الدین،أما بعد:فقد وفقني هللا تعالى،بمحض فضلھ 

البحث المتواضع، فلم یبق لي إال أن ألخص أھم ما توصلت إلیھ أثناء إعداده من نتائج علمیة، وما أذكر بھ وكرمھ،إلتمام ھذا 

  من توصیات نافعة لي ولھم جمیعًا، ویكون ذلك كاآلتي:-طالبا وأساتذة-إخواني أھل العلم

  أوالً:النتائج:
 ى إمكانیة المسلم ومقدرتھ على القیام بشعائر الدینیة بتمام الھجرة من دار الحرب إلى دار اإلسالم، مرتبط ارتباًطا وثیقًا بمد

األمن، وبدون خشیة الفتنة في دینھ ودین أھلھ وأقربائھ، فإن كان ال یستطیع أن یظھر دینھ بسبب الخوف من الفتنة واالضطھاد 

  ففي ھذه الحالة تجب علیھ الھجرة متى استطاع لھ ذلك.

 ،حتى مع قدرتھ وإستطاعتھ على إظھار دینھ، لكى ال یكثر سوادھم. إستحباب المسلم أن یھجر دیار الكفر  

 .حرمة  على المسلم التعرض لدماء الكافرین وأموالھم إن كان بینھ وبینھم عھد وأمان  

  ثانیًا: أھم التوصیات المقترحة:  
وأن یخلصوا -أوصي نفسي أوال،وإخواني طلبة العلم وأساتذتھم بتقوى هللا عز وجل،في كل ما یسند إلیھم من أعمال وواجبات-1

  .عز وجل:وأوصیھم بالتوجھ التام إلى خدمة كتاب هللا سبحانھ وتعالى وسنة رسولھ -نیاتھم 

ألن فھم الكتاب والسنة -ولغة أھل الجنة في الجنة-- وسنة رسولھوأوصیھم باالھتمام البالغ بفھم اللغة العربیة،لغة كتاب هللا-2

  واجب،وال یفھمان حق الفھم إال بھذه اللغة،وما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب.  

.تنشیط البحث العلمي في مجال فقھ السیرة النبویة، وتشجیع الباحثین وطالب العلم إلجراء الدراسات العلمیة كافیة شافیة في 3

  ثل ھذه القضایا.م

  . االھتمام بتدریس مادة الفقھ السیرة في كلیات الشریعة والدراسات اإلسالمیة.4

  وانا أن الحمد  رب العالمین.وأخر دع 

  

  

  قائمة المصادر والمراجع البحث:
ھـ) تحقیق: عبد السالم محمد علي 370تألیف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:  أحكام القرآن،-1

  لبنان -م الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 1994ھـ/1415شاھین الطبعة: األولى، 

ھـ) أصولھ 543كي (المتوفى: : تألیف القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبیلي المال،أحكام القرآن-2

م الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  2003 -ھـ  1424وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ: محمد عبد القادر عطا الطبعة: الثالثة، 

  لبنان -

ي أبو عبد هللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلب تألیف األم، للشافعي،-3

  م.1990ھـ/1410بیروت، سنة النشر:  –ھـ)، الطبعة: بدون طبعة، الناشر: دار المعرفة 204القرشي المكي (المتوفى: 
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تألیف: محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، المحقق: محمد زھیر بن ناصر الناصر، الطبعة:  البخاري،-4

 عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)ه ،الناشر: دار طوق النجاة (مصورة 1422األولى، 

تألیف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقیق: سامي بن محمد  تفسیر القرآن العظیم،-5

  م، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع. 1999 -ھـ 1420سالمة، الطبعة: الثانیة 

: الوحیین -لى منھج التنزیل والصحیح المسنون تفسیر القرآن الكریم على منھاج األصلین العظیمین التفسیر المأمون ع-6

على فھم الصحابة والتابعین. تفسیر منھجي فقھي شامل معاصر،تألیف: األستاذ الدكتور  -تألیف، القرآن والسنة الصحیحة 

  م. 2007 -ھـ  1428مأمون حموش المدقق اللغوي: أحمد راتب حموش الطبعة: األولى، 

م، من منشورات شركة مكتبة  1946 -ھـ  1365الطبعة: األولى، ، أحمد بن مصطفى المراغي ، تألیف:تفسیر المراغي-7

 ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر.

طباعة والنشر ، تألیف: محمد سید طنطاوي، الطبعة: األولى الناشر: دار نھضة مصر للالتفسیر الوسیط للقرآن الكریم-8

  القاھرة. –والتوزیع، الفجالة 

تألیف: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمیة باألزھر، الطبعة: األولى، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم،-9

  م) ،الناشر: الھیئة العامة لشئون المطابع األمیریة 1993ھـ =  1414( -م)  1973ھـ =  1393(

ھـ)، 1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي (المتوفى:  تألیف: رحمن في تفسیر كالم المنان،تیسیر الكریم ال-10

 م، الناشر: مؤسسة الرسالة. 2000-ھـ 1420تحقیق: عبد الرحمن بن معال اللویحق، الطبعة: األولى 

آلملي، أبو جعفر الطبري، الطبعة: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب ا تألیفجامع البیان في تأویل القرآن، -11

  م، تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة 2000 -ھـ  1420األولى، 

، تألیف: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي الجامع ألحكام القرآن = تفسیر القرطبي-12

م، الناشر: دار الكتب  1964 -ھـ 1384ش، الطبعة: الثانیة، شمس الدین القرطبي،تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفی

  القاھرة. –المصریة 

تألیف: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، تحقیق: د. محمد جمیل  زاد المھاجر إلى ربھ،-13

 جدة. –غازي، الناشر: مكتبة المدني 

  م. 1989 -ھـ 1410ات اإلسالمیة، كراتشي ـ باكستان، الطبعة: األولى، دار النشر: جامعة الدراس  سنن الصغرى،-14

عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي، حققھ وخرج أحادیثھ: حسن عبد المنعم  تألیف: سنن الكبرى،-15

م،  2001 -ھـ  1421لى، شلبي، أشرف علیھ: شعیب األرناؤوط، قدم لھ: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، الطبعة: األو

 بیروت. –الناشر: مؤسسة الرسالة 

 1993 -ھـ  1413تألیف: شمس الدین محمد بن عبد هللا الزركشي المصري الحنبلي، الطبعة: األولى،  شرح الزركشي،-16

 م،: دار  العبیكان.

ھـ، الناشر: دار الوطن للنشر،  1426تألیف: محمد بن صالح بن محمد العثیمین،، الطبعة:  شرح ریاض الصالحین،-17

  الریاض.

  ھـ)1101تألیف: محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا (المتوفى:  ،شرح مختصر خلیل للخرشي-18

  حسن بن على الحسیني القنوجي البخاري،  تألیف: أبو المطیب صدیق بن العبرة مما جاء في الغزو والشھادة والھجرة،-19



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              544  

ISSN: 2706-6495 

  
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،، ترقیم كتبھ وأبوابھ  :تألیففتح الباري شرح صحیح البخاري، -20

بیروت،  -وأحادیثھ: محمد فؤاد عبد الباقي: محب الدین الخطیب وعلق علیھ عبد العزیز بن عبد هللا بن باز. دار المعرفة 

1379. 

،تألیف: أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسیني البخاري فتُح البیان في مقاصد القرآن-21

م، الناشر:  1992 -ھـ  1412الِقنَّوجي، عني بطبعِھ وقدّم لھ وراجعھ: خادم العلم َعبد هللا بن إبراھیم األنَصاري، عام النشر: 

  بَیروت -عة والنّْشر، َصیدَا الَمكتبة العصریَّة للطبَا

، تألیف: محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد هللا المالكي، فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك-22

  الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ، : دار المعرفة بیروت لبنان،

ھـ، الناشر: دار ابن  1414 -ي الیمني، الطبعة: األولى تألیف: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكان فتح القدیر،-23

  دمشق، بیروت -كثیر، دار الكلم الطیب 

، تألیف محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقى لسان العرب-24

 ھـ. 1414 -ھـ)، الطبعة: الثالثة 711(المتوفى: 

  الدین السرخسي، دار المعرفة بیروت لبنان. ، تألیف: شمسالمبسوط-25

ھـ)، تحقیق: عبد 728تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (المتوفى:   تألیفمجموع الفتاوى، -26

ة الرحمن بن محمد بن قاسم، من منشورات: مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربی

 السعودیة.

تألیف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  شرح المھذب ((مع تكملة السبكي والمطیعي)) ، المجموع-27

  ھـ) الناشر: دار الفكر .676(المتوفى: 

 تألیف:اإلمام حسن البنا،  طبعة دار الشھاب.مجموعة رسائل، -28

أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني، تحقیق: أحمد محمد ، تألیف:أبو عبد هللا مسند اإلمام أحمد بن حنبل-29

  القاھرة. –م، الناشر: دار الحدیث  1995 -ھـ  1416شاكر، الطبعة: األولى، 

تألیف: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا... تحقیق عبدالسالم محمد ھارون رئیس قسم  معجم مقاییس اللغة،-30

 م.1979ه1399سابقًا وعضو المجمع اللغوي دار الفكر -دار العلوم الدراسات النحویة بكلیة

تألیف: ألبي العباس أحمد بن یحیى المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة واألندلس والمغرب،-31

قاف والشؤون ه، خرجھ جماعة من الفقھاء بإشراف الدكتور محمد حجي نشر وزارة األو914الونشریسي المتوفى بفاس سنة 

  م. 1981ه1401اإلسالمیة للمملكة المغربیة 

تألیف: شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي ، الطبعة:  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج،-32

  م، الناشر: دار الكتب العلمیة1994 -ھـ 1415األولى، 

تألیف: أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي البن قدامة،  المغني-33

  الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي، الطبعة: بدون طبعة الناشر: مكتبة القاھرة 

  إعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نایف الشحود المفصل في أحكام الھجرة،-34



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              545  

ISSN: 2706-6495 

  
ھـ  1408ھـ) ، الطبعة: األولى، 520تألیف: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى:  لممھدات،المقدمات ا-35

  لبنان.   –م، تحقیق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت  1988 -

األوقاف والشؤون ، وزارة 1997ھـ1418تألیف:خالد محمد عبدالقادر،  الطبعة األولى رمضان  من فقھ األقلیات،-36

  اإلسالمیة بدولة قطر.

تألیف: حمزة محمد قاسم، راجعھ: الشیخ عبد القادر األرناؤوط، عني  منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري،-37

الجمھوریة  -م، الناشر: مكتبة دار البیان، دمشق  1990 -ھـ  1410بتصحیحھ ونشره: بشیر محمد عیون، عام النشر: 

  المملكة العربیة السعودیة. -، مكتبة المؤید، الطائف العربیة السوریة
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  البحث السابع والعشرون
  
  

  

  راھن التعلیم عن بعد في تونس رھانات الجودة والجدوى

The reality of distance education in Tunisia and the seeking of quality  

  الدكتور صابر فریحھ  إعداد:

  كاتب صحفي/  باحث تونسي في علم اجتماع االتصال ومیدیا

saber.assabahh@gmail.com: Email 

 

  ملخص 

نشأ لدى نخبة معتبرة من األكادیمیین التونسیین ضمن تجربتي الجامعة والمدرسة االفتراضیة  منذ حوالي عشرة أعوام 

میھم وذلك التونسیة حس دیداكتیكي وفي حسن توظیف الوسائط المتعددة تدریسیا وفي تقدیم المناھج عبر اإلنترنت لمتعلّ 

اج قطعا إلى جانب التحفز واالقتناع  إلى جھد احترافًي لتوفیر بیئة تعلیمیة أوسع وأكثر حداثة، تلك الخطوات التطویریة تحت

والتزاًم كبیًر بالموارد والخبرات لتصمیمھا وتطویرھا ضمن ما یعرف بالبیئة التعلیمیة التعلمیة االفتراضیة وقوامھا التفاعلیة 

نھا فقط في خطوات  تولي اعتبارا والتشاركیة. على أن ھذه التجربة وھي غیر بعیدة عن مثیالتھا بالبیئة العربیة ال یمكن تثمی

كبیرا لإلطار القانوني  والبنیة  المادیة إلنشاء ھذه العروض وتقدیمھا وحمایتھا، بل تحتاج أیضا إلى نشر ثقافة االقتناع 
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 باإلشھاد االفتراضي ونجاعة وجودة ومردودیة التعلیم والتعلم االفتراضي  . تبحث ھذه الورقة في تقییم التجربة التونسیة

للتعلیم عن بعد وإمكانیات خروجھا من اإلطار االستعراضي والتجربي لجعلھا منھجیة تعلیمیة شاملة وذات جودة عالیة 

عالمیا السابعة عربیا بعد أن  140تجوزا لترنح ترتیب تونس عالمیا من حیث معاییر الجودة التعلیمیة إلى ما بعد المرتبة 

  بعد االستقالل.كان لھا قصب السبق والریادة طیلة عقود 

جودة  - البیئة التعلیمیة - التعلیم التقلیدي - التعلیم االفتراضي - التعلیم اإللكتروني - التعلیم عن بعد :تاحیةالكلمات المف

  التعلیم

  

  

  

Abstract 

About two decades ago, distance learning grew up with a prominent elite of Tunisian 

academics.  They experienced it in the Tunisian university and virtual school in the sense of 

Didactique, in the good use of multimedia teaching and in providing curricula via the Internet 

for their learners in order to provide a broader and more modern educational environment. 

Those development steps definitely need in addition to motivation and conviction, Professional 

effort and great commitment to resources and expertise to design and develop it within what is 

known as the virtual learning educational environment and its interactive and participatory 

strength.  

However, this experience, which is not far from its counterparts in the Arab environment, 

cannot be assessed only through the provision of the legal framework, the infrastructure and of 

the needed tools. But it also needs the spread of the culture of online learning; conviction of the 

value and the quality of online teaching, learning and certification. 

 This research examines and evaluates the Tunisian experience of distance education and the 

possibilities to review and develop it. 

Keywords: distance education - e-learning - virtual education - traditional education - 

educational environment - quality of education 
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  مقدمة 

إن الحالة التعلیمیة العلمیة واألكادیمیة في المشھد التربوي التونسي باتت تؤذن بخطر ماحق في ظل االنھیارات المتالحقة 

للمنظومة العمومیة للمرفق التعلیمي، وذلك نتائَج ومخرجات ومردودیة وعوائد بخاصة التراجع المسجل على المستوى 

على  2011 جانفي 14نتسبیھا في ظل التركیز السیاسیات السابقة قبل  الكیفي وقیمة متخرجي المدرسة التونسیة وم

االستجابة الكمیة للمعاییر والمؤشرات التي تضبطھا المنتدیات التنمویة الدولیة والجھات المالیة العالمیة المانحة على غرار 

نظومة التعلیمیة التونسیة عن منتدى دافوس ومجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وغیرھا، وتخلت بذلك الم

ریادتھا العربیة واإلقلیمیة بل وحتى الدولیة بعد أن كانت نموذجا یحتذى في ظل ما یعرف بالمدرسة البورقیبیة رغم كل ما 

  یقال عن عیوبھا االنتقائیة.

مكانھا خارج التصنیفات یحدث ھذا والمدرسة التونسیة في مراحلھا الثالثة األساسیة والثانویة والجامعیة مازالت تراوح  

عالمیا من حیث  144العالمیة، ألدل على ذلك أن تونس ظلت على مدى أربع سنوات تقبع في الترتیب السابع عربیا والـ 

، ھذا رغم النجاحات الفردیة لبعض العبقریات التونسیة بین الفینة 2019-2016جودة التعلیم العالي بھابین سنتي 

اءاتھا على مستوى مناھجھا الرسمیة وتعیش تقطعا بین األسالیب التقلیدیة ومقتضیات التعلیم واألخرى.. ناھیك  تضاؤل كف

الجدید أو ما یعرف بالتعلیم االفتراضي أو اإللكتروني أو عن بعد.. مصطلحات عدیدة وعلى كثرتھا لم تجد في دائرة 

إلصالح، فبعد انقضاء زھاء العقد مازالت المقررات القرارات استجابة أو تجاوبا أو استباقا استراتیجیا من أجل التغییر وا

العلمیة والتراتیب البیداغوجیة ھي ذاتھا التي تعتمد في التعلیم التونسي الیوم، بل مازالت الدوائر المغلقة التي حاكت تلك 

درسة التونسیة المنظومة على مزاجھا تحكم سیطرتھا على مقالید القرار التعلیمي، وضعف اإلرادة السیاسیة لصیاغة الم

الجدیدة بممیزات الثورة االتصالیة الرابعة مع تأكد أھمیة التعلیم االفتراضي واإللكتروني وعن بعد لجمیع المستویات ضمن 

النماذج العالمیة العلیا بالدول االسكندینافیة   والدول األكثر سرعة في النمو كالنمور األسیویة ناھیك الیابان الذي كانت 

ورا مركزیا في استراتیجیات إعادة البناء بعد خریجھا مثقلة بھزیمة الحرب الكونیة الثانیة وتجربة أفتك سالح المدرسة فیھ د

قاتل على شعبھا وأراضیھا.. یحدث ھذا والمدرسة التونسیة تسجل انھیارا ذاتیا بعد ثالثة تجارب إصالحیة لم تثبت جدوى 

  . 1958وطنیة بعد االستقالل الموسومة بتجربة المسعدي للعام وجدیة نتائجھا إال مع اإلصالح األولي للدولة ال

ضمن ھذا األفق المسدود تبرز أھمیة التعلیم االفتراضي عن بعد كنقطة ضوء بنھایة النفق وفق مسوغات الحاجة 

ات إمكاناتھا والضرورة في بلد یعد األول عربیا في االرتباط بشبكة األنترنات لكنھ الیوم یقبع ضمن آخر الكوكبة في توظیف

وإمكنیات استغاللھا ضمن العملیة التعلیمیة التعلمیة وتجوید مخرجات المدرسة التونسیة. في ھذا السیاق نطرح إشكالیة 

وبرمجیاتھا وتطبیقاتھا ضمن  NTCحدود االستفادة من االرتباط الشبكي وتوظیفات التكنولوجیات االتصالیة الجدیدة 

ات وجودة في السیاقات البیداغوجیة والدیداكتیكیة الجدیدة على غرار السیناریوھات المنھاج التعلیمیة التونسي مخرج

البیدیاغوجیة والدوائر التعلیمیة المغلقة والتعلیم التفاعلي وما إلیھا مما یحرر المعلم والمتعلم على السواء من االرتباطات 

  دیة للمدرسة ومناھجھا المتقادمة.بالفضاءات التقلی
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 xlviiiفي ماھیة التعلیم عن بعد  -1

 Digital، أو التعلیم اإللكتروني Distance Learning، أو التعلیم عن بعد Virtuel Learningالتعلیم االفتراضي 

Learning ،والتعلم الذاتي ،xlviii   مصطلحات تعلیمیة وتعلّمیّة وتربویة جدیدة متداخلة تعددت المصطلحات ولكنھا تتفق

التعلیمي المستجد عالمیا والذي یستخدم مختلف الوسائط والوسائل االتصالیة الحدیثة جمیعھا في أنھا على صلة بھذا النمط 

واألقمار الصناعیة واأللیاف البصریة وخطوط ومحطات التلفزیون  المنصات الرقمیة  وتكنولوجیاتھا وأدواتھا على غرار

الھاتف وشبكة األنترنات لتقدیم المادة العلمیة عبر مسافات متفاوتة األبعاد  دون االحتیاج المشاركة الحضوریة الوجوبیة 

) حسب مختلف االستخدمات في المنطقة العربیة لقاعة Classroomبالقسم، أو حجرة الدرس، أو الفصل الدراسي (

وس، ودونما اضطرار إلى إشراف معلم حضوري یدیرھا بما یضمن نقل الدروس  وبرامج التعلیم والتدریب إلى الدر

  المتعلمین والمتدربین أو المعلمین والمدرسین الجامعیین وغیرھم أینما وجدوا بمواقعھم بالمناطق المتباعدة التي یقطنون بھا. 

أسلوب للتعلم الذاتي والمستمر یكون فیھ المتعلم بعیداً عن معلمھ ویتحمل تعرفھ األستاذة سجى عبد مسرھد الیباوي بأنھ:"

مسئولیة تعلمھ باستخدام مواد تعلیمیة مطبوعة وغیر مطبوعة یتم إعدادھا بحیث تناسب طبیعة التعلم الذاتي والقدرات 

ائل تكنولوجیة مختلفة، ویلحق بھ كل المتباینة للمتعلمین وسرعتھم المختلفة في التعلم، ویتم نقلھا لھم عن طریق أدوات ووس

  من یرغب فیھ بغض النظر عن العمر والمؤھل" 

یتم إعداد برامج التعلیم عن بعد بواسطة أساتذة متخصصین في المؤسسة التعلیمیة التي تقدم حسب ھذا التعریف فإنھ  و

كون في صورة ما یسمى بالحقائب التعلیمیة بحیث یناسب التعلم الذاتي من قبل المتعلم دون االستعانة بالمعلم وغالباً ما ت

التي غالباً ما تحتاج في إعدادھا إلى أخصائیین تربویین متخصصین في إعداد  Self-Learning Packagesللتعلم الذاتي 

وحدات التعلم الذاتي وكذلك األساتذة المختصون في المجال المستھدف كالفیزیاء أو الجغرافیا أو غیرھما. وقریب من ھذا 

أي عملیة '' التعلم عن بعد بأنھ: التعریف ما أجرتھ المنظمة العالمیة للتربیة والثقافة والعلوم (الیونسكو) من اختصار لمفھوم 

عن  امتباعدین زمنیا ومكانیا. ویتم االتصال بینھ انفیھا اتصال مباشر بین المتعلم والمعلم، بحیث یكون حدثتعلیمیة ال ی

(األلكسو) فقد عرفت   والعلوم والثقافة للتربیة العربیة أما المنظمة. طریق الوسائط التعلیمیة اإللكترونیة أو المطبوعات''

 مختلفة تقنیة اتصاالت وسائط عبر الطالب إلى التعلیمیة المادة إیصال فكرة على یقوم تعلیمي بأنھ: "نظام بعد عن التعلیم

ً  المتعلم یكون حیث   المعلم". عن ومنفصالً  بعیدا

المفتوح" بذات الداللة وفقط  التعلیمو" بعد" عن ومن جھتھ فھو یستخدم مصطلحي "التعلیم  Holmbergبید أن ھولمبرج 

 التعلیمیة المراحل وكل الدراسة أسالیب كافة یشمالن مصطلحان" بتمیزھما عن "التعلیم التقلیدي" ویعرفھما على أنھما:

 ولكن التقلیدیة، الدراسة قاعات داخل مع متعلمیھم یحضرون معلمین قبل من والمستمر المباشر باإلشراف تتمتع ال التي

  أي المعلمین. التدریس ھیئة وأعضاء تعلیمیة مؤسسة قبل من وتوجیھ وتنظیم لتخطیط التعلیم علمیة تخضع

بأكثر دقة وضبط حدودھا منعا لتنازع لذلك وفي ضوء ھذه التعریفات سنسعى في البدء إلى الوقوف على المصطلحات 

  .المعاني وتداخلھا إلى درجة الخلط وعلى األقل من الوجھة اإلجرائیة إن اقتضى البحث ومجریاتھ

 في داللة التعلم اإللكتروني:  -2
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یعرف الباحث التربوي حسن زیتون التعلم اإللكتروني بأنھ: " تقدیم محتوى تعلیمي ( إلكتروني) إلى المتعلم عبر الوسائط 

المعتمدة على الكمبیوتر وشبكاتھ بشكل یتیح لھ إمكانیة التفاعل النشط مع ھذا المحتوى، ومع المعلم، ومع أقرانھ، سواء أكان 

)، E-conference(تقوم على الحوار والنقاش والمؤتمرات والملتقیات والمحاضرة   Sychronousذلك بصورة متزامنة 

(عن بعد)  وكذا   Asychronous،  أو سواء كانت ذلك متزامنة  E-meetingفى وقت یحبذه فریق المتعلمین االفتراضي 

فضال عن إمكانیة إدارة ھذا التعلم أیضا إمكانیة إتمام ھذا التّعلّم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفھ وقدراتھ، 

. ویقدم التعلم اإللكتروني في نماذج ثالثة مختلفة وھي  التعلم االلكتروني الجزئي،و التعلم xlviiiمن خالل تلك الوسائط''  

  االلكتروني المختلط، والتعلم االلكتروني الكامل.

خصوصیتھ ''التفریدیة'' حیث یقدمھ على أنھ "بیئة  للتعلیم اإللكتروني من حیثیقدم تعریفا وصفیّا  Khanبید أن خان 

  تعلیمیة تفاعلیة مرتبطة بالكمبیوتر، وتتمركز حول نشاط المتعلم، مما یصبغھا بالفردیة في المقام األول،

عن بعد،  واالعتماد على الذات في التعلم، وذلك بتعزیز مبادئ ''تفرید التعلیم''، والتعلیم المبرمج، والتعلم المفتوح، والتعلم 

والتعلیم بمساعدة الحاسوب، والتعلم المعتمد على االنترنت، وغیرھا من مبادئ التفرید الھادفة إلى التعلم لإلتقان التعلمي 

  وجودة الُمخرج التعلیمي".

ائل ولعلنا نستخلص من خالل ھذین التعریفین من حیث المناھج واألسالیب الدیداكتیكیة المنتھجة، أومن جھة األدوات والوس

 البیداغوجیة المعتمدة، أو من ناحیة الوسائط التفاعلیة الموظفة، المحددات والخصائص التعلیمیة التعلمیة التالیة:

مع   Computer Based Learning إن من أھم خصائص ھذا التعلیم اعتماده بالضرورة على وسیط  الكمبیوتر  -

یس الخصوصي والتدریب والممارسة والمحاكاة، حیث یكون مقتضیات توظیف تطبیقاتھ اإللكترونیة وبرمجیات التدر

 أو اسطوانات الفیدیو CDالمدمجة  األقراص المعتمدة مثل التخزین وسائط أحد على مخزنة المحتوى المعرفي أوالمقررات

DVD  أو القرص الصلبHard Disk .  

  متعددة في عملیة النقل المعرفي أو التقبل.إن ھذا التعلیم ھو بالضرورة تعلیم وسائطي أي یعتمد وسائط مفردة أو  -

یمكن لھذا التعلیم أن یكون عن قرب على غرار التعلیم النظامي الحضوري داخل األقسام والفصول الدراسیة، وھو ما  -

القسم أو الفصل المدرسي اإللكتروني أو الحجرة التعلیمیة یجري داخل قاعات مجھزة یطلق علیھا عدة مسمیات مثل 

ونیة أو الفصل الذكي "حیث یتم استخدام شبكة سلكیة أو السكلیة بین وحدة المعلم ووحدات المتعلمین، ویتم التحكم في اإللكتر

وحداتھم من خالل وحدة المعلم حیث یبث لھم برنامجاً ویستقبل منھم ما یقومون بھ ومتابعتھم، كما یمكن لعملیات التفاعل أن 

كما یمكن أن یكون عن بعد أي غیر حضوري إذا  ".white boardورة االلكترونیة تتم بین المعلم والمتعلمین عبر السب

  استخدم فیھ الوسیط الشبكي االفتراضي.

ھذا التعلیم ھو بالضرورة تعلیم تفاعلي سواء كان حضوریا مع المعلم والزمالء المتعلمین أو غیر حضري مع المعرفة  -

  و مرحلة الواجبات والفروض المدرسیة أو مرحلة التقییم.ذاتھا،  سواء كان ذلك في مرحلة بناء الدرس أ

  یتیح ھذا الشكل من أشكال التعلیم الجدید فرص التعلم الذاتي المشاركة التفاعیة في بناء المعرفة. -
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وھو التعلم الذي توظف إحدى الشبكات في  Network Based Learningیمكن لھذا التعلیم أن یعتمد الوسیط الشبكي  -

تقدیم المحتوى للمتعلم بصورة تفاعلیة نشیطة مع المحتوى وبقیة المتعلمین بشكل تزامني أو ال تزامني، عبر الشبكات 

  .Learning Web Basedأو شبكات الواب  LANالمحلیة 

على غرار مواقع  تھاتھا وأدوارھا  وتطبیقایدخل ضمن ھذا التعریف كل عملیات توظف مقدرات شبكة اإلنترنت وأدوا -

، room Chatting، وغرف الحوار E-Mail)، والبرید اإللكترونيWorld Wide Web / )WWWالشبكة العنكبوتیة

 مؤتمرات، والدروس بتقنیة File Exchange، وطرق نقل وتبادل الملفات  Discussion Groupsومجموعات النقاش 

  وما إلى ذلك.. Video Conferencesالفیدیو 

بین الطالب والمؤسسة التعلیمیة  Two-Way Communicationویھیئ نظام التعلیم عن بعد نظام االتصال المزدوج  - 

من خالل األساتذة والمرشدین حیث یطلب من المتعلم إنجاز الواجبات واألنشطة التعلّمیة ثم یرسلھا إلى المؤسسة التعلیمیة 

  بعض المالحظات والتعلیقات والتوجیھات والتصویب فیما یسمى بالتغذیة الراجعة.وھي بدورھا ترجع للمتعلّم 

  Distance Learningینضوي ضمن مواصفات ومقومات التعلیم  اإللكتروني  كل محددات وخصائص التعلیم عن بعد  -

أو المستخدمة  التلفزیون..) الرادیو، التسجیالت الصوتیة، المطبوعات،، (التقلیدیة سواء التعلم وسائط كافةالذي یوظف 

والھواتف وشبكاتھا،   الفضائیة القنواتومواقع اإلنترنات وشبكاتھ، و  وبرمجیاتھ، الحواسیب بأنواعھامثل   الحدیثةللوسائط 

الضخمة المتضمنة لكّم ھائل من الّصفحات  الذكیة بأصنافھا وتطبیقاتھا... وھي تنضوي على ما یمكن أن نصفھ بالمكتبة

والملفات   Data والبیانات E-bookونیة المحتویة على مالیین من الوثائق المرجعیة والكتب اإللكترونیة اإللكتر

المخزنة بآالف الحواسیب المرتبطة ببعضھا في سیاق االرتباط  الشبكي  Hyper Linksوالنّصوص والّروابط التّشعّبیّة 

المعلّم أو المدّرس أو الفضاء  عن الوسیط التعلیمي أي زمنیا أو امكانی بعیدا المتعلّم سواء كان  لإلنترنات، وحیثما یكون

  التدریسي (المدرس). 

  تاریخ التعلیم والتعلم عن بعد: أجیالھ وتطورات  -3

في سیاق تطور السیاسات التعلیمیة والتطورات التقنیة، خاصةً مع تطور نظم  1960تاریخیا نشأ التعلیم عن بعد منذ عام 

االتصال عن بعد لتربط الفصول واألقسام الدراسیة البعیدة وإثراء التعلیم بالمراسلة عن طریق التكامل مع وسائل االتصال 

  لفزیة المغلقة. المختلفة بدءاً باستخدام الدوائر الت

-Full E بدایات تطبیق ھذا النمط نمن التعلیم عن بعد خضعت ألسلوبین  في تطبیقھما وھما التعلم اإللكتروني الكامل

Learning    حیث یتم تقدیم المادة التعلیمیة للمتعلم عن بعد من خالل شبكات محلیة أو شبكة اإلنترنت، التعلم المندمج

Blended  غیر أن علیم التقلیدي مع التعلم اإللكتروني بحیث یتم تحت إشراف المعلم في فصل ذكي. حیث یتم مزج الت

  تایلور فّصل التطور التاریخي  لنماذج منظومات وأجیال التعلم عن بعد بخصائصھا وممیزاتھا كالتالي:

رات الدراسة ): یتمیز ھذا النموذج بعرض مذكCorrespondence Modelالجیل األول/ نموذج المراسلة ( -1.3

والفروض والواجبات للمتعلمین للدراسة المنشودة، وقد بلغت شانا معتبرا زمن اعتمادھا وفي بلوغ األماكن النائیة 

  للمتعلمین، وقد انقرض ھذا الصنف التعلمي الیوم أو یكاد.
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مجموعة من خدمات  ) یتمیز ھذا النموذج بتطویرMultimedia Modelالجیل الثاني/ نموذج الوسائط المتعددة ( -2.3

الدعم واستراتیجیات التعلم لتوفیر وضع أكثر تخصیًصا وتفاعلیة للتلقي وفي عرض المواد إلكترونیا عبر مجموعة من 

الوسائط كالمؤتمرات الصوت والفاكس واألشرطة الصوتیة ومقاطع الفیدیو وحزم التعلم بمساعدة الكمبیوتر تحسینات 

  لیة أكثر  للمتعلمین وتحررا من التبعیة  لمعلمي المواد.إضافیة. ویعطي ھذا النموذج استقال

) یعتمد النموذج المحسن لخدمات النموذجین األولین من خالل Enhanced Modelالجیل الثالث/  النموذج المعدّل ( -3.3

ختلف تطبیقات دعم الموارد اإللكترونیة المحسنة في المواد الدراسیة لضمان فھم أفضل للمكونات النظریة عبر توظیف م

  البرمجیات الحاسوبیة وعلى الخط  ومجموعات البیانات على شبكة اإلنترنت للحصول على مالحظات المحاضرة 

وغیرھا، كم تتیح ما یعرف بمجموعات المناقشة اإللكترونیة وغیرھا من  PowerPointوكذلك العروض النظریة لـ 

  من المعلمین والمتعلمین على السواء.متطلبات تطویر البنى األساسیة اإللكترونیة وحذقھا 

) یستند النموذج التعلیمي التعلمي المرن كلیا Flexible Learning Modelنموذج التعلم المرن ( / الجیل الرابع -4.3

على آخر االبتكارات التكنولوجیة الحدیثة في تقدیم المواد التعلمیة عبر اإلنترنت. حیث یجري تقدیم مواد التعلیم والتعلم 

إلكترونیا عبر اإلنترنت في بیئة وسائط متعددة تفاعلیة تتضمن الفیدیو الرقمي والصوت والعروض التوضیحیة. فیما یتم 

التفاعل البیني تعلیما وتعلما  عبر مجموعات المناقشة اإللكترونیة والبرید اإللكتروني،غیر أن ھذا النموذج یستلزم قطعا بنیة 

ولعل ھذا النموذج األخیر ھو مدار تقییماتنا وانتظاراتنا البحثیة  xlviiiومحصنة وذات جودة.  أساسیة تعلیمیة إلكترونیة فائقة

  في ھذه الورقة.

 Distanceكما أنھ وبناء على ما سبق یمكننا أن نعتبر ما قدمناه من محددات وخصائص ''للتعلیم عن بعد'' >  ==

Learning  یمكن أن تضمن لنا مفھوما إجرائیا للتعلیم عن بعد كأحد فروع التعلیم اإللكتروني، لكن بوسعنا في ھذا

 المستوى من مقاربتنا لھذا الصنف التعلیمي الجدید أن نضبط أھم اإلمكانات التعلیمیة التعلّمیة التي یتیحھا ھذا النمط. 

  دي والتعلیم اإللكتروني وعن بعد. في الفروق  العملیة بین مظومتي التعلیم التقلی -4

 خصائص التعلیم اإللكتروني وعن بعد خصائص التعلیم التقلیدي

      .یقدم الثقافة الرقمیة التي تركز على معالجة المعرفة یعتمد على الثقافة التقلیدیة التي تركز على إنتاج المعرفة

 المادي وأقل تكلفة من التعلیم الحضوري التقلیدي.  التعلیمیة یحتاج إلى تكالیف عالیة لتجھیز البُنى األساسیة

 ال یلتزم بذات المكان والزمان في العملیة التعلیمیة التعلمیة. . یستقبل الطالب في نفس الوقت وفي نفس قاعات الدراسة

 .تعلم الموادتعلم نشیط وتشاركي یتمیز بفاعلیتھ  تعلیم عمودي یكرس سلبیة المتعلم كمتلقي غیر فاعل. 

 مفتوح یمنح فرص التعلم دون شرط للعمر أواإلشھاد أحیانا. .علیم حضوري نظامي بشرطي اإلشھاد والسن
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 محتوى معرفي رقمي أو مرقمن.  محتوى تعلیمي مادي ورقي ومطبوع

 .مستشار میسر للمعرفة المتعلم محور العملیة التعلمیة والمعلم المعلم  محور العملیة التعلیمیة نقال وإنتاجا للمعرفة 

 زمالة تعلّمیة  افتراضیة من أرجاء العالم زمالة تعلیمیة حضوریة بالقسم وحجرة الدراسة. 

 إجراءات إداریة وتراتیب نظامیة إلكترونیة وعن بعد. تنظیم إداري وخدمات وإجراءت حضوریة. 

  التعلیم التقلیدي) مقارنة بین خصائص التعلیم االفتراضي عن بعد وخصائص 01الجدول (

من خالل ھذا الجدول وبعد تقدیمنا لدالالت التعلیم عن بعد یتضح جلیا أن التعلیم عن بعد لیس مقترنا بالضرورة بالتقنیة 

الحدیثة، وإن كانت إحدى أحدث أدواتھ أي ''التعلیم اإللكتروني عن بعد''، غیر أن من خصائصھ األساسیة التعلیم أنھ غیر 

  بالحدود الجغرافیة، حتى وأن نُفّذ بأدوات تقلیدیة كالمطبوعات الورقیة والبرید وغیرھا.متحیز وال یعترف 

  منظومة التعلیم والتّعلم عن بعد: األھمیة، والدواعي، والكفایات -5

 شك أن التطورات التكنولوجیا اتصالیة المتسارعة وتوسع مجاالت استخدامھا التعلیمیة أثمرت بال منازع  زیادة كفاءة ال

أشكال التعلیم عن بعد وتطور  أنماطھ بتحقیق الكفایات والمھارات المنشودة من مشروع تكنوتعلیمي تحدیثي،  وھو یفتح 

آفاقا أرحب وال یسما بالدول السائرة في طریق النمو التي مازالت تعاني من مفردات قصور مناویلھا التنمویة وبخاصة 

ائجھ وتعاظم مشاكلھ، وھنا تبرز أھمیة تطبیق نظام التعلم عن بعد في إعادة تنظیم تثاقل مناھجھا التعلیمي التقلیدي وقصور نت

أنساق منظوماتھا التعلیمیة وإعادة ترتیبھا وھیكلتھا بكفاءة وعمق جذري. فھذا المنجز التكنوتعلیمي یقدم ضمانات تكافؤ 

كان وضعف طاقة االستیعاب المؤسسة الفرص، بین الجھات والفئات، والشرائح، وتجاوز كل العوائق في الزمان والم

االسـتفادة منھـا أكثـر فـي الـتعلم،  والثابت من عدید الدراسات أن دخول اإلنترنــت إلى  البیوت یسر سبل  التعلیمیة التقلیدیة.

المواد، بمـا أتاح  لألجیـال الناشئة حسن توظیفھـا في ترقیة المسـتوى العلمي، والرفع من  تحصیل التالمیذ في مختلف 

ناھیك أن یصبح ذلك الجھد الدراسي عن بعد نظامیا وقـد علـق كل من جـوردن وجینتـي بقولھمـا: نحـن بحاجـة إلـى إعـادة 

 تصـمیم منازلنـا مـن حیـث أنھـا ســوف تكــون مصــدرا مــن مصــادر الــتعلم فــي القــرن القــادم".

  المھارات والخاصیة الدافعیة للمنظومة التعلیم عن بعد في المتالزمات التالیة:وبھذا الصدد یمكننا إجمال أھم الكفایات و

  الكفایات اإللكترونیة لمنظومة التعلیم والتّعلم عن بعد.  -1.5

تتمیز استخدامات منظومات ''التعلیم عن بعد'' بما توفره مقارنة بالتعلیم التقلیدي والحضوري من وفرة مرجعیة ومستندات 

المعلومات، مع إتاحة سھولة الوصول إلیھا في الزمان والمكان على غرار  ائلة الكّم، ومن عدید مصادرمعلوماتیة ھ

الموسوعات، والولوج إلى خزائن كبرى المكتبات الرقمیة أو المكتبات التقلیدیة المرقمنة بالجامعات ومراكز األبحاث، 

الرسوم أو بمقابل خدمي. فضال عن ضمان متابعة آخر وغیرھا من خدمات الوثائق المجانیة في الغالب أو مدفوعة 

ویمكن ضبط أھم اإلمكانات الدّراسیة التدریسیة  التطورات والمستجدات العلمیة ضمن المباحث المراد بلوغھا أو دراستھا.

 لمنظومة التعلیم عن بعد في االستخدامات التالي:



  م2020-3-5صدار: | تأریخ اإل اث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشرالمجلة األكادیمیة لألبح

  

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                              553  

ISSN: 2706-6495 

  
فھارسھا محینّة حسب تجدیدیتھا  العالمیة وتصفح المكتبات من مواقع أشھرالمتاحة شبكیا  المعلوماتومصادر ال تعدد -

أو في شكل صور أو بیانات أو رسوم أو وثائق سمعیة بصریة  Wordو  PDFحسب األنظمة الرقمیة المتاحة بصیغة 

   .Video on demandeوتسجیالت صوتیة أو تسجیالت الفیدیو، أو خدمات الفیدیو حسب الطلب 

، وتوابعھا من أنشطتھا التعلیمیة Online Lessonsع  ، وكذلك دروسOnline Coursesة المقررات التعلیمی عرض -

  شبكیا. والتدریبات  التمارین التعلمیة

 

الالّتزامني  االتصال أدوات إتاحة فرصة التواصل والتراسل السریع والقیاسي، وذلك بتبادل المعلومات عبر أحد أبرز -

صور الو مطبوعاتوال مرئیةالمكتوبة وال الرسائل، الذي یتیح إرسال واستقبال    E-mailاإللكتروني ونعني بھ خدمة البرید

إلى مئات العناوین اإللكترونیة في شتى مناطق الكرة األرضیة في وقت  المرئیة والتسجیالت الصوتیة التسجیالت والبیانات

  قیاسي ال یتجاوز بضعة ثوان حسب قوة االرتباط وسعة التدفق. 

 دروسال مخططاتعدید الخدمات التعلیمیة للمدرسین الوسائل والمعینات البیداغوجیة والخدمات التعلیمیة، وتوفیر  -

  والدروس الجاھزة وطرائق تنفیذھا بصیغ علمیة ومنھجیة بیداغوجیة تراعي متطلبات دیداكتیك المواد وخصائصھا.

یھا إداریا عل والقائمین التربوي والمعنیین بالعملیة التعلیمیةفرصة تجدید المعارف والكفایات لكل أطراف الشأن  إتاحة -

  .وبیداغوجیا وتربویا

مناسبة البرامج التعلیمیة ومستویاتھا العلمیة لألغراض المطلوبة مع  االعتراف بموثوقیّة البرامج وإجازتھا وفق اختیارات  -

ھم وكفاءاتھم من جھة ،  وكذلك خیاراتھم ألنظمة التلقي المتعلم ألولویات ترتیبھم للموضوعات والمنھج المتوافق مع أوضاع

المناسبة مراعاة الختالفاتھم في الوسائط و أسالیب التعلیم  الفردي والتجھیز التقني المناسب والمتاح مثل الحاسوب أو 

 المراسلة أو البرمجیات والفضائیات. غیرھا من الوسائط.

   لمنظومة التّعلیم والتّعلّم عن بعد.الكفایات البیداغوجیة/ الّدیداكتیكیة  -2.5

تتیح استخدامات منظومات ''التعلیم عن بعد'' فرصا ھامة للجھاز البیداغوجي لتوظیف طرائق تعلیمیّة تعلّمیة تفاعلیّة ضمن 

جدیدة مكونات المثلث الدیداكایكي (المعلم/ المتعلم/المعرفة) بما یضمن بلوغ مستویات الجودة العالیة لمخرجات المدرسة ال

أو ما یعرف بالمدرسة االفتراضیة، عبر توظیف كل المقدرات اإللكترونیة لصیاغة منھجیات جدیدة للتعلیم والتلقي والتعلم 

وعبر التوظیف  ،Data Learingالذاتي على غرار السیناریو البیداغوجي والفیدیو التعلیمي والتعلیم والتعلم عبر البیانات 

رنات في مجال التعلیم والتّعلّم وتحسین الممارسات التعلیمیة، واألداء التّعلّمي، ویرفع من الحسن الستخدامات شبكة اإلنت

  فعالیة وكفاءة العملیة التعلیمیة وذلك عبر التّطبیقات التّفاعلیّة والتّشاركیّة التالیة:

للمدرسة   الواقعیة البیئات، لتتجاوز مكبالت  Virual Environmentتوفیر بیئة تعلیمیة تحاكي الواقع افتراضیا  -

التقلیدیة وقیودھا الحضوریة باٌألقسام الدراسیة، ومتطلباتھا وتجھیزھا المادي كالمقاعد، طاوالت، سبورات، واالستعاضة 

عنھا بما سبق ذكره من إمكانات المادیة كالبرمجیات والوسائط والمنصات المؤثثة لھذا الواقع االفتراضي على غرار منھا 
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، وقاعات العملیات والمختبرات االفتراضیة  Virual Classroomاألقسام وحجرات الدّروس االفتراضیة  الفصول أو

Virual Labs أومن خالل إنشاء مواقع خاصة بالمدرسین لمقرراتھم الدراسیة ودروسھم التطبیقیة، وجعلھا في متناول ،

 .ان الدارسین وال سیما بالجامعات االفتراضیة من أي مكان وفي أي زم

إرسال المعلم للمقررات والدروس والواجبات المنزلیة والتمارین تمكین المعلم في مختلف المستویات التدریسیة الثالثة من  -

والتدریبات واالمتحانات واالختبارات والروائز والتقییمات إلى المتعلمین في شتى الصیغ اإللكترونیة والورقیة، ثم استقبال 

علمین، ثم إعادة إرسالھا إلیھم بعد إصالحھا وتصحیحھا وتقییمھا، خالل مدة زمنیة أسرع وأنجز من المحاوالت الفردیة للمت

  الطرق التقلیدیة في االمتحان والتقییم وإسناد األعداد (العالمات)، 

وبة أو إرسال اإلصالح جاھزا أو نشره على موقع أو منصة تفاعلیة. كل ھذا مع ضمان كل التفاعالت والمشاركات المطل

  من المتعلمین والمتدربین في شكل استفسارات واستیضاحات، بما یتیح للمتعلم فرص التقییم الذاتي. 

إتاحة صیغ تعلیمیة وتقیمیة جدیدة تقوم على تقلیل مركزیة المعلم في المناشط التعلیمیة واكتفاء تدخلھ بتقدیم المساعدة الفنیة  -

ھم التعلّمي عبر الحاسوب الشخصي أو العبرشبكي  بما یضمن التفاعلیة المطلوبة و واإلرشاد التعلیمي للمتعلمین أثناء نشاط

والمشاركة الفعلیة واإلیجابیة للمتعلمین في العملیة التعلیمیة التّعلّمیّة وبخاصة لمزایا المساعدة البینیة من قبل المتعلمین 

  زایا ما یعرف  بالتعلم التعاوني.ضمانا لم

فایات التعلم الذاتي من خالل توسیع مكتسباتھ المعرفیة اإللكترونیة وعبر استخدام مختلف دعم مھارات المتعلم وك -

البرمجیات والتطبیقات اإللكترونیة وتملك أدوات البحث اإللكتروني عبر مختلف المنصات وبواسطة أھم محركات البحث 

Search Engines مات واالتصال بالمختصین وجمع وتمییز خصائصھا البحثیة والتمكن من تبادل وتراسل المعلو

المعلومات واالستشارات وتمییز صدقیتھا ومصداقیتھا، وتوظیفھا في بناء مشروعھم البیداغوجي الذاتي في اتجاه مزید 

  إلیجایبـة تجـاه التعلـیم الذات.االستقاللیة ودعم حسھم النقدي وزیـادة ثقـة التلمیـذ بنفسـھ وتنمیـة المفـاھیم ا

لتعلم الحر عبر مختلف المواقع والمنصات التعلیمیة للجامعات والمدارس والمعاھد االفتراضیة ومواقع إتاحة فرص ا -

المؤسسات التدریبیة والتكوین المھني عبر الدورات والبرامج التدریبیة، في اتجاه تذلیل المشكالت التعلمیة وتوسیع المعارف 

لیم عن بعد للمتعلمین والدارسین بالمناطق الداخلیة والمجتمعات النائیة والمھارات الذاتیة،لما یعرف بالتعلم المفتوح والتع

 وبما یمكن من التعلم المستمر مدى الحیاة  والدیمقراطیة التعلیمیة. 

   الكفایات المھاریة لمنظومة التّعلیم والتّعلّم عن بعد. -3.5

یتیح التعلّم باستخدام الوسیط اإللكتروني عبر االرتباط الشبكي عن بعد باإلنترنت بوصفھ وسیلة تعلیم وتعلم جملة من المزایا 

والقدرات الفردیة والجماعیة سلوكیا ومھاریا، تدعم حافزیة المتعلم نحو التعلم الذاتي، وتدعم دافعیة متعة التعلم خالل 

 عرفة وتقییمھا من أھم ھذه الممیزات المھاریة: مختلف مراحل الدرس وبناء الم

خالل جمیع مراحل التعلم، واالختصار للزمن  التعلّمي خالل عملیات البحث عن المعلومة التي قد  كفایة السّرعة: -

تستغرق زمنا طویال في طرائق المناھج واألسالیب التقلیدیة للبحث التي تتطلب الغوص في بطون الكتب والمصادر 
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اجع التي قد یكون بعضھا نادرا أو مفقودا، ولكنھا الیوم تتوفر على محامل إلكترونیة شتى یبلغھا البحث الشبكي بكل والمر

البحث الشبكي خالل ثواٍن عن عنوان أو  لمحرك Searchیسر، ذلك أن مجرد النقر على زّر المصادقة أو مجال البحث 

لوثائق بأصناف إلكترونیة ما ھائل من العناوین والمواقع والروابط واجملة أو اسم أو موضوع.. یعرض علیك نتائج جّمة وك

 مختلفة.

توفر الدراسة عن طریق الشبكة بوصفھا قلیلة التكلفة ویسیرة المنال بیئة تعلیمیة تنتمي إلى الزمن  مھارة التّعلم الحّر: -

یود الزمن المدرسي وااللتزام الحضوري االفتراضي وتمنح المتعلم خیارت التوقیت والزمان والمكان مما یحّرره من ق

والتحیز الزماني والمكاني وبلوغ متعة التعلم وتشویق التملك تعویال على قدراتھ الذاتیة ودونما وصایة أو وساطة تعلمیة، 

  بعد التّمكین األولي.

رة المتعلمین على مواردھم توفر الدراسة عن بعد بوصفھا التّفریدي فرصا تعلّمیة مستقلة بسیط مھارة التّعلم الذّاتي: -

المعرفیة وتكییفھا وفق إرادتھم واستخدامھا وفق متطلباتھم وخصائص المرحلة العمریة والمراحل الدراسیة التي ینتمون 

إلیھا، وبما یلبي رغباتھم وإشباعاتھم المعرفیة حسب مستواه الدراسي أو مستویات التقدم في البرنامج ووفقاً قدرات سرعة 

ستیعاب الفردي، بل وأیضا وفق مقارباتھم الشخصیة لالستفادة من خدمات شبكة اإلنترنات في التعلیم، وحسب التعلم واال

 خصائص ودوافع اإلبحار الشبكي ودواعي التعلم الذاتي.   

یكسب التعلم عن بعد بطابعھ االنتشاري الكوني المتعلم كفاءة االرتباط الشبكي في العالم مھارة صناعة االتصال:  -

االفتراضي وبلوغ مضاّن المعرفة من ینابیع حیثما وجدت وفي أي نقطة من العالم والتحرر من قیود المحلیة   باالنفتاح على 

العالم والتواصل مع أقرانھ في بیئات خارجیة أخرى وبیئات تعلمیة مغایرة مما یذكي دافعیتھ للمحاكاة والتّماھي مع التجارب 

  ح على أقران وأصدقاء وزمالء دراسة جدد ومعلمین افتراضیین. المثالیة في التعلیم واالنفتا

تضمن شبكة اإلنترنات توفیر كما ھائالً من المعلومات الجدیدة والمحیّنة وإضافاتھا وملحقاتھا  مھارة التجدید والتّحیین: -

لى تحریر معلوماتھا إلى تجدیدھا ومستتبعاتھا وحیث یعمل مبرمجو المواقع التّعلیمیة ومسؤولو المواقع األخرى والقائمین ع

دوریا ومراجعتھا باستمرار بما یتیح للمتعلمین بلوغ أحدث المستجدات العلمیة المعرفیة في مجال بحثھم الدراسي مع إمكانیة 

  التأكد من صدقیة تلك المعلومات ومصادرھا.

للمتعلم بتملك مھارات تفاعلیة مع المعرفة عبر  یسمح التعلیم عن بعد وبصفتھ تعلیما جماھریّا مفتوحا المھارات التفاعلیة: -

المنصات التعلیمیة ومع أقرانھ من المتعلمین عن بعد وكذلك مع المعلمین االفتراضیین، بما یسمح لھ بالتحرر من وضعیة 

ركة في االستقبال السلبي للمعرفة إلى وضعیة التعلم عن طریق التوجیھ الذاتي، والخیارات التفاعلیة األخرى عبر المشا

صناعة المعرفة من خالل مشروعھ التعلمي الذاتي أو الجماعي وغیرھا والتي یضمن إطار دراسیا نشیطا بفضل تقنیات 

التواصل االفتراضي والمشاركة الجماعیة التي تتیحھا الحواسیب المشوبكة وعبر الفصول الدراسیة واألقسام االفتراضیة 

  رفي التّشاركي. وبما یسمح بتكاملیة أفضل في البناء المع

یكسب التعلیم عن بعد المتعلم  خصاال إیجابیة أخرى في واقع اإلبحار الشبكي والتصفح الذاتي بما  تملك مھارة القیادة: -

-Selfوالتعوید على الثقة بالنفس  Take Responsibility یؤید اكتساب قدرات القیادة ومھارة الّریادة  وتحمل المسؤولیة
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Confidence  خالل عملیات التواصل مع اآلخر االفتراضي بجدیة ونظام والتزامCommitment ومھارة حل ،

 Timeالمشكالت خالل عملیات التصفح والبحث عن المعارف واستكشاف المعلومات، وكذا مھارات إدارة الوقت 

Management Skill  والتنظیم وحسن التخطیط للمستقبلForward Planning ر اإلبداعي من خالل ، وخصال التفكی

عملیات إنتاج المعرفة ومحاكاة المنجزات المنثورة بالشبكة، فضال عن تملّكھ لكفایات التفكیر الناقد من خالل التمییز بین 

  المعلومات الصحیحة والخاطئة والتمییز بین المصادر والمواقع األكثر مصداقیة وغیرھا من القدرات والكفایات.

درك بما ال یدع مجاال للشك أن التعلیم عبر الشبكة یمنح المتعلم مھارات وكفایات نوعیة تتجاوز، من خالل ما تقدم ن>  ==

إمكانات وإمكانیات التعلیم التقلیدي والحضوري، لكن رھان نجاح ذلك یتوقف ضرورة على تطویر مھارات المعلمین 

  دیداكتیكي القائم على ذمة المتعلم ورھان المعرفة،بدورھم بوصفھم منشطین للعملیة التعلیمیة التعلمیة بمقتضیات العقد ال

لذلك یطلب من المعلم إحكام السیطرة على المادة المعرفیة وتملك مھارات التعامل مع الوسائط وتقنیات االتصال بما یدعم  

. Motivationبمرونة إثارة الدافعیة المتعلمین  مصداقیتھ لدى جمھور المتعلمین بفضل وضوح أدائھم واتصالھم الفعال

على أن األنترنات تمنح المعلمین في ھذا الصدد  فرص تطویر أدائھم المھني معرفیا وتكنولوجیا في إطار منظومات التجدید 

لعلیا في العالم ونظمھا البیداغوجي ورھانات المدرسیة الجدیدة من خالل التجارب المقارنة واستحضار النماذج التربویة ا

  .ومنھاجھا

  دراج في منظومة التعلم عن بعد:أسالیب االن -6

تتعدد طرائق وأسالیب االنخراط في منظومات التعلم عن بعد تقنیا وتنظیمیا وممارسة لفعل التعلم في حد ذاتھ، ومن أھم 

التي تضع المادة التعلیمیة على    Full E-Learningالتعلم اإللكتروني الكامل ویكون التعلیم عن بعد بأحد أسلوبین إما 

  Blended Learningذمة المتعلم عن بعد عبر شبكات محلیة أو شبكة اإلنترنت، أو عبر ما یعرف بنظام التعلم المزدوج 

من خالل التداخل والتكامل بین منظومتي التعلیم التقلیدي و التعلم اإللكتروني عبر تقنیات فصل ذكي، وبإشراف وتنشیط 

  لمتعلمین حضوریا.  ویمكن اختصار أھم التجارب التعلیمیة التعلمیة عن بعد عالمیا من خالل المنظومات التالیة:المعلم ل

حیث تكون عملیة تسجیل المتعلمین وقبولھم مفتوحة دونما اعتبار لفروق السن والجنس نظام التعلیم المفتوح:    -1.6

التسجیل والقبول. وھو نظام یستخدم أحدث التقنیات التكنولوجیة التي والمعدالت والشھادات العلمیة وغیرھا من شروط 

  توضع على ذمة الدارسین إضافة  إلى إمكانیات التعلیم المباشرة في االتصال المعلم بالمتعلم.

مجاالت یرتبط نظام الدراسة والتسجیل فیھ بالدراسات األكادیمیة العلیا ونظام تعلیم التفرغ الجزئي أو  االنتساب:  -2.6

األبحاث بالماجستیر وأطاریح الدكتوراه، وھو نظام غیر حضوري یقوم على االتفاق بین األستاذ  المؤطر أو المشرف 

  والباحث عبر جدولة مسبقة لمناقشة تفاصیل التقدم في البحث.

ھو نظام الدراسة یتم كلیا عبر  االنترنت :  On-line learning التعلیم والتعلم على الخط (االنترنت) نظام -3.6

الدخول إلى الموقع التعلمي تسمح بوكلمة السر user name ویتواصل المتعلم بالمؤسسة التعلیمیة عبر اسم المستخدم 

لغي ھذه البیئة وت xlviiiص. مقررة لكل مادة أو اختصا Assignment  ومتابعة الدروس، وتقوم الدراسة على تقدیم بحوث

رسة أو الجامعة  كلیا حیث تقدم المادة التعلیمیة مباشرة وشبكیا، بحیث أن المتعلم یعتمد كلیا على اإلنترنت مفھوم المد
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والوسائل التكنولوجیة في الولوج إلى المعلومة كما تنتغي نھائیة العالقة المباشرة بین المعلم والمتعلم. لكن ھذه البیئة یمكن 

  .یة المعلم والتفاعل النشیط والمباشر بین ظرفي االتصال التعلیمي التعلميأن تؤثر سلباً على التعلم، وذلك ألھم

وفیھ یتم استخدام الشبكة من قبل الطلبة للحصول على مصادر المعلومات المختلفة،  نظام التعلم الشبكي المساند: -4.6

  وھي طریقة في التعلم الذاتي، وھي األكثر استخداما من المتعلمین والباحثین في رصد المعلومة وتوظیفھا.

ءة حیث یمتزج بین التعلم اإللكتروني وھو یعتبر أكثر البیئات التعلیمیة اإللكترونیة كفا التعلم الشبكي المتمازج: أنظمة -5.6

والتعلیم التقلیدیفي سیاق متكامل ویطوره بحیث یتفاعل فیھ المتعلم مسبقا  بقراءة الدرس قبل الحضور إلى المحاضرة على 

 أقراص متعددة الوسائط الصوتیة والنصیة والفیدیوھات قام المعلم بإعداد محتویاتھا ووضعھا على ذمة المتعلمین بما یتیح

  أبواب النقاش والشرح واإلضافة خال التفاعل الحضوري.

وتتیح ھذه البیئة التعلیمیة التعلمیة دعم روح الخلق واإلبداع وتحفز على التفكیر و تحمل المسؤولیة  لدى المتعلمین فضال  

المتعلم من حریة اختیار  عن  تنویع الوسائل والتكنولوجیات التعلیمیة وكیفیة استخدامھا واالستفادة منھا وكیفیة مع تمكین

  . األنسب لقدراتھ التعلمیة  الطریقة التعلیمیة

ھو تعلیم عبر مؤسسات تعلیمیة مدرسیة أو جامعیة عالیا تطبق نظام التعلم عن الجامعة االفتراضیة: -أنظمة المدرسة -6.6

  الجامعة االفتراضیة التونسیة.بعد وترتبط بشراكات مع مؤسسة تعلیمیة دولیة معتمدة في التعلیم عن بعد على غرار 

  الموارد البشریة لمنظومة التعلیم عن بعد -7

یتكون اإلطار البشري الممثل للعملیة التعلیمیة التعلمیة عن بعد من الخماسي البشري التالي: المتعلمون (تالمیذ/الطلبة)، 

  وھیئة التدریس، والوسطاء التعلیمیون، والموظفون، اإلداریون. 

وھم محور العملیة التعلیمیة ومنھم تنبع بالرغبة الذاتیة في التعلم والقدرة على مناقشة وتحلیل ما یعرض علیھم  المتعلمون، -

  من محتویات عن بعد، ألن فرص اتصالھم بمعلمیھم ودعمھم لحل المعضالت ضئیلة مقارنة مع التعلیم الحضوري التقلیدي. 

وس واألنشطة التعلمیة عن بعد، آخذا في االعتبار التفاوت الذھني وفروق ھیئة التدریس، فالمعلم ھو المعد والمصمم للدر-

الكفاءات في مستویات االمتعلمین واحتیاجاتھم المتباینة ، مستعینا بتفوقھ في التحكم في التقنیات الحدیثة إلعداد المحتوى 

  التعلیمي الكترونیا، من أجل التقلیل من تدخالت التقنیین إال اضطرارا.

الوسطاء البیداغوجیون ویُلجأ إلى ھذا الصنف من الوسطاء لتقسیم األعداد المتزایدة من المتعلمین المسجلین في منظومة  -

  التعلم عن بعد إلى  أفرقة  صغیرة یأطّرھا الوسیط إرشادا وإشرافا ووساطة بین المعلم والمتعلمین. 

یات التسجیل والنسخ وتوزیع المحتوى واالختبارات وجمع األعداد الموظفون، وھم التقنیون أو الفنیون السھرین على عمل -

واحتساب المعدالت والجوانب الفنیةالمتصلة  بالصیغات اإللكترونیة  للمحتوى التعلیمي وورقمنتھ تیسرا إلدراجھ للنشر 

  على االنترنت وغیرھا من المحامل والمنصات. 

العملیة التعلمیة وحل  میع األطراف السابقة  من المكلفین بتنظیمالجھاز التسییري اإلداري، ھم حلقة الوصل بین ج -

  مشكالتھا.
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  بیئة منظومة التعلم عن بعد: متطلباتھا البشریة وبُنَاھا األساسیة -8

تتأصل كما أسلفنا النظریة العامة لمنظومة التعلیم اإللكتروني والتعلم عن بعد من الناحیة العملیة الصرف على أسس علمیة 

من مبادئ تكنولوجیا التعلیم المتمحورة أوال على تفرید التعلیم والتعلم الذاتي بما یتوافق وخصائص كل متعلم عمریا تنطلق 

وتراتبیا معرفیا،  ولعل مبنى ذلك كلھ قواعد:[ الفردیة/ والتفاعلیة والحریة/ والتعلم السریع/ والقابلیة للقیاس/ والتعاونیة/ 

والتعلم المستمر/ والمواءمة التعلیمیة/ وخفض التكلفة االقتصادیة/ والتفاعلیة والمتعة/ وثبات اءمة الزمنیة/ ووالمرونة/ والم

الجودة/ وسھولة التحدیث/ والبیئة اآلمنة/ المتابعة التعلیمیة/  وھدفیة اإلتقان/ وحسن األداء]، وبما یضمن تحقیق أھداف 

  التعلم بالنسب المائویة األكبر للمتعلمین.

  

  

  زمات اإلطار العام لبیئة التعلیم عن بعد:المستل -1.8

إن بُنَى التعلیم عن بعد ترتكز على مقومین أساسیین ھما مكون تطویر المواد ومكون دعم الطالب، غیر أن مشاریع 

المدرسة االفتراضیة اإللكترونیة وعن بعد ال یمكن أن یبقى نظریا مقتصرا علي تزوید أو المؤسسة التربوي المخولة للتعلیم 

اإللكتروني االفتراضي عن بعد  باحتیاجاتھ من أجھزة الحواسیب ومكمالتھا التقنیة فقط بل ببناء إطار عام یھیئ لمثل ھذا 

التعلیم بدعم ثقافة التعامل مع  الحاسوب والتفاعل معھ، فضال عن تطویر المناھج والبرامج التعلیمیة  والمقررا على محامل 

مع إعداد اإلطار البشري اإلداري والتسییري والبیداغوجي والتعلیمي والتدرسي  ووسائط ومنصات متعددة مواقع واب

لیكون مؤھال للفھم والتدریس اإللكتروني والشرح عن بعد مع التحكم في أدواتھ وحسن توظیف وسائطھ وضرورات اإلیمان 

  ا والتعلیم وأسالیب التبلیغ.بمقدرات ھذه المنظومة التعلیمیة التفاعلیة النشیطة ببرامج تدریبیة في التكنولوجی

  لبیئة التعلم عن بعد: المستلزمات التنظیمیة اإلداریة -2.8

باإلضافة إلى اإلطار التشریعي المنظم للتعلم عن بعد وإطارھا المرجعي التوجیھي المحدد لكل خصائص التعلیم االفتراضي 

إلكترونیا عن بعد، بما یمنح ھذا النوع من التعلم الحر صبغة قانونیة في نظامھ مقرراتھ وبرامجھ ونتائجھ وإشھاده، وكل 

،  فإن التعلم عن بعد یستلزم تنظیما ھیكلیا System Approachالل مقاربة النظم الموارد المالیة المیسرة لذلك. فمن خ

تدریب وتأھیل الموارد البشریة على مھام التسییر والتنظیم واإلعداد إداریا لمؤسساتھ وإطاره اإلداري المشرف والمسیر، و

إلى صیغھا الرقمیة. كل ھذا بعد تأسیس المقر  المادي لرقمنة اإلدارة ووثائقھا الرسمیة، تحویل المناھج التعلیمي الورقیة

اإلداري الدائم للمؤسسة التعلیمیة االفتراضیة ومصالحھا وھیاكلھا التسییریة. على أن ذلك یتطلب معدات ووسائل إلدارة 

إلى  " بمعنى الكلمة، أي حوسبة ھذه اإلدارة كلیا، وتجھیزھا بالحواسیب إعدادا لتحویل كل خدماتھاno paperالورقیة "

الجانب الرقمي المسمى باإلدارة اإللكترونیة عن طریق الھندسة التقنیة اإللكترونیة والدعم الفني لمھندسي البرمجیات 

المؤھلین لبرمجة كافة المنظومات والمنصات اإلداریة والبیداغوجیة والتعلیمیة التعلمیة والتقییمیة، واالختبارات 

ا من إجراءت التسجیل اآللي، ونتائج القبول، وجدولة المواد، والمقررات واألقسام واالمتحانات واإلعالن عن النتائج، بدء

 xlviiiاالفتراضیة وتوزیعیاتھا واإلطار اإلدري والھیئة التدریسیة والمجالس العلمیة، والھیئات االستشاریة األكادیمیة.. إلخ.
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رقمیة وتحصینات لحمایة المواقع التعلیمیة من  ھذا دون إھمال أن ھذا الجھد قد یذھب ھباًء إذا لم تتخذ إجراءات ھندسیة

  القرصنة واالختراقات والتالعب بمضامینھا وذلك من خالل وضع منظومة قویة لسالمة المعلوماتیة واإللكترونیة

Information Security ،  وخاصة في ما یتصل منھا بحمایة المعطیات الشخصیة Protection of personal 

data   

  أطراف المثلث الدیدكتیكي (المتعلم/ المعلم/ المعرفة ) في منظومة التعلم عن بعد: متطلبات -3.8

التزام قانوني وأخالقي متبادل یحدد صراحة البد من التذكیر أن التعاقد الدیدیكتیكي في العملیة التعلیمیة التعلمیة یقوم على 

ھما (المعلم) بوصفھ منشطا و(المتعلم) بوصفھ محور التعلمیة و-أو ضمنا مطالب العنصرین البشریین للعملیة التعلیمیة

  العملیة التعلیمیة التعلّمیة، 

وانتظارات ھذین الطرفین في إطار اتفاق یتّم فیھ تحدید األھداف ورسم الخطط لتحقیقھا في عملیات نقل المعرفة أو بنائھا 

لمتعلّم، وھو ما یتطلب خاصة من المعلّم اقتدارات وتقییماتھا.  وذلك على أساس اإلقناع والحوار الذي یقوم بین المعلّم وا

تواصلیّة وقدرة على الحجاج واالستدراج، ذلك أن التعلیم عملیة تشاركیة یؤدّي فیھا كال العنصرین دورا فعّاال في صناعة 

  DidacticRepresentations and Obstaclesالدّیداكتیكیة  المعرفة تعلیما وتعلما وتجاوز كل التمثّالت والعوائق

وعلى ھذا األساس سنرصد متطلبات وكفایات أطراف المثلث الدیدكتیكي الثالثة (المتعلم/ المعلم/ المعرفة ) في منظومة 

 التعلم عن بعد كما سنرسمھا في الجدول التالي : 

  كفایات الُمتَعلِّم عن بعد /االفتراضي

The competencies of the 

distance learner/  

 Virtual Learner  

   كفایات الُمعلِّم عن بعد /االفتراضي

 The competencies of the 

distance teacher /  

Virtual teacher  

  كفایات المعرفة االفتراضیة

  في التعلم عن بعد /

Knowledge competencies in 

distance learning/  

Virtual Knowledge  

ثمة إشكال اصطالحي فیما یمكن إطالقھ  -

عن بعد إذ یطلق علیھ أحیانا على المتعلم 

) Virtual Learnerالمتعلم  اإللكتروني(

)  Virtual Studentأوالمتعلم االفتراضي(

) Cyber Learnerأوالمتعلم السیبرني (

بیدأننا نفضل استخدام مصطلح المتعلم عن 

) ألننا بصدد the distance learnerبعد (

  توصیف التعلیم عبر االنترنات  وأطرافھ .

یساعد  المعلم افتراضیا المتعلم عن بعد في  -

كرا االعتماد على نفسھ لیكون نشطا مبت

وناقدا ومحلال ومتعلما ذاتیا بوصفھ محور 

  العملیة التربویة.

باستخدام  الشارحتغیر دور المعلم فھو -

من ثم وشبكة اإلنترنت والوسائل التقنیة 

على ھذه التكنولوجیا لحل  متعلمیعتمد ال

دور كما یتولى  الواجبات وعمل األبحاث.

 في العملیة التعلیمیة يالتفاعل المشجع

لكل مادة دراسیة خصوصیتھا مما  -

یجعل نجاح تدریسھا عن بعد أو 

ھندستھا افتراضیا متفاوت الفاعلیة 

  والنجاح. 

إن ھندسة دروس وبرامج  المھارات  -

الحركیة افتراضیا یستوجب استخدام 

نماذج المحاكاة المصممة بإتقان وجودة 

ا أطول عالیة یتطلب تطویرھا ومن

  وكلفة أكبر. 
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اإلرادة الذاتیة  في متابعة ھذا النوع من -

التعلم كبدیل اختیاري عن نموذج التعلیم 

التقلیدي والتخرج واإلشھاد من التعلیم 

 اإللكتروني.

التفرغ الحقیقي للمشاركة في دراسة -

المقررات االفتراضیة بجدولھا الزمني 

 المحدد لدراستھا.

لك الثقافة المعلوماتیة والحاسوبیة الدنیا لتم-

كیفیة البحث عن المعلومات، وخدمة نقل 

الملفات، والبرید اإللكتروني إلرسال 

الرسائل واستقبالھا، مع طرق استخدام 

اإلنترنات وتوظیفھا في الدراسة عن بعد، 

باأن یمتلك خصاال مھاریة إلكترونیة نجملھا 

 Writingوالكتابة  في مھارات القراءة

Skills-Reading/المھارات الحاسوبیة 

Computer Skills  مھارات تكنولوجیا/

مھارات إدارة الوقت /IT Skillsالمعلومات 

Time Management Skills/ مھارات

 Critical Readingالقراءة النقدیة 

Skills/ مھارات استرجاع المعلومات

Information Retrieval 

Skills/ مھارات التسجیل الفعال للمعلومات

Effective Record-keeping/لتعامل ا

 /E-Resourcesمع المصادر اإللكترونیة

تقییم /Research skillsمھارات البحث 

اتخاذ  /Self-Assessmentالذات 

 Instructionalالقرارات التعلیمیة 

Decisions/ التعلم التعاوني والفرقي عن

  بعد.

على  المحفزدور التعلمیة.وھو یتولى أیضا 

تولید المعرفة واإلبداع فھو یحث الطالب 

على استخدام الوسائل التقنیة وابتكار 

البرامج التعلیمیة التي یحتاجونھا، ویتیح لھم 

التحكم بالمادة الدراسیة بطرح آراءھم 

  .xlviiiووجھات نظرھم

إن تبلیغ الخدمات التعلیمیة عبر اإلنترنت  -

على الممارسات التعلیمیة الجیدة   یتأسس

ویتطلب من المعلمین اكتساب كفاءات جدیدة 

  xlviiiومھارات التدریس ودیداكتیك المواد. 

یتملك المعلم االفتراضي كفایات تصمیم -

 Designing Instructionالتعلیم

Competencies  لذلك یتحمل مسؤولیة

اإللمام بكل ما ھو حدیث في مجاالت علوم  

التربیة والدیداكتیك وطرق تدریس ومناھج  

التقییم من جھة،  ثم نقل وعرض المادة 

التعلیمیة بطریقة ممتعة ومناسبة لمستوى 

المتعلم وإخراجھا بأسلوب شیق وألوان 

وأشكال متناسقة إلى جانب اإللمام بكل ما 

عالم اإلنترنت وبخاصة في  ھو جدید في

مجال تصمیم المواقع والصفحات والوسائط 

المتعددة بكافة أنواعھا والمستجدات 

التكنواتصالیة وتوظیفاتھا في رصد 

المعلومات المعارف من مصادرھا وتبسیط 

نقلھا بما ینعكس على حسن أداء وتحصیل 

  المتعلم عن بعد.

 Using كفایات توظیف التكنولوجیا -

Technology Competencies  یتفوق

المعلم بإیجاده التفاعل واالتصال بین 

المعلمین والمتعلمین افتراضیا وحاصل 

كفایات المعلم افتراضیا ھو: تدریب 

بعض المواد الدراسیة قد تبدو  -

مستعصیة لدى تحویلھا إلى نظام  

التعلیم عن بعد على غرار مواد 

المھارات االجتماعیة (كاإلدارة 

والتسویق..) التي یكون فیھا التفاعل 

المباشر ونمذجة السلوك اإلنساني 

جوھر مھاراتھا في بیئة القسم الدراسي 

اشرالمعلم تقنیة لعب التقلیدي حیث یب

الدور بطریقة نشیطة مثال في مھارة 

  (نقل لغة البدن).

تعتبر عملیة نقل مقررات المواد ذات  -

الطابع  األكادیمي أنجح  ألنھا تتضمن 

تعلم المفاھیم والمبادئ وممارسة 

المناقشات وكتابة التقاریر وحل 

  المشكالت على الخط.

زم عملیة تطویر المواد إلكترونیا تستل-

تصمیمھا تخطیطھا وكتابھا وإنتاجھا 

وإرسالھا على محامل مختلفة (مطبوعة 

عبر اإلنترنت واألقراص المدمجة 

المضغوطة وأشرطة الفیدیو، محوسبة 

ومرقمنة وعلى منصات تفاعلیة..) 

  حسب األھداف التعلیمیة.

إن عملیات نقل  المقررات عبر -

اإلنترنت من قبل المؤسسات التعلیمیة 

ضیة  تظل عدیمة الجدوى  إذا االفترا

كانت الثقافة والسیاسة الخاصة بتلك 

المؤسسات لیست موجھة تكنولوجیًا 

وإلكترونیا وبالجھوزیة الكافیة لكل 

األطراف المعنیة بالعملیة التعلیمیة 

  xlviiiالتعلّمیة افتراضیا وعن بعد. 

یجب أن تكون المواد تفاعلیة -
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المعلمین على مھارات تصمیم التعلیم 

والتخطیط للعملیة التعلیمیة/ واستخدام 

الوسائط المتعددة/ واإلنترنت/ والبرید 

سائط ووصناعة اإللكتروني وإنتاج الو

المحتویات الرقمیة التعلیمیة/ الصفحات 

التعلیمیة اإللكترونیة/ وإكساب قدرات التعلّم 

الذاتي/ وتدریبھ على اتخاذ القرار وحل 

  المشكالت..

یمتلك المعلم االفتراضي كفایات بیداغوجیة -

تكنوتعلیمیة مثل توظیفات التكنولوجیا 

الرقمیة في: عملیات استخدام الوسائل 

تعلیمیة/وإجراء التجارب ال

المختبریة/واإلشراف على لمشاریع 

ومنجزات المتعلم وابتكاراتھ/وضبط 

المخطط للعملیة التعلیمة/وتحدید  التقییمات 

  ومعاییرھا.

یملك الكفایات البیداغوجیة للتعلیم عن بعد -

فھم خصائص المتعلمین  بدءا من

واحتیاجاتھم التعلمیة واألھداف التربویة 

  الیب تدریس متنوعة الحتیاجاتھمبتبني أس

ومدعومة بالوسائط المتعددة والتعلیقات 

إلشراك المتعلم في ھذه البیئة الجدیدة 

تتیح االنتقال من نموذج النقل أحادي 

االتجاه التقلیدي إلى إطار محادثة أكثر 

وظیفیة لكل مرحلة من مراحل التعلم إذ 

أن  مجرد عملیة رقمنة المواد ال تعني 

ضرورة أن عملیة التدریس تغیرت 

  xlviiiوتطورت.

  االفتراضي عن بعد) یتعلق بكفایات التعلیم 02الجدول (

تعلیقا على ھذا الجدول یمكننا الوقوف على أھمیة الوسیط اإللكتروني عن بعد في التعلیم والتعلم والبحث  استنتاجات:

وغیرھا من العملیلت المعرفیة من جھة في دعم وتجوید العملیة التعلیمیة التعلمیة، في إطارھا التفاعلیة بین أقطاب المثلث 

حیث االرتقاء باألداء البحثي واألكادیمي للجامعیین ولإلطار التدریسي ككل من خالل ربط الصالت الدیداكتیكي، ومن 

بالجامعـات والمكتبات العالمیـة األخـرى، وللتعـرف علـى أحـدث اإلصــدارات العلمیــة وأحدث المراجــع ونشر البحوث 

جمة اآللیة وغیرھا من الفتوحات العلمیة عالمیا، وھو ما العلیمة فـي مجـال التخصـص،  فضال عن االستفادة من نظم التر

. إذ ثبت من دراسة جامعیة سوریة حول اسـتخدامات عینة xlviiiأكدتھ الدراسات المیدانیة المنجزة في الفضاء البحثي العربي 

سـاعات  4أقـل مـن من الطلبة الباحثین بكلیـة التربیـة بجامعـة دمشـق لإلنترنـت فـي البحـوث التربویـة نسـبة یستغرق 

% مـن أفـراد العینـة بأن استخدامات اإلنترنت ساھمت في إتقانھم اللغـة  68% منھم، كمـا صرح  66.7أسبوعیا  لدى 

  األجنبیـة.
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  لبیئة التعلیم اإللكتروني وعن بعد:متطلبات البنیة التحتیة والتجھیز التقني  -4.8

مختلف مراحلھا التاریخیة (مرحلة التعلیم المسائي/ والتعلیم بالمراسلة/ التعلیم تتطلب العملیة التعلیمیة التعلمیة عن بعد في 

التلفزي/ التعلیم بأشرطة الفیدیو والكاسیت/ التعلیم االحاسوبي المرقمن، والشبكي) جملة من الموارد المادیة والتجھیزات 

  وتحصیال وتقویما ومن أھمھا: التقنیة والمعدات التي تتركز علیھا عملیات التعلیم والتعلم بثا وتقبال

  ، النصوص المنھجیة والوثائق البیداغوجیة إلخ.  المطبوعات الورقیة -

والمواد السمعیة البصریة مثل  أشرطة التسجیلیة المسموعة والمرئیة، والبث اإلذاعي، والصور الثابتة أو  المواد الصوتیة -

الشرائح التقدیمیة، والمیكروفیشات والمیكروفیلمات، والنصوص بأنواعھا الثابتة والتحریریة والفائقة، والصور ثابتة 

  ومتحركة، وصوال إلى  الفیدیو. 

زیون المدرسي والبرامج والقنوات التعلیمیة وھي وسیلة فعالة للتعلیم الدیمغرافي  الكبیر من مناطق للتلف البث التلفزي -

  جغرافیة متباینة ومتباعدة وقد اعتمد خاصة في أمریكا والكندا خاصة. 

ض وذلك بتحویل الكتاب المطبوع إلى كتاب رقمي على اسطوانة مدمجة مع مالحظة إضافة بع الكتاب اإللكتروني، -

  الرسومات التوضیحیة أو الرسوم المتحركة. 

    ھي أول المضامین المعرفیة والبرامج السمعیة البصریة التفاعلیة. األقراص المضغوطة -

، وبرمجیاتھا وتطبیقاتھا االلكترونیة Laptopsوالحواسیب المحمولة  Desktopsبنوعیھا الحواسیب المكتبیة  الحواسیب -

  ات المعممة التي كان لھا الفضل األول في تفرید التعلم. والشبكات الداخلیة والشبك

وبھا المواقع الشبكیة ومیزتھا انخفاض التكالیف والسرعة والمرونة والتغطیة الدیمغرافیة الكبیرة  شبكة االنترنت -

  للمتعلمین. 

سمعیة والبصریة وفقاً الستجابات وھو واحد من أبرز مستحدثات تكنولوجیا التعلیم التي تقدم المعلومات الالفیدیو التفاعلي 

المتعلم، وتكون استجابات المتعلم عن طریق الحاسوب ھي المحددة لعدد تتابع لقطات أو مشاھد الفیدیو، وعلیھا یتأثر شكل 

وطبیعة العرض، فھو إذن دمج بین تكنولوجیا الفیدیو والحاسوب من خالل التفاعل بین المعلومات التي تتضمنھا شرائط 

ویختلف الفیدیو التفاعلي عن الوسائط المتعددة حیث ینتقل المتعلم بین  ت الفیدیو، وتلك التي یقدمھا الحاسوب،واسطوانا

جمیع ھذه عناصر الوسائط ومؤثراتھا ذھنیاً، عرض لقطات الفیدیو مجزأة كل منھا في شاشة مستقلة، أي أن العرض یعتمد 

إضافة إلى أن الحاسوب یوفر الفرص للتفاعل الذي یمنح المتعلم على نظام الشاشات المتعددة لعرض مختلف العناصر، 

القدرة على التحكم تبعاً لسرعتھ الذاتیة. كما یختلف الفیدیو التفاعلي في برامجھ عن برامج الفیدیو الخطي الذي یكون تقدیمھ 

ض من خالل البرنامج بطریقة غیر بشكل منطقي حیث تكون للبرنامج بدایة ونھایة، غیر أن الفیدیو التفاعلي، فمعلوماتھ تعر

  خطیة على مجموعة من الشاشات، حیث یوفر الحاسوب بیئة تفاعلیة تتمثل في قدرة المتعلم على التحكم في سرعتھ الذاتیة. 

بشبكة االجتماع بالفیدیو عن بعد، وھي نظام لالتصال متعدد األطراف، یمكن مستخدمیھ في مؤتمرات الفیدیو المعروفة  -

أماكن متفرقة من رؤیة بعضھم البعض مع سماع أصواتھم من خالل أجھزة الحاسوب، ویعد ھذا النظام صورة متقدمة 

ة اإلنترنت فرادى أو في مجموعات، للبرید اإللكتروني، حیث یتمكن األفراد من تبادل الرسائل والمناقشات بواسطة شبك

وبأماكن متباعدة جغرافیا، وتتم تلك العملیة عبر كامیراھات  تلیفزیونیة تثبت في واجھة جھاز الحاسوب مع میكروفون 
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وسماعات تتصل بھ، وذلك لكي تتوافر إمكانیة النقاط الصوت والصورة معاً، بواسطة شبكة اإلنترنت لكي تعمل على 

  صال بین أطراف تفصل بینھم مسافات بعیدة. توصیل خطوط االت

من أبرز التكنولوجیات التعلیمیة الحدیثة منذ بدایة التسعینات الموظفة في مجال التعلیم والتعلم، وكانت السبورة التفاعلیة  -

مین نتیجة التطور في مجال الحاسوب وأسالیب التعلیم والتعلم، وھــي سبورات بیضاء حساسة باللمــس،  لعرض مضا

شاشة حاسوب وتطبیقاتھ المتنوعة،  وتستخدم في الفصول الدراسیة، وقاعات االجتماعــــات، والمؤتمرات، والنـــدوات، 

  وورشات العمـل، وفي التواصــل عبر االنترنـــت.

لذكي حیث یتم وھو ما یطلق علیھ الفصل ا ، (الحجرة التعلیمیة اإللكترونیة)القسم الذكي أو الفصل المدرسي اإللكتروني -

استخدام شبكة سلكیة أو السكلیة بین وحدة المعلم ووحدات المتعلمین، ویتم التحكم في وحداتھم من خالل وحدة المعلم حیث 

  یبث لھم برنامجاً ویستقبل منھم ما یقومون بھ ومتابعتھم.

بالصوت فقط أو بالصوت  المباشر التفاعلخاصیة ویتمیز الفصل الذكي بالتجھیز المحكم وخاصیاتھ التفاعلیة التالیة:  

المتعلمین  أو بین المعلم والمتعلمینالبرامج والتطبیقات بین  فيالسبورة الذكیة/ المشاركة  ة/ الكتابی الحوارات  /والصورة

حدة أو  المعلم لنشاطات المتعلمین كل علىمتابعة  المعلم والمتعلمین/إرسال الملفات وتبادلھا مباشرة بین أنفسھم/ إمكانیة 

عرض األفالم التعلیمیة/ التصویت  التقدیمیة/ إمكانیةض وخاصیة استخدام برامج العر /في ذات الوقت ھملمجموع

  والتوظیف الالمتزامن لھا.تسجیل المحاضرة وطباعة الاإللكتروني/  

  ر معتمدة على اإلنترنت.غی، وتصمیم مناھج إلكترونیة تنشر عبر االنترنت، ومناھج إلكترونیة برمجیات تعلیمیة إعداد -

 المحاكاة ألنظمة تعد امتدادا وھو أحد مستحدثات تكنولوجیا التعلیم والتي )Virtual Labsالمختبرات االفتراضیة (- 

مشابھة، والذي یعد بیئة تعلیم مصطنعة أو  نتائج على منھا الحصول ویمكن الحقیقیة المختبرات تحاكي فھي اإللكترونیة،

الواقع الحقیقي وتحاكیھ، والمتعلم ھنا یعیش في بیئة تخیلیة یتفاعل ویشارك ویتعامل معھا من خالل حواسھ خیالیة بدیلة عن 

 سرعة ذات كمبیوتر أجھزة المختبرات االفتراضیة على تحتوى وبمساعدة جھاز الكمبیوتر وبعض األجھزة المساعدة. و

العلمیة  بالتجارب القیام من المدرس تمكن العالمیة، ةبالشبك االتصال ووسائل مناسبة علمیة وبرمجیات وطاقة تخزین

 ممكنة    فالمختبرات وتكلفة جھد وبأقل مخاطرة ألدنى التعرض بدون والنتائج التفاعالت ومشاھدة وتكرارھا الرقمیة

 المخبریة التجارب من إجراء المتعلم یتمكن خاللھا ومن الحقیقیة، تحاكي المختبرات ھي مختبرات مبرمجة االفتراضیة

أفكار  معظم تغطیة یمكن كما المختبریة، األجھزة نقص أوغیاب  تعوض من المتعلمین عن بعد، كما ممكن عدد ألي بعد عن

المختبرات، ومن أھم  وعدد العملي وقت لمحدودیة نظرا الواقع في یصعب تحقیقھ ما وھو بتجارب افتراضیة المقررات

االفتراضیة  األجھزة والمعدات المختبریة والحواسیب شبكة االتصاالت واألجھزة الخاصة المكونات الرئیسیة للمختبرات 

بھا، وتعوض ھذه المختبرات النقص في اإلمكانات العملیة الحقیقیة لعدم توفر التمویل الكافي، مع إمكانیة إجراء التجارب 

ثل تجارب الطاقة النوویة أو الكیمیاء أوالبیولوجیا العملیة التي یصعب تنفیذھا في الحقیقیة بسبب خطورتھا على المتعلم م

  رضھا من خالل التجارب الحقیقیة..الحیویة أو غیرھا، مع إمكانیة العرض المرئي للبیانات والظواھر التي ال یمكن ع

  

  التجربة التونسیة للتعلیم والتّعلم عن بعد في تونس: الدواعي والمسوغات -9
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  سیة في أرقامالمنظومة التعلیمیة التون -1.9

نجاحات كمیة ونوعیة في قیمة مخرجات المدرسة  1956بلغة األرقام یحسب  للنظام التعلیمي في تونس بعد االستقالل عام 

 1956سنة   %84التونسیة  جعلت منھ مثال نجاح بین الدول السائرة في طریق النمو في باب تراجع نسبة األُّمیة من نسبة 

المنظومة التونسیة طبعت شعبیا بشعار'' تقرأ ما تقراش مستقبل ما ثماش" لما عرف عن  . على أن1990سنة    %35إلى 

تعلیمھم األولي (اِالبتدائي)، بینما    % من تالمیذ السبعینات من بین  ینھون16  تلك المنظومة من مآخذ االنتقائیة، من ذلك أن

ائیة وسلكت السیاسات التعلیمیة مع الوزیر محمد الشرفي شھادة الباكالوریا. ومواجھة لھذه االنتق  %01ال یحرز منھم سوى 

توجھات عالجت المعضلة الكمیة لمخرجات المدرسة التونسیة على مستوى  1991سیاسة ''التعمیم التعلیمي'' بدًْءا من العام 

% لمن أعمارھم   81,1عاما) و 16و  06لمن ھم بین (سن   % 93,4   األرقام حیث  بلغت نسبة التَّمْدُرس أوجھا بنسبة 

  .2011  عاما) حسب إحصائیّات سنة 18و 12(بین 

إجراءات أسھمت في تضییق نسبة األمیة مع برامج تعلیم الكبار وتحقیق انتشار واسع للتعلیم  ضمن سیاسات التعلم مدى  

الحیاة،بید أنھا أخفقت في تقدیم مستوًى تعلیمي ذي جودة في ظل تراجع قیمة الشھادات التونسیة وبخاصة الباكالوریا على 

% التي أفرزت فشال ذریعا في قیمة مخرجات التعلیم التونسي في   25فیضات الـالصعید العالمي بعد انتھاج ما یعرف بتخ

التقییسات الدولیة والمسابقات العلمیة. تراجع المؤشرات العلمیة لإلشھاد التونسي أكدتھ النسبة العالیة النقطاع المدرسي الذي 

من المعاھد   %110ات، أي بنسبة انقطاع بلغ ألفا سنویا في صفوف تالمیذ المدارس واإلعدادیات والثانوی 120بلغ عدد 

بمختلف األجزاء    بلغت نسبة انقطاع الطلبة عن الدراسة   2011الثّانویّة. أما نسبة االنقطاع في الوسط الطالبي سنة 

  الجامعیة.

في  3/1ھم الطّلبة یرسبون في الّسنة األولى جامعة ویخفق ثلث 2/1وضع تؤكده نسب رسوب الطلبة بالجامعة ذلك أن نصف 

الّسنة الثّانیة. أما نسب التخرج بعد ھذه اإلصالحات فقد بلغت سقفا كمیا عالیا للطلبة المحرزین على الّشھادات العلیا لیرتفع 

، ومع ذلك تؤكد جّل التقییمات الموضوعیة لھذه المؤشرات 2011و 2002% خالل الفترة المتراوحة بین 160إلى نسبة 

دولیا حیث توجد جمیعھا خارج مختلف معاییر 13میة وھو أمر یؤكده ترتیب الجامعات التونسیة الـتراجع قیمة الشھادات العل

التصنیف الدولي ألفضل الجامعات في العالم جودة لمخرجاتھا. وضع  عمق نسبة البطالة في صفوف حاملي الشھادات 

لداخلیة وأثمر ظواھر اجتماعیة خطیرة العلیا، بفعل ضعف تشغیلیة الشھائد التونسیة وخاصة على صعید سوق الشغل ا

 2011جانفي  14منتھاھا ھجرة األدمغة وظاھرة الھجرة غیر الشرعیة وغیرھا من الظواھر العنیفة وال سیما إبان ثورة 

  والمراحل االنتقالیة.

  المبررات الوطنیة والسیاقات الدولیة للتعلیم عن بعد  -2.9

ة للجوء المجامعات اإلنسانیة في ھذا الھزیع من تاریخ البشریة إلى التعلیم ثمة جملة من المسوغات والدوافع الموضوعی

اإللكتروني عن بعد،  بینھا المبادرات التشریعیة والمسار القانونیة وطنیا ودولیا، عالوة عن الوعي المجتمعي المحلي 

املة، بل واستمرار ھذا الحق مدى الحیاة سنة ك 16والقناعة العالمیة بإلزامیة  التعلیم إلى حدود سن مقبولة تبلغ في تونس 

دستوریا في تونس في سیاقات منظومات محو األمیة وتعلیم الكبار والتعلم مدى الحیاة، بل ھذا عین ما نصت علیھ 

منظومات التكوین المھني والتكوین المستمر والتدریب والتطویر والترقیة المھنیة في شتى المجاالت. على أن مقدرات 
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المجتمعات السائرة في طریق النمو وفي وضعھا الراھن تتطلب وسائل وأدوات وتجھیزات مادیة وتأطیر وتطویر الدولة في 

بشري یتجاوز قدراتھا وإمكاناتھا لتوفیر العلم لطالبیھ في كافة ربوع البالد في ظل تداعي البُنَى األساسیة المتوارثة منذ 

وغیاب السیاسات التنمویة وفساد بعضھا أدى إلى عجز الدولة على تلبیة  االحتالل األجنبي وغیاب السیاسات اإلستراتیجیة

حاجیات كل من ھم في سن الدراسة ناھیك عن تعلیم راقي وذي جودة راقیة، لذلك بتنا نرى المؤسسة التعلیمیة التقلیدیة 

عف منظومة التكوین تشكو من حاالت االزدحام بالفصول واألقسام الدراسیة مع نقائص في مدرسي عدد االختصاص وض

المستمر وتراجع أدائھا والسیما بعد الثورة التونسیة. على أن القناعة السیاسیة والمجتمعیة بالجدوى االقتصادیة من 

ضرورات االستفادة من استخدامات التطورات التكنولوجیة في مسارھا التكنوتعلیمي وما یعرف في األوساط التربویة 

ي ببعدیھ المدرسي والجامعي ، شجع ذلك أصحاب القرار السیاسي التربوي إلى المراھنة على ما التونسیة  بالتعلیم االفتراض

یعرف بالمدرسة والجامعة االفتراضیتین  ودورھما المرتقب وإسھامھما المأمول  في تخفیض تكالیف التعلیم والتدریب 

اق والتجھیز التربوي من طباعة للكتب والمعدات والتطویر والتكوین المستمر للدارسین تعلیمیا ومھنیا والتقشف في األنف

التربویة وبناء المؤسسات التعلیمیة وتعمیرھا بما یتیح لطالبي العلم من مختلف الفئات والمراحل العمریة والمستویات 

الدراسیة وبالعدد األكبر والممكن من تجاوز أزمات المجتمعات الحضریة والریفیة على السواء فضال عن  المشاكل 

الجتماعیة المترتب عن التراتب االجتماعي والطبقیة المسجلة في التعلیم النظامي الحضوري التقلیدي وغیرھا من راھن ا

المجتمع التونسي وأشباھھ عربیا وإقلیمیا وحتى دولیا. ثم أن الدولة التونسیة أعدت من المنصات ما یشرع لھذا المنوال 

  التعلیمي الجدید.

  مثاال للتجربة التونسیة للتعلیم عن بعد (UVT)اضیة جامعة تونس االفتر -3.9

لم تشھد التجربة التونسیة إنشاء مدرسة ثانویة إلكترونیة أو تعلیم ثانوي عن بعد، لكن في المقابل شھذت تونس تجربة 

المتأسسة في  )UVT(جامعة بینھا جامعة تونس االفتراضیة  13توجد بالبالد التونسیة  .xlviiiجامعیة افتراضیة في الصدد 

. وھذه الجامعات موزعة جغرافیا كالتالي خمسة منھا بالعاصمة تونس وھي جامعات الزیتونة، والمنار وقرطاج 2002العام 

ومنوبة وجامعة تونس، أما البقیة فھي موزعة عبر الجھات داخل والیات البالد وھي: جامعة صفاقس وسوسة والمنستیر 

ومعاھد الدراسات التكنولوجیة التي تخضع لتنظیم ھیكلي إداري موحد، فضال عن وقابس وقفصة والقیروان وجندوبة، 

مؤسسة تعلیم عالي إلى حدود السنة الجامعیة الحالیة، حیث تطور  204الجامعة االفتراضیة. وتضم ھذه الجامعات مجتمعة 

تدریس عن بعد الذي أوكل إلى وتمثلت التجربة التونسیة في ال مؤسسة. 204مؤسسة إلى   199من  2014عددھا منذ سنة 

بدایة في إنشاء المعھد المتوسطي ألنشطة اإلعالم والتكوین عن بعد، والذي القى دعما  (UVT)الجامعة االفتراضیة 

وتشجیعا من وزارة التربیة والمعھد العالي للتعلیم والتكوین المستمر، وكذلك من جامعة ''كیوبیك'' في توزیع الحقائب 

طالب یدرسون اآلداب  2000ویلتحق بالمعھد كل سنة ما یقرب من  ھمة في إعداد وحدات التكوین عن بعد.التعلیمیة والمسا

العربیة والتربیة واللغة الفرنسیة والتاریخ والجغرافیا والریاضیات والفیزیاء والعلوم الطبیعیة وعلوم التقنیة. ونظام الدراسة 

اب والعلوم (البكالوریوس). تعتمد الدراسة في ھذا المنھاج على الدروس في المعھد یمنح الدارسین درجة اإلجازة في اآلد

المكتوبة واألشرطة ویتم تجمیع المنتسبین حسب التخصصات لمدة أسبوع واحد في كل فترة، وتجرى االمتحانات في خمسة 

ذه التجربة استفادت كثیرا من مراكز موزعة داخل البالد لكي یتمكن الطلبة من أداء امتحاناتھم دون الذھاب إلى العاصمة. ھ

اتفاقیة مبرمة بین  44مكاسب االتفاقیات الثنائیة للتعاون بین الجزائر وتونس في مجال التعلیم العالي، التي بلغ عددھا 
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الجامعات بالبلدین لمقاصد ضمان"المواءمة المثلى" بین دواعي االستجابة للطلب االجتماعي المتزاید على التعلیم العالي من 

ة، ودواعي ضمان تكوین نوعي راق یرفع القدرات المعرفیة والمھاریة للطلبة، وضمان الجودة التعلیمیة وتعزیز جھ

تشغیلیة المتخرجین، وتعمیم التعلیم اإللكتروني ومتطلباتھ بالبلدان المغاربیة إسھاما في تنمیة شعوب وبلدان المغرب العربي 

  .الكبیر

شروع للتعلم تركز بشكل أساسي على استغالل اإلمكانیات التي تتیحھا ھي م (UVT) جامعة تونس االفتراضیة

  .تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت والتي تتصل بالتدریب األولي والمستمر والدائم

  

  

 

المتضمن إنشاء  2002جانفي  28المؤرخ في  02-112جامعة تونس االفتراضیة، والتي تم إنشاؤھا بموجب المرسوم رقم 

جامعة افتراضیة في تونس بھدف تطویر دروس ومقررات  جامعیة للتعلیم من خالل منظومة االنترنت لمختلف المؤسسات 

الجامعیة التونسیة، باستخدام مناھج بیداغوجیة للتعلم متوافقة مع التكنولوجیات الحدیثة والتعلیم عبر منظومة االنترنت. وھي 

حدیث التعلیم العالي في تونس. وھي أیضا شاھد على تطور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تشكل جزءاً من سیاسة ت

تسعى جامعة تونس  .تونس وأثبتت تكییف التعلیم العالي مع التقنیات الحدیثة وتطویر طرق جدیدة للقیام بالتدریب

طریق تكنولوجیات التعلیم المتقدمة، ودعم ثقافة االفتراضیة إلى تحقیق جملة من األھداف حاصلھا توفیر التعلم عن بعد عن 

التعلم الدائم في بیئة تركز على المعرفة واالبتكار، واالستجابة لطلبات عدد متزاید من الطالب، وضمان حصولھم على 

ویر بھذا تركز دور جامعة تونس االفتراضیة على تط .تعلیم عالي الجودة، وتعزیز تكافؤ الفرص في مجال التعلیم العالي

التعلیم العالي في تحسین الجودة لبلوغ األھداف الرامیة إلى بلوغ مستوى المنظومة المتكاملة بالعمل على تركیز  منظومة

 إنتاج المحتوى التكویني غیر الحضوري، تكوین األساتذة والمكونین والتقنیین،و البنیة التحتیة التكنولوجیة ك تطویرھا،

  تنمیة الشراكة الجامعیة مع الخارج في ھذا الصدد. والعمل على ري،تأمین أنشطة التكوین غیر الحضوو

   (UVT)سیاقات إحداث جامعة تونس االفتراضیة  -4.9

  تضمن القانون المحدث لجامعة تونس االفتراضیة الرسالة المنوطة بعھدتھا كما في الجدول التالي: 

  مھام جامعة تونس االفتراضیة  أھداف جامعة تونس االفتراضیة
حسب المرسوم المحدث لھا تعمل جامعة تونس االفتراضیة 

  على تحقیق األھداف التالیة:
 تعمل على تأمین التكوین عن بعد وتعمیمھ.  -
توحید الرؤى المتصلة بالتكنولوجیات الحدیثة وخلق  -

 بیداغوجیا رقمیة.
ترسیخ ثقافة تكوین مستمر في محیط قائم على  -

 البیداغوجي. التكنولوجیا والعلوم والتجدید

حسب المرسوم المحدث لھا تعمل جامعة تونس االفتراضیة 
  تناط بعھدتھا المھام التالیة:

 رعایة منظومة التكوین عن بعد تصرفا وتطویرا -
تأمین صناعة محتوى دروس رقمیة وعن بعد وأنشطتھا  -

البیداغوجیة على الخط، عبر تأطیر المدرسین والمكونین 
 المتخصصین
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تأمین التقلیص التدریجي بالشعب ذات األولویة  -

% من محتوى 20بمؤسسات التكوین الحضوري إلى نسبة 
 الدروس.

دعم تكافؤ الفرص في مجال التعلیم العالي ومقاومة  -
اإلقصاء واالنتقاء بتعمیم ھذا  النمط التكویني لیشمل أكبر 

  بة العادیین.عدد من الجمھور المستھدف خارج دائرة الطل

طار البشري من مدّرسین وإداریین مختصین تكوین اإل -
 في منظومة التكوین عن بعد

تأمین دورات التكوین المستمر ومدى الحیاة والمشاركة  -
  في برامج الوطنیة للتجدید البیداغوجي.

  ) یتعلق بضبط أھداف جامعة تونس االفتراضیة ومھامھا.03الجدول (

  

  

  

   استنتاجات:

عن بعد في تونس تندرج في عموم مقاربتھا األولیة في سیاقات التكوین عن بعد قبل أن تكون نستنتج أن منظومة التعلیم  -

  .2002منظومة تعلیمیة مستقلة بذاتھا بعد تأسیس الجامعة االفتراضیة في العام 

ترنت  نالحظ تأخیرا ملحوظا في تطویر منظومة التعلیم اإللكتروني عن بعد وتوظیف تكنولوجیات االتصال وشبكة اإلن -

، وھي الدولة 1994قیاسا إلى أن تونس تعد الدولة العربیة األولى التي قامت باالرتباط بالشبكة العالمیة للمعلومات منذ العام 

والتي كان موضوعھا سدّ الفجوة  2005العربیة التي شھدت تنظیم القمة األممیة لمجتمع المعلومات في نوفمبر من العام 

بین دول الشمال والجنوب،( وھي أول  دولة عربیة ستستضیف قّمة  Fracture numérique   /Digital divideالرقمیة

تحت شعار ''التواصل في إطار التنوع: الرقمي كمحرك للتنمیة والتضامن في الفضاء  18الفرنكوفونیة في دورتھا 

ھا قمة تونس الرقمیة في ، فضال عن تنظیم2020دیسمبر  13و  12الفرنكوفوني خالل السنة الحالیة تحدیدا بین  

التوجس األمني الذي رافق موقف النظام  السیاسي القائم  وأجھزتھ إزاء غلبة و لعلتلك الممارسات یعود إلى  ).2019أفریل

استخدامات اإلنترنات والذي جعل تعامل السلطة معھ تعامال رقابیا یقوم على الحجب والتضییق من جھة،  والتوظیف 

المجال اإللكتروني، فضال الدعائي والشكلي في الغالب، رغم الكفاءات البشریة والخبرات التونسیة المشھود لھا دولیا في 

عن اإلمكانات البنیویة القائمة التي كان بالوسع توظیفھا إلحداث نقلة نوعیة للمنظومة التعلیمیة اإللكترونیة عن بعد 

  والمنظومة والمنھاج التعلیمي التونسي ككل. 

     UVT - 2019التنظیم القانوني الجدید جامعة تونس االفتراضیة  -5.9

لسنــة  430در بالجریدة الرسمیة التونسیة (الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة) األمر الحكومي عـدد ص 2019في العام 

المتعلق بتحدید مھام جامعة تونس االفتراضیة وقواعد سیرھا في ما یتصل بأھدافھا  2019ماي  6مؤرخ فـي  2019

  ومھامھا البیداغوجیة والتقنیة كالتالي:
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المھام البیداغوجیة لجامعة تونس   ضیةأھداف جامعة تونس االفترا

  االفتراضیة

المھام التقنیة لجامعة تونس 

  االفتراضیة

 تھدف جامعة تونس االفتراضیة إلى:

تأمین وتعمیم التكوین غیر  -

 الحضوري بصورة تدریجیة.

إدماج نسبة من الدروس غیر  -

الحضوریة ضمن التكوین 

 الحضوري.

توحید المبادرات المتعلقة  -

 نولوجیات التربویة.بالتك

تیسیر نشر ثقافة التكوین المستمر  -

والتعلم مدى الحیاة في محیط قائم 

على العلوم والتجدید وذلك باستعمال 

 تكنولوجیا المعلومات واالتصال.

دعم تساوي الحظوظ في مجال  -

التعلیم العالي وتفادي اإلقصاء 

والعمل على أن یشمل ھذا التكوین 

المستھدف  أكبر عدد من الجمھور

 خارج دائرة الطلبة النظامیین.

البحث المتواصل للتعرف على  -

الحاجیات المتجددة للتكوین وتطویر 

عالقات الجامعة مع المؤسسات 

 العمومیة والخاصة.

العمل على تنمیة الشراكة الجامعیة  -

في بعدیھا الوطني والدولي وآفاق 

  تشریك القطاع الخاص.

من أربع مھام تتكون المھام البیداغوجیة 

  رئیسیة وھي:

  تأمین تكوین غیر حضوري مندمج. -

 تأمین تكوین غیر حضوري شامل. -

إنتاج المحتوى البیداغوجي الرقمي  -

 المجدد.

تكوین األساتذة والمكونین والتقنیین  -

  والمتصرفین.

تتولى جامعة تونس االفتراضیة تكوین  -

األساتذة والمكونین في مجال الكتابة 

التفاعلیة للدروس وضبط مواصفاتھا 

ومنھجیة تصمیمھا ومراقبة الطلبة في 

أنشطة التعلیم غیر الحضوري. وتقوم 

جامعة تونس االفتراضیة بتكوین التقنیین 

والمتصرفین للقیام بمتابعة أنشطة التكوین 

 غیر الحضوري وبعملیات تسجیل الطلبة.

كما تتولى جامعة تونس االفتراضیة  -

یین بیداغوجیین مختصین في انتداب تقن

البیداغوجیا الرقمیة والتقنیات الحدیثة 

إلعانة المدرسین على تصور 

سیناریوھات بیداغوجیة تأخذ بعین 

 االعتبار حاجیات المتعلم غیر الحضوري.

  

تؤمن جامعة تونس االفتراضیة 

 المھام التقنیة التالیة:

إیواء المحتوى البیداغوجي  -

التعلیم  الرقمي لمجابھة حاجیات

 غیر الحضوري.

ـ إدارة منظومات التكوین غیر 

 الحضوري والتصرف فیھا.

ـ إحداث وتطویر مواقع الواب 

المتعلقة ببرامج التكوین والتطبیقات 

الخاصة بالجامعة والقیام بإثراء 

 تطبیقات أخرى حسب الحاجة.

ـ السھر على تأمین حسن سیر نظام 

السالمة المعلوماتیة التي تربط بین 

نظومة التكوین عن بعد ومراكز م

 التعلیم عن بعد.

ـ اإلشراف على عمل مراكز التعلیم 

عن بعد ومراكز التحاور غیر 

الحضوري ومخابر اإلنتاج الرقمي 

 ومتابعتھا.

إسداء الخدمات المختلفة في مجال  -

التكوین غیر الحضوري اعتمادا 

على التجارب والخبرات التي تتوفر 

  لدى الجامعة.

  

  ) یتعلق بضبط أھداف جامعة تونس االفتراضیة ومھامھا البیداغوجیة والتقنیة04ل (الجدو

إن المقاربة التونسیة للتدریس االفتراضي عن بعد مازالت بدائیة بالقیاس إلى التجارب العالمیة  بل وحتى استنتاجات: 

ین المستمر والتعلیم مدى الحیاة  العربیة في ھذا الصدد وھي ال تعدو أن تكون سوى جزء افتراضي من منظومة التكو

التكنولوجیات التربویة، في محیط قائم على العلوم والتجدید وذلك  والتكوین غیر الحضوري وبصورة تدریجیة، في سیاق

  باستعمال تكنولوجیا المعلومات واالتصال.
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 (UVT)تطورات أنظمة التدریس بجامعة تونس االفتراضیة  -6.9

األمر حكومي سابق الذكر والمتعلق بتحدید مھام جامعة تونس االفتراضیة وأنظمتھا على صعید متصل ضبط  ذات 

  التكوینیة ومھامھا التدریسیة وطرق التقییم واإلشھاد في مساریھ كالتالي:

  أنظمة التدریس بجامعة تونس االفتراضیة

  ظام اإلشھادن  نظام التقییم  البیداغوجیة-المھام التدریسیة  الطلبة المستفیدون  نظام التكوین

  

  

  

نظام التكوین 

غیر الحضوي 

  المندمج

یوجھ التكوین غیر  -

الحضوري المندمج 

 إلى الطلبة النظامیین.

والطلبة النظامیون  -

ھم الطلبة المسجلون 

لدى المؤسسات 

الجامعیة للدخول إلى 

منظومة التكوین عن 

بعد بالنسبة إلى 

الوحدات المزمع 

متابعتھا بصفة غیر 

والتي حضوریة، 

تحددھا المؤسسة 

المعنیة في بدایة السنة 

  الجامعیة.

تتولى المؤسسات الجامعیة في إطار  -

التكوین غیر الحضوري تأمین حصص 

المرافقة البیداغوجیة بالنسبة إلى الطلبة 

المسجلین لدیھا قصد متابعة أنشطة التكوین 

  غیر الحضوري.

 

  

تجرى   -

االمتحانات 

بالنسبة إلى 

التكوین 

دمج المن

 حضوریا.

  

تتولى المؤسسة  -

الجامعیة المعنیة 

تسلیم الطلبة 

شھادات النجاح 

بعد اجتیاز 

االمتحانات 

 النھائیة.

ویتم التنصیص  -

في الشھادات على 

أن التكوین غیر 

الحضوري تم 

تأمینھ بالتعاون 

مع جامعة تونس 

  االفتراضیة.

  

  

  

  

  

نظام التكوین 

غیر الحضوي 

  الشامل

الشامل یوجھ التكوین  -

في إطار التكوین 

المستمر والتعلم مدى 

الحیاة إلى الطلبة غیر 

   .النظامیین

الطلبة غیر النظامیین  -

ھم الطلبة المسجلون 

لدى جامعة تونس 

االفتراضیة 

والمتحصلون على 

للطلبة توفر جامعة تونس االفتراضیة  -

غیر النظامیین عروض تكوین في شكل 

وحدات تدریس مرقمنة على الخط وتتولى 

اإلعالن بصفة منتظمة عن وحدات 

  التدریس المرقمنة الجاھزة لالستغالل.

یتم تنظیم أنشطة المرافقة البیداغوجیة  -

بالنسبة للطلبة غیر النظامیین في صورة ما 

 إذا كان عدد الطلبة المسجلین في كل وحدة

) عند ذلك یتم 10تكوین ال یقل عن عشرة (

إلحاق كل فریق من ھؤالء الطلبة بمؤسسة 

تجرى  -

االمتحانات 

بالنسبة إلى 

التكوین 

الشامل 

 .حضوریا

  

تسند جامعة  -

تونس االفتراضیة 

شھادات إلى 

الطلبة الذین 

تابعوا بنجاح 

وحدة تكوین أو 

مسار كامل في 

إطار التكوین غیر 

الحضوري مع 

إمكانیة تثمین 
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شھادة الباكالوریا على 

األقل أو على شھادة 

 .معترف بمعادلتھا لھا

 

.  

جامعیة أو أكثر لتأمین حصص المرافقة 

  .البیداغوجیة

تخّول معالیم التسجیل للطالب المشاركة  -

) دورات امتحان متتالیة، وال 3في ثالث (

تخول لھ االنتفاع إال مرة واحدة بالمرافقة 

  .البیداغوجیة

الوحدات التي 

تحصل علیھا 

  .الطالب

  س والتكوین بجامعة تونس االفتراضیة) یتعلق بضبط أنظمة التدری05الجدول (

تقوم المقاربة التونسیة للتعلیم الجامعي االفتراضي على انتھاج نظامین تدریسیین ھما التكوین غیر الحضوري  استنتاجات:

  المندمج،  

أنھما حبیسي التكوین غیر الحضوري الشامل. ولكن بالتمعن في طرق التواصل والتدریس والتقییم لكال النظامین یتأكد لدینا 

)، والجیل Correspondence Modelالجیل األول أي  نموذج المراسلة ( -األجیال الثالثة األولى للتعلیم عن بعد، أي 

)، Enhanced Model)،  الجیل الثالث أي النموذج المعدّل (Multimedia Modelالثاني أي نموذج الوسائط المتعددة (

وشروط وتقنیات وأدوات وتقییمات  الجیل الرابع أي نموذج التعلم المرن  وال زالت ھذه التجربة لم تبلغ خصائص

)Flexible Learning Model .(  

  البنیة األساسیة التقنیة لجامعة تونس االفتراضیة وتأمینھا اإللكتروني -7.9

لحضوري وذلك باقتناء تجھیزات قامت الجامعة بتركیز البنیة التحتیّة التّكنولوجیة الالزمة لتأمین مختلف أنشطة التعلّم غیر ا

اتصالیة ومعلوماتیة عالیة الجودة ومنظومات للسالمة المعلوماتیة باإلضافة إلى تجھیز مراكز التّعلم والتّحاور عن بعد 

بمختلف المؤسسات الجامعیة.مع ضمانات تمكین الّطلبة والمدّرسین من النّفاذ بسھولة إلى منظومة التعلّم عن بعد وإلى 

موارد البیداغوجیّة الرقمیة الموضوعة على ذّمتھم وھي عملیة متواصلة بالتنسیق مع مختلف الجامعات حسب مختلف ال

الحاجیات واإلمكانات. كما وفرت الدولة التونسیة جملة من مؤسسات ذات العالقة بالتأمین اإللكتروني وسالمة المعلومات 

  للتعلیم االفتراضي وغیره من االستخدامات  اإللكترونیة اآلمنة.وحمایة المعطیات الشخصیة بما یوفر الضمانات الكافیة 

البنیة األساسیة 

التقنیة لجامعة 

  تونس االفتراضیة

المؤسسات التونسیة في مجال التأمین 

اإللكتروني وسالمة المعلومات 

  والمعطیات

مھام المؤسسات التونسیة في مجال التأمین اإللكتروني 

  وسالمة المعلومات والمعطیات

  

قد قامت جامعة 

تونس االفتراضیة 

منذ إحداثھا بتجھیز 

فضاءات التكوین 

  الوكالة التونسیة لإلنترنت  -

 12التأسیس:أنشأت الوكالة في -

  .1996مارس 

رابط الموقع:  -

http://www.ati.tn  

ھي المزود الرئیسي للعبور إلى اإلنترنت في البالد 

التونسیة وتعتني بوضع شبكات في عدة میادین 

كالصحة والتربیة والفالحة كما تعتني بالشبكة الوطنیة 

إلى استضافة مواقع  .) باإلضافةtnوباسم نطاق تونس (

  الویب.
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غیر الحضوري 

  التالیة:

مركزا  39 -

  للتحاور عن بعد.

مركز  234 -

  للتعلیم عن بعد.

مركزا  14 -

  لإلشھاد.

قاعة  01 -

  للتصویر.

مخبر   01 -

  لإلنتاج.

  الوكالة الوطنیة للمصادقة اإللكترونیة

  2000أوت  9أحدثت في  -

رابط الموقع:   -

https://www.certification.tn  

  

تحرص الوكالة على إیجاد مناخ ثقة وسالمة للتبادل 

المیادین التجاریّة واإلداریّة عبر األنترنات، في مختلف 

والبنكیّة والمالیّة والصحیّة وغیرھا، تقوم الوكالة بمھام 

وضع اتفاقیّات اعتراف متبادلة مع سلطات المصادقة 

اإللكترونیة األجنبیّة والمصادقة على منظومات التشفیر 

واقتراح حلول لتأمین السالمة في نطاق المصادقة 

ات عبر األنترنات اإللكترونیة للشبكات والخدم

  واألنترانات.

  الوكالة التونسیة للسالمة المعلوماتیة 

فیفري  3تاریخ التأسیس: في  -

2004.  

الرابط اإللكتروني: -

https://www.ansi.tn  

  

  

تعتبر الوكالة الجھاز الوطني الذي یسھر على تنظیم 

السالمة المعلوماتیّة وحمایة ومراقبة  النظم مجال 

المعلوماتیّة والشبكات الراجعة بالنظر إلى مختلف 

متابعة تنفیذ الخطط ب الھیاكل العمومیة والخاصة، و

والبرامج المتعلقة بالسالمة المعلوماتیة في القطاع 

العمومیة وضمان الیقظة التكنولوجیة في مجال السالمة 

معالجة الحوادث و ار بالمخاطرالمعلوماتیة. واإلنذ

السیبرنیة والتقریر الشرعي، مع إعادة تشغیل األنظمة 

  التي تعرضت لحوادث سیبرنیة والتدقیق في سالمتھا.

  

الھیئة الوطنیة لحمایة المعطیات 

 الشخصیة.

جویلیة  27تاریخ التأسیس: في  -

2004.   

  الرابط اإللكتروني:-

 /justice.tn-http://www.e  

 

تتولى الھیئة المھام التالیة: منح التراخیص 

التصاریح للقیام بمعالجة المعطیات الشخصیة أو  وتلقي

سحبھا، تلقي الشكایات المعروضة علیھا في إطار 

االختصاص الموكول لھا، وتحدید الضمانات 

ر المالئمة لحمایة المعطیات الضروریة والتدابی

الشخصیة، النفاذ إلي المعطیات موضوع المعالجة 

قصد التثبت منھا وجمع اإلرشادات الضروریة 

لممارسة مھامھا، إبداء الرأي في جمیع المسائل ذات 

سلوكیة في المجال، المساھمة   العالقة، وإعداد قواعد

في أنشطة البحث والتكوین والدراسة ذات العالقة 

ایة المعطیات الشخصیة وبصفة عامة في كل نشاط بحم

  .آخر لھ عالقة بمیدان تدخلھا
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  كترونیة في تونس) حول البنیة األساسیة التقنیة لجامعة تونس االفتراضیة ومؤسسات التأمین والسالمة اإلل06الجدول (

نالحظ حرص الدولة التونسیة في سیاقات تأمین معلوماتھا في الفضاء  من خالل الجدول السابق أعالهاستنتاجات: 

االفتراضي على اتخاذ كل التدابیر الحمائیة والوقائیة لألشخاص والمؤسسات العمومیة بما في ذلك التعلیمیة، وذلك لضمان 

المعلومات عن بعد والتوقي  تأمین المعلومات والمعطیات في شتى االستخدامات اإللكترونیة والتراسل اإللكتروني وتبادل

  معالجتھا في إبانھا.ومن مخاطر الحوادث السیبرنیة 

  

   xlviii 2018-2012تطور نسبة الطلبة المسجلین بالجامعة االفتراضیة التونسیة خالل السنوات الجامعیة بین  -8.9

-2012  السنة الجامعیة

2013  

2013-

2014  

2014-

2015  

2015-

2016  

2016-

2017  

2017-

2018  

مجموع الطلبة المسجلین 

بالجامعات التونسیة 

  العمومیة 

315513  

  طالبا

305783  

  طالبا

292291  

  طالبا

 263817  

  طالبا

250900  

  طالبا

241084  

  طالبا

مجموع الطلبة المسجلین 

  بجامعة تونس االفتراضیة

597  

  طالبا

512  

  طالبا

389  

  طالبا

  

578  

  طالبا

759  

  طالبا

855  

  طالبا

  %0.35  %0.30  %0.22  %0.13  %0.17  %0.19  النسبة المائویة%

  ) تطور نسبة الطلبة المسجلین بالجامعة االفتراضیة التونسیة06الجدول (

طالبا  597من  2018و 2012نستنتج أن عدد ونسبة الطلبة المسجلین قد شھد نسقا تصاعدیا بطیئا بین سنتي استنتاجات:  

طالبا جدیدا خمس سنوات جامعیة ولكنھا تبقى على مستوى  النسبة ضعیفة جدا لم  258طالبا وھي زیادة تقدر بـ  855إلى 

وذلك  من عموم الطلبة المسجلین  2018-2017السنة الجامعیة  % بالنسبة إلى0.35تبلغ الواحد حیث أن مداھا األقصى بلغ 

. وتعتبر ھذه األرقام ضعیفة مغاربیا بالقیاس 2018-2012بالجامعات التونسیة خالل السنوات الجامعیة الثالثة عشرة بین 

البا دارسا عن بعد ط 512إذ ال یتجاوز عدد المسجلین بالجامعة االفتراضیة التونسیة  2013إلى عدد المسجلین بھا سنة 
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طالبا مسجال عن بعد توزیعھم كالتالي:  6023فقط، بید أن عدد المسجلین بالجارة الجزائر في ذات السنة الجامعیة بلغ 

طالب دكتورا.  بل إن ھذه النسبة ھي   492مسجال بالماجستر، و   2252طالبا  في مستوى اإلجازة (اللیسانس)، و  3279

عدد ونسب الطلبة المسجلین عن بعد في دول أخرى في العالم على غرار الوالیات المتحدة جد محتشمة إذا ما قیست ب

% من المحاضرات في الوالیات المتحدة على األقل 95ستكون  2025األمریكیة إذ تفید المعطیات أنھ وبحلول العام 

بكثیر.  2025في الكلیات متاحة قبل العام  مدعومة رقمیاً. وستكون المقررات التعلیمیة الرقمیة لمعظم المستویات التعلیمیة

% من مجموع الشھادات المسجلة في 50مقرراً تعلیمیاً لمستوى الكلیة ستحظى بنحو  25وقد أوضحت الدراسات أن ھناك 

متاحة لتلك المقررات الخمسة والعشرین بحلول ” تطبیقات قاتلة ” التعلیم العالي األمریكي، وستكون ھناك ما أطلق علیھا 

بسبب جودتھا، وممیزاتھا الشاملة،   Killing Applications ، وقد سمیت تلك التطبیقات بالتطبیقات القاتلة2010لعام ا

ألف  87، كما أن إحصائیات أخرى تفید أن xlviiiواستخداماتھا الواسعة، وستكون متاحة للتعلیم عن بعد واالستخدام المحلي

  مالیین حاسوبا شخصیا . 6ھا مدرسة أمریكیة مرتبطة بشبكة اإلنترنت تتوفر ب

  خالصة عامة -10

:أن من أھم ممیزات التعلیم االلكتروني النشیط تجاوز لعوائق المكان والزمان في العملیة التعلیمیة مع قیمتھ   الخالصة

ذاتیین في المجتمع التفاعلي الفوریة إلكترونیا بین أطراف العملیة التعلیمیة التعلمیة، بما یتیح  نشر ثقافة التعلم و التدرب ال

  وتحسین و تنمیة كفاءات المتعلم ومراعاة قدراتھ.

بید أن ذلك یتطلب عملیا ونظریا بیئة تعلیمیة تستوجب بنیة تحتیة وظیفیة من حیث التجھیز وسرعة االتصال باإلنترنت  

موارد المالیة وحاضنة وكفاءات بشریة  متخصصة بیداغوجیا وتكنولوجیا وإداریا، فضال عن أنظمة قانونیة وتشریعیة و

اجتماعیة وثقافیة ومساندة لھذا الخیار التعلیمي المجدي والجید، ولكن وباألساس وقناعة ذاتیة من المعلم والمتعلم، ولكن 

اندراج التعلیم اإللكتروني عن بعد في البیئات العربیة والتونسیة ال یتطلب قطیعة نھائیة مع المنظومة التقلیدیة بل البد أن  

  لتعایش والمرونة في تنزیل ھذا السیاق التعلیمي الجدیة في الببيءة التعلیمیة التونسیة.من ا

  االستنتاجات العامة للبحث -11

برزت المبررات والمسوغات  )Knowledge economyضمن التوجھات العالمیة نحو ما یعرف باقتصاد المعرفة ( -

النائشئة رھانات التعلیم االفتراضي وذلك في سیاقات التوجھات العالمیة العالمیة الیوم نحو تبني الدول ذات االقتصادات 

وتوصیات المنظمات العالمیة المختصة على غرار الیونسكو واأللكسو واإلیساسكو التي أكدت على أھمیة استخدام 

بدول الجنوب، عبر التعلیم عن بعد، فرص تطویر التعلیم عموما والجامعي خصوصا  التكنولوجیا والوسائط التلعیمیة في

تبني التعلیم الجامعي المفتوح والتربیة المستمرة والتعلیم مدى الحیاة، وذلك لتوفیر التعلیم الجامعي أكبر مردودیة. كما تتیح 

  تعلیمیة عالمیا.-لتلك الدول تنمیة مواردھا البشریة والرقي بكفاءاتھا وبقاء تعلیمھا مواكبا للمتغیرات التكنو

الفتراضي عن بعد فرص التعلیم الجامعي لكل من انقطعت بھم سبل  االندراج بأنظمة التعلیم  الجامعي یوفر التعلیم ا -

یضمن للكثیر من الطلبة المنقطعین استكمال و التقلیدي ألسباب اجتماعیة، أو موانع ثقافیة أو ارتباطات مھنیة ثقافیة،

  رقیة المھنیة. مساراتھم الجامعیة من أجل أفاق أرحب للتكوین المستمر والت
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إن التعلیم الجامعي االفتراضي عن بعد یعتبر حال نموذجیا لتوفیر المناھج والمواد التعلیمیة، مع ضمانات التفاعل  -

 من NTCالمطلوب بین الدارسین عن بعد والھیئات التدریسیة تعلّما وتعلیما وتقییما عبر التكنولوجیات الجدیدة لالتصال 

ساھم في استیعاب أكبر عدد تتسم بالمرونة والیسر لت إلكترونیة ووسائط  ومنصات متعددة تطبیقات وبرمجیات ومواقع

وھي قدرات وفرص تتجاوز كثیرا  ممكن من الطلبة والدارسین عن بعد بفضل إكسابھم واكتسابھم لمھارات التعلم الذاتي

الدیمقراطیة التعلیمیة القائمة على التعلّم الحر وتكافؤ الطاقة االستیعابیة للجامعات التقلیدیة وأقل تكلفة منھا، بما یحقق مفھوم 

  الفرص.

لم تستفد الجامعة االفتراضیة التونسیة من التجارب العربیة في الصدد ولم تنفتح علیھا ناھیك عن عدم مشاركتھا ضمن  -

ت، وترتبط بھ فروع جامعیة ،  ویقع مقرھا الرئیسي بدولة الكوی1998مشروع الجامعة العربیة المفتوحة المنبعث منذ العام 

الجامعة  السعودیة، والبحرین، ولبنان، واألردن، ومصر، وسلطنة عمان، والسودان، وبشراكة مع بكل من المملكة العربیة

البریطانیة المفتوحة الستخدام المواد التعلیمیة التي تُعدّھا األخیرة في اختصاصات: إدارة األعمال بفرعیھا في االقتصاد 

  وعلوم الحاسب اآللي وتقنیة المعلومات، واللغة اإلنجلیزیة، والتربیة في بداتھا. واألنظمة،

  

تبرز صعوبات تأقلم المعلمین والمتعلمین ناھیك عن األجھزة اإلداریة والتسییریة مع ''التعلیم  على الصعید األكادیمي-

الجدید'' بفعل االطمئنان إلى التعلیم التقلیدي ورفض كل تغییر أو التجدید البیداغوجي أو اإلصالح التربوي مع التمسك 

لیب والتقنیات الحدیثة  فیما یمكن أن یسمیھ بالمقاومة باألسالیب التعلیمیة القدیمة ورفض كل أشكال التكیف مع األسا

  ".الرافضة والمضادة لإلنترنت 

ثمة قطیعة جیلیة جدیدة یؤكدھا ما نعیشھ من تناقض وفارقیة مھاریة كبیرة بین بین طرفي االتصال المتمثلین في المرسل  -

رونیة، ففي حین  یتصف أجیال الیوم بكفاءات عالیة والمستقبل  أي المعلمین والمتعلمین، إزاء المسألة التعلیمیة اإللكت

ومواھب في التعاطي اإللكتروني والتفاعل االفتراضي  مع كل المؤسسات المجتمعیة والتعلیمیة والھیئات التدریسیة 

والجامعات االفتراضیة، في حین یعم الفضاء التدریسي الجامعي جیال جامعیا وبیداغوجیا تقلیدیا مازال في قطیعة 

ستیمولوجیة مع مبادئ تكنولوجیا التعلیم الناجمة عن التطبیق العملي للعلوم التربویة أو النظریات التربویة التي تطور اب

المواد العلمیة لتواكب المستجدات التكنو اتصالیة والتكنوتربویة وتوافقاتھا مع خصائص الجمھور المستھدف ومبادئ 

عملیة “ھا األساسیة استفادة من أشھر مبادئ جون دیوي القاضي بأن نظریات االتصال، ومكوناتھا، وأسسھا وعناصر

  ”. االتصال ھي المشاركة في الخبرة بین طرفي االتصال

یبقى االنخراط في عملیة التعلّم الذاتي االفتراضي وعن بعد عملیة مستمرة و متطورة ومتجددة وتبقى إیجابیة تحقیق  -

ح الذاتي للفرد المتعلم وكفاءاتھ، تماما كما التعلیم االفتراضي عن بعد فھو یتوقف غایاتھا مرتبطة بالدافعیة ومستوى الطمو

على مھارات المعلم وتحفزه لالنخراط في المنظومة التعلیمیة االلكترونیة وتطویر مھاراتھ وتجدید معارفھ وكفاءاتھ التعلیمیة 

 والبیداغوجیة والدیداكتیكیة.
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 التوصیات  -12

سنوات من ثورتھا الدیمقراطیة مشروعھا البیداغوجي  9یكون للدولة التونسیة بعد أكثر من بیداغوجیا البد أن  -

االستراتیجي الشامل لوزارة معارف یناط بعھدتھا مشروع في مستوى تحدیات ورھانات اإلصالح التربوي للدولة الوطنیة 

مسارات التعلیم والتكوین والتدریب محو  الموسوم بإصالح الوزیر األدیب المفكر محمود المسعدي، أي إصالح شامل لكل

األمیة المعلوماتیة والتكنولوجیة واالتصالیة وفق سیاسات واستراتیجیات تعلیمیة تواكب العصر التعلیمي التعلمي الجدید 

 علمیا وتقنیا، على أساس مخطط تكنوتربوي ''للتنمیة البشریة الشاملة''.

والشراكة بین  سیة منصاتھا اإللكترونة والمھاریة والتكنولوجیة في إطار من التكاملتقنیا البد لالستراتیجیا المعرفیة التون -

إلنشاء البنیة التحتیة التعلیمیة الجدیدة القائمة على التدریس والدراسة عن بعد وعبر اإلنترنت،  PPPالدولة والقطاع الخاص 

  والتمھید لھا بتطویر اإلطار التشریعي والتدریبي لذلك.

در بالھیاكل العربیة المخولة والمعنیة باالستراتیجیات التعلیمیة التعاون المشترك لتشجیع البحث في مجاالت عربیا یج -

التعلیم اإللكتروني وعن بعد في بیئة تعلیمیة انتقالیة متكاملة مع التعلیم التقلیدي ومتعایشة معھ ظرفیا عبر النقل اإللكتروني 

  أھیل البُنى االتصالیة والتعلیمیة للمدارس والمنشئات والفضاءات التعلیمیة ذات العالقة،للموارد التقلیدیة ورقمنتھا وإعادة ت

مع االھتمام بالبحث العلمي واإلنتاج المعرفي المشترك وإیجاد آلیة فاعلة للتعاون بین المؤسسات البحثیة العربیة والجامعات  

ربویة تستند إلى مواصفات جودة المحتوى المعرفي ومناھج العربیة في مجال البحث العلمي التكنواتصالي وتوظیفاتھ الت

تعلیمھ وجودة مخرجات المدرسة العربیة، فضال عن إسناد اإلنتاج المعرفي ذي االرتباط بقضایاه في ھذا الصدد ومراكمتھ، 

 مع مراعاة المتغیرات الثقافیة والبیئیة التعلیمیة الخاصة بكل بلد وعوائقھا التكنومعلوماتیة.

دیمیا المراھنة على العنصر البشري بتبني المشاریع العلمیة والبحثیة المشتغلة على التعلیم اإللكتروني وعن بعد أكا -

  وتطبیقاتھا برامج تدریبھا وتیسیر إدماجھا في البیئة التعلیمیة. 

اإللكتروني بالمراحل بیداغوجیا ومرحلیا التشجیع على ابتكار سیناریوھات بیداغوجیة رقمیة متخصصة في التعلیم  -

االبتدائیة والثانویة استنادا إلى أسالیب الشرح والمحاكاة الواقعیة المسند بالتوثیق اإللكتروني كالفیدیوھات، الملفات الصوتیة، 

تعلیم الكتب اإللكترونیة واإلحالة إلى المنصات الرقمیة إلخ .. مع اعتماد معاییر الجودة الشاملة في بیئات التعلیم المفتوح وال

  عن بعد بما یضمن  وضوح عملیة تقییم كفاءة األداء التعلیمي بصورة دائمة مستمرة.

  آفاق البحث  -13

یبقى بحثنا مبادرة تحسیسة ومالمسة تقییمیة أولیة للتجربة التونسیة في محیطھا العربي والدولي ویظل البحث من ثمة        

ألجیال الجدیدة للتعلیم عن بعد إلكترونیا وافتراضیا وخاصة فیما یعرف منفتحا على بحوث ودراسات الحقة تعمق  دراسات ا

بالتعلیم االجتماعي في الفضاء االفتراضي للمیدیا االجتماعیة،  في أفق بلوغ أجیال بشریة صاعدة تستفید عملیا من األجیال 

  لصدد.التكنومعرفیة الجدیدة وعن بعد بما أن التحوالت متسارعة والمتغیرات جمة في ھذا ا
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  بیبلیوغرافیا

  المراجع  باللغة العربیة

 التقییم،   – التطبیق – القضایا – المفھوم- التعلم اإللكتروني التعلیم في جدیدة رؤیة ، حسین) (حسن زیتون -1

  .2005المملكة العربیة السعودیة،  –، الریاض 1 للتربیة، ط الدارالصوتیة

 رؤیة التعلیم الجامعي، على االجتماعي الطلب لمواجھة مدخل االفتراضیة جورج، الجامعة دمیان جورجیث -2

  والمأمول. الواقع العربي، الوطن في  بعد من التعلیم مؤتمر  "معاصرة تربویة

  .2004سالم (أحمد محمد)،  تكنولوجیا التعلیم والتعلیم التكنولوجي، القاھرة،  -3

الثانوي وتأثیره على التحصیل الدراسي،  مجلة بولبازین (حنان)، االستخدام المنزلي لالنترنت لدى التلمیذ  -4

  .2019 -العدد السابع، مایو -ألمانیا  -برلین  -المركز الدیمقراطي العربي  -الدراسات اإلعالمیة 

، 2الموسى (عبد هللا بن عبد العزیز)، استخدام الحاسب اآللي في التعلیم، مكتبة الملك فھد بن عبد العزیز،  ط  -5

  عربیة السعودیة.الریاض، المملكة ال

، 1كاظم (أحمد خیري)، وجابر (جابر عبد الحمید)، الوسائل التعلیمیة والمنھج، دار الفكر للنشر والتوزیع، ط  -6

  .2007عمان، األردن، 

  .2007، 1عبد اللطیف (حسین فرج)، تحفیز التعلم، دار حامد، عمان، ط  -7

نیة في التعلیم مقدمة في أساسیات الطالب والمعلم، دار سویدان (أمل عبد الفتاح)، ومبارز (منال عبد العال)،  التق -8

  .2007، عمان، األردن، 1الفكر للنشر والتوزیع، ط 

  .  2007،  القاھرة، 3زیتون (حسن حسین)، مھارات التدریس رؤیة في تنفیذ التدریس، عالم الكتب، ط  -9

  .1، ط 2005ر المصریة اللبنانیة ، الھادي(محمد) ، التعلیم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت، القاھرة، الدا-10

الخریسات (سمیر)، والریاحنة (محمد)، مستحدثات تكنولوجیا التعلیم، برنامج دبلوم التمھن في التربیة، وزارة -11

  .2013التربیة والتعلیم، مملكة البحرین، 

  .2006، القاھرة، 1مصطفى (أكرم فتحي)، إنتاج مواقع اإلنترنت التعلیمیة، عالم الكتب، ط  -12

  .2003خمیس (محمد عطیة)، عملیات تكنولوجیا التعلیم، دار الحكمة، القاھرة، -13

سالمة (عبد الحافظ)، الدایل (سعد)، مدخل إلى تكنولوجیا التعلیم، دار الخریجي، المملكة العربیة السعودیة، -14

  .2005الریاض، 

 -الفوضى المعلوماتیة؟ مجلة المعرفة مارتین تساشیل، التعلیم اإللكتروني تحد جدید للتربویین: كیف نثبتھم أما -15

  ).91)، العدد (2002(

  .1 ، ط2003سعادة (جودت) ، استخدام الحاسوب واإلنترنت في میادین التربیة والتعلیم، رام هللا، الشروق، -16

، عن وثیقة من إنجاز مكتب الدراسات 2018-2013،2017-2012التعلیم العالي والبحث العلمي في أرقام: -17

لبرمجة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي التونسیة، وثیقة رسمیة منشورة على موقع وزارة والتخطیط وا

  . 2019التعلیم العالي والبحث العلمي اطلع علیھا في أكتوبر 
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، 1العاني  (مزھر شعبان)، و(عبد المجید) حذیفة مازن، التعلیم االلكتروني التفاعلي، مركز الكتاب األكادیدمي، ط  18

2015.  

صھود (محمد)، مفھوم الدیداكتیك: قضایا وإشكاالت، مجلة التدریس، كلیة علوم التربیة، جامعة محمد الخامس، -19

  . -2015-السلسلة الجدیدة، المملكة المغربیة   7العدد 

  .2006 -قندیل (أحمد)، التدریس بالتكنولوجیا الحدیثة، عالم الكتب، القاھرة -20

، المملكة العربیة 1التعلیم اإللكتروني واألسس والتطبیقات، مكتبة الرشد، ط الموسى (عبدهللا) والمبارك (أحمد)،  -21

 .2005السعودیة، الریاض، 
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